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Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад першага прарэктара, акадэміка 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Івашкевіча А.А. «Вынікі навуковай, 
навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці БДУ за 2015 год. Праблемы і 
перспектывы», Савет БДУ і Вучоны савет БДУ адзначаюць наступнае. 

У 2015 годзе Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 красавіка 
2015 г. № 166 былі зацверджаны прыярытэтныя напрамкі навукова-тэхнічнай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020 гг. і пастановай Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 12 сакавiка 2015 г. № 190 - напрамкі 
навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2016-2020 гг. Пастановай 
Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 10 чэрвеня 2015 г. № 483 
зацверджаны Пералік дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў на 
2016-2020 гг. 

У справаздачным годзе ў складзе комплексу БДУ функцыянавалі і 
праводзілі навукова-даследчую, вопытна-канструктарскую і вопытна-
тэхналагічную працу 16 факультэтаў, 4 агульнаўніверсітэцкія кафедры, 4 
навукова-даследчыя інстытуты, 2 нацыянальныя навуковыя цэнтры, 6 
навукова-інавацыйных унітарных прадпрыемстваў, навучальныя 
падраздзяленні з правам юрыдычнай асобы і іншыя структурныя 
падраздзяленні і арганізацыі. 

У 2015 годзе па плане навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і 
вопытна-тэхналагічных работ (НДВКР) выконвалася 1020 тэм, у тым ліку па 
бюджэце 630 тэм, па гаспадарчых дамовах з прадпрыемствамі і 
арганізацыямі - 254 тэмы.  

Аб'ём фінансавання НДВКР склаў у справаздачным годзе 201847,2 
млн. рублёў: за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту 141139,1 млн. 
рублёў, у тым ліку 74258,5 млн. рублёў - сродкі Міністэрства адукацыі і 
66880,6 млн. рублёў - іншыя заказчыкі. Па дзярждамоўных НДВКР, 
выкананым БДУ і навукова-даследчымі падраздзяленнямі комплексу БДУ з 
правам юрыдычнай асобы, за кошт сродкаў заказчыкаў - 60708,1 млн. рублёў 
(пазабюджэтныя сродкі). 

Сумеснага пасяджэння Савета БДУ і 
Вучонага савета БДУ 
“Вынікі навуковай, навукова-тэхнічнай і
інавацыйнай дзейнасці БДУ 
за 2015 год. Праблемы і перспектывы” 

 



138 навуковых распрацовак выкарыстоўваліся ў народнай гаспадарцы і 
269 - у навучальным працэсе. У 2015 годзе арганізавана і праведзена 3 
пасяджэнні камісіі па разглядзе матэрыялаў заявак на аб'екты прамысловай 
уласнасці (АПУ), патэнтаў на АПУ. Атрымана 68 ахоўных дакументаў на 
аб'екты інтэлектуальнай уласнасці (АІУ), лік дзеючых ахоўных дакументаў 
на АІУ - 345. 

Колькасць выданняў склала ў справаздачным годзе 1266 найменняў, у 
тым ліку 177 манаграфій, 50 зборнікаў навуковых прац, 584 падручнікі і 
навучальныя дапаможнікі. Апублікаваны 5219 артыкул, 5461 тэзіс дакладаў 
на канферэнцыях. 

Абаронена супрацоўнікамі, дактарантамі, саіскальнікамі і аспірантамі 5 
доктарскіх і 53 кандыдацкія дысертацыі, з іх замежнымі грамадзянамі 
абаронена 6 кандыдацкіх дысертацый. У справаздачным годзе пры БДУ 
дзейнічалі 21 доктарскі і 1 кандыдацкі саветы па абароне дысертацый. У 
саветах па абароне дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ, абаронена 90 
дысертацый, з іх 8 - доктарскіх. 

Па прыродазнаўчых спецыяльнасцях найбольш актыўна дзейнічалі 
саветы па абароне дысертацый: 

савет Д 02.01.07 (фізіка-матэматычныя навукі, старшыня Радына Я.В.), 
у якім у 2015 годзе абаронена 6 кандыдацкіх дысертацый; 

савет Д 02.01.16 (фізіка-матэматычныя навукі, старшыня Анішчык 
У.М.), у якім у 2015 годзе абаронена 5 кандыдацкіх дысертацый. 

Па гуманітарных спецыяльнасцях найбольш актыўна дзейнічалі 
саветы: 

савет Д 02.01.05 (гістарычныя навукі; старшыня - Брыгадзін П.І.), у 
якім у 2015 годзе абаронена 15 дысертацый, з іх 2 доктарскія; 

савет Д 02.01.04 (юрыдычныя навукі; старшыня - Васілевіч Р.А.), у якім 
у 2015 годзе абаронена 13 дысертацый, з іх 1 доктарская. 

У справаздачным годзе на базе ўніверсітэта праведзена 183 навуковыя і 
навукова-практычныя мерапрыемствы (канферэнцыі, семінары, нарады і да 
т.п.) рознага ўзроўню, з іх міжнародных - 98, рэспубліканскіх - 58, 
універсітэцкіх- 27. 

Міжнародныя сувязі ўніверсітэта з замежнымі партнёрамі 
ажыццяўляліся на аснове выканання дамоў аб навуковым супрацоўніцтве, 
заключэння знешнегандлёвых здзелак, удзелу ў праектах міжнародных 
фондаў і праграм, узаемных стажыровак, прадстаўлення навуковых вынікаў 
на выставах і канферэнцыях і інш. 

У выніку выканання 78 кантрактаў і дамоў з арганізацыямі 10-ці краін 
блізкага і далёкага замежжа (даследчымі цэнтрамі, інстытутамі, кампаніямі) у 
справаздачным годзе было атрымана валютных сродкаў на суму 2 132,45 тыс. 
дол. ЗША. 

За мінулы год БДУ прыняў удзел у 15 міжнародных выставах навукова-
тэхнічнай прадукцыі, што фінансуюцца па артыкуле "Міжнароднае навукова-
тэхнічнае супрацоўніцтва», у 5 выставах у рамках мерапрыемстваў 
рэспубліканскага ўзроўню. Падрыхтаваны і праведзены 3 выставы ў рамках 



мерапрыемстваў БДУ. Па выніках двух міжнародных конкурсаў распрацоўкі 
ўніверсітэта былі ўзнагароджаны 11 залатымі, 6 сярэбранымі медалямі і 4 
Дыпломамі. 

Інфармацыя пра выставачную дзейнасць БДУ і яе вынікі ўвесь час 
адлюстроўвалася ў друкаваных і Інтэрнэт-СМІ, інфармацыйна-навінных 
перадачах на каналах БТ і радыё. 

Распрацоўшчыкі навукова-тэхнічнай прадукцыі БДУ прынялі ўдзел у 3 
семінарах, 9 кантактна-кааперацыйных біржах, 2 міжнародных навуковых 
форумах (сімпозіумах) у рамках выставачных мерапрыемстваў. 

Падрыхтаваныя інфармацыйныя матэрыялы, прэзентацыі, арганізаваны 
і прачытаны цыкл лекцый у рамках Праграмы павышэння кваліфікацыі 
«Арганізацыя навучання і навуковых даследаванняў» для кіраўнікоў 
Чжэцзянскага Шужэн універсітэта (КНР), а таксама членаў дэлегацыі 
Народнага ўрада горада Харбін. 

Забяспечаны візіты ў БДУ дэлегацый Курскай і Навасібірскай 
абласцей, Уральскага федэральнага ўніверсітэта і Аб'яднанага інстытута 
ядзерных даследаванняў (Расійская Федэрацыя), арганізаваны і праведзены 
прыём дэлегацый Народнай Рэспублікі Бангладэш, Саудаўскай Аравіі і 
дэлегацыі Пакістана ў рамках Беларуска-пакістанскага бізнэс-форуму і інш. 

У 2015 годзе ў БДУ праводзіліся фундаментальныя даследаванні ў 
рамках заданняў дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў (322), 
Беларускага рэспубліканскага фонду фундаментальных даследаванняў (159), 
міжнародных фондаў і праграм (40). Таксама выконваліся 78 заданняў 28 
праграм (4 Саюзнай дзяржавы, 1 міждзяржаўнай, 1 рэспубліканскай, 1 
нацыянальнай, 9 дзяржаўных, 9 дзяржаўных навукова-тэхнічных і 3 
галіновых навукова-тэхнічных праграм), 4 асобныя праекты, якія 
распрацоўваюцца на конкурснай аснове. 

БДУ з'яўлялася галаўной арганізацыяй-выканаўцам 8 дзяржаўных 
праграм навуковых даследаванняў, 3 дзяржаўных праграм, 3 дзяржаўных 
навукова-тэхнічных праграм. 

У 2015 годзе працягнута практыка стымулявання дзейнасці ПВС і 
навуковых работнікаў у галіне падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай 
кваліфікацыі: праведзены конкурсы на лепшага кіраўніка НДР студэнтаў і 
аспірантаў, на лепшую СНДЛ БДУ, на лепшы даклад на канферэнцыі 
студэнтаў і аспірантаў БДУ, ажыццяўлялася прэміраванне за абарону 
дысертацый і г.д. 

Асаблівая ўвага надавалася мерапрыемствам па стымуляванні 
навуковай дзейнасці навучэнцаў. Галоўным упраўленнем навукі арганізавана 
і праведзена 10 конкурсаў, шэраг навуковых канферэнцый, з якіх самай 
маштабнай (3590 дакладаў) з'яўлялася штогадовая канферэнцыя студэнтаў і 
аспірантаў БДУ. Выдадзены спецыялізаваныя зборнікі навуковых прац 
студэнтаў і аспірантаў, падрыхтаваны і выкананы план развіцця НДР 
навучэнцаў на 2015 г. і да т.п. 

У 2015 годзе ў аспірантуру БДУ (у тым ліку саіскальнікі) на бюджэт 
паступіла 204 чал. (пры плане прыёму 198). План прыёму ў аспірантуру ў 



2015 годзе выкананы на 103%. Колькасць аспірантаў усіх форм навучання (у 
тым ліку саіскальнікаў) з улікам замежных аспірантаў у 2015 годзе па 
комплексе БДУ склала 962 чалавекі. Колькасць аспірантаў (у тым ліку 
саіскальнікаў) платнай формы падрыхтоўкі ў 2015 годзе склала 78 чал. 
Колькасць замежных аспірантаў у справаздачным годзе склала 82 чал. (2014 
г. - 79). 

Узрасла ў параўнанні з 2014 годам колькасць навучэнцаў на другой 
ступені пасляўніверсітэцкай адукацыі - на 21 чал. 

Выпуск з аспірантуры ў цэлым па комплексе БДУ ў 2015 годзе склаў 
160 чал. (з іх па БДУ з улікам аспірантаў-замежнікаў - 144, у РІВШ - 8, МДЭІ 
- 8). 

Варта адзначыць рост колькасці аспірантаў і саіскальнікаў (грамадзяне 
Рэспублікі Беларусь), якія абаранілі дысертацыі ў тэрмін: 2014 год - 11 чал. 
(6,7% ад выпуску), 2015 год - 12 чал. (8,2% ад выпуску). 

У 2015 годзе падраздзяленнямі БДУ распрацавана 27 найменняў 
тэхнічных умоў, 12 лабараторных тэхналагічных рэгламентаў, 8 вопытна-
прамысловых рэгламентаў, 15 рэцэптур. 

Ажыццяўлялася метралагічная прапрацоўка НДР на ўсіх этапах, 
пачынаючы са складання тэхнічнага задання і да афармлення актаў 
метралагічнай прапрацоўкі НДР. Аформлена 68 актаў. 

Праведзены нормакантроль тэкставых дакументаў у колькасці 566 
(2014 - 424, 2013 - 609, 2012 - 372) найменняў з агульнай колькасцю лістоў 
фармату А4 38 178 (2014 - 25 420, 2013 - 27 986, 2012 - 19 545). 

У справаздачным годзе для паверкі Рэспубліканскім унітарным 
прадпрыемствам “Беларускі дзяржаўны інстытут метралогіі” і іншымі 
арганізацыямі і прадпрыемствамі падрыхтавана і праверана 901 адзінка 
сродкаў вымярэнняў (СВ). Зроблены аднаўленчы рамонт 355 адзінак СВ 
(2014 - 321, 2013 - 312, 2012 - 286) і лабараторнага абсталявання. 

З усіх крыніц фінансавання ў 2015 годзе набыта навуковае 
абсталяванне на суму 6 053 925 млн. рублёў (2014 - 28 199,5; 2013 - 18 137,4; 
2012 - 10 479,2;. 2011 - 2 783,3 рублёў). Закупка навуковага абсталявання за 
кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных на фінансаванне 
навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці склала 2 772,12 млн. 
руб. (2014 - 14 076,9; 2013 - 14 333,464; 2012 - 6 228,21 ;. 2011 - 1 999, 68 млн. 
рублёў). 

Пастаяннай камісіяй па кантролі за рацыянальным выкарыстаннем 
дарагога навуковага абсталявання праведзена праверка Беларускага 
міжуніверсітэцкага цэнтра абслугоўвання навуковых даследаванняў і 
структурных падраздзяленняў БДУ. 

У цэнтры калектыўнага карыстання ўнікальным навуковым 
абсталяваннем (далей ЦКК УНА) Установы БДУ “Навукова-даследчы 
інстытут фізіка-хімічных праблем” і хімічнага факультэта БДУ аб'ём 
выкананых работ склаў па дзяржаўных праграмах 13 6869 млн. рублёў, 
дзярждамовах (уключаючы міжнародныя кантракты аб навукова-тэхнічным 
супрацоўніцтве) 3 297,4 млн.  рублёў. 



На падставе эксперыментальных звестак, атрыманых з выкарыстаннем 
абсталявання ЦКК УНА, падрыхтаваны і абаронены 3 дысертацыі на 
атрыманне вучонай ступені кандыдата хімічных навук. 

У Беларускім міжуніверсітэцкім цэнтры абслугоўвання навуковых 
даследаванняў (БМЦ) праводзіліся даследаванні па заяўках структурных 
падраздзяленняў БДУ, іншых устаноў вышэйшай адукацыі (БДТУ, БДУІР, 
УА "Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы», Баранавіцкі ДУ і 
інш.) І па заяўках інстытутаў НАН Рэспублікі Беларусь (Фізіка-тэхнічны 
інстытут, Інстытут цепла- і масаабмену імя А.В.Лыкава, НПЦ НАНБ па 
матэрыялазнаўстве, Інстытут біяфізікі і клеткавай інжынерыі НАНБ, 
Інстытут прыкладной фізікі НАНБ і іншых арганізацый). 

Аб'ём фінансавання з выкарыстаннем абсталявання БМЦ склаў каля 9,0 
млрд. рублёў. 

На базе БМЦ праходзілі стажыроўку маладыя спецыялісты з 
Тэхнічнага ўніверсітэта (Стамбул, Турцыя) і з Томскага політэхнічнага 
ўніверсітэта (РФ), што спрыяла развіццю міжнароднага супрацоўніцтва. 

Супрацоўнікі Галоўнага ўпраўлення навукi сумесна з вядучымі 
навукоўцамі БДУ на пастаяннай аснове прымаюць удзел у выкананні, 
падрыхтоўцы, распрацоўцы, аналізе і прапрацоўцы нарматыўных прававых 
актаў, дакументаў і мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню. Так, у 2015 
годзе падрыхтаваны прапановы і заўвагі БДУ па наступных нарматыўных 
прававых дакументах: 

праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб стварэнні 
Еўразійскага цэнтра развіцця інавацый»; 

праект Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб фарміраванні і 
дзяржаўнай фінансавай падтрымцы інавацыйна-прамысловых кластараў » і 
прыкладзеным пакеце дакументаў да гэтага Указа; 

План мерапрыемстваў, прысвечаных Году адукацыі СНД; 
праект Канцэпцыі Дзяржаўнай праграмы інавацыйнага развіцця 

Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады; 
праект Нацыянальнай праграмы падтрымкі і развіцця экспарту 

Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады; 
канцэпцыя Дзяржаўнай праграмы развіцця фармацэўтычнай 

прамысловасці Рэспублікі Беларусь на 2016 - 2020 гады; 
праект Закона Рэспублікі Беларусь «Аб унясенні змяненняў і 

дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі». 
Галоўным упраўленнем навукі прадоўжаны работы па маніторынгу 

электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі Беларусь, Расійскай Федэрацыі і 
інфармаванні падраздзяленняў БДУ аб выніках маніторынгу. Звесткі аб 
бягучых закупках па напрамках навукова тэхнічнай і навукова-інавацыйнай 
дзейнасці БДУ рэгулярна размяшчаюцца на вэб-сайце ГУН. Таксама 
падоўжаныя сертыфікаты электронных лічбавых подпісаў, праводзілася 
размяшчэнне конкурсных прапаноў на пастаўку тавараў, работ, паслуг у 
галіне навукі на электронных гандлёвых пляцоўках і ўдзел у працэдурах 
закупак у якасці пастаўшчыка навукаёмістых тавараў, работ, паслуг. У 



выніку праведзенай работы ў 2015 годзе заключана дагавораў на суму 4 132,8 
млн. руб. 

Рашэнні Савета БДУ ад 23.02.2015 выкананы ў вызначаныя тэрміны і ў 
поўным аб'ёме. 

Разам з дасягненнямі і станоўчымі тэндэнцыямі існуе шэраг 
праблемных пытанняў, якія патрабуюць вырашэння ў бягучым годзе: 

істотнае скарачэнне на 35% аб'ёмаў фінансавання заданняў ДПНД; 
скарачэнне фінансавання выставачнай дзейнасці БДУ па артыкуле 

01.02 «Міжнароднае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва» амаль у 3 разы ў 
параўнанні з 2015 г .; 

актывізацыя работ па росце экспарту навукаёмістай і 
высокатэхналагічнай прадукцыі і паслуг БДУ; 

забеспячэнне безумоўнага выканання фінансавых паказчыкаў па 
навукова-даследчай рабоце на 2016 год. 

У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ 
ВЫРАШЫЛІ: 
1. Ухваліць вынікі навуковай і навукова-інавацыйнай дзейнасці 

комплексу БДУ за 2015 год. 
2. ГУН (Дзік Т.А.): 
забяспечыць аказанне метадычнай дапамогі супрацоўнікам комплексу 

БДУ па пытаннях: афармлення дакументацыі пры выкананні НДДК(Т)Р; 
падрыхтоўкі і атэстацыі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі; 
стандартызацыі і метралагічнага забеспячэння НДДК(Т)Р; падрыхтоўкі 
матэрыялаў заявак на вынаходніцтвы і дакументаў для ўдзелу ў 
канкурэнтных працэдурах закупак на пастаўку навукаёмістыя прадукцыі і 
аказанне навукова тэхнічных паслуг; 

Тэрмін выканання - пастаянна. 
забяспечыць няспынны кантроль за ходам рэалізацыі заданняў ДПНД; 
Тэрмін выканання - штоквартальна. 
сумесна з зацікаўленымі прааналізаваць выкананне планаў па абаронах 

дысертацый за 2015 год; 
Тэрмін выканання - I кв. 2016 года. 
забяспечыць збор інфармацыі аб публікацыях супрацоўнікаў комплексу 

БДУ у міжнародных навуковых часопісах з высокім імпакт-фактарам, 
правесці аналіз і прадставіць матэрыялы ў рэктарат; 

Тэрмін выканання - да 31 студзеня 2017 года. 
у мэтах выканання даручэння Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь забяспечыць правядзенне на базе БДУ фінальнага мерапрыемствы ў 
рамках Рэспубліканскага фестывалю моладзевай універсітэцкай навукі 2016 
года; 

Тэрмін выканання - 4 кв. 2016 года. 
сумесна з кіраўнікамі падраздзяленняў і старшынямі саветаў па абароне 

дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ, прыняць меры па павышэнні 
эфектыўнасці пасляўніверсітэцкай адукацыі БДУ - росту абарон дысертацый 
аспірантамі, дактарантамі і саіскальнікамі ў межах тэрміну атрымання 



адукацыі шляхам забеспячэння першачарговасці: па тэрмінах абарон; па 
правядзенні папярэдняй экспертызы дысертацый, па падачы дакументаў у 
саветы па абароне дысертацый і інш .; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
з мэтай інфармавання падраздзяленняў і забеспячэння рэалізацыі 

навукаёмістай прадукцыі і паслуг БДУ прадоўжыць работы па маніторынгу 
электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі 
(далей - ЭГП). Інфармацыю аб выніках маніторынгу рэгулярна накіроўваць у 
падраздзяленні комплексу БДУ і размяшчаць у адкрытым доступе на вэб-
сайце ГУН http://research.bsu.by/. Забяспечыць арганізацыю ўдзелу БДУ ў 
закупках на ЭГП ў якасці пастаўшчыка навукаёмістых тавараў, работ, паслуг; 

Тэрмін выканання - пастаянна. 
сумесна з дэканамі факультэтаў і дырэктарамі адукацыйных інстытутаў 

для папулярызацыі НДРС і прыцягнення студэнтаў у навуковую сферу 
забяспечыць адбор студэнтаў для запісу відэаролікаў аб іх навуковых і 
практычных дасягненнях па выніках студэнцкіх навуковых конкурсаў, якія 
праводзяцца ў 2016 годзе; Медыяцэнтру (Салаўёву П.Л.) на аснове 
інфармацыі, якая прадстаўляюцца Галоўным упраўленнем навукі, 
забяспечыць падрыхтоўку відэаролікаў аб навуковых і практычных 
дасягненнях студэнтаў, якія перамаглі на конкурсах рознага ўзроўню, і іх 
размяшчэнне на электронных рэсурсах БДУ; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
сумесна з Галоўным упраўленнем бухгалтарскага ўліку і фінансаў 

(Каўшэвіч Т.У.) і Галоўным упраўленнем планавання, эканомікі і 
інвестыцыйнай дзейнасці (Антаневіч І.Ю) забяспечыць своечасовыя 
штоквартальныя засваенне і карэкціроўку аб'ёмаў сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту, выдзеленых Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь для 
навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці; 

Тэрмін выканання - штоквартальна. 
сумесна з дырэктарамі ЦКП і Галоўным упраўленнем бухгалтарскага 

ўліку і фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) забяспечыць актуалізацыю пералікаў 
дарагога навуковага абсталявання структурных падраздзяленняў у рамках 
цэнтраў калектыўнага карыстання ўніверсітэта; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
сумесна з кіраўнікамі структурных падраздзяленняў забяспечыць 

штогадовую паверку сродкаў вымярэнняў у адпаведнасці з зацверджаным 
план-графікам паверкі. 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
сумесна са старшынёй пастаяннай камісіі па кантролі за рацыянальным 

выкарыстаннем дарагога навуковага абсталявання (Касцюк М.М.) правесці 
праверку стану, рацыянальнага і эфектыўнага выкарыстання дарагога 
навуковага абсталявання ў: 

Даследча-тэхналагічным ЦКК "Нанатэхналогій і фізічнай электронікі»; 
Тэрмін выканання - 30 красавіка 2016 года. 



Цэнтры калектыўнага карыстання прыборамі і абсталяваннем 
біялагічнага факультэта «Біяаналіз». 

Тэрмін выканання – 30 лістапада 2016 года. 
3. Дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў, адукацыйных інстытутаў і 
навуковых цэнтраў, дэканам факультэтаў, загадчыкам агульнаўніверсітэцкіх 
кафедраў: 

забяспечыць выкананне новых заданняў ДПНД і штогадовы разгляд 
ходу рэалізацыі НДВКР на Саветах падраздзяленняў і ўстаноў; 

Тэрмін выканання - пастаянна. 
забяспечыць своечасовае прадастаўленне навуковымі кіраўнікамі 

заданняў і праектаў справаздачных дакументаў па завершаных НДВК(Т)Р для 
падачы ў БелІСА ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 
356 ад 25.05.2006; 

Тэрмін выканання - пастаянна. 
працягнуць работу па павелічэнні колькасці публікацый супрацоўнікаў 

комплексу БДУ ў міжнародных навуковых часопісах з высокім імпакт-
фактарам, забяспечыўшы прырост колькасці публікацый ад справаздачнага 
года; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
правесці ў 2016 годзе запланаваныя мерапрыемствы ў рамках 

Рэспубліканскага фестывалю моладзевай універсітэцкай навукі; 
Тэрмін выканання - на працягу года. 
прыняць неабходныя меры па выкананні плана па Абаронах 

дысертацый на 2016 год, падрыхтаваных у адпаведнасці з Палажэннем аб 
парадку планавання абарон дысертацый работнікамі і навучэнцамі комплексу 
БДУ; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
для забеспячэння дзейнасці па камерцыялізацыі навуковых 

распрацовак правесці рэгістрацыю распрацаванай у выніку выканання 
НДВК(Т)Р у 2015 г. прадукцыі ў Базе даных навукаёмістых тэхналогій і 
перспектыўных распрацовак у ГУН (і дырэктарам навукова-вытворчых 
прадпрыемстваў комплексу БДУ); 

Тэрмін выканання - 1 красавіка 2016 года. 
Забяспечыць рост удзелу ў закупках на электронных гандлёвых 

пляцоўках; 
Тэрмін выканання - на працягу года. 
сумесна з кіраўнікамі аргкамітэтаў навуковых і навукова-тэхнічных 

мерапрыемстваў: 
забяспечыць правядзенне запланаваных навуковых і навукова-

тэхнічных мерапрыемстваў (канферэнцый, семінараў і інш.); 
прадставіць ва ўстаноўленыя тэрміны інфармацыйныя матэрыялы 

(анонс і вынікі мерапрыемства) для размяшчэння на сайце 
http://research.bsu.by/. 

Тэрмін выканання - у адпаведнасці з планам правядзення навуковых і 
навукова-тэхнічных мерапрыемстваў БДУ на 2016 год. 



4. Дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў, дэканам 
факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў: 

забяспечыць безумоўнае выкананне фінансавых паказчыкаў па 
навукова-даследчай рабоце на 2016 год; 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
з мэтай павелічэння фінансавання навуковай сферы БДУ актывізаваць 

працу па росце экспарту прадукцыі і паслуг БДУ, у т. л. вырабленай 
навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі (і дырэктарам навукова-
вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ); 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
5. Дэканаў факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў: 

забяспечыць правядзенне атэстацыйных мерапрыемстваў аспірантаў і 
дактарантаў у строгай адпаведнасці з заканадаўствам. Па выніках 
атэстацыйных мерапрыемстваў уключыць у справаздачу даныя аб аспірантах 
і дактарантах, якія плануюць абараніць дысертацыі ў межах тэрміну 
атрымання адукацыі; 

Тэрмін выканання - 31 кастрычніка 2016 года. 
з мэтай павышэння эфектыўнасці аспірантуры прыняць неабходныя 

меры, накіраваныя на павелічэнне працэнта абарон дысертацый аспірантамі ў 
межах устаноўленага тэрміну навучання; 

Тэрмін выканання - 31 снежня 2016 года. 
не дапускаць выпадкаў фармальнага прызначэння куратараў 

студэнтаў, уключаных у банк даных адоранай моладзі, акцэнтаваць 
асаблівую ўвагу для прыцягнення навучэнцаў, уключаных у банк даных 
адоранай моладзі, да навуковай дзейнасці. 

Тэрмін выканання - на працягу года. 
6. Ускласці адказнасць па кантролі за выкананнем вышэйзгаданых 

рашэнняў на прарэктара па навуковай рабоце Сафонава В.Р. 
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