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У 2019 годзе В.Р.Стэмпіц-
кі заняў пасаду намесні-
ка начальніка навуко-

ва-даследчай часткі БДУІР, 
а з верасня 2021 года —
прарэктара па навуковай
рабоце. “Я ў БДУІР больш за 
20 гадоў. Ён стаў для мяне ад-
ной з найважнейшых частак 
жыцця. Як сказаў адзін з маіх 
паважаных калег: “Прыхо-
дзіць на работу і сыходзіць 
пасля заканчэння працоўна-
га дня трэба з задавальнен-
нем!” Я з упэўненасцю магу 
сказаць, што ў мяне з БДУІР 
менавіта такі сімбіёз”, — пад-
крэсліў Віктар Раманавіч.

З’яўляючыся прарэкта-
рам, ён арганізуе і кіруе на-
вуковай, навукова-тэхнічнай 
і інавацыйнай дзейнасцю 
ўніверсітэта. “Асноўны прын-
цып маёй дзейнасці — маты-
ваваць уласным прыкладам і 
натхняць калег на вырашэн-
не задач, якія забяспечаць 
усебаковае развіццё ўнівер-
сітэта на карысць нашай 
краіны”, — сказаў В.Р.Стэм-
піцкі.

БДУІР сёння — адзін з вя-
дучых універсітэтаў як Бе-
ларусі, так і краін Усходняй 
Еўропы. Да таго ж гэта на-
вуковая арганізацыя, якая 
забяспечвае поўны цыкл 
падрыхтоўкі канкурэнта-
здольных спецыялістаў і на-
вукоўцаў і рэалізацыю фун-
даментальных і прыклад-
ных даследаванняў. А яшчэ 
БДУІР — базавая арганіза-
цыя дзяржаў — удзельніц 
СНД па вышэйшай адукацыі 
ў галіне інфарматыкі і радыё-
электронікі. У многіх краінах 
свету ўніверсітэт вядомы як 
знакаміты брэнд не толькі 
адукацыі, але і навукі.

“У апошнія гады наша 
краіна вымушана адказваць
на новыя сусветныя выклікі:
з аднаго боку, імклівае раз-
віццё тэхналогій і змянен-
не светапогляду грамадства,

а з другога — пандэмія, са-
цыяльная і палітычная неста-
більнасць на міжнароднай 
арэне, — заўважыў В.Р.Стэм-
піцкі. — БДУІР аператыў-
на рэагуе на існуючую сітуа-
цыю: рэалізуюцца падыходы 
па дыверсіфікацыі рынкаў 
збыту навукова-тэхнічнай 
прадукцыі і падрыхтоўцы 
спецыялістаў, укараняюц-
ца новыя метады падтрым-
кі навуковых даследаванняў, 
ажыццяўляецца аптыміза-
цыя напрамкаў навуковай і 
адукацыйнай дзейнасці”.

Будучыню ўніверсітэ-
та Віктар Раманавіч бачыць 
перспектыўнай: “У нас шмат 
увагі ўдзяляецца развіц-
цю напрамкаў, звязаных са 
штучным інтэлектам, апра-
цоўкай вялікіх даных, тэхна-
логіямі стварэння гульнявых 
дадаткаў і г.д. Пры падрых-
тоўцы спецыялістаў, акрамя 
традыцыйных спецыяльна-
сцей у галіне радыётэхнікі, 
мікра-, нанаэлектронікі і ін-
фармацыйных тэхналогій, 
значны акцэнт робіцца на 
рэалізацыю адукацыйна-
га працэсу ў галіне інфарма-
цыйнай бяспекі праграмных 
і апаратных сродкаў, у тым 
ліку звязаных з інтэрнэт-тэх-
налогіямі”.

Па словах прарэктара 
БДУІР, айчынная адукацыя 
гарманічна спалучае ў сабе 
асаблівасці класічнай сістэ-

мы з інавацыямі, якія прыно-
сяць навукова-тэхнічны пра-
грэс і сусветныя тэндэнцыі 
ў галіне падрыхтоўкі спецы-
ялістаў: “Лічу, для дасягнен-
ня поспеху не трэба кідац-
ца ў крайнасці і імкнуцца 
без аглядкі прытрымлівац-
ца сусветных трэндаў, але 
варта ажыццяўляць падрых-
тоўку спецыялістаў, улічваю-
чы лепшы айчынны і сусвет-
ны вопыт”.

Нагадаем, БДУІР унікаль-
ны тым, што навуковыя 
даследаванні ў ім пераваж-
на выконваюцца ў адасоб-
леным падраздзяленні — 
навукова-даследчай част-
цы (НДЧ) пад кіраўніцтвам 
Віктара Стэмпіцкага. У склад 
НДЧ уваходзіць больш за
30 навукова-даследчых ла-
бараторый і груп, 7 навуко-
вых цэнтраў, якія забяспеч-
ваюць вырашэнне найваж-
нейшых фундаментальных і 
прыкладных задач як нашай 
краіны, так і замежных пар-
тнёраў.

“Для маладых вучоных у 
нашай краіне створана эфек-
тыўная дзяржаўная сістэма 
падтрымкі на ўсіх этапах на-
вучання і навуковай дзей-
насці: фінансаванне даследа-
ванняў праз прадастаўлен-
не грантаў і стыпендый. 
Роля ж універсітэта — у по-
шуку таленавітай моладзі,
прадастаўленні ёй матэ-
рыяльна-тэхнічнай базы для 
правядзення даследаван-
няў і матэрыяльнага сты-
мулявання, — патлумачыў 
прарэктар. — У нас аргані-
завана дастаткова эфек-
тыўная сістэма падтрымкі 
маладзёжнай навукі. Дзей-
нічае савет маладых вучо-
ных, які рэгулярна арганізуе 
вучэбныя семінары для сту-
дэнтаў і магістрантаў, пра-
водзіць конкурс на лепшую 
магістарскую дысертацыю і 
конкурс “Лепшы малады ву-
чоны БДУІР” з прэміраван-
нем пераможцаў і іх наву-
ковых кіраўнікоў. Матэ-
рыяльна стымулюцца аба-
роны кандыдацкіх і доктар-
скіх дысертацый, публікацыі 
ў рэйтынгавых часопісах, а 
таксама мы падтрымліваем 
выданне манаграфій мала-
дых вучоных”.

2022 год у БДУІР аб’яўле-
ны Годам маладзёжнай на-
вукі. У яго межах заплана-
вана правядзенне конкур-
саў на атрыманне грантавай 
падтрымкі праектаў за кошт 
уласных сродкаў універсі-
тэта, вынікі якіх накірава-
ны на стварэнне ўзораў 
канкурэнтаздольнай наву-
кова-тэхнічнай прадукцыі, 
развіццё перспектыўных на-
вуковых напрамкаў і ўдаска-
наленне адукацыйнага пра-
цэсу, а таксама фінансаванне 
інавацыйных стартап-праек-
таў.

“На ўсіх этапах фарміра-
вання асобы — бацькамі 
дома, настаўнікамі ў шко-
ле, выкладчыкамі ва ўнівер-
сітэце, старэйшымі калегамі 
і кіраўнікамі на прадпрыем-
стве — моладзь павінна ра-
зумець важнасць і каштоў-
насць іх дзейнасці для раз-
віцця і росквіту нашай краі-
ны”, — падзяліўся меркаван-
нем В.Р.Стэмпіцкі.

У пачатку года свет па-
бачыў электронны 
вучэбна-метадыч-

ны комплекс па вучэбнай 
дысцыпліне “Алгарытмы 
і структуры даных”. Яго 
стваральнік — выкладчык 
факультэта прыкладной 
матэматыкі і інфарматы-
кі БДУ загадчык кафедры 
дыскрэтнай матэматыкі і 
алгарытмікі Уладзімір Мі-
хайлавіч Котаў. У 2021 го-
дзе ён атрымаў грант Прэ-
зідэнта Беларусі ў галіне 
навукі і адукацыі на рас-
працоўку і ўкараненне гэ-
тага комплексу ў адука-
цыйны працэс.

Комплекс складаец-
ца з вучэбнай праграмы, 
дапаможніка “Зборнік за-
дач па тэорыі алгарытмаў” 
і дыягнастычнага інстру-
ментарыю. Ён створаны 
для студэнтаў, якія вучац-
ца на спецыяльнасцях “Ін-
фарматыка”, “Прыкладная 
інфарматыка (па напрам-
ках)”, “Прыкладная матэ-
матыка (па напрамках)”. 
“На ФПМІ чытаюцца кур-
сы “Алгарытмы і струк-
туры даных” і “Тэорыя 
алгарытмаў”, у якіх асвят-
ляецца вельмі запатраба-
ваная тэма “Звязаныя ал-
гарытмы”. У межах гранта 
я распрацаваў зборнік за-
дач па алгарытмах, напі-
саў лекцыйны матэрыял, 
заданні для практычных 
заняткаў і наборы тэстаў, 
з дапамогай якіх можна 
праверыць, наколькі сту-
дэнты зразумелі тэму і ці 
навучыліся рашаць скла-
даныя задачы з эўрыстыч-
ным ці пераборным ха-
рактарам або няпоўнай 
інфармацыяй”, — патлу-
мачыў прафесар.

Увогуле, гэты ком-
плекс дасць магчымасць
павысіць якасць падрых-
тоўкі спецыялістаў у галі-
не інфармацыйных тэх-
налогій, а таксама эфек-
тыўнасць выступлення 
каманд навучэнцаў і сту-
дэнтаў на міжнародных 
спаборніцтвах. “Разам са 
студэнтамі мы стварылі 
платформу Insight runner, 
на якой праводзяцца спа-
борніцтвы. Яна даступ-
ная для ўсіх, і ў нашых 
спаборніцтвах могуць
удзельнічаць і школь-
нікі, і студэнты, і выклад-
чыкі”, — дадаў Уладзі-
мір Міхайлавіч, які шмат

гадоў займаецца алім-
піядамі. У 90-х ён 10 га-
доў трэніраваў зборную 
Беларусі па інфарматы-
цы. Зараз на яго платфор-
ме трэніруюцца студэнты, 
якія паспяхова выступа-
юць на чэмпіянатах свету 
па праграмаванні. Між ін-
шым каманда БДУ 20 ра-
зоў выходзіла ў фінал чэм-
піянату.

Вучэбная распрацоўка 
У.М.Котава ўжо зацікавіла 
некаторыя фірмы, якія 
прапанавалі выкарыстоў-
ваць яго дыягнастычны 
інструментарый для вы-
рашэння сваіх практыч-
ных задач. “Напрыклад, 
паміж БДУ і Huawei заклю-
чана пагадненне на выка-
рыстанне нашага інстру-
ментарыю. Такія сур’ёзныя 
кампаніі ставяць перад 
намі многа практыка-ары-
ентаваных задач, на якіх 
студэнты і вучацца. Увогу-
ле, у нас атрымаўся добры 
сімбіёз, бо і навучэнцы 
задзейнічаны, і выклад-
чыкі крыху разгружаны, 
таму што наша аўтаматы-
заваная платформа сама 
правярае і ацэньвае зада-
чы”, — паведаміў прафе-
сар. У яго далейшых пла-
нах — распрацоўка новых
практыка-арыентаваных
задач і тэстаў, правядзен-
не спаборніцтваў на базе 
платформы і пашырэн-
не супрацоўніцтва з кам-
паніямі і прадпрыем-
ствамі.

Дарэчы, 50 гадоў жыц-
ця У.М.Котава звязаны з 
БДУ. Тут ён скончыў фа-
культэт прыкладной матэ-
матыкі і аспірантуру, аба-
раніў кандыдацкую і 
доктарскую, стаў выклад-
чыкам, пасля — загад-
чыкам кафедры і пра-
фесарам. Менавіта ва 
ўніверсітэце дзясяткі га-
доў назад ён захапіўся ал-
гарытмамі, якім і сёння
аддае перавагу, таму і 
можа расказваць пра іх 
гадзінамі: “Калі простымі 
словамі, то і канкрэтна-
му чалавеку, і прадпрыем-
ству алгарытмізацыя да-
памагае прымаць даклад-
ныя рашэнні. Спачатку — 
алгарытм, потым — яго 
рэалізацыя”.

Да таго ж Уладзімір 
Міхайлавіч — навуковы 
кіраўнік аўтарскага калек-
тыву школьных падруч-

нікаў па інфарматыцы, якія 
сёння выкарыстоўваюцца 
ва ўсіх установах адукацыі. 
Дзякуючы яго ініцыятыве, 
у падручніках для 11 кла-
са з’явіўся вялікі раздзел, 
прысвечаны інфармацый-
най бяспецы. “У інтэрнэце 
можна многа ўсяго знай-
сці — і карыснага, і шкод-
нага. Прычым шукаць доў-
га не трэба, знаходзіцца 
само. А для юнага чала-
века гэта рэальная пагро-
за, — акцэнтаваў увагу 
прафесар. — Мы стараем-
ся зрабіць падручнікі да-
ступнымі і сучаснымі, каб 
яны адпавядалі часу. Таму 
ў нас ёсць электронная 
версія, якую мы актуалізу-
ем штогод”.

Хутка ў школах з’явіц-
ца профіль па інфарматы-
цы. Прафесар паведаміў, 
што для настаўнікаў рых-
туе метадычныя рэкамен-
дацыі па выкладанні раз-
дзела “Алгарытмізацыя”. 
“Калі вучань хоча займац-
ца алгарытмізацыяй, то 
гэта трэба рабіць на неаб-
ходнай мове. І чым мова 
больш строгая, тым лепш 
можна ёй навучыць. А чым 
больш мова дапушчае 
вольнасцей, тым хутчэй 
чалавек зробіць памылку. 
Pascal — вучэбная мова, 
якая дазваляе прытрымлі-
вацца адзінага падыходу: 
ад простага да складанага. 
Хоць у школьнай праграме 
мова і не прапісана і мож-
на выбраць любую, але, на 
мой погляд, лепш пачы-
наць з Pascal. Дзве трэці на-
стаўнікаў адабраюць мой 
падыход, хоць вучні ста-
вяцца да гэтага па-розна-
му. Аднак калі ў старшых 
класах яны вырашаюць 
стаць праграмістамі, то 
разумеюць, наколькі па-
трэбна гэтая мова”, — ска-
заў У.М.Котаў.

Ён перакананы, што на 
ўроках інфарматыкі дзеці 
павінны асвоіць камп’ю-
тар і не баяцца яго, авало-
даць асновамі логікі і стаць 
дысцыплінаванымі: “Зра-
біць гэта ўдаецца дзякую-
чы мове Pascal, бо яна па-
трабуе жорсткай дысцы-
пліны. Зараз разглядаецца 
пытанне аб увядзенні ін-
фарматыкі ў 5 класе, каб 
развіваліся і логіка, і мато-
рыка і каб дзеці вучыліся 
хутка набіраць на клавія-
туры”.

На маё ж пытанне, 
чаму школа павінна на-
вучыць дзяцей, прафесар 
сцісла адказаў: “Навучыць 
вучыцца”. І гэта бясспрэч-
на!

Матэрыялы
Вольгі АНТОНЕНКАВАЙ.

2022 год у БДУІР аб’яўлены Годам 
маладзёжнай навукі. Што і невыпадкова, 
бо ва ўніверсітэце не толькі рыхтуюць 
канкурэнтаздольных спецыялістаў 
і навукоўцаў, але і рэалізуюць 
фундаментальныя і прыкладныя 
даследаванні. Падрабязней пра іх раскажа 
прарэктар па навуковай рабоце ўстановы 
Віктар Стэмпіцкі.

Як пакарыць 
алгарытмы
і навучыцца
з іх дапамогай 
прымаць 
правільныя 
рашэнні, якімі 
павінны быць 
школьныя 
падручнікі па 
інфарматыцы
і чаму карысна 
валодаць Pascal — 
ведае Уладзімір 
Котаў.

БДУІР — брэндБДУІР — брэнд
у навуцыу навуцы

ПакарыцельПакарыцель
алгарытмікіалгарытмікі

“Для маладых 
вучоных у нашай 
краіне створана 
эфектыўная 
дзяржаўная 
сістэма 
падтрымкі на ўсіх 
этапах навучання 
і навуковай 
дзейнасці”.
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