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Уза е ма дзе ян не Бе ла ру сі з Кі-

тай скай На род най Рэс пуб лі-

кай раз ві ва ец ца ця гам амаль 

трох дзе ся ці год дзяў.

Эка на міч ны эфект су пра цоў-

ніц тва з Пад ня бес най ві да воч ны. 

Ак тыў на па шы ра ец ца яно ў са-

цыяль най сфе ры, у пры ват нас ці, 

у сіс тэ ме аду ка цыі. Адзін з яск ра-

вых пры кла даў — кі тай скі век тар 

най буй ней ша га аду ка цый на га, на-

ву ко ва-вы твор ча га цэнт ра на шай 

краі ны — Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га ўні вер сі тэ та. 2019, які, да рэ чы, 

быў аб ве шча ны Го дам аду ка цыі 

Бе ла ру сі ў Кі таі, у пла не рэа лі за-

ва ных маг чы мас цяў шмат у чым 

стаў зна ка вым для БДУ. Якія ж 

аду ка цый ныя трэн ды на бы лі ўва-

саб лен не?

КРЭ А ТЫЎ 
АД СУ МЕС НА ГА 
ІН СТЫ ТУ ТА

У БДУ атрым лі ва юць аду ка-

цыю, якая ад па вя дае ўсім су час-

ным стан дар там, звыш 3,7 ты ся чы 

за меж ні каў з больш чым 60 кра ін. 

Ся род іх — Аў стра лія, ЗША, Ка на-

да, Гер ма нія, Япо нія, Вя лі ка бры та-

нія, Фран цыя, Швей ца рыя, Тур цыя, 

Шры-Лан ка, Сі рыя, Лі вія, Кот-д'І ву-

ар, Эк ва дор, То га. Пе ра ліч ваць, вя-

до ма, мож на яшчэ доў га. Ка неш не 

ж, на ву ча юц ца ў БДУ і гра ма дзя не 

дзяр жаў пост са вец кай пра сто ры. 

Най больш прад стаў ні чая «дэ ле га-

цыя» — 1889 ча ла век, — на ву чэн-

цы з Пад ня бес най. 365 кі тай цаў 

зай ма юц ца ў ма гіст ра ту ры, 89 — у 

ас пі ран ту ры. Най больш за па тра-

ба ва ныя эка на міч ны і фі ла ла гіч ны 

фа куль тэ ты, а так са ма фа куль тэ ты 

жур на ліс ты кі і між на род ных ад но-

сін.

З 2007-га БДУ раз ві вае плён нае 

су пра цоў ніц тва з Да ля нскім по лі-

тэх ніч ным уні вер сі тэ там (ДПУ). Як 

па ве да міў на чаль нік упраў лен ня 

між на род ных су вя зяў БДУ Аляк-

сандр ЖУК, тры га ды та му бы ла 

ад кры та пер шая ў на цы я наль-

най сіс тэ ме бе ла рус ка-кі тай ская 

ВНУ — су мес ны ін сты тут ДПУ-БДУ. 

Ле тась у яго па сту пі лі 78 сту дэн таў. 

З іх 40 — на спе цы яль насць «Ін-

жы нер ная ме ха ні ка», 38 — «пры-

клад ная фі зі ка». Уся го ў су мес ным 

ін сты ту це ця пер на ву ча юц ца 244 

сту дэн ты. У яго склад ува хо дзяць 

тры фа куль тэ ты — пры клад ной 

фі зі кі, ін жы нер най ме ха ні кі, а так-

са ма ма тэ ма ты кі і пры клад ной ма-

тэ ма ты кі. Ад мет на, што на ву чан не 

з удзе лам вы клад чы каў БДУ вя-

дзец ца на анг лій скай мо ве.

З 1 ве рас ня бя гу ча га го да на 

ба зе БДУ па чаў ра бо ту су мес ны 

бе ла рус ка-кі тай скі ін сты тут БДУ-

ДПУ (СІБД). Гэ та пер шы во пыт у 

ай чын най сіс тэ ме вы шэй шай аду-

ка цыі ў га лі не су мес най пад рых тоў-

кі спе цы я ліс таў пер шай сту пе ні на 

ба зе бе ла рус кай ВНУ. Вы пуск ні кі 

ін сты ту та бу дуць за па тра ба ва ныя 

пра мыс ло вы мі, аду ка цый на-на ву-

ко вы мі прад пры ем ства мі Бе ла ру сі і 

Кі тая, а так са ма ў ін дуст ры яль ным 

пар ку «Вя лі кі ка мень».

Пад рых тоў ка тут вя дзец ца па 

та кіх спе цы яль нас цях, як «су-

свет ная эка но мі ка», «фі зі ка (вы-

твор чая дзей насць)», «ме ха ні ка 

і ма тэ ма тыч нае ма дэ ля ван не». 

У да лей шым мяр ку ец ца па вя лі чыць 

пе ра лік спе цы яль нас цяў, а так са ма 

ад крыць пад рых тоў ку ў ма гіст ра ту-

ру. Ця пер на пер шым кур се на ву ча-

ец ца больш паў сот ні сту дэн таў. Сё-

ле та на бор пла ну ец ца па вя лі чыць.

Усе на ву чаль ныя пла ны і пра гра-

мы на ву чаль ных дыс цып лін рас пра-

цоў ва юц ца і за цвяр джа юц ца пры 

ўдзе ле двух ба коў і ак ту а лі зу юц ца ў 

ад па вед нас ці з апош ні мі да сяг нен-

ня мі на ву кі, тэх ні кі і пра мыс ло вас ці 

кра ін — удзель ніц аду ка цый на га 

пра ек та. Вы пуск ні кі су мес на га бе-

ла рус ка-кі тай ска га ін сты ту та атры-

ма юць два дып ло мы — БДУ і ДПУ. 

У пра фе сар ска-вы клад чыц кі склад 

СІБД увой дуць прад стаў ні кі бе ла-

рус ка га і кі тай ска га ўні вер сі тэ таў. 

Ле тась у сту дзе ні па між дву ма ўні-

вер сі тэ та мі пад пі са на па гад нен не 

аб ства рэн ні на ву ко ва-іна ва цый-

на га цэнт ра. Ён быў ад кры ты ўжо 

ў чэр ве ні 2019-га. Мяр ку ец ца, што 

ў гэ тым цэнт ры з вы ка ры стан нем 

су час на га на ву ко ва-ла ба ра тор на-

га аб ста ля ван ня бу дуць пра хо дзіць 

прак ты ку і сту дэн ты Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та.

Так са ма су пра цоў ніц тва БДУ—

ДПУ пра ду гледж вае пра вя дзен не 

шэ ра гу су мес ных ме ра пры ем стваў. 

У пры ват нас ці, у сту дзе ні мі ну ла га 

го да на ба зе Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та бы ла ар га ні за ва-

на грун тоў ная Зі мо вая шко ла. Для 

сту дэн таў з Кі тая бы лі зла джа ны 

лек цыі па праб ле мах су час най 

фі зі кі, ма тэ ма ты кі, ме ха ні кі. У на-

ву ко вых і ву чэб ных ла ба ра то ры ях 

фа куль тэ таў БДУ прай шлі твор чыя 

за ня ткі па спе цы яль нас цях «фі зі ка 

(вы твор чая дзей насць)», а так са ма 

«ме ха ні ка і ма тэ ма тыч нае ма дэ ля-

ван не». А ў чэр ве ні 2019-га на ба зе 

Да ля нска га по лі тэх ніч на га ўні вер-

сі тэ та бы ла ар га ні за ва на Лет няя 

шко ла. Яе слу ха ча мі ста лі 20 сту-

дэн таў ме ха ні ка-ма тэ ма тыч на га і 

фі зіч на га фа куль тэ таў БДУ. Пра-

гра ма шко лы ўклю ча ла вы ву чэн-

не су час ных праб лем пры клад ной 

фі зі кі і ме ха ні кі, за ня ткі прай шлі ў 

да след чай ла ба ра то рыі ДПУ.

Ця пер уза е ма дзе ян не БДУ з 

уні вер сі тэ та мі і на ву ко вы мі ін сты-

ту та мі Кі тая ла дзіц ца ў ме жах 77 

двух ба ко вых да ку мен таў (ме ма-

ран ду маў, па гад нен няў, пра грам 

су пра цоў ніц тва). На прык лад, парт-

нё ра мі, апроч ужо зга да ных, з'яў-

ля юц ца Пе кін скі, Хэ нан скі, Фа шан-

скі, Ус ход не-Кі тай скі пе да га гіч ны 

ўні вер сі тэ ты, Шан хай скі ўні вер сі-

тэт транс пар ту, а так са ма Хар бін-

скі ўні вер сі тэт на ву кі і тэх на ло гій, 

Кі тай скі ўні вер сі тэт між на род ных 

ад но сін і шэ раг ін шых. Ле тась пад-

пі са на 12 двух ба ко вых да ку мен таў 

з уста но ва мі аду ка цыі КНР. Асоб-

ныя бы лі на кі ра ва ны на па шы рэн не 

парт нёр скіх ад но сін. Ся род іх — па-

гад нен не аб аб ме не на ву чэн ца мі з 

Да ля нскім по лі тэх ніч ным уні вер сі-

тэ там. Ле тась БДУ па шы рыў ко ла 

сва іх парт нё раў у Кі таі. Асоб на тут 

вар та ад зна чыць пад пі сан не ме-

ма ран ду ма аб уза е ма ра зу мен ні з 

Пе кін скім уні вер сі тэ там — ад ной з 

вя ду чых ВНУ Пад ня бес най.

РЫ ЗЫК НУЦЬ 
І ВЫЙ ГРАЦЬ

На са мрэч, крэ а тыў ным і імі джа-

вым для Бел дзярж уні вер сі тэ та стаў 

пра ект, у ме жах яко га ў кан цы 2017 

го да ў Пе кі не быў ад кры ты ін фар-

ма цый на-аду ка цый ны цэнтр БДУ. 

Яго кі раў ні ком і ка ар ды на та рам 

стаў Ван ЯА ЦЯН. Ён, да рэ чы, 

вы пуск нік БДУ, у Мін ску аба ра ніў 

кан ды дац кую па эка на міч ным про-

фі лі і вы ра шыў не губ ляць су вя зі 

з аль ма-ма тэр, а, на ад ва рот, па-

глыб ляць уза е ма дзе ян не. «Бы ло 

вя лі кае жа дан не рас ка заць пра Бе-

ла русь, яе аду ка цый ныя маг чы мас-

ці, — ка жа Ван Яа цян. — Да гэ туль 

кі тай цы доб ра ве да лі пра маг чы-

масць атры маць аду ка цыю ў Еў-

ро пе, Ра сіі, ЗША. Пра той жа БДУ 

бы ло зу сім ня шмат ін фар ма цыі. 

А між тым уні вер сі тэт зна хо дзіц ца 

на вы со кіх па зі цы ях у су свет ным 

рэй тын гу. Якасць аду ка цыі тут ад-

па вя дае між на род ным стан дар там, 

я ў гэ тым аса біс та пе ра ка наў ся».

Для БДУ ар га ні за цыя цэнт ра ў 

Пад ня бес най — сме лы экс пе ры-

мент, у якім бы ла не ма лая до ля 

ры зы кі. Ад нак та кі іна ва цый ны па-

ды ход да рэ кру тын гу сту дэн таў ся-

бе апраў даў. Пра гэ та сён ня мож на 

ка заць з упэў не нас цю. «Ужо менш 

чым праз год пас ля ад крыц ця ба-

за ва га «пунк та» ў кі тай скай ста-

лі цы — у ве рас ні 2018-га — бы ла 

на бра на пер шая гру па на ву чэн цаў. 

Пад рых тоў чы цэнтр БДУ з'я віў ся ў 

вя до мым го ра дзе Санья, што на 

вост ра ве Хай нань, — ад зна чае 

Аляк сандр Жук. — Ён быў ство ра ны 

з мэ тай моў най пад рых тоў кі кі тай-

скіх абі ту ры ен таў, якія пла ну юць па-

ступ лен не ў БДУ. Пер шая гру па — 

60 ча ла век — з ве рас ня пры сту пі ла 

да на ву чан ня на жур фа ку».

Сён ня ў пад рых тоў чым цэнт ры 

ў Санья на ву ча ец ца ўжо 140 слу-

ха чоў па ву чэб ных пра гра мах бе-

ла рус ка га ВНУ. Ужо ў па чат ку са-

ка ві ка гэ тая гру па пры е дзе ў Мінск 

і пра цяг не на ву чан не ў БДУ. Ад бор 

у цэнт ры ад бы ва ец ца на кон курс-

най асно ве з удзе лам прад стаў ні коў 

17 школ, трох уні вер сі тэ таў 12 пра-

він цый Кі тая. Уся інф ра струк ту ра 

ў Санья на гад вае пра бе ла рус кія 

рэа ліі. Ву чэб ныя ка бі не ты ма юць 

наз вы стан цый мет ро Мін ска, сце ны 

ўпры го жа ны фа та гра фі я мі, ка ла жа-

мі і кар ці на мі з вы ява мі бе ла рус кіх 

асвет ні каў, сла ву тых ту рыс тыч ных 

мес цаў і рэ гі ё наў. Кі тай скім слу-

ха чам да ступ ны фонд філь маў, 

прэ зен та цый, тво раў бе ла рус кіх 

пісь мен ні каў, пе ры ё ды кі, спіс якіх 

рэ гу ляр на бу дзе па паў няц ца пры 

пад трым цы БДУ. Ад ным з важ ных 

кі рун каў ра бо ты цэнт ра з'яў ля ец ца 

са цы я куль тур ная адап та цыя за меж-

ных гра ма дзян пе рад іх на ву чан нем 

у на шай кра і не. Гэ тая ўста но ва праз 

аду ка цый ную дзей насць ак тыў на 

са дзей ні чае рас паў сюдж ван ню 

ін фар ма цыі пра Бе ла русь у Кі таі.

Ле тась у ліс та па дзе ад бы ла ся 

зна ка вая па дзея — у пад рых тоў-

чым цэнт ры БДУ з'я віў ся ка бі нет 

бе ла рус кай мо вы і куль ту ры імя 

Ян кі Ку па лы. Ура чыс тая цы ры мо-

нія ад крыц ця імян ной аў ды то рыі 

Пес ня ра прай шла пры ўдзе ле дэ-

ле га цыі бе ла рус кай ВНУ на ча ле 

з рэк та рам Анд рэ ем Ка ра лём, 

ды рэк та ра пад рых тоў ча га цэнт ра 

Чжан Лэя, слу ха чоў і вы клад чы каў. 

Ад бы ло ся тэ ат ра лі за ва нае прад-

стаў лен не кі тай скіх на ву чэн цаў, 

якія пад рых та ва лі му зыч на-тан-

ца валь ныя ну ма ры, вер шы і пес ні 

на бе ла рус кай, рус кай і кі тай скай 

мо вах. Ця пер слу ха чы пад рых тоў-

ча га цэнт ра ма юць цу доў ную маг-

чы масць па пра ца ваць з ары гі наль-

ны мі ма тэ ры я ла мі па лінг віс ты цы, 

гіс то рыі, мас тац тве і кра і наз наў-

стве Бе ла ру сі. Пла ну ец ца, што тут 

бу дуць ар га ні зоў вац ца аду ка цый-

на-куль тур ныя ме ра пры ем ствы 

про філь най тэ ма ты кі.

А яшчэ ў пла нах — па шы рэн не 

сет кі пад рых тоў чых цэнт раў БДУ ў 

Пад ня бес най Сё ле та, як мяр ку ец-

ца, ад па вед ныя ўста но вы бу дуць 

ад кры ты ва Уха ні, а так са ма ў кі-

тай скай ста лі цы. Так што іна ва цыі 

па шы ра юц ца.

Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА 

і з ар хі ва БДУ.

Рэк тар БДУ Анд рэй КА РОЛЬ і ды рэк тар пад рых тоў ча га цэнт ра ўні вер сі тэ та 
ў Санья ЧЖАН ЛЭЙ пад час ад крыц ця ка бі не та бе ла рус кай мо вы і куль ту ры 

імя Ян кі Ку па лы.

КУ ПА ЛА КРО ЧЫЦЬ ПА ПАД НЯ БЕС НАЙ
На род ны па эт пры чы ніў ся да іна ва цый на га пра ек та БДУ

 Да слоў на
Рэк тар БДУ Анд рэй КА РОЛЬ:

З упэў не нас цю ад зна чу, БДУ сён ня — лі дар бе ла-

рус ка-кі тай ска га су пра цоў ніц тва па шэ ра гу перс пек-

тыў ных кі рун каў. Га лі на аду ка цыі тут не вы клю чэн не. 

Сён ня кож ны трэ ці кі тай скі сту дэнт, які на ву ча ец ца 

ў бе ла рус кіх ВНУ, — ву чыц ца ў БДУ. Наш Рэс пуб-

лі кан скі ін сты тут кі та яз наў ства імя Кан фу цыя стаў 

пер шым Узор ным ін сты ту там Кан фу цыя ся род ін сты-

ту таў кі та яз наў ства кра ін СНД і адзі ным, які атры маў 

пра ва за ме жа мі Кі тая пра во дзіць між на род ны ква лі-

фі ка цый ны эк за мен для пе ра клад чы каў CATTІ.

Больш за 12 пра цэн таў ад агуль най коль кас ці ўсіх 

між на род ных па гад нен няў у га лі не аду ка цыі і на ву кі 

ў нас за клю ча на з кі тай скі мі ўста но ва мі. Што год ад-

зна ча ец ца па ве лі чэн не коль кас ці слу ха чоў фа куль-

тэ та даў ні вер сі тэц кай аду ка цыі БДУ з лі ку кі тай скіх 

гра ма дзян. Гэ та му спры яе ство ра ная інф ра струк ту-

ра экс пар ту аду ка цый ных па слуг. Ка лі ў 2017/2018 

на ву чаль ным го дзе мы на ліч ва лі на пад рых тоў чым 

ад дзя лен ні ФДА 287 ча ла век, то ця пер іх ужо 596, з 

якіх — 580 з КНР. А гэ та па тэн цый ныя сту дэн ты БДУ 

і знач ныя ін вес ты цыі ў на шу кра і ну.

Но выя перс пек ты вы з Кі та ем ба чац ца ў па шы рэн ні 

спект ру су мес най пад рых тоў кі спе цы я ліс таў і раз віц ці 

куль тур ных су вя зяў. У най блі жэй шы час пра па ну ем 

кі тай скім ка ле гам пра гра мы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

для ра бот ні каў сіс тэ мы аду ка цыі ў га лі не крэ а тыў на га 

і эў рыс тыч на га на ву чан ня. Эў рыс тыч ныя тэх на ло гіі 

да зва ля юць на ву чэн цам па гля дзець на ся бе з бо ку, 

ад крыць ся бе і свае маг чы мас ці, пра ве рыць ме жы 

свай го ня ве дан ня. Та му сён ня та кое на ву чан не вель мі 

за па тра ба ва нае ў све це. Но выя аду ка цый ныя па ды-

хо ды на кі ра ва ны не на ўзнаў лен не і за сва ен не ўсіх 

да сяг нен няў ча ла вец тва, а на ства рэн не сту дэн там 

свай го пра дук ту, ад роз на га ад та го, што зра біў яго 

ад на груп нік; ця пер ву чаць за да ваць пы тан ні, а не 

да ваць ад ноль ка выя ад ка зы. Гэ тыя іна ва цыі мы ак-

тыў на вы ка рыс тоў ва ем у БДУ для па вы шэн ня якас ці 

аду ка цыі.

Наш во пыт у гэ тым кі рун ку за ці ка віў кі тай скіх 

ка лег пад час ві зі ту ў пад рых тоў чы цэнтр у Санья. 

Ужо ёсць да моў ле насць, што пер шы мі слу ха ча мі 

пра гра мы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі ста нуць на шы 

ка ле гі з на ву чаль ных уста ноў гэ та га го ра да. Ка бі-

нет бе ла рус кай мо вы і куль ту ры імя Ян кі Ку па лы, які 

пра цуе ў цэнт ры, — ад мет ны куль тур на-аду ка цый ны 

цэнтр Бе ла ру сі ў КНР. Ён спры яе па пу ля ры за цыі бе-

ла рус кай гіс то рыі, лі та ра ту ры, на шых на цы я наль ных 

тра ды цый, асаб лі вас цяў, сла ву тас цяў ся род кі тай скіх 

гра ма дзян. Упэў не ны, та кія струк ту ры ма юць доб рую 

бу ду чы ню. Кі тай скія слу ха чы ра зам з пад рых тоў кай 

да па ступ лен ня ў БДУ ад чу ва юць са цы я куль тур ную 

ат мас фе ру Бе ла ру сі. Па шы рэн не ве даў пра на шу 

кра і ну цяг не за са бой пры рост за меж ных гра ма дзян, 

ума цоў вае дзяр жаў ны імідж за мя жой. Да рэ чы, па 

вы ні ках ві зі ту ў Санья на бор кі тай скіх слу ха чоў для 

пад рых тоў кі да па ступ лен ня ў БДУ па вя лі ча ны да 

500 ча ла век. Пе ра ка на ны, што і гэ та не мак сі мум.

На чаль нік упраў лен ня між на род ных су вя зяў БДУ Аляк сандр ЖУК 
і кі раў нік ін фар ма цый на-аду ка цый на га цэнт ра ўні вер сі тэ та ў Кі таі Ван ЯА ЦЯН 

аб мяр коў ва юць перс пек ты вы су пра цоў ніц тва.


