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Сумеснага пасяджэння Савета БДУ і
Вучонага савета БДУ
Удзел у міжнародных рэйтынгах з’яўляецца адным з напрамкаў
стратэгічнага развіцця ўніверсітэта, якое дазваляе эфектыўна ўключыць БДУ ў
міжнароднае адукацыйнае асяроддзе, узгадніць адукацыйныя і навуковадаследчыя працэсы з міжнароднымі правіламі і стандартамі. Адной з галоўных
задач у гэтай галіне з’яўляецца ўключэнне часопісаў і зборнікаў, якія
выпускаюцца ў БДУ і ўваходзяць у Пералік выданняў ВАК, у расійскія і
сусветныя базы даных цытавання. З мэтай практычнай рэалізацыі гэтай задачы
ў БДУ праведзена наступная праца:
створаны міжнародныя рэдакцыйныя саветы часопісаў “Веснік БДУ”,
“Сацыялогія”, “Філасофія і сацыяльныя навукі” (з 2012 г.);
з мэтай адпавядання патрабаванням да афармлення часопісаў расійскай
базы даных “Расійскі індэкс навуковага цытавання (РІНЦ) і міжнародных баз
даных у навуковых часопісах і зборніках БДУ перагледжаны правілы
афармлення і прадстаўлення артыкулаў (студзень 2013 г., сакавік 2015 г.);
23.12.2013 г. заключаны Ліцэнзійная дамова з Навуковай электроннай
бібліятэкай РФ на размяшчэнне артыкулаў часопіса “Веснік БДУ” у базе даных
РІНЦ, са жніўня 2014 г. – артыкулаў часопіса “Сацыялогія”.
У цяперашні час для павышэння навуковага іміджу часопісаў і навуковых
зборнікаў БДУ, павышэння публікацыйнай актыўнасці навуковай супольнасці
БДУ, а таксама аптымізацыі навукова-рэдакцыйнай і выдавецкай дзейнасці
неабходна рэалізаваць шэраг наступных мер:
правесці перарэгістрацыю часопіса з назвай “Веснік Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта”, каб пазбегнуць няправільнай расшыфроўкі
абрэвіятуры БДУ на постсавецкай прасторы (Бранскі дзяржаўны ўніверсітэт,
Белгарадскі дзяржаўны ўніверсітэт і інш.);
вылучыць навуковыя напрамкі ў асобныя серыі шляхам аб’яднання з
навуковымі зборнікамі, каб пазбегнуць дублявання тэм у часопісах і навуковых

зборніках, што прывядзе да павелічэння аб’ёму часопіса для кожнага
навуковага напрамку і дасць магчымасць публікаваць артыкулы аспірантаў
БДУ і аўтараў з іншых арганізацый;
выдаваць навуковыя зборнікі, якія не падпалі пад аб’яднанне, пад назвай
“Працы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта” плюс назва, пад якой
зарэгістраваны зборнік на даны момант. Напрыклад: “Працы Беларускага
дзяржаўнага ўніверсітэта. Расійскія і славянскія даследаванні”, “Працы
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Актуальныя праблемы міжнароднага
публічнага і міжнароднага і прыватнага права”;
прадстаўляць назвы ўсіх гуманітарных серый “Весніка”, навуковых
зборнікаў, як і прыродазнаўчых, на рускай мове.
У адпаведнасці з міжнароднымі стандартамі падрыхтоўкі навуковых
часопісаў (Scopus і інш.) неабходна:
зарэгістраваць назвы часопісаў на англійскай мове;
забяспечыць у складзе рэдкалегіі не больш за 40% штатных
супрацоўнікаў і выкладчыкаў БДУ;
прадстаўляць значную частку артыкулаў аўтарамі іншых арганізацый (не
БДУ);
пачынаць артыкул з новай паласы;
прадстаўляць у артыкуле адпаведную інфармацыю на рускай і англійскай
мовах;
неабходна стварыць сайт (не старонку на агульным сайце) на рускай і
англійскай мовах для кожнай серыі часопіса, навуковага зборніка.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ вырашылі:
1. Рэктарату сумесна з зацікаўленымі прапрацаваць пытанні аб магчымасці,
механізмах і тэрмінах рэалізацыі названых мер.
Тэрмін выканання – да 31 студзеня 2016 года.
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 22 красавіка 2015 г. № 166
зацверджаны прыярытэтныя напрамкі навукова-тэхнічнай дзейнасці ў
Рэспубліцы Беларусь на 2016–2020 гг. і Пастановай Савета Міністраў
Рэспублікі Беларусь ад 12 сакавіка 2015 г. № 190. зацверджаны прыярытэтныя
напрамкі навуковых даследаванняў Рэспублікі Беларусь на 2016–2020 гг.
На падставе названых нарматыўных прававых актаў у БДУ вызначаны
прыярытэтныя напрамкі навукова-тэхнічнай дзейнасці і прыярытэтныя
напрамкі навуковых даследаванняў БДУ на 2016–2020 гг.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ вырашылі:
2. Зацвердзіць Прыярытэтныя напрамкі навукова-тэхнічнай дзейнасці БДУ на
2016 – 2020 гг.

3. Зацвердзіць Прыярытэтныя напрамкі навуковых даследаванняў БДУ на 2016
– 2020 гг.
У адпаведнасці з Палажэннем аб конкурсе на лепшыя навуковыя працы
студэнтаў БДУ, зацверджаным загадам рэктара 10.09.2012 № 459-ОД і загадам
рэктара 14.09.2015 № 1071-ПС “Аб правядзенні конкурсу на лепшыя навуковыя
працы студэнтаў БДУ” арганізаваны і праведзены конкурс на лепшыя
навуковыя працы студэнтаў БДУ. Камісія разгледзела ўсе прадстаўленыя на
конкурс працы і прапануе (пратакол пасяджэння камісіі ад 19.11.2015 №2):
у якасці пераможцаў для зацвярджэння Саветам БДУ і Вучоным саветам
БДУ наступныя працы:
у галіне натуральных і тэхнічных навук – “Фізіка-хімічныя метады
аналізу размеркавання фотасенсібілізатара foscan у біялагічных сістэмах”, аўтар
– Якавец Ілья Уладзіміравіч, студэнт магістратуры фізічнага факультэта,
навуковы кіраўнік – Зорын Уладзімір Пятровіч, кандыдат біялагічных навук;
у галіне сацыяльных і гуманітарных навук – “Рэцэпцыя Ф.М.
Дастаеўскага ў сучаснай рускай драматургіі”, аўтар – Паімцава Вольга
Алегаўна, студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта, навуковы кіраўнік –
Скарапанава Ірына Сцяпанаўна, доктар філалагічных навук;
велічыню прэмій пераможцам устанавіць у памеры 20% прэмій імя
акадэмікаў А.Н. Сеўчанкі і У.І. Пічэты.
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ і Вучоны савет БДУ вырашылі:
4. Зацвердзіць рашэнні камісіі конкурсу на лепшыя навуковыя работы
студэнтаў з прысваеннем званняў “Лаўрэат прэміі БДУ за лепшую навуковую
працу студэнтаў” і выплатай адпаведных прэмій.
5. Ускласці адказнасць па кантролю за выкананнем рашэнняў Савета і Вучонага
савета на прарэктара па навуковай рабоце БДУ Івашкевіча А.А.
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