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У гу тар цы пры ня лі ўдзел: Анд-
рэй ІВА НЕЦ, кан ды дат хі міч ных 
на вук, стар шы ня Са ве та ма ла дых 
ву чо ных НАН Бе ла ру сі; Ксе нія РА-
ЗУ ВА НА ВА, кан ды дат гіс та рыч-
ных на вук, Ад дзя лен не гу ма ні-
тар ных на вук і мас тац тваў НАН 
Бе ла ру сі; Свят ла на АЛЕЙ НІ КА ВА, 
кан ды дат са цы я ла гіч ных на вук, 
вя ду чы на ву ко вы су пра цоў нік 
На ву ко ва-да след ча га ін сты ту та 
тэ о рыі і прак ты кі дзяр жаў на га кі-
ра ван ня Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь; 
Воль га МА РА ЗЕ ВІЧ, кан ды дат эка-
на міч ных на вук, да цэнт, стар шы-
ня Са ве та ма ла дых ву чо ных Бе ла-
рус ка га дзяр жаў на га эка на міч на га 
ўні вер сі тэ та; Дзміт рый РУ ДА КОЎ, 
кан ды дат хі міч ных на вук, Ад дзя-
лен не хі міі і на вук аб Зям лі НАН 
Бе ла ру сі; Аляк сандр ШАШ КО, 
стар шы вы клад чык эка на міч на га 
фа куль тэ та БДУ, на мес нік стар-
шы ні Са ве та ма ла дых ву чо ных; 
Воль га КРУ КОЎ СКАЯ, ас пі рант, 
кі раў нік пра цоў най гру пы па на ву-
ко вай дзей нас ці Са ве та ма ла дых 
ву чо ных НАН Бе ла ру сі; Тац ця на 
ПЛІС КО, ас пі рант, Ад дзя лен не хі-
міі і на вук аб Зям лі НАН Бе ла ру сі.

Якая яна — 
су час ная бе ла рус кая на ву ка?

А. Іва нец: — Аца ніць стан бе-
ла рус кай на ву кі сён ня да зва ля юць 
кан крэт ныя ста тыс тыч ныя звест кі 
па рэс пуб лі цы, якія вя дуц ца не на-
мі, а шмат лі кі мі ін сты ту та мі і ар га-
ні за цы я мі. Па коль кас ці на ву коў цаў 
знач ную част ку ўсёй бе ла рус кай 
на ву кі — кры ху больш за 30% — 
скла дае Ака дэ мія на вук.

А. Шаш ко: — У ліс та па дзе бы-
ла апуб лі ка ва на та кая ін фар ма цыя 
(Global Іnnovatіon Іndex 2013), што 
Бе ла русь па раз віц ці на ву кі і на ва-
цый у све це зна хо дзіц ца на 77-й па-
зі цыі са 142 кра ін-удзель ніц. Вя до-
ма, ёсць пы тан ні па скла дзе гэ та га 
спі са. Пры чым нам вя до ма, як гэ та 
ўсё ро біц ца. Асоб ныя звест кі бя руц-
ца з ін шых рэй тын гаў; ка лі нас у іх 
ня ма, ста віц ца про чырк. Па на шых 
ацэн ках, ка лі за мест гэ тых про чыр-
каў па ста віць рэ аль ныя ліч бы, то 
мы бы лі б на 50-х па зі цы ях.

В. Ма ра зе віч: — Стан ай чын най 
на ву кі вы зна ча юць яе на ву коў цы. 
Мно гія бе ла рус кія ву чо ныя вя до мыя 
ў све це. Не толь кі хі мі кі і фі зі кі, а і 
эка на міс ты, гіс то ры кі, прад стаў ні кі 
тэх ніч ных на вук. Іх кні гі і пад руч ні кі 
пе ра вы да юц ца, пе ра кла да юц ца на 
за меж ныя мо вы, іх цы ту юць. Але 
мне зда ец ца, не толь кі ін дэкс цы-
та ван ня трэ ба ўліч ваць, ка жу чы аб 
раз віц ці на ву кі. Ад на спра ва — вы-
ка ры стан не на ву ко вых пуб лі ка цый і 
аб агуль нен няў у пра вя дзен ні тэ а рэ-
тыч ных да сле да ван няў і ў на ву чаль-
ным пра цэ се, ін шая — у атры ман ні 
прак тыч на га вы ні ку. Та му сён ня пе-
рад бе ла рус кі мі на ву коў ца мі ста іць 
за да ча: ду маць крэ а тыў на, ін тэн сіў-
на, а яшчэ і эфек тыў на.

А. Іва нец: — Са праў ды, у кож-
най з вя лі кіх га лін на ву ко вых да сле-
да ван няў у на шай кра і не ёсць ім-
ёны, агуль на пры зна ныя і вя до мыя 
ў све це. Але ма гу за пэў ніць, што 
многія з іх пра цу юць ра зам з еў ра-
пей скі мі і аме ры кан скі мі да след чы-
ка мі. А гэ та га во рыць аб пры знан ні 
бе ла рус кай на ву кі ў све це.

К. Ра зу ва на ва: — Боль шасць 
на шых ін сты ту таў, у тым лі ку эка но-
мі кі, фі ла со фіі і са цы я ло гіі, асаб лі ва 
ў апош нія га ды, ро бяць не па срэд-
ныя за ха ды па спро бе ін тэ гра цыі з 
вы твор час цю, па пад трым цы іс ну-
ю чых пра грам і на ват рас пра цоў цы 
ўлас ных. На шы эка на міс ты ў гэ тым 
пла не на пе ра дзе. Ка лі не пла не ты, 
то Бе ла ру сі дак лад на. Яны пры ма лі 
ўдзел у рас пра цоў цы буй ных дзяр-
жаў ных пра грам у га лі не на ву ко ва-
тэх ніч на га і іна ва цый на га раз віц ця. 
Ся род іх мож на на зваць Пра гра му 
раз віц ця ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь ла-
гіс тыч най сіс тэ мы на пе ры яд да 2015 
го да, Комп лекс ны пра гноз на ву ко ва-
тэх ніч на га пра грэ су Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь на 2011—2030 га ды з больш 
пад ра бяз ным яго аб грун та ван нем на 
2011—2015 га ды і ін шыя.

Ін сты ту там фі ла со фіі апош нім 
ча сам ар га ні за ва на звыш 30 на-
ву ко ва-ме та дыч ных се мі на раў, 
якія пра во дзі лі ся не па срэд на для 
кі раў ні коў, ін жы не раў, су пра цоў-
ні каў збы та вых пад раз дзя лен няў 
і ад дзе лаў кад раў. Та кія се мі на ры 
прай шлі ў Мін ску і ў не ка то рых рэ-
гі ё нах Бе ла ру сі, у пры ват нас ці, у 
Ба ра на ві чах. Яшчэ ад но з ці ка вых 
па чы нан няў Ін сты ту та эка но мі кі — 
спро ба ства рэн ня сет кі фі лі ялаў ін-
сты ту та, якія па він ны пра ца ваць на 
гас па дар ча-раз лі ко вых прын цы пах: 
Цэнтр фар сайт-да сле да ван няў для 
вы ка нан ня пі лот ных і поў на маш-
таб ных пра ек таў на цы я наль на га і 
над на цы я наль на га ўзроў ню, у якім 
вы ка за на за ці каў ле насць кі раў ніц-
тва Са юз най дзяр жа вы, Цэнтр біз-
нес-пра ек та ван ня і Цэнтр эка но мі-
ка-пра ва вых да сле да ван няў.

С. Алей ні ка ва: — Чым вы зна-
ча ец ца на ву ка? У пер шую чар гу — 
сіс тэ май аду ка цыі. Ка лі ка заць пра 
на шу сіс тэ му аду ка цыі, то за цвер-

джа ная, пры зна ная ва ўсім све це са-
вец кая на ву ко вая спад чы на, ад якой 
мы вель мі лёг ка ад мо ві лі ся, пе рай-
шоў шы на сіс тэ му Ба лон ска га пра-
цэ су, яшчэ не ска за ла свай го сло ва. 
На мой по гляд, гэ ты не пра ду ма ны 
пе ра ход быў не па трэ бен. Па тлу-
ма чу. Ра ней атры ман не вы шэй шай 
аду ка цыі пра ду гледж ва ла на ву чан-
не па спе цы яль нас ці і за сва ен не 
гу ма ні тар на га бло ка. Ця пе раш няя 
вы шэй шая аду ка цыя, якая ўжо ста-
ла ча ты рох га до вай, пра ду гледж вае 
атры ман не толь кі спе цы яль нас ці, 
гу ма ні тар ны блок зрэ за ны. А што 
та кое атры ман не спе цы яль нас ці? 
Па ста рых са вец кіх мер ках, гэ та 
ПТВ ці тэх ні кум, у той час як ВНУ 
за бяс печ ва ла сту дэн та тэ а рэ тыч най 
і ме та да ла гіч най ба зай — тым, што 
да ва ла маг чы масць фар мі ра ваць 
на ву ко вы све та по гляд. Гэ ты пе ра ход 
на ба ка лаў ры ят, вы да ліў шы гу ма ні-
тар ны блок, вы крас ліў атры ман не 
вы шэй шай аду ка цыі ў на шым сэн се. 
У Еў ро пе зу сім ін шая сі ту а цыя. Там 
гэ тая сіс тэ ма склад ва ла ся на пра-
ця гу ста год дзяў, і ў іх та кіх праб лем 
ня ма. А ў нас бы ла ін шая сіс тэ ма, 
якая ў ад но ім гнен не знік ла.

А. Шаш ко: — Аса біс та я гэ та га 
пе ра хо ду да ба лон скай сіс тэ мы не 
ба чу. Пер шыя два кур сы мы част-
ко ва да вуч ва ем сту дэн таў та му, 
што яны не па спе лі вы ву чыць у 
шко ле.

Д. Ру да коў: — Ка лі ка заць пра 
стан су час най на ву кі, то трэ ба ўзга-
даць ста тыс ты ку. Пры Са вец кім 
Са ю зе коль касць на ву коў цаў скла-
да ла 100 ты сяч ча ла век, сён ня ў 
нас кры ху больш за 30 ты сяч. Коль-
касць па мен шы ла ся ў тры ра зы! 
Акра мя та го, ад бы ва ец ца ска ра-
чэн не коль кас ці на сель ніц тва і ўсё 
больш ад чу ва ец ца роз ні ца ў апла-
це пра цы ву чо на га і ра бо ча га.

А. Іва нец: — Без умоў на, ёсць у 
нас і ста ноў чыя вы ні кі. Бе ла русь — 
ад на з не шмат лі кіх кра ін пост са вец-
кай пра сто ры, якая за ха ва ла сіс тэ-
ма тыч насць да сле да ван няў. У чым 
яна за клю ча ец ца? У тым, што на шай 
на ву цы ха рак тэр на пэў ная струк ту-
ра: ёсць ар га ні за цыі, якія ку ры ру юць 
тыя ці ін шыя на ву ко выя кі рун кі, ёсць 
між ве да мас ныя экс перт ныя са ве ты, 
якія іх вы зна ча юць, ёсць пад рых тоў-
ка на ву ко вых кад раў, без ча го на ву-
ка прос та не мо жа іс на ваць. Ня даў на 
да нас у Ака дэ мію на вук пры яз джа лі 
ка ле гі з су сед ніх кра ін. Як вы свет лі-
ла ся, яны прак тыч на ні чо га гэ та га 
не за ха ва лі. У тым жа Ка зах ста не 
та кое па няц це, як кан ды дат на вук, 
звя лі да ну ля. Укра і на ўво гу ле ста-
іць на па ро зе та го, каб рас пус каць 
са ве ты па аба ро не ды сер та цый. У 
Ра сіі ўсё ідзе да та го, што пад рых тоў-
ку ас пі ран таў бу дуць ажыц цяў ляць 
толь кі ВНУ, у ра сій скай Ака дэ міі на-
вук гэ тае пра ва ад бі ра юць. Так што 
на ша на ву ка яшчэ ў вель мі доб рым 
ста но ві шчы.

Да ро гу — ма ла дым. 
Ці бу ду чы ня на ву кі за во пы там 
ста рэй ша га па ка лен ня?

К. Ра зу ва на ва: — Што ты чыц-
ца мо ла дзі, то яна ўдзель ні чае 
прак тыч на ва ўсіх знач ных буй ных 
пра ек тах, якія рэа лі зу юц ца Ад дзя-
лен нем гу ма ні тар ных на вук і мас-
тац тваў. І гэ та зра зу ме ла, па коль кі 
да во лі скла да на, яшчэ не ма ю чы 
знач на га до све ду, пра во дзіць са ма-
стой ныя маш таб ныя да сле да ван ні. 
Та му час цей за ўсё гэ та су мес ныя 
пра ек ты. З ад на го бо ку, гэ та маг-
чы масць для мо ла дзі па гля дзець і 
ска рыс таць во пыт ста рэй ша га па-
ка лен ня, з дру го га — пад рых тоў ка 
бу ду чых кад раў. На прык лад, мо-
ладзь Ін сты ту та са цы я ло гіі ўдзель-
ні чае ў пад рых тоў цы вя лі кай коль-
кас ці са цы я ла гіч ных агля даў, рэ ка-
мен да цый і пра гно заў, у тым лі ку 
для ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван-
ня. Адзін з апош ніх — ма ты ва цыя 
мо ла дзі ў цэ лым і яе скі ра ва насць 
на па шы рэн не ўлас най аду ка цыі.

В. Ма ра зе віч: — Не вар та ка-
заць, што на ма ла дых на ву коў цаў 
сён ня ро біц ца стаў ка і ме на ві та за 
імі раз віц цё бе ла рус кай на ву кі і бу-
ду чы ня кра і ны ў цэ лым.

С. Алей ні ка ва: — На ву ку ўво-
гу ле нель га дзя ліць на ста лую і ма-
ла дую. На ву ка — агуль ны пра цэс. І 
ўсе да сле да ван ні, якія пра вод зяць 
як ма ла дыя, так і ста рэй шыя на-
ву коў цы, ад ноль ка ва вар тыя. У 
Мар ша ка ёсць цу доў ная эпі гра ма, 
якую ён пі саў ма ла до му паэ ту, які 
та кім ся бе лі чыў: «За чем о моло-
дости лет ты сообщаешь публике 
читающей? Тот, кто еще не на-
чал, не по эт; а тот, кто на чал, тот 
не начинающий». Гэ та ты чыц ца і 
ву чо ных: той, хто па чаў зай мац ца 
на ву кай, прос та на ву ко вец.

В. Кру коў ская: — У тых умо вах, 
у якіх пра цую я, мо ла дзі з вя до мы мі 
да сяг нен ня мі вель мі ма ла. Ад нак у 
той жа час усе ма ла дыя на ву коў-
цы ак тыў на за дзей ні ча ны ў вя лі кіх 
пра ек тах. Гэ та тыя лю дзі, на якіх у 
сва ёй што дзён най ра бо це аба пі-
ра юц ца вя до мыя на ву коў цы, яны 
вы кон ва юць шэ ра го выя за да чы. 
Та му ча каць та го, што ме на ві та ў 
ма ла до га ву чо на га бу дзе аса біс тая 
ўні каль ная рас пра цоў ка ці ад крыц-

цё, не зу сім ка рэкт на, бо та кая сі ту-
а цыя, што ў асноў ным мы пра цу ем 
над агуль ны мі пра ек та мі. Тым не 
менш у ма ла до га спе цы я ліс та ёсць 
усе шан цы рэа лі за ваць ся бе ў ме-
жах вя лі кіх пра ек таў. Усе ідэі ў та-
кім вы пад ку вы слу ха юць, праў да, 
не заў сё ды яны бу дуць рэа лі за ва ны. 
Хут чэй за ўсё, тут на ват ідзе кан ку-
рэн цыя не столь кі па між ка лек ты ва-
мі, коль кі ся род кі рун каў дзей нас ці 
і па між ін та рэ са мі ў тым лі ку. Усе 
ідэі, якія ў мя не ёсць, я ма гу рэа лі-
за ваць у агуль ных пра ек тах. У мя не 
ня ма не аб ход нас ці ад асаб ляц ца. І 
гэ та на шмат ці ка вей — быць част-
кай вя лі кіх пра ек таў. Пры чым, каб 
рэа лі за ваць улас ны пра ект, усё роў-
на трэ ба са браць вя лі кую ка ман ду.

Д. Ру да коў: — Не зу сім зго дзен. 
Ёсць Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі 
фонд фун да мен таль ных да сле да-
ван няў, дзе пра вод зяц ца шмат лі кія 
кон кур сы: су мес ныя, мо ла дзе выя. 
Маг чы ма, па фі нан са ван ні яны не 
та кія знач ныя, але, тым не менш, 
пэў ную ідэю тут мож на па спра ба-
ваць рэа лі за ваць: атры маць фі-
нан са ван не, апуб лі ка вац ца. Ін шая 
спра ва, што гла баль ныя рэ чы ні-
хто фі нан са ваць не ста не, бо гэ та 
да ра гое аб ста ля ван не і рэ ак ты вы, 
пра ца лю дзей, якім так са ма трэ ба 
пла ціць гро шы.

К. Ра зу ва на ва: — Прай шоў час 
збо ру пер са наль ных кам п'ю та раў у 
га ра жы. За раз, каб рас пра ца ваць 
гла баль ную знач ную ідэю, не аб ход-
на ка ман да.

Д. Ру да коў: — Пры чым 
ка ман да пра фе сі я на лаў! І 
тут уз ні кае праб ле ма. Час-
та та кое бы вае, што кан-
ды да ты на вук па кі да юць 
ака дэ мію, і мы, па сут нас-
ці, за бяс печ ва ем вы твор-
часць эліт ны мі кад ра мі.

В. Ма ра зе віч: — А ча-
му ча ла век, які мае ве ды, 
сту пень і во пыт, не мо-
жа пры мя ніць гэ та ўсё на 
прак ты цы і атры маць ад 
гэ та га ад да чу? Ня ўжо гэ та 
дрэн на? На ад ва рот, атры-
маў шы на прак ты цы больш 
во пы ту, ён мо жа вяр нуц ца ў на ву ку 
і зра біць пэў нае ад крыц цё.

Час цей за ўсё да сле да ван не — 
гэ та ка ман да. Ін шая спра ва, якая 
ка ман да, як яна пра цуе і што дае? 
Трэ ба ра зу мець, што док тар на-
вук — ча ла век, які вы ха ваў ка ман-
ду, якая, у сваю чар гу, да па маг ла 
яму, бо са ма стой на, не ўліч ва ю чы 
дум кі і по гля ды ка лег, пра во дзіць 
да сле да ван ні не маг чы ма. У на шай 
га лі не ў тым лі ку. Ад нак ка ман да 
мо жа быць знач на мен шай. Той жа 
фонд фун да мен таль ных да сле да-
ван няў для эка на міч ных пра ек таў 
— больш рэ аль нае фі нан са ван не ў 
тым пла не, што нам як раз не трэ ба 
мець спе цы яль на га аб ста ля ван ня і 
рэ ак ты ваў. На жаль, фі нан са ван не 
ў на ву ко вую дзей насць не та кое, як 
ха це ла ся б — ка лі б мож на бы ло 
ўтрым лі ваць сям'ю, зай ма ю чы ся 
толь кі на ву кай. Да рэ чы, у эка на-
міч ным уні вер сі тэ це іс нуе та кая 
тэн дэн цыя, што ся род ма ла дых на-
ву коў цаў пе ра ва жа юць жан чы ны.

А. Іва нец: — Уво гу ле, у рэс пуб-
лі цы жан чы ны ся род на ву коў цаў 
скла да юць 51,5 %.

А. Шаш ко: — Зай ма ю чы ся толь-
кі на ву кай, ма ла до му на ву коў цу 
вы жыць вель мі скла да на. На за ву 
не каль кі ліч баў. Па звест ках Бел-
ста та за каст рыч нік, у ся рэд нім за-
ро бак пра фе сар ска-вы клад чыц ка га 
скла ду быў дзесь ці 6,1 міль ё на, па 
на ву ко ва-да след чыц кіх уста но вах 
— 7,3 міль ё на, што пры клад на на 20 
% больш. Ка лі ж узяць сты пен дыю 
ас пі ран та — гэ та ка ля 2 міль ё наў, 
што на мя жы пра жыт ко ва га мі ні му-
му. Гэ та вель мі ад роз ні ва ец ца ад 
За ха ду. Там ма ла ды ча ла век мо жа 
да зво ліць са бе зай мац ца толь кі на-
ву кай. Яму вы плач ва юць сты пен-
дыю, ён кры ху вы кла дае, а га лоў нае 
— ён па ві нен ву чыц ца, пуб лі ка вац-
ца, пі саць пра цы. Ка лі ён пе ра ста-
не гэ та ра біць, яго ад ліч ва юць: усё 
вель мі прос та. У нас ас пі ран ту вы-
жыць на сты пен дыю вель мі скла-
да на, та му ён вы му ша ны зай мац ца 
чым за ўгод на, толь кі не на ву ко вай 
дзей нас цю.

Д. Ру да коў: — У рэ аль нас ці ў 
Ака дэ міі на вук кан ды дат на вук, 
да цэнт, ка лі ён пра цуе вы ключ на 
па бюд жэт най тэ ма ты цы, атрым-
лі вае кры ху больш за 4 міль ё ны. 
Ка лі ён яшчэ ўдзель ні чае ў да дат-
ко вых пра ек тах, та ды яго за ро бак 
па вы ша ец ца.

Т. Пліс ко: — За раз на ват стаў-
лен не да тых, хто лю біць ву чыц ца, 
змя ні лася. Пра па ган да ма са вай 
куль ту ры сён ня да лё ка на пе ра дзе. 
Быць «ба та ні кам» — сён ня не зу-
сім доб ра. Зай мац ца на ву кай ужо 
не мод на.

В. Ма ра зе віч: — Я з гэ тым не па-
га джу ся. Ма гу рас па вес ці пра сва іх 
ад на курснікаў. Мно гія, хто пай шоў 
з на ву кі ў вы твор часць, у свой час 
прый шлі да та го, што ста лі атрым-
лі ваць аль бо дру гую вы шэй шую 
аду ка цыю, аль бо сваю дзей насць 
за ры ен та ва лі на на ву ку. Яны пе ра-
строй ва юць свой све та по гляд; адзі-
нае, што яны па-ін ша му ста вяц ца да 
на ву кі: не як да асноў на га кі рун ку 

дзей нас ці, а да та го, што мо жа ім 
за бяс пе чыць леп шае іс на ван не. 
Эка на міс ты ра зу ме юць, што трэ ба 
аль бо пай сці ку дысь ці для атры ман-
ня во пы ту, каб мець маг чы масць 
неш та да сле да ваць, аль бо на ладж-
ваць пэў нае су пра цоў ніц тва.

Д. Ру да коў: — Ад нак не трэ ба 
за бы вац ца, што вя лі кія ад крыц ці 
здзяйс ня лі ме на ві та ма ла дыя ву-
чо ныя!

К. Ра зу ва на ва: — Уз га дай це да-
во лі ста ры фільм «До каз» з Эн та ні 
Хоп кін сам, гэ тую тры ва лую фра зу, 
што ма тэ ма ты кі ся бе рэа лі зу юць да 
26 га доў. У гу ма ні та ры яў усё інакш: 
каб «уклю чыць» паў на вар тас нае 
ана лі тыч нае мыс лен не і па ба чыць 
праб ле му больш шы ро ка, ім не аб-
ход на на за па сіць пэў ны жыц цё вы 
во пыт і ве ды. Сла ву тыя гіс то ры кі, 
са цы ё ла гі, а асаб лі ва фі ло са фы, — 
гэ та лю дзі ва ўзрос це не менш за 
30 га доў, а час цей — пас ля 35-ці.

Спрэч ка «фі зі каў» і «лі ры каў»: 
у чым яна сён ня?

А. Іва нец: — Сён ня най больш 
агуль на пры зна ны мі кі рун ка мі, у 
якіх пра цу юць бе ла рус кія на ву коў-
цы, з'яў ля юц ца фі зі ка, хі мія, бія хі мія 
ў пры ват нас ці, фар ма цэў ты ка, ма-
тэ ры я лаз наў ства.

А. Шаш ко: — У БДУ так са ма 
га лі но вая скі ра ва насць мае вя лі-
кае зна чэн не. Фі зі ка, хі мія, бія ло гія 
ў нас зна хо дзяць пры мя нен не. Как 

казаць пра гу ма ні тар ную на ву ку, 
яна, вя до ма, не на та кім жа ўзроў ні, 
але ёсць. На прык лад, на шы ма ла-
дыя ву чо ныя, што ты чыц ца мар ке-
тын гу і элект рон на га біз не су, увесь 
час за дзей ні ча ны. У пры ват нас ці, 
сё ле та яны рас пра ца ва лі пра ект па 
мар ке тын га вым да сле да ван ні для 
кам па ніі «Лу койл».

В. Ма ра зе віч: — У ідэа ле, на ву-
ко вец ВНУ — той ча ла век, які на-
ву кай за ці ка віў ся ўжо ў сту дэнц кія 
га ды, за тым па сту піў у ма гіст ра ту ру, 
пас ля ў ас пі ран ту ру, за стаў ся ў ВНУ, 
за тым, маг чы ма, пай шоў пра ца ваць 
на кан крэт ную вы твор часць. Ад ным 
сло вам, на ву ка ВНУ ўяў ляе са бой 
спа лу чэн не кі рун каў дзей нас ці. Мне 
зда ец ца, што, уліч ва ю чы ўмо вы, у 
якіх яна зна хо дзіц ца сён ня, гэ та вы-
хад са ста но ві шча. На ву ка па він на 
быць ці ка вай для да след чы ка, але 
яна не аба вяз ко ва па він на з'яў ля ец-
ца адзі ным кі рун кам дзей нас ці ў ча-
ла ве ка. І мы ў сва ім са ве це імк нём-
ся па ка заць, што на ву ко вец — не 
ча ла век з ус куд ла ча ны мі ва ла са мі і 
ў аку ля рах, які сяб руе толь кі з кні га-
мі, а гэ та ма ла ды, пра грэ сіў ны, крэ-
а тыў ны ча ла век, яко га ці ка віць усё, 
ён не за цык ле ны на чымсь ці ад ным. 
На пэў на, для прад стаў ні коў фун да-
мен таль най на ву кі гэ та не вель мі 
пра віль на: ка лі пе ра ста еш ду маць 
пра тое, што ці ка віць, вель мі хут ка 
вы па да еш з гэ та га пра цэ су і ту ды 
вель мі скла да на вяр нуц ца. Спра вай 
трэ ба зай мац ца па ста ян на. Але, як 
па каз вае жыц цё, мож на пра яў ляць 
ся бе ў не каль кіх кі рун ках і ра біць 
гэ та ад ноль ка ва эфек тыў на.

К. Ра зу ва на ва: — У су тках 24 
га дзі ны. Не маг чы ма ста яць паў дня 
ка ля стан ка і пры гэ тым зай мац ца 
на ву кай. Не аб ход на да ма гац ца, каб 
не бы ло пе ра ко саў да та го, што тыя 
лю дзі, якія здоль ны да ана лі тыч-
на га мыс лен ня, вы му ша ны цал кам 
за ціс нуць ся бе ў ме жы прак тыч най 
дзей нас ці. Ана лі тыч ная пра ца — як 
вы ву чэн не за меж най мо вы. Ка лі 
ты не раз маў ля еш на ёй ме сяц, ты 
страч ва еш слоў ні ка вы за пас, на 
ўзнаў лен не яко га спат рэ біц ца два 
ме ся цы. А як быць з фі ла со фі яй? 
Ме на ві та фі ла со фія — ад на з пер-
шых на вук гу ма ні тар на га цык ла, 
якая ўво гу ле ад каз вае за рас пра-
цоў ку ме ха ніз ма лю бо га да сле да-
ван ня. Ме на ві та фі ло са фы ад на-
ча со ва з са цы ё ла га мі да па ма га юць 
ней кім чы нам асэн са ваць гла ба лі-
за цый ныя пра цэ сы і пад рых та ваць 
на сель ніц тва да ўспры няц ця но вых 
тэн дэн цый.

С. Алей ні ка ва: — Уся пост са-
вец кая пра сто ра су тык ну ла ся з 
кры зі сам ідэн тыч нас ці і фар мі ра-
ван нем на цы я наль най ідэа ло гіі. 
У нас шмат рас пра ца ва лі доб рых 
пад руч ні каў па ідэа ло гіі, але ўсё 
роў на на цы я наль ная ідэя так і за-
ста ец ца ў по шу ку, яна не фар мі-
ру ец ца ад ра зу. І за гэ та ад каз ва-
юць, у пер шую чар гу, фі ла со фія, 
гіс то рыя і са цы я ло гія. Але, тым не 
менш, сён ня на зі ра ец ца, што гу ма-
ні тар ныя на ву кі ідуць па сы ход най. 
Спа дзя ю ся, што гэ та толь кі адап-
та цый ны пра цэс.

Д. Ру да коў: — З ін ша га бо ку, 
ка лі на ву коў цы з тэ а рэ ты каў пе ра-
хо дзяць у прак ты кі, іх па чы на юць 
ца ніць. Мае ка ле гі, якія пе рай шлі ў 
фар ма цэў тыч ную кам па нію, праз 
не ка то ры час пра су ну лі ся па служ-
бо вай лес ві цы. Ча му? Ёсць ве ды, 
на вы кі, до свед і ву чо ная сту пень. З 
ад на го бо ку, на ву ка як ся рэд не ста-
тыс тыч ная ве лі чы ня не зу сім за па-
тра ба ва на дзяр жа вай, але як толь кі 
мы пе ра хо дзім ад на ву кі да вы твор-
час ці, ста тус ву чо на га па вы ша ец ца. 
За раз бу дзе на зі рац ца кан ку рэн цыя 
па між фун да мен таль ны мі ве да мі і 
вы твор час цю, дзе мож на за ра біць 
гро шы: хут ка і не на пруж ва ю чы ся. 
Тым не менш, са свай го во пы ту ве-
даю, што і ў на ву цы мож на за ра біць. 
Іс нуе пэў ны по пыт на хі міч ныя тэх-
на ло гіі, на тэх на ло гіі ў га лі не фар-
ма цэў ты кі. Ін шая спра ва, што не ўсе 
гэ тыя пра ек ты мо гуць рэа лі за вац ца 
з-за кан флік ту ін та рэ саў.

Т. Пліс ко: — Вель мі ха це ла ся б, 
каб не на рас таў гэ ты пе ра кос фі нан-
са ван ня па між пры клад ной і фун да-
мен таль най на ву ка мі. Асаб лі ва каб 
на фун да мен таль ныя да сле да ван ні 
так са ма звяр та ла ся ўва га дзяр жа-
вы. Бо ка лі ўклад ваць срод кі толь кі 
ў пры клад ныя да сле да ван ні, з ча сам 
фі нан са ваць не бу дзе ча го. На са-
мой спра ве, ка лі ма ла дыя на ву коў цы 
ма раць пра на ву ку, іх ма ры на кі ра-
ва ны на неш та фун да мен таль нае. 
Пры клад ныя рас пра цоў кі — вя до ма, 
доб ра, але мно гія на ву коў цы, у тым 

лі ку і я, хо чуць пра во дзіць тэ-
а рэ тыч ныя да сле да ван ні, што 
ў нас, на жаль, амаль не фі-
нан су ец ца па пры чы не да ра-
га віз ны.

В. Кру коў ская: — Без-
умоў на, я ра зу мею ад роз-
нен не па між пры клад ной і 
фун да мен таль най на ву ка мі. 
Ад нак аса біс та ў мя не жа дан-
ня зай мац ца толь кі тэ о ры яй 
ня ма. Хут чэй на ад ва рот, у 
вы ні ку ра шэн ня прак тыч ных 
за дач ус плы вае іх тэ а рэ тыч-
ны ас пект. І та ды я ра зу мею, 
што па трэб на пры ду маць но-
вы па ды ход, каб вы ра шыць 

кан крэт ную за да чу. Для ся бе я па-
куль не ба чу ін ша га па ды хо ду, які 
мя не б за да валь няў.

Вы на ход ствы ма ла дых 
на ву коў цаў: ці з'я вяц ца ся род 
нас но бе леў скія лаў рэ а ты?

А. Іва нец: — Но бе леў ская прэ мія 
— толь кі адзін агуль на вя до мы спо-
саб пры знан ня на ву коў цаў. На са мой 
спра ве, каб тра піць у лаў рэ а ты, трэ-
ба зай мац ца не толь кі бе ла рус кай 
на ву кай. Я ўво гу ле ка тэ га рыч на су-
праць тэр мі на «бе ла рус кая на ву ка». 
На ву ка — пра цэс агуль на су свет ны. 
Ёсць да сле да ван ні, якія пра вод зяц ца 
бе ла рус кі мі на ву коў ца мі. Каб у нас 
бы ло но бе леў скае пры знан не, перш 
за ўсё, трэ ба, каб на шы бе ла рус кія 
ка ле гі пра ца ва лі ў скла дзе ка лек ты-
ваў агуль на вя до мых су свет ных гран-
таў. Толь кі ў та кім вы пад ку мож на 
атры маць но бе леў скую прэ мію. Той 
час, ка лі, се дзя чы ў ся бе ў ла ба ра-
то рыі, мож на бы ло ра біць пэў нае 
ад крыц цё, і на заўт ра стаць но бе леў-
скім лаў рэ а там, ужо прай шоў. Ця пер 
трэ ба пра ца ваць у ка ман дзе, якая 
ру ха ец ца ў тым жа кі рун ку, што і вы. 
Толь кі шчыль ная ка а пе ра цыя і ін тэ-
гра цыя ў агуль на су свет ную на ву ку 
мо жа пры вес ці да та го, што імя па чу-
юць у якас ці но бе леў ска га лаў рэ а та. 
Трэ ба ра зу мець, што та ды, хут чэй 
за ўсё, гэ та бу дзе ін тэр на цы я наль ны 
ка лек тыў. Як па каз вае час, ка мі тэт, 
які вы зна чае лаў рэ а таў, час цей за 
ўсё ад дае пе ра ва гу як раз між на цы-
я наль ным ка лек ты вам.

В. Ма ра зе віч: — Што ты чыц ца 
пры знан ня, то, ка лі мы га во рым пра 
мо ла дзе вую на ву ку, не вар та ад ра зу 
ду маць пра но бе леў скіх лаў рэ а таў. 
Трэ ба ска заць, што ў нас да стат ко-
ва шмат да сле да ван няў ма ла дых 
на ву коў цаў і на ват сту дэн таў, пры-
зна ных на між на род ных кон кур сах і 
алім пі я дах. Не ва ло даю звест ка мі па 
ўсёй кра і не, але ска жу пра эка на міч-
ны ўні вер сі тэт. Толь кі за мі ну лы год 
73 сту дэн ты пе ра маг лі на між на род-
ных алім пі я дах, 18 сту дэн таў ста лі 
сты пен ды я та мі спе цы яль на га фон ду 
Прэ зі дэн та, што пад крэс лі вае знач-
насць да сле да ван няў і ўва гу дзяр жа-
вы да ма ла дых на ву коў цаў.

Як ука ра ніць вы на ход кі 
на ву коў цаў і атры маць 
ад гэ та га эка на міч ную вы га ду?

В. Ма ра зе віч: — Сён ня пе рад 
на мі, у тым лі ку кі раў ні ком дзяр-
жа вы, па стаў ле на за да ча: зра біць 
так, каб бе ла рус кая на ву ка пры-
но сі ла ад чу валь ныя вы ні кі. І гэ та 
зра зу ме ла: на жаль, эка но мі ка 
кра і ны аб ме жа ва на ў рэ сур сах, і 
кі раў ніц тва кра і ны, а так са ма ўсе яе 
ор га ны, якія пра вод зяць дзяр жаў-
ную па лі ты ку, па він ны імк нуц ца да 
та го, каб лю бы ўкла дзе ны ў пэў ную 
спра ву ру бель пры но сіў ад да чу. У 
тым лі ку і на ву ка. І тут узні кае вя-
лі кая праб ле ма, якая ста іць пе рад 
на ву коў ца мі, бо боль шасць з іх ма-
рыць пра тое, каб прос та тва рыць, 

вы нош ваць ідэі, маг чы ма, ча сам 
аб сурд ныя, не заў сё ды прак тыч на 
пры мя няль ныя.

С. Алей ні ка ва: — У Ака дэ міі 
кі ра ван ня ўсе на шы іні цы я ты вы 
пад трым лі ва юц ца кі раў ніц твам. 
Адзі ная праб ле ма, якая, на пэў на, 
хва люе мно гіх, — фі нан са ван не 
кан фе рэн цый, якія пра вод зяц ца 
за ме жа мі на шай кра і ны. Што ты-
чыц ца шмат лі кіх пра ек таў, удзе лу ў 
гран тах і кон кур сах, то мы атрым лі-
ва ем аб са лют ную пад трым ку.

Ка лі ка заць на огул, то на пост са-
вец кай пра сто ры фар мі ру ец ца спа-
жы вец кае стаў лен не да на ву кі, ка лі 
яна аса цы ю ец ца са здзель на-прэ мі-
яль най апла тай. Гэ та пе ра шка джае 
ўсім, не толь кі ма ла дым. Фар мі ра-
ван не жорст ка га па тра ба ван ня ад-
да чы на ву кі па тра буе да пра цоў кі. 
Асаб лі ва гэ та ты чыц ца гу ма ні тар-
ных на вук. Так са ма іс нуе праб ле ма 
ўка ра нен ня сва іх вы ні каў. Вя до ма, 
ляг чэй гэ та га да сяг нуць эка на міс-
там і тэх ні кам, якія бліз кія да вы-
твор час ці. Але якое мо жа быць ука-
ра нен не ў фі ло са фаў, гіс то ры каў, 
пе да го гаў, па лі то ла гаў, акра мя як у 
на ву чаль ны пра цэс?

В. Ма ра зе віч: — Вель мі час-
та эка на міс ты са мі шу ка юць, дзе 
б ім улад ка ваць свае на ву ко выя 
да сле да ван ні, а пра мыс ло васць, 
у сваю чар гу, мае па трэ бу ў эка-
на міч ным аб грун та ван ні вы ні каў 
з тлу ма чэн нем шля хоў вы ва ду на 
ры нак, з вы ра шэн нем мар ке тын га-
вых за дач. Ёсць праб ле ма і ў тым, 
як зра біць да сле да ван не вя до мым 
і па пу ляр ным, каб яно пры нес ла 
эка на міч ную ад да чу. Мне зда ец-
ца, што адзін з кі рун каў раз віц ця 
на ву кі — ка а пе ра цыя на сты ку аб-
лас цей: тэх ніч ная га лі на з эка на міч-
най, ме ды цы на з эка но мі кай і г.  д. 
Каб вы ра шыць гэ тыя праб ле мы, 
ёсць не каль кі спо са баў, якія ўжо 
пры мя ня юц ца ў БДЭУ. Па-пер шае, 
на не ка то рых прад пры ем ствах 
ство ра ны фі лі ялы ка фед раў, якія 
ад каз ва юць, у тым лі ку, за іні цы-
я цыю і фі нан са ван не на ву ко вых 
да сле да ван няў. На жаль, знач най 
эка на міч най вы га ды та кое ўза е ма-
дзе ян не па куль не пры но сіць. Дру-
гі спо саб — пра вя дзен не мэ та вых 
да сле да ван няў. На прык лад, мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі ство ра ны так 
зва ны за дач нік ад пра мыс ло вас ці, 
ка лі прад пры ем ствы фар мі ру юць 
пе ра лік на ву ко вых кі рун каў, якія іх 
ці ка вяць, а ўжо ВНУ гэ тыя да сле-
да ван ні пра вод зяць. І ёсць трэ ці 
спо саб, за раз па пу ляр ны ў ВНУ, 
— ства рэн не біз нес-ін ку ба та раў, 
струк ту ры, якая да зва ля ла б сту-
дэн там рэа лі зоў ваць свае біз нес-
пра ек ты ў спро шча ных умо вах.

К. Ра зу ва на ва: — Гэ та са праў-
ды пы тан не для прад стаў ні коў гу-
ма ні тар ных на вук. Ка лі браць не-
па срэд на дзей насць су пра цоў ні каў 
Ін сты ту та гіс то рыі, мож на ўзга даць 
шмат лі кія вы пад кі, ка лі на шы ар хе-
о ла гі ўдзель ні ча лі ў вы ка нан ні ча сам 
не за пла на ва ных рас ко пак на мес цах 
гіс та рыч ных пом ні каў, якія трап ля-
юць у зо ны бу даў ніц тва, у пер шую 
чар гу — транс парт на га. Ка лі раз мо-
ва вя дзец ца пра вы ка нан не ме на ві-
та та кіх ра бот — най маль нік пла ціць 
гро шы, каб ар хе о ла гі свое ча со ва 
рас ка па лі і за кан сер ва ва лі зна ход-
кі з гэ тых пом ні каў, якія, зра зу ме ла, 
по тым за ста нуц ца ў му зей ных ка-
лек цы ях, — то гэ та пра мая ад да ча. 
А як, на прык лад, па лі чыць эка на-
міч ную вы га ду та го, што бе ла рус кія 
гіс то ры кі да па ма га лі ў рэ кан струк цыі 
Мір ска га зам ка? Па квіт ках? Ці як 
па лі чыць тую вы га ду, ка лі, на прык-
лад, ста не маг чы мым рэа лі за ваць 
пра па но вы гіс то ры каў пры пе ра ўтва-
рэн ні асоб ных тэ ры то рый Пры пяц ка-
га за каз ні ка ў ту рыс тыч ную зо ну? 
Дзе тут бу дзе эка на міч ная ад да ча? 
Гу ма ні тар ныя на ву кі — вель мі тон-
кая і вель мі спе цы фіч ная сфе ра, дзе 
час цей за ўсё эка на міч ная ад да ча 
ад ра зу не на стае.

Д. Ру да коў: — Усе хо чуць, каб 
на ву ка пры но сі ла пры бы так. З ад-
на го бо ку, гэ та маг чы масць за ра-
біць гро шы са мім ву чо ным, з дру-
го га — ува со біць іх ідэі ў жыц цё. 
Я лі чу, што ў бе ла рус кай на ву цы 
сён ня на зі ра ец ца кры зіс. І ён аб' ек-
тыў ны, бо за сна ва ны на не вы со кім 
фі нан са ван ні, спа дзе на ра джаль-
нас ці, і не ўза ба ве мы ста нем на зі-
раль ні ка мі ба раць бы за ча ла ве чы 
рэ сурс. Без умоў на, боль шая част-
ка лю дзей пой дзе на вы твор часць. 
Маг чы ма, гэ та і доб ра. Ча му? У на-
ву цы за ста нец ца толь кі яе элі та.

В. Кру коў ская: — Са праў ды, у 
на ву цы мож на за ра біць. Ад нак тыя 
гро шы, якія вы дзя ля юц ца на фун-
да мен таль ную на ву ку, мі ні маль ныя. 
Фун да мен таль ная на ву ка — за да-
валь нен не да ра гое. На шмат пра-
сцей уклад ваць гро шы ў пры клад-
ныя да сле да ван ні, дзе вы нік на ві-
да во ку. Ад нак для та го, каб заўт ра 
атры маць пры клад ныя рас пра цоў кі, 
сён ня трэ ба зай мац ца фун да мен-
таль най на ву кай. Та му за раз трэ ба 
знай сці пэў ны ба ланс.

А. Іва нец: — Чым больш на прак-
ты ку мы бу дзем ары ен та вац ца, тым 
ні жэй шае мес ца мы бу дзем зай-
маць на агуль на су свет ным уз роў ні. 
Да вай це па гля дзім, коль кі но бе леў-
скіх лаў рэ а таў атры ма лі эка на міч ны 
эфект ад сва іх ад крыц цяў у той час, 

ка лі яны бы лі зроб ле ны. Пра якое 
ўка ра нен не ідзе раз мо ва? У той час 
і па няц ця не ме лі, як мож на пэў ныя 
фі зіч ныя за ко ны пры мя ніць на прак-
ты цы. Па сут нас ці, шмат лі кая тэх ні-
ка, тыя ж ма біль ныя тэ ле фо ны, бы лі 
пры ду ма ны ўжо та ды.

Мы па він ны ра зу мець дак лад на, 
ча го мы сён ня ча ка ем ад на ву кі. Каб 
яна за раб ля ла гро шы? Ці мы бу-
дзем рых та ваць спе цы я ліс таў, каб 
быць тэх на ла гіч на ўспры маль най 
на цы яй? Коль кі пры кла даў, ка лі 
прад пры ем ствы ку пі лі но вае аб ста-
ля ван не, уста ля ва лі яго, а по тым — 
ка лапс: прад пры ем ства ста іць, бо 
ня ма спе цы я ліс таў, якія пра ца ва лі б 
на но вай тэх ні цы. Ка лі мы га во рым 
пра тое, што мы хо чам са мі рас-
пра цоў ваць тэх на ло гіі, то, пра бач-
це, гэ та ўжо зу сім ін шыя гра шо выя 
вы дат кі і ін шыя ча са выя пра меж кі. 
У на шай кра і не, у пер шую чар гу, 
мы па він ны за ду мац ца аб пад рых-
тоў цы спе цы я ліс таў, якія змо гуць 
ус пры няць тое, што ад бы ва ец ца ў 
све це. У ад ва рот ным вы пад ку мы 
вель мі хут ка прый дзем да та го, што, 
на ват ку піў шы кі тай скую тэх на ло-
гію, нам да вя дзец ца куп ляць яшчэ 
і ты ся чы кі тай цаў, якія бу дуць пра-
ца ваць на гэ тым аб ста ля ван ні. Трэ-
ба ра зу мець, што мы зна хо дзім ся ў 
агуль най сіс тэ ме. Та му нель га, каб 
не вы твор чая сфе ра бы ла больш вы-
со ка аплат най, чым вы твор чая.

В. Ма ра зе віч: — Не толь кі прад-
пры ем ствы па він ны фі нан са ваць 
на ву ку. У прын цы пе, усе га во раць 
аб ад ным і тым жа: дзяр жа ва па-
він на вы дат коў ваць срод кі на на-
ву ко выя да сле да ван ні, якія яе за ці-
ка вяць. А гэ та гро шы, якія дзесь ці 
трэ ба знай сці. І мы, у сваю чар гу, 
ра зу ме ем, што гэ та не так прос та.

А. Іва нец: — Трэ ба пры знаць, 
што на ву ко выя кад ры сы хо дзяць. 
Вось у чым уся праб ле ма. У леп-
шым вы пад ку спе цы я ліс ты ідуць у 
вы твор чую сфе ру, у гор шым — за 
мя жу, а яшчэ горш, ка лі яны ўво-
гу ле раз віт ва юц ца з на ву ко вай 
сфе рай. І спа дзя вац ца на тое, што 
заўт ра ўсе вер нуц ца, не вар та.

Пры чы ны гэ та га ў тым, што ў 
нас лі чыц ца, што пэў ны па тэн цы ял 
ёсць у кож на га. На са мой спра ве 
гэ та да лё ка не так. Не з кож на га 
ча ла ве ка мож на зра біць алім пій-
ска га чэм пі ё на, не з кож на га атры-
ма ец ца і доб ры на ву ко вец. Коль кі 
лю дзей у нас не свя до ма вы бі рае 
спе цы яль насць пры па ступ лен ні ў 
ВНУ? Па ды дзі да лю бо га пер ша-
курс ні ка і спы тай, ча му ён вы браў 
сваю спе цы яль насць? Ён ска жа, 
што тут ніз кі бал ці эка на міс ты за-
раз больш за па тра ба ва ны. А пас-
ля з гэ тых лю дзей трэ ба вы лу чыць 
леп шых, якія пой дуць у ма гіст ра-
ту ру, у ас пі ран ту ру. Сён ня ні для 
ка го не сак рэт, што ту ды не да бор. 
Кон кур су як та ко га ня ма. І ад гэ та га 
па ку ту юць усе. І ка лі мы не зра зу-
ме ем, што здоль ных да на ву кі лю-
дзей вель мі ма ла, то гэ та зро біць 
нех та за нас.

Д. Ру да коў: — Пры чым з гэ тых 
кан ды да таў на вук па він ны вы рас-
ці дак та ры на вук. А ка лі іх менш, 
ад па вед на, ма ла хто пой дзе ў дак-
та ран ту ру. А што та кое дак та ран ту-
ра? Гэ та са ве ты па аба ро не ды сер-
та цый. І мы прый дзем да та го, што 
хут ка мы іх мо жам стра ціць.

За чым бу ду чы ня 
бе ла рус кай на ву кі?

С. Алей ні ка ва: — Сён ня іс нуе 
праб ле ма ўспры ман ня су час ным па-
ка лен нем на ву кі як ро ду і як ві ду дзей-
нас ці. Ня даў на ў Ака дэ міі кі ра ван ня 
мы пра во дзі лі да сле да ван не ся род 
сту дэн таў 1—5 кур саў і ма гіст ран таў, 
у якім пы та лі ся, як яны ба чаць бу ду-
чы ню на ву кі? З ма гіст ран та мі бы ло 
ўсё прад ка заль на: яны ўжо зра бі лі 
свой вы бар. Што ты чыц ца ас тат ніх, 
так, іх на ву ко вая дзей насць, без-
умоў на, ці ка віць: яны ўдзель ні ча юць 
у шмат лі кіх алім пі я дах, кан фе рэн цы-
ях, се мі на рах, гурт ках. Ад нак, ка лі 
ўліч ваць ма ты ва цыю сту дэнц ка га 
ўдзе лу ў на ву цы, то гэ та атры ман не 
прэ фе рэн цый пад час за лі каў і іс пы-
таў, за да валь нен не аса біс тых ін та рэ-
саў. Атрым лі ва ец ца, што сён няш няя 
мо ладзь па куль раз гля дае на ву ку як 
клуб па ін та рэ сах. А ўсве дам лен не 
на ву кі як ві ду дзей нас ці, жыц цё ва га 
шля ху і пры зван ня ў су час на га ча ла-
ве ка ад сут ні чае. Так са ма мы вы ву-
ча лі ма ты ва цыю тых, хто па сту пае ў 
ма гіст ра ту ру. Боль шасць з іх ста віць 
пе рад са бой мэ ту аль бо ад клас ці на 
по тым раз мер ка ван не, аль бо вы-
ра шыць яшчэ на два га ды праб ле-
му пра ца ўлад ка ван ня, па збег нуць 
ар міі ці атры маць ін тэр нат. І толь кі 
15% апы та ных вы зна чы лі ся, што 
дак лад на хо чуць зай мац ца на ву кай 
і ма гіст ра ту ра — ад на са сту пе няў 
гэ та га шля ху. Пры чым толь кі 2% з іх 
мэ та на кі ра ва на пла ну юць па сту паць 
у ас пі ран ту ру. Та му аб сфар мі ра ва-
нас ці све та по гля ду па куль ка заць не 
пры хо дзіц ца.

У спор це ёсць та кі тэр мін, як кры-
зіс па ка лен няў. Гэ та ка лі ка ман да 
вый грае не каль кі га доў за пар, на-
прык лад, чэм пі я нат све ту, а по тым 
у яе ад ны пра ва лы. Ідзе зме на па-
ка лен няў. У на ву цы гэ тая зме на па-

ка лен няў хут ка ажыц ця віц ца. І бу дзе 
яма — ка лі мы не ста нем кла па ціц ца 
пра гэ та сён ня, ха ця б фар мі ру ю чы 
агуль нае ўяў лен не аб на ву цы.

К. Ра зу ва на ва: — Ка лі мы сён ня 
га во рым пра транс фар ма цыю све та-
по гля ду, то хто, як не гу ма ні та рыі, бу-
дзе яго мя няць і ўка ра няць іна ва цый-
нае мыс лен не ся род на сель ніц тва? У 
тым лі ку трэ ба мя няць і стаў лен не да 
на ву коў цаў кра і ны. Ад нак ёсць пэў-
ныя па каз чы кі, якія ўсё ж та кі да юць 
ап ты міс тыч ныя пра гно зы. На прык-
лад, толь кі Ін сты тут гіс то рыі сё ле та 
на браў 14 ас пі ран таў для роз ных 
фор маў на ву чан ня. Пры чым дзе ля 
ўлас най пад рых тоў кі — уся го трэ-
цюю част ку. А гэ та свед чыць пра тое, 
што не толь кі дзяр жаў ныя на ву ко выя 
ўста но вы гу ма ні тар най скі ра ва нас ці 
ма юць па трэ бу ў пад рых тоў цы спе-
цы я ліс таў вы шэй шай ка тэ го рыі, а і 
за ме жа мі ака дэ міч най сіс тэ мы за-
ці каў ле насць у та кіх спе цы я ліс тах іс-
нуе. Пры гэ тым не аб ход на ска заць, 
што за хоў ва ец ца су вязь Ака дэ міі на-
вук з ВНУ. Так, на прык лад, сё ле та 
ся род ма ла дых ву чо ных Адзя лен ня 
гу ма ні тар ных на вук і мас тац тваў 34 
ча ла ве кі вы кла да юць у ВНУ (час цей 
на чвэрць стаў кі). З ад на го бо ку, гэ та 
да зва ляе больш піль на пры гле дзец-
ца да бу ду чых маг чы мых ас пі ран таў 
і ма гіст ран таў, з дру го га, праз улас-
ны прык лад з'яў ля ец ца маг чы масць 
пры цяг нуць мо ладзь у на ву ку. Та му 
ўсё ў на шых ру ках.

В. Ма ра зе віч: — Са праў ды, у 
мо ла дзі не аб ход на сфар мі ра ваць 
па трэ бу ў па знан ні і ства рэн ні ча-
гось ці но ва га. На жаль, не ка то рыя 
абі ту ры ен ты пры хо дзяць у ВНУ не 
та му, што пра гнуць ве даў, а та му, 
што так мод на, так трэ ба і так хо чуць 
іх баць кі. Та му на ву чаль ныя ўста но-
вы па він ны за ду мац ца аб тым, якім 
чы нам у мо ла дзі сфар мі ра ваць ці-
ка васць да па знан ня. Тут уз ні кае і 
ін шае пы тан не: хто і як на кі роў вае 
ма ла до га ча ла ве ка ў на ву ку? Я ка жу 
пра кі раў ні коў. Хто та кі сён ня ма ла ды 
ву чо ны? Той, хто яшчэ ў сту дэнц тве 
за ха піў ся на ву кай, пас ля за стаў ся ў 
ВНУ аль бо пай шоў у Ака дэ мію на вук 
і яму не ка лі пры ві лі гэ тую ці ка васць. 
А гэ та быў кан крэт ны ча ла век — кі-
раў нік, уплыў яко га на ста наў лен не 
на ву ко вай мо ла дзі знач ны. Та му 
сён ня вель мі важ на звяр нуць ува гу 
і на тое, што сты мул для кі раў ні коў 
так са ма па ві нен быць.

А. Шаш ко: — У нас за хоў ва ец-
ца са вец кая тра ды цыя раз ві ваць 
усё і ад ра зу. А сён ня, маг чы ма, 
усё ж трэ ба за ся ро дзіць ува гу на 
чымсь ці больш пра рыў ным. Ха чу 
на га даць, што ў 2011 го дзе быў 
пад рых та ва ны агляд іна ва цый на га 
раз віц ця кра і ны, дзе шмат ка за ла-
ся пра тое, што кад ра вы па тэн цы ял 
на ву кі ў нас яшчэ вы со кі. Ад нак там 
бы ло вы лу ча на не каль кі праб лем, 
ад на з якіх — уза е ма су вязь з прак-
ты кай. І для ма ла дых на ву коў цаў 
гэ та вель мі важ на. Та му бу ду чы ня 
бе ла рус кай на ву кі — за зва рот най 
су вяз зю ад рэ аль на га сек та ра, 
дзяр жаў ных ор га наў, каб іс на ва ла 
за ці каў ле насць за пэў ныя да сле-
да ван ні пла ціць гро шы. А па куль у 
мно гіх прад пры ем ствах ін шая па лі-
ты ка: вы нам штось ці зра бі це, ка лі 
нас за да во ліць, мы вам за пла цім.

Д. Ру да коў: — Я ха чу на аса-
біс тым пры кла дзе да ка заць, што 
пра ца ваць у на ву цы ці ка ва, што ча-
сам і там мож на за ра біць гро шы. 
Праз два га ды я збі ра ю ся па сту-
паць у дак та ран ту ру. Ад даў 10-га-
да вую пра цу па сва ёй тэ ма ты цы ў 
вы да вец тва «Lambert», і ў мя не на 
ру ках ужо ёсць на дру ка ва ны ва-
ры янт ма на гра фіі, якая не ўза ба ве 
вый дзе ў свет.

С. Алей ні ка ва: — Без умоў на, 
мо ладзь ідзе ў на ву ку. Не столь кі, 
коль кі ха це ла ся б, але ўсё ж та кі ідзе. 
І ёсць вель мі та ле на ві тыя «зо рач кі», 
якія з'яў ля юц ца кож ны год. На пэў на, 
шмат «зо ра чак» быць не мо жа. Ад ну, 
дзве, тры я ў Ака дэ міі кі ра ван ня што-
год лаў лю, і аба вяз ко ва гэ тыя лю дзі 
ідуць у на ву ку, каб ад даць кра і не і 
гра мад ству тое, што іх ці ка віць. Та му 
перс пек ты вы заў сё ды ёсць.

А. Іва нец: — Па ста ян на ідуць 
раз мо вы аб пэў ных пра гра мах, 
перс пек ты вах, раз віц ці... Я ха чу 
звяр нуць ува гу на та кі ас пект: без 
тых лю дзей, якія бу дуць ажыц цяў-
ляць усё гэ та, здоль ных, ах во чых, 
усе гэ тыя перс пек ты вы бу дуць зна-
чыц ца толь кі на па пе ры. Наш на род 
— бе ла ру сы — да стат ко ва ін тэ ле-
кту аль ная і аду ка ва ная на цыя. Так, 
ёсць пэў ныя пра бе лы ў сіс тэ ме аду-
ка цыі. Ад нак, ка лі мы, па чы на ю чы 
з ува гі дзяр жа вы ці пэў ных ча ла ве-
чых ад но сін, змо жам гэ ты па тэн цы-
ял вы лу чыць, уз рас ціць, па ста віць 
на но гі, то бу дзе бу ду чы ня і ў на шай 
бе ла рус кай на ву цы. Ка лі ж мы сён-
ня па вер нем ся да гэ та га спі най, то 
стра цім вель мі шмат. Трэ ба ра зу-
мець: ка лі ты раз рэ жаш вя роў ку, а 
пас ля яе ніт кі па сцяг ва еш у роз ныя 
ба кі, ты по тым яе не зро біш та кой, 
якой яна бы ла да гэ туль. Та му вель-
мі хо чац ца, каб усе па вяр ну лі ся да 
на ву кі тва рам. А мы, у сваю чар гу, 
не пад вя дзём!

Пад рых та ва ла 
Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

«НА ВУ КА МА ЛА ДЫХ...»

Анд рэй Анд рэй ІВА НЕЦ.ІВА НЕЦ.Ксе нія Ксе нія РА ЗУ ВА НА ВА.РА ЗУ ВА НА ВА.Свят ла на Свят ла на АЛЕЙ НІ КА ВА.АЛЕЙ НІ КА ВА.Воль га Воль га МА РА ЗЕ ВІЧ.МА РА ЗЕ ВІЧ. Дзміт рый Дзміт рый РУ ДА КОЎ.РУ ДА КОЎ. Аляк сандр Аляк сандр ШАШ КО.ШАШ КО.Воль га Воль га КРУ КОЎ СКАЯ.КРУ КОЎ СКАЯ. Тац ця на Тац ця на ПЛІС КО.ПЛІС КО.

Каб у нас бы ло но бе леў скае 
пры знан не, перш за ўсё, 
трэ ба, каб на шы бе ла рус кія 
ка ле гі пра ца ва лі ў скла дзе 
ка лек ты ваў агуль на вя до мых 
су свет ных гран таў. Толь кі 
ў та кім вы пад ку мож на 
атры маць но бе леў скую прэ мію. 


