
Н АВУКОВА-ДАСЛЕДЧ АЯ РАБОТА СТУДЭНТ АЎ 
НА ГЕАГРАФІЧНЫХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ МДУ імя А. КУЛЯШОВА: 

ДАСЯГНЕННІ, ПЕРСПЕКТЫВЫ (1996-2010 гг.)
І.А. Жарына, І.М. Шаруха, МДУ імя А. Куляшова, г. Магілёў

Навукова-даследчая работа са студэнтамі спецыяльнасці «Біялогія і геаграфія» 
распачата ў 1996 г. з пачаткам палявых навуковых даследаванняў па тапаграфіі, 
геалогіі. Да гэтых даследаванняў далучыліся палявыя работы па метэаралогіі, 
гідралогіі, краявідазнаўству. У 1997 г. пад кіраўніцтвам І.М. Шарухі была створана 
студэнцкая навукова-доследная лабараторыя (СНДЛ) картаграфіі і краязнаўства, праз 
якую за гады яе існавання прайшло больш за 100 студэнтаў дзённай формы (амаль 25% 
выпускнікоў). Апошнія 5 гадоў студэнты працавалі ў накірунку рэалізацыі кафедральнай 
тэмы «Геаграфічныя аспекты ўстойлівага развіцця рэгіёнаў Беларусі (на прыкладзе 
Магілёўскага Падняпроўя)» (2006-2010 гг.).

3 пачаткам падрыхтоўкі студэнтаў па спецыяльнасці «Геаграфія (навукова- 
педагагічная дзейнасць)» студэнцкія навуковыя даследаванні актывізаваліся. Толькі 
ў рамках СНДЛ у 2009 г. абаронена 20 дыпломных, падрыхтавана 66 выступленняў на 
канферэнцыях, надрукавана 18 студэнцкіх прац.

3 1 верасня 2009 г. у СНДЛ пісалася 25 дыпломных (у т.л. З -  на АЗН). Па 1-2 студэнту 
ў год працавала пры НДЛ сацыяльна-гуманітарных праблем рэгіёна.

У снєжні 2009 г. створаны дацэнтам У.Г. Хамяковым навуковы гурток «Сацыяльна- 
эканамічная і палітычная геаграфія свету».

З 2001 г. выхаванцы кафедры штогадова ўдзельнічаюць у Рэспубліканскім конкурсе 
на лепшую студэнцкую навуковую работу. Усяго за 10 год пададзена на конкурс 31 
работа, з іх колькасці сталі лаўрэатамі 18 (без даных за 2009 г.; пададзена 4 работы). 3 
гэтай колькасці дыпломамі 1-й ступені ўдастоена 1 работа (2002, А. Бліндзерава), 2-й 
ступені -  6; 3-й ступені -  11. Лаўрэатам дыпломаў 2-3 ступені станавілісяН. Мілішкевіч, 
І. Рудкоўская, С. Галанава, Г. Вырвіч, І. Кузьміна, Т. Кабушава, К. Мазанкова, В. 
Пасько, А. Шчыпец і інш. Найбольшую колькасць лаўрэатаў падрыхтавалі І.М. Шаруха, 
М.Я. Захарава, Ю.А. Жураў.

12 студэнтаў працавалі ў Часовых Навуковых калектывах на ўмовах аплаты.
У 2008 г. студэнты-географы Р. Дрывіла, Д. Карніцкая занялі 2-е месца ў 

Міжнародным конкурсе на лепшыя студэнцкія (сярод студэнтаў ВНУ Усходняй Еўропы 
і краін СНД; 1-е месца -  у студэнтаў з Кыргызстана) відэаролікі па праблемах устойлівага 
развіцця. Конкурс праводзіўся ў межах канферэнцыі SDPromo-2008 «Экалогія. Чалавек. 
Супольнасць» (Кіеў).

На сённяшні дзень студэнты апошніх курсаў стацыянара 100% працуюць над 
дыпломнымі праектамі, болыпасць студэнтаў 3-4 курсаў займаецца навуковымі 
даследаваннямі ў рамках курсавых работ.

Матэрыяп паступіў у рэдакцыю 19 студзеня 2010 г.
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