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культура, грамадства, дзяржава» (2011-2015)
Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад кіраўніка праграмы «Гісторыя,
культура, грамадства, дзяржава», акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных
навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі члена-карэспандэнта
НАН Беларусі Кавалені А.А. і навуковых кіраўнікоў падпраграм “Гісторыя і
культура”, “Эканоміка”, “Беларуская мова і літаратура”, “Права і кіраванне”
Савет БДУ і Вучоны савет БДУ адзначаюць наступнае.
Дзяржаўная праграма навуковых даследаванняў на 2011-2015 гады
"Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава" зацверджана пастановай Савета
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 9 чэрвеня 2010 г. № 886 “Аб зацвярджэнні
пераліку дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў на 2011–2015 гады” ў
рэдакцыі пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 18.02.2013 № 115.
Праграма складаецца з 6 наступных падпраграм: "Гісторыя, духоўная і
матэрыяльная культура беларускага народа", "Навуковае абгрунтаванне
механізмаў росту канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі ва ўмовах
глабалізацыі", "Тэарэтыка-метадалагічныя падставы і каштоўнаснасветапоглядныя фактары нацыянальнай стратэгіі сацыякультурнага развіцця,
рэгіянальнай і глабальнай інтэграцыі", "Беларуская мова і літаратура ў
кантэксце цывілізацыйнага развіцця Рэспублікі Беларусь: гісторыя, сучасны
стан, тэндэнцыі", "Тэарэтыка-метадалагічныя асновы ўдасканалення
нацыянальнай прававой сістэмы і кіравання ў кантэксце сацыяльнаэканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь", "Нацыянальная сістэма адукацыі".
Дзяржаўныя заказчыкі праграмы - Нацыянальная акадэмія навук
Беларусі, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Галаўныя арганізацыі-выканаўцы праграмы – дзяржаўная навуковая
ўстанова "Інстытут гісторыі НАН Беларусі"; дзяржаўная навуковая ўстанова
"Інстытут эканомікі НАН Беларусі", Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт,
навукова-метадычная ўстанова "Нацыянальны інстытут адукацыі Міністэрства
адукацыі Рэспублікі Беларусь", Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых
даследаванняў, Навукова-практычны цэнтр праблем умацавання законнасці і
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правапарадку Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь.
У выкананні заданняў ДПНД «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»
удзельнічаюць 6 устаноў НАН Беларусі і 25 устаноў Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь.
У план работ па праграме "Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава"
ўключана 78 заданняў (у тым ліку 1 заданне па навукова-арганізацыйным
суправаджэнні праграмы).
Установы НАН Беларусі з’яўляюцца галаўнымі выканаўцамі 39 заданняў.
Установы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь – 26 заданняў. Установы
Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь – 13.
14 заданняў выконваюцца па падпраграме "Гісторыя і культура"; 5
заданняў па падпраграме "Эканоміка"; 10 заданняў па падпраграме "Сацыялогія
і філасофія"; 25 заданняў па падпраграме "Беларуская мова і літаратура"; 12
заданняў па падпраграме "Права і кіраванне"; 12 заданняў (у тым ліку 1 заданне
па навукова-арганізацыйным суправаджэнні праграмы) па падпраграме
"Адукацыя".
Заданні
праграмы
адпавядаюць
прыярытэтным
напрамкам
фундаментальных і прыкладных навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь
на 2011-2015 гг., зацверджаным Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі
Беларусь ад 19 красавiка 2010 г. № 585 (п. 11 Сацыяльна-эканамічнае і духоўнакультурнае развіццё Рэспублікі Беларусь).
Усе заданні ДПНД «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»
адпавядаюць асноўнай мэце – комплекснаму аналізу фарміравання духоўнай і
матэрыяльнай культуры беларускага народа на розных этапах гістарычнага
развіцця і навуковае абгрунтаванне ролі нацыянальнай культуры, мовы і
літаратуры ў сучасных цывілізацыйных працэсах; абгрунтаванню механізмаў
росту канкурэнтаздольнасці беларускай эканомікі; вызначэнню стратэгіі
сацыякультурнага развіцця беларускага грамадства; распрацоўцы філасофскаметадалагічных, каштоўнасна-светапоглядных, прававых асноў фарміравання
постіндустрыяльнага грамадства ў Рэспубліцы Беларусь; распрацоўцы
навуковых асноў удасканалення дзяржаўнага кіравання; комплекснаму
даследаванню нацыянальнай прававой сістэмы; навукова-метадычнаму
забеспячэнню адукацыйнага працэсу ва ўмовах інавацыйнага развіцця
нацыянальнай сістэмы адукацыі.
Колькасць выканаўцаў заданняў: усяго – 2217, з іх акадэмікаў – 5, членаўкарэспандэнтаў – 14, дактароў навук – 268, кандыдатаў навук – 877: з іх
дактарантаў – 36, без вучонай ступені – 1053; з іх: аспірантаў – 235, магістрантаў
– 81, студэнтаў – 156.
На выкананне праграмы выдзелены сродкі з рэспубліканскага бюджэту
(млн. руб.): НАН Беларусі – 40 251,4; Мінадукацыі – 16 184,4; Адміністрацыя
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Прэзідэнта – 4 030,1; МУС – 293,3; Генеральная пракуратура – 68,6;
Белкаапсаюз – 82,2.
Аб’ёмы сродкаў, выдзеленых і фактычна выкарыстаных на навуковаарганізацыйнае суправаджэнне падпраграмы, – 61,0 млн.руб.
Да ліку найважнейшых навуковых вынікаў праграмы належаць
наступныя:
Падпраграма "Гісторыя і культура"
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 1.1.01 "Археалагічныя помнікі
першабытнай і сярэднявечнай эпох на тэрыторыі Беларусі: этнагенез,
дзяржаўнасць, матэрыяльная і духоўная культура". Арганізацыя-выканаўца:
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, БДУ, МДУ, БДТУ, ПДУ. Навуковы кіраўнік:
д.г.н. В.М.Ляўко.
Археолагамі праведзены фундаментальныя (а таксама ў іх рамках
выратавальныя) даследаванні практычна ва ўсіх рэгіёнах Беларусі, выяўлены
дзясяткі новых помнікаў археалогіі, вывучаны раскопкамі стаянкі, паселішчы,
гарадзішчы і пахавальныя комплексы ад каменнага веку да сярэднявечча.
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 1.2.01 "Палітычнае, сацыяльнаэканамічнае і канфесійнае развіццё Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XX стст.".
Арганізацыя-выканаўца: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, БДУ, Акадэмія
кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, БДПУ, БрДТУ, ГрДУ, РІВШ.
Навуковы кіраўнік: к.г.н. В.В .Яноўская.
Створана канцэпцыя сацыяльнай дынамікі беларускага грамадства ў
другой палове XIX - пачатку XX ст., выяўлены адметныя рысы разгортвання
мадэрнізацыйных працэсаў у Беларусі, раскрыты механізм ўздзеяння на
развіццё беларускага грамадства распаўсюджвання пісьменнасці, росту
колькасці насельніцтва, павышэння яго мабільнасці.
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 1.2.02 "Палітыка, эканоміка і
сацыяльная сфера ў Беларусі (1917-1991 гг.)". Арганізацыя-выканаўца: Інстытут
гісторыі НАН Беларусі, БДУ, БДТУ, ГДУ, ГрДУ, МДУ, МДУХ. Навуковы
кіраўнік: к.г.н. М.У.Смяховіч.
На матэрыяле гісторыі беларускай вёскі міжваеннага перыяду выяўлены
ўплыў гістарычнай свядомасці як найважнейшага фактару фарміравання і
падтрымання сацыяльнай стабільнасці, а таксама нацыянальнай самасвядомасці
як элемента ўстойлівасці гістарычнай свядомасці. Вызначаны асноўныя
тэндэнцыі развіцця гістарыяграфіі гісторыі сялянства перыяду 1920-1930-х гг.
Праведзена вывучэнне сутнасці і асаблівасцей сацыяльна-палітычных
прыярытэтаў грамадства, якія знаходзяцца ў працэсе самаідэнтыфікацыі;
даследаваныя макра- і мікрагістарычныя падыходы да даследавання гісторыі
беларускага грамадства XX ст.
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 1.3.03 "Беларусь у сістэме
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міжнародных адносін Новага і Навейшага часу. Усеагульная гісторыя".
Арганізацыя-выканаўца: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, БДУ, БДПУ, ГДУ,
ГрДУ, МДУ. Навуковы кіраўнік: к.г.н. М.К.Кошалеў.
Выяўлены характар узаемаадносін і сувязі паміж ісламскім
фундаменталізмам і радыкальнымі ісламісцкімі арганізацыямі, вызначана роля
ісламізму ў яго супрацьстаянні заходняй мадэлі цывілізацыйнага развіцця,
зроблены вывад аб тым, што радыкальны іслам і ісламісцкія арганізацыі –
выклік не толькі Захаду і Расіі, але і краінам традыцыйнага распаўсюджвання
мусульманскай рэлігіі.
Падпраграма «Эканоміка»
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 2.1.03 "Макраэканамічная
рэгуляванне ў посткрызіснай мадэлі развіцця нацыянальнай эканомікі:
інстытуцыйны, грашова-крэдытны і бюджэтна-падатковы аспекты". Навуковыя
кіраўнікі: д.э.н. Лучанок А.І., д.э.н. Кірэева Я.Ф., к.э.н. Ляўковіч А.П., к.э.н.
Румянцава А.І., к.э.н. Бокун Н.Ч., д.э.н. Палонік С.С. Арганізацыі-выканаўцы:
Інстытут эканомікі, БДЭУ, БДУ.
Распрацаваны тэарэтыка-метадалагічныя падыходы да забеспячэння
макраэканамічнай збалансаванасці на аснове ўзгаднення інтарэсаў сацыяльных
макрагруп з рэгуляваннем іх актыўнасці як прававымі нормамі, так і з
выкарыстаннем нефармальных інстытутаў.
Распрацаваны метадалагічныя падыходы да вымярэнні ценявой
эканомікі, заснаваныя на ўжыванні камбінацыі метаду аналогій, экспертных
ацэнак,
міні-абследаванняў,
мяккага
мадэлявання,
справаздачнасці
праваахоўных органаў; прапанавана метадалогія ацэнкі і прынцыпы
рэгулявання рэгіянальнай ценявой эканомікі.
Распрацаваны рэкамендацыі па выбары рэжыму валютнага курсу ў
Рэспубліцы Беларусь у каротка-, сярэдне- і доўгатэрміновай перспектыве і
выкарыстання механізму яго падтрымання.
Прапанавана
эканаметрычная
мадэль
прагназавання
развіцця
нацыянальнай эканомікі Рэспублікі Беларусь у залежнасці ад аб’ёмаў
інвестыцый у асноўны капітал. Разлічаны эфекты прамых замежных
інвестыцый на эканоміку Беларусі і ўнесены прапановы па прыцягненні
стратэгічных інвестараў.
Праведзена ацэнка памераў ценявой эканомікі ў Беларусі за 2000-2013 гг.;
удакладнены фінансавыя індыкатары эканамічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь.
Падпраграма «Сацыялогія і філасофія»
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 3.1.01 "Сацыядынаміка
палітычных і сацыякультурных арыентацый насельніцтва ва ўмовах
інавацыйнага развіцця беларускага грамадства і сацыяльна-прававыя праблемы
папярэджання правапарушэння моладзі". Навуковыя кіраўнікі: д. філас. н. акад.,
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Бабосаў Я.М., д. с. н. Ротман Д.Г., к. ф. н. Пякарскі Ф.Н., д. п. н. Храмцова Ф.І.,
д.с.н. Бубнаў Ю.М., к.п.н. Дастанка Я.А. Арганізацыі-выканаўцы: Інстытут
сацыялогіі, БДУ, Акадэмія МУС, філіял РДСУ у г. Мінску, МДУХ.
Распрацаваны тэарэтыка-метадалагічныя асновы і сацыяльныя тэхналогіі
ўдасканалення палітычнай, культурнай і прававой сістэм Рэспублікі Беларусь ва
ўмовах пераходу ў стадыю ўстойлівага інавацыйнага развіцця. Распрацавана
метадалогія і методыка даследавання асаблівасцей ўплыву базавых
каштоўнасцей насельніцтва Беларусі на грамадска-палітычную сітуацыю ў
краіне. Распрацавана сацыяльна-культуралагічная мадэль развіцця моладзевых
ініцыятыў у Рэспубліцы Беларусь. Распрацаваны тэарэтычна-метадалагічныя
асновы развіцця міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь. Выяўлены
асноўныя сацыяльныя фактары павышэння рэпрадуктыўнага патэнцыялу
маладых сем’яў. Распрацавана прагнастычная мадэль сістэмы ідэалагічнай
працы ў праваахоўных органах краіны.
Распрацаваны прапановы па прыярытэтных напрамках удасканалення
палітычнай і культурнай сістэм сучаснага беларускага грамадства. Выяўлены
асаблівасці ўплыву ацэнкі палітычнай і эканамічнай сітуацыі на ўзровень
сацыяльнай напружанасці ў краіне. Распрацавана методыка апрабацыі мадэлі
развіцця моладзевых ініцыятыў на базе ДУА "Гродзенская гарадская гімназія".
Ажыццяўлена класіфікацыя фактараў, якія ўплываюць на развіццё
міжнароднага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь. Распрацавана методыка
сацыялагічнага
даследавання
сацыяльных
фактараў
павышэння
рэпрадуктыўнага патэнцыялу маладых сем’яў. Распрацаваны прапановы па
ўдасканаленні ідэалагічнай працы ў праваахоўных органах краіны.
Падпраграма "Беларуская мова і літаратура"
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 4.1.04 "Беларуская мова на
розных этапах яе гістарычнага развіцця: даследаванне лексічных працэсаў і
функцыянальных стыляў". Навуковыя кіраўнікі: д.ф.н. Булыка А.М., к.ф.н.
Паляшчук М.В., д.ф.н. Прыгодзіч М.Р., д.ф.н. Трафімавіч Т.Г. Арганізацыівыканаўцы: Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН
Беларусі, БДУ, БДПУ.
Апублікаваны "Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 34.",
выдадзены "Буквар" Спірыдона Собаля; аблічбавана частка картатэкі
"Гістарычнага слоўніка беларускай мовы"; у раздзелах калектыўнай манаграфіі
"Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы сярэдзіны XVI-XVIII
стст." прадстаўлены агляд помнікаў дзелавога, свецка-мастацкага, рэлігійнага
зместу названага перыяду; дадзена тэматычная характарыстыка выбраных для
аналізу
лексічных
адзінак;
выяўлены
агульнаславянскія,
агульнаўсходнеславянскія, уласна беларускія і запазычаныя лексічныя адзінкі ў
тэкстах сярэдзіны XVI-XVIII стст. Выяўлены стылістычныя рысы Саборнага
Выкладніцтва 1649 года; вызначаны асаблівасці кампазіцыі, ужывання лексіка-
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фразеалагічных адзінак у Статуце ВКЛ 1588 г., у супастаўляльным аспекце
прааналізаваныя старабеларускія і старарускія тэстаменты 16-17 стст.,
разгледжаны лінгвастылістычныя асаблівасці прыходна-расходных кніг
Смаленскага Болдзіна-Дарогабагужскага манастыра і прыходна-расходных кніг
горада Магілёва.
"Гістарычны слоўнік беларускай мовы" – першы і адзіны ў айчыннай
гуманітарыстыцы даведнік, які максімальна поўна адлюстроўвае багацце
слоўнікавага фонду беларускай мовы ў перыяд XIV–XVIII стст., дае багатую
інфармацыю аб сацыяльна-эканамічным жыцці, матэрыяльнай і духоўнай
культуры беларускага народа. Упершыню выяўлены корпус лексем,
зафіксаваных у дзелавых, свецка-мастацкіх, рэлігійных помніках названага
перыяду. На аснове іх класіфікацыі і лінгвістычнай інтэрпрэтацыі будуць
вызначаны інавацыі – уласныя наватворы і словы іншамоўнага паходжання – і
інтра- і экстралінгвістычныя прычыны іх з’яўлення, асаблівасці фарміравання і
развіцця тэматычных груп, паказальных для названых трох разнавіднасцей
тэкстаў, і уласцівыя для іх сістэмныя адносіны, стылеўтваральны патэнцыял
лексічных адзінак, іх гістарычная перспектыва.
Слоўнік садзейнічае захаванню, перадачы і папулярызацыі
інтэлектуальнай спадчыны беларусаў. Яго выданне ўмацоўвае статус
беларускай гуманітарнай навукі на міжнародным узроўні.
Падпраграма "Права і кіраванне"
Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава 5.08 "Фарміраванне новай
праваахоўнай палітыкі як аснова эфектыўнай стратэгіі процідзеяння
правапарушэнням і забеспячэння стабільнасці сацыяльна-эканамічных
пераўтварэнняў".
Арганізацыі-выканаўцы:
НЦЗПД,
БДУ,
НПЦ
Генпракуратуры, ІППК, Акадэмія МУС. Навуковыя кіраўнікі: кандыдат
юрыдычных навук Шаблінская Д.У., доктар юрыдычных навук Бібіла В.М.,
доктар юрыдычных навук Хоміч В.М., кандыдат юрыдычных навук Баркоў
А.В., кандыдат юрыдычных навук Данько І.В., кандыдат юрыдычных навук
Дабрыян С.В.
Сфармуляваны прапановы па ўдасканаленні прававога статусу
падазронага, гарантый рэалізацыі ім свайго права на абарону пры прымяненні
мер працэсуальнага прымусу. Канкрэтызаваны змест і крытэрыі
дыферэнцыяцыі частковай адмовы ад дзяржаўнага абвінавачання і яго змены ў
бок змякчэння;
Распрацаваны тэарэтычныя і практычныя рэкамендацыі па ўдасканаленні
адміністрацыйна-дэліктнага і працэсуальна-выканаўчага заканадаўства.
Прапанаваны
рэкамендацыі
па
ўдасканаленні
практыкі
вядзення
адміністрацыйнага працэсу.
Па выніках выканання заданняў праграмы ў 2014 годзе апублікавана
навуковых работ (кніжных выданняў, навуковых артыкулаў, дакладаў, тэзісаў)
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усяго – 6185, з іх: манаграфій – 185, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў – 283,
зборнікаў навуковых прац – 91, даведнікаў і энцыклапедый – 27, іншых
выданняў – 29, навуковых артыкулаў і дакладаў – 4071, тэзісаў – 1499, у тым
ліку за мяжой: манаграфій – 46, навуковых артыкулаў і дакладаў – 859.
У рамках выканання праграмы ў 2014 годзе былі абаронены: 7 доктарскіх
дысертацый, 46 кандыдацкіх дысертацый і 77 магістарскіх дысертацый.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ
пастанаўляюць:
1. Прыняць да ведама даклад навуковага кіраўніка ДПНД «Гісторыя,
культура, грамадства, дзяржава» акадэміка-сакратара аддзялення гуманітарных
навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі члена-карэспандэнта
Кавалені А.А. і навуковых кіраўнікоў падпраграм «Гісторыя і культура» доктара
гістарычных навук, прафесара Кошалева У.С., «Эканоміка» доктара
эканамічных навук, прафесара Палоніка С.С., «Беларуская мова і літаратура»
доктара філалагічных навук, прафесара Роўды І.С. , «Права і кіраванне»
кандыдата юрыдычных навук Чарвяковай Т.А. аб ходзе выканання праграмы за
2011-2014 гг.
Лічыць, што заданні праграмы ў БДУ і ўстановах Міністэрства адукацыі
Рэспублікі Беларусь выконваюцца эфектыўна.
Адзначыць актуальнасць, навуковую і практычную значнасць
распрацовак па ДПНД «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава».
2. Навуковым кіраўнікам заданняў ва ўстаноўленым парадку
забяспечыць своечасовае завяршэнне заданняў ДПНД «Гісторыя, культура,
грамадства, дзяржава».
Тэрмін выканання – снежань 2015 года.
3. Навуковым кіраўнікам заданняў актывізаваць працу па падрыхтоўцы
манаграфій, падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў з выкарыстаннем атрыманых
вынікаў даследаванняў, публікацый навуковых вынікаў у вядучых міжнародных
навуковых выданнях; папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі
ў сродках масавай інфармацыі. Для павышэння якасці падрыхтоўкі маладых
спецыялістаў шырэй выкарыстоўваць атрыманыя вынікі ў дысертацыйных
даследаваннях і ў навучальных курсах.
Тэрмін выканання – 2015 – 2016 гг.
4. Дэканам гістарычнага, эканамічнага, філалагічнага, юрыдычнага
факультэтаў і факультэта філасофіі і сацыяльных навук забяспечыць
падрыхтоўку манаграфій да выдання па выніках выканання праектаў ДПНД
«Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава".
Тэрмін выканання – 2015 – 2016 гг.
5.

Навуковым

кіраўнікам

падпраграм
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сумесна

з

зацікаўленымі

забяспечыць ва ўстаноўленым парадку фарміраванне праектаў новых
падпраграм на 2016-2020 гг. ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё
беларускага грамадства». Пры выкананні заданняў новай ДПНД забяспечыць:
- пашырэнне міжнароднага супрацоўніцтва для правядзення сумесных
даследаванняў і рост публікацый у міжнародных выданнях;
- заключэнне гаспадарчых дагавораў і міжнародных кантрактаў з мэтай
прыцягнення дадатковага фінансавання;
- пашырэнне практыкі правядзення міждысцыплінарных навуковых
канферэнцый па выніках выканання праектаў ДПНД;
- абавязковае прыцягненне студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў да
выканання заданняў ДПНД «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага
грамадства» на 2016-2020 гг.
Тэрмін – 2016 - 2020 г.г.
6. Гістарычнаму факультэту (Ходзіну С.М.) для павышэння практычнай
значнасці вынікаў і іх укаранення актывізаваць працу па:
- падрыхтоўцы навукова-метадычных рэкамендацый для дзяржаўных
устаноў Рэспублікі Беларусь, навучальных і даведачна-інфармацыйных
выданняў для вышэйшай школы;
- фарміраванні рэдакцыйнай калегіі для выдання вынікаў выканання
падпраграмы на англійскай мове.
Тэрмін – снежань 2016 года.
7. Эканамічнаму факультэту (Кавалёву М.М.) пры фарміраванні новых
праектаў лічыць прыярытэтнымі навуковыя даследаванні, накіраваныя на
выяўленне ўнутраных інвестыцыйных крыніц для рэструктурызацыі эканомікі і
пабудову на яе аснове прагнозу, які забяспечвае збалансаванае і
самадастатковае развіццё ўсіх відаў эканамічнай дзейнасці ў краіне.
Тэрмін – пастаянна.
8. Філалагічнаму факультэту (Роўду І.С.):
- актывізаваць працу па стварэнні серыі новых падручнікаў з улікам
прафілізацыі сярэдняй школы і далучэння вышэйшай школы Беларусі да
Балонскага працэсу;
- працягнуць комплекснае вывучэнне агульнага і адрознага ў беларускай
і інаславянскай народнай творчасці на аснове найбуйнейшага ў краіне архіва
беларускага фальклору, сабранага на факультэце.
Тэрмін – снежань 2016 года.
9. Разгледзець пытанне аб стварэнні на базе гуманітарных факультэтаў
БДУ навукова-даследчых цэнтраў «Беларусь у сучасным свеце» і гісторыі краін
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Азіі, Афрыкі і Лацінскай Амерыкі.
Тэрмін: 2015 – 2016 гг.
Адказныя – прарэктар па навуковай рабоце Івашкевіч А.А., дэкан гістарычнага
факультэта Ходзін С.М., навуковы каардынатар падпраграмы Кошалеў У.С.
10. Кантроль за выкананнем данага рашэння ўскласцi на прарэктара па
навуковай рабоце Івашкевіча А.А.

Старшыня Савета,
Вучонага савета

С.У. Абламейка

Вучоны сакратар Савета

С.М. Ходзін

Вучоны сакратар Вучонага савета

Т.А. Дзік
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