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Пасяджэння Савета БДУ  

Вынікі навукова-даследчай 
працы і інавацыйнай дзейнасці БДУ 
за 2013 год і задачы на 2014 год. 

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па навуковай рабоце, 
акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Івашкевіча А.А., Савет БДУ 
адзначае наступнае. 

У 2013 годзе ў складзе комплексу БДУ функцыянавалі і праводзілі 
навукова-даследчую, вопытна-канструктарскую і вопытна-тэхналагічную 
працу 16 факультэтаў, 7 агульнаўніверсітэцкіх кафедраў, 4 навукова-
даследчыя інстытуты, 3 нацыянальныя навуковыя цэнтры, Галоўнае 
ўпраўленне навукі, 6 навукова-інавацыйных унітарных прадпрыемстваў, 
навучальныя падраздзяленні з правам юрыдычнай асобы і іншыя 
структурныя падраздзяленні і арганізацыі. 

Колькасць усіх штатных работнікаў БДУ складала па стане на 31 
снежня 2013 года 7746 чалавек. З іх: 

 прафесарска-выкладчыцкі склад – 2640 чалавек; 
 навуковыя работнікі (даследчыкі) навуковых устаноў і 

падраздзяленняў – 689 чалавека. 
У 2013 годзе па плане навукова-даследчых, вопытна- канструктарскіх і 

вопытна-тэхналагічных работ (НДДКР) выконваліся 1203 тэмы, у тым ліку па 
бюджэце 826 тым, па дзярждамовах з прадпрыемствамі і арганізацыямі - 377 
тэм. 

Аб'ём фінансавання НДВКР склаў у справаздачным годзе 212750,5 
млн. рублёў, у тым ліку са сродкаў рэспубліканскага бюджэту 152461,5 млн. 
рублёў (71,6% ад агульнага аб'ёму фінансавання), са сродкаў заказчыкаў па 
дзярждамовах НДВКР, выкананых БДУ і навукова-даследчымі структурнымі 
падраздзяленнямі комплексу БДУ з правам юрыдычнай асобы 
(пазабюджэтныя сродкі) - 176805 млн рублёў (8,3%), заключана 
міжнародных кантрактаў - 14026,7 млн. рублёў (6,6%), акрамя таго атрымана 
міжнародных грантаў на суму 19975,1 млн. рублёў, вытворчая дзейнасць 
навуковых падраздзяленняў - 8606,5 млн. рублёў, навуковая дзейнасць 
унітарных прадпрыемстваў 2287,0 млн, рублёў. 



125 навуковых распрацовак выкарыстоўваліся ў народнай гаспадарцы і 
228 – у навучальным працэсе. Атрымана 101 станоўчае рашэнне па заяўках 
на аб'екты прамысловай уласнасці (АПУ), лік дзеючых ахоўных дакументаў 
на АПУ – 463. Пералік выданняў склаў ў справаздачным годзе 1359 
найменняў, у тым ліку 202 манаграфіі; 102 зборнікі навуковых прац; 627 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў; апублікаваныя: 6465 артыкулаў, 4105 
тэзісаў дакладаў на канферэнцыях. 

Абаронена супрацоўнікамі і аспірантамі БДУ (грамадзянамі Рэспублікі 
Беларусь) 6 доктарскіх і 45 кандыдацкіх дысертацый, замежнымі 
грамадзянамі абаронена 8 кандыдацкіх дысертацый. 

У справаздачным годзе на базе ўніверсітэта праведзена 168 навуковых і 
навукова-практычных мерапрыемстваў (канферэнцыі, семінары, нарады і т.п) 
рознага ўзроўню, з іх міжнародных - 83, рэспубліканскіх - 39, універсітэцкіх - 
46. 

Працягвалі развівацца міжнародныя сувязі ўніверсітэта з замежнымі 
партнёрамі 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 2013 г. установы, падраздзяленні і прадпрыемствы комплексу БДУ 
разам з выкананнем праграм міжнароднага навуковага супрацоўніцтва значна 
актывізавалі працу па прасоўванні навукова-тэхнічнай прадукцыі на знешнія 
рынкі. У выніку выканання 73 кантрактаў і дамоў з арганізацыямі 13 краін 
блізкага і далёкага замежжа (даследчымі цэнтрамі, інстытутамі, кампаніямі) 
было атрымана валютных сродкаў на суму 1992,9 тыс. дол. ЗША. 

За 2013 г. 35 новых распрацовак супрацоўнікаў БДУ былі 
прадстаўлены на рэспубліканскіх і замежных міжнародных выставах. На 
міжнародных выставах у Расійскай Федэрацыі і Беларусі навукаёмістая 
прадукцыя БДУ ўзнагароджана спецыяльным прызам, 15 медалямі і 8 
спецыяльнымі дыпломамі. 

На высокім узроўні ў БДУ праводзяцца фундаментальныя 
даследаванні, якія служаць асновай для прыкладных распрацовак і 
падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі. Універсітэт 
паспяхова вырашае гэтую задачу, выконваючы заданні дзяржаўных праграм 
навуковых даследаванняў (300), Беларускага рэспубліканскага фонду 
фундаментальных даследаванняў (133), міжнародных фондаў і праграм (71). 

У 2013 годзе ўстановамі і падраздзяленнямі БДУ выконваліся: 119 
заданняў 33 праграм (4 Саюзнай дзяржавы, 1 міждзяржаўнай, 2 
нацыянальных, 9 дзяржаўных, 14 дзяржаўных навукова-тэхнічных, 1 
рэспубліканскай і 2 галіновых навукова-тэхнічных праграм), 6 асобных 
праектаў (навуковых, навукова-тэхнічных, інавацыйных), якія 
распрацоўваюцца на конкурснай аснове. 

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



З мэтай павышэння эфектыўнасці навуковых даследаванняў, 
павелічэння публікацыйнай актыўнасці вучоных Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта, распрацавана і зацверджана Палажэнне аб прэміраванні 
работнікаў структурных падраздзяленняў Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта за публікацыі ў вядучых міжнародных часопісах. 

У 2013 годзе праведзены комплекс мерапрыемстваў па стымуляванні 
дзейнасці ППС і навуковых работнікаў у галіне падрыхтоўкі навуковых 
работнікаў вышэйшай кваліфікацыі. У прыватнасці, праведзены конкурсы на 
лепшага кіраўніка НІР студэнтаў і аспірантаў, на лепшую СНДЛ БДУ, на 
лепшы даклад на канферэнцыі студэнтаў і аспірантаў БДУ; ажыццяўлялася 
прэміраванне за абарону дысертацый; павялічаны памер прэміяльнага фонду 
падраздзяленням, чые кіраўнікі ажыццяўляюць навуковае кіраўніцтва 
замежнымі аспірантамі. 

У 2013 годзе атрымана ўзгадненне ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь на навучанне ў БДУ на англійскай мове па 33 навуковых 
спецыяльнасцях. 

План прыёму ў аспірантуру ў 2013 годзе выкананы на 102,2%. 
Колькасць аспірантаў усіх форм навучання (у тым ліку саіскальнікаў) з 
улікам замежных аспірантаў у 2013 годзе склала 843 чалавекі. Колькасць 
аспірантаў платнай формы падрыхтоўкі ў 2013 годзе склала 43 чалавекі. 
Колькасць замежных аспірантаў у справаздачным годзе склала 87 чал, (у 
2011 годзе – 78 чалавек, у 2012 - 81). 

Выпуск з аспірантуры ў цэлым па комплексе БДУ ў 2013 годзе склаў 
185 чалавек (з іх па БДУ з улікам аспірантаў-замежнікаў - 167, у РІВШ - 18). 

У саветах па абароне дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ, 
абаронены 82 дысертацыі, з іх 5 – доктарскіх. 

Савет БДУ і кіраўніцтва ўніверсітэта неаднаразова адзначалі, што без 
пераадолення асноўных праблем пасляўніверсітэцкай адукацыі на 
рэспубліканскім узроўні захоўваць колькасны склад аспірантуры і 
дактарантуры ва ўніверсітэце ўяўляецца цяжкавыканальнай задачай. 

Нягледзячы на прынятыя меры матэрыяльнага і адміністрацыйнага 
характару, у БДУ працягваецца тэндэнцыя зніжэння колькасці тых, хто 
паступае ў аспірантуру і дактарантуру. У 2011 годзе пры плане прыёму 227 
чалавек на бюджэтную форму навучання паступіла 237 чалавек, у 2012 годзе 
- 206 (пры плане 200), у 2013 годзе паступіла 186 чалавек (пры плане прыёму 
182). У 2013 годзе істотна (на 88 чалавек) скарацілася колькасць навучэнцаў 
у сістэме пасляўніверсітэцкай адукацыі БДУ. Апераджальнымі тэмпамі ідзе 
скарачэнне колькасці аспірантаў (у тым ліку саіскальнікаў) прыродазнаўчых 
спецыяльнасцяў. Кадравае  забеспячэнне інавацыйнай эканомікі работнікамі 
вышэйшай кваліфікацыі ў гэтай сітуацыі выклікае заклапочанасць. 

Істотна ніжэйшыя у 2013 годзе паказчыкі эфектыўнасці аспірантуры: 
2011 год – 14,3% абарон у тэрмін, 2012 – 19,7% абарон у тэрмін. 2013 – 9,6% 
абарон у тэрмін (звесткі прыведзены з улікам выпуску аспірантаў і 
саіскальнікаў РБ, а таксама замежных грамадзян). Пры параўнанні 
паказчыкаў па выпуску аспірантаў грамадзян Рэспублікі Беларусь даныя 



наступныя: 2011 год – 9,3%, 2012 год – 12,2%, 2013 – 3,5%. Часткова такая 
сітуацыя абумоўлена тым, што шэраг саветаў, якія функцыянуюць пры БДУ, 
знаходзіліся на перазацвярджэнні. 

Падрабязна пытанні падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай 
кваліфікацыі разгледжаны на папярэднім пасяджэнні Савета, а таксама 
намечаны комплекс мер па павышэнні эфектыўнасці пасляўніверсітэцкай 
адукацыі БДУ.  

У 2013 годзе падраздзяленнямі БДУ распрацаваны: 31 найменне 
тэхнічных умоў, 12 лабараторных тэхналагічных рэгламентаў і 18 вопытна-
прамысловых тэхналагічных рэгламентаў, 21 рэцэптура, а таксама 26 
методык выканання вымярэнняў, 12 тэхналагічных інструкцый, 3 
тэхналагічныя працэсы і 1 інструкцыя па прымяненні. Ажыццяўлялася 
метралагічная прапрацоўка НДР на ўсіх этапах, пачынаючы са складання ТЗ і 
да афармлення актаў метралагічнай прапрацоўкі НДР. Аформлена 79 актаў. 

Праведзены нормакантроль тэкставых дакументаў у колькасці 609 (у 
2012 г. 372) найменняў з агульнай колькасцю лістоў фармату А4 27 986 (у 
2012 г. 19 545). 

У справаздачным годзе для паверкі Рэспубліканскім унітарным 
прадпрыемствам «Беларускі дзяржаўны інстытут метралогіі» і іншымі 
арганізацыямі і прадпрыемствамі падрыхтавана і праверана 714 адзінак 
сродкаў вымярэнняў (СВ). Прайшлі праверку ў БелДІМ 711 адзінак СВ, што 
складае 99,6%. Праведзены аднаўленчы рамонт 312 адзінак СВ (у 2012 г. – 
286) і лабараторнага абсталявання. 

Дэманціраваныя вузлы і праведзены разлікі зместу каштоўных металаў 
у кантрольна-вымяральных прыборах, офіснай тэхніцы і іншага абсталявання 
ў колькасці 2 043 адзінкі (у 2012 г. - 1984, у 2011 г. - 1521 адзінкі). Вывезена 
на перапрацоўку ў УП «Унидрагмет БГУ» 672 кг. лому, які змяшчае 
каштоўныя металы. 

З усіх крыніц фінансавання ў 2013 годзе набыта навуковае 
абсталяванне на суму 18 137,4 млн. рублёў (у 2012 г. - 10 479,2; у 2011 г. - 
2 783,3 млн. рублёў). Закупка навуковага абсталявання за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных на фінансаванне навуковай, 
навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці склала 14 333,464 млн. руб. (у 
2012 г. - 6 228,21; у 2011 г. - 1999,68 млн. рублёў). 

Пастаяннай камісіяй па кантролі за рацыянальным выкарыстаннем 
дарагога навуковага абсталявання праведзена праверка цэнтра калектыўнага 
карыстання ўнікальным навуковым абсталяваннем Установы Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта "Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных 
праблем" і хімічнага факультэта ад 04.12.2013 г. 

На працягу 2012-2013 гадоў назіраецца станоўчая дынаміка 
прыцягнення пазабюджэтных сродкаў у цэнтрах калектыўнага карыстання 
(ЦКК). У ЦКК «Біяаналіз» праводзяцца біяэквівалентныя выпрабаванні 18 (у 
2013 г. - 12) імпартазамяшчальных лекавых прэпаратаў з аб'ёмам 
пазабюджэтнага фінансавання 2 852,0 млн. рублёў і 6 000 долараў ЗША (у 
2013 г. - 1 053,0 млн. рублёў). У рамках навукова-тэхнічнай праграмы 



Саюзнай дзяржавы "БелРасТрансген-2" на базе НДЛ біяхіміі і фармакалогіі 
біялагічна актыўных рэчываў кафедры біяхіміі праводзіліся работы па 
вылучэнні рэкамбінантнага чалавечага лактаферыну з малака трансгенных 
коз і распрацоўцы на яго аснове інавацыйных лекавых прэпаратаў. Аб'ём 
прыцягнутых пазабюджэтных сродкаў склаў 1 000,0 млн. рублёў. 

У ЦКВ УНА сумесна з прадпрыемствамі комплексу БДУ выраблена 2 
вытворчыя серыі лекавага сродку «Цысплацэл», з іх за № 5 - 165 штук, за 
№20 - 285 упаковак на суму 1 071,088 млн, рублёў. Рэспубліканскаму 
ўнітарнаму прадпрыемству «Белфармацыя» ва ўстановы аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь рэалізавана 621 упакоўка прэпарата «Цысплацэл» на 
суму 1205,510 млн. рублёў. Дзяржаўны заказ па пастаўцы прэпарата 
«Цысплацэл» за перыяд 2013 года выкананы ў поўным аб'ёме. Па праекце 
асвоіць ва УП «Унітэхпрам» вытворчасць фармакалагічнай субстанцыі 
тэмазаламіду для проціпухліннага лекавага прэпарата «Темабел» рэалізавана 
РУП «Белмедпрэпараты» 1596 г фармацэўтычнай субстанцыі тэмазаламіду 
на суму 555 млн. рублёў. З выкарыстаннем абсталявання ЦКВ УНА аб'ём 
выкананых работ склаў 10 239,1 млн. рублёў. 

Разам з дасягненнямі і станоўчымі тэндэнцыямі існуе шэраг праблем, 
якія патрабуюць вырашэння. Па даных дзяржаўнай статыстычнай 
справаздачнасці БДУ ў 2013 годзе не выканаў паказчык па экспарце 
навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі, устаноўлены Галіновай 
стратэгіяй Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. У галіне 
метралагічнага забеспячэння навуковых даследаванняў знос вымяральнага 
абсталявання ў 2013 годзе па прыродазнаўчых факультэтах склаў 50-80%. У 
сувязі з высокай ступенню зносу вымяральнага абсталявання за апошнія 
чатыры гады за кошт уласных сродкаў БДУ набыта неабходнае вымяральнае 
абсталяванне на 1 231 млн, рублёў (у 2013 г. – 502, у 2012 г. - 500 млн. 
рублёў). 

 
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 
 

1. Ухваліць вынікі навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай 
дзейнасці комплексу БДУ за 2013 год. 

 
2. Деканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў без права 

юрыдычнай асобы, дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў і навуковых 
цэнтраў комплексу БДУ: 

у сувязі з перафарміраваннем ДПНД і адкрыццём новых заданняў у 
даных праграмах забяспечыць выкананне новых заданняў ДПНД і 
штогадовае разгляданне ходу рэалізацыі НДВКР на Саветах падраздзяленняў 
і ўстаноў. ГУН (Дзік Т.А.) забяспечыць пастаянны кантроль за ходам 
рэалізацыі заданняў ДПНД; 

У адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 356 ад 
25.05.2006. забяспечыць своечасовае прадастаўленне навуковымі кіраўнікамі 
заданняў справаздачных дакументаў па завершаных НДВКР для БелІСА. 



3. Для шырокага інфармавання навуковай грамадскасці абавязаць 
кіраўнікоў аргкамітэтаў навукова-практычных мерапрыемстваў прадстаўляць 
інфармацыйныя матэрыялы (анонс і вынікі мерапрыемства) для размяшчэння 
на сайце http://rеsearch.bsu.by/. Галоўнаму ўпраўленню навукі (Дзік Т.А.) 
забяспечыць рэалізацыю данага даручэння і кантроль за выкананнем. 

Тэрмін выканання – у адпаведнасці з планам навукова-практычных 
мерапрыемстваў БДУ на 2014 год. 

 
4. З мэтай уцягвання студэнтаў у навуковую дзейнасць і прадстаўлення 
дасягненняў БДУ ў галіне НДРС выдаць у 2014 годзе буклет аб СНДЛ. ГУН 
(адк. Т.А. Дзік) забяспечыць збор і падрыхтоўку матэрыялаў, ГУПЭІД (адк. 
Антаневіч І.Ю.) прадугледзець выдзяленне фінансавання. РУП “Выдавецкі 
цэнтр БДУ” (адк. Антаневіч А.Л.) забяспечыць падрыхтоўку арыгінал-макета 
і выданне буклета. 
 Тэрмін выканання – 19 верасня 2014 года. 
 
5. Для прыцягнення замежных навучэнцаў у аспірантуру БДУ падрыхтаваць і 
размясціць на сайце ГУН інтэрнэт-старонкі на англійскай мове па навучанню 
замежных аспірантаў. 

Тэрмін выканання – 2 чэрвеня 2014 года. 
 
6. З мэтай удасканалення сістэмы падрыхтоўкі навуковых работнікаў 

вышэйшай кваліфікацыі ў БДУ Галоўнаму ўпраўленню навукі (Дзік Т. А.) 
ўвесці ў практыку двухгадовае планаванне падраздзяленнямі абарон 
дысертацый  супрацоўнікамі, аспірантамі і дактарантамі. Кіраўнікам 
падраздзяленняў забяспечыць прадстаўленне (удакладненне) планаў абарон 
па формах, распрацаваных ГУН, штогод да 31 снежня.  
 Тэрмін выканання – штогод, да 31 снежня. 

7. Кіраўнікам падраздзяленняў штогод па выніках працы атэстацыйных 
камісій прадстаўляць у Галоўнае ўпраўленне навукі спісы аспірантаў і 
саіскальнікаў, якія завяршаюць навучанне і здольныя абараніць дысертацыі у 
бягучым каляндарным годзе. 
 Тэрмін выканання – штогод, да 16 мая. 

8. З мэтай арганізацыі ўдзелу БДУ ў дзяржзакупках навукова-тэхнічнай 
прадукцыі і паслуг ГУН (Дзік Т.А.) правесці навучанне супрацоўнікаў, 
атрымаць у Пасведчанным цэнтры РУП «НЦМКЦ» электронныя лічбавыя 
подпісы і прайсці рэгістрацыю ў якасці ўдзельніка на электроннай гандлёвай 
пляцоўцы Рэспублікі Беларусь. Размясціць на сайце ГУН інфармацыю аб 
умовах і працэдуры ўдзелу супрацоўнікаў БДУ у дзяржзакупках навукова-
тэхнічнай прадукцыі і паслуг. 
 Тэрмін выканання - 1 мая 2014 года. 

9. Для павелічэння камерцыялізацыі навукаёмістай і высокатэхналагічнай 
прадукцыі БДУ ГУН (Дзік Т.А.) і Медыяцэнтру (Салаўёў П.Л.) прапрацаваць 



пытанне арганізацыі маркетынгу НТП з выкарыстаннем новых магчымасцей 
інтэрнэт-камунікацый (спецыялізаваныя сацыяльныя сеткі, групы ў 
грамадскіх сацсетках і інш), вырабіць інфармацыйна-рэкламныя матэрыялы, 
у тым ліку відэаматэрыялы, па новай навукаёмістай і высокатэхналагічнай 
прадукцыі БДУ. 
 Тэрмін выканання – 30 снежня 2014 года.  

10. З мэтай безумоўнага выканання паказчыкаў «Стратэгіі Міністэрства 
адукацыі па павелічэнні да 2015 года не менш як на 200 працэнтаў долі 
навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў агульным аб'ёме галіновага 
экспарту»: 
- дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў без права юрыдычнай асобы, 
дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў комплексу 
БДУ актывізаваць працу па росту экспарту навукаёмістай і 
высокатэхналагічнай прадукцыі БДУ; 
- дырэктарам навукова-вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ 
забяспечыць у 2014 г. павелічэнне экспарту вырабленай навукаёмістай і 
высокатэхналагічнай прадукцыі. 
 Тэрмін выканання - 30 снежня 2014 года 
 
11. Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і інвестыцыйнай дзейнасці 
(Антаневіч І.Ю.) правесці працэдуру закупкі вымяральнага абсталявання ў 
адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Галоўнаму ўпраўленню 
бухгалтарскага ўліку і фінансаў (Каўшевіч Т.У.) забяспечыць аплату 
вымяральнага абсталявання на 2014 г. ГУН (Дзік Т.А.) забяспечыць кантроль 
за паступленнем і размеркаваннем набываемага абсталявання згодна з 
пералікам, складзеным па заяўках падраздзяленняў БДУ.  
 Тэрмін выканання – 30 снежня 2014 года 
 
12. Дырэктарам ЦКВ, Галоўнаму ўпраўленню планавання, эканомікі і 
інвестыцыйнай дзейнасці (Антаневіч І.Ю.), Упраўленню прававой работы 
(Швакавай А.М.), Галоўнаму ўпраўленню бухгалтарскага ўліку і фінансаў 
(Каўшэвіч Т.У.) прыняць меры па закупцы дарагога навуковага абсталявання 
са сродкаў рэспубліканскага бюджэту на суму 6 000,0 млн. рублёў. ГУН (Дзік 
Т.А.) забяспечыць кантроль за паступленнем і размеркаваннем набываемага 
абсталявання. 
 Тэрмін выканання -30 снежаня 2014 года. 

13. Пастаяннай камісіі па кантролі за рацыянальным выкарыстаннем дарагога 
навуковага абсталявання (старшыня Касцюк М.М.) правесці праверкі ў 
даследча-тэхналагічным ЦКВ "Нанатэхналогій і фізічнай электронікі" і ЦКВ 
прыборамі і абсталяваннем біялагічнага факультэта "Біяаналіз". 
 Тэрмін выканання - 30 снежня 2014года. 

14.НДІ ППМІ (Харын Ю.С.) сумесна з ФПМІ (Мандрык П.А), ММФ 
(Мядзведзеў Д.Г.) падрыхтаваць доўгатэрміноваю гаспадарчую дамову з 



Паркам высокіх тэхналогій (ПВТ, Мінск), у рамках якога павінны 
праводзіцца пошукавыя НДР па актуальных праблемах з прыцягненнем 
студэнтаў, выкладчыкаў і навуковых супрацоўнікаў БДУ, праводзіцца 
кваліфікаваныя кансультацыі для спецыялістаў ПВТ. 

Тэрмін выканання –30 чэрвеня 2014 года. 
 

15. Цэнтру інавацыйных ідэй і праектаў Start-Up БДУ (Раманава Н.С.) 
сумесна з Галоўным упраўленнем навукі (Дзік Т.А.) прапрацаваць пытанне 
аб стварэнні банка даных навукова-тэхнічных распрацовак, якія маюць 
камерцыйны патэнцыял, для іх практычнай рэалізацыі на навукова-
інавацыйных прадпрыемствах комплексу БДУ. Галоўнаму ўпраўленню 
планавання, эканомікі і інвестыцыйнай дзейнасці (Антаневіч І.Ю.) 
разгледзець магчымыя крыніцы фінансавання для патэнцыйных праектаў. 

Тэрмін выканання - 30 чэрвеня 2014 года. 
 

16. Упраўленню рэдакцыйна-выдавецкай работы (Герасімовіч Н.М.) сумесна 
з Фундаментальнай бібліятэкай БДУ (Лапо П.М.) працягнуць працу, 
накіраваную на атрыманне імпакт-фактару для часопісаў БДУ. 

Тэрмін выканання – 30 снежня 2014 года. 
 
17. Ускласці адказнасць па кантролі над выкананнем рашэнняў Савета на 
прарэктара па навуковай рабоце БДУ Івашкевіча А.А. 
 
 
Старшыня Савета БДУ      С.У. Абламейка 
 
Вучоны сакратар Савета      С.М. Ходзін 


