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Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад намесніка прарэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Чарапеннікава М. Б. «Аб стане 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў Студэнцкім гарадку БДУ» і судаклад старшыні 
Каардынацыйнага савета студэнцкіх саветаў інтэрнатаў Луд В.У., Савет адзначае, 
што ідэалагічная і выхаваўчая праца ў Студэнцкім гарадку арганізавана на належным 
узроўні. 

Студэнцкі гарадок на сённяшні дзень аб’ядноўвае 9 студэнцкіх інтэрнатаў, 
інтэрнат для работнікаў і з’яўляецца агульным домам для амаль 8000 навучэнцаў і 
415 супрацоўнікаў універсітэта і членаў іх сем’яў. 

Прыярытэтнымі задачамі дзейнасці службаў Студэнцкага гарадка з’яўляюцца: 
- стварэнне аптымальных сацыяльна-бытавых умоў жыццядзейнасці ў 

інтэрнатах Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, арганізацыя 
адміністрацыйна-гаспадарчай дзейнасці; 

- забеспячэнне рацыянальнай эксплуатацыі інтэрнатаў у адпаведнасці з 
нарматыўнымі патрабаваннямі; 

- арганізацыя мерапрыемстваў, якія забяспечваюць засяленне і пражыванне ў 
студэнцкіх інтэрнатах і інтэрнаце для работнікаў; 

- рэалізацыя дзяржаўнай моладзевай палітыкі ў галіне адукацыі, выхавання і 
сацыяльнай абароны ва ўмовах інтэрнатаў; 

- арганізацыя выхаваўчага працэсу, ідэалагічнай і сацыяльна-бытавой работы, 
сацыяльна-педагагічнае суправаджэнне навучэнцаў, якія пражываюць у студэнцкіх 
інтэрнатах. 

За перыяд з 2010 па 2015 гг. у БДУ было ўведзена ў эксплуатацыю або 
капітальна адрамантавана 4 студэнцкія інтэрнаты: 2010 годзе Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь А. Р. Лукашэнкам першым у Студэнцкай вёсцы быў адкрыты інтэрнат № 12 
БДУ (пр-т Дзяржынскага, 87) на 1 237 месцаў; у 2011 годзе пасля капітальнага 
рамонту быў адкрыты інтэрнат № 7 БДУ (вул. Кастрычніцкая, 10/2) на 1 191 месца; у 
2013 годзе быў уведзены ў эксплуатацыю яшчэ адзін інтэрнат у Студэнцкай вёсцы – 
інтэрнат № 4 (вул. Чурлёніса, 7) на 1 242 месцы, а ў 2014 годзе быў капітальна 



адрамантаваны інтэрнат № 3 БДУ (вул. Курчатава, 6) на 1 191 месца. 
У 2015-16 навучальным годзе забяспечанасць студэнтаў інтэрнатамі ўзрасце да 

72 %. 
Станоўча зарэкамендаваў сябе вопыт штогадовага фарміравання ў летні перыяд 

студэнцкага атрада па добраўпарадкаванні і падрыхтоўцы інтэрнатаў да новага 
навучальнага года. Дзякуючы працы студэнтаў у сціслыя тэрміны выконваецца вялікі 
аб’ём рамонтных работ, што мае як вялікі эканамічны, так і важны выхаваўчы эфект – 
фарміруецца беражлівае стаўленне студэнтаў да інтэрната. 

БДУ – адзіная ўстанова вышэйшай адукацыі, якая цалкам перайшла на адзіную 
электронную базу засялення. У маі бягучага года ўкаранена электронная перапіска з 
тымі, хто мае патрэбу па пытаннях засялення і электроннае апавяшчэнне аб 
прадастаўленні інтэрната. Арганізавана сістэма on-line платы за карыстанне жылой 
плошчай, месцамі агульнага карыстання, камунальныя і іншыя паслугі ў інтэрнаце і 
рэжым on-line кантролю своечасовасці ўнясення платы. Аднак, адсутнасць у 
інтэрнаце №1 лакальнай камп'ютарнай сеткі і доступу ў інтэрнэт не дазваляе 
забяспечыць функцыянаванне названых праграмных прадуктаў у поўным аб’ёме. 

Ключавой кіраўніцкай і метадычнай структурай у арганізацыі ідэалагічнай і 
выхаваўчай работы ў СГ з’яўляецца сацыяльна-педагагічны цэнтр. Разам з тым, у 
сувязі з прыняццем Пастановы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 10 
ліпеня 2013 г. №43 «Аб тыпавых штатах і нарматывах колькасці асобных 
катэгорый работнікаў устаноў вышэйшай адукацыі” штатныя адзінкі метадыстаў 
і педагогаў сацыяльных, якія непасрэдна ажыццяўляюць ідэалагічную і выхаваўчую 
працу ў інтэрнаце, вымушана выведзены са структуры СГ, што значна ўскладняе 
камунікацыі і эфектыўнае кіраванне ідэалагічнай працай і выхаваўчым працэсам з 
навучэнцамі, якія пражываюць у інтэрнатах. 

На сённяшні дзень Студэнцкі гарадок БДУ – гэта пляцоўка для працы такіх 
органаў студэнцкага самакіравання, як: Студэнцкі савет інтэрната, аператыўны атрад, 
Студэнцкая служба бяспекі, Каардынацыйны савет студэнцкіх саветаў інтэрнатаў, 
Савет па прафілактыцы парушэнняў Правілаў пражывання ў інтэрнатах для 
навучэнцаў БДУ, Студэнцкая творчая лабараторыя, Студэнцкі спартыўна-турысцкі 
клуб. З улікам вялікай колькасці органаў студэнцкага самакіравання, на думку саміх 
студэнтаў, наспела неабходнасць стварэння адзінага калегіяльнага органа 
студэнцкага самакіравання ў СГ. 

У студэнцкім гарадку функцыянуюць 4 творчых гурткі і 12 спартыўных секцый, 
якія наведваюць каля 400 студэнтаў. 

Асаблівая ўвага надаецца прафілактыцы парушэнняў Правілаў пражывання ў 
інтэрнатах для навучэнцаў БДУ, у тым ліку далейшую рэалізацыю атрымаў комплекс 
мерапрыемстваў па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін сярод замежных 
грамадзян, якія пражываюць у інтэрнатах. 

Вялікая ўвага надаецца пытанням паліткультурнага выхавання, а таксама 



сацыяльнай адаптацыі і ўключэння ў выхаваўчы працэс замежных грамадзян, якія 
пражываюць у інтэрнатах. У адпаведнасці з рашэннем Савета БДУ замежныя 
грамадзяне ўваходзяць у склад усіх студэнцкіх саветаў інтэрнатаў. Акрамя цыклу 
мерапрыемстваў і рэалізацыі сумеснай з Псіхалагічнай службай праграмы па 
адаптацыі замежных грамадзян у інтэрнатах Студэнцкім гарадком праводзіцца 
міжвузаўскі фестываль нацыянальных культур. У кастрычніку-лістападзе 2014 года 
фестываль быў праведзены ўжо 5-ы раз. У гала-канцэрце фестывалю прынялі ўдзел 
студэнты з 10 ВНУ, якія прадставілі больш чым 600 гледачам культуру 14 краін. 

Створаны і падтрымліваюцца сайт Студэнцкага гарадка 
http://studgorodok.bsu.by, групы Студэнцкага гарадка, органаў студэнцкага 
самакіравання і інтэрнатаў у сацыяльных сетках Facebook і вКонтакте (усяго 12 груп з 
больш чым 9500 удзельнікаў). Сайт студгарадка ў 2015 годзе стаў пераможцам 
конкурсу сайтаў БДУ ў намінацыі «Падраздзяленне, цэнтр, бібліятэка, кіраванне, 
вядучы сайт з максімальным значэннем рэйтынгаў (IMPACT)». Групы ў сацыяльных 
сетках дазваляюць прасоўваць станоўчы імідж БДУ, тлумачыць пазіцыю 
Універсітэта па ключавых пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю Студэнцкага 
гарадка, аператыўна і дастаткова эфектыўна вывучаць меркаванне студэнтаў, 
вырашаць праблемныя пытанні, што ўздымаюцца навучэнцамі. Праз групы ў 
сацыяльных сетках за 2014-15 навучальны год разгледжана больш за 250 зваротаў 
студэнтаў. 

На высокім узроўні арганізавана метадычнае суправаджэнне 
сацыяльна-педагагічнай дзейнасці. Варта вылучыць правядзенне вялікай колькасці 
панарам педагагічнага вопыту «Гендэрнае выхаванне моладзі». «Вядзенне 
сацыяльнага пашпарта інтэрната. Збор і сістэматызацыя даных», «Метадычныя 
рэкамендацыі па прафілактыцы ўжывання наркатычных, таксічных рэчываў, спайсаў 
у студэнцкім асяроддзі», «Падрыхтоўка і правядзенне выхаваўчага мерапрыемства ва 
ўмовах студэнцкага інтэрната», «Прафілактыка дэпрэсіўных растройстваў і 
суіцыдальных паводзін сярод студэнтаў». Для педагагічнага калектыву інтэрнатаў 
быў арганізаваны семінар-трэнінг «Стрэс-менеджмент: прыкметы эмацыйнага 
выгарання ». 

У 2014 годзе Студэнцкім гарадком было выдадзена два метадычныя 
дапаможнікі па праблемах выхавання моладзі ва ўмовах інтэрната: «Сістэма 
прафілактыкі правапарушэнняў у інтэрнатах БДУ», «Гендэрнае выхаванне моладзі: 
ад тэорыі да практыкі». У 2015 годзе падрыхтаваны да выдання «Арганізацыя 
культурна-дасугавай дзейнасці ў інтэрнатах» і «Студэнцкае самакіраванне  – рыхтуем 
лідэраў». 

У 2014 годзе Інтэрнат № 11 заняў другое месца ў аглядзе-конкурсе на лепшы 
студэнцкі інтэрнат Маскоўскага р-на г. Мінска, інтэрнат № 2 заняў другое месца ў 
конкурсе на лепшы студэнцкі інтэрнат Ленінскага раёна г. Мінска, а ў 2015 годзе 
інтэрнат № 8 БДУ заняў 3 месца па выніках агляду-конкурсу на лепшы ведамасны 



інтэрнат Цэнтральнага раёна г. Мінска. Штогод у Студэнцкім гарадку 
арганізоўваецца больш за 110 культурна-масавых мерапрыемстваў, у якіх прымаюць 
удзел больш за 22 500 студэнтаў, і больш за сто спартыўна-масавых мерапрыемстваў 
з колькасцю ўдзельнікаў больш за адну тысячу. 

Рэгулярна распрацоўваюцца і рэалізуюцца праекты новых мерапрыемстваў з 
выкарыстаннем новых форм іх правядзення: Адукацыйны семінар-трэнінг "Клуб 
упэўненых людзей» («КУЛ»), Калядны баль, «Хуткія спатканні», конкурс «Бітва 
старшыняў», ролевая гульня «Барацьба характараў» аб цяжкасцях у працы 
студэнцкага актыву студэнцкага гарадка БДУ. Упершыню ў 2015 годзе традыцыйная 
акцыя «Годнае дзяцінства» прайшла ў два этапы, першым з якіх стаў «Дабрачынны 
кірмаш" – адбыўся адначасова ва ўсіх інтэрнатах БДУ. Шоу-конкурс “Зорная пара” ў 
межах Фестывалю студэнцкай творчасці, упершыню ўключыў у сябе інавацыйныя 
формы, такія як масавыя флэш-мобы ў падтрымку ўдзельнікаў, прэс-канферэнцыя 
пры ўдзеле журы конкурсу і Грамадскай інфармацыйнай службы Студэнцкага 
гарадка, on-line галасаванне. Атрымала шырокае распаўсюджанне такая форма 
правядзення мерапрыемстваў як квэст. Упершыню Студэнцкім гарадком з мэтай 
развіцця міжвузаўскіх сувязяў быў арганізаваны рэспубліканскі выязны 
семінар-практыкум «Міжвузаўская школа студэнцкага актыву» Студэнцкага гарадка, 
у якім прынялі ўдзел 184 чалавекі, з іх 25 чалавек прадстаўлялі 16 устаноў вышэйшай 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. 

У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 
1. Прызнаць ідэалагічную і выхаваўчую працу ў Студэнцкім гарадку 

здавальняючай. 
2. Адзначыць эфектыўную дзейнасць педагагiчнага калектыву і кіраўніцтва 

Студэнцкага гарадка па ўкараненні інавацыйных формаў ідэалагічнай і выхаваўчай 
работы, а таксама ўзаемадзеянню з іншымі ўстановамі вышэйшай адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у сферы ўдасканалення выхаваўчага працэсу і абмену вопытам. 

3. Падтрымаць ініцыятыву студэнтаў па стварэнні адзінага калегіяльнага органа 
студэнцкага самакіравання ў Студэнцкім гарадку. Старшыні Каардынацыйнага 
савета студэнцкіх саветаў інтэрнатаў БДУ (Луд В.У.) да 01.10.2015 г. распрацаваць, 
абмеркаваць на пасяджэннях органаў студэнцкага самакіравання Студэнцкага 
гарадка і ўнесці на зацвярджэнне ва ўстаноўленым парадку змены ў Палажэння аб 
органах студэнцкага самакіравання Студэнцкага гарадка, якія прадугледжваюць 
стварэнне адзінага калегіяльнага органа самакіравання. 

4. Студэнцкаму гарадку (Чарапеннікаў М.Б.): 
4.1.  працягнуць практыку выдання метадычных дапаможнікаў для педагагічных 

работнікаў інтэрнатаў па актуальных пытаннях ідэалагічнай працы і 
выхавання навучэнцаў; 

4.2. працягнуць мэтанакіраваную працу па прасоўванні і развіцці сайта 
http://studgorodok.bsu.by, груп Студэнцкага гарадка, органаў студэнцкага 



самакіравання і інтэрнатаў у сацыяльных сетках, надаўшы асаблівую ўвагу 
кантэнту, растлумачэнню пазіцыі Універсітэта па ключавых пытаннях, 
якія ўваходзяць у кампетэнцыю Студэнцкага гарадка, і рашэнню 
праблемных пытанняў, якія ўзнімаюцца навучэнцамі. 

5. Хадайнічаць перад Міністэрствам адукацыі: 
5.1.   аб унясенні змяненняў у Пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі 

Беларусь ад 10 ліпеня 2013 г. №43 «Аб тыпавых штатах і нарматывах 
колькасці асобных катэгорый работнікаў устаноў вышэйшай адукацыі», 
якія прадугледжваюць ўключэнне штатных адзінак метадыстаў і педагогаў 
сацыяльных, непасрэдна ажыццяўляюць ідэалагічную і выхаваўчую працу 
ў інтэрнаце, у структуру Студэнцкага гарадка; 

5.2.  аб дазволе ў парадку эксперыменту замены часткі штатных адзінак 
педагогаў-арганізатараў на штатныя адзінкі культарганізатараў з мэтай 
больш актыўнага прыцягнення студэнтаў у выхаваўчы працэс. 

(тэрмін: 01.07.2015 г. адказнасць: Чарапеннікаў М.Б.). 
6. прарэктару па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях (Сувораў 

У.В.), намесніку прарэктара вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях 
(Чарапеннікаў М.Б.) сумесна з Першаснай прафсаюзнай арганізацыяй студэнтаў 
(Локцева В.У.) у тэрмін да 05.06.2015 г. разгледзець пытанне аб неабходнасці 
ўнясення змяненняў ва ўстаноўлены парадак уліку навучэнцаў, якія жадаюць 
атрымаць інтэрнат. 

7. Хадайнічаць перад Мінскім гарадскім выканаўчым камітэтам аб дазволе РУП 
«ЦІРК БДУ» на пракладку оптавалакновага кабеля да інтэрната №1 БДУ (вул. 
Свярдлова, 34) без падключэння да сеткі інтэрнэт і кабельнаму тэлебачанню 
найбліжэйшых жылых дамоў (тэрмін: 15.06.2015 г. адказнасць: Іода А.У., 
Чарапеннікаў М.Б.). 

8. Адзначыць станоўчую практыку аказання юрыдычнымі асобамі комплексу 
БДУ спонсарскай дапамогі на развіццё матэрыяльна-тэхнічнай базы інтэрнатаў. 

9. ЦІТ (Варатніцкі Ю.І.), ГУБУіФ (Каўшэвіч Т.В.), Студэнцкаму гарадку 
(Чарапеннікаў М.Б.) у 2015-2016 гг. забяспечыць укараненне сістэмы on-line 
плацяжоў за інтэрнат для навучэнцаў ліцэя і юрыдычнага каледжа, аспірантаў і 
работнікаў БДУ. 
 
Старшыня Савета                                                                                    С.У. Абламейка 

Вучоны сакратар                                                                                     С.М. Ходзін 

 


