
6

1 02 2018 г.22 РАСКЛАД НА ЗАЎТРА

Ба чыць мэ туБа чыць мэ ту

Маг чы мас ці і ўклад уні вер сі-
тэц кіх тэх на пар каў у раз віц цё 
ма дэ лі «Уні вер сі тэт 3.0» кі-
раў ніц тва Мі ніс тэр ства аду ка-
цыі аб мер ка ва ла з ма ла ды мі 
на ву коў ца мі пад час се мі на ра, 
які прай шоў на ба зе на ву ко-
ва-тэх на ла гіч на га пар ка БНТУ 
«Па лі тэх нік».

ПІ ЛОТ НЫ ПРА ЕКТ
Трэ ба рас тлу ма чыць, што пад 

ма дэл лю «Уні вер сі тэт 3.0» ма ец ца 
на ўва зе, у пер шую чар гу, ства рэн не 
ін тэ гра ва на га аду ка цый на га, на ву-
ко ва-да след ча га і прад пры маль ніц-
ка га ася род дзя, адзін ства сіс тэ мы 
«аду ка цыя — на ву ка — іна ва цыя — 
ка мер цы я лі за цыя». Усе ўні вер сі тэ-
ты, якія ўва хо дзяць у су свет ных рэй-
тын гах у топ-10 і на ват у пер шую 
сот ню, уяў ля юць са бой ма гут ныя 
на ву ко ва-аду ка цый ныя кар па ра цыі, 
цэнт ры на ву ко вых ве даў і ге не ра та-
ры іна ва цый на га раз віц ця. Су час ны 
ўні вер сі тэт ужо апры ёры не мо жа 
зай мац ца толь кі пад рых тоў кай кад-
раў. Гэ та агуль на су свет ны трэнд, які 
нель га іг на ра ваць.

— Я лі чу, што ў Бе ла ру сі ство ра-
ны ўсе ўмо вы для рэа лі за цыі ма дэ лі 

«Уні вер сі тэт 3.0»: сён ня на шы ўні-
вер сі тэ ты зай ма юц ца не толь кі аду-
ка цы яй і на ву ко вы мі рас пра цоў ка мі, 
але і пра соў ва юць свае пра ек ты ў 
эка но мі ку і ін шыя сфе ры, — па дзя-
ліў ся сва і мі дум ка мі з удзель ні ка мі 
ме ра пры ем ства мі ністр аду ка цыі 
Ігар КАР ПЕН КА. — Мі ніс тэр ствам 
аду ка цыі ў рам ках пі лот на га пра-
ек та вы зна ча на шэсць ВНУ: БДУ, 
БНТУ, БДУ ІР, БДТУ і БДЭУ, а так-
са ма ГрДУ імя Ян кі Ку па лы, якім 
да ру ча на рас пра цоў ка і рэа лі за-
цыя экс пе ры мен таль на га пра ек та 
па ўка ра нен ні но вых па ды хо даў 
у раз віц цё ву чэб най, на ву ко вай і 
прад пры маль ніц кай інф ра струк-
ту ры ўні вер сі тэ та. Зме ны ў аду-
ка цый ным пра цэ се бу дуць рэа лі за-
ва ныя ў на ступ ным на ву чаль ным 
го дзе, але ўжо ця пер мы па він ны 
па ста рац ца вый сці на кан крэт ныя 
ра шэн ні, уклю ча ю чы ўдас ка на лен-
не нар ма тыў на-пра ва вой і за ка на-
даў чай ба зы.

Мі ністр пад крэс ліў, што ў най блі-
жэй шай перс пек ты ве ма ла дзёж най 
на ву ко вай су поль нас ці трэ ба бу дзе 
ўнес ці не па срэд ны ўклад у пе -
раўтва рэн не Бе ла ру сі ў ІT-кра і ну. 
Так са ма ву заў скай на ву цы трэ ба 
бу дзе па глы біць і па шы рыць фун да-
мен таль ныя і пры клад ныя да сле да-
ван ні па пры яры тэт ных на прам ках 
на ву ко ва-тэх ніч най дзей нас ці, як 
гэ та ро біц ца ва ўні вер сі тэ тах мно-
гіх кра ін све ту, у тым лі ку шля хам 
ства рэн ня на ву ко ва-аду ка цый на-
вы твор чых клас та раў, якія пра ду-
гледж ва юць ін тэ гра цыю аду ка цый-
ных уста ноў і прад пры ем стваў.

Ужо ця пер на ла джа на ўза е ма-
дзе ян не ўні вер сі тэц кай на ву кі і вы-
твор чых прад пры ем стваў. Су мес-

ныя на ву ко выя да сле да ван ні пра-
вод зяц ца на ба зе дзе вя ці га лі но вых 
ла ба ра то рый, ад кры тых у ін та рэ сах 
ляс ной, хі міч най, хар чо вай пра мыс-
ло вас ці і пры бо ра бу да ван ня.

Для якас на га пра вя дзен ня на ву-
ко вых да сле да ван няў і рас пра цо вак 
ва ўста но вах вы шэй шай аду ка цыі 
ство ра на іна ва цый ная інф ра струк-
ту ра, якая ўклю чае шэсць на ву ко ва-
тэх на ла гіч ных пар каў і 15 цэнт раў 
транс фе ру тэх на ло гій.

Ігар Кар пен ка па ве да міў, што ле-
тась быў ад кры ты пер шы ў кра і не 
сту дэнц кі іна ва цый ны цэнтр пра фе-
сій на га раз віц ця — біз нес-ін ку ба тар 
БДУ ІР, які ўяў ляе са бой плат фор му 
для ства рэн ня і раз віц ця перс пек-
тыў ных іна ва цый ных пра ек таў і да-
лей ша га іх пра соў ван ня на ры нак. 
Яшчэ адзін прык лад сты му ля ван ня 
ма ла дзёж на га іна ва цый на га прад-
пры маль ніц тва — до свед ра бо ты 
стар тап-цэнт ра ў Бе ла рус кім на-
цыя  наль ным тэх ніч ным уні вер сі тэ-
це «Ад ідэі да ўка ра нен ня».

— І гэ та толь кі па ча так маш таб-
най ра бо ты па раз віц ці іна ва цый най 
інф ра струк ту ры, у якую трэ ба бу дзе 
ўклю чыц ца ўсім уні вер сі тэ там, — 
пад крэс ліў мі ністр аду ка цыі. — 
Акра мя та го, для рэа лі за цыі ма дэ лі 

«Уні вер сі тэт 3.0» уста но вам вы шэй-
шай аду ка цыі не аб ход на ства рыць 
на ву ко ва-аду ка цый ную плат фор му, 
якая да зва ляе вы ву чаць і асвой ваць 
но выя і перс пек тыў ныя тэх на ло гіі 
апра цоў кі і пе ра да чы да ных, вы-
кон ваць на ву ко выя да сле да ван ні і 
рас пра цоў кі па ба за вых ін фар ма-
цый ных тэх на ло гі ях, рас пра цоў ваць 
і ства раць вы со ка пра дук цый ныя 
пра грам на-апа рат ныя комп лек сы 
і ін фар ма цый ныя сіс тэ мы ў мэ тах 
раз віц ця ін фар ма цый на га гра мад-
ства і ліч ба вай транс фар ма цыі эка-
но мі кі.

Мы па він ны ра зу мець, што пос-
пех рэа лі за цыі ма дэ лі «Уні вер-
сі тэт 3.0» да зво ліць ства рыць у 
най блі жэй шай бу ду чы ні вы со ка-
ін тэ ле кту аль нае ма ты ва ва нае ася-
род дзе для транс фар ма цыі ВНУ 
ў ма дэль «Уні вер сі тэт 4.0». Гэ та 
са мая перс пек тыў ная ма дэль для 
раз віц ця пе ра да вых уні вер сі тэ таў, 
якая аба вяз ко ва па він на ўклю чаць 
акра мя аду ка цыі, на ву кі і іна ва цый 

яшчэ і ства рэн не крэ а тыў на га ася-
род дзя. Ін жы не ры, якіх бу дуць тут 
рых та ваць, змо гуць вы ра шаць най-
скла да ней шыя за да чы, якія па роз-
ных пры чы нах не па сі лах ні кар па ра-
цый най, ні ака дэ міч най на ву цы.

ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ 
ДЛЯ НА ВУ КО ВАЙ 
КАР' Е РЫ

— Для да сяг нен ня па стаў ле най 
мэ ты Мі на ду ка цыі надае асаб лі вую 
ўва гу пад трым цы на ву ко вай кар' е-
ры ма ла дых лю дзей, — за пэў ніў мі-
ністр. — Сён ня ас пі ран ту ра ад кры та 
ў 26 уста но вах вы шэй шай аду ка цыі 
па 233 спе цы яль нас цях, дак та ран-
ту ра — у 15 ВНУ па 180 спе цы яль-
нас цях.

Уся го ў 2017 го дзе ў ас пі ран ту ры 
на ву ча ла ся 2747 ча ла век, у дак та ран-
ту ры — 142 ча ла ве кі. Ле тась у па раў-
на нні з 2016 го дам вы пуск з ас пі ран ту-
ры з па пя рэд няй экс пер ты зай ды сер-
та цыі па вя лі чыў ся да 20 % (у 2015 г. 
бы ло 16 %, у 2016 г. — 18,4 %), 
а з аба ро най ды сер та цыі ў тэр мін 
на ву чан ня — да 6,6 % (у 2015 г. — 
2,9 %, 2016 г. — 5,2 %).

На дум ку мі ніст ра аду ка цыі, 
ста ноў чыя вы ні кі да сяг ну ты дзя-
ку ю чы ство ра най у кра і не сіс тэ ме 
сты му ля ван ня і пры цяг нен ня ў на-
ву ку та ле на ві тай мо ла дзі. Так, у 
2017 го дзе сты пен дыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь атры ма лі 94 
ма ла дыя на ву коў цы, у тым лі ку 
25 — з уста ноў аду ка цыі і ар га ні за-
цый сіс тэ мы Мі ніс тэр ства аду ка цыі. 
Так са ма па вы ні ках кон кур су дак-
та ран там, ас пі ран там і сту дэн там 
на вы ка нан не на ву ко ва-да след чых 
ра бот Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы да-
ла 100 гран таў на агуль ную су му 
350 000,0 руб ля.

АД ІДЭІ — ДА БІЗ НЕ СУ
У тэх на пар ку БНТУ «Па лі тэх нік» 

на ву ку пе ра ўтва ра юць у біз нес ужо 
25 га доў — гэ та най ста рэй шы ў 
краі не ўні вер сі тэц кі тэх на парк. Пля-
цоў ка бы ла ство ра ная ад мыс ло ва 
для та го, каб ідэі і тэх на ло гіі, на-
ро джа ныя на ка фед рах і ў ла ба ра-
то ры ях, вы рас та лі да вы твор час ці, 
ка мер цы я лі за цыі і маш та бі ра ван ня. 
За гэ ты час у парк уда ло ся пры цяг-
нуць 20 рэ зі дэн таў і рас па чаць рэа-
лі за цыю 50 уні каль ных пра ек таў. 
Быў ство ра ны цэ лы шэ раг прад пры-
ем стваў і вя до мых брэн даў — ад 
«По лі мед тэ ха», чые ме ды цын скія 
вы ра бы вы ка рыс тоў ва юць у паў ся-
дзён най прак ты цы на шы кар дыя хі-
рур гі і ар та пе ды-траў ма то ла гі, да 
ды зайн-цэнт ра ма шын най вы шыў кі 
Fаіnу.bу. Ле тась струк ту ру тэх на-
пар ка па поў ніў між на род ны іна ва-
цый ны цэнтр.

— Сён ня наш тэх на парк су-
пра ва джае поў ны на ву ко ва-іна-
ва цый ны цыкл ва ўні вер сі тэ це: ад 
фун да мен таль ных і пры клад ных 
да сле да ван няў да за сна ван ня но-

вых іна ва цый ных прад пры ем стваў 
і вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор час-
цяў, — ка жа на мес нік ге не раль-
на га ды рэк та ра па мар ке тын гу 
на ву ко ва-тэх на ла гіч на га пар ка 
«Па лі тэх нік» Ві таль ГМЫ РАК. — 
Толь кі за апош нія га ды на шым тэх-
на пар кам бы лі ство ра ны шэсць іна-
ва цый ных прад пры ем стваў, а гэ та 
но выя вы со ка ква лі фі ка ва ныя ра бо-
чыя мес цы, тэх на ла гіч ны экс парт. 
Пры гэ тым аб са лют на ві да воч ная 
важ насць та кой струк ту ры для ву-
чэб на га пра цэ су ва ўні вер сі тэ це, 
ка лі ёсць маг чы масць су мес на га 
вы ка ры стан ня на ву ко ва-вы твор-
ча га аб ста ля ван ня, па мяш кан няў 
роз на га функ цы я наль на га пры зна-
чэн ня. У ад роз нен не ад кла січ на га 
тэх на пар ка, як вы ключ на ка мер-
цый най струк ту ры тэх на парк БНТУ 
ак тыў на ўдзель ні чае ў вы ха ван ні 
ін жы нер ных кад раў як бу ду чай 
біз нес-элі ты.

Сту дэн ты БНТУ ма юць рэ аль-
ную маг чы масць на ўпрост кан так-
та ваць з іна ва цы йны мі тэх на ло гі-
я мі, вы твор час цю і не па срэд на з 
рын кам. Так, кож ны год на ба зе 
«Па лі тэх ні ка» больш як сто сту дэн-
таў роз ных спе цы яль нас цяў пра хо-
дзяць вы твор чую прак ты ку, якая 
за тым кла дзец ца ў асно ву кур са-
вых і дып лом ных ра бот. Мно гія з іх 
ста но вяц ца су пра цоў ні ка мі тэх на-
пар ка, а не ка то рыя на ват за сноў-
ва юць свае прад пры ем ствы. Пра-
ек ты «Тур баС фе ра» і Fаіnу.bу — 
пры кла ды та го, як ідэі бу ду ча га 
біз не су на ра джа лі ся яшчэ пад час 
сту дэнц тва.

Тэх на пар кі да па ма юць раз ві-
ваць так са ма і ма тэ ры яль на-тэх-
ніч ную ба зу ўні вер сі тэ та, па коль кі 
пры цяг ва юць ін вес ты цыі пад бу-
даў ніц тва і рэ кан струк цыю бу дын-
каў і збу да ван няў, а так са ма пад 
набыццё су час на га на ву ко ва-тэх-
на ла гіч на га аб ста ля ван ня, якое ў 
да лей шым мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
і ў на ву ко ва-аду ка цый ным пра цэ се 
ўні вер сі тэ та.

НА ВУ КА — СПОР ТУ
Са праўд ны тэх на ла гіч ны до пінг 

для бе ла рус кіх спарт сме наў ства ра-
ец ца сён ня сі ла мі ка фед ры спар тыў-
най ін жы не рыі і Цэнт ра ада п тыў най 
кі не зі тэ ра піі (рэ зі дэн та тэх на пар ка 
БНТУ). Ад на з іх рас пра цо вак — вус-
ціл кі «Кі не зіа». Ка рэк цыя па ру шэн няў 
бія ме ха ні кі апор на-ру халь на га апа-
ра ту спарт сме наў ажыц цяў ля ец ца з 
да па мо гай вы ка ры стан ня ін ды ві ду-
аль ных адап та ва ных кі не зі тэ ра пеў-
тыч ных вус ці лак, якія вы раб ля юц ца 
на ўлас най вы со ка тэх на ла гіч най лі ніі. 
Клю ча вым ад роз нен нем ай чын най 
тэх на ло гіі стаў за пуск пра гра мы аб'-
ек тыў най ацэн кі пра сто ра вай кі не ма-
ты кі та за ва га рэ гі ё на, якая да зва ляе 
вы зна чаць асі мет рыю ніж ніх ка неч-
нас цяў спарт сме наў пры ўза е ма дзе-
ян ні з апо рай. Сэн сар ныя дат чы кі, 
якія ўклад ва юц ца ў кі не зі тэ ра пеў тыч-
ную вус ціл ку, да зва ля юць ад соч ваць, 
як раз мяр коў ва ец ца ціск па ста пе ча-
ла ве ка, ці ёсць па ляп шэн ні.

Па за ка зе Мі ніс тэр ства спор ту 
і ту рыз му ка фед ра спар тыў най ін-
жы не рыі су пра цоў ні чае з на цы я-
наль ны мі ка ман да мі па вес ла ван ні 
на бай дар ках і ка ноэ, цяж кай муж-
чын скай ат ле ты цы. Так, на прык лад, 
сна ра ды для апош няй асна шча юц ца 
спе цы яль ны мі дат чы ка мі ін тэ  лекту-
аль ных ру хаў (мік ра элект ро ні ка за-
ма цоў ва ец ца ў кліп се). Апош нія да-
зва ля юць спарт сме нам з да па мо гай 
ад мыс ло вай кам п'ю тар най пра гра-
мы шлі фа ваць кож ны свой рух, па-
коль кі пад час штурш ка лі та раль на 
кож ны кі ла грам мае зна чэн не. Та кія 
ж дат чы кі, якія вы зна ча юць у тым 
лі ку і хут кас ныя ха рак та рыс ты кі, 
уста наў лі ва юц ца і на вяс ло.

Пад вод зя чы вы ні кі су стрэ чы, Ігар 
Кар пен ка пад крэс ліў, што ВНУ не мо-
гуць за ста вац ца прос та ўста но ва мі 
аду ка цыі, ім усім трэ ба здзейс ніць ры-
вок да но вай ма дэ лі, пры чым вель мі 
імк лі вы: «Ка лі мы жа да ем за ста вац ца 
су ве рэн най кра і най, то пры ад сут нас-
ці пры род ных рэ сур саў, за кошт якіх 
мож на яшчэ не каль кі дзя сят каў га-
доў вы жы ваць, нам трэ ба на ма цаць 
пунк ты, якія да зво ляць эфек тыў на 
раз ві вац ца і іс ці на пе рад, а мы мо-
жам раз ліч ваць толь кі на свой ін тэ-
лект», — да даў мі ністр аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

«УНІ ВЕР СІ ТЭТ 3.0»: 
РЫ ВОК ДА НО ВАЙ МА ДЭ ЛІ
Як змя ня ец ца «ланд шафт» вы шэй шай шко лы?

У парк уда ло ся пры цяг нуць 
20 рэ зі дэн таў і рас па чаць 
рэа лі за цыю 50 уні каль ных 
пра ек таў.

 Гіс та рыч ная да вед ка
Пер шым у све це лі чаць тэх на парк, ство ра ны на па чат ку 50-х га-

доў ХХ ста год дзя ў Ка лі фор ніі пры Стэн фард скім уні вер сі тэ це. Але 
фак тыч на па чы наў ся ён яшчэ ра ней. Пра фе сар Фрэ дэ рык Тэр ман, 
шмат га до вы пра рэк тар Стэн фар да, быў ад ным з тых, хто спра ба ваў 
утры маць у рэ гі ё не вы пуск ні коў мяс цо вых уні вер сі тэ таў, якія ў по-
шу ках пра цы з'яз джа лі ва ўсход нія шта ты. Так і ўзнік ла ідэя бу даў-
ніц тва на вя лі кай тэ ры то рыі ўні вер сі тэ та но вых па мяш кан няў, якія 
на льгот ных умо вах зда ва лі ся б у арэн ду га то вым ад крыць улас ны 
біз нес ма ла дым ін жы не рам. У вы ні ку тут сфар мі ра ваў ся цэ лы вы-
со ка тэх на ла гіч ны рэ гі ён, які атры маў паз ней наз ву «Крэм ні е вая да-
лі на» з лёг кай ру кі аме ры кан ска га жур на ліс та До на Хоф ле ра. Стэн-
фард скі ін дуст ры яль ны парк, які спа лу чыў ака дэ міч ную на ву ку з 
пра мыс ло вас цю дзе ля атры ман ня вы со ка тэх на ла гіч ных ве даў, стаў 
ка лыс кай, з якой вый шлі са мыя леп шыя ро зу мы ў гэ тай сфе ры.

А ў Еў ро пе пер шыя тэх на пар кі ўзнік лі ў па чат ку 70-х га доў 
у Вя лі ка бры та ніі, Бель гіі і Фран цыі. Ві зіт ная карт ка ды зай нер скай вы шыў кі Faіny.by — 

рэ чы з бе ла рус кі мі ма ты ва мі.

Ме ды цын скія вы ра бы, 
ство ра ныя ў тэх на пар ку 

«Па лі тэх нік», 
вы ка рыс тоў ва юць 

у паў ся дзён най прак ты цы 
кар дыя хі рур гі. 

Ад на з рас пра цо вак — 
бія ла гіч ны эн да пра тэз 

кла па наў сэр ца.

Вус ціл кі «Кі не зіа» — 
рас пра цоў ка Цэнт ра 
ада п тыў най кі не зі тэ ра піі 
(рэ зі дэн та тэх на пар ка БНТУ).


