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Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па навуковай рабоце
акадэміка Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Івашкевіча А.А. «Вынікі
навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці БДУ за 2014 год.
Праблемы і перспектывы», Савет БДУ і Вучоны Савет БДУ адзначаюць
наступнае.
У 2014 годзе ў складзе комплексу БДУ функцыянавалі і праводзілі
навукова-даследчую, вопытна-канструктарскую і вопытна-тэхнічную працу
16 факультэтаў, 7 агульнаўніверсітэцкіх кафедраў, 4 навукова-даследчыя
інстытуты, 3 нацыянальныя навуковыя цэнтры, 6 навукова-інавацыйных
унітарных прадпрыемстваў, навучальныя падраздзяленні і арганізацыі.
У 2014 годзе па плане навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і
вопытна-тэхналагічных (НДВКР) выконвалася 1041 тэма, у тым ліку па
бюджэце 794 тэмы, па дзярждамовах з прадпрыемствамі і арганізацыямі - 247
тэм.
Аб'ём фінансавання НДВКР склаў у справаздачным годзе 1931112,7
млн. рублёў: за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту 150290,8 млн.
рублёў, у тым ліку 86814,3 млн. рублёў - сродкі Міністэрства адукацыі і
63476,5 млн. рублёў - іншыя заказчыкі. Па дзярждамоўных НДВКР,
выкананых БДУ і навукова-даследчымі структурнымі падраздзяленнямі
комплексу БДУ з правам юрыдычнай асобы, за кошт сродкаў заказчыкаў
42821,9 млн. рублёў (пазабюджэтныя сродкі).
96 навуковых распрацовак выкарыстоўваліся ў народнай гаспадарцы і
174 - у вучэбным працэсе. У 2014 годзе арганізавана і праведзена 3
пасяджэнні камісіі па разглядзе матэрыялаў заявак, патэнтаў на аб'екты
прамысловай уласнасці (АПУ). Атрымана 103 ахоўныя дакументы на аб'екты

інтэлектуальнай уласнасці (АІУ), лік дзеючых ахоўных дакументаў на АІУ 468.
Колькасць выданняў склала ў справаздачным годзе 1450 найменняў, у
тым ліку: 184 манаграфіі, 107 зборнікаў навуковых прац, 597 падручнікаў і
вучэбных дапаможнікаў. Апублікавана 4565 артыкулаў, 4967 тэзісаў
дакладаў на канферэнцыях.
Абаронена супрацоўнікамі, дактарантамі, саіскальнікамі і аспірантамі
11 доктарскіх і 52 кандыдацкія дысертацыі, з іх замежнымі грамадзянамі
абаронена 12 кандыдацкіх дысертацый.
У справаздачным годзе на базе ўніверсітэта праведзена 173 навуковыя і
навукова-практычныя мерапрыемствы (канферэнцыі, семінары, нарады і да
т. п.) рознага ўзроўню, з іх міжнародных - 89, рэспубліканскіх - 46,
універсітэцкіх - 38.
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.
У 2014 годзе ўстановы, 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 82 кантрактаў і дамоў з арганізацыямі 12
краін блізкага і далёкага замежжа (даследчымі цэнтрамі, інстытутамі,
кампаніямі) было атрымана валютных сродкаў на суму 2104,5 тыс. дол. ЗША.
У 2014 годзе забяспечаны ўдзел БДУ ў 18 міжнародных і
спецыялізаваных выставах навукова-тэхнічнай прадукцыі, які фінансуецца па
артыкуле "Міжнароднае навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва», у 6 выставах
падчас мерапрыемстваў рэспубліканскага ўзроўню. Падрыхтаваны і
праведзены 3 выставы ў рамках мерапрыемстваў БДУ. Распрацоўкі
ўніверсітэта былі прадстаўлены на двух міжнародных конкурсах, па выніках
якіх ўзнагароджаны Спецыяльным прызам, 6 залатымі, 13 сярэбранымі
медалямі і Дыпломам другой ступені.
Забяспечаны ўдзел распрацоўшчыкаў НТП БДУ ў 9 семінарах, 3
кантактна-кааперацыйных біржах, 2 форумах па інавацыйнай прадукцыі.
Забяспечаны візіт у БДУ дэлегацый прадстаўнікоў Ваеннапрамысловага комплексу КНР, Карпарацыі авіяцыйнай прамысловасці КНР,
кіраўнікоў японскіх карпарацый, Уральскага аддзялення РАН і інш.
На высокім узроўні ў БДУ праводзіцца фундаментальныя даследаванні,
якія служаць асновай для правядзення распрацовак і падрыхтоўкі навуковых
работнікаў вышэйшай кваліфікацыі. Універсітэт паспяхова вырашае гэтую
задачу, выконваючы заданні дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў
(161), міжнародных фондаў і праграм (67).

У справаздачным годзе ўстановамі і падраздзяленнямі БДУ
выконваліся 94 заданні 26 праграм (3 Саюзных дзяржавы, 1 міждзяржаўнай,
1 рэспубліканскай, 1 нацыянальнай, 6 дзяржаўных, 12 дзяржаўных навуковатэхнічных і 2 галіновых навукова-тэхнічных праграм), 3 асобныя праекты,
распрацаваныя на конкурснай аснове.
БДУ з'яўляецца галаўной арганізацыяй - выканаўцам 8 дзяржаўных
праграм навуковых даследаванняў, 3 дзяржаўных праграм, 3 дзяржаўных
навукова-тэхнічных праграм.
У 2014 годзе праведзены комплекс мерапрыемстваў па стымуляванні
дзейнасці ПВС і навуковых работнікаў у галіне падрыхтоўкі навуковых
работнікаў вышэйшай кваліфікацыі. У прыватнасці, 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.
Стымулявалася навуковая дзейнасць навучэнцаў. Супрацоўнікамі ГУН
арганізавана і праведзена 10 конкурсаў, шэраг навуковых канферэнцый, з
якіх самай маштабнай (3242 даклады) з'яўлялася штогадовая канферэнцыя
студэнтаў і аспірантаў БДУ. Выдаваліся спецыялізаваныя зборнікі навуковых
прац студэнтаў і аспірантаў, інфармацыйны буклет дзейнасці СНД БДУ і да
т. п. У 2015 годзе з мэтай далейшай актывізацыі НДР навучэнцаў уяўляецца
мэтазгодным пашырыць комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на
прыцягненне моладзі ў навуку і павышэнне эфектыўнасці працы са
студэнтамі малодшых курсаў, уключанымі ў рэспубліканскі банк даных
адоранай моладзі.
План прыёму ў аспірантуру ў 2014 годзе выкананы на 102,2%.
Колькасць аспірантаў усіх форм навучання (у тым ліку саіскальнікаў) з
улікам замежных аспірантаў і 2014 годзе склала 864 чал. Колькасць
аспірантаў (у тым ліку саіскальнікаў) платнай формы падрыхтоўкі ў 2014
годзе склала 74 чал. Колькасць замежных аспірантаў у справаздачным годзе
склала 79 чал. (2011 - 78, 2012 - 81, 2013 - 87).
Выпуск з аспірантуры ў цэлым па комплексе БДУ ў 2014 годзе склаў
178 чал. (з іх па БДУ з улікам аспірантаў-замежнікаў - 169, у РІВШ - 9).
У саветах па абароне дысертацый, якія функцыянуюць пры БДУ,
абаронены 97 дысертацый, з іх 13 - доктарскіх.
Дзякуючы прынятым мерам удалося пераадолець негатыўную
тэндэнцыю скарачэння кантынгенту аспірантуры і дактарантуры. Колькасць
навучэнцаў на першай ступені пасляўніверсітэцкай адукацыі вырасла ў
параўнанні з 2013 годам на 21 чал., а на другой ступені пасляўніверсітэцкай
адукацыі - на 13 чал.
У 2014 годзе ў аспірантуру (у тым ліку суіскальнікі) на бюджэт
паступіў 201 чал. (пры плане прыёму 196).

Таксама ўзрасла колькасць і працэнт аспірантаў і суіскальнікаў
(грамадзяне Рэспублікі Беларусь), якія абаранілі дысертацыі ў тэрмін: 2013
год - 8 чал. (52%), 2014 год - 11 чал. (6,7%).
У 2014 годзе падраздзяленнямі БДУ распрацавана 28 найменняў
тэхнічных умоў, 17 лабараторных тэхналагічных рэгламентаў, 13 вопытнапрамысловых рэгламентаў, 11 рэцэптур.
Ажыццяўлялася метралагічная прапрацоўка НДР на ўсіх этапах,
пачынаючы са складання тэхнічнага задання і да афармлення актаў
метралагічнай прапрацоўкі НДР. Аформлены 41 акт.
Праведзены нормакантроль тэкставых дакументаў у колькасці 424
(2013 - 609, 2012 - 372) найменняў з агульнай колькасцю лістоў фармату А4
25420 (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 праведзена 798 адзінак
сродкаў вымярэнняў (СВ). Праведзены аднаўленчы рамонт 321 адзінкі СВ
(2013 - 313, 2012 - 286) і лабараторнага абсталявання.
З усіх крыніц фінансавання ў 2014 годзе набыта навуковае
абсталяванне на суму 28 199,5 млн. рублёў (2013 - 18 137,4; 2012 - 10 479,9;
2011 - 2 7833 млн. рублёў). Закупка навуковага абсталявання за кошт сродкаў
рэспубліканскага бюджэту, прадугледжаных на фінансаванне навуковай,
навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці склала 14 076 901,75 тыс. руб.
(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 Цэнтраў
калектыўнага карыстання "Нанатэхналогій і фізічнай электронікі» і
«Біяаналіз».
У ЦКК «Біяналіз» на працягу 2012-2014 гадоў назіраецца станоўчая
дынаміка прыцягнення пазабюджэтных сродкаў. Так, на базе НДЛ біяхіміі і
фармакалогіі біялагічна актыўных рэчываў кафедры біяхіміі з
выкарыстаннем
абсталявання
ЦКК
праводзіліся
біяэквівалентныя
выпрабаванні лекавых прэпаратаў, вырабленых айчыннымі і замежнымі
фармацэўтычнымі прадпрыемствамі: РУП «Барысаўскі завод медыцынскіх
прэпаратаў», РУП «Белмедпрэпараты», СТАА «Лекфарм», ТАА
«Фармтэхналогія», РВУП «Акадэмфарм», ПАТ «Фармацэўтычная фірма
«ДАРНИЦА »(Украіна), ААТ «АВВА РУС»(Расія), «POLPHARMA»
(Польшча).
Аб'ём прыцягнутых сродкаў склаў 3 363,0 млн.рублёў + 12000 $ +
720000 расійскіх рублёў (2013 - 2 852,0; 2012 - 1 053,0 млн. рублёў), з іх
пазабюджэтных - 2 366,0 млн. рублёў + 12000 $ + 720 000 расійскіх рублёў,
бюджэтных (у рамках навукова-тэхнічных праграм) - 997,0 млн. рублёў.

З выкарыстаннем абсталявання Цэнтра калектыўнага карыстання
ўнікальным навуковым абсталяваннем аб'ём выкананых работ склаў: па
дзяржаўных праграмах 14398,5 млн. рублёў, па гаспадарчых дамовах
(уключаючы
міжнародныя
кантракты
аб
навукова-тэхнічным
супрацоўніцтве) - 2604,8 млн. рублёў.
На рэнтгенаўскім абсталяванні ЦКК УНА прааналізавана 1508 узораў.
З выкарыстаннем электронных мікраскопаў LEO-1420 і LEO-906Е
даследавана 1296 узораў і зроблена 2479 фотаздымкаў аб'ектаў вывучэння.
Выкананы термагравіметрычны і дыферэнцыяльны тэрмічны аналіз 465
узораў на прыборы STA 449 Jupiter.
На падставе эксперыментальных даных, атрыманых з выкарыстаннем
абсталявання ЦКК УНА, падрыхтаваныя і абароненыя 3 дысертацыі на
атрыманне вучонай ступені кандыдата хімічных навук.
Супрацоўнікі Галоўнага ўпраўлення навукі 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 2014
годзе:
выконваліся
мерапрыемствы,
прадугледжаныя
Праграмай
удасканалення навуковай сферы Рэспублікі Беларусь (пастанова ДКНТ і
НАН Беларусі ад 24.12.2014 №5/25);
выконваліся мерапрыемствы па рэалізацыі пратакола даручэнняў
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Лукашэнкі А. Р., дадзеных 31 сакавіка 2014 г.
на нарадзе з вядучымі навукоўцамі па пытанні аб перспектывах развіцця
навукі ў Рэспубліцы Беларусь (пратакол ад 3 чэрвеня 2014 г. №15);
падрыхтаваныя заўвагі і прапановы «Аб разглядзе праекту Канцэпцыі
развіцця біятэхналагічнай галіны РБ да 2020 года»;
праведзены аналіз і падрыхтаваныя прапановы і дапаўненні ў праект
Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь «Аб установе прыярытэтных
напрамкаў навукова-тэхнічнай дзейнасці Рэспубліцы Беларусь на 2016-2020
гады";
праведзены аналіз і падрыхтаваны прапановы і дапаўненні ў праект
Пастановы Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь “Аб заснаванні
прыярытэтных напрамкаў навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на
2016-2020 гады”;
падрыхтаваныя заўвагі і прапановы БДУ па праекце Указа Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь "Аб сістэме дзяржаўнага заказу ў сферах навуковай,
навукова-тэхнічнай і інавацыйнай дзейнасці»;
падрыхтаваныя заўвагі і прапановы па Указе Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь і комплексе дакументаў, якія тычацца стварэння Беларускарасійскага інавацыйнага цэнтра «НАН Беларусі – Фонд "Сколкава";

праведзены аналіз, пададзеныя заўвагі і прапановы па Нацыянальнай
інавацыйнай дактрыне канцэпцыі «Беларусь 2020: навука і эканоміка».
У справаздачным годзе Галоўным упраўленнем навукі арганізаваныя
работы па маніторынгу электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі
Беларусь, Расійскай Федэрацыі і інфармаванні падраздзяленняў БДУ аб
выніках маніторынгу. Звесткі аб бягучых закупках па напрамках навуковатэхнічнай і навукова-інавацыйнай дзейнасці БДУ рэгулярна размяшчаюцца
на вэб-сайце ГУН. Таксама атрыманыя сертыфікаты электронных лічбавых
подпісаў, арганізавана размяшчэнне конкурсных прапаноў на пастаўку
тавараў, работ, паслуг у галіне навукі на электронных гандлёвых пляцоўках і
ўдзел у працэдурах закупак у якасці пастаўшчыка тавараў, работ, паслуг. У
выніку праведзенай работы ў 2014 годзе заключана дагавораў на суму,
большую за 15 млрд. руб.
Рашэнні Савета БДУ ад 24. 02. 2014 выкананы ў вызначаныя тэрміны і
ў поўным аб'ёме.
Разам з дасягненнямі і станоўчымі тэндэнцыямі існуе шэраг праблем,
якія патрабуюць вырашэння.
Патрабуе далейшага ўдасканалення дзейнасці па прыцягненні
інтэлектуальна адоранай моладзі да навуковай і выкладчыцкай дзейнасці ў
мэтах амаладжэння кадравага складу ўніверсітэта, развіцця навуковых школ і
інтэнсіфікацыі навуковых даследаванняў.
Мае месца памяншэнне колькасці навуковых публікацый, якія
з'яўляюцца адным з асноўных паказчыкаў ўзроўню фундаментальных
даследаванняў, але, разам з тым, павялічылася колькасць публікацый у
часопісах з высокім імпакт-фактарам.
Абнаўленне парку вымяральнага абсталявання ў справаздачным годзе
было прыпынена з-за адсутнасці неабходнага фінансавання.
Адсутнасць адзінага пераліку дарагога абсталявання не дазваляе весці
паўнавартасны ўлік эфектыўнасці яго выкарыстання.
Не выкананы ў поўным аб'ёме паказчык па экспарце навукаёмістай і
высокатэхналагічнай прадукцыі, устаноўлены Галіновай стратэгіяй
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, што ў значнай меры звязана з
праблемай карэкціроўкі пераліку відаў навукаёмістай прадукцыі.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ
ВЫРАШЫЛІ:
1.
Ухваліць вынікі навуковай, навукова-тэхнічнай і інавацыйнай
дзейнасці комплексу БДУ за 2014 год.
2. Навуковым кіраўнікам НДВКР ва ўстаноўленым парадку забяспечыць
паспяховае і своечасовае завяршэнне заданняў Дзяржаўных праграм усіх

узроўняў, у тым ліку Дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў на 20112015 гады.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
2.
Дырэктарам навукова-даследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў,
дэканам факультэтаў, загадчыкам агульнаўніверсітэцкіх кафедраў і
каардынатарам праграм працягнуць работу па фарміраванні Дзяржаўных
праграм навуковых даследаванняў і Дзяржаўных навукова-тэхнічных
праграм на 2016-2020 гады сумесна з НАН Беларусі і зацікаўленымі органамі
дзяржаўнага кіравання. Забяспечыць надзяленне Беларускага дзяржаўнага
ўніверсітэта функцыямі галаўной арганізацыі-выканаўцай па праграмах,
актывізаваць падрыхтоўку і падачу праектаў заданняў у новыя праграмы,
пашырыць удзел БДУ ў выкананні заданняў праграм.
Тэрмін выканання - да 31 мая 2015 года.
4. З мэтай аптымізацыі сістэмы работы з інтэлектуальна адоранай моладдзю
Галоўнаму ўпраўлення навукі (адк. Дзік Т.А.) распрацаваць і зацвердзіць
План развіцця сістэмы НДР навучэнцаў на 2015 год.
Тэрмін выканання - да 1 сакавіка 2015 года.
5. З мэтай павышэння эфектыўнасці падрыхтоўкі навуковых работнікаў
вышэйшай кваліфікацыі Галоўнаму ўпраўленню навукі (адк. Дзік Т. А.)
распрацаваць палажэнне аб парадку планавання абарон дысертацый
работнікамі і навучэнцамі комплексу БДУ, уключаючы меры стымулюючага
характару.
Тэрмін выканання - 1 ліпеня 2015 года.
6. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў, у тым ліку юрыдычным асобам,
прадаставіць у Галоўнае ўпраўленне навукі план абарон дысертацый на 2016
і 2017 гады і забяспечыць яго безумоўнае выкананне.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
7. З мэтай аптымізацыі адукацыйнага працэсу і ў дапамогу навучэнцам ў
аспірантуры Галоўнаму ўпраўленню навукі (адк. Дзік Т.А.) распрацаваць і
падрыхтаваць да выдання метадычныя рэкамендацыі для аспірантаў і
суіскальнікаў «Адукацыйны працэс у аспірантуры БДУ» з размяшчэннем
электроннага варыянта на сайце ГУН.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
8. З улікам наяўных тэндэнцый фінансавання навуковай сферы Рэспублікі
Беларусь адной з першачарговых задач становіцца павелічэнне экспарту
навукова-тэхнічнай прадукцыі. З мэтай безумоўнага выканання паказчыкаў

«Стратэгіі Міністэрства адукацыі па павелічэнні да 2015 года не менш чым
на 200 працэнтаў долі навукаёмістай і высокатэхналагічнай прадукцыі ў
агульным аб'ёме галіновага экспарту» дэканам факультэтаў, дырэктарам
адукацыйных інстытутаў, навукова-даследчых інстытутаў, навуковых
цэнтраў і дырэктарам навукова-вытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ
працягнуць работу па забеспячэнні росту экспарту навукаёмістай і
высокатэхналагічнай прадукцыі ў адпаведнасці з даведзенымі паказчыкамі.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
9. З мэтай інфармацыйна-рэкламнага забеспячэння і камерцыялізацыі
навуковых распрацовак дэканам факультэтаў, дырэктарам адукацыйных
інстытутаў, навукова-даследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў, навуковавытворчых прадпрыемстваў комплексу БДУ забяспечыць рэгістрацыю
распрацаванай у выніку выканання НДВК(Т)Р у 2014 годзе прадукцыі ў Базе
даных навукаёмістых тэхналогій і перспектыўных распрацовак у ГУН.
Тэрмін выканання - 1 красавіка 2015 года.
10. З мэтай камерцыялізацыі навукова-тэхнічнай прадукцыі і паслуг БДУ:
- ГУН (Дзік Т.А.) забяспечыць правядзенне маніторынгу асноўных
электронных гандлёвых пляцовак Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі
па напрамках навукова-інавацыйнай дзейнасці ўніверсітэта. Інфармацыю аб
выніках маніторынгу размяшчаць у адкрытым доступе на вэб-сайце ГУН;
- дэканам факультэтаў, дырэктарам адукацыйных інстытутаў і навуковадаследчых інстытутаў і навуковых цэнтраў, навукова-вытворчых
прадпрыемстваў комплексу БДУ арганізаваць удзел у закупках,
штоквартальна прадастаўляць у ГУН звесткі аб цікавых напрамках
маніторынгу, удзелу ў закупках, новых напрамках маніторынгу, выключэнні
неактуальных напрамкаў.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
11. Старшыні пастаяннай камісіі па кантролі за рацыянальным
выкарыстаннем дарагога навуковага абсталявання (Касцюку М.М.) правесці
праверку стану, рацыянальнага і эфектыўнага выкарыстання дарагога
навуковага абсталявання ў:
Беларускім міжуніверсітэцкім цэнтры абслугоўвання навуковых
даследаванняў;
Тэрмін выканання - 30 красавіка 2015 года.
Структурных падраздзяленнях Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта,
якія не ўваходзяць у цэнтры калектыўнага карыстання.
Тэрмін выканання - 30 лістапада 2015 года.

12. Галоўнаму ўпраўленню навукі (Дзік Т.А.), Галоўнаму ўпраўленню
бухгалтарскага ўліку і фінансаў (Каўшэвіч Т.У.) скласці пералік дарагога
навуковага абсталявання комплексу БДУ.
Тэрмін выканання - да 31 снежня 2015 года.
13. Ускласці адказнасць па кантролі за выкананнем рашэнняў Савета на
прарэктара па навуковай рабоце БДУ Івашкевіча А.А.
Старшыня Савета і Вучонага савета БДУ

С. У. Абламейка

Вучоны сакратар Савета БДУ

С. М. Ходзін

Вучоны сакратар Вучонага савета БДУ

Т. А. Дзік

