
Ма шы на бу даў ні чы фа куль тэт БНТУ мае 
больш чым 90-га до вы во пыт і тра ды цыі пад-
рых тоў кі ін жы нер ных і на ву ко ва-пе да га гіч ных 
кад раў вы шэй шай ква лі фі ка цыі ў га лі не ма-
шы на бу да ван ня. 

Ці ка ва, што за га ды іс на ван ня фа куль тэ та 
яго за кон чы лі больш за 30 ты сяч спе цы я ліс-
таў. Фа куль тэт га на рыц ца сва і мі вы пуск ні ка мі, 
ся род якіх пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
РБ У.І. Ся маш ка, стар шы ня Мінск ага абл вы-
кан ка ма Б.В. Ба ту ра, ге не раль ны ды рэк тар 
«Бел ОМА» пра фе сар В.А. Бур скі, ге не раль ны 
ды рэк тар «Бе лА За» (з 1991 па 2007 г. г.) Ге рой 
Бе ла ру сі П.Л. Ма ры еў, бы лы стар шы ня ўра да 
В.Ф. Ке біч і ін шыя. Кі раў ні кі са мых вя до мых 
ай чын ных ма шы на бу даў ні чых прад пры ем стваў 
— гэ та вы пуск ні кі фа куль тэ та, за вель мі рэд кім 
вы клю чэн нем. Дзя цей сва іх так са ма на кі роў ва-
юць па ўлас най жыц цё вай сцяжынцы.

Ма ла ве даць, што сён ня фа куль тэт з'яў ля-
ец ца га лаў ным на ву ко ва-аду ка цый ным цэнт-
рам кра і ны ў га лі не пра ек та ван ня, вы пус ку і 
экс плу а та цыі тэх на ла гіч ных срод каў вы твор-
час ці. Па трэб на рэ аль на прад стаў ляць, што 
за гэ тым ста іць. А гэ та раз га лі на ва ная сет ка 
ву чэб ных, на ву ко вых і вы твор чых ла ба ра-
то рый, якія ма юць су час ную ма тэ ры яль на-
тэх ніч ную ба зу. Гэ та вы со ка ква лі фі ка ва ны 
пра фе сар ска-вы клад чыц кі ка лек тыў, які 
ажыц цяў ляе пад рых тоў ку спе цы я ліс таў для 
роз ных га лін ма шы на бу даў ні ча га комп лек-
су, на ву ко ва-пе да га гіч ных кад раў вы шэй шай 
ква лі фі ка цыі праз ма гіст ра ту ру, ас пі ран ту ру 
і дак та ран ту ру. І — пры зна ныя на ву ко выя 
шко лы, што вя дуць свой по шук у ме жах най-
больш ак ту аль ных для ай чын на га ма шы на-
бу да ван ня кі рун каў.

Наш су раз моў ца — на мес нік дэ ка на ма-
шы на бу даў ні ча га фа куль тэ та Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч БІ РЫЧ:

— Ка жуць, што га лоў ны кры тэ рый лю-
бой тэ о рыі — прак ты ка...

— У гэ тым пла не мы ні ко лі ад зям лі не ад-
ры ва лі ся. Прак тыч ная пад рых тоў ка пры сут-
ні чае фак тыч на на пра ця гу ўсіх га доў на ву-
чан ня. Кож на га сту дэн та імк нём ся з пер шых 
ме ся цаў па ста віць да стан ка. Спа чат ку ён 
пра хо дзіць прак тыч ную пад рых тоў ку ў ме ха-
ніч ных май стэр нях уні вер сі тэ та, зна ё міц ца 
з пра цэ са мі апра цоў кі ме та лу, звар кі і гэ так 
да лей. На ста р шых кур сах, ка лі ў яго з'яў ля-
юц ца пэў ныя тэ а рэ тыч ныя на вы кі, пра па ну ем 
за ма ца ваць іх так са ма на прак ты цы. Па чы на-
ю чы з трэ ця га кур са, сту дэн ты пры хо дзяць на 
вя ду чыя ма шы на бу даў ні чыя прад пры ем ствы 
кра і ны, дзе іх зна ё мяць з са мым пра грэ сіў-
ным аб ста ля ван нем. На чац вёр тым кур се 
прак ты ку ку ры руе ін шая ка фед ра — тэх на-
ло гіі ма шы на бу да ван ня, і за да чы ста вяц ца 
яшчэ больш скла да ныя. На прык лад, та кая: 
што па трэб на зра біць для ўдас ка на лен ня 
кан крэт на га тэх на ла гіч на га пра цэ су на кан-
крэт най вы твор час ці?.. І апош няя прак ты ка, 
са мая пра цяг лая, пе рад дып лом ная, звя за на 
не толь кі з тэ май дып ло ма, але і да во лі час-
та — з ука ра нен нем ней кіх сту дэнц кіх рас-
пра цо вак.

Та кім чы нам, для пад рых тоў кі сту дэн таў 
на шы ка фед ры шы ро ка вы ка рыс тоў ва юць 
во пыт і ве ды вя ду чых спе цы я ліс таў ма шы-
на бу даў ні чых прад пры ем стваў і на ву коў цаў. 
Важ на, што на та кіх прад пры ем ствах, як МТЗ, 
МЗКТ, Фі зі ка-тэх ніч ны ін сты тут НАН Бе ла ру-
сі, МЗОР, ство ра ны фі лі ялы ка фед раў, дзе 
сту дэн ты пра хо дзяць на ву чан не ў ла ба ра то-
ры ях і вы твор чых кар пу сах пад кі раў ніц твам 
ра бот ні каў са міх гэ тых прад пры ем стваў.

Як і тэх на ло гіі ў рэ аль ным сек та ры эка но мі-
кі, на ву чаль ны пра цэс па ста ян на ўдас ка наль-
ва ец ца. Акра мя тра ды цый ных, з'яў ля юц ца 
ін тэ гра ва ныя прад ме ты, дзе вы кла дан не вя-
дзец ца на ба зе да во лі шы ро ка га вы ка ры стан-
ня вы лі чаль най тэх ні кі. Мож на ска заць, што 
кож ны сту дэнт атрым лі вае фун да мен таль ную 
кам п'ю тар ную пад рых тоў ку. Пры чым шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва юц ца пра грам ныя пра дук ты, якія 
пры мя ня юц ца на ма шы на бу даў ні чых прад пры-
ем ствах пры кан стру я ван ні і ма дэ лі ра ван ні 
ма шын і рас пра цоў цы тэх на ла гіч ных пра цэ саў. 
Так што ў вы лі чаль ным цэнт ры фа куль тэ та, 
аб ста ля ва ным 150 су час ны мі пер са нал ка мі, 
сту дэн ты з за да валь нен нем пра цу юць на кам-

п'ю та рах, зай ма юц ца ўсім, што 
звя за на з пра гра ма ван нем, з 
на на тэх на ло гі я мі. Але якой бы 
«гуч най» ні бы ла наз ва той ці 
ін шай но вай дыс цып лі ны, без 
ма тэ ма ты кі, без фі зі кі і ас тат-
ніх ас но ва твор ных прад ме таў 
не абы сці ся. Та му па тра ба ван ні 
да па спя хо вас ці па ўсіх дыс цып-
лі нах як бы лі вы со кі мі, та кі мі і 
за ста лі ся.

— На ват прос ты пе ра лік 
асноў ных спе цы яль нас цяў, 
па якіх вя дзец ца пад рых тоў-
ка, вы клі кае па ва гу... 

— Гэта ін жы не ры-кан струк-
та ры для кам п'ю тар на га пра-

ек та ван ня (CAD, 
CAE), ін жы не ры-
тэх но ла гі для вы-
твор час ці ма шын 
(CAD, CAM), ін-
жы не ры-ме ха ні кі 
і спе цы я ліс ты па 
ды яг нос ты цы для 
іх экс плу а та цыі і 
аб слу гоў ван ня; 
ін жы не ры па ін-
тэ ле кту аль ных 
сіс тэ мах і ме хат-
ро ні цы для элект-
рон на га за бес пя-
чэн ня вы твор час-
ці і экс плу а та цыі (CAE), ін жы не ры-эка на міс ты 
для кі ра ван ня вы твор час цю і пра мыс ло вай 
ла гіс ты кай (ERP).

Ма шы на бу даў ні чая га лі на ў кра і не раз ві та 
цу доў на і пра цяг вае раз ві вац ца, — прадаўжае 
Уладзімір Бірыч. — МАЗ, МТЗ, «Амка-
дор»... — не су мнен ныя лі да ры га лі ны, з які мі 
фа куль тэт су пра цоў ні чае на пра ця гу мно гіх дзе-
ся ці год дзяў. Раз ві ва ец ца і пры ват ны біз нес, 
зна чыць так са ма па трэб ны спе цы я ліс ты. Уся го 
адзін кан крэт ны прык лад. У Мін ску і Са лі гор ску 
ство ра ны прад пры ем ствы, якія за бяс печ ва юць 
да бы ва ю чую га лі ну ма шы на мі і аб ста ля ван нем 
і зня лі зу сім яшчэ ня даў нюю васт ры ню праб ле-
мы. Пры чым ро бяць усё на су свет ным уз роў ні 
— і пра ход чыя кам бай ны, і гід раў ліч ныя ма ца-
ван ні. А тыя ж шахт ныя стой кі — да во лі скла-
да ная пра дук цыя. Ра ней толь кі куп ля лі, а за раз 
са мі га то вы пра да ваць, на ват у Гер ма нію.

У дзень на ша га пры хо ду на дош цы аб' яў 
з'я ві ла ся па ве дам лен не: на мес нік дэ ка на 
ма шы на бу даў ні ча га фа куль тэ та Ула дзі мір 
Бі рыч уз на га ро джа ны на груд ным зна кам 
мі ніс тэр ства аду ка цыі «Вы дат нік аду ка цыі». 
Він шу ем, Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч!

З прыборабудаўнічым факультэтам БНТУ 
знаёміць яго дэкан — док тар фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ных на вук, пра фе сар Аляк сандр 
МА ЛЯ РЭ ВІЧ. Дарэчы, пяць гадоў запар 
прыборабудаўнічы прызнаецца лепшым 
факультэтам БНТУ.

— У на ступ ным го дзе фа куль тэ ту спаў-
ня ец ца 30 га доў. Ён быў ство ра ны шля хам 

зліц ця двух фа-
куль тэ таў — ін-
жы нер на-фі зіч-
на га і оп ты ка-
ме ха ніч на га. За 
гэ ты час прай-
шлі вя лі кі шлях 
ста наў лен ня і 
ста лен ня. І ка лі 
ра ней на ву ча лі 
сту дэн таў толь-
кі па ад ной спе-
цы яль нас ці — 
«Пры бо ра бу да-
ван не», то за раз 
іх 12, што за да-
валь няе па трэ бы 
прак тыч на ўся го 
пры бо ра бу да-
ван ня ў роз ных 
га лі нах на род най 
гас па дар кі.

Ся род іх ёсць 
кла січ ныя ін жы-
нер ныя спе цы-

яль нас ці — та кія, як «Ме ха ніч ныя і элект-
ра ме ха ніч ныя пры бо ры і апа ра ты». І ёсць 
на ва тар скія — на за вём іх так. Пе ра да вая і 
над звы чай моц на раз ві тая за раз у на шай 
кра і не та кая спе цы яль насць, як «Оп ты ка-
элект рон ныя і ла зер ныя пры бо ры і сіс тэ мы», і 
без уся ля кай па хваль бы мож на ска заць, што 
рэс пуб лі ка тут зай мае «су свет ныя» па зі цыі. А 
та кая спе цы яль насць, як «Ін фар ма цый на-вы-
мя раль ная тэх ні ка» ахоп лі вае тое, што за раз 
пры сут ні чае ў лю бым пры бо ры. Вель мі за па-
тра ба ва ная спе цы яль насць «Бія тэх ніч ныя і 
ме ды цын скія апа ра ты і сіс тэ мы». Кры ху ра-
ней на фа куль тэ це бы ла яшчэ і «Спар тыў ная 
ін жы не рыя», але на яе ба зе за раз ва ўні вер-
сі тэ це ство ра ны цэ лы фа куль тэт — спар-
тыў на-тэх ніч ны. Там — тры спе цы яль нас ці: 
«Пра ек та ван не і вы твор часць спар тыў най 
тэх ні кі», «Тэх ніч нае за бес пя чэн не спар тыў-
ных тэх на ло гій», «Тэх ніч нае за бес пя чэн не 
экс плу а та цыі спар тыў ных аб' ек таў». Та ко га 
фа куль тэ та ня ма ні ў кра і нах бы ло га Са вец-
ка га Са ю за, ні ў Еў ро пе.

— Па тлу мач це, на вош та спат рэ біў ся 
цэ лы фа куль тэт?

— Гэ та прын цы по ва но вае ра-
шэн не кі раў ніц тва ўні вер сі тэ та. У 
кра і не бу ду юц ца сур' ёз ныя спар-
тыў ныя комп лек сы, і сустракаюцца 
праб ле мы пры іх экс плу а та цыі. Каб 
пад трым лі ваць да ра гое аб ста ля ван-
не ў пра ца здоль ным ста не, па куль 
што да во дзіц ца вы клі каць спе цы я-
ліс таў з-за мя жы.

«Тэх на ло гія ма тэ ры я лаў і кам-
па не нтаў элект рон най тэх ні кі» 
— так са ма важ ная для на род най 
гас па дар кі спе цы яль насць. А вось 
не звы чай ная, на ват уні каль ная — 
«Тэх на ло гія і аб ста ля ван не юве лір-

Бе ла рус кі на цы я наль ны тэх ніч ны ўні-
вер сі тэт — гэ та ўні каль ная на ву ко ва-пе-
да га гіч ная шко ла ХХI ста год дзя, якая на 
пра ця гу дзя сят каў га доў дэ ман струе ста-
біль ную якасць аду ка цый ных па слуг і ад-
на ча со ва здоль насць да іна ва цый ных ідэй 
у ад па вед нас ці з су час ны мі на ву ко ва-
тэх ніч ны мі пры яры тэ та мі і тэн дэн цы я мі 
ў гра мад стве.

БНТУ з'яў ля ец ца вя ду чай вы шэй шай 
ін жы нер на-тэх ніч най на ву чаль най уста-
но вай у на цы я наль най сіс тэ ме аду ка цыі 
кра і ны, а так са ма ба за вай тэх ніч най 
ВНУ кра ін — удзель ніц Са друж нас ці 
Не за леж ных Дзяр жаў.

Уні вер сі тэт уклю чае ў ся бе 16 фа-
куль тэ таў; фі лі ял БНТУ ў Са лі гор ску; 
ін жы нер на-тэх ніч ны фа куль тэт БНТУ 
— ТТУ (Та джык скі тэх ніч ны ўні вер сі тэт 
імя ака дэ мі ка М.С.Осі мі); Між на род ны 
ін сты тут дыс тан цый най аду ка цыі; 71 
ка фед ру на вы твор час ці, у тым лі ку і 
на буй ней шых прад пры ем ствах Са вец-
ка га ра ё на Мін ска; на ву ко ва-до след-
ную част ку, у склад якой ува хо дзяць 46 
струк тур ных пад раз дзя лен няў: 7 цэнт-
раў і ін сты ту таў пе ра пад рых тоў кі кад раў 
і па вы шэн ня ква лі фі ка цыі; экс пе ры мен-
таль ны за вод «Па лі тэх нік»; вя ду чую ў 
сіс тэ ме вы шэй шай шко лы кра і ны іна-
ва цый ную інф ра струк ту ру — На ву ко-
ва-тэх на ла гіч ны парк БНТУ «Па лі тэх нік»; 
8 двух ба ко вых цэнт раў між на род на га на-
ву ко ва-тэх ніч на га су пра цоў ніц тва.

За раз БНТУ вя дзе пад рых тоў ку спе цы-
я ліс таў з вы шэй шай аду ка цы яй па 89 спе-
цы яль нас цях і за бяс печ вае вы со ка ква лі фі-
ка ва ны мі ін жы нер ны мі кад ра мі прак тыч на 
ўсе га лі ны эка но мі кі кра і ны (энер ге ты ка 
і ме та лур гія — 90%, ар хі тэк ту ра — 80%, 
аў та ма бі ле- і трак та ра бу да ван не — 70%, 

бу даў ніц тва — 65%, транс парт нае ма шы-
на бу да ван не — 60%, гор ная спра ва — 
100%). Што год ва ўні вер сі тэ це ад кры ва-
ец ца 5-7 но вых спе цы яль нас цяў па іна ва-
цый ных кі рун ках пад рых тоў кі кад раў для 
рэ аль на га сек та ра эка но мі кі.

Та му БНТУ быў і бу дзе пры ця галь ным 
для мо ла дзі як Рэс пуб лі кі Бе ла русь, так і 
кра ін блізка і далёкага за меж жа.

Уні вер сі тэт ак тыў на су пра цоў ні чае ў га лі-
не на ву кі і пад рых тоў кі кад раў са 114 за меж-
ны мі вы шэй шы мі тэх ніч ны мі на ву чаль ны мі 
ўста но ва мі 31 кра і ны све ту. У нас на ву ча ец-
ца больш за 1100 за меж ных сту дэн таў.

БНТУ ады гры вае ак тыў ную ро лю ў аду-
ка цый ных і на ву ко вых між на род ных пра-

гра мах, якія пра вод зяць ТЭМ ПУС-ТА СІС, 
Ін фар ма цый нае бю ро Ня мец кай служ бы 
ака дэ міч на га аб ме ну (ДА АД).

Уні вер сі тэт пра да стаў ляе ўсе ўмо вы для 
па спя хо вай ву чо бы і са ма дзей най твор час-
ці, за ня ткаў спор там, ак тыў на га ад па чын-

ку. Для гэ та га ў нас ёсць на ву чаль ныя 
ла ба ра то рыі, над звы чай ба га тая На-
ву ко вая біб лі я тэ ка, су час ная спар тыў-
ная ба за, са на то рый-пра фі лак то рый. У 
ВНУ пра цу юць твор чыя ка лек ты вы, 6 з 
якіх ма юць зван не «на род ны».

Ва ўні вер сі тэ це ак тыў на пра цу юць 
пяр віч ная ар га ні за цыя БРСМ і пяр-
віч ная праф са юз ная ар га ні за цыя сту-
дэн таў.

Звяр та ю ся да бу ду чых абі ту ры ен-
таў-2014, бу ду чых ства раль ні каў моц-
най і квіт не ю чай Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Знай дзі це сваю да ро гу, ажыц ця ві це 
сваю ма ру па за га дзе ду шы і сэр ца. 
Упэў не ны: звя заў шы свой лёс з на шым 
уні вер сі тэ там, вы атры ма е це не толь-
кі гор дае зван не «вы пуск нік БНТУ», 
якое вы клі кае па ва гу ў Бе ла ру сі і за яе 
ме жа мі. Вы на бу дзе це фун да мен таль-
ныя ве ды, якія ад па вя да юць са мым 
пе ра да вым су свет ным да сяг нен ням 
іна ва цый най тэх ніч най дум кі. З гэ ты-
мі ве да мі вы бу дзе це здоль ны вы тры-
маць лю бую кан ку рэн цыю, па бу да ваць 

сваю кар' е ру як на вы твор час ці, так і ў 
на ву цы.

Да 100-год дзя БНТУ за ста ло ся не 
больш за 7 га доў. Мы з ап ты міз мам гля-
дзім у заўт раш ні дзень і ўпэў не ны, што 
бу дзем год на прад стаў ляць вы шэй шую 
шко лу Бе ла ру-
сі ў су свет ным 
а д у  к а  ц ы й  н ы м 
пра цэ се.

Ад дэ ка на энер ге тыч на га фа куль тэ та 
Сця па на Ма ка ра ві ча СІ ЛЮ КА і за гад чы ка 
ка фед ры цеп ла вых элект рыч ных стан-
цый, док та ра тэх ніч ных на вук, пра фе са-
ра Мі ка лая Ба ры са ві ча КАР НІЦ КА ГА мы 
да ве да лі ся, што да ру чэн не рых та ваць кад-
ры для Бе ла рус кай АЭС не бы ло для БНТУ 
но вым. Тры дзе ся ці год дзі та му тут ужо рых-
та ва лі ра бот ні каў для Мін скай АЭС, бу даў-
ніц тва якой та ды вя ло ся не па да лё ку ад ста-
лі цы і бы ло спы не на ў су вя зі з ава ры яй на 
ЧА ЭС. Сва іх вы пуск ні коў тых ча соў па лі тэх 
раз мяр коў ваў па ўсім Са вец кім Са ю зе. Яны 
пра цу юць на Коль скай атам най стан цыі, на 
Сма лен скай, на Ле нін град скай, Рас тоў скай 
АЭС. У тым лі ку на кі ру ю чых па са дах. Не-
ка то рыя з іх за раз па ча лі вяр тац ца да до му. 
Ска жам, на пасаду на чаль ніка тур бін на га 
цэ ха бу ду чай АЭС прыехаў бы лы вы пуск нік 
энер га фа ка Ана толь Ра кач.

Так што во пыт быў. Без умоў на, ка лі 
па сту пі ла пра па но ва ад на віць пра цэс на-

Пра фе сія на ўсё жыц цё
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Ду май пра кар' е ру сён ня
Ба рыс ХРУС ТА ЛЁЎ, рэк тар БНТУ, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, 

пра фе сар, член На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та РБ

Тры козыры дэ ка на 
Малярэ ві ча

� У на ву ко ва-да след чым цэнт ры ап тыч ных ма-
тэ ры я лаў і тэх на ло гій. Да сле да ван ня мі і рас пра цоў-
кай уз мац няль ні ка ўльтра ка рот кіх ім пуль саў за ня-
тыя ас пі ран ты Аляк сандр РУ ДЗЯН КОЎ і Кан стан цін 
ГАР БА ЧЭ НЯ.

� Ла ба ра то рыя ка ар ды нат ных вы мя рэн няў асна-
шча на аб ста ля ван нем су свет на га ўзроў ню. Яго пра-
дэ ман стра ва ла нам сту дэнт ка Воль га АЛ ФЕР ЧЫК.

Пе ра няць леп шае, каб ства рыць сваё

ных вы ра баў». Гэ-
тая га лі на за раз 
раз ві ва ец ца, на ват 
для цэрк ваў усю 
аздо бу вы кон ва юць 
бе ла рус кія май стры 
— ал та ры, упры га-
жэн ні з каш тоў на га 
ка ме ню, ка ва на га 
ме та лу, разь ба па дрэ ве... Па ўсёй СНД толь-
кі ва Укра і не ёсць неш та па доб нае. Больш 
ні дзе ня ма, на ват у Ра сіі. Ха ця Ра сія — гэ та 
ба га цей шыя Урал, Яку ція з іх за ле жа мі сы-
ра ві ны для юве лір най вы твор час ці. А спе цы-
я ліс таў ву чаць у нас.

«Мет ра ло гія, стан дар ты за цыя і сер ты фі-
ка цыя» — тое, без ча го не бы вае ні вод най 
сур' ёз най вы твор час ці...

Вы пус ка ем і спе цы я ліс таў па іна ва цый-
ным ме недж мен це, спе цы я ліс таў у эка но-
мі цы і ар га ні за цыі вы твор час ці. Зра зу ме ла, 
што мы пра цу ем у пер шую чар гу са шко ла мі, 
з гім на зі я мі — рас каз ва ем стар ша клас ні кам 
пра свае маг чы мас ці. Але ёсць і асаб лі вы 
век тар — ка ле джы. У кра і не іс нуе цэ лая сіс-
тэ ма пад рых тоў кі спе цы я ліс таў з вы шэй шай 
аду ка цы яй па ін тэ гра ва ных з ка ле джа мі ву-
чэб ных пла нах. Гэ та прак ты ку ец ца на за-
воч най фор ме на ву чан ня, бо ёсць ню ан сы 
ў пра ві лах пры ёму: кры ху ляг чэй пра ца ваць 
па за воч най фор ме на ву чан ня, чым па дзён-
най. І мы гэ ты кі ру нак раз гля да ем як вель мі 
важ ны для нас, ён за бяс печ вае ад чу валь-
ны пры ток абі ту ры ен таў. Сту дэн там та кая 
прак ты ка да зва ляе атры маць вы шэй шую 
аду ка цыю за больш ка рот кі тэр мін — за 4, 
а не за 6 га доў.

— Чым ста ра еце ся пры цяг нуць абі ту-
ры ен таў, Аляк сандр Мі хай ла віч?

— Ці ка вай для іх у бу ду чым ра бо тай і перс-
пек ты вай твор ча га рос ту. Га лоў ны ар гу мент, 
які пе ра кон вае, — за па тра ба ва насць на шых 
вы пуск ні коў. Па кож най з на шых спе цы яль-
нас цяў на 15-20 вы пуск ні коў, якія на ву ча лі ся 
за кошт бюд жэ ту, што год пры хо дзіць да 50 
за явак. Атрым лі ва ец ца па два — два з па-
ло вай мес цы на ча ла ве ка. Вы бар ёсць, і ён 
— цу доў ны. Ка лі ра ней вы пуск ні кі імк ну лі ся 
за стац ца ў Мін ску (тут на прад пры ем ствах 
яшчэ ня даў на і зар пла ты бы лі больш вы со кія, 
і са цы яль ны па кет больш важ кім), то за раз 
ах вот на едуць у аб лас ныя і ра ён ныя цэнт ры. 
Бо там так са ма пра па ну юць ці ка вую ра бо-
ту на пры бо ра бу даў ні чых прад пры ем ствах 
і на огул доб рыя ўмо вы для жыц ця і пра фе-
сій на га рос ту.

Па раў наль на ня даў на з'я ві ла ся та кое па-
няц це, як «ба за вае прад пры ем ства». Гэ та 
тое, якое за клю чае да га вор з БНТУ на пад-
рых тоў ку кад раў і ўдзель ні чае ў аду ка цый-
ным пра цэ се: пра да стаў ляе сваю вы твор чую 
ба зу, аказ вае спон сар скія па слу гі і гэ так да-
лей. Яны ка рыс та юц ца пры яры тэ там пры 
атры ман ні спе цы я ліс таў. У нас, на прык лад, 
вель мі вы ні ко ва ідзе ра бо та з «Пе лен гам», 
што год на кі роў ва ем ту ды дзя ся так спе цы-
я ліс таў.

Так што пер шую па зі цыю — перс пек тыў-
насць — мы га ран та ва на за кры ва ем.

— Але вы ска за лі, што ў вас як мі ні мум 
тры ко зы ры.

— Дру гі ко зыр — вель мі моц ны па тэн-
цы ял вы клад чы каў. На па ста ян най асно ве і 

па су мя шчаль ніц тве 
іх пра цуе пры клад на 
150 ча ла век. У тым 
лі ку тры чле ны-ка-
рэс пан дэн ты На цы-
я наль най ака дэ міі 
на вук — Сяр гей 
Ан то на віч Чы жык, 
Юрый Мі хай ла-
віч Плес ка чэў скі і 
Аляк сей Ула дзі мі-

ра віч Бе лы, а так са ма ка ля трох дзя сят каў 
дак та роў на вук, пра фе са раў, і ка ля 80 да-
цэн таў. Пры ем на, што «Мін ча ні нам го да» 
ў га лі не на ву кі і аду ка цыі на зва ны пра фе-
сар Ула дзі мір Ці ма фе е віч Мін чэ ня, які ў нас 
пра цуе. Шы ро ка вя до мыя яго рас пра цоў кі, 
у пры ват нас ці, па ля чэн ні са су дзіс тых за-
хвор ван няў — стэнт граф ты і стэн ты. За раз 
рых ту ем ся за пус ціць іх у вы твор часць на 
ба зе па лі тэ ха. Ства ра ец ца на ват між ка фед-
раль ная ла ба ра то рыя іна ва цый на га ме ды-
цын ска га пры бо ра бу да ван ня.

Та кім чы нам, 70 пра цэн таў вы клад чы каў 
ма юць ву чо ныя сту пе ні і зван ні. Гэ та доб ры 
па каз чык.

— Мы звяр ну лі ўва гу, што на фа куль-
тэ це пра цу юць ад ра зу не каль кі на ву ко-
ва-да след чых цэнт раў.

— Цэнтр ап тыч ных ма тэ ры я лаў і тэх на ло-
гій, ла ба ра то рыя паў пра вад ні ко вай тэх ні кі і 
ла ба ра то рыя оп ты ка-элект рон на га пры бо ра-
бу да ван ня. Ся род вась мі ка фед раў — шэсць 
спе цы я лі за ва ных, і мож на ска заць, што гэ та 
са ма стой ныя на ву ко выя шко лы. Іх уз на чаль-
ва юць і на кі роў ва юць дзей насць дак та ры 
на вук — пра фе са ры. Так бы вае не заў сё ды 
І не ўсю ды.

Пра цу юць ма гіст ра ту ра па дзе вя ці спе цы-
яль нас цях, ас пі ран ту ра і дак та ран ту ра. На 
ба зе фа куль тэ та ство ра ны два на ву ко выя 
са ве ты па аба ро не кан ды дац кіх і док тар-
скіх ды сер та цый. Аба ра няц ца мож на па пя ці 
спе цы яль нас цях у га лі не пры бо ра бу да ван-
ня. Так што, як ба чы це, ка лі ча ла век хо ча 
зай мац ца на ву кай, то для гэ та га ство ра ны 
ўсе ўмо вы.

— А што гэ та за ці ка вая іні цы я ты ва 
на ра дзі ла ся на фа куль тэ це — «Пра фе-
сар — 33»?

— Гэ та зна чыць, стаць пра фе са рам у 33 
га ды. Ідэя сфар му ля ва на на што га до вай 
між на род най сту дэнц кай кан фе рэн цыі. Яна 
бы ла адоб ра на і пры ня та. Не каль кі на шых 
сту дэн таў па гэ тай схе ме ўжо пра цу юць. А 
за апош нія два га ды з пя ці вы пуск ні коў ас пі-
ран ту ры трое аба ра ні лі ды сер та цыі ў тэр мін. 
Гэ та азна чае, што ёсць на ву ко вая шко ла і 
ёсць ра бо та з ма ла ды мі.

І трэ ці склад нік па спя хо вай пад рых тоў кі 
спе цы я ліс таў— ма тэ ры яль ная ба за. Зра зу-
ме ла, што на ста рым аб ста ля ван ні ву чыць 
су час най пра фе сіі скла да на. Та му на бы-
ва ем су час нае аб ста ля ван не і пра грам нае 
за бес пя чэн не да яго, у тым лі ку з да па мо-
гай ба за вых прад пры ем стваў. А на вя ду-
чых вы твор чых прад пры ем ствах пра цу юць 
фі лі ялы ка фед раў, і час та за ня ткі, а так са ма 
вы твор чая прак ты ка пра вод зяц ца на ба зе 
прад пры ем стваў.

Імк нём ся су пра цоў ні чаць з су свет ны мі лі-
да ра мі ў той ці ін шай га лі не. Ска жам, ужо два 
га ды су пра цоў ні ча ем з су свет ным лі да рам у 
вы твор час ці мет ра ла гіч на га аб ста ля ван ня 
«Гек са гон мет ро ла джы», з яго дач чы ным 
прад пры ем ствам «Га лі ка». Яны пра да ста ві лі 
нам у ка ры стан не на бор су час на га мет ра-
ла гіч на га аб ста ля ван ня і дзе сяць ра бо чых 
мес цаў — «пер са нал кі» з ары гі наль ным 
пра грам ным за бес пя чэн нем. Ма шы на пра-
во дзіць не аб ход ныя па ста дый ныя пра вер кі і 
вы дае ліст з пад ра бяз ным ана лі зам.

Вы га да ўза ем ная. Бо, на прык лад, ка лі на 
прад пры ем стве ста вяць на вы твор чы па ток 
ней кую пра дук цыю, то мы на да га вор най 
асно ве мо жам пад рых та ваць ме то ды ку мет-
ра ла гіч на га кант ро лю па ста ды ях апра цоў кі. 
А для нас — ёсць на чым і ёсць ча му ву чыць 
бу ду чых спе цы я ліс таў.

За ня ткі пра вод зяць і спе цы я ліс ты-прак ты-
кі. Гэ та і ра бот ні кі «Пе лен га», і ме ды кі — па 
спе цы я лі за цыі «Бія тэх ніч ныя і ме ды цын скія 
апа ра ты і сіс тэ мы», і ін жы нер на-тэх ніч ныя 
ра бот ні кі з «ЛЭМ Та», з ІТ МО, з прад пры ем-
стваў па раш ко вай ме та лур гіі і ін шых.

— Што ў апош ні час з'я ві ла ся но ва га ў 
пад рых тоў цы спе цы я ліс таў ва ша га про-
фі лю?

— З'я ві ла ся но вая ці ка вая спе цы яль-
насць — «Мік ра-і на на сіс тэм ная тэх ні ка». 
У на ступ ным го дзе бу дзе пер шы вы пуск. Яна 
звя за на з рас пра цоў кай пры бо раў, якія вы-
ка рыс тоў ва юць на на струк ту  ра ва ныя дат чы кі 
і пры ста са ван ні. Ад на з та кіх рас пра цо вак — 
пра фе са ра Вя ча сла ва Хаць ко, так зва ны 
«Элект рон ны нос». Гэ та пры ста са ван не на 
асно ве на на струк ту ра ва ных сіс тэм, якое вы-
кон вае ды яг нос ты ку га за ва га ася род дзя. І 
мо жа па вель мі ма лой коль кас ці ма ле кул 
вы яў ляць пры сут насць шкод ных га заў.

Але на на тэх на ло гіі — па няц це да во лі шы-
ро кае. Та му праб ле май зай ма ец ца не толь кі 
ад па вед ная ка фед ра. У на шым цэнт ры ап-
тыч ных ма тэ ры я лаў так са ма вы ву ча юць і 
пры мя ня юць ма тэ ры я лы, якія змя шча юць 
на на па мер ныя час цін кі. І ме на ві та на на па-
мер ны эфект за бяс печ вае та кім ма тэ ры-
я лам улас ці вас ці, якіх ня ма ў ін шых. Гэ та 
як раз той на ву ко вы кі ру нак, якім зай ма ю ся 
я — ла зер ная фі зі ка і ап тыч нае ла зер нае 
ма тэ ры я лаз наў ства. Мы, у пры ват нас ці, 
рас пра ца ва лі клас ма тэ ры я лаў, якія дзя ку-
ю чы на на эфек ту да зва ля юць ге не ры ра ваць 
ла зер ныя ім пуль сы на на-і пі ка се кунд най 
пра цяг лас ці.

Ін тэ гра ва ны ін та рэс сту дэн таў

� За ня ткі з вы ка ры стан нем сі ла во га атам на га мік ра-
ско па пра во дзіць ака дэ мік трох між на род ных ака дэ мій, 
пра фе сар ка фед ры мік ра- і на на тэх ні кі, док тар тэх ніч ных 
на вук Ва сіль СЫ ЧЫК.

� У ла ба ра то рыі ме хат ро ні кі. На пя рэд-
нім пла не — стар шы вы клад чык Ула дзі мір 
РАМАНЕН КА.

� Ка фед ра «Ме та ла рэз ныя стан кі і ін стру мен ты». Вы клад чык 
На тал ля ЖЫР КЕ ВІЧ зна ё міць сту дэн таў са стэн дам пад шып ні ка вых 
вуз лоў вя до май фір мы «SKF».

ву чан ня па спе цы яль нас ці «Па ра тур бін ныя 
ўста ноў кі атам ных элект рыч ных стан цый», 
да вя ло ся яго іс тот на аб наў ляць. Тым больш, 
што праз не ка то ры час тут па ча лі рых та ваць 
і спе цы я ліс таў па аў та ма ты за цыі і кі ра ван ні 
энер ге тыч ны мі пра цэ са мі.

Перш за ўсё прад стаў ні кі энер га фа-
ка БНТУ па еха лі да тых, хто рых туе та кія 
кад ры. Каб не атры ма ла ся, што бе ла ру сы 
ство раць ней кія не су мя шчаль ныя ву чэб ныя 
пла ны. Па бы ва лі ў Мас коў скім энер ге тыч ным 
ін сты ту це (зна ка мі тым МЭІ), па зна ё мі лі ся з 
шэ ра гам ма тэ ры я лаў. У Мас коў скім ін жы нер-
на-фі зіч ным ін сты ту це, які за раз на зы ва ец ца 
На цы я наль ны да след чы ядзер ны ўні вер сі тэт 
і з'яў ля ец ца га лаў ным — рых туе кад ры для 
ўсёй Ра сіі. Па гля дзе лі, як пра цу юць у гэ тым 
кі рун ку ін шыя ВНУ, па ста ра лі ся пе ра няць 
леп шае.

— Мы апе ра тыў на пад рых та ва лі но вы 
аду ка цый ны стан дарт, но вы ты па вы ву-
чэб ны план, но вы ра бо чы ву чэб ны план, 

пад рых та ва лі ўсе пра гра мы, — рас каз ва-
юць на шы су раз моў цы. — Вы клад чы кі не-
каль кіх ка фед раў са мі се лі за пад руч ні кі, 
прай шлі пе ра пад рых тоў ку ў Об нін ску — у 
Цэнт раль ным ін сты ту це па вы шэн ня ква-
лі фі ка цыі. Вы кла даць част ку прад ме таў 
за пра сі лі спе цы я ліс таў і на ву коў цаў з ака-
дэ міч ных на ву ко ва-тэх ніч ных прад пры ем-
стваў і ін сты ту таў у Сос нах, з Са ха раў ска га 
ўні вер сі тэ та.

Па ра лель на ства ра лі ву чэб ную ба зу — па 
спе цы яль ных дыс цып лі нах, і па спе лі зра біць 
гэ та за два пер шыя га ды, па куль сту дэн ты 
ву чы лі агуль на аду ка цый ныя прад ме ты. Па-
сту по ва на ка фед ры пе ра аснас ці лі ўсе ла ба-
ра то рыі. Пад тры ма ла кі раў ніц тва ўні вер сі тэ-
та, і мы змаг лі за ку піць усю но вую лі та ра ту ру, 
якую вы да юць на пост са вец кай пра сто ры, і 
перш за ўсё ў Маск ве.

Ад на ча со ва рых та ва лі ба зы для пра хо-
джан ня вы твор чых і пе рад дып лом най прак-
тык. Што зу сім не прос та, бо ўсе АЭС зна хо-

дзяц ца за мя жой, гэ та рэ жым ныя аб' ек ты, і 
та му сту дэн таў-прак ты кан таў па він ны па ста-
ян на су пра ва джаць вы клад чы кі. Прак ты ка 
пра хо дзіць у Ра сіі, ва Укра і не. Уда ло ся да мо-
віц ца і ад пра віць сту дэн таў у Гер ма нію.

На бор 2008 го да не быў вя лі кім — 27 ча-
ла век. Але з 2014 го да для ра бо ты на АЭС 
БНТУ бу дзе вы пус каць кад ры па 4 спе цы яль-
нас цях. Вар та пад крэс ліць — пры пад трым цы 
спе цы я ліс таў Об нін ска, Уль я наў ска, Се ва сто-
па ля, на ват мі сіі МА ГА ТЭ.

Пер шы вы пуск ад быў ся ў гэ тым го дзе, вы-
пус ці лі 25 ча ла век. Ледзь ве не кож ны трэ ці 

атры маў дып лом з ад зна кай. У ас тат ніх вы со-
кі ся рэд ні бал — бы ла стап ра цэнт ная па спя хо-
васць. Раз мер ка ва лі ся па куль у «род нас ныя» 
ка лек ты вы — на бе ла рус кія элект ра стан цыі, 
якія пра цу юць на ар га ніч ным па лі ве, у «Энер-
га атам наг ляд». Усе яны па він ны прай сці 
да во лі пра цяг лую ста жы роў ку на ра бо чых 
па са дах — ма шы ніс та мі-аб ход чы ка мі тур бі-
ны і да па мож на га аб ста ля ван ня. А з БНТУ ў 
ды рэк цыю АЭС, якая бу ду ец ца, пе ра да дзе-
на ба за да ных 
на пер шых вы-
пуск ні коў.

Пуб лі ка цыю пад рых та ва лі Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ, Аляк сандр ФУР САЎ 
і Яў ген ПЯ СЕЦ КІ (фо та). Пры садзейнічанні прэс-центра БНТУ.
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� Док тар тэх ніч ных на вук Алег ДЭ ВОЙ НА, ас пі ран ты Аляк-
сандр ГА ЛІ ЛЕ ЕЎ і Ва сіль АКА ВІ ТЫЙ на ўчаст ку ла зер най апра цоў-
кі. Гу чыць ка ман да — і праз не каль кі ім гнен няў ла зер ны пра мень 
вы ра заў з ме та ліч най плас ці ны вось та кі уні вер сі тэц кі су ве нір.


