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Вядучай вышэйшай навучальнай установе 
ў нацыянальнай сістэме адукацыі — 90 гадоў 
(да юбілею Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта) 

С. У. Абламейка, 
акадэмік, рэктар, 
М. А. Жураўкоў, 

першы прарэктар, 
В. В. Самахвал, 

дырэктар Цэнтра праблем развіцця адукацыі, 
С. М. Ходзін, 

дэкан гістарычнага факультэта; 
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 

3 гісторыі БДУ 
Стварэнне ўніверсітэта ў Беларусі стала сапраўднай 

нацыянальнай падзеяй XX ст. Для гэтага сфарміраваліся 
шматлікія перадумовы. Па-першае, у пачатку XX ст. 
этнічная тэрыторыя Беларусі не з'яўлялася «адста-
лай аграрнай ускраінай Расійскай імперыі». Паводле 
перапісу 1897 г. паўзроўню пісьменнасці насельніцтва 
Беларусі не толькі не саступала, але і пераўзыходзіла 
суседнія губерні Расійскай імперыі. Для забеспячэння 
дзейнасці шматлікіх школ (зразумела, на рускай мове) 
рыхтавалі педагагічныя кадры, настаўніцкія семінарыі, 
для гарадскіх вучылішчаў - настаўніцкія інстытуты. 
Значнай для пачатку XX ст. (найперш сярод гарад-
скога насельніцтва) была доля асоб, якія атрымалі ся-
рэднюю адукацыю. На тэрьтторыі Беларусі дзейнічалі 
філіялы расійскіх інстытутаў, напрыклад, Маскоўскага 
археалагічнага інстытута, 100-годдзе адкрыцця 
Віцебскага аддзялення якога адзначаецца сёлета. У яго 
стварэнні ўдзельнічаў вядомы краязнаўца, «летапісец 
Віцебшчыны» А. П. Сапуноў. У гімназіях, семінарыях, 
інспекцыях народных вучылішчаў, архіўных установах 
і губернскіх статыстычных камітэтах фарміраваўся, ня-

Першы рэктар БДУ У. I. Пічэта са студэнцкім актывам 

гледзячы на ўсе захады расійскіх уладаў, шырокі пласт 
інтэлігенцыі, якая не толькі марыла аб сваім універсі-
тэце, развіцці адукацыі і навукі краю, але і пры-
кладала для гэтага вялікія намаганні. Ураджэн-
цы Беларусі ўнеслі значны ўклад у станаўленне і 
развіццё Віленскага ўніверсітэта (быў закрыты пас-
ля паўстання 1830-1831 гг.). Значная іх колькасць 
працавала ў іншых расійскіх універсітэтах. Рэктар 
Варшаўскага ўніверсітэта Я. А. Карскі ўвогуле стварэн-
не ўніверсітэта ў Беларусі зрабіў мэтай свайго жыцця. 
Яму ж належыць шматтомная праца «Беларусы» і вы-
значэнне этнічных межаў пражывання беларусаў. Пер-
шы беларускі савецкі ўрад у першыя месяцы існавання 
дзяржавы прызначыў кіраўніком камісіі па стварэнні 
беларускага ўніверсітэта менавіта Я. Ф. Карскага [1], 
Створаны ўніверсітэт павінен быў стаць спадкаемцам 
дзейнасці шматлікіх пакаленняў беларусаў, іх глыбо-
кай культурнай традыцыі. 

Сёння многія вышэйшыя навучальныя ўстановы 
звязваюць сваю гісторыю з дзейнасцю вучылішчаў, 
настаўніцкіх інстытутаў. Улічваючы дзейнасць Горы-
Горацкага земляробчага інстытута, Полацкай іезуіцкай 
акадэміі, гісторыю вышэйшай адукацыі ў Беларусі 
можна спрабаваць адносіць на шмат стагодцзяў глы-
бей, у параўнанні з савецкай гістарыяграфічнай трады-
цыяй. Аднак з'яўленне ўніверсітэта - гэта найбольш 
значная справа. Для многіх народаў яна звязвалася з 
дасягненнямі ў сваім дзяржаўным развіцці, менавіта з 
ёй атаясамлівалі выдатныя дзеячы мінулага развіццё 
навукі, культуры, будучыню нацыі. I для Д. Г. Ньюме-
на, які жыў у XIX ст., і для К. Ясперса, вядомага дзеяча 
XX ст., - аўтараў кніг «Ідэя ўніверсітэта» - універсітэт 
не толькі ўвасабляе задачу адукацыі ці вышэйшай 
прафесійнай падрыхтоўкі, ён стварае пэўнае куль-
турнае асяроддзе ў краіне. Па меркаванні Д. Г. Нью-
мена, студэнт, знаходзячыся ў такой своеасаблівай 
«экалагічнай нішы» навукі, фарміруе на ўсё жыццё 
імкненне да культурнага развіцця ўласнай асобы [2], 
Спачатку ён пераймае выкладчыкаў, а ў далейшым 
іншыя людзі па-за сценамі ўніверсітэта імкнуцца быць 
падобнымі на такога студэнта. К. Ясперс лічыў, што 
задачамі ўніверсітэта з'яўляюцца даследаванне, наву-
чанне і выхаванне, камунікацыя і ўвесь свет навук [3], 
Ідэал К. Ясперса - выкладчык, які ўвесь час працуе над 
самаўдасканаленнем і фарміруе той навуковы вобраз 
думкі ў студэнта, які ўплывае на яго далейшае жыццё. 

Так, стварэнне і станаўленне Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта стала вынікам настойлівай 
педагагічнай, навуковай і культурнай дзейнасці 
шматлікіх пакаленняў беларусаў. Аднак гэтага б не 
адбылося без тых па-сапраўднаму велічных асоб, якія 
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заклалі падмурак універсітэта. Выключнае значэнне ў гэтым 
напрамку мела дзейнасць першага рэктара БДУ У. I. Пічэты -
выдатнага навукоўца, арганізатара, кіраўніка. Ствараючы ў 
напаўразбураным пасля вайны Мінску ўніверсітэт, Уладзімір 
Іванавіч за20-я гг. напісаў некалькі кніг, дзесяткі артыкулаў і бра-
шур. Працуючы дзеля ўніверсітэта, ён змог наладзіць дзелавыя і 
чыста чалавечыя адносіны з многімі кіраўнікамі Беларусі, а так-
сама Мінскага гарвыканкама. У прыватнасці, узаемная сімпатыя, 
а надалей і сяброўскія адносіны звязвалі яго са старшынёй ЦВК 
і СНК Савецкай Беларусі A. Р. Чарвяковым. Подпіс Аляксандра 
Рыгоравіча стаіць пад першым Статутам БДУ. 

Як вядома, стварэнне матэрыяльных умоў - адна з важней-
шых задач кіраўніка ўстановы, асабліва ў пачатку яе дзейнасці. 
Універсітэт першапачаткова атрымаў шэраг будынкаў, асоб-
ныя з якіх і сёння належаць яму. Знаходзіліся яны пераважна на 
вуліцы, якая з 1922 г. па 1934 г. мела назву «Універсітэцкая». 
У першым будынку БДУ сёння размяшчаецца гістарычны фа-
культэт. У другой палове 20-х гг. быў спраектаваны і пабуда-
ваны асобны Універсітэцкі гарадок (прыродазнаўчы, хімічны, 
медыцынскі і іншыя карпусы). Яны, як і сам патэндыял БДУ, 
сталі на мяжы 20 30-х гг. асновай для развіцця многіх сама-
стойных ВНУ - медыцынскага, педагагічнага, інстытута на-
роднай гаспадаркі, політэхнічнага. БДУ вобразна апынуўся 
ў вядомай сітуацыі бацькоў, якія, не клапоцячыся пра ўласны 
дабрабыт, аддалі ўсё лепшае дзецям, спадзеючыся толькі на доб-
рую памяць аб сабе. У 1926 г. на аснове бібліятэкі БДУ была ство-
рана Дзяржаўная бібліятэка БССР. 

Першы будынак, пабудаваны для ўніверсітэта ў 1925 г. 
(пасля рэстаўрацыі - будынак рэктарата) 

Вялікае значэнне набыла створаная У. I. Пічэтам традыцыя 
навучання праз даследаванне. Універсітэт ствараў вакол сябе 
высокае культурнае асяроддзе. Яго выпускнікі склалі кадра-
вую аснову Нацыянальнай акадэміі навук. Яс  першы прэзідэнт 
У. М. Ігнатоўскі з'яўляўся ў 20-я гг. XX ст. дэканам факультэта 
грамадскіх навук і актыўным выкладчыкам. У БДУ выкладалі 
Якуб Колас і многія іншыя таленавітыя беларускія пісьменнікі і 
паэты. На ваеннай кафедры працаваў будучы маршал Г. К. Жукаў. 
На кафедры матэматыкі выкладаў вядомы вучань А. Эйнштэйна 
Я. Громер. Універсітэт знаходзіўся ў цэнтры культурнага адра-
джэння, якое прыпала на 20-я гг. Дарэчы, хоць гэта і адбывалася 

Слова 
выпускніку БДУ 

Пры падрыхтоўцы юбілейнага нума-
ра мы папрасілі вядомых выпускнікоў 
універсітэта адказаць на два пытанні: 

1. Якая  саліая яркая падзея (эпізод,  асо-
ба, выкладчык, дысцыпліна і г. д.) у Вашым 
жыцці звязана з БДУ? 

2. Якія  з Вашых дасягненняў у пра-
фесійнай дзейнасці Вы лічыце самымі 
значнымі? 

Вось якія атрымаліся адказы. 

Абрамовнч Александр Ммхайловмч 

Заместйтель Гпавы  Адмйнйстрацйй 
Презйдента Республйкй  Беларусь  (1996-
2004), Заместйтель Председателя Со-
вета Республйкй  Нацйонального собра-
нйя Респубпйкй  Беларусь  (2004-2008), 
профессор, доктор юрйдйческйх  наук, 
окончйл  юрйдйческйй  факультет  БГУ 
е 1972 г. 

1. Нас с первых дней учебы пора-
знла чрезвычайно высокая доброжела-
тельность по отношенню к студентам со 
стороны преподавателей юрндмческого 
факультета. С особым чувством вспомн-
наются глубокме по содержанпю лекцнн 
профессоров P. С. Вмхарева, П. А. Юхо 
н др. Руководнтель моей днпломной ра-
боты профессор A. А. Головко, прноб-
іднвшкй меня к научной деятельностн, 
н поныне работает на факультете. Для 
меня особенно яркмм событнем в жазнн 
является возвраніенне в БГУ в 1988 г. в 
качестве заведуюідего кафедрой теорнн 
н мстормп государства н права. 

2. Всего сделано было немало, учн-
тывая длнтельную работу в высшем госу-
дарственном аппарате страны. Опублмко-
вал свыше 100 научных работ в областн 
теорпп государственного права н управ-
лення. Думаю, что одннм нз важнейшнх 
результатов является разработанное в 
1996 г. обоснованне обідей концепцнм 
совершенствовання действовавшей Кон-
стнтуцнм Республнкн Беларусь. Разра-
ботку нзмененнй конкретных разделов 
этой Констнтуцмн проводнлн коллектнвно 
с прпвлеченнем многнх нзвестных юрн-
стов страны. 
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Абеліск ва ўніверсітэцкім дворыку, прысвечаны 
памяці загінуўшых у гады Вялікай Айчыннай вайны 

выкладчыкаў і студэнтаў БДУ 

пад сцягам беларусізацыі, магчымасць для адраджэн-
ня атрымалі прадстаўнікі ўсіх нацыянальнасцяў, якія 
пражывалі на тэрыторыі Беларусі: і не толькі рускія, 
палякі, яўрэі, чыя мова разам з беларускай вызнача-
лася як дзяржаўная, але і латышы, літоўцы, немцы 
і інш. Універсітэт аб'ядноўваў увесь спектр культурнай 
традыцыі, адраджэнне якой найперш адбывалася праз 
краязнаўства і краязнаўчы рух. 

Лёс універсітэта цесна звязаны з гісторыяй нашай 
краіны і народа. Як вядома, быў рэпрэсаваны і першы рэк-
тар БДУ У. I. Пічэта, які цудам выратаваўся і ў далейшым 
стаў заснавальнікам кафедры паўднёвых 
і заходніх славян МДУ імя М. В. Лама-
носава і адпаведнага інстытута. Дзесяткі 
знакамітых выкладчыкаў, таленавітых 
студэнтаў знішчыў ці пакінуў без пра-
цы, без адукацыі молах рэпрэсій. 
Арганізацыйныя рэформы БДУ пазбавілі 
яго сталай факультэцкай структуры. Ма-
тэрыяльная база ў пачатку 30-х гг. была 
яшчэ горшай, чым падчас адкрыцця. 
Аднак насуперак многім негатыўным 
тэндэнцыям універсітэт застаўся жыць. 
Пэўны штуршок таму дала пільная ўвага 
ўлад да гісторыі. Стварэнне гістарычных 
факультэтаў у СССР (1934 г.) прывяло 
да аднаўлення факультэцкай структуры. 
Менавіта ў гэтыя гады арганізацыя вучэб-
нага працэсу набывае звыклыя формы: 
ствараюцца кафедры, вызначаюцца сесіі 
(зімовая і летняя, з экзаменамі і залікамі). 
Навучанне арганізуецца згодна з тыповымі вучэбнымі 
планамі. Уводзяцца дзяржаўныя экзамены, якія яшчэ за-
мяняюць абарону дыпломнай працы. 

He застаўся БДУ ў баку, калі краіну чакалі но-
выя выпрабаванні. Універсітэт збіраўся ўрачыста 

Рэктар БДУ (1957-1972), 
акадэмік, Герой 

Сацыялістычнай Працы 
A. Н. Сеўчанка 

адзначыць сваё 20-годдзе. Аднак замест святочнай 
вопраткі многія студэнты і выкладчыкі 22-23 чэрвеня 
1941 г. апранулі вайсковую форму і добраахвотнікамі 
накіраваліся на фронт. He толькі на франтах, але і ў 
падполлі, у партызанскіх атрадах яны праславілі свой 
універсітэт мужнай барацьбой. 70 гадоў прайшло з тых 
часоў, але і сёння ў БДУ захоўваецца памяць аб тым 
гераічным пакаленні. Штогод напярэдадні 9 мая і пад-
час іншых урачыстасцяў ускладаюцца кветкі да нашага 
ўніверсітэцкага мемарыялу - знака вышэйшай адукадыі, 
перарэзанага вобразам вінтоўкі. I невыпадковы той факт, 
што пад Статутам ААН з пяці подпісаў ад імя Беларусі 
змяшчаюцца подпісы прарэктара БДУ Ф. Шмыгава і вя-
домага гісторыка прафесара У. Перцава. 

Аднак і падчас ВАВ універсітэт працягвае сваю 
дзейнасць. Яго матэрыяльная база была знішчана 
фашыстамі, і ўсё ж у эвакуацыі на станцыі Сход-
ня пад Масквой універсітэт аднавіў сваю пра-
цу. He хапала дроў для атаплення, але сагрэтыя 
спадзяваннем на лепшае і аб'яднаныя адказнасцю за 
сваю будучыню і будучыню нацыі, студэнты і выклад-
чыкі БДУ два семестры ўдасканальвалі свае веды. 

Вяртанне ў Беларусь, безумоўна, акрыліла 
ўніверсітэцкую супольнасць. Ва ўмовах, калі акра-
мя вучобы і выкладання трэба было працаваць 
над аднаўленнем горада, студэнты і выкладчыкі 
ўніверсітэта імкнуліся не пагоршыць ні якасці ведаў, 
ні навуковых даследаванняў. Адраджэнне, цаліна, 
будаўнічыя атрады, БАМ - усё гэта дэманстравала не 
толькі іх імкненне да ведаў, але і высокую грамадскую 
актыўнасць. 

У кастрычніку 1954 г. адзін з раней створаных 
інстытутаў вярнуўся ў склад БДУ: пачаў працу юры-

дычны факультэт. Значная колькасць 
універсітэтаў узнікла ў 60-70-я гг. 
XX ст. Дарэчы, гэта перыяд новай ства-
ральнай эпохі ў развіцці БДУ, звязаны ў 
свядомасці ўніверсітэцкай суполь-насці 
з імем другога выдатнага рэктара БДУ -
акадэміка, Героя Сацыялістычнай Працы 
A. Н. Сеўчанкі. He выпадкова прозвішчы 
У. I. Пічэты і A. Н. Сеўчанкі далі што-
гадовым прэміям БДУ - яны быццам 
сімвалізуюць два крылы ўніверсітэта -
гуманітарны і прыродазнаўчы напрамкі. 

Ужо на адным з першых пасяджэнняў 
рэктарата A. Н. Сеўчанка падкрэсліў, 
што пытанне аб БДУ ставіцца як пы-
танне нацыянальнай палітыкі. У 60-
70-я гг. вядомыя ўсім абрысы набыў 
Універсітэцкі гарадок з адбудаванымі 
галоўным і хімічным карпусамі, па-
чалося праектаванне карпусоў і інтэр-

пас. Шчамысліца (куды пасля планавалі 
ўсю ўніверсітэцкую інфраструктуру). 

Па вул. Кастрычніцкай быў пабудаваны комплекс 
інтэрнатаў. Значны штуршок да развіцця атрымалі 
прыродазнаўчыя факультэты, якія цесна ўзаемадзей-
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нічалі са створанымі навукова-даследчымі інстыту-
тамі БДУ і Акадэміі навук. У 1971 г., калі БДУ 
ўрачыста адзначаў сваё 50-годдзе, у Яго складзе бы-
ло 15 факультэтаў, з іх 10 так званых «асноўных», па 
якіх вялася падрыхтоўка спецыялістаў з вышэйшай 
універсітэцкай адукацыяй: фізічны, матэматычны, 
прыкладной матэматыкі, біялагічны, геаграфічны, 
хімічны, гістарычны, юрыдычны, журналістыкі. У 
далейшым многія з гэтых факультэтаў сталі асновай 
доя іншых (у 1976 г. з фізічнага выдзелены факуль-
тэт радыёфізікі, з гістарычнага на працягу 80-90-х гг. 
вылучыліся факультэты філасофіі і сацыяльных на-
вук, эканамічны і міжнародных адносін). 

У перыяд з канца 80-х да сярэдзіны 90-х гг. у 
Беларусі склалася пэўная сістэма ўніверсітэтаў з 
класічным і педагагічным напрамкамі. У той час як 
абвешчаная Рэспубліка Беларусь рэальна акрэсліла 
рух да суверэннасці, роля Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта як універсітэта нацыянальнага не толькі 
захавалася, але і была акцэнтавана яго новым статусам. 
Прэзідэнт нашай краіны A. Р. Лукашэнка зацвердзіў Ста-
тут БДУ. Такім чынам, адбыўся зварот да гістарычнай 
традыцыі, калі статуты БДУ зацвярджаліся і ўводзіліся 
ў дзеянне вышэйшымі органамі ўлады Беларусі. Не-
пасрэдная падтрымка Прэзідэнта дазволіла ўніверсітэту 
рэканструяваць і пабудаваць вучэбныя карпусы і 
інтэрнаты, абнавіць лабараторную і камп'ютарную ба-
зу, палепшыць матэрыяльнае забеспячэнне студэнтаў 
і выкладчыкаў. 

БДУ сёння 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт афіцыйна прызна-
ны вядучай вышэйшай навучальнай установай у нацы-
янальнай сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь. Сёння 
ён з'яўляецца буйным адукацыйным, навукова-вытвор-

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь A. Р. Лукашэнка, тагачасны 
Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь A. М. Радзькоў, 

рэктар БДУ С. У. Абламейка гутараць еа студэнтамі падчас 
наведвання новага студэнцкага інтэрната ў студзені 2010 г. 

У склад комплексу БДУ ўваходзяць 15 факультэтаў 
і 4 адукацыйныя інстытуты, якія рыхтуюць спе-
цыялістаў з вышэйшай адукацыяй (біялагічны, ваенны, 
гуманітарны, геаграфічны, гістарычны, міжнародных 
адносін, механіка-матэматычны, прыкладной матэма-
тыкі і інфарматыкі, радыёфізікі і камп'ютарных тэхна-
логій, філасофіі і сацыяльных навук, хімічны, філалагіч-
ны,фізічны,эканамічны,юрыдычны,Інстытутжурналіс-
тыкі, Дзяржаўны інстытут кіравання і сацыяльных 
тэхналогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій, 
Інстытут тэалогіі імя Святых Мяфодзія і Кірылы); 
факультэт даўніверсітэцкай адукацыі; 4 навукова-
даследчыя інстытуты (НДІ прыкладных фізічных 

праблем, НДІ фізіка-хімічных праблем, НДІ 
ядзерных праблем, НДІ праблем матэматыкі і 
інфарматыкі); культурна-асветніцкая ўстанова 
«Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Кан-
фуцыя»; 9 навуковых цэнтраў; 23 навукова-дас-
ледчыя лабораторыі; 177 кафедр; 11 унітарных 
прадпрыемстваў; 3 вучэбна-вопытныя станцыі; 
3 музеі. Перападрыхтоўка кіруючых кадраў і 

У пачатку 2010 г. новы інтэрнат 
па праспекте Дзяржынскага 

гасцінна адчыніў свае дзверы 
для 1030 студэнтаў БДУ 

чым і культурным комплексам, які 
ў значнай ступені вызначае нацыя-
нальнае аблічча, развіццё эканомікі, 
адукацыі, навукі і культуры нашай 
краіны. 

Будынак галоўнага корпуса, узведзены ў 1961 г. да 40-годдзя з дня заснавання БДУ 
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Вучні - пастаянныя наведвальнікі музея 
біялагічнага факультэта 

Падрыхтоўка спецыялістаў 
Падрыхтоўка студэнтаў на 

першай ступені вышэйшай 
адукацыі вядзецца па 58 спецы-
яльнасцях, у магістратуры - па 
47. Колькасць спецыяльнасцей 
перападрыхтоўкі - 5 1 , праграм 
павышэння кваліфікацыі - 90. 

За апошнія пяць гадоў ад-
крыта падрыхтоўка студэнтаў 
па 7 новых спецыяльнасцях: 
лагістыка, кіраванне інаваід.ій-
нымі працэсамі, прыкладная 
інфарматыка, аэракасмічныя 
радыёэлектронныя і інфарма-
цыйныя сістэмы і тэхналогіі, 
мікрабіялогія, біяхімія, кіраван-
не інфармацыйнымі рэсурсамі. 
За гэты ж час адкрыта 28 но-
вых напрамкаў спецыяльнас-
цей: гідраметэаралогія, косма-
аэрафатаграфія, абарона ін-
фармацыі, навукова-канструк-
тарская дзейнасць, прыкладная 
механіка, аналіз і мадэляван-

не інфармацыйных сістэм, інфармацыйныя тэхналогіі, 
праграмнае забеспячэнне інфармацыйных сістэм, 
інфармацыйныя тэхналогіі тэлекамунікацыйных сістэм, 
ядзерныя фізіка і тэхналогіі, фізіка нанаматэрыялаў і 
нанатэхналогій, дакументацыйнае забеспячэнне кіра-
вання, інфармацыйнае забеспячэнне кіравання, вэб-
журналістыка, літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць, 
камп'ютарнае забеспячэнне беларускай і рускай філа-
логіі, вэб-праграміраванне і камп'ютарны дызайн, 
сацыяльна-адміністрацыйны менеджмент, менеджмент 
нерухомай маёмасці, міжнародны менеджмент, ме-
неджмент у сферы міжнароднага турызму, сацыяльна-
педагагічная дзейнасць, музеязнаўства, менеджмент 
сродкаў масавай інфармацыі, творчасць, фінансавы і 
інвестыцыйны менеджмент, дзелавая камунікацыя, ру-
ская мова як замежная. 

Сёлета на ўсе формы навучання была залічана рэ-
кордная за ўвесь час дзейнасці ўніверсітэта колькасць 
абітурыентаў - 6386 чалавек. На дзённую форму наву-
чання залічана 120 пераможцаў міжнародных і рэспуб-
ліканскіх алімпіяд, 556 медалістаў і ўладальнікаў 
дыпломаў з адзнакай. 819 чалавек (41,6 %) сярод заліча-
ных па агульным конкурсе набралі 300 балаў і больш. 

У БДУ пастаянна праводзіцца работа па ўкараненні 
ў навучальны працэс самых сучасных адукацый-
ных тэхналогій. У рамках рэалізацыі праграмы 
інфарматызацыі адукацыйна-навуковай і кіраўнічай 
дзейнасці БДУ створана карпаратыўная сетка, якая 
аб'ядноўвае звыш 4 тыс. станцый. Апорная хуткасная 
аптавалаконная сетка звязвае практычна ўсе вучэб-
ныя, адміністрацыйныя карпусы і інтэрнаты. У 2010 г. 
уведзены ў эксгатуатацыю суперкамп'ютарны кластэр 
«СКІФ» вылічальнай магутнасцю 2,5 Тфлоп/с. 

спецыялістаў ажыццяўляецца 
ў Рэспубліканскім інстытуце 
вышэйшай школы, Інстытуце 
тэхналогіі інфарматызацыі і 
кіравання, Інстытуце перапад-
рыхтоўкі і павышэння ква-
ліфікацыі суддзяў, работнікаў 
пракуратуры, судоў і ўстаноў 
юстыцыі, Інстытуце журналіс-
тыкі, Інстытуце бізнесу і менед-
жменту тэхналогій, Інстытуце 
бесперапыннай адукацыі. 

На балансе БДУ 181 збуда-
ванне. Будынкі размешчаны на 
183,5 га зямлі. 34 збудаванні 
з'яўляюцца вучэбнымі карпуса-
мі, 10-студэнцкіміінтэрнатамі. 
Студэнцкі інтэрнат па праспек-
це Дзяржынскага эксплуату-
едца з 2010 г., вучэбны кор-
пус факультэта міжнародных 
адносін на Прывакзальнай 
плошчы ўводзіцца ў эксплуа-
тацыю ў 2011 г. 

У комплексе БДУ працуе 
8760 супрацоўнікаў (7815 штатных), 2509 выкладчыкаў, 
600 навуковых супрацоўнікаў. Колькасць працуючых 
разам з сумяшчальнікамі: акадэмікаў НАН Беларусі -
15, членаў-карэспандэнтаў - 16, дактароў навук -
400, кандыдатаў навук - 1744. Агульная колькасць 
навучэнцаў на ўсіх ступенях і формах - 34,8 тыс. чала-
век. Колькасць студэнтаў, якія навучаюцца па прагра-
мах вышэйшай адукацыі, - 29 140, магістрантаў - 890, 
аспірантаў - 693. 

Першы намеснік Главы Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь A. М. Радзькоў і дэкан гістарычнага факультэта БДУ 

С. М. Ходзін абмяркоўваюць электронныя сродкі навучання 
па гістарычных дысцыплінах 
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БДУ мае дагаворы на праходжанне вытворчай 
практыкі студэнтамі з Мінскім гарвыканкамам, з адмі-
ністрацыямі ўсіх раёнаў г. Мінска, Міністэрствам 
юстыцыі, пракуратурай Рэспублікі Беларусь, Інстыту-
там сацыяльна-палітычных даследаванняў пры Адмі-
ністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, шэрагам буй-
ных прадпрыемстваў краіны і інш. Заключаны дагаво-
ры аб сумеснай дзейнасці паміж БДУ і Міністэрствам 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, 
Міністэрствам замежных спраў і інш. У выкананне дару-
чэння Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 26 жніўня 
2009 г. заключаны дагаворы з прадпрыемствамі-экспар-
цёрамі прадукцыі на праходжанне вытворчай практыкі 
студэнтамі, якія валодаюць замежнымі мовамі, па экано-
міцы, кіраванню, вытворчасці і збыту. 

Вучэбна-выхаваўчы працэс у БДУ цесна звяза-
ны з навукова-даследчай і інавацыйнай дзейнасцю, 
у якой побач з навукоўцамі і выкладчыкамі непасрэд-
ны ўдзел прымаюць студэнты і аспіранты. Рознымі 
формамі навукова-даследчай работы ахоплена звыш 
6 тыс. студэнтаў, з іх каля тысячы выконваюць пла-
навыя бюджэтныя і гаспадарча-дагаворныя навукова-
даследчыя работы. Студэнты штогод прадстаўляюць 
каля 4,3 тыс. дакладаў на навуковых канферэнцыях, 
публікуюць да 2 тыс. навуковых артыкулаў. 

На міжнародных студэнцкіх алімпіядах за 2006 
2010 гг. 137 студэнтаў БДУ заваявалі прызавыя месцы, a 
каманда па праграміраванні заўсёды выходзіць у фінал 
чэмпіянату свету, а ў 2008 г. яна заняла ганаровае трэ-
цяе месца ў камандным заліку. 3 XVII міжнароднай 
алімпіяды па матэматыцы, якая праходзіла ў 2010 г. 
у Балгарыі, наша каманда з пяці студэнтаў прывезла 
чатыры залатых медаля і адзін пахвальны ліст. 

Штогод расце аб'ём фінансавання навуковай 
дзейнасці студэнцкіх навукова-даследчых лабарато-
рый, якіх сёння 30. Колькасць грантаў на выканан-
не навуковых даследаванняў студэнтамі і аспіран-
тамі павялічылася з 31 у 2006 г. да 50 у 2010 г., a 

Пераможцы XVI міжнароднай студэнцкай 
алімпіяды па матэматыцы з кіраўніком каманды 
дацэнтам Д. Ф. Базылевым і трэнерам дацэнтам 

Ю. I. Сыроідам 
Тэхналагічныя і метадычныя аспекты падрых-

тоўкі сучасных электронных вучэбна-метадыч-
ных комплексаў адпрацаваны пры распрацоўцы 
іх па заданні Міністэрства адукацыі па прагра-
міраванню, вышэйшай матэматыцы, лічбавых ме-
тадах, тэорыі імавернасці і матэматычнай статыс-
тацы, псіхалогіі, педагогіцы. 

У 2010 г. інтэрнэт-сайт БДУ атрымаў пер-
шае месца ў намінацыі «Навука і адукацыя» на 
інтэрнэт-конкурсе ў рамках міжнароднай выста-
вы-канфэса «ТіЬо'2010». 

Міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь С. А. Маскевіч 
і намеснік Міністра адукацыі і навукі Расійскай 

Федэрацыі С. М. Мазурэнка пасля падпісання Плана 
асноўных напрамкаў узаемадзеяння міністэрстваў па 
забеспячэнні адзінай адукацыйнай прасторы Саюзнай 
дзяржавы на перыяд 2011-2015 гг. падчас правядзення 

на базе БДУ ў сакавіку 2011 г. сумеснай калегіі 

У верасні 2010 г. пачаў трансляцыю першы між-
універсітэцкі відэаканал «Універсітэт - ТБ», асноўнай 
аўдыторыяй якога ў перспектыве стануць студэнты і 
выкладчыкі ўсіх ВНУ краіны. 

Абітурыенты - пераможцы міжнародных алімпіяд 
пасля ўручэння студэнцкіх білетаў прыёмнай камісіяй БДУ 
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Першы намеснік Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 
A. I. Жук і рэктар БДУ С. У. Абламейка на ўшанаванні студэнтаў -

лаўрэатаў спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
па падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў 

аб'ём фінансавання адпаведна з 74,5 млн рублёў да 
257,45 млн рублёў. Па выніках выканання грантаў у 
2010 г. апублікавана 57 артыкулаў у навуковых часопі-
сах, 127 артыкулаў у навуковых зборніках, 77 тэзісаў 
дакладаў. 

У аспірантуры вядзецца навучанне па 118 спецыяль-
насцях, у дактарантуры - па 75. Дзейнічаюць 22 дысер-
тацыйныя саветы. Штогод супрацоўнікамі і аспірантамі 
ўніверсітэта абараняюцца каля 60 кандыдацкіх і 8 доктар-
скіх дысертацый. За апошнія пяць гадоў 270 выпускнікоў 
аспірантуры абаранілі кандыдацкія дысертацыі-

За 2006-2010 гг. 369 студэнтаў і супрацоўнікаў 
універсітэта ўзнагароджаны дыпломамі спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў. 

Навукова-даследчая работа 
У 2006-2010 гг. установы комплекса БДУ ўдзель-

нічалі ў выкананні 35 дзяржаўных праграм фундамен-
тальных і прыкладных навуковых даследаванняў, 10 праг-
рам Саюзнай дзяржавы, 1 нацыянальнай, 1 прэзідэнцкай, 
22 дзяржаўных, 1 рэспубліканскай, 25 дзяржаўных 
навукова-тэхнічных, 1 рэспубліканскай навукова-тэхніч-
най і 6 галіновых праграм. Асноўныя даследаванні 
вяліся ў галіне опта- і нанатэхналогій; інфармацыйна-
вымяральных сістэм; інфармацыйных тэхналогій; фізікі 
крышталічных і малекулярных структур; хімічных 
рэагентаў і матэрыялаў; біялагічнай інжынерыі і біябяспе-
кі; матэматычнага мадэлявання; ядзерных і радыяцыйных 
тэхналогій; распрацоўкі фізіялагічна актыўных рэчываў; 
прыродакарыстання;гісторыібеларускайнацыі,дзяржаў-
насці і культуры; беларускай мовы і літаратуры і інш. 

Па 8 дзяржаўных комплексных праграмах навуко-
вых даследаванняў БДУ выступаў у якасці галаўной 
арганізацыі-выканаўцы. У ходзе іх выканання сфармі-
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Зліткі каштоўных металаў, атрыманыя 
на РУП «Унікашмет БДУ» 

равана 61 заданне дзяржаўных навукова-тэхнічных 
праграм, выдадзены 253 манаграфіі і падручнікі, 
апублікавана 3526 навуковых артыкулаў, з іх 621 — 
у далёкім замежжы. 

Важнай задачай універсітэта на бягучую 
пяцігодку з'яўляецца павышэнне ўзроўню фун-
даментальных даследаванняў па такіх напрамках, 
як нанатэхналогіі для медыцынскіх і біялагічных 
прылажэнняў; квантавыя тэхналогіі на атамна-ма-
лекулярным, субатамным і фатонным узроўнях; 
сінтэз новых нанаматэрыялаў і малекулярны ды-
зайн; кагнітыўныя тэхналогіі, вывучэнне праблем 
разумення і функцыянавання чалавечага мозгу; 
біяінфарматыка, нанабіялогія. На 2011-2015 гг. 
БДУ вызначаны галоўным выканаўцам 10 дзяржаў-
ных праграм навуковых даследаванняў. Дзеля 
практычнай рэалізацыі даследаванняў, якія пра-
водзяцца, у бліжэйшай перспектыве плануецца 
стварэнне сумесных навуковых цэнтраў на базе 
БДУ і НАН Беларусі па нанатэхналогіях і хімічных 
тэхналогіях. 

Асноўным аспектам навукова-тэхнічнай дзей-
насці ўніверсітэта стане рэалізацыя ўласных распра-
цовак у народнагаспадарчым комплексе і сацыяльнай 
сферы краіны. Валодаючы высокім навукова-тэхнічным 
і кадравым патэнцыялам, БДУ будзе аказваць узра-
стаючы ўплыў на развіццё ключавых галін эканомікі 
краіны, у тым ліку на фармацэўтычную прамысло-
васць і ахову здароўя, прыборабудаванне, хімічную 
прамысловасць, сельскую гаспадарку і інш. Толькі ў 
галіне фармацэўтычнай вытворчасці плануемы сумар-
ны аб'ём распрацаваных у БДУ лекавых прэпаратаў 
дасягне ў 2015 г. 15 млрд рублёў. Эканамічны эфект ад 
імпартазамяшчэння складзе 4 млн долараў ЗША ў год. 

Інавацыйна-вытворчая дзейнасць 
Ha 11 унітарных прадпрыемствах комплексу 

БДУ (сярод іх Навукова-вытворчае рэспубліканскае 
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ўнітарнае прадпрыемства «Унікашмет БДУ»; Вучэб-
на-навукова-вытворчае рэспубліканскае ўнітарнае 
прадпрыемства «Унітэхпрам БДУ»; Навукова-вы-
творчае рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства 
«Уніхімпрам БДУ»; Вопытна-вытворчае ўнітарнае 
прадпрыемства «Канструктарскае бюро спецыяль-
най тэхнікі»; Навукова-тэхнічнае рэспубліканскае 
ўнітарнае прадпрыемства «ІНКАС» і інш.) працуе ка-
ля 500 чалавек. Дзейнасць большасці прадпрыемстваў 
накіравана на выпуск навукаёмістай прадукцыі на ас-
нове распрацовак вучоных універсітэта. 

Асноўныя напрамкі дзейнасці прадпрыемстваў: 
распрацоўка тэхналогій і перапрацоўка сыравіны, якая 
ўтрымлівае каштоўныя металы, выраб прадукцыі на 
аснове каштоўных металаў; стварэнне і вытворчасць 
лекавых сродкаў; стварэнне аўтаматызаваных сістэм 
кіравання дарожным рухам; распрацоўка тэхналогій 
вытворчасці хімічнай прадукцыі і паліва на аснове 
расліннай сыравіны; распрацоўка і вытворчасць вы-
сокадакладных вагавымярапьных сістэм; вытворчасць 
сінтэтычных алмазаў прамысловага і ювелірнага пры-
значэння; распрацоўка і выраб медыцынскага абста-
лявання; вытворчасць лабараторнага абсталявання і 
лабараторных комплексаў для навучальных устаноў; 
распрацоўка сучасных комплексаў кантрольна-вымя-
ральнай апаратуры і інш. 

У рамках выканання дзяржаўнай праграмы 
інавацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2007-
2010 гг. на аснове распрацовак вучоных БДУ на 
беларускіх прадпрыемствах выпушчана 805,8 тыс. т 
сумесевага дызельнага біяпаліва, уведзена ў эксплу-
атацыю на прадпрыемствах «Белэнергазабкамплект» 
спецыялізаванае навукаёмістае абсталяванне для 
вытворчасці новага пакалення цеплаізаляцыйных кан-
струкцый; выпушчана спірометраў і біямеханічных 
стымулятараў на суму 88 млн рублёў, сістэм кіравання 
дарожным рухам на суму 4013,8 млн рублёў, 3 тыс. 
цвёрдых змачывацеляў - картрыджаў для тушэння 
пажараў, атрымана 320 кг канцэнтрату каштоўных 
металаў, 100 т бялкова-вітаміннай дабаўкі на аснове 
рапсавай макухі і інш. 

Толькі за 2010 г. створана 209 аб'ектаў новай тэхні-
кі, тэхналогій, матэрыялаў, укаранёны 144 распрацоўкі 
(машын і абсталявання - 30, матэрыялаў, рэчываў і 
інструментаў - 49, тэхналагічных працэсаў - 50, аўта-
матызаваных комплексаў рознага прызначэння - 39). 

У 2010 г. навукова-тэхнічная прадукцыя бы-
ла пастаўлена ў 21 краіну свету (Вялікабрытанію, 
Германію, Ізраіль, Індыю, Іран, Італію, Казахстан, Кітай, 
Карэю, Латвію, Малдову, Нігерыю, Новую Зеландыю, 
Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, Расію, Туркменістан, 
У краіну, Францыю, Чэхію, Швейцарыю, Я понію), аб' ёмы 
паставак на экспарт навуковых прылад, абсталявання, 
новых тэхналогій, рэчываў і матэрыялаў, апаратных 
і праграмных сродкаў склалі 1,18 млн долараў ЗША. 

У 2007-2010 гг. БДУ прыняў удзел у 120 між-
народных навукова-тэхнічных выставах. У 2010 г. 
навукова-тэхнічная прадукдыя ўніверсітэта была 

Старшыня Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях 
Рэспублікі Беларусь I. В. Войтаў (у цэнтры) знаёміцца 
з распрацоўкамі вучоных БДУ на выставе «Высокія 

тэхналогіі. Інавацыі. Інвестыцыі» ў Санкт-Пецярбургу 

ўдастоена 16 медалёў (9 залатых, 7 сярэбраных), 9 спе-
цыяльных дыпломаў. 

У 2010 г. пададзены 102 заяўкі на аб'екты інтэ-
лектуальнай уласнасці, атрыманы 84 рашэнні аб выда-
чы на іх ахоўных дакументаў. 

Напружаная праца калектываў комплексу БДУ 
дазволіла павялічыць даходы ад усіх відаў дзейнасці 
з 213,5 млрд рублёў у 2006 г. да 399,6 млрд рублёў 
у 2010 г., у тым ліку ад інавацыйна-вытворчай дзей-
насці 109,5 млрд рублёў, ад адукацыйнай - 228,0 млрд 
рублёў, ад навуковай - 62,1 млрд рублёў (мал. 1). 

Мал. 1. Даходы комплексу БДУ 
за перыяд 2007-2011 гг., у млрд рублёў 

Міжнародная дзейнасць 
Развіццю міжнароднай дзейнасці ў БДУ надаецца 

значная ўвага. Сёння ўніверсітэт - лідэр у Беларусі 
па падрыхтоўцы кадраў для замежных краін. У ліку 
навучэнцаў замежныя грамадзяне з 53 краін све-
ту. Іх колькасць у параўнанні з 2006 г. павялічылася 
ў 2,6 разы і складае 2014 чалавек (мал. 2). 

Магчымасць навучання нашых студэнтаў за мя-
жой рэалізуецца праз акадэмічныя абмены на падставе 
дагавораў аб супрацоўніцтве паміж БДУ і замежнымі 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Мал.  2. Колькасць замежных грамадзян -
навучэнцау БДУ ў 2006-2011 гг. 

ўніверсітэтамі. Абмен студэнтамі ажыццяўляецца з 
ВНУ Германіі, Польшчы, Чэхіі, Славакіі, Балгарыі, 
Сербіі, Галандыі, Швецыі, Кітая, Карэі, Японіі і інш. 

Універсітэт паспяхова падымаецца ў міжнародных 
рэйтынгах. Згодна з аўтарытэтным рэйтынгам Webo-
metrics на ліпень 2011 г. БДУ ўвайшоў у 10 % найлеп-
шых навучальных устаноў свету. 

Экспарт адукацыйных паслуг і навукова-тэхнічнай 
прадукцыі ў 2010 г. вырас у параўнанні з 2006 г. у 3,5 
разы і склаў 6,64 млн долараў ЗША, экспарт адука-
цыйных паслуг за гэты ж перыяд вырас у 6,2 разы і 
склаў 4,9 млн долараў ЗША. БДУ з'яўляецца членам 
Еўразійскай і Еўрапейскай асацыяцый універсітэтаў, 
мае 277 міжнародных дагавораў аб супрацоўніцтве 
з адукацыйнымі і навуковымі ўстановамі Заходняй і 
Цэнтральнай Еўропы, краін СНД і Усходняй Азіі. 3 
Харбінскім універсітэтам навукі і тэхналогій, Цзі-
лінскім інстытутам рускай мовы (КНР), універсітэтамі 
Хьюэ, Jli Куі Донга (СРВ) заключаны дагаворы аб 
сумеснай мэтавай падрыхтоўцы спецыялістаў для 
гэтых краін. Мэтавая падрыхтоўка спецыялістаў 
ажыццяўляецца па дагаворах з Міністэрствам абаро-
ны Казахстана і Міністэрствам адукацыі Штата Ба-
элса (Нігерыя). 3 ліпеня 2010 г. у Харбіне распачаў 
сваю работу сумесны Беларуска-кітайскі інавацыйны 
цэнтр. 

На базе БДУ працуюць Інфармацыйны цэнтр Еўра-
пейскага саюза, Інфармацыйны пункт Савета Еўропы, 
Рэспубліканскі інстытут кітаязнаўства імя Канфуцыя, 
Цэнтр міжнародных даследаванняў. Побач з кабінетам 
беларускай філалогіі функцыянуюць кабінеты рускай, 
украінскай, польскай, славацкай, чэшскай, нямец-
кай, італьянскай, кітайскай філалогіі, цэнтры турэц-
кай мовы і культуры, карэязнаўства. БДУ каардынуе 
праграму Erasmus-Mundus у Беларусі, акадэмічныя 
абмены ў межах Універсітэцкай сеткі Цэнтральна-
Еўрапейскай ініцыятывы; на базе ўніверсітэта праход-
зяць інфармацыйныя семінары для беларускіх ВНУ па 
ўдзелу ў міжнародных праектах, якія фінансуюцца па 
праграмах ТЭМПУС, ВІСБІ, ДААД і інш. 

Ідэалагічная і выхаваўчая работа 
Ва ўніверсітэце надаецца значная ўвага арганізацыі 

ідэалагічнайівыхаваўчайработы,мэтайякойз'яўляецца 
стварэнне ўмоў дпя фарміравання ў выпускнікоў сацы-
яльнай актыўнасці і вядзення здаровага ладу жыцця, 
грамадзянскай адказнасці і патрыятызму, паважлівых 
адносін да ўніверсітэцкіх каштоўнасцей і трады-
цый, гатоўнасці да прафесійнага самаўдасканалення, 
актыўнага ўдзелу ў эканамічным і сацыяльна-культур-
ным жыцці краіны. 

За перыяд з 2006 г. па 2010 г. у сферы ідэалагічнай 
і выхаваўчай работы былі распрацаваны і рэалізаваны 
11 агульнаўніверсітэцкіх праграм. Створана ўласная 
нарматыўна-прававая і арганізацыйна-метадычная даку-
ментацыя, якая рэгулюе ідэалагічную і выхаваўчую рабо-
ту; вяліся навуковыя даследаванні па 14 навуковых тэмах 
у галіне ідэалагічнай і выхаваўчай работы; рэалізаваны 
шматлікія сіудэнцкія праекты пры фінансавай падтрым-
цы ўніверсітэта. Ва ўніверсітэце дзейнічаюць 7 грамадскіх 

Адкрыццё сумеснага беларуска-кітайскага 
інавацыйнага цэнтра ў Харбіне (чэрвень 2010 г.) 
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арганізацый, 12 структур студэнц-
кага самакіравання, 2 творчыя ка-
лектывы са званнем заслужанага, 
6 творчых калектываў са званнем 
народных, 138 творчых аб'яднан-
няў, клубаў і кружкоў па інта-
рэсах; 140 груп спартыўнага ўда-
сканалення, спартыўных секцый, 
груп здароўя. 

За 2006-2010 гг. студэнтамі 
БДУ на Алімпійскіх гульнях, 
чэмпіянатах свету і Еўропы зава-
яваны 48 медалёў, з іх 12 залатых, 
15 сярэбраных, 21 бронзавая. 
У Алімпійскіх гульнях 2008 г. 
прынялі ўдзел 5 студэнтаў БДУ. 

* * * Выязны студэнцкі круглы стол на базе 
спартыўна-аздараўленчага комплексу БДУ «Брыганціна» 

Сёння распрацоўваецца канцэпцыя развіцця 
ўніверсітэта да 2021 г. - 100-годдзя з дня заснавання, 
якая прадугледжвае значнае ўмацаванне пазіцый БДУ 
як сучаснага адукацыйнага і навукова-інавацыйнага 
цэнтра Рэспублікі Беларусь, што дазволіць забяспе-
чыць лідэрства нашай краіны па шэрагу навуковых 
напрамкаў і тэхналогій. 

Значная ўвага будзе надавацца камплектаван-
ню навукова-педагагічных кадраў з ліку таленавітай 
моладзі, удасканаленню зместу навучання і яго наву-
кова-метадычнага забеспячэння, карэкціроўцы і па-
шырэнню спектра спецыяльнасцей і спецыялізацый у 
адпаведнасці з патрабаваннямі рынку працы [4]. 

У 2021 г. агульную колькасць навучэнцаў плану-
ецца давесці да 40 тыс. чалавек, колькасць навукова-
педагагічных работнікаў - да 3,5 тыс. чалавек. Знач-
на ўзрасце колькасць стажораў, слухачоў павышэння 
кваліфікацыі і перападрыхтоўкі работнікаў адукацыі, 
навукі, прамысловасці, культуры, кіруючых структур. 

Зменяць сваё аблічча пасля рэканструкцыі галоўны 
корпус і вучэбны корпус Інстытута бізнесу і менедж-
менту тэхналогій, будуць рэканструяваны і пабудава-

ны новыя студэнцкія інтэрнаты, пераабсталяваны на 
сучасны лад навуковыя і вучэбныя лабараторыі. 

Павысіцца роля БДУ ў міжнароднай адукацыйнай і 
культурнай палітыцы, у тым ліку за кошт дасягненняў 
у навучанні замежных грамадзян і сумеснай навукова-
даследчай дзейнасці з замежнымі партнёрамі. Доля за-
межных грамадзян ад агульнага ліку навучэнцаў скла-
дзе не менш 10 %. Універсітэт зробіць значныя крокі 
ў бок уваходжання ў сусветную сістэму ўніверсітэцкай 
адукацыі, дапучэння да міжнароднага адукацыйна-
га, навуковага і тэхналагічнага вопыту. Павялічацца 
паказчыкі акадэмічнай мабільнасці вучоных БДУ і коль-
касць сумесных праектаў з даследчымі калектывамі за-
межных навукова-адукацыйных цэнтраў. 

Да 2021 г. у БДУ плануецца стварыць новае 
інфармацыйна-адукацыйнае асяроддзе, якое будзе ад-
павядаць стратэгіі развіцця інфармацыйнага грамад-
ства ў Рэспубліцы Беларусь і не ўступаць лепшым 
універсітэтам свету. 

Выхад адукацыйнай, навукова-даследчай, інава-
цыйнай дзейнасці на якасна новы ўзровень дазволіць 
БДУ істотна павялічыць свой укладу развіццё эканомікі 

нашай краіны, дабрабыт белару-
скага народа. 

Жаночая футбольная каманда «Зорка БДУ»-
уладальніца Суперкубка Беларусі па футболе ў 2010 г. 
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