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Па вес ці за са бойПа вес ці за са бой

На пя рэ дад ні вы ба раў 
у Ма ла дзёж ную па ла ту 
пры Мін скім га рад скім 
Са ве це дэ пу таў 5-га склі кан ня 
прай шоў чар го вы «Ад кры ты 
дыя лог». На ім па тэн цый ныя 
кан ды да ты да ве да лі ся, як у Мін ску 
рэа лі зу ец ца прак ты ка ма ла дзёж на га 
пар ла мен та рыз му і што ча кае 
іх пад час вы бар чай кам па ніі.

— На мой по гляд, Ма ла дзёж ная па ла-
та — гэ та шы коў ная пля цоў ка, дзе мо гуць 
па спра ба ваць свае сі лы тыя хлоп цы і дзяў-
ча ты, якія з ма ла до га ўзрос ту сур' ёз на за-
дум ва юц ца звя заць сваю бу ду чы ню з па лі-
ты кай, — пад крэс ліў стар шы ня Мінск ага 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў Ва сіль ПА-
НА СЮК. — За час іс на ван ня Ма ла дзёж най 
па ла ты (яна бы ла ўтво ра на ў 2007 го дзе) 
прак ты ка па ка за ла, што тыя, хто прай шоў 
праз яе ка лісь ці, у ба ку ад па лі тыч на га жыц-
ця ста лі цы і кра і ны не за ста лі ся.

— Са мае га лоў нае ў Ма ла дзёж най па-
ла це — гэ та маг чы мас ці. Іх мож на вы-
ка рыс таць як для аса біс та га рос ту ма-
ла до га лі да ра, так і для раз віц ця на шай 
ста лі цы, — вы ка заў сваю дум ку Сяр гей 
КЛІ ШЭ ВІЧ, які вы кон вае аба вяз кі сак-
ра та ра Мінск ага га рад ско га ка мі тэ-
та БРСМ. — Акра мя та го, я раз гля даю 

Ма ла дзёж ную па ла ту ў якас ці кад ра ва га 
рэ зер ву, ад куль мож на браць ма ла дых іні-
цы я тыў ных хлоп цаў і дзяў чат на кі ру ю чыя 
па са ды, у тым лі ку і ў Бе ла рус кі рэс пуб лі-
кан скі са юз мо ла дзі.

Пра зме ны ў чар го вай вы бар чай кам па ніі 
ў Ма ла дзёж ную па ла ту рас ка заў яе дзе ю чы 
стар шы ня Ягор Ма ка рэ віч.

Па яго сло вах, сіс тэ ма вы ба раў у гэ тым 
го дзе ста ла больш скла да ная, але толь кі 
для та го, каб іх вы ні кі бы лі больш аб' ек-
тыў ны мі. Кан ды да та мі ў пар ла мент мо гуць 
быць вуч ні 10—11-х кла саў агуль ных ся рэд-
ніх уста ноў, на ву чэн цы пра фе сій на-тэх ніч-
ных і ся рэд ніх спе цы яль ных уста ноў аду-
ка цыі, сту дэн ты пер шых — трэ ціх кур саў 
ВНУ Мін ска.

Для та го каб за рэ гіст ра вац ца ў якас ці 
кан ды да та, не аб ход на па даць на ступ ныя 
да ку мен ты ў элект рон ным вы гля дзе: рэ гіст-
ра цый ную фор му, аў та бія гра фію і блан кі з 
са бра ны мі под пі са мі (не менш за сот ню). 
Ад нак са мым га лоў ным пунк там на эта пе 
рэ гіст ра цыі з'яў ля ец ца пра ект па ад ным з 
50 пры яры тэт ных на прам каў са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця ста лі цы, які па ві нен 
прад ста віць кан ды дат.

Пас ля рэ гіст ра цыі кож ны атры мае элект-
рон нае па свед чан не, якое да зво ліць яму 
пра во дзіць у на ву чаль ных уста но вах пе рад-
вы барчыя агі та цый ныя ме ра пры ем ствы.

Пер шым эта пам вы ба раў бу дзе пя ці-
дзён нае элект рон нае га ла са ван не — ма-
ла дзёж ны прай ме рыз, на асно ве яко га ад 
кож най з 57 вы бар чых акруг у на ступ ны 
тур прой дуць па тры лі да ры. Да лей яны па-
він ны бу дуць пра вес ці паў тор ную агі та цыю 
ся род вы бар шчы каў і паў дзель ні чаць у дэ-
ба тах. За ключ ным эта пам вы ба раў ста не 
адзі ны дзень га ла са ван ня: па яго вы ні ках 
і вы зна чац ца чле ны Ма ла дзёж най па ла ты 
5-га склі кан ня.

І ха ця афі цый ны старт вы бар чай кам па-
ніі бу дзе да дзе ны не ра ней чым праз ме-
сяц, хлоп цы і дзяў ча ты, якія збі ра юц ца ў 
ёй удзель ні чаць, ужо ак тыў на рых ту юц ца. 
Адзі нац ца ці клас ні ца 71-й шко лы Свят ла на 
Люд чык лі чыць, што бе ла рус кай мо ла дзі не 
ха пае па лі тыч ных ве даў. Та му яе пе рад вы-
бар чая пра гра ма на кі ра ва на на пра вя дзен не 
ме ра пры ем стваў у гэ тым кі рун ку.

— Я пла ную пра соў ваць ідэі, якія да ты-
чац ца куль ту ры, у пры ват нас ці, за ха ван ня і 
ад наў лен ня ар хі тэк тур ных пом ні каў, — па-
дзя ліў ся Іг нат Цу ка наў, ву чань 11-га кла са 
СШ №194. Хло пец ужо на пі саў не каль кі на-
ву ко ва-да след чых ра бот на гэ ту тэ му і ця пер 
хо ча пры мя ніць свае тэ а рэ тыч ныя зда быт кі 
на прак ты цы.

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

У МА ЛА ДЗЁЖ НАЙ ПА ЛІ ТЫ ЦЫ 
ЎСЁ ПА-ДА РОС ЛА МУ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ка лі я за кан чва ла ву чо-
бу ў ас пі ран ту ры, мне бы ло 
вель мі ня вы гад на ў ма тэ ры-
яль ным пла не не аба ра ніц-
ца ў тэр мін, — кан ста та ва ла 
Ган на Ка ра лё ва, — та му што 
стаў ка стар ша га вы клад чы-
ка бы ла знач на мен шая за 
стаў ку да цэн та. І мне да во-
дзі ла ся па ста ян на ся бе пад-
га няць, пра ца ваць па на чах. 
Але пас ля па вы шэн ня стар-
шым вы клад чы кам, якія не 
аба ра ні лі ды сер та цыю, та-
рыф най стаў кі на 50 пра цэн-
таў сты му лу для атры ман ня 
на ву ко вай сту пе ні ця пер у 
ас пі ран таў ня ма.

Да рэ чы, у са вец кія ча-
сы аклад асіс тэн та скла даў 
100 руб лёў, а да цэн та — 
240 руб лёў. Роз ні ца — ві да-
воч ная.

Ме тад бі зу на 
і пер ні ка

Агуль на вя до ма, што ма-
ла хто з на ву чэн цаў дзён най 
фор мы ас пі ран ту ры і дак та-
ран ту ры жы ве за сты пен дыю, 
усе яны або зай ма юц ца вы-
кла дан нем, або рэа лі зу юць 
ся бе ў ін шых сфе рах. І вось 
тут паў стае ўжо ін шая праб-
ле ма: дзе знай сці час для 
та го, каб пра ца ваць яшчэ і 
над сва ёй бу ду чай кан ды-
дац кай ці док тар скай пра-
цай? Як трап на за ўва жы ла 
ад на з удзель ніц, на пі сан не 
док тар скай — яшчэ больш 
скла да ная за да ча: за тры 
га ды ты па ві нен фак тыч на 
зра біць ад крыц цё, здзейс-
ніць пра рыў у ней кай сфе ры. 
Дык на вош та ста віць лю дзей 
у «сі ту а цыю вы жы ван ня» — 
пры му шаць іх за раб ляць 
срод кі на іс на ван не за мест 
за ня ткаў на ву кай?

Прад стаў ні кі По лац ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
па хва лі лі ся, што ў іх коль-
касць аба ро не ных у тэр мін 
ас пі ран таў па вя лі чы ла ся 
апош нім ча сам у 3,5 ра за. 
Але як уда ло ся да сяг нуць 
та ко га фан тас тыч на га пра-
грэ су ў рэ гі я наль най ВНУ? 
Вы свет лі ла ся, што дзя ку ю-
чы ме та ду бі зу на і пер ні ка... 

Пе рад ас пі ран та мі па ста ві лі 
ўмо ву: ка лі яны аба ра ня юц-
ца ад ра зу пас ля за кан чэн ня 
ас пі ран ту ры, то за ста юц ца 
пра ца ваць ва ўні вер сі тэ це, 
а ка лі кі раў ніц тва ба чыць, 
што ас пі рант на аба ро ну на-
ву ко вай пра цы не вы хо дзіць, 
то кант ракт з асіс тэн там ка-
фед ры за клю ча ец ца толь кі 
на год. З улі кам ця пе раш няй 
ня прос тай сі ту а цыі на рын ку 
пра цы коль касць ах вот ных 
за стац ца без ра бо ты па мен-
шы ла ся, ад па вед на ўзрас ла 
і коль касць аба ро не ных на-
ву ко вых прац. А свое асаб лі-
вым пер ні кам для па спя хо-
вых вы пуск ні коў ас пі ран ту ры 
ста но віц ца прэ мія, якой іх за-
ах воч ва юць пас ля аба ро ны. 
Акра мя та го, на час пра хо-
джан ня аба ро ны ас пі ран там 
змян ша ец ца ву чэб ная на-
груз ка на ка фед ры, плюс ім 
па кры ва юц ца ўсе ка ман дзі-
ро вач ныя вы дат кі, па коль кі 
ўсе са ве ты па аба ро не зна-
хо дзяц ца ў Мін ску.

Але ў ста ліч ных ВНУ на-
зі ра ец ца ін шая сі ту а цыя. 
Ас пі ран ты за ра бо ту ва ўні-
вер сі тэ тах не моц на тры ма-
юц ца. Больш та го, ма ла дыя 
хлоп цы ўво гу ле час та кі да-
юць ву чо бу...

Коль касць 
ці якасць?

— У эка на міч ным уні вер сі-
тэ це аба ра ня юц ца пе ра важ-
на дзяў ча ты, якіх, на пэў на, 
утрым лі ва юць хлоп цы, што 
бы лі ад лі ча ны з ас пі ран ту ры 
ра ней, — жар туе стар шы ня 
Са ве та ма ла дых на ву коў-
цаў БДЭУ Воль га МА РА ЗЕ-
ВІЧ. — На ту раль на, што для 
ма ла дых лю дзей, якія ства-
ра юць сем'і, фі нан са вае пы-
тан не ста іць вель мі вост ра. У 
сі лу аб' ек тыў ных пры чын раз-
ва жаць пра змя нен не фі нан-
са ван ня пад рых тоў кі ма ла-
до га на ву коў ца нам сён ня не 
да во дзіц ца. А вось пра больш 
ма ты ва ва ны ад бор у ас пі ран-
ту ру трэ ба ка заць услых. Для 
та го, каб іс ці ў ас пі ран ту ру і 
дак та ран ту ру, па ві нен быць 
ство ра ны на ву ко вы за чын. 
Ка лі іс ці ту ды «пус тым», то 
за тры га ды ву чо бы ні чо га ў 
на ву цы здзейс ніць дак лад на 

не атры ма ец ца. Па він на быць 
стра тэ гія, упэў не насць у тым, 
што вы ка на еш на ву ко вае 
да сле да ван не, на пі шаш ды-
сер та цыю, аба ро ніш ся... Ас-
пі ран ту ра пры зна ча на толь кі 
для тых, ка му ёсць ку ды ру-
хац ца, і гэ та трэ ба да во дзіць 
да мо ла дзі. Ад на знач на, пры 
та кім па ды хо дзе і ў ас пі ран ту-
ру, і ў дак та ран ту ру прый дзе 
менш лю дзей, але эфек тыў-
насць на вы ха дзе па вы сіц ца. 
Ма са васць у на ву цы зу сім не 
па трэб ная. Ву чо ны — гэ та 
«штуч ны та вар». Не з кож на-
га спарт сме на мож на зра біць 
алім пій ска га чэм пі ё на, і не з 
кож на га атры ма ец ца доб ры 
на ву ко вец.

Фаб Ла бы і стар та пы
У Ма гі лёў скім дзяр жаў ным 

пе да га гіч ным уні вер сі тэ це 
пай шлі яшчэ да лей і вы ра шы-
лі рых та ваць бу ду чых да след-
чы каў... за школь най пар тай. 
Тут упэў не ныя, што вуч ні пе-
да га гіч ных кла саў ма ты ва ва-
ныя не толь кі на атры ман не 
пе да га гіч най пра фе сіі, але і 
на да след чую пра цу, і ар га-
ні за ва лі для іх твор чую ла-
ба ра то рыю «На ву ко вы свет 
пе да га гіч най пра фе сіі».

Не сак рэт, што ў пе да го гі-
цы аба ра ня ец ца не так шмат 
на ву ко вых ра бот. Ас пі ран ты 
час та скар дзяц ца, што ім 
не ха пае экс пе ры мен таль-
най ба зы для пра вя дзен ня 
на ву ко вых да сле да ван няў 
і пра ект най дзей нас ці. Ка лі 
гіс то ры кам да стат ко ва па ся-
дзець у ар хі ве, каб на пі саць 
на ву ко вую пра цу, то ў пе-
да го гі цы ўсё на шмат больш 
скла да на — па тра бу ец ца 
аў ды то рыя для пра вя дзен-
ня экс пе ры мен ту: школь ні кі, 
на ву чэн цы, сту дэн ты... Да-
ка заць у Вы шэй шай атэс та-
цый най ка мі сіі ак ту аль насць 
прад ме та да сле да ван ня так-

са ма бы вае праб ле ма тыч-
ным. Уво гу ле ў гу ма ні тар ных 
на ву ках не ўсё так ві да воч-
на — для асэн са ван ня час та 
па тра бу ец ца час.

Праў да, да цэнт ка фед ры 
бра ня тан ка ва га ўзбра ен ня і 
тэх ні кі БНТУ, кан ды дат тэх-
ніч ных на вук Ігар ЯН КОЎ-
СКІ сцвяр джае, што і прад-
стаў ні кам тэх ніч ных на вук 
не менш скла да на знай сці 
ба зу для збо ру ін фар ма цыі 
для сва ёй на ву ко вай пра цы. 
Ку ды іс ці і за якія срод кі пра-
во дзіць да сле да ван ні і вы мя-
рэн ні? На ту раль на, за свае: 
звяр тай ся на прад пры ем ства 
з су пер су час ным аб ста ля ван-
нем і да маў ляй ся...

Кі раў нік біз нес-цэнт ра 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ-
та, да цэнт ка фед ры эка на-
міч най тэ о рыі і мар ке тын-
га Сяр гей ШЫШ ЛО звяр-
нуў ува гу на не аб ход насць 
ства рэн ня ва ўні вер сі тэ тах 
цэнт раў ка лек тыў на га ка ры-
стан ня аб ста ля ван нем, так 
зва ных фаб ла баў, дзе ма ла-
дыя ву чо ныя маг лі б штось-
ці ства раць за мі ні маль ныя 
срод кі. Яшчэ ад на праб ле-
ма — ад сут насць за ка на-
даў ства, якое б рэ гу ля ва ла 
дзей насць стар та паў на ба зе 
ўні вер сі тэ таў. «За ка на даў-
ствам па ві нен быць дак лад на 
вы зна ча ны па тэн цы ял рас-

пра цоў кі з пунк ту гле джан-
ня раз мер ка ван ня маг чы-
ма га пры быт ку: якую част-
ку атрым лі вае ўні вер сі тэт, 
якую — аў тар скі ка лек тыў, а 
якую — мен тар ці ін вес тар, — 
ка жа Сяр гей Шыш ло. — З-за 
та го, што рас пра цоў шчы кі не 
ма юць га ран тыі атры ман ня 
пры быт ку, вель мі скла да на 
сты му ля ваць іх ру хац ца на-
пе рад. І ка лі зга да ная праб-
ле ма не бу дзе вы ра ша на, то 
ўні вер сі тэц кія інф ра струк ту-
ры ў вы гля дзе тэх на пар каў 
і біз нес-ін ку ба та раў бу дуць 
пра стой ваць і не пры ня суць 
ча ка на га вы ні ку.

Вы ха валь ні кі 
та лен таў

— Уні вер сі тэц кая на ву ка 
пра цуе сён ня ма руд на, — 
кан ста та ваў Сяр гей Шыш-
ло. — Ся рэд няя хут касць 
ства рэн ня іна ва цый най рас-
пра цоў кі па він на быць у ме-
жах ад на го квар та ла. Але ці 
мо жам мы па хва ліц ца та кой 
апе ра тыў нас цю?

Уво гу ле не аб ход насць 
ка мер цы я лі за цыі на ву ко вых 
рас пра цо вак — ад на з най-
больш ак ту аль ных праб лем. 
Ці пра віль на гэ та — па тра-
ба ваць ад ву чо на га, які вы-
лу чае ідэю і да во дзіць яе да 
кан чат ко ва га пра дук ту, каб 
ён яшчэ гэ ты пра дукт і ўка ра-
няў, і пра да ваў? Са ве ты ма-

ла дых на ву коў цаў ва ўні вер-
сі тэ тах ла дзяць спе цы яль ныя 
се мі на ры, дзе да след чы каў 
ву чаць, што трэ ба зра біць, 
каб твая пра ца не пы лі ла ся 
на па лі цы...

За кра ну лі пад час круг ла-
га ста ла і яшчэ ад но важ нае 
пы тан не — ро лю ў па спя-
хо вай аба ро не кан ды дац кіх 
ра бот на ву ко вых кі раў ні коў 
ас пі ран таў. Не ка то рыя з іх, 
на жаль, фар маль на ста-
вяц ца да сва іх аба вяз каў. 
У Бе ла рус кім дзяр жаў ным 
эка на міч ным уні вер сі тэ це 
да цэн там, у якіх ёсць аба-
ро не ныя на пра ця гу трох га-
доў ас пі ран ты, змян ша юць 
на груз ку на ка фед ры: ка лі 
ў ця бе адзін ас пі рант — на 
50 га дзін у год, а ка лі два — 
то на 100 га дзін. Гэ та ро біц ца 
для та го, каб яны больш ча-
су і сва ёй ува гі вы дат коў ва-
лі на «вы ха ван не» ма ла дых 
на ву коў цаў. Як пры зна ла ся 
Воль га Ма ра зе віч, «вы зва ле-
ныя ад ра бо ты ў лек цый ных 
аў ды то ры ях 100 га дзін мне 
зу сім не пе ра шка джа юць». 
Праў да год на аца ні лі та кую 
«па лёг ку» не ўсе ўдзель ні кі 
круг ла га ста ла, на га даў шы, 
што ў са вец кія ча сы на груз-
ка на да цэн таў у прын цы пе 
бы ла знач на мен шай, а прэ-
стыж насць пра цы — нашмат 
вы шэй шай...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
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Асіс тэнт ка фед ры тэх на ло гій ды зай ну вы ра баў з драў ні ны БДТУ Аляк сей Скроц кі 
дэ ман струе 3D-прын тар, што на 70 пра цэн таў зроб ле ны з бе ла рус кіх кам плек ту ю чых 

і вы ка рыс тоў ва ец ца для на ву чан ня сту дэн таў.

У на ву ку я пай ду...
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«Не з кож на га 
спарт сме на мож на 
зра біць алім пій ска га 
чэм пі ё на, і не з кож на га 
атры ма ец ца доб ры 
на ву ко вец».

ПРА ДА СЯГ НЕН НI — 
ПРОС ТАЙ МО ВАЙ

На ву ко ва-па пу ляр ны iн тэр нэт-ча со пiс 
«UniverScience» (http://us.bsu.by) ство ра ны 
ў Бе ла рус кiм дзяр жаў ным унi вер сi тэ це. 
Старт пра ек ту да дзе ны ў рам ках аб ве шча-
на га ў Бе ла ру сi Го да на ву кi. Ча со пiс вы хо-
дзiць пад дэ вi зам «Пра на ву ку — цi ка ва!» 
Рас пра цоў кай ан лайн-пля цоў кi для iн тэр-
нэт-ча со пi са зай маў ся ме ды я цэнтр БДУ.

— Бе ла рус кi дзяр жаў ны ўнi вер сi тэт — флаг-
ман бе ла рус кай унi вер сi тэц кай аду ка цыi i на ву кi. 
На ву ко ва-да след чай i вы твор чай дзей нас цю ў 
нас зай ма юц ца ты ся чы су пра цоў нi каў. На ра-
хун ку ву чо ных БДУ — ве лi зар ная коль касць 
фун да мен таль ных i пры клад ных рас пра цо вак, 
мно гiя з якiх ука ра нё ны ў вы твор часць. Жа дан-
не рас ка заць гра мад скас цi прос тай i да ступ-
най мо вай пра на ву ко выя да сяг нен нi БДУ i пад-
штурх ну ла нас на ства рэн не iн тэр нэт-ча со пi са 
«UniverScience», — па ве да мiў на ша му жур на лiс-
ту кi раў нiк ме ды я цэнт ра Па вел СА ЛАЎ ЁЎ. — 
Ад мет нас цю ча со пiс ных ма тэ ры я лаў ста ла iх 
крос ме дый нае вы ка нан не — пуб лi ка цыi спа лу-
ча юць тэкст, iлюст ра цыi i вi дэа. У iн тэр нэт-ча со-
пi се пуб лi ку юц ца рэ парт ажы, iн тэр в'ю, ка рот кiя 
вi дэа ро лi кi. Яны да зва ля юць мак сi маль на поў на 
рас крыць сут насць на ву ко вых рас пра цо вак, якi-
мi зай ма юц ца ву чо ныя БДУ. Ча со пiс ад кры ты 
для су пра цоў нiц тва. Усiм на ву ко вым ра бот нi-
кам, вы клад чы кам i сту дэн там БДУ пра па ну ец ца 
стаць як ге ро я мi, так i аў та ра мi пуб лi ка цый.
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