
 
Пасяджэння Савета БДУ  
Аб выкананні плана ідэалагічнай  
і выхаваўчай работы ў БДУ  
ў 2012-2013 навучальным годзе 
 

Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад прарэктара па вучэбна-выхаваўчай 
рабоце і сацыяльных пытаннях Суворава У.В. «Аб выкананні плана ідэалагічнай 
і выхаваўчай работы ў БДУ ў 2012-2013 навучальным годзе», Савет адзначае, 
што ідэалагічная і выхаваўчая работа ў БДУ арганізавана на належным узроўні. 

У 2012-2013 навучальным годзе ідэалагічная і выхаваўчая работа ў 
Беларускім дзяржаўным універсітэце ажыццяўлялася ў адпаведнасці з Кодэксам 
аб адукацыі Рэспублікі Беларусь, Канцэпцыяй і Праграмай бесперапыннага 
выхавання дзяцей і вучнёўскай моладзі ў Рэспубліцы Беларусь, планам 
ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў БДУ. 

У адпаведнасці з метадычнымі рэкамендацыямі Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь «Актуальныя аспекты арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай 
работы ва ўстановах вышэйшай адукацыі ў 2012-2013 навучальным годзе» 
удасканаленне работы ажыццяўлялася па наступных напрамках: грамадзянска-
патрыятычнае выхаванне; полікультурнае выхаванне; выхаванне інфармацыйнай 
культуры; прававое выхаванне; сямейнае выхаванне; сацыяльна-педагагічная 
падтрымка студэнтаў і аказанне ім псіхалагічнай дапамогі; прафілактыка 
сацыяльнага сіроцтва і сямейнага недабрабыту, рэалізацыя палажэнняў Дэкрэта 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 24.11.2006 г. №18; фарміраванне здаровага 
ладу жыцця; студэнцкае самакіраванне і моладзевыя арганізацыі і аб'яднанні; 
працаўладкаванне і арганізацыя часовай занятасці моладзі. 

У мэтах выканання рашэння Савета БДУ ад 28.05.2012 г. №6/1-РС унесены 
змены ў СТУ ОП «Выхаваўчая работа», СТУ ДП «Сацыяльнае забеспячэнне», 
зацверджана агульнаўніверсітэцкія праграма «Інтэрнаты БДУ 2012-2015», якая 
ўключае ў сябе падпраграмы: «Адаптацыя замежнікаў», «Адаптацыя 
першакурснікаў», «Здаровы лад жыцця», «Ідэалагічнае выхаванне », 
«Карпаратыўная культура», «Культурна-дасугавая дзейнасць», «Студэнцкае 
самакіраванне», «Павышэнне прафесійнага майстэрства педагагічных 
работнікаў», «Працоўнае лета ў Студэнцкім гарадку БДУ». 

У 2012-2013 навучальным годзе працягнула працу група па маніторынгу 
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ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў структурных падраздзяленнях БДУ. 
Планы ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў БДУ і структурных 

падраздзяленняў на 2012-2013 навучальны год выкананы ў поўным аб'ёме. 
На факультэтах пабудаваная дакладная сістэма планавання ідэалагічнай і 

выхаваўчай работы па лініі факультэт - кафедра - куратар (выкладчык). 
Забяспечана пераемнасць планаў работы факультатываў, кафедраў, структурных 
падраздзяленняў і планаў універсітэта. Ліквідаваны заўвагі і недахопы, 
выяўленыя маніторынгавай групай у 2011-2012 навучальным годзе, звязаныя з 
няўзгодненасцю патрабаванняў да дакументацыі СМЯ БДУ і Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. Унесены адпаведныя змены ў стандарты 
ўніверсітэта, палажэнні аб факультэтах, кафедрах. 

Высокі ўзровень арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы адзначаны 
на біялагічным, геаграфічным, юрыдычным факультэтах, факультэце 
міжнародных адносін і ДІКСТ БДУ. 

Разам з тым, на шэрагу факультэтаў (гэта датычыць большасці 
прыродазнаўчых факультэтаў) пры арганізацыі ідэалагічнай і выхаваўчай работы 
не ўлічваюцца асаблівасці прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў, мае месца 
практычна поўнае дубляванне плана ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў БДУ на 
навучальны год. 

Сярод значных мерапрыемстваў грамадзянска-патрыятычнага выхавання 
варта адзначыць правядзенне з 21 па 27 лютага 2013 года ў БДУ Тыдня 
беларускай мовы, прысвечанага Міжнароднаму дню роднай мовы. 

Развіццём праекта Міжнародны студэнцкі форум «Святло Вялікай 
Перамогі» стала яго правядзенне на базе Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя А.А. Куляшова з 17 па 19 мая 2013 года. У форуме прынялі ўдзел 140 
студэнтаў з 17 ВНУ Беларусі, Расіі і Украіны. 

У 2012-2013 навучальным годзе ў галіне полікультурнага выхавання была 
распрацавана і зацверджана праграма па адаптацыі замежных студэнтаў да ўмоў 
і патрабаванняў адукацыйнага працэсу ў БДУ. 

Для замежных студэнтаў і з іх удзелам на працягу года былі арганізаваны 
шматлікія мерапрыемствы, сярод якіх варта адзначыць: Міжуніверсітэцкі 
фестываль нацыянальных культур, конкурс сярод студэнтаў-замежнікаў БДУ 
«Містэр International БДУ-2013», традыцыйную вечарыну на факультэце 
даўніверсітэцкай адукацыі БДУ «Давайце пазнаёмімся!» (удзельнікі - 
прадстаўнікі 14 краін свету, у тым ліку з Кітая, Туркменістана, В'етнама, Турцыі, 
Ірана, Ірака, Паўднёвай Карэі і інш.), урачыстае «Пасвячэнне ў студэнты» для 
замежных грамадзян, Вечарына інтэрнацыянальнага сяброўства студэнтаў-
мытнікаў, студэнцкая акцыя «Дзень сяброўства», сустрэча Новага года па 
ўсходнім календары ў рамках мерапрыемства «Усходні калейдаскоп» у 
Студэнцкім гарадку, свята ліхтароў «Юаньсяоцзе» ў Ліцэі БДУ, калядная акцыя 
«Знаёмцеся Туркменістан!» у ДУА «Дапаможная школа-інтэрнат №7 г. Мінска», 
мерапрыемства, прысвечанае Новаму году ў Кітаі ў інт. № 7, экскурсійна-
адукацыйная паездка «Гродна - каралеўскі горад», фестываль «Наўруз Байрам» і 
мн. інш. 



У рамках удасканалення інфармацыйнага забеспячэння ідэалагічнай і 
выхаваўчай работы ў красавіку-маі 2013 г. была абноўлена структура раздзелаў 
афіцыйнага інтэрнэт-сайта БДУ, якія адлюстроўваюць арганізацыю 
пазанавучальнай выхаваўчай дзейнасці. Для зручнасці карыстальнікаў і пошуку 
інфармацыі рэсурсы размешчаны ў адзіным раздзеле «Студэнту», які аб'ядноўвае 
наступныя рубрыкі: /Студэнцкія арганізацыі/; /Студэнцкія праекты, конкурсы і 
мерапрыемствы/; /Культурнае жыццё/; /Спорт/; /Аздараўленне/; /Сацыяльная 
падтрымка/; /Інтэрнаты/ (падраздзел «Пазанавучальная дзейнасць»). 

З выкарыстаннем магчымасцей інтэрнэт рэсурсу http://sprashivai.by з 
кастрычніка 2012 г. у студэнтаў БДУ з'явілася магчымасць задаць пытанні 
кіраўніцтву ўніверсітэта, адказы на якія аператыўна размяшчаюць работнікі 
УВРМ. 

Інфармацыя аб дзейнасці структурных падраздзяленняў і моладзевых 
грамадскіх арганізацый аператыўна размяшчаецца і ў групах студэнтаў і 
выпускнікоў універсітэта ў сацыяльных сетках. У гэтым навучальным годзе на 
пляцоўцы афіцыйнай групы студэнтаў і выпускнікоў БДУ «Вконтакте» 
работнікамі ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю праведзена 15 
разнастайных апытанняў і конкурсаў. Напрыклад, у межах конкурсу «Заліковы 
выкладчык» студэнты дасылалі на е-mаіl фатаграфію свайго любімага 
выкладчыка і некалькі слоў пра яго, пасля разам выбіралі самага заліковага 
выкладчыка БДУ з дапамогай оn-lіnе галасавання. Пераможцамі конкурсу сталі 
Ю.В. Кухарчык (старшы выкладчык кафедры глебазнаўства і зямельных 
інфармацыйных сістэм геаграфічнага факультэта), М.М. Рачкоўскі (дацэнт 
кафедры кіравання фінансамі ДІКСТ). 

З 1 верасня 2012 года па 25 мая 2013 году колькасць удзельнікаў групы 
БДУ ў «Вконтакте» ўзрасла з 4 500 да 11 232 чалавек. Апытанне ўдзельнікаў 
«фестывалю факультэтаў БДУ - 2013» (апытана 488 чалавек) паказаў, што 
48,36% удзельнікаў даведаліся пра мерапрыемства з дапамогай інтэрнэту (33,9% 
- сайт БДУ, 66,1% - інтэрнэт і сацыяльныя сеткі). 

У сувязі з гэтым узнікае задача кампетэнтнага выкарыстання сучасных 
формаў інтэрнэт-камунікацый у адукацыйным працэсе. 

У 2012-2013 годзе 9 студэнтаў БДУ здзейснілі правапарушэнні, за якія 
прадугледжаная адміністрацыйная і/або крымінальная адказнасць. 

У рамках прафілактыкі правапарушэнняў і прававога выхавання студэнтаў 
за справаздачны перыяд у БДУ былі арганізаваныя круглыя сталы і сустрэчы 
студэнтаў і работнікаў БДУ з работнікамі праваахоўных органаў (міністр 
унутраных спраў Рэспублікі Беларусь генерал-маёр міліцыі Ігар Шуневіч, 
начальнік упраўлення па раскрыцці цяжкіх эканамічных злачынстваў ГУВД 
Мінгарвыканкама Аляксандр Карчэўскі, суддзя Мінскага абласнога суда 
Анатоль Дабрадзей і іншыя). 

У гэтым навучальным годзе Псіхалагічнай службай БДУ былі 
распрацаваны і рэалізаваны новыя праекты. Так, з мэтай ўмацавання прэстыжу 
сям'і і прапаганды сямейных каштоўнасцяў з 22 па 26 красавіка 2013 года ў БДУ 
быў праведзены Тыдзень сям'і. У рамках Тыдня сям'і прайшло 25 



мерапрыемстваў, у якіх прынялі ўдзел больш за 500 студэнтаў нашага 
ўніверсітэта. 

У Студэнцкім гарадку таксама працягнута развіццё і ўкараненне новых 
формаў ідэалагічнай і выхаваўчай работы. 

У рамках выязнога семінара-практыкума «Школа студэнцкага актыву» 
ўпершыню ў выглядзе дзелавой гульні былі арганізаваны адкрытыя выбары 
старшыні Каардынацыйнага савета студэнцкіх саветаў інтэрнатаў БДУ. 
Мерапрыемства «Хостел Мікс», якое праходзіць у рамка Фестывалю студэнцкай 
творчасці, быў перанесены на новую сцэнічную пляцоўку, Фестываль 
нацыянальных культур набыў статус рэспубліканскага. Функцыянавалі 7 
творчых гурткоў і аб'яднанняў, 6 спартыўных секцый. Асаблівая ўвага 
надавалася прафілактыцы парушэнняў Правілаў пражывання ў інтэрнатах для 
навучэнцаў БДУ, у тым ліку распрацаваны і рэалізаваны комплекс 
мерапрыемстваў па прафілактыцы супрацьпраўных паводзін сярод замежных 
грамадзян, якія пражываюць у інтэрнатах. 

У арганізацыі сацыяльна-педагагічнай дзейнасці і метадычнай работы ў 
2012-2013 навучальным годзе ў Студэнцкім гарадку праведзены панарамы 
педагагічнага вопыту «Прафілактыка залежнасцей у студэнцкім асяроддзі» на 
базе інтэрната №10, метадычныя заняткі для маладых спецыялістаў і новых 
педагогаў сацыяльнага цэнтра педагагічных тэхналогій. Для павышэння 
кваліфікацыі работнікаў цэнтра педагагічных тэхналогій былі арганізаваны і 
праведзены курсы па тэме «Сацыяльна-культурныя і псіхолага-педагагічныя 
ўмовы адаптацыі замежных студэнтаў». За справаздачны перыяд былі 
выдадзены 2 метадычныя дапаможнікі, у якіх абагульнены распрацоўкі Цэнтра 
педагагічных тэхналогій у галіне правядзення мерапрыемстваў педагогамі-
арганізатарамі і педагогамі сацыяльнымі, а таксама 2 метадычныя дапаможнікі 
па здаровым ладзе жыцця. 

У 2012-2013 навучальным годзе матэрыяльную дапамогу з 
агульнаўніверсітэцкага фонду атрымалі 576 чалавек на суму 312 084 120 рублёў, 
з фонду матэрыяльнага заахвочвання БДУ - 121 чалавек на суму 78 673 000 
рублёў. 

У 2012-2013 навучальным годзе на базе студэнцкага санаторыя-
прафілакторыя БДУ прайшлі аздараўленне і санаторна-курортнае лячэнне 1 176 
студэнтаў. 

Першаснай прафсаюзнай арганізацыяй студэнтаў БДУ пры падтрымцы 
БДУ ў зімовы перыяд на базе САК «Брыганціна» былі арганізаваны: 
аздараўленне навучэнцаў (датацыя з боку прафсаюзнай арганізацыі склала 15 
200 000 рублёў), групы агульнай фізічнай падрыхтоўкі «Здароўе» (18 501 075 
рублёў). 

У 2012-2013 навучальным годзе на санаторна-курортнае лячэнне 
выдзелена 88 пуцёвак для работнікаў БДУ, 15 пуцёвак для студэнтаў БДУ; у 
САК БДУ «Брыганціна» прайшлі аздараўленне 264 дзяцей работнікаў БДУ, 452 
работнікі і члены іх сем'яў. 

У адпаведнасці з парадкам аказання матэрыяльнай дапамогі работнікам 



БДУ ў выпадку набыцця пуцёўкі ў санаторна-курортную ўстанову за поўны 
кошт работнікам універсітэта аказвалася матэрыяльная дапамога за адзін дзень 
знаходжання ў санаторна-курортнай установе ў 2012 г. у памеры 20 000 рублёў, 
у 2013 г. - 50 000 рублёў. У 2012 годзе на гэтыя мэты 55 работнікам універсітэта 
аказана матэрыяльная дапамога за кошт сродкаў БДУ на суму 15 580 000 руб., 73 
работнікам аказана матэрыяльная дапамога за кошт сродкаў прафсаюза на суму 
17 540 000 руб. 

Беларускім дзяржаўным універсітэтам на частковую кампенсацыю кошту 
адпачынку ў САК БДУ «Брыганціна» ў летні перыяд 2012 года для 
супрацоўнікаў універсітэта і членаў іх сем'яў са сродкаў БДУ выдзелена 105 328 
000 рублёў. 

Першаснай прафсаюзнай арганізацыяй студэнтаў БДУ аказана 
матэрыяльная дапамога навучэнцам на суму 43 285 000 рублёў, адрасная 
сацыяльная дапамога розным катэгорыям навучэнцаў (інвалідам, сіротам, 
навучэнцам са шматдзетнай сям'і, навучэнцам, якія маюць дзяцей і інш.) да Дня 
інваліда, Дня ведаў, Дня маці склала 13 300 000 рублёў. 

Прафсаюзнай арганізацыяй работнікаў БДУ за кошт прафсаюзнага 
бюджэту аказана матэрыяльная дапамога 1 650 работнікам універсітэта на суму 
401 000 000 рублёў. 

У БДУ функцыянуе 24 групы «Здароўе» (займаецца 850 чалавек), 
фінансаванне якіх ажыццяўляецца за кошт сродкаў прафсаюзнай арганізацыі 
работнікаў універсітэта. Усяго на спартыўна-масавую работу ў 2012 годзе з 
прафсаюзнага бюджэту было выдаткавана 272 973 000 рублёў. 

На працягу навучальнага года ў 108 групах спартыўнага ўдасканалення 
займаліся каля 1500 студэнтаў, у фінальных спаборніцтвах круглагадовай 
спартакіяды БДУ па 20 відах спорту прынялі ўдзел звыш 3500 студэнтаў, 105 
разоў зборныя каманды БДУ накіроўваліся на ўдзел у рэспубліканскіх 
спаборніцтвах і спаборніцтвах Рэспубліканскай універсіяды за кошт сродкаў 
універсітэта. 

У 2012-2013 навучальным годзе студэнтам БДУ прысвоена: 11 званняў 
майстра спорту Рэспублікі Беларусь, 13 кандыдатаў у майстры спорту; на 
чэмпіянатах свету, Еўропы, Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульнях студэнтамі 
заваявана 16 медалёў, з іх: 8 залатых, 6 срэбных і 2 бронзавыя. 

Разам з тым, для забеспячэння вучэбна-трэніровачнага працэсу ўніверсітэт 
адчувае вострую патрэбу ў спартыўных збудаваннях адкрытага і закрытага тыпу. 

У сувязі з гэтым, для забеспячэння вучэбна-трэніровачнага працэсу ў БДУ 
неабходна прыняць меры па пошуку і арэндзе плошчаў спартыўнага 
прызначэння. 

Пры ўпраўленні па справах культуры БДУ функцыянавалі 93 клубныя 
фарміраванні з агульнай колькасцю ўдзельнікаў 1595 чалавек. З іх: 2 калектывы - 
са званнем «Заслужаны аматарскі», 6 калектываў - са званнем «Народны». 

Упраўленнем па справах культуры БДУ ў 2012 годзе было праведзена 463 
мерапрыемствы, якія наведалі больш за 191 тыс. гледачоў (у сярэднім 414 
чалавек на 1 мерапрыемства). 



Разам з тым, у сувязі з блізкімі рамонтамі, узнікае праблема недахопу 
памяшканняў культурна-дасугавага прызначэння. Адным з варыянтаў частковага 
рашэння гэтай праблемы з'яўляецца пераабсталяванне падвальнага памяшкання 
інтэрната №1 БДУ па вул. Свярдлова, 34. 

Адным са значных дасягненняў ўпраўлення па справах культуры 
з'яўляецца выхад каманды КВЗ БДУ ў Вышэйшую лігу Міжнароднага Саюза 
КВНЗ ТТА «АМІК». 

Фундаментальнай бібліятэкай БДУ ў 2012-2013 навучальным годзе было 
праведзена 535 мерапрыемстваў ідэалагічнай і гуманітарна-асветніцкай 
скіраванасці. 

Па стане на 01.05.2013 года колькасць першаснай прафсаюзнай арганізацыі 
студэнтаў БДУ складала 20 350 чалавек (20 177 - 01.05.2012 г.), колькасць 
першаснай арганізацыі з правамі раённага камітэта ГА «БРСМ» БДУ - 7 964 
чалавека (6 732 - 01.05.2012 г.). 

Удзельная вага навучэнцаў, якія прымаюць удзел у дзейнасці моладзевых 
грамадскіх арганізацый і органаў студэнцкага самакіравання БДУ ў 2012 годзе 
склала 49,9%. 

2013 год з'яўляецца юбілейным для конкурса «Лепшы моладзевы праект». 
У гэтым годзе ўдзел у конкурсе прыняла 21 праектная каманда, 14 з іх выйгралі 
грант, атрымаўшы фінансавую падтрымку ўніверсітэта ў агульным аб'ёме 35 
млн. рублёў. Аднымі з самых яркіх і маштабных праектаў гэтага года стаў праект 
гістарычнага факультэта «Міжнародны адкрыты студэнцкі турнір па 
парламенцкіх дэбатах БДУ «Мост БДУ-2013» (15-17 сакавіка 2013 года, 
удзельнічала 28 каманд з Беларусі, Украіны, Расіі, Азербайджана і 
Таджыкістана). 

Эфектыўнай формай працы са студэнцкім актывам стала правядзенне 23-
25 красавіка 2013 года для ўсіх моладзевых грамадскіх арганізацый і 
аб'яднанняў, органаў студэнцкага самакіравання выязнога семінара на базе САК 
БДУ «Брыганціна» «Студэнцкі лідар: жыццё навідавоку». У распрацоўцы гэтага 
мерапрыемства прымалі ўдзел спецыялісты Інстытута журналістыкі, ФФСН, СГ, 
УВРМ, Псіхалагічнай службы. 

Летам 2012 года ў рамках праграмы «Працоўнае лета» першаснай 
арганізацыяй ГА «БРСМ» БДУ з правамі раённага камітэта, УВРМ Студэнцкім 
гарадком быў сфарміраваны 21 студэнцкі атрад з агульнай колькасцю 
ўдзельнікаў 777 чалавек. Усяго працаўладкавана 1 005 студэнтаў, з іх: 
індывідуальнае працаўладкаванне - 116 чал., працаўладкаванне за мяжой (па 
праграмах МГК ГА «БРСМ») - 112 чал. 

Штаб працоўных спраў БРСМ БДУ і студэнцкі сельскагаспадарчы атрад 
«Флоксі» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за актыўны ўдзел і працу ў 
трэцім працоўным семестры-2012 атрымалі падзяку Мінскага гарадскога 
камітэта ГА «БРСМ». Начальнік Штаба працоўных спраў БРСМ БДУ, студэнт 4 
курса гістарычнага факультэта Клімковіч В.А. атрымаў Падзяку старшыні 
Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта «За арганізацыю другаснай занятасці 
моладзі ў г. Мінску». 



У цяперашні момант завяршаецца дамоўная кампанія з прымаючымі 
арганізацыямі і фарміраванне студэнцкіх атрадаў для працы летам 2013 года. 

Значным цэнтрам павышэння кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага 
складу, куратараў вучэбных груп і педагагічных работнікаў універсітэта ў галіне 
ідэалагічнай і выхаваўчай працы стаў факультэт павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі Інстытута журналістыкі БГУ. На базе гэтага факультэта ўжо 
другі год запар з 05 лютага па 13 лютага 2013 года былі арганізаваны курсы 
павышэння кваліфікацыі для куратараў вучэбных груп па праграме «Выхаваўчая 
праца куратара БДУ: псіхолага-педагагічныя і арганізацыйна-метадычныя 
аспекты» (40 вучэбных гадзін). Павышэнне кваліфікацыі прайшлі 30 куратараў 
вучэбных груп. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт прыняў актыўны ўдзел у XV 
рэспубліканскай выставе навукова-метадычнай літаратуры, педагагічнага 
вопыту і творчасці навучэнскай моладзі «Я - грамадзянін Беларусі», 
прадставіўшы больш за 95 друкаваных і электронных выданняў, 14 матэрыялаў 
на завочную навукова-метадычную канферэнцыю «Ідэалагічная і выхаваўчая 
праца ва ўстановах вышэйшай адукацыі: традыцыі і інавацыі», арганізаваў працу 
экспазіцыі, якая адлюстроўвае дзейнасць вучэбнай лабараторыі «Юрыдычная 
клініка» юрыдычнага факультэта БДУ, Музея гісторыі БДУ і яго ўзаемасувязь са 
спецыялізаваным модулем па выбары «Універсітэтазнаўства», рэалізацыі 
праектаў БДУ «БрамаМар», «Асэнсаванае бацькоўства», «Казкі з дзяцінства» і 
інш. Па выніках выставы БДУ ўзнагароджаны дыпломам II ступені. 

 
У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 
1. Ухваліць справаздачу прарэктара У.В. Суворава аб выкананні Плана 

ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў БДУ на 2012-2013 навучальны год. 
2. Зацвердзіць План работы ідэалагічнай і выхаваўчай работы ў БДУ на 

2013-2014 навучальны год. Першага прарэктара (Жураўкоў М.А.), прарэктара па 
вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях (У.В. Сувораў) забяспечыць 
выкананне гэтага плана ў поўным аб'ёме. 

3. Прарэктар па навуковай рабоце (Івашкевіч А.А.) пры завяршэнні 
навуковых тэм, якія тычацца ідэалагічнай і выхаваўчай працы, арганізаваць 
справаздачу навуковага кіраўніка тэмы на Савеце па ідэалагічнай і выхаваўчай 
рабоце з абмеркаваннем магчымасці ўкаранення вынікаў даследаванняў у 
вучэбна-выхаваўчы працэс БДУ. 

4. Дэканам факультэтаў, кіраўнікам устаноў адукацыі БДУ: 
4.1. працягнуць працу па ўключэнні ППС у ідэалагічную і выхаваўчую 

работу, ажыццяўленні пераходу да індывідуальнага курыравання студэнтаў, 
выкарыстоўваючы формы маральнага і матэрыяльнага заахвочвання; 

4.2. забяспечыць індывідуальнае куратарства замежных студэнтаў з мэтай 
аказання ім своечасовай псіхолага-педагагічнай і сацыяльнай падтрымкі, пры 
неабходнасці замацаваць за імі т’ютараў з ліку Студэнцкай куратарскай службы 
або паспяховых беларускіх студэнтаў; 

4.3. забяспечыць удзел студэнтаў першага курса ў дыстанцыйным 



псіхалагічным тэсціраванні (арганізатар: Псіхалагічная служба БДУ, тэрміны 
правядзення: кастрычнік-лістапад); 

4.4. правесці інфармацыйна-тлумачальную работу са студэнтамі пра 
значнасць маючай адбыцца выбарчай кампаніі па выбарах дэпутатаў мясцовых 
Саветаў дэпутатаў для сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і грамадскага 
жыцця краіны. 

5. Начальніку ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю (Скалабан П.В.), 
дэкану факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі Інстытута 
журналістыкі БДУ (Басава Г.І.) з прыцягненнем адпаведных структурных 
падраздзяленняў правесці курсы павышэння кваліфікацыі для куратараў 
вучэбных груп па праграме «Выхаваўчая работа куратара БДУ: псіхолага-
педагагічныя і арганізацыйна-метадычныя аспекты» з 10 па 18 верасня 2013 г. 

6. Начальніку ўпраўлення выхаваўчай работы з моладдзю (Скалабан П.В.), 
дэкану Інстытута журналістыкі БДУ (Дубовік С.В.) з прыцягненнем адпаведных 
структурных падраздзяленняў арганізаваць і правесці ў рамках рэспубліканскага 
выязнога семінара «Зімовая школа студэнцкай журналістыкі» (люты-сакавік 
2014 г.) адукацыйныя секцыі і майстар-класы па сучасных формаў інтэрнэт-
камунікацый. 

7. Загадчыку кафедры фізічнага выхавання і спорту (Каляда В.А.) да 
01.09.2013 г. арганізаваць заключэнне дагавораў арэнды памяшканняў 
спартыўнага прызначэння з мэтай забеспячэння навучальнага працэсу. 

8. Прарэктару па адміністрацыйна-гаспадарчай рабоце (Рагавіцкі У.В.), 
намесніку прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях - 
дырэктару студэнцкага гарадка (Чарапеннікаў М.Б.) да 02.10.1013 г. унесці 
прапановы (аб'ём фінансавання, тэрміны) па рэканструкцыі падвальнага 
памяшкання ў інтэрнаце № 1 БДУ па вул. Свярдлова, 34 з мэтай выкарыстання 
яго ў культурна-дасугавай працы. 

9. Начальніку Псіхалагічнай службы БДУ (Папок Р.П.) распрацаваць да 
15.11.2013 г. праграму сямейнага выхавання студэнтаў БДУ. 

10. Прарэктару па эканоміцы і інвестыцыях (Панарадаў У.В.), прарэктару 
па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях (Сувораву У.В) адшукаць 
магчымасць размяшчэння рабочых кабінетаў псіхалагічнай службы БДУ ў 
адным з вучэбных карпусоў універсітэцкага гарадка і на філіяле БДУ да 
30.12.2013 г. 

 
Старшыня Савета БДУ 
 
Вучоны сакратар Савета БДУ 
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