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Савета БДУ 
“Вынікі работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
у 2011-2015 гг. і задачы на 2016-2020 гг.” 
 
 Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад рэктара акадэміка С.У.Абламейкі 
“Вынікі работы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ў 2011-2015 гг. і 
задачы на 2016-2020 гг.”, Савет адзначае, што калектыў комплексу БДУ ў 
справаздачны перыяд напружана працаваў над выкананнем плана 
мерапрыемстваў па рэалізацыі дзяржаўнай праграмы развіцця вышэйшай 
адукацыі на 2011-2015 гады, Праграмы перспектыўнага развіцця БДУ на 
2011-2015 гг. (Далей план развіцця),планаў структурных падраздзяленняў. 
 У аснове стратэгічнага планавання ў справаздачны перыяд знаходзіліся 
максімальна эфектыўнае выкарыстанне наяўных рэсурсаў для ўдасканалення 
вучэбна-выхаваўчага, навукова-даследчага і вытворчага складнікаў дзейнасці 
комплексу БДУ, умацаванне сувязяў паміж яго навукова-адукацыйнымі і 
вытворчымі структурамі. 
 Штогод Саветам БДУ заслухоўваліся вынікі працы комплексу БДУ ў 
цэлым, а таксама праводзіўся аналіз асобных напрамкаў: навукова-даследчай, 
ідэалагічнай і выхаваўчай, фінансава-гаспадарчай дзейнасці. 
 Увядзенне сістэмы электроннага дакументазвароту дазволіла ўзмацніць 
кантроль за выкананнем рашэнняў Савета, загадаў і распараджэнняў па 
ўніверсітэце, асобных даручэнняў кіраўніцтва. 
 У справаздачны перыяд у БДУ, як і ў цэлым у вышэйшай школе, 
праводзіліся мерапрыемствы па рэалізацыі прынятых нарматыўна-прававых 
дакументаў у галіне ўдасканалення адукацыйнага і навуковага працэсаў, 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы. Укаранёна новая канцэпцыя выкладання 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін, ажыццёўлены пераход першай ступені 
вышэйшай адукацыі на дыферэнцыраваныя тэрміны навучання, распрацавана 
і ўкаранёна новае пакаленне адукацыйных стандартаў і адпаведных ім 
тыпавых вучэбных планаў і вучэбных планаў спецыяльнасцей. Адкрыты 
новы від магістратуры - падрыхтоўка па спецыяльнасцях з паглыбленай 
падрыхтоўкай спецыялістаў і інш. 
 У цяперашні час у складзе адзінага вучэбна-навукова-вытворчага 
комплексу БДУ 26 факультэтаў і адукацыйных устаноў, 10 навукова-
даследчых інстытутаў і цэнтраў, 41 навукова-даследчая лабараторыя на 



факультэтах, 10 інавацыйна-вытворчых прадпрыемстваў. З пералічаных 
падраздзяленняў 32 маюць статус юрыдычнай асобы. У 2014/2015 нав. г. 
функцыянавалі 93 філіялы кафедраў універсітэта, у папярэднім навучальным 
годзе - 76. 
 У 2011 БДУ падвёў вынікі свайго укладу ў сацыяльна-эканамічнае 
развіццё нашай краіны за 90-гадовы перыяд. У гэтым жа годзе была 
заснавана серыя “Класічнае ўніверсітэцкае выданне”, стэнд вядомых 
выпускнікоў і Дошка гонару супрацоўнікаў БДУ. 
 У 2013 г. прысуджана Дзяржаўная прэмія Рэспублікі Беларусь за цыкл 
навуковых прац “Новыя неарганічныя злучэнні і матэрыялы на аснове мікра- 
і нанаразмерных часціц: атрыманне, уласцівасці, прымяненне” акадэмікам 
Івашкевічу А.А., Лесніковічу А.І. і доктару хімічных навук Арцем’еву М.В. 
 Упершыню Міжнародная прэмія Scopus Award за публікацыйную 
актыўнасць і цытаванасць навуковых артыкулаў была прысуджана дзесяці 
беларускім навукоўцам, 6 з якіх - супрацоўнікі БДУ. 
 У 2014 г. адзін супрацоўнік універсітэта абраны акадэмікам НАН 
Беларусі (Карзюк В.І.) і два – членамі-карэспандэнтамі НАН Беларусі 
(Свірыдаў Д.В., Шкуматаў В.М.). 
 НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ ў адпаведнасці з указамі Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь у 2011, 2012, 2013 гг. заносіцца на Рэспубліканскую 
дошку гонару за першае месца па выніках рэспубліканскіх спаборніцтваў 
сярод арганізацый навукі і навуковага абслугоўвання (дырэктар 
Т.В.Гаеўская). 
 З 2011 г. 9 замежных грамадзян былі ўдастоены звання Ганаровы 
прафесар БДУ за вялікі ўклад у навуку і ўмацаванне сувязей паміж 
Рэспублікай Беларусь і сваімі краінамі (3 - КНР, 2 - Расійская Федэрацыя і па 
адным - Індыя, Пакістан, Таджыкістан, Туркменістан). 
 У 2012 г. упершыню ў гісторыі БДУ створаны прафесарскі сход з мэтай 
садзейнічання арганізацыі адукацыйнага працэсу, які адпавядае сучасным 
патрэбам асобы, грамадства і дзяржавы; развіцця фундаментальных і 
прыкладных навук, інавацыйных распрацовак. Актывізавана работа Савета 
маладых навукоўцаў. 
 У 2014 г. з мэтай каардынацыі дзейнасці грамадскіх арганізацый і 
органаў студэнцкага самакіравання, забеспячэння рэалізацыі правоў 
навучэнцаў на ўдзел у кіраванні адукацыйным працэсам, падтрымкі і 
рэалізацыі студэнцкіх ініцыятыў, накіраваных на павышэнне аўтарытэту, 
захавання і прымнажэння традыцый БДУ, заснавана Студэнцкая Асамблея 
БДУ. 
 За справаздачны перыяд БДУ значна палепшыў свае пазіцыі ў 
сусветных рэйтынгах. Па інфармацыі найбольш аўтарытэтных міжнародных 
рэйтынгавых агенцтваў, БДУ ўваходзіць у 2% лепшых універсітэтаў свету. 
 Па выніках рэйтынгу Webometrics Ranking of World Universities, 
апублікаваным у ліпені 2015 г., БДУ заняў 609 пазіцыю (у 2010 БДУ быў на 
1476 месцы).Сярод ВНУ краін-удзельніц СНД БДУ знаходзіцца на 3 месцы 



(наперадзе МДУ імя М.В.Ламаносава і Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны 
ўніверсітэт). 
 Па выніках брытанскага рэйтынгавага агенцтва QS у 2015/2016 нав.г. 
наш універсітэт падзяляе 421-430 пазіцыі ў сусветным рэйтынгу (у 2010 годзе 
БДУ нават не разглядалася гэтым рэйтынгам). 
 Па звестках расійскіх рэйтынгавых агенцтваў Інтэрфакс і Эксперт РА ў 
2013 годзе БДУ заняў 2 пазіцыю у межах СНД пасля МДУ імя 
М.В.Ламаносава. 
 БДУ прысутнічае ў асноўных сусветных і рэгіянальных рэйтынгах 
ВНУ: Webometrics Ranking of World Universities, Ranking Web of Repositories, 
Ranking of Business Schools, QS, U-Multirank, Scimago Institutions Rankings, 4 
international Colleges&Universities, University Ranking by Academic 
Performance (URAP), Эксперт РА, Інтэрфакс інш.  
 У комплексу БДУ па становішчы на ліпень 2015 года працавалі 8593 
чал. (7586 - асноўныя работнікі). Колькасць выкладчыкаў - 2733, навуковых 
работнікаў - 507. 766 выкладчыкаў( 28% ад агульнай колькасці) маюць узрост 
звыш 60 гадоў, да 30 гадоў – 259 (9,5%). 
 Штогод у сярэднім на розных узроўнях і формах навучання, 
уключаючы падвышэнне кваліфікацыі і перападрыхтоўку, ва ўніверсітэце 
навучалася каля 41,6 тыс.чалавек (па плане развіцця - 34,5 тысяч чалавек). За 
5 гадоў на першай ступені вышэйшай адукацыі падрыхтавана 25491 
спецыялістаў (па плане развіцця - 27085), 3270 магістраў (па плане развіцця 
2775). 
 На ўсе формы атрымання вышэйшай адукацыі у 2015 залічана 4935 
абітурыентаў (у 2014 г. - 5085), у тым ліку: 
 - дзённая бюджэтная форма - 2023 пры плане прыёму 2023, у 2014 - 
2054 пры плане прыёму 2081; 
 - дзённая платная форма - 1790 (у 2014 годзе - 1828); 
 - завочная бюджэтная форма - 256 пры плане 270 (у 2014 годзе 286);  
 - завочная платная форма - 624 (у 2014 - 654); 

- для атрымання другой вышэйшай адукацыі - 237 (у 2014 годзе 263). 
 У 2015/2016 нав.г. падрыхтоўка спецыялістаў на першай ступені 
вышэйшай адукацыі здзяйсняецца па 81 спецыяльнасці і 83 напрамках 
спецыяльнасцях (у 2014/2015 нав.г. - па 74 спецыяльнасцях і 78 напрамках 
спецыяльнасцей). У магістратуры ў бягучым навучальным годзе вядзецца 
 Высокая якасць адукацыі пацвярджае ўдзел навучэнцаў БДУ ў 
міжнародных прадметных алімпіядах і конкурсах.  
 Так, у міжнароднай матэматычнай студэнцкай алімпіядзе БДУ 
удзельнічае з 2001г. - за гэты перыяд заваявана 37 залатых, 30 сярэбраных і 5 
бронзавых медалёў. 
 У студэнцкім камандным чэмпіянаце свету па праграмаванні каманды 
БДУ удзельнічаюць з 1995 г. і дамагаюцца па выніках адборачных тураў 
права выступаць у фінале ў ліку 100 лепшых каманд свету. У 2014 годзе 
каманда БДУ заваявала сярэбраныя медалі. 



 Міжнародная ўніверсіяда па біялогіі праводзіцца з 2012 (МДУ імя 
М.В.Ламаносава, г. Масква) - у БДУ 1 месца ў 2012 г. і 3 месца ў 2014 г. 
 Міжнародная хімічная алімпіяда і турнір праводзяцца з 2013 г. (МДУ 
імя М.В.Ламаносава, г. Масква) - у БДУ у 2014 г. — два залатыя і адзін 
сярэбраны медаль, у 2015 г. —два сярэбраныя медалі. 
 Студэнты эканамічнага факультэта заваявалі залаты і два сярэбраныя 
медалі на 11-м Міжнародным чэмпіянаце студэнтаў па карпаратыўных 
фінансах (МДУ ім. М. В. Ламаносава, г. Масква). 
 Каманда факультэта філасофіі і сацыяльных навук на Ўсерасійскім 
чэмпіянаце па псіхалогіі заняла тры першыя месцы і адно другое (Вышэйшая 
школа эканомікі, г. Масква). 
 На міжнароднай алімпіядзе па тэарэтычнай механіцы (БелГУТ, 
г. Гомель) - у БДУ ў 2013 г. - 1 і 3 месцы і першае месца ў камандным заліку, 
у 2014 г. - першае месца ў камандным заліку. 
 Падрыхтоўка навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі праз 
аспірантуру вядзецца па 126 спецыяльнасцях, праз дактарантуру - па 116. 
 За перыяд з 2011 г. па 2014 г. супрацоўнікамі і аспірантамі ўніверсітэта 
абаронена 25 доктарскіх і 217 кандыдацкіх дысертацый (па плане развіцця 
адпаведна - 26 і 220). 
 Па стане на 01.08.2015 г. у комплексе БДУ навучаліся 22 дактаранты і 
суіскальнікі доктарскай ступені, 790 аспірантаў/суіскальнікаў з ліку 
грамадзян Рэспублікі Беларусь, з іх на платнай аснове - 56, замежных 
аспірантаў - 79. 
 БДУ з'яўляецца галаўной арганізацыяй-выканаўцам 8 з 12 Дзяржаўных 
праграм навуковых даследаванняў на 2011-2015 гг. («Энергабяспека, 
энергаэфектыўнасць і энергазберажэнне, атамная энергетыка», «Хімічныя 
тэхналогіі і матэрыялы, прыродна-рэсурсны патэнцыял», «Электроніка і 
фатоніка», «Функцыянальныя і кампазіцыйныя матэрыялы, нанаматэрыялы», 
«Інфарматыка і космас, навуковае забеспячэнне бяспекі і абароны ад 
надзвычайных сітуацый», «Фундаментальныя асновы біятэхналогіі», 
«Канвергенцыя», «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава»). 
 Штогод навуковыя ўстановы БДУ і яго падраздзяленні ўдзельнічаюць у 
выкананні больш за 300 заданняў 12 дзяржаўных праграм навуковых 
даследаванняў у галіне прыродазнаўчых, тэхнічных, гуманітарных і 
сацыяльных навук. 
 За 2011-2014 гады колькасць выданняў штогод складала каля 1500 
найменняў (манаграфіі, падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, зборнікі 
навуковых прац, зборнікі тэзісаў дакладаў навуковых канферэнцый і іншыя 
навуковыя выданні). 
 На падставе распрацаванага і зацверджанага Палажэння аб 
прэміраванні работнікаў структурных падраздзяленняў БДУ за публікацыі ў 
вядучых міжнародных часопісах за 2012-2014 гады было прэміравана 115 
супрацоўнікаў. Агульная сума прэмій склала 283,440 млн. руб. Рознымі 
формамі НІРС за межамі вучэбных заняткаў за мінулую пяцігодку было 
ахоплена больш за 41 тысячу студэнтаў, што складае ў сярэднім 41,4% ад 



агульнай колькасці студэнтаў дзённай формы навучання. Удзельнічалі ў 
выкананні планавых дзяржбюджэтных і дзярждамоўных НДВКП за пяць 
гадоў 5811 студэнтаў, у тым ліку 2441 студэнт працаваў на ўмовах аплаты. У 
СНІЛ і іншых творчых аб'яднаннях працавалі 10064 студэнты. Удзельнічалі ў 
працах па заданнях дзяржаўных праграм навуковых даследаванняў і 
навукова-тэхнічных праграм 2467 студэнтаў. На навуковых канферэнцыях за 
пяцігодку студэнтамі прачытана 27 268 дакладаў, у тым ліку на міжнародных 
- 5442, рэспубліканскіх - 3434, іншых - 18392. На конкурсах і выставах 
рознага ўзроўню за перыяд 2011-2014 гг. былі адзначаны 1808 работ 
(экспанатаў), выкананых з удзелам студэнтаў, з іх 329 - на міжнародным 
узроўні, 768 - рэспубліканскім. За пяць гадоў было апублікавана 12 767 
работ, аўтарамі (суаўтарамі) якіх з'яўляюцца студэнты: 3876 артыкулаў у 
навуковых часопісах і іншых навуковых выданнях, 7978 тэзісаў дакладаў на 
канферэнцыях рознага ўзроўню, 913 - электронных публікацый. У конкурсе 
грантаў універсітэта для выканання навуковай працы студэнтамі і 
аспірантамі за пяць гадоў ўдзельнічалі 222 праекты. У складзе выканаўцаў 
грантаў быў заяўлены 351 студэнт, 84 магістранты, 230 аспірантаў. Па 
выніках конкурсаў грантаў для матэрыяльнага заахвочвання выканаўцаў 130 
праектаў было выдзелена фінансаванне ў памеры 716,0 млн. руб. У конкурсах 
на атрыманне грантаў дактарантамі, аспірантамі, студэнтамі, якія 
навучаюцца ва ўстановах Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, за пяць 
гадоў ад БДУ ўдзельнічала 135 праектаў, з якіх фінансаванне атрымалі 100 
праектаў. 
 На штогадовы Рэспубліканскі конкурс навуковых работ студэнтаў БДУ 
прадставіў за пяць гадоў 1171 працу, з якіх лаўрэатамі сталі 43 працы, 227 
работ атрымалі 1-ю катэгорыю, 316 прац - 2-ю і 281 - 3-ю.  
 Па выніках конкурсаў на лепшую СНІЛ за пяць гадоў было 
прэміравана 78 навуковых кіраўнікоў і 240 удзельнікаў СНІЛ на агульную 
суму 288,49 млн. руб. Па выніках конкурсу на лепшага кіраўніка і 
арганізатара НДРС за пяць гадоў заахвочана - 134 работнікі ўніверсітэта. На 
фінансаванне камандзіровак студэнтаў на навуковыя канферэнцыі выдзелена 
за пяць гадоў - 43,3 млн. руб. з уласных сродкаў. 
 За 2011-2014 гг. 543 навуковыя распрацоўкі БДУ былі выкарыстаны ў 
народнай гаспадарцы і 794 - у навучальным працэсе. За гэты перыяд 
атрымана 413 станоўчых рашэнняў па заяўках на аб'екты прамысловай 
уласнасці. 
 Працягвалі развівацца міжнародныя сувязі ўніверсітэта з замежнымі 
партнёрамі на аснове выканання дагавораў аб навуковым супрацоўніцтве, 
заключэння знешнегандлёвых здзелак, удзелу ў праектах міжнародных 
фондаў і праграм, узаемных стажыровак, прадстаўлення навуковых вынікаў 
на выставах і канферэнцыях. 
 У перыяд з 2011 г. па 2015 г. міжнароднае навукова-тэхнічнае 
супрацоўніцтва ажыццяўлялася штогод у сярэднім па 275 дагаворах і 
пагадненнях з замежнымі партнёрамі з 40 краін: Расія (у сярэднім у год 76 
дагавораў), Германія (31 дагавор), Польшча (29 дагавораў), Украіна (25 



дагавораў) і г.д. У гэты перыяд БДУ выконваў на год каля 60 праектаў 
міжнародных праграм, сярод якіх праграмы і гранты МНТЦ, ІНТАС, 7 РП, 
ЦЕРН, НАТА, АІЯД, ААН, ДААД, Вісбі, Темпус і іншыя. Штогод навукоўцы 
БДУ атрымліваюць больш за 220 грантаў, уключаючы гранты на навуковыя 
стажыроўкі і ўдзел у канферэнцыях. 
 Сумарны бюджэт устаноў і падраздзяленняў БДУ, якія выконваюць 
праекты, за 2011-2014 гг. склаў 7410 тыс. дол. ЗША. У 2011-2014 гг. 
выконвалася ў сярэднім на год 87 праектаў БРФФД у межах сумесных 
конкурсаў з аналагічнымі фондамі іншых краін - Аўстраліі, Азербайджана, 
Арменіі, Вялікабрытаніі, В'етнама, Германіі, Грузіі, Іспаніі, Італіі, 
Казахстана, Кітая, Латвіі, Літвы, Малдовы, Манголіі, Польшчы, Партугаліі, 
Рэспублікі Карэя, Расіі, Румыніі, Сербіі, ЗША, Украіны, Францыі, Эстоніі. 
Агульны бюджэт устаноў і падраздзяленняў БДУ, якія выконваюць праекты, 
за гэты перыяд склаў суму, эквівалентную 1864 тыс. дол. ЗША. 
 У перыяд 2011-2015 гг. 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 331 кантрактаў і 
дагавораў з арганізацыямі 32 краін блізкага і далёкага замежжа было 
атрымана валютных сродкаў на суму, эквівалентную 7545 тыс. дал. ЗША. 
 У 2011-2015 гг. больш за 100 новых распрацовак супрацоўнікаў БДУ 
былі прадстаўлены на 109 рэспубліканскіх і міжнародных выставах. На 
выставах у Расійскай Федэрацыі і Беларусі навукаёмістая прадукцыя БДУ 
ўзнагароджана 3 спецыяльнымі прызамі, 59 медалямі і 31 спецыяльным 
дыпломам. 
 У БДУ праводзіцца мэтанакіраваная дзейнасць па арганізацыі 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы, прыцягненні студэнцкіх арганізацый да 
кіравання ўніверсітэтам. Асноўнымі накірункамі ідэалагічнай і выхаваўчай 
работы ў БДУ з'яўляюцца: 

- ідэалагічнае і грамадзянска-патрыятычнае выхаванне; 
- маральнае выхаванне; 
- выхаванне культуры здаровага ладу жыцця, фізічнае выхаванне; 
- гендэрнае і сямейнае выхаванне; 
- працоўнае і прафесіянальнае выхаванне; 
- экалагічнае выхаванне, выхаванне культуры бяспечнай 

жыццядзейнасці; 
- выхаванне культуры побыту і вольнага часу. 

 Колькасць студэнтаў, якія прымаюць удзел у дзейнасці моладзевых 
грамадскіх арганізацый, органаў студэнцкага самакіравання БДУ, у 
справаздачным перыядзе знаходзіліся ў межах 43-61 % ад агульнай колькасці 
студэнтаў дзённай формы навучання; колькасць студэнтаў, якія прымаюць 
удзел у дзейнасці творчых калектываў, клубаў і гурткоў па інтарэсах - у 
межах 7,4-9,1%; колькасць студэнтаў, якія займаюцца ў групах спартыўнага 
ўдасканалення і маюць спартыўныя разрады і званні - у межах 1400-1450 
чалавек. Стварэнне студэнцкай Асамблеі БДУ, арганізацыя і правядзенне 



міжнародных і рэспубліканскіх студэнцкіх форумаў, дзейнасць студэнцкіх 
арганізацый і органаў студэнцкага самакіравання аказалі істотны ўплыў на 
далучэнне Рэспублікі Беларусь да Балонскага працэсу. 
 БДУ прымае ўдзел у дзейнасці шэрагу міжнародных арганізацый: 
Еўрапейская асацыяцыя ўніверсітэтаў (EAU), Еўразійская асацыяцыя 
ўніверсітэтаў (ЕАУ), Універсітэцкая сетка Цэнтральна-Еўрапейскай 
Ініцыятывы (CEI UniNet), Міжнародная асацыяцыя выкладчыкаў рускай 
мовы і літаратуры (МАВРМЛ), Сетка міжнародных цэнтраў рэлятывісцкай 
астрафізікі (ICRANet), Еўрапейская Сетка «Супрацоўніцтва для вышэйшай 
адукацыі ў галіне радыялагічнай і ядзернай інжынерыі» (CHERNE), 
Асацыяцыя школ Цэнтральнай і Усходняй Еўропы па даследаваннях у галіне 
міжнародных адносін, Міжнародны саюз мытных універсітэтаў ШС11, Саюз 
фізіялагічных таварыстваў краін СНД, Грамадскі Палярны савет НАН 
Беларусі (у рамках Міжнароднай праграмы асваення Антарктыды), Камітэт 
па навуцы і тэхналогіях Канвенцыі ААН па барацьбе з дэградацыяй земляў. 
 У 2012 г. па ініцыятыве БДУ і Расійскага дзяржаўнага 
геолагаразведачнага ўніверсітэта імя С.Арджанікідзэ створаны Беларуска-
Расійскі цэнтр навук аб зямлі. 
 У 2011-2012 гг. створаны Беларуска-кітайскі інавацыйны цэнтр і 
Беларуска-В'етнамскі інавацыйна-адукацыйны цэнтр. Заключаны кантракты 
на распрацоўку навукова-тэхнічнай прадукцыі з кітайскімі партнёрамі на 
агульную суму 330 тыс. дол. ЗША. Беларуска-В'етнамскі інавацыйна-
адукацыйны цэнтр штогод праводзіў конкурсы грантаў. За тры гады было 
прафінансавана 9 праектаў (4 - біяфак, 2 - ФПМІ, 2 - фізфак, 1 - ФДА) . 
 У сярэднім штогод у БДУ на ўсіх узроўнях і формах навучаецца ад 
2000 да 2600 замежных грамадзян. У 2014-2015 нав. годзе навучалася з краін 
СНД 53,3%, Азіі — 41,8%, Еўропы — 3,6%, Афрыкі — 1%, Паўночнай і 
Паўднёвай Амерыкі — 0,3% ад колькасці ўсіх замежных студэнтаў. 
 Даходы комплексу БДУ ў 2014 г. склалі 1329,6 млрд руб., з іх 63% ад 
адукацыйнай дзейнасці, 22,5% - ад вытворчай дзейнасці , 14,5% ад навуковай 
дзейнасці. У 2013 г. агульны прыбытак склаў 1262,6 млрд руб., з іх па відах 
дзейнасці адпаведна — 60%, 25% і 15%. 
 Даходы ад экспарту адукацыйных паслуг у 2014 г. склалі 7167 тыс. дол. 
ЗША, ад пастаўкі навукова-тэхнічнай прадукцыі - 2279 тыс. дол. ЗША, у 
2013 г. гэтыя паказчыкі складалі адпаведна 7155 і 2280 тыс. дол. ЗША. 
 У 2014 г. на капітальны рамонт патрачана 3,05 млрд. руб. уласных 
сродкаў (бюджэтных сродкаў не вылучалася.), у 2013 г. — 2,62 млрд. руб. 
уласных сродкаў і 8,32 млрд руб. - бюджэтных. На бягучы рамонт у 2014 г 
патрачана 2,36 млрд. руб. уласных сродкаў і 0,17 млрд. руб. - бюджэтных, у 
2013 г. адпаведна - 3,88 і 0,52 млрд руб. 
 Набыта абсталявання ў 2014 г. за кошт бюджэту на 24975,7 млн. руб., 
за кошт уласных сродкаў - на 4575,3 млн руб. У 2013 г. гэтыя паказчыкі 
склалі адпаведна 24540,8 і 5769,5 млн. руб. 
 
 



 У сувязі з выкладзеным Савет ВЫРАШЫЎ: 
1. Зацвердзіць вынікі працы комплексу БДУ на 2011-2015 гг. і ўхваліць 

дзейнасць рэктара за ўказаны перыяд. 

 
 2. Сфарміраваць працоўную групу па распрацоўцы Праграмы 
перспектыўнага развіцця БДУ на 2016-2020 гады пад кіраўніцтвам рэктара 
БДУ. 

 Тэрмін выканання: 5 кастрычніка 2015 г. 

 Адказныя: прарэктар па навуковай рабоце Івашкевіч А.А., прарэктар па 
вучэбнай рабоце Тоўсцік А.Л. 

 3. Рабочай групе: 

 - распрацаваць Канцэпцыю Праграмы перспектыўнага развіцця БДУ на 
2016-2020 гады, вызначыць адказных за падрыхтоўку па кожным раздзеле 
праграмы. 

 Тэрмін выканання: 30 кастрычніка 2015 г.  

 Адказныя: прарэктар па навуковай рабоце Івашкевіч А.А., прарэктар па 
вучэбнай рабоце Тоўсцік Л. А. 

 - распрацаваць праект Праграмы перспектыўнага развіцця БДУ на 
2016-2020 гады. 

 Пры распрацоўцы праекта Праграмы перспектыўнага развіцця БДУ 
прадугледзець вырашэнне наступных задач: 

 - вызначэнне канцэпцыі і стратэгічных мэт развіцця БДУ на аснове 
зацверджаных Місіі і Палітыкі ўніверсітэта і з улікам набліжэння БДУ да 
свайго 100-гадовага юбілею; 

 - аптымізацыю структуры комплексу БДУ, стварэнне вучэбна-
навукова-вытворчых цэнтраў, філіялаў кафедраў на базавых прадпрыемствах, 
удасканаленне кіравання ўніверсітэтам у адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ 
ISO 9001 і стандартаў СТУ БДУ; 

 - кадравае забеспячэнне, уключаючы працу з маладымі спецыялістамі; 

 - адаптацыю прынцыпаў Балонскай дэкларацыі да практыкі 
ўніверсітэцкага адукацыі; 

 - пашырэнне выкладання на замежных мовах; 

 - развіццё адкрытых электронных адукацыйных рэсурсаў, электронных 
сродкаў навучання, удасканаленне сістэмы электроннага дакументазвароту, 
стварэнне персанальных кабінетаў студэнтаў і супрацоўнікаў; 

 - уцягванне студэнтаў, выкладчыкаў, працадаўцаў і іншых 
зацікаўленых бакоў у працэс ацэнкі і кантролю якасці адукацыі; 



 - развіццё даўніверсітэцкай падрыхтоўкі; 

 - распрацоўку прагнозных паказчыкаў падрыхтоўкі спецыялістаў, у 
тым ліку ў аспірантуры і дактарантуры; 

 - распрацоўку прагнозных паказчыкаў павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі спецыялістаў; 

 - павышэнне выніковасці навуковай і інавацыйнай дзейнасці; 

 - удасканаленне выдавецкай дзейнасці; 

 - павышэнне эфектыўнасці ідэалагічнай і выхаваўчай работы; 

 - далейшае развіццё інфарматызацыі БДУ, уключаючы падрыхтоўку 
электронных сродкаў навучання; 

 - паглыбленне міжнароднага супрацоўніцтва, павелічэнне экспарту 
адукацыйных і іншых паслуг, навукова-тэхнічнай прадукцыі, паляпшэнне 
пазіцый БДУ ў сусветных рэйтынгах; 

 - пашырэнне сацыяльна-эканамічнай падтрымкі супрацоўнікаў і 
навучэнцаў; 

 - забеспячэнне выканання патрабаванняў па ахове працы і бяспекі 
жыццядзейнасці работнікаў; 

 - матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне адукацыйнага і навуковага 
працэсаў; 

 - фінансава-эканамічнае забеспячэнне выканання Праграмы. 

 Тэрмін выканання - да 20 снежня 2015 г. 

 Адказныя: рэктар БДУ Абламейка С. У., прарэктар па навуковай рабоце 
Івашкевіч А.А., прарэктар па вучэбнай рабоце Тоўсцік А.Л. 

 5. Арганізаваць абмеркаванне праекта Праграмы перспектыўнага 
развіцця БДУ на 2016-2020 гады ў структурных падраздзяленнях комплексу 
БДУ і прадставіць праект да зацвярджэння Саветам БДУ ў студзені 2016 
года. 

 Адказныя: рэктар БДУ Абламейка С. У., прарэктар па навуковай рабоце 
Івашкевіч А. А., прарэктар па вучэбнай рабоце Тоўсцік А. Л., кіраўнікі 
структурных падраздзяленняў БДУ. 

 Тэрмін выканання - да 25 студзеня 2016 г. 

 6. Кіраўнікам юрыдычных асоб комплексу БДУ, дэканам факультэтаў, 
дырэктару Інстытута журналістыкі распрацаваць Праграму перспектыўнага 
развіцця сваіх падраздзяленняў на 2016-2020 гг. Праекты распрацаваных 
Праграм прадставіць на ўзгадненне прарэктарам-куратарам і рэктару. 



 Адказныя: прарэктары, кіраўнікі адукацыйных, навукова-даследчых і 
вытворчых падраздзяленняў універсітэта. 

 Тэрмін выканання - да 20 снежня 2015 г. 

 7. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў комплексу БДУ 
абмеркаваць у даручаных калектывах гэтае Рашэнне, вынікі выканання 
Праграм перспектыўнага развіцця сваіх падраздзяленняў у 2011-2015 гг. 

 Адказныя: кіраўнікі структурных падраздзяленняў комплексу. 

 Тэрмін выканання - да 30 кастрычніка 2015 г. 

 8. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў прыняць вычарпальныя 
меры па забеспячэнні выканання запланаваных паказчыкаў 2015 года, 
асаблівую ўвагу надаўшы паказчыкам па экспарце навукова-тэхнічнай і 
навукаёмістай прадукцыі, а таксама экспарту адукацыйных паслуг, 
паспяховага завяршэння НДВКП, выканання заданняў ДПНД на 2011-2015 
гады, выканання плана па абароне дысертацый супрацоўнікамі і навучэнцамі 
на 2015 г. 

 Адказныя: кіраўнікі структурных падраздзяленняў комплексу БДУ. 

 Тэрмін выканання - да 20 снежня 2015 г. 

 9. Начальніку ўпраўлення арганізацыйнай работы і дакументацыйнага 
забеспячэння, Вучонаму сакратару Савета ўзяць пад асобы кантроль 
выкананне гэтага рашэння. 

 Тэрмін выканання - да завяршэння выканання рашэння. 

 Адказныя: начальнік Упраўлення арганізацыйнай работы і 
дакументацыйнага забеспячэння Чаркаская Н.Б., Вучоны сакратар Савета 
Ходзін С. М. 

 

 Старшыня савета 
 акадэмік        С.У.Абламейка 

 

 Вучоны сакратар       С.М.Ходзін 


