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Падзякі
Мы выказваем шчырую падзяку ўсім, хто пагадзіўся прыняць удзел у 
інтэрв’ю і такім чынам спрычыніўся да збору першасных дадзеных для 
гэтага даследавання.

Мы таксама дзякуем прафесару Ларэце Таўгінене за яе парады і крытычныя 
заўвагі. Безумоўна, адказнасць за магчымыя недахопы даследавання 
ляжыць на аўтарах.

Вялікі дзякуй Цэнтру Астрагорскага за давер і падтрымку нашага 
даследавання.



Вадзім Мажэйка, Пётр Рудкоўскі 5

Рэзюмэ
• У сучаснай акадэмічнай дыдактыкі, усё большы і большы націск 

робіцца на пісьмовых заданнях, асабліва даследніцкіх эсэ. Без сумневу, 
гэта адзін з найлепшых спосабаў азнаёміць студэнтаў з канкрэтнымі 
тэмамі і развіваць крытычнае мысленне. З іншага боку, пісьмовыя 
заданні  надзвычай падатлівыя на розныя нядобрасумленныя 
практыкі, спасярод якіх найбольш яскравым з’яўляецца плагіят.

• Прынамсі 50% беларускіх студэнтаў займаюцца плагіятам. Яны 
здзяйсняюць усе віды плагіяту, з якіх кампіляцыя і копіпаст найбольш 
распаўсюджаныя. Вельмі верагодна, што значная частка беларускіх 
студэнтаў, якія навучаюцца ва ўніверсітэтах заходняга тыпу, таксама 
прыбягаюць да плагіяту.

• У беларускай акадэмічнай сістэме шырока распаўсюджана 
таларантнае стаўленне да плагіяту. Выкладчыкі вельмі паблажлівыя 
ў справе пакарання за плагіят.

• Няма курсаў крытычнага мыслення або/і акадэмічнага пісання, якія 
б давалі магчымасць студэнтам пазнаёміцца з прынцыпамі пошуку і 
перапрацоўкі інфармацыі. Існуючая сістэма патрабуе, каб студэнты 
выконвалі шмат пісьмовых працаў, але не дае ім інструментаў для 
выканання гэтых прац адпаведным чынам. Гэта – галоўны фактар 
распаўсюду плагіяту.

• Іншыя фактары плагіяту: адсутнасць ліцэнзійнага праграмнага 
забеспячэння “АнтыПлагіят” у распараджэнні выкладчыкаў, 
перанагрузка студэнтаў і выкладчыкаў, нізкія заробкі выкладчыкаў, 
а таксама слабасць акадэмічнай этыкі ў Беларусі.

• Для таго, каб пачаць усур’ёз пераадольваць праблему, ВНУ павінны 
перадусім вучыць студэнтаў крытычнаму мысленню і напісанню 
акадэмічных працаў. Важна даць студэнтам інструменты, з дапамогай 
якіх яны будуць магчы выконваць пісьмовыя заданні. Ніякія іншыя 
захады не будуць працаваць, калі гэты элемент ігнаруецца. 

.
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1. Метадалагічны ўступ
1.1. Чаго гэтае даследаванне тычыцца і чаго 
не тычыцца

Гэта практыка-арыентаванае даследаванне, якое праводзіцца з улікам 
пэўнага стратэгічнага бачання. Стратэгічная мэта палягае ў тым, каб зрабіць 
сістэму беларускай адукацыі прасторай прафесіяналізму, параўнальнай з 
аналагамі ў развітых краінах, такіх як Нямеччына, ЗША ці Вялікабрытанія. 
Неабходнай (але не дастатковай) умовай для дасягнення гэтай мэты 
з’яўляецца пераадоленне праблемы плагіяту. Мы хочам ўнесці свой уклад у 
пераадоленне праблемы, і гэты ўклад можа мець розныя формы: звярнуць 

увагу на праблему, стварыць супольнасць вакол ідэі 
барацьбы з плагіятам, распрацаваць практычныя 
рэкамендацыі для зацікаўленых ігд.

Для таго, каб унесці свой уклад у пераадоленне 
праблемы плагіяту мы павінны прынамсі прыблізна 
ацаніць яго маштаб і ўстанавіць асноўныя фактары, 
якія яго абумоўліваюць. Кагнітыўны аспект працэсу 
вырашэння праблемы вельмі важны, паколькі без яго 
паўстае рызыка марнавання часу, намаганняў і іншых 

рэсурсаў на рэалізацыю неэфектыўных рашэнняў. З іншага боку, не варта 
ўспрымаць кагнітыўную частку працы як самамэту. Нам патрэбныя веды, 
якія будуць перадусім карыснымі для вырашэнння праблемы плагіяту ў 
беларускай рэальнасці. Можна вывучаць самыя розныя аспекты плагіяту: 
які адсотак студэнтаў і выкладчыкаў здзяйсняюць плагіят? Які псіхалагічны 
стан суправаджае працэс стварэння плагіятнай працы? Чаму беларускія 
студэнты практыкуюць плагіят? Якія існуюць рашэнні праблемы ў 
беларускіх студэнтаў і выкладчыкаў? Колькі беларускіх грамадзянаў ведае 
пра існаванне плагіяту ў беларускай вышэйшай адукацыі? Хто быў першым 
беларусам, які здзейсніў плагіят?

Усе гэтыя пытанні могуць быць самі па сабе цікавымі, але не ўсе яны 
прыдатныя для нашых мэтаў. Няма сумненняў, што адказ на пытанне 
аб адсотках дужа прыдатны, бо выбар практычных мер залежаць ад 
таго, ці праблема зусім маргінальная і з’яўляецца зрэдку, ці яна шырока 
распаўсюджаная і мае сістэмны характар. Яшчэ больш карысным 
з’яўляецца адказ на пытанне пра фактары. Як лекар, ведаючы прычыну 
захворвання, можа паспяхова лячыць хваробу, так і веданне, чаму 
людзі займаюцца плагіятам, вельмі карыснае ў пошуку эфектыўных 
інструментаў для пераадолення праблемы. Але веданне, які адсотак 
беларускага насельніцтва ўсведамляе  існаванне плагіяту, у гэтым выпадку 
мала прыдатнае. Устанаўленне, хто быў першым беларускім плагіятарам, 
было б выдатным гістарычным адкрыццём, але гэта выканання нашых 
задач гэта ніякага значэння не мае. Такім чынам, першая рэч, якой наша 
даследаванне не тычыцца, гэта:

(1) Даследаванне не накіравана на прадстаўленне абсалютных і вычэрпных 
ведаў аб плагіяце ў беларускай адукацыі.

Лічыцца, што галоўнай вартасцю акадэмічных і экспертных ведаў 
з’яўляецца іх надзейнасць (reliability). Мы падтрымліваем гэтую тэзу, але з 
трыма агаворкамі. Па-першае, варта памятаць, што няма чагось такога, як 
«абсалютная надзейнасць». У выпадку эмпірычных дадзеных «надзейным», 

Як лекар, ведаючы прычыну 
захворвання, можа паспяхова 

лячыць хваробу, так і веданне, 
чаму людзі займаюцца плагіятам, 

вельмі карыснае ў пошуку 
эфектыўных інструментаў для 

пераадолення праблемы.
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як правіла, лічыцца фактуальные цверджанне, якое знаходзіцца «па-за 
рацыянальным сумненнем»1. Калі трэба выкарыстоўваць, напрыклад, 
дадзеныя Gallup Institute альбо Pew Research Center, не абавязкова даказваць 
іх надзейнасць: дастаткова таго, што няма падставаў сумнявацца ў тым, што 
гэтыя дадзеныя прынамсі прыблізна адлюстроўваюць рэчаіснасць. Што да 
выясняльных сцвярджэнняў, то іх надзейнасць грунтуецца на тым, што яны 
прапануюць лепшае выясненне рэлевантных фактаў, чым альтэрнатыўны 
набор выясняльных цверджанняў.

Па-другое, «надзейны» не абавязкова азначае «колькасна дакладны». 
Можна, напрыклад, надзейна ведаць, што спадар Х – валасаты (не лысы) 
і пры гэтым не быць здольным сказаць, колькі валасоў у яго на галаве. 
Гэтаксама, каб  надзейна цвердзіць, што плагіят – гэта не маргінальная з’ява, 
няма патрэбы ведаць дакладна, які дакладна адсотак студэнтаў здзяйсняе 
плагіят: 74%, ці 77% ці 72%. Нават калі мы дапускаем даволі шырокае поле 
пагрэшнасці  (напрыклад, ± 15%), то тэза аб немаргінальнасці надалей 
правамоцная, калі апытанне дае лічбу 74%.

І трэцяе – што асабліва актуальна для полісі-даследаванняў: для распрацоўкі 
эфектыўных рашэнняў праблемы не заўсёды неабходна здабыць веду 
найвышэйшай верагоднасці. Часам адносна высокай або нават умеранай 
верагоднасці можа быць дастаткова. Умераная верагоднасць таго, што будзе 
дождж, можа быць дастатковай падставай для рэкамендацыі ўзяць парасон. 
Часам нават малой ведагоднасці здарэння можа быць 
дастаткова, каб пачаць прымаць прэвентыўныя меры, 
як тое ёсць у сітуацыях low probability high consequence, 
якія шырока абмяркоўваюцца ў метадалогіі аналізу 
рызыкаў. Аналагічным чынам, каб рэкамендаваць 
сістэмныя меры па пераадоленні плагіяту мы не мусім 
мець абсалютную пэўнасць наконт паўсюднасці гэтай 
праблемы; адносна высокай або нават умеранай 
верагоднасці тут дастаткова.

З улікам сказанага вышэй, трэба зазначыць наступнае:
 
(2) Гэта даследаванне не ставіць мэтай прадстаўленне абсалютна надзейных 
дадзеных. Большасць дадзеных знаходзіцца «па-за рацыянальным 
сумневам».

(3) Гэта даследаванне не накіравана на колькасную дакладнасць, паколькі 
для ацэнкі маштабаў праблемы няма неабходнасці ў такой дакладнасці.

1.2. Кантэкст адкрыцця vs кантэкст абгрунтавання

У папярэдняй частцы мы даводзілі, што надзейнасць даследніцкіх 
цверджанняў павінна быць рэлятывізавана да задачаў дадзенага 
даследавання. У гэтай частцы мы закранем больш шырокае пытанне: у чым 
увогуле палягае надзейнасць?

Існуюць два падыходы адносна таго, як атрымаць надзейныя веды. 
Некаторыя метадолагі кажуць, што для таго, каб атрымаць такія веды, 

1	 Катэгорыя	«быцця	па-за		рацыянальным	сумневам»	узята	ад	Родэрыка	Чышолма.	Больш	на	гэту	тэму	
гл.	Radu	J.	Bogdan	(ed.),	1986.	Roderick	M.	Chisholm.	Boston:	D.	Reidel	Publishing	Company,	с.	38	і	наст.

І трэцяе – што асабліва актуальна 
для полісі-даследаванняў: для 
распрацоўкі эфектыўных рашэнняў 
праблемы не заўсёды неабходна 
здабыць веду найвышэйшай 
верагоднасці.
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патрэбны пэўны алгарытм, пакрокавая інструкцыя. Лічыцца, што, калі 
яе паслядоўна будзем прытрымлівацца, то гэта дасць надзейныя веды. 
Іншыя кажуць, што спробы знайсці такі алгарытм – гэта пусты занятак 
і заяўляюць, што для таго, каб веды былі надзейнымі, яны павінны быць 
інтэрсуб’ектыўна правяральнымі, падчас як шлях іх здабыцця менш важны 
або ўвогуле няважны2. Першы вядомы як «падыход кантэксту адкрыцця», 
а другі – як «падыход кантэксту абгрунтавання»3. Наша даследаванне 
грунтуецца на другім падыходзе.

Адным з важных наступстваў аддавання перавагі кантэксту абгрунтавання 
ёсць прызнанне, што спосаб здабыцця эмпірычных дадзеных ёсць абшарам 
крэатыўнасці. Даследчыкі свабодныя ў тым, як, калі і дзе здабываць 
дадзеныя. Істотна тут тое, наколькі гэтыя дадзеныя рэлевантныя да 
вырашэння наяўных кагнітыўных праблемаў. Можа здарыцца (і часам 
здараецца), што армія сацыёлагаў праводзіць дзясяткі лангітудных 
апытанняў, спажыткоўваюць бюджэты ў сотні тысяч долараў, але іх вынікі 
нерэлевантныя для вырашэння дадзеных кагнітыўных праблем. Простае 
незапланаванае назіранне часам можа быць больш рэлевантным, чым 
лангітуднае апытанне.
          
У ходзе нашага даследавання стаяць наступныя кагнітыўныя задачы:

а) Упэўніцца, што праблема плагіяту сапраўды існуе.

б) Устанавіць асноўныя формы плагіяту.

в) Ацаніць маштаб праблемы.

г) Устанавіць фактары, якія стаяць за гэтай праблемай.

Каб выканаць (a) і (б) ды (в), мы вывучылі вынікі нядаўняга апытання па 
цікавячай нас тэме, правялі паўструктураваныя інтэрв’ю і выкарысталі 
ўласныя назіранні. Каб дасягнуць (г), мы прымянялі абдуктыўнае 

2	 Пар.	Popper,	Karl,	2002.	The Logic of Scientific Discovery. London	and	New	York:	Routledge.	
С.	7-8.

3	 Salmon,	Wesley	C.	et	al.	(eds),	1992.	Introduction to the Philosophy of Science.	Indianapolis/Cambridge;	
Hackett	Publishing	Company.	С.	143-145.

Беларускія студэнты на лекцыі. Крыніца: https://1prof.by
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разумаванне4, якое з’яўляецца агульна прынятым спосабам выяўлення 
фактараў. Канстатацыі аб фактарах з’яўляюцца гіпотэзамі з рознымі 
ступенямі верагоднасці (як правіла, яны ніколі не з’яўляюцца стоадсоткава 
пэўнымі). У цэлым, працэс выяўлення  фактараў заснаваны на логіцы 
выяснення5.

1.3. Дэфініцыя і класіфікацыя

У гэтым даследаванні пад «плагіятам» будзем разумець 
свядомае запазычанне з іншых крыніц пазнаўчых 
элементаў, што не належыць да корпусу агульных ведаў, 
без інфармавання аб такім запазычанні. Плагіят можна 
падзяліць паводле пяці крытэраў: аўтарства, тып 
запазычанага аб’екту, абсяг, спосаб мадыфікацыі ды 
адносіны да аўтара або папярэдняга ўладальніка6.

A. У аспекце аўтарства можа быць гетэраплагіят, калі тэкст або ідэя 
запазычаны ў іншай асобы, і аўтаплагіят, калі аўтар перавыдае свой 
ранейшы тэкст або яго частку, прэзентуючы гэта як нешта новае.

Б. У аспекце запазычанага аб’екту можа быць тэкставы плагіят і ідэйны 
плагіят. Першае азначае выкарыстанне тэксту, выразаў, графікаў або 
формулаў з іншых крыніц без іх указання. Другое азначае выкарыстанне 
ідэяў з іншых крыніц без іх згадкі, падчас як моўнае або графічнае 
афармленне паходзіць ад плагіятара.

В. У аспекце абсягу плагіят можа быць7:
- вельмі малы (менш чым 10%);
- малы (ад 10% да 50%);
- вялікі (ад 50% да 75%);
- вельмі вялікі (ад 75% да 99%);
- абсалютны (100%).

Г. У аспекце спосабаў мадыфікацыі (гзн. якім чынам запазычаны тэкст 
відазменены ў выніковым тэксце):

- без мадыфікацый (метад «скапіраваць – уставіць»);
- мадыфікаваны шляхам рэдагавання (калі тэкст перафразаваны);
- мадыфікаваны праз кампіляцыю (запазычаныя фрагменты паходзяць 
з розных крыніц);
- мадыфікаваны праз пераклад (мова крыніцы запазычання іншая, 
чым мова выніковага тэксту); мы называем такі плагіят  «міжмоўным» 
або «перакладным».

 
E. У аспекце адносінаў плагіятара да аўтара або папярэдняга ўладальніка:

- узяты ад іншага аўтара без узаемадзеяння з ім (скрадзены плагіят);
- замоўлены ў іншага аўтара або ўладальніка (кантрактны плагіят).

4	 Наконт	логікі	абдуктыўнага	разумавання	гл.	Peirce,	Charles	Sanders.	Collected Papers of Charles 
Sanders Peirce, vol. v, Pragmatism and Pragmaticism,	edited	by	Charles	Hartshorne	and	Paul	Weiss.	
Cambridge,	MA:	Harvard	University	Press	1934,	§		188-189.

5	 Гл.		Nowak,	Stefan,	2006.	Metodologia nauk społecznych. Warszawa:	PWN.	С.	355.
6	 Пры	 выпрацоўцы	 класіфікацыі	 плагіяту	 мы	 ў	 пэўнай	 ступені	 выкарыстоўвалі	 напрацоўкі	
прадстаўленыя	ў:	Левин	В.И.	Плагиат, его сущность и борьба с ним	 //	Высшее	образование	в	
России.	2018.	№	1	(219).	С.	145-146.

7	 Гэты	крытэр	тычыцца	толькі	тэкставага	плагіяту.

Плагіят – свядомае запазычанне з 
іншых крыніц пазнаўчых элементаў, 
што не належыць да корпусу 
агульных ведаў, без інфармавання 
аб такім запазычанні.
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У нашай працы мы не будзем займацца праблемай аўтаплагіяту. Праблема 
ідэйнага плагіяту будзе закранута мімаходзь. Асноўная ўвага будзе 
засяроджана на тэкставым гетэраплагіяце.

Сутнасную частку даследавання мы выкладзем 
у наступным парадку. Спачатку прадставім 
эмпірычныя дадзеныя аб маштабе ды формах плагіяту. 
Дадзеныя будуць з трох крыніц: а) апытанне BIPI; 
б) паўструктураваныя інтэрв’ю; в) удзельнае назіранне 
аднаго з аўтараў даследавання. Пасля гэтага мы 
абмяркуем фактары выяўленага стану рэчаў, а потым 
сфармулюем вывады ды практычныя рэкамендацыі.

2. Эмпірычныя дадзеныя адносна 
маштабу і формаў плагіяту
У гэтай частцы мы паспрабуем ацаніць, наколькі шырока распаўсюджаны 
плагіят у Беларусі і ў якіх формах ён існуе. Як было сказана ва ўводзінах, 
мы будзем выкарыстоўваць тры крыніцы эмпірычных дадзеных. Першай 
крыніцай з’яўляецца апытанне BIPI, што праводзілася ў снежні 2016 – 
студзені 2017 г. Другой будуць паўструктураваныя інтэрв’ю з беларускімі 
выкладчыкамі, якія былі праведзены адмыслова для гэтага даследавання 
ў лістападзе 2018 г. Трэцяя крыніца – асабісты выкладчыцкі досвед Пятра 
Рудкоўскага, аднаго з аўтараў гэтага даследавання.

2.1. Апытанне BIPI

Апытанне пад назвай «Ацэнка вынікаў працы міністэрства і праблемы, 
якія стаяць перад вышэйшай адукацыяй у Рэспубліцы Беларусь з пазіцый 
студэнтаў і выпускнікоў»8 было праведзена Baltic Internet Policy Initiative 
(BIPI) у снежні 2016 – cтудзень 2017 г. метадам анлайн-апытання ў фармаце 
pop-up інтэрнэт-карсытальнікаў, абраных выпадкова. Даследаванне BIPI 
праводзілася па замове Грамадскага балонскага камітэта і ў асноўным 
было накіравана на атрыманне інфармацыі аб тым, як Балонскі працэс 
ўспрымаецца беларускімі студэнтамі, а тэма акадэмічнай сумленнасці была 
толькі адной з многіх.

Агульная колькасць студэнтаў, што адказвалі на пытанні адносна плагіяту, – 
126. 79% адсоткаў з іх на момант апытання атрымлівалі базавую вышэйшую 
адукацыю, 10% былі магістрантамі, а астатнія 10% трапілі ў катэгорыю 
«іншыя». 20% з іх навучаліся ў прыватных ВНУ, а 80% – у дзяржаўных. 77% 
навучаліся ў Мінску, 23% – у іншых гарадах.

Ажно 74% з апытаных прызналі, што здавалі працы, якія былі загружаныя 
з Інтэрнэту (25% з іх зрабілі гэта толькі аднойчы, 49% некалькі або шмат 
разоў). 61% прызналіся, што капіравалі тэксты іншых аўтараў без пазначэння 
8 Evaluation of the results of the ministry’s work and the problems facing higher education in the Republic 

of Belarus from the positions of students and graduates	http://bolognaby.org/images/uploads/2016/12/
gemiusAdHoc-study-for-OBK-Dec2016.pdf

У нашай працы мы не будзем 
займацца праблемай аўтаплагіяту. 
Праблема ідэйнага плагіяту будзе 

закранута мімаходзь. Асноўная 
ўвага будзе засяроджана на 

тэкставым гетэраплагіяце.
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крыніцы (25% з іх зрабілі гэта адзін раз, 38% рабілі гэта шмат разоў). Менш 
папулярныя, але ўсё-роўна даволі распаўсюджаныя формы плагіяту: здаванне 
пісьмовай працы, узятай ад іншага студэнта (45%); перакладанне тэксту з 
замежнай мовы (32%) і здаванне тэксту, напісанага  на замову (30%).

2.2. Паўструктураваныя інтэрв’ю

Інтэрв’ю былі праведзеныя ў межах гэтага даследавання 14-21 лістапада 
2018 года. У ім узялі ўдзел 11 выкладчыкаў з розных беларускіх універсітэтаў, 
у тым ліку Беларускага дзяржаўнага універсітэта, Беларускага дзяржаўнага 
эканамічнага універсітэта, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, 
Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта, 
Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і 
мастацтваў, Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
фізічнай культуры.

Удзельнікі інтэрв’ю выкладаюць студэнтам як дзённай, 
так і завочнай формаў навучання, а таксама на курсах 
перападрыхтоўкі; маюць досвед кіравання рознымі 
формамі пісьмовых працаў: курсавых і дыпломных, а 
таксама дысертацыяў розных ступеняў. Апроч таго, 
яны таксама маюць досвед  прыёму кантрольных прац 
і рэфератаў.

Паўструктураваныя экспертныя інтэрв’ю праводзіліся пры асабістай 
сустрэчы. Выкладчыкі, якія ўдзельнічалі ў інтэрв’ю, адказвалі як на 
падрыхтаваныя пытанні, агульныя для ўсіх, так і дадавалі меркаванні па 
тэме ад сябе. Правядзенне інтэрв’ю прадугледжвала гарантыю захавання 
ананімнасці і выкарыстанне дадзеных толькі ў адрэагаваным выглядзе.

У гэтым раздзеле мы абмяжуемся прадстаўленнем высноў, якія маюць 
дачыненне толькі да пытання аб маштабе і формаў плагіяту. Гэтыя высновы 
наступныя:

1) (Прынамсі) некаторыя выкладчыкі схільны не заўважаць некаторых формаў 
плагіяту. Беларускія выкладчыкі нясхільныя лічыць плагіятамі шэраг 
эсэ або прэзентацыяў, якія ў прынцыпе павінны быць класіфікаваныя як 
плагіят. Адзін з суразмоўцаў сказаў, што ён/яна лічыць тэкст плагіятам 
толькі ў тым выпадку, калі праграма «АнтыПлагіят» паказвае больш за 
50% супадзенняў. Гэта азначае, што:

a) малы альбо вельмі малы плагіят (у нашай тэрміналогіі) не лічыцца  
плагіятам;
b) плагіят, мадыфікаваны з дапамогай рэдактуры альбо перакладу 
ўвогуле не ўспрымаецца як плагіят, незалежна ад адсотку 
супадзення;
c) плагіят, які не распазнаны кампутарнай праграмай, не лічыцца 
плагіятам.

2) Выкладчыкі вельмі паблажлівыя ў пакаранні за плагіят. Як вынікае з усіх 
інтэрв’ю, калі ў пісьмовай працы ёсць толькі адзін параграф плагіяту, 
аўтар не будзе мець ніякіх наступстваў. Калі ўдзельнікаў інтэрв’ю пыталі, 
які адсотак пісьмовых прац студэнтаў утрымлівае плагіят, то мінімальнай 
была ў 20%, максімальнай – 90%. Але найбольш распаўсюджаная адзнака – 
70-75% пісьмовых прац беларускіх студэнтаў ўтрымліваюць плагіят.

Удзельнікі інтэрв’ю выкладаюць 
студэнтам як дзённай, так і завочнай 
формаў навучання, а таксама на 
курсах перападрыхтоўкі; маюць 
досвед кіравання рознымі формамі 
пісьмовых працаў: курсавых і 
дыпломных, а таксама дысертацыяў 
розных ступеняў.
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3) Студэнты не маюць патрэбы звяртацца да вытанчаных форм плагіяту. 
Простыя і танныя спосабы цалкам добра спрацоўваюць. Выкарыстоўваючы 
нашу класіфікацыю: крадзеныя плагіяты пераважаюць, а кантрактныя 
з’яўляюцца хутчэй выключэннем. 

4) Міжмоўны плагіят і ідэйны плагіят увогуле абмінаюцца. Апытаныя 
прызнавалі сваю бездапаможнасць у справе выяўлення міжмоўнага і 
ідэйнага плагіяту.

У кантэксце гэтай праблемы адзін з выкладчыкаў згадаў праблему 
няправільнага цытавання, калі замест дакладных цытат, аформленых з 
дапамогай дзвюхкоссяў, даюцца толькі агульныя спасылкі на некаторыя 
крыніцы, а фрагмент з’яўляецца альбо пераказам без указання аўтарства, 
або «копіпастам» іншага тэксту.

2.3. Дадзеныя на базе ўдзельнага назірання

Падчас як першы тып дадзеных дазволіў нам усвядоміць праблемы з 
пісьмовымі працамі ва ўніверсітэтах, размешчаных у Беларусі, назіранні сп. 
Рудкоўскага даюць зразумець, што адбываецца, калі студэнты з постсавецкіх 
краін (у тым ліку Беларусі) паступаюць ва ўніверсітэты заходняга тыпу.

З 2012 па 2016 год, сп. Рудкоўскі выкладаў ва Універсітэце Лазарскага 
(УЛ) у Варшаве, пераважна ў межах польска-брытанскай магістарскай 
праграмы. Назіранні, хоць не надзвычай шырокія ў колькасным плане, 
вартыя ўвагі па некалькіх прычынах. Па-першае, УЛ з’яўляецца адным з 
рэйтынгавых лідэраў сярод польскіх універсітэтаў і даволі прэстыжны ў 
рэгіёне. Па-другое, ён надае значна больш увагі, чым іншыя універсітэты ў 
рэгіёне, навучанню  студэнтаў акадэмічнаму пісьму, крытычнаму мысленню 
і асноўным пранцыпам  акадэмічнага этасу.

Па-трэцяе, яго палітыка ў сферы акадэмічнай сумленнасці даволі суровая: 
студэнты, злоўленыя на нядобрасумленных практыках даткліва караюцца. 
Па-чацвёртае, усе выпадкі нядобрасумленных практык, якія будуць 
прадстаўлены ніжэй, мелі месца ў межах магістарскіх штудыяў і большасць 
з іх – у межах польска-брытанскай праграмы. Разумным будзе меркаваць, 

Беларускія студэнты на лекцыі. Крыніца: https://adukar.by/
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што, калі такія праблемы ўзнікаюць у прэстыжнай школе з суровай 
палітыкай у справе акадэмічнай сумленнасці, то ў менш прэстыжных 
школах і надаючых менш увагі акадэмічнай сумленнасці такія праблемы 
будуць і пагатоў.

Факты такія. Спасярод 45 студэнтаў, у якіх сп. Рудкоўскі 
выкладаў у УЛ, ажно 14 былі злоўлены на плагіяце, 
што складае каля 30%. Усе плагіяты былі міжмоўнымі, 
гэта значыць крыніцы былі на іншых мовах (расейскай 
або польскай, як правіла), падчас як сама пісьмовая 
праца здавалася на ангельскай. Варта пры гэтым 
заўважыць, што прадстаўлены вышэй адсотак тычыцца 
толькі колькасці выяўленых плагіятаў. Рэальны адсотак, хутчэй за ўсё, 
вышэйшы. Па-першае, сп. Рудкоўскі правяраў не кожную працу на прадмет 
міжмоўнага плагіяту. Ён пачынаў рабіць гэта толькі тады, калі фразеалогія 
(англамоўных) працаў аказвалася надзвычай «славянскай».

Па-другое, нават правяраючы працу на прадмет міжмоўнага плагіяту, 
няма ніякай гарантыі, што падман будзе раскрыты. Кампутарная 
праграма Turnitin не была здольнай выявіць міжмоўны плагіят, дзе 
крыніцамі з’яўляліся славянскія мовы, такім чынам, выявіць яго можна 
было толькі выкарыстоўваючы сваю моўную інтуіцыю, уважлівасць і 
навыкі ў выкарыстанні пошукавых сістэм. Вядома, такі спосаб, акрамя 
таго, што з’яўляецца дужа часаёмкім, функцыянуе як выпадковы стрэл: ён 
у лепшым выпадку дазваляе часам выявіць плагіят. З улікам таго, што не 
ўсе эсэ правяраліся на прадмет міжмоўнага плагіяту, а спасярод тых, што 
правяраліся, не ўсе плагіяты маглі быць выкрыты, 30% фактычна выкрытых 
плагіятаў сапраўды ўражвае.

Да 45 пісьмовых прац, прадстаўленых у межах уласных курсаў сп. 
Рудкоўскага варта дадаць яшчэ 10 працаў, напісаных у межах курсаў іншага 
выкладчыка, якія трапілі да першага ў сувязі з працэсам постмадэрацыі. 
Спасярод гэтых дзесяці, чатыры аказаліся міжмоўнымі плагіятамі. Гэта 
яшчэ больш ўзмацняе перакананне наконт таго, што такога роду плагіят 
шырока распаўсюджаны.

Найбольш распаўсюджаная схема такога тыпу плагіяту такая: знаходзіцца 
адпаведны расейскі тэкст – перакладаецца на ангельскую мову з дапамогай 
гугл-транслятара – (часам) злёгку рэдагуецца – капіруецца 
ў «docx» – падбіраюцца англамоўныя тытулы навуковых 
прац, з якіх кампануецца бібліяграфія (і (псеўда)зноскі) – 
праца здаецца выкладчыку (для ілюстрацыі гл. Appendix).

Рэлевантнасць дадзеных з асабістага досведу 
выкладчыка патрабуе тлумачэнняў. У полі назірання 
былі студэнты з розных постсавецкіх краін, не толькі 
Беларусі. Такім чынам, высновы з гэтых назіранняў 
павінны тычыцца студэнтаў постсавецкай прасторы. 
Прадбачачы закід лагічнай хібіны пераносу ўласцівасцяў цэлага на частку 
(division fallacy), мы хацелі б раскрыць дзве перадпасылкі, якія падаюцца 
цалкам прымальнымі:

(Перадпасылка 1) Існуе высокая верагоднасць, што праблема плагіяту 
ўласціва  беларускай сістэме вышэйшай адукацыі не ў меншай ступені, 
чым сістэмам вышэйшай адукацыі ў іншых постсавецкіх краінах.

Найбольш распаўсюджаная 
схема такога тыпу плагіяту 
такая: знаходзіцца адпаведны 
расейскі тэкст – перакладаецца на 
ангельскую мову з дапамогай гугл-
транслятара.

Спасярод 45 студэнтаў, у якіх 
сп. Рудкоўскі выкладаў у УЛ, ажно 
14 былі злоўлены на плагіяце, што 
складае каля 30%.
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(Перадпасылка 2) Існуе высокая верагоднасць, што падыход 
беларускіх студэнтаў да пісьмовых працаў ва ўніверсітэтах заходняга 
тыпу істотна не адрозніваецца ад падыходу студэнтаў з іншых 
постсавецкіх краін.

Калі гэтыя дзве перадпасылкія прынятыя, то сцвярджэнне, што 
прадстаўленыя вышэй дадзеныя тычацца беларускіх студэнтаў, не 
абцяжарана division fallacy.

2.4. Што мы даведваемся з прадстаўленых дадзеных

Усе тры крыніцы дадзеных могуць выклікаць засцярогу што да прымальнасці 
іх абагульнення: наколькі правамоцны перанос назіранняў у межах дадзеных 
выбарак на ўсю сукупнасць беларускіх студэнтаў. Выбарка BIPI была даволі 
малой, да таго ж апытанне праз Інтэрнэт можа весці да звышрэпрэзентацыі 
частых інтэрнэт-карыстальнікаў (тыя, хто радзей карыстаюцца інтэрнэтам 
могуць быць недарэпрэзентаваны). Паўструктураваныя інтэрв’ю і ўдзельнае 
назіранне ў яшчэ меншай ступені прэтэндуюць на рэпрэзентатыўнасць. 
Нагадаем, аднак, асноўныя пастулаты датычна прагматыкі даследавання, 
якія былі сфармуляваны ў метадалагічных уводзінах: а) няма неабходнасці 
ў колькасна дакладных дадзеных; б) адносна высокая або нават умераная 
верагоднасць дастатковая для патрэб дадзенага даследавання.

На дадзеным этапе асноўнымі задачамі даследавання былі:
а) Упэўніцца, што праблема плагіяту ў беларускай вышэйшай адукацыі 
рэальная.
б) Выявіць асноўныя формы плагіяту.
в) Прыблізна ацаніць маштабы праблемы.

Прадстаўленыя вышэй дадзеныя цалкам дастатковыя для выканання 
гэтых задач. Ніжэй – канстатацыі, якія грунтуюцца на нашых дадзеных  і 
рэлевантныя для выканання пастаўленых задач:

(0) Праблема плагіяту ў беларускай вышэйшай адукацыі не маргінальная.

(1) Як мінімум 50% беларускіх студэнтаў, якія вучацца ў Беларусі,  
здзяйсняюць плагіят.

(2) Студэнты, якія вучацца ў Беларусі стасуюць усе віды плагіяту, 
спасярод якіх кампілятарскі і копі-паст плагіят з’яўляюцца найбольш 
распаўсюджанымі.

(3) Існуе шырока распаўсюджаная талерантнасць да практыкі плагіяту ў 
беларускай акадэмічнай прасторы і сістэме вышэйшай адукацыі.

(4) Значная частка беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца ва ўніверсітэтах 
заходняга тыпу здзяйсняюць плагіят.

(5) Студэнты, якія вучацца ва ўніверсітэтах заходняга тыпу здзяйсняюць 
розныя віды плагіяту, спасярод якіх перакладны плагіят пераважае.

Гэтыя (1) – (5) канстатацыі непасрэдна пацвярджаюцца дадзенымі, а іх 
эпістэмічны статус не ніжэйшы за статус быцця па-за рацыянальным 
сумневам. Мы можам, аднак, зрабіць некаторыя ўскосныя высновы, 
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Прынамсі 50% беларускіх 
студэнтаў, якія навучаюцца ва 
ўніверсітэтах іншых постсавецкіх 
краін, здзяйсняюць плагіят.

Эпістэмалагічны статус Канстатацыя Каментары 

Відавочнае

Па-за 
рацыянальным 
сумневам

Больш 
праўдападобнае, 
чым не

Раўнамоцнае

Праблема плагіяту ў беларускай 
вышэйшай адукацыі не маргінальная.
Як мінімум 50% беларускіх студэнтаў, 
якія вучацца ў Беларусі, здзяйсняюць 
плагіят.
Студэнты, якія вучацца ў Беларусі 
стасуюць усе віды плагіяту, спасярод якіх 
кампілятарскі і немадыфікаваны плагіят 
з'яўляюцца найбольш распаўсюджанымі.
Існуе шырока распаўсюджаная 
талерантнасць да практыкі плагіяту ў 
беларускай акадэмічнай прасторы.
Значная частка беларускіх студэнтаў, 
якія навучаюцца ва універсітэтах 
заходняга тыпу здзяйсняюць плагіят.
Студэнты, якія вучацца ва ўніверсітэтах 
заходняга тыпу здзяйсняюць розныя 
віды плагіяту, спасярод якіх перакладны 
плагіят  пераважае.
Прынамсі 50% беларускіх студэнтаў, 
якія навучаюцца ва ўніверсітэтах іншых 
постсавецкіх краін, здзяйсняюць плагіят.

Перадпасылка: Беларускія студэнты, якія 
навучаюцца ва універсітэтах іншых краін, 
кіруюцца тымі ж прынцыпамі ў ходзе 
здачы экзаменаў, што і студэнты, якія 
навучаюцца ў Беларусі.

Значны адсотак цяперашніх беларускіх 
выкладчыкаў здзяйснялі плагіят, калі яны 
былі студэнтамі

Перадпасылка: Улічваючы невысокі 
прэстыж выкладчыцкай працы ў Беларусі 
і невысокія стандарты акадэмічнай 
этыкі,  малаверагодна, што цяперашні 
выкладчыцкі склад складаецца выключна 
з меншасці тых, хто ніколі не здзяйсняў 
плагіяту

якія явяцца як правамоцныя, пры ўмове, што прыняты дадатковыя 
перапасылкі:

(6) Прынамсі 50% беларускіх студэнтаў, якія навучаюцца ва ўніверсітэтах 
іншых постсавецкіх краін, здзяйсняюць плагіят. [Перадпасылка: беларускія 
студэнты, якія навучаюцца ва універсітэтах іншых 
краін, кіруюцца тымі ж прынцыпамі ў ходзе здачы 
экзаменаў, што і студэнты, якія навучаюцца ў Беларусі].

(7) Значны адсотак цяперашніх беларускіх выкладчыкаў 
здзяйснялі плагіят, калі яны былі студэнтамі. 
[Перадпасылка: улічваючы невысокі прэстыж 
выкладчыцкай працы ў Беларусі і невысокія стандарты акадэмічнай этыкі,  
малаверагодна, што цяперашні выкладчыцкі склад складаецца выключна з 
меншасці тых, хто ніколі не здзяйсняў плагіяту]

Усе гэтыя канстатацыі могуць быць прадстаўлены ў адпаведнасці з іх 
эпістэмічным статусам. Паколькі няма выразных размежавальных ліній 
паміж паасобнымі статусамі (там плаўны пераход), то левая калонка явіцца 
без лінія:
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3. Фактары плагіяту
 

3.1. Фактары названыя студэнтамі

Даследаванне BIPI не толькі паказвае, колькі студэнтаў прызналася да 
здзяйснення плагіяту, але і тое, якім чынам студэнты тлумачаць існаванне 
гэтай практыкі. Адказваючы на пытанне аб тым, чаму студэнты прыбягаюць 
да плагіяту, рэспандэнты маглі выбраць некалькі варыянтаў адказу. Адказы 
размеркаваліся наступным чынам:

54% рэспандэнтаў тлумачаць факт прыбягання да 
плагіяту «адсутнасцю практычнай вартасці пісьмовых 
заданняў», а 48% прыкмячаюць, што тэмы, па якіх ім 
кажуць пісаць працы, «састарэлыя і непатрэбныя».

46% рэспандэнтаў сказалі, што студэнты здзяйсняюць 
плагіят або іншыя формы падману, паколькі гэта 

паўсюдная практыка. 37% рэспандэнтаў лічаць плагіят «інтэгральнай 
часткай шляху студэнцкага жыцця ва ўсе часы, і не варта перабольшваць 
негатыўныя наступствы такіх практык».

Толькі 29% сказалі, што плагіят спрычынены тым, што навыкі акадэмічнага 
пісьма, даследчай культуры і метадалагічная пісьменнасць не былі 
прышчэплены ў працэсе навучання. 22% звярнулі ўвагу на агульную 
атмасферу цярпімасці да плагіяту сярод студэнтаў і выкладчыкаў. 20% 
студэнтаў прыкмецілі, што плагіят з’яўляецца наступствам адсутнасці 
прававых механізмаў па барацьбе з парушэннем прынцыпаў акадэмічнай 
сумленнасці ў сістэме вышэйшай адукацыі ў Беларусі.

Падагульняючы, фактары ва ўспрыманні студэнтаў могуць быць 
згрупаваны ў чатыры катэгорыі: а) адчуванне непатрэбнасці (многіх) 
пісьмовых заданняў; б) успрыманне плагіяту як паўсюдную практыку; 
в) адсутнасць навыкаў акадэмічнага пісьма; д) адсутнасць прававых 
механізмаў па барацьбе з плагіятам.

3.2. Фактары названыя выкладчыкамі

У ходзе інтэрв’ю мы прасілі выкладчыкаў, каб адказалі на пытанне аб тым, 
чаму плагіят шырока распаўсюджаны сярод студэнтаў. Адказы могуць 
быць падзеленыя на тры катэгорыі: а) тыя, што ўказваюць на фактары, 
звязаныя са становішчам студэнтаў, б) што ўказваюць на фактары, звязаныя 
з сітуацыяй выкладчыка; в) што ўказваюць на культурны фон.

3.2.1. Фактары, звязаныя з сітуацыяй студэнтаў

1. Студэнты не маюць неабходных навыкаў па падрыхтоўцы 
пісьмовых работ. Многія рэспандэнты прыкмячалі, што 
на працягу ўсяго адукацыйнага цыклу беларускую 
моладзь не вучаць пісаць тэксты, выражаць свае ўласныя 
думкі ў пісьмовай форме і працаваць з крыніцамі. 
Зацытуем некаторыя выказванні рэспандэнтаў:

• «Прычына – іх не вучаць пісаць сваю працу, 
разважаць».

54% рэспандэнтаў тлумачаць 
факт прыбягання да плагіяту 

«адсутнасцю практычнай вартасці 
пісьмовых заданняў».

Многія рэспандэнты прыкмячалі, 
што на працягу ўсяго адукацыйнага 

цыклу беларускую моладзь не 
вучаць пісаць тэксты, выражаць 
свае ўласныя думкі ў пісьмовай 
форме і працаваць з крыніцамі.
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• «Няма курсаў акадэмічнага пісання».

• «Студэнты не матываваныя да вучобы і праяў творчасці з-за культуры 
навучання – пераважна лекцыйнай, не арыентаванай на самастойную 
працу і разважанні, сумесныя абмеркаванні».

• «Большасць студэнтаў не здольныя ясна і складна выказваць свае 
думкі – ні пісьмова, ні вусна».

• «У беларускай сістэме адукацыі фактычна не вітаецца сваё 
меркаванне, на большасці іспытаў патрабуюць проста пераказваць 
на памяць канспект лекцый. Дык адкуль у студэнтаў возьмецца навык 
працаваць з крыніцамі, разважаць і выказваць свае думкі?»

• «Студэнты не ўмеюць фармуляваць сваё меркаванне, коснаязыкія».

• «Навыкі пісаць не сфарміраваны ў школе».

2. Студэнты мяркуюць, што плагіят застанецца нявыкрытым, а нават калі і 
будзе, то гэта не прывядзе да сур’ёзных наступстваў.

• «На плагіят заплюшчваюць вочы – маўляў, першы курс, ну што з іх 
возьмеш? І вось гэтаму досведу яны і навучаюцца».

• «Студэнты недаацэньваюць здольнасць выкладчыка распазнаць 
плагіят, у тым ліку яго кампутарную пісьменнасць».

3. Адукацыя не з’яўляецца асноўнай матывацыяй студэнтаў, таму яны не 
схільныя інвеставаць час і энергію ў навучанне.

• «Навучаюцца па наказу бацькоў, альбо каб атрымаць адтэрміноўку 
ад войска, альбо каб знайсці мужа – вось і імкнуцца выдаткоўваць 
уласна на адукацыю мінімальныя высілкі».

• «Фармальныя адносіны да вышэйшай адукацы – дзеля дыплома, а не 
канкрэтнай спецыяльнасці».

Беларускія студэнты праходзяць цэнтралізаванае тэставанне. Крыніца: Яўген Ерчак, TUT.BY
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• «Вышэйшую адукацыю ідуць атрымліваць амаль усе, хоць далёка не 
ўсе да гэтага здольныя і матываваныя да сур’ёзнай працы».

• «Студэнтаў ніяк не цікавяць іх адзнакі, мала хто гатовы нешта рабіць, 
каб атрымаць болей за мінімальны станоўчы бал».

4. Беларуская вышэйшая адукацыя слаба звязаная з рэаліямі 
рынку працы. Студэнты не зацікаўленыя паглыбляцца ў 
вывучэнне дысцыплін, ад якіх яны не бачаць асаблівай 
карысці на працоўным месцы.

• «Студэнты не бачаць у навучанні прафесійных 
навыкаў».

• «Большасць прадметаў – незалежна ад іх назвы – слаба звязаныя з 
будучай спецыяльнасцю, не даюць практычнай карысці».

• «Калі пасля навучання па прадмеце ў студэнта не фарміруюцца 
зразумелыя яму кампетэнцыі, запатрабаваныя на працы, то ён не 
бачыць патрэбы выдаткоўваць на гэта час, вывучаць крыніцы – і тым 
болей асабіста пісаць пісьмовыя працы».

5. Заганная сістэма адбору ў ВНУ: нізкія прахадныя балы і неадпаведныя 
формы кантролю. Пасля ўвядзення ЦТ большасць універсітэтаў і 
спецыяльнасцяў пазбавілася магчымасці наўпрост уплываць на тое, хто 
стане першакурснікам. У выніку на навучанне могуць паступаць тыя, хто, 
па меркаванні выкладчыкаў, няздольны яго скончыць.

• «Нізкія балы абітурыентаў – вось яны і не ўмеюць пісаць».

• «Абітурыентаў навучылі запаўняць тэсты, а выказваць свае думкі 
яны развучыліся».

• «Першакурснікі не могуць звязаць двух словаў, не ведаюць 
элементарных рэчаў са школьных курсаў, ды проста агульнавядомых. 
Як яны могуць пісаць пра антычную культуру, ды яшчэ і свае думкі, калі 
не ведаюць нават на ўзроўні імёнаў ніводнага са старажытнагрэцкіх і 
старажытнарымскіх багоў?»

• «Я вымушаны губляць палову лекцыі на тлумачэнні, якія мусілі зрабіць 
школьныя выкладчыкі. Часам у мяне складаецца ўражанне, што я 
працую не ў ВНУ, а ў сярэдняй школе. Да напісання сваіх тэкстаў на 
акадэмічным узроўні большасці студэнтаў неабходна прайсці вялікі 
шлях, які немагчыма кампенсаваць у межах кіравання курсавой».

3.2.2. Фактары, звязаныя з сітуацыяй выкладчыкаў

1. Адсутнасць часу на асабістую працу са студэнтам. Гадзіны на праверку 
пісьмовых працаў і кіраванне іх напісання ўспрымаюцца ў беларускай 
акадэмічнай традыцыі як лёгкая нагрузка. Адпаведна, грашовая надбаўка 
мае сімвалічны памер, значна меншая за рэальны час, які патрэбны на 
індывідуальнае навучанне акадэмічнаму пісьму. Перапрацоўкі, звязаныя з 
выяўленым плагіяту і патрэбай перапісаць працу, ніяк не аплочваюцца.

• «Напісаць са студэнтам добрую працу займае шмат часу, калі 
грунтоўна падыходзіць – зусім не 3-4 гадзіны».

Студэнты не зацікаўленыя 
паглыбляцца ў вывучэнне 

дысцыплін, ад якіх яны не бачаць 
асаблівай карысці на працоўным 

месцы.
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• «Здаюць пісьмовыя працы занадта позна, з парушэннем дэдлайнаў, 
усе разам і ў апошні момант – ну што тут ужо правяраць?»

• «Зашмат нагрузкі, якая фармальна ў нагрузку не ўваходзіць 
(напрыклад, адпрацоўкі, пераздачы, даздачы) – выкладчык не хоча 
перанапружвацца і рабіць тое, што ў нагрузку не ўваходзіць».

2. Нізкія заробкі. Выкладчыкі беларускіх ВНУ атрымліваюць за сваю 
працу малы заробак, у звязку з чым эканомяць час і выдаткоўваюць яго на 
падпрацоўкі, а не на дадатковыя праверкі на прадмет плагіяту. Да таго ж 
нізкія заробкі, якія не адпавядаюць кваліфікацыі, спараджаюць пагарду да 
такой працы і абыякавае стаўленне да яе вынікаў. 

•  «Адсутнічае карэляцыя якасці праверкі плагіяту з заробкам, які да 
таго ж агулам нізкі».

• «За гэтыя грошы я гатовы працаваць фармальна, але час і нервы на 
барацьбу з плагіятам такі заробак і блізка не кампенсуе».

• «Я працую на паўтары стаўкі ва ўніверсітэце, і яшчэ падпрацоўваю 
ў іншым. З такой нагрузкай мне проста няма калі займацца яшчэ і 
ўважлівай праверкай плагіяту. Гэта не добра, але я бяру столькі 
нагрузкі не ад добрага жыцця».

• «Прабачце, але хто мне заплаціць за дадатковы час, калі я буду 
двойчы і тройчы чытаць працы студэнтаў, не прымаючы плагіят?»

• «Ведаю, што некаторыя мае калегі самі працуюць у фірмах, якія 
пішуць дыпломы на замову. Не дзіва, што яны не будуць змагацца з 
плагіятам – пчолы супраць мёду».

3. Знеахвочанне адсутнасцю матывацыі ў студэнтаў. Выкладчыкі бачаць 
чыста фармальнае стаўленне студэнтаў да адукацыі, адсутнасць у іх 
цікаўнасці да прадмета, занізкую кваліфікацыю – і гэта таксама прычыны, 
па якіх выкладчыкі не схільны ангажавацца ў пільнае правяранне прац на 
плагіят.

• «Асабіста для мяне (і, мяркую, шмат для каго) відавочна, якіх 
студэнтаў магчыма матываваць працаваць самастойна, старанна і на 
вынік, а якіх немагчыма матываваць з-за іх фармальнага стаўлення 
да адукацыі, негатоўнасці да навучання ў ВНУ».

• «Няма матывацыі выдаткоўваць высілкі на студэнтаў, ад якіх наўрад 
ці даможашся добрага выніку».

• «Калі студэнту не патрэбныя ні веды, ні кваліфікацыя – то чаму яго 
ўзровень мусіць турбаваць мяне? Нас абодвух задавальняе ніжэйшы 
прахадны бал, які адлюстроўвае ўзровень ведаў такога студэнта».

3.2.3. Сістэмныя і культурныя фактары

1. Сістэма адукацыі не выкарыстоўвае магчымасцяў антыплагіятных 
праграмных забеспячэнняў. Падчас як у некаторых універсітэтах праверка на 
плагіят аўтаматычнай сістэмай (Антыплагіят) робіцца цэнтралізавана для 
ўсіх пісьмовых прац, то ў іншых гэта выклачна адказнасць выкладчыка. 
Прычым для такой працы не створаныя ўмовы – не набытыя ліцэнзійныя 
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версіі праграмнага абсталявання, якія б дазвалялі правяраць працы хутка і 
цалкам.

• «Пісьмовыя працы здаюць у папяровым выглядзе, я ж не буду па 
адной літары гэта набіраць альбо сканаваць, каб праверыць на 
плагіят».

• «На бясплатнай сістэме ў інтэрнэце правяраць нязручна, я губляю на 
гэта болей часу, чым студэнт – на тое, каб спампаваць гэтую працу і 
скампіляваць з некалькіх крыніц».

2. Камерцыялізацыя адукацыі. Універсітэты зацікаўленыя ў тым, каб 
выконваць планы па прыбытках, а кожны адлічаны студэнт платнай 
формы навучання – гэта фактычна згубленыя грошы. Таму адміністрацыя 
часцяком адмоўна ставіцца да ідэі адлічэнняў, асабліва калі прычына 

толькі ў сістэмным плагіяце і няздольнасці (нежаданні) 
рыхтаваць пісьмовую працу самастойна. Асабліва гэта 
тычыцца замежных грамадзян, якія плацяць за вучобу 
ў большым памеры і валютай, таму іх адлічэнне амаль 
немагчымае.

• «Студэнты цудоўна ведаюць, што рэальна пакараць 
іх немагчыма, вось і нясуць нахабна гэты плагіят».

• «Як кітайцы альбо туркмены, якія на рускай мове не здольныя нават 
задаць пытанне, могуць напісаць самастойна акадэмічную пісьмовую 
працу? Але ж адлічыць іх мне ніхто не дазволіць».

• «Мне наўпрост патлумачылі: прэміі вам плацяць з пазабюджэтных 
крыніц, і гэтая крыніца – прыбыткі ад замежных студэнтаў. Калі іх 
адлічыць, дык не будзе з чаго плаціць прэміі».

3. Слабасць акадэмічнай культуры:

• «Працуюць толькі фармальныя крытэры, няма этычных кодэксаў ва 
ўніверсітэцкай прасторы».

• «Трэба стварыць новы маральны імператыў вышэйшай школы».

• «Нізкі ўзровень карпаратыўнай культуры».

Паколькі некаторыя ўдзельнікі інтэрв’ю з’яўляюцца 
навукоўцамі-гуманітарыямі, то іх аналіз часам выходзіў 
за межы беларускай сістэмы адукацыі. Паводле іх 
меркавання, плагіяту садзейнічаюць глабальныя змены, 
якія адбываюцца ў сучаснай культуры, камунікацыі і 
працы з інфармацыяй:

• «Мы ж жывем у культуры сімулякраў. А плагіят замест пісьмовых 
працаў – сімулякр адукацыі».

• «Глабальная інфармацыйная рэвалюцыя – усё цяпер дасяжна, змяніліся 
спосабы працы з тэкстам. Можна мінімізаваць інтэлектуальныя высілкі».

• «Дыялектычная супрацьлегласць: інфармацыя дасяжная, але мы 
страчваем навыкі працы з ёй, навыкі акадэмічнага пісьма».

Універсітэты зацікаўленыя ў тым, 
каб выконваць планы па прыбытках, 

а кожны адлічаны студэнт платнай 
формы навучання – гэта фактычна 

згубленыя грошы.

Плагіяту садзейнічаюць глабальныя 
змены, якія адбываюцца ў сучаснай 

культуры, камунікацыі і працы 
з інфармацыяй.
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Фактары Ва ўспрыняцці 
студэнтаў

Ва ўспрыняцці 
выкладчыкаў

Заўвагі

ФАКТАРЫ, ЗВЯЗАНЫЯ З СІТУАЦЫЯЙ СТУДЭНТАЎ

Студэнты лічаць, што (многія) 
пісьмовыя заданні не маюць ніякай 
практычнай вартасці

X X Выкладчыкі схільны 
падкрэсліваць недапасаванасць 
паміж адукацыйным працэсам і 
рынкам працы

Студэнты ўспрымаюць плагіят як 
паўсюдную практыку (усе так робяць, 
чаму я так не павінен рабіць)

X

Перанагружанасць заданнямі X

Студэнты не маюць навыкаў па 
акадэмічнай працы

X X Выкладчыкі схільны падкрэсліваць 
праблему адсутнасці навыкаў 
крытычнага мыслення

Атрыманне ведаў не з'яўляецца 
асноўным матыватарам для студэнтаў Х

ФАКТАРЫ, ЗВЯЗАНЫЯ З СІТУАЦЫЯЙ ВЫКЛАДЧЫКАЎ 

Недахоп часу для асабістай працы са 
студэнтам.

X

Нізкія заробкі X

Знеахвочанне адсутнасцю матывацыі 
з боку студэнтаў 

X

СІСТЭМНЫЯ І КУЛЬТУРНЫЯ ФАКТАРЫ

Атмасфера талерантнасці адносна 
практыкаў плагіяту

X Х

Адсутнасць прававых механізмаў па 
барацьбе з плагіятам Х

Заганная працэдура адбору 
кандыдатаў ва ўніверсітэтах

X

Камерцыялізацыя адукацыі X

Глабалізацыя інфармацыі X

• «Змянілася мова камунікацыі, яна не стасуецца з акадэмічным 
тэкстам: мэмы, смайлы, стыкеры».

• «Губляецца навык крытычнага мыслення, яму трэба навучаць як 
азбуцы. Мы спажываем інфармацыю без аналітычнага падыходу».

3.3. Сінапсіс фактараў, названых рэспандэнтамі 

Усе фактары, якія былі названы студэнтамі і выкладчыкамі ў ходзе 
апытанняў і інтэрв’ю, прадстаўлены ніжэй у форме сінапсісу:

Якія высновы можна зрабіць з прадстаўленай вышэй справаздачы аб 
фактарах ва ўспрыняцці ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу ў Беларусі? 
Пры ацэнцы інфармацыйнай вартасці гэтых адказаў патрэбна пэўная 
асцярожнасць, паколькі:

а) Рэспандэнты фармулявалі свае меркаванні спантанна, таму тут мог 
уздзейнічаць «эфект даступнасці»: першая думка, якая прыходзіла ў галаву, 
была выкарыстана ў якасці адказу.
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б) Фармулюючы свае адказы, рэспандэнты маглі імкнуцца апраўдаць факт 
свайго ўдзелу ў здзяйсненні або талераванні плагіяту. Спрабуючы знайсці  
апраўданне для сябе, рэспандэнты маглі перабольшваць некаторыя знешнія 
фактары.

Тым не менш, выказаныя студэнтамі і выкладчыкамі меркаванні аб фактарах 
маюць вялікае пазнавальнае значэнне, паколькі можам небеспадстаўна 
лічыць, што:

в) практычна ўсе рэспандэнты ўспрымаюць прагіят як негатыўную з’яву і 
прынамсі большасць з іх былі б рады, калі б былі знойдзены адэкватныя 
меры па пераадоленню гэтай праблемы. 

Такім чынам, прыведзеныя меркаванні аб фактарах маюць акрэсленае 
метадалагічнае значэнне, гэта значыць, іх варта прыняць пад увагу ў ходзе 
выяснення з’явы плагіяту.

4. Чаму беларусы здзяйсняюць 
плагіят?
 

4.1. Спагляд здалёк: што кажуць наконт фактараў 
іншыя даследнікі

Літаратура наконт фактараў плагіяту даволі багатая і разнастайная, таму 
немагчыма было б – і непатрэбна – усю яе пераказаць. У гэтай секцыі мы 
прадставім сінтэтычны погляд наконт фактараў, зыходзячы з меркаванняў 
чатырох даследнікаў тэмы: Дэйвіда Томаса9, Сяргея Зенкіна10, Віталія Левіна11 
і Ірыны Петраковай12. Парадак прэзентацыі фактараў будзе ўзяты ад Томаса.

9	 Thomas,	David	A.,	2004.	How Educators Can More Effectively Understand and Combat the Plagiarism 
Epidemic. Brigham	Young	University	Education	&	Law	Journal.	#2.	С.	421–430.

10	 Зенкин	С.	Специфика академического плагиата //	Социологическое	обозрение.	2014.	Т.	13.	№	3.	
С.	193–196.

11	 Левин	В.И.	Плагиат,	его	сущность	и	борьба	с	ним	//	Высшее	образование	в	России.	2018.	№	1	(219).
12	 Петракова	И.Н.	Философский анализ проблемы плагиата в образовании: к вопросу о причинах	//	
Известия	ТулГУ.	Гуманитарные	науки.	2014.	№1.	P.	55.

Беларускія студэнты праходзяць цэнтралізаванае тэставанне. Крыніца: https://gp.by/
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Новым у стасунку да таго, што 
з’явілася ў выказваннях беларускіх 
рэспандэнтаў, з’яўляецца фактар 
дрэнных прыкладаў і культуры 
адкладвання.

1. Акадэмічны ціск. Бацькі, школа і навакольнае асяроддзе кладуць моцны 
акцэнт на дасягненнях, у выніку чаго многія студэнты шукаюць спосабаў 
«пераскочыць» некаторыя этапы працэсу навучання, каб спарадзіць нешта, 
што будзе імітаваць чаканы вынік.

2. Заганнае планаванне. Студэнты знаходзяцца пад уздзеяннем культуры 
адкладвання: многія схільныя адкладаць свае абавязкі да апошняй хвіліны, 
у звязку з чым мусяць іх выконваць хутка і не ў стане выканаць сваю працу 
належным чынам.

3. Кепская падрыхтоўка. «У выпадку некаторых студэнтаў выяўляецца, што 
яны маюць дрэнны падмурак альбо заплечча для [паспяховага праходжання] 
цяперашніх акадэмічных праграм, што можа быць звязана з тым, што на 
ранейшых этапах яны пачалі адставаць»13.

4. Празмерная або бяздумная нагрузка. Бывае так, што студэнтаў 
падштурхоўвае да  плагіяту празмерная колькасць заданняў і недахоп часу, 
каб рабіць тое, што патрабуецца. 

5. Нагода. Лёгкасць выканання плагіятнай працы служыць пастаяннай 
спакусай. 

6. Культурны фон. Томас заўважае, што «студэнты з некаторых частак 
свету будуць менш праймаюцца неэтычнасцю плагіяту, чым студэнты, 
напрыклад, з англа-амерыканскай або заходнееўрапейскай культурна-
прававой традыцыі»14.

7. Дрэнныя прыклады. Час ад часу высвятляецца, што знакамітасці і людзі 
на высокіх пасадах здзейснілі плагіят. Гэта служыць як апраўданне для 
падобных паводзін з боку «простых людзей».

Як бачым, большасць фактараў, якія называе Дэйвід 
Томас і іншыя навукоўцы перагукваюцца з тымі, якія 
былі названы беларускімі студэнтамі і выкладчыкамі, 
у прыватнасці: акадэмічны ціск, кепская падрыхтоўка, 
празмерная нагрузка, культурны фон і нагоды. Новым у 
стасунку да таго, што з’явілася ў выказваннях беларускіх 
рэспандэнтаў, з’яўляецца фактар дрэнных прыкладаў і 
культуры адкладвання.

4.2. Вяртаючыся да Беларусі: чатыры ключавыя 
фактары

Практычна ўсе вышэйпералічаныя фактары маюць дачыненне да праблемы 
плагіяту ў беларускім вышэйшай адукацыі, і ўсе праліваюць святло пра 
тое, як шукаць рашэнні. Выкарыстоўваючы нашы веды і досвед працы ў 
сферах цесна звязаных з беларускай вышэйшай адукацыі, мы паспрабавалі 
вылучыць чатыры фактары, якія падаюцца асабліва актуальнымі для 
беларускага кантэксту.

1. Аўтаматычныя сістэмы для выяўлення плагіяту часта адсутнічаюць. 
Многія беларускія ВНУ нават не набываюць антыплагіятнае праграмнае 

13	 Thomas,	How Educators...	С.	426.
14	 Thomas,	How Educators...	С.	427.
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забеспячэнне, часткова з-за яго высокага кошту. У гэтай сітуацыі выкладчыкі 
часта вымушаныя выкарыстоўваць наяўныя ў сеціве бясплатныя версіі, якія 
усё ж маюць шматлікія недахопы і не працуюць у аўтаматычным рэжыме 
для вялікіх дакументаў.

2. Антыплагіятныя праграмы ёсць, але іх магчымасці пераацэненыя. Гэта 
тычыцца перадусім універсітэтаў заходняга тыпу. Вопыт сп. Рудкоўскага 
паказвае, наколькі зманлівым можа быць празмерны давер да аўтаматычных 
сістэм па выкрыцці плагіяту. Наяўнасць прасунутых антыплагіятных 
праграм з’яўляецца неабходнай, але не дастатковай умовай паспяховага 
змагання з плагіятам.

3. У беларускіх ВНУ няма курсаў па крытычным мысленні. Няма такіх 
курсаў, якія давалі б студэнтам практычныя навыкі па пошуку і 
апрацоўцы інфармацыі. Існуючая сістэма патрабуе, каб студэнты пісалі 
вялікую колькасць  пісьмовых працаў, але не дае ім інструментаў для 
выканання гэтага адпаведным чынам. Студэнты ў звязку з гэтым бываюць 
«прымушаныя» звяртацца да плагіяту.

4. Акадэмічны этас у цэлым слабы ў Беларусі. Праблема 
акадэмічнай сумленнасці – гэта не толькі праблема 
студэнтаў. Гэта значна шырэйшая і глыбейшая 
праблема, яна сягае карэннямі ў асаблівасці культуры і 
менталітэту.

Апошні фактар з’яўляецца найбольш важным. Патрэбна 
стратэгія выпраўлення сітуацыі, накіраваная не толькі 
на адну катэгорыю ўдзельнікаў працэсу (напрыклад, 
студэнтаў), але і на ўсе катэгорыі (выкладчыкаў, 
адміністратараў, палітыкатворцаў). Плагіят – гэта 

толькі адзін з аспектаў праблем беларускай вышэйшай адукацыі. І гэту 
праблему трэба вырашаць сукупна з іншымі. Важна таксама, каб гэта 
стратэгія прадугледжвала не адзін тып мераў (напрыклад, пакаранне), а 
цэлы комплекс мераў, які ўключаў бы ў сябе не толькі формы негатыўнай 
стымуляцыі, але – што больш важна – пазітыўнай. Карацей кажучы, калі 
мы хочам падысці да праблемы сур’ёзна, то павінны рабіць гэта цэласна.

Патрэбна стратэгія выпраўлення 
сітуацыі, накіраваная не 

толькі на адну катэгорыю 
ўдзельнікаў працэсу (напрыклад, 
студэнтаў), але і на ўсе катэгорыі 

(выкладчыкаў, адміністратараў, 
палітыкатворцаў).



Вадзім Мажэйка, Пётр Рудкоўскі 25

Рэкамендацыі
• Вучыць студэнтаў крытычнаму мысленню і пісанню акадэмічных 

працаў. Важна даць студэнтам інструменты, з дапамогай якіх яны 
могуць выконваць пісьмовыя заданні. Ніякія іншыя захады не будуць 
працаваць, калі гэты элемент ігнаруецца. Беларускія студэнты, якія 
чыняць плагіят, з’яўляюцца не толькі «вінаваўцамі», але і «ахвярамі»: 
калі яны не мелі за сабой трэнінгу па акадэмічным пісьму або калі 
гэты трэнінг быў на нізкім узроўні, то як яны могуць паспяхова 
пісаць акадэмічныя працы? Як адзін з удзельнікаў інтэрв’ю трапна 
сказаў: «Варта адрозніваць цынізм ад недахопу ведаў. Трэба ўвесці 
адукацыйныя курсы для выкладчыкаў – як аналізаваць тэкст і 
выяўляць плагіят, для студэнтаў – як пісаць акадэмічныя працы».

• Ствараць фінансавыя стымулы для барацьбы з плагіятам. 
Такія стымулы могуць быць як станоўчымі, так і адмоўнымі. 
Зацытуем аднаго з выкладчыкаў: «Выбарачная рэгулярная сістэма 
посткантролю: прызначаць і здымаць прэміі выкладчыкам адпаведна 
таму, хто прапусціў тэкст з плагіятам, а хто – не».

• Выкарыстоўваць кампутарныя праграмы па выяўленні плагіяту, 
пажадана ліцэнзаваныя версіі. Пры гэтым варта памятаць, што 
гэтыя праграмы не могуць замяніць асабістую заангажаванасць 
выкладчыка. Антыплагіятныя праграмы не з’яўляюцца панацэяй. 
Як прыкмеціў адзін з апытваных выкладчыкаў: «Уводзіць 
антыплагіят[ныя праграмы] трэба, такім чынам можна было б да 
паловы плагіяту выявіць. Але толькі як дадатковы узровень да 
чалавечага кантролю».

• Перагледзець нагрузку як выкладчыкаў, так студэнтаў. Выкладчыкам 
неабходна гарантаваць дастатковую колькасць часу і адпаведныя 
ўмовы для праверкі прац на прадмет плагіяту. У выпадку студэнтаў 
варта зменшыць аб’ём аўдыторных гадзін, каб даць больш часу для 
самастойнай працы. Па словах аднаго з выкладчыкаў, «студэнты 
перагружаныя парамі ў аўдыторыях, у іх няма часу рыхтаваць 
пісьмовыя працы».

• Змагацца з плагіятам на ранніх этапах навучальнага працэсу. Калі 
маладыя людзі прывыкаюць да плагіяту ў сярэдняй школе, то пазней 
надзвычай цяжка выкараніць гэтую звычку. «Плагіят ідзе яшчэ са 
школы. Трэба больш строга правяраць сачыненні і пераказы».

• Змяніць сістэму набору ў ВНУ. «Самае галоўнае – у ВНУ мусяць 
навучацца матываваныя студэнты, а не ўсе выпускнікі [школаў]», як 
прыкмеціў адзін з апытваных выкладчыкаў.

• Не рубаць з пляча. Змагацца з плагіятам трэба, але гэта трэба рабіць  
паступова і разважліва. Як прыкмеціў адзін з суразмоўцаў: «Трэба 
думаць аб наступствах жорсткіх мер». Проціяддзе не павінна быць 
больш атрутным за сам яд.
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Дадатак. Ілюстрацыйныя прыклады 
міжмоўнага плагіяту

ПРЫКЛАД 1.

Самая скандальная форма плагіяту: першапачатковы тэкст быў перакладзены 
з дапамогай гугл-перакладчыка і нават не адрэдагаваны. Многія выкладчыкі, 
не падазраючы, што гэта плагіят, прымаюць іх, крыху зніжаючы адзнаку за 
«граматычныя памылкі».15 

15 Курсовая работа «Учение Платона о душе в контексте идеального государства (Идеальное 
государство по Платону)»	available	at	http://bigreferat.ru/

Пісьмовая праца студэнта Арыгінальны (расейскі) тэкст15 Арыгінальны тэкст перакладзены 
праз google-translator

The concept of «ideal state» is 
generally reflected in the ethical 
component of his philosophy.

For Plato’s ethics is characterized by 
the following main elements:

- All men are by nature tend to good;

- In all things of nature there is the 
desire to improve and perfect their 
existence. Man is no exception to this 
rule;

- When the soul realizes this natural 
tendency, the result of its proper 
operation is called a virtue;

- What happens when good and in 
harmony with nature works body 
(health).

Концепция «идеального 
государства», как правило, 
отражается в этической 
составляющей его философии.

Для этики Платона характерны 
следующие основные положения[9]:

- все люди по природе стремятся к 
благу;

- во всех вещах от природы 
присутствует стремление улучшать 
и совершенствовать свое бытие. 
Человек не составляет исключения 
из этого правила;

- когда душа реализует эту 
естественную склонность, результат 
ее правильной деятельности 
называется добродетелью;

- то же происходит, когда хорошо и в 
согласии с природой работает тело 
(здоровье).

The concept of «ideal state» is 
generally reflected in the ethical 
component of his philosophy.

For Plato’s ethics is characterized by 
the following main elements [9]:

- All men are by nature tend to good;

- In all things of nature there is the 
desire to improve and perfect their 
existence. Man is no exception to this 
rule;

- When the soul realizes this natural 
tendency, the result of its proper 
operation is called a virtue;

- What happens when good and in 
harmony with nature works body 
(health).
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Расейскі (арыгінальны) 
тэкст16: 

Студэнт M.D. Студэнт V. A. Google translator 

В одной из книг 
«Государства» Платона, 
главный герой Сократ 
рассуждает о месте 
женщин в системе 
идеального государства. 
Женщина является 
важным элементом 
системы, так же, как и 
мужчина. Какой же должна 
быть роль женщины в 
идеальном государстве, 
и реализовалась ли она в 
современном мире?

(…)

Платон приходит к выводу, 
что природа женщин не 
отличается от природы 
мужчин.

In the book ‘The Republic’ 
written by Plato, the main 
character, Socrates talks 
about the place of women in 
the ideal state. He says that 
the woman is an important 
element of the system, as 
well as men. What should 
be the role of women in 
the ideal state, and was 
it realized in the modern 
world?

Plato comes to the 
conclusion, that the nature 
of women is different from 
the nature of men

In one of Plato books 
“Politics”, Socrates 
discourses concerning 
the place of women in the 
system of perfect state. 
Woman is an important 
element of system, such as 
a man. 

Plato comes to a conclusion, 
that woman nature has no 
differences from nature of 
man.

In one of the books of 
Plato’s «State», the main 
character, Socrates talks 
about the place of women in 
the ideal state. The woman 
is an important element of 
the system, as well as men. 
What should be the role of 
women in the ideal state, 
and whether it was realized 
in the modern world?

Plato came to the conclusion 
that the nature of women 
is different from the nature 
of men. 

Арыгінальны (расейскі) тэкст17  Фрагмент семестральнай працы студэнта
Из неё были исключены не только рабы, не имевшие 
ни политических, ни элементарных человеческих прав, 
но и метеки. Последние не получали политических и 
гражданских прав, даже если жили в Афинах в течение 
нескольких поколений. Афинское государство было 
заинтересовано в увеличении числа метеков, и в 
некоторые периоды принимались специальные меры 
для их привлечения. 

...slaves who had no political or simple human rights and 
also metics (Greek métoikos) were excluded from the 
political life. Metics did not have social, political and civil 
rights, even in case of the long stay in Athens. However, in 
times when the rulers of the Athenian state were interested 
in the expansion of the population, they were trying to do so 
at the expense of immigrants, that is why at various times 
different reforms were held in order to attract such class 
(McKay 2007).

ПРЫКЛАД 2.

Цікавы выпадак, калі два студэнты, ствараючы плагіятнае эсэ, выкарыстоўвалі 
адну і тую ж крыніцу. Што праўда, рабілі яны гэта рознымі спосабамі: M.D. 
яўна выкарыстоўваў гугл-перакладчык, а V.A. перакладаў самастойна. Варта 
звярнуць таксама ўвагу, што M.D. не заўважае нават, што гугл-перакладчык у 
адным месцы памылкова выдаў словазлучэнне з процілеглым сэнсам у стасунку 
да таго, што было ў першапачатковым тэксце.16 

ПРЫКЛАД 3.

Гэта прыклад больш вытанчанага спосабу стварэння плагіятнага тэксту. 
Апроч таго, што плагіят з’яўляецца міжмоўным (што само па сабе цяжка 
выкрыць), то тэкст яшчэ злёгку перафразаваны. Варта звярнуць таксама ўвагу 
на зноскі: яны цалкам адвольныя, зроблены толькі для візуальнага эфекту.17

16	 Писаревская	А.	А.	Роль	женщины	в	государстве	с	позиции	диалога	Платона	«Государство»	и	ее	
сравнение	с	реальной	жизнью	женщины	в	Древней	Греции	//	Молодой	ученый.	–	2015.	–	№10.	–	
С.	1525-1527.	http://moluch.ru/archive/90/18665/

17 Ограниченность и уязвимость Афинской демократии	http://yspu.org/hreader/2/?in=5)	
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Аб аўтарах
Пётр Рудкоўскі – дырэктар BISS, магістарскую адукацыю атрымаў у 
Ягелонскім універсітэце (Кракаў), а ў Варшаўскім універсітэце абараніў 
кандыдацкую (PhD) дысертацыю ў абшары гуманітарных навук. У 2007- 
2012 гг. выкладаў у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце (Вільня), 
пазней (2012-2016) – ва Універсітэце Лазарскага (Варшава). Апрача 
таго, быў госцем-выкладчыкам у Ягелонскім універсітэце, Варшаўскім 
універсітэце, Вроцлаўскім універсітэце, Універсітэце Адама Міцкевіча ў 
Познані, Беластоцкім універсітэце, Коледжы св. Фамы Аквінскага ў Кіеве і 
ў Беларусім калегіюме (Менск).

У 2008 годзе Рудкоўскі быў стыпендыятам (visiting scholar) Паўднёва-
заходняга коледжу ў Ўінфілдзе, ЗША. Двойчы быў стыпендыятам (research 
fellow) Інстытуту грамадзянскай прасторы і публічнай палітыкі (Варшава), 
у рамках якога кіраваў Беларускім цэнтрам. З’яўляецца аўтарам чатырох 
кніг і каля 70 артыкулаў, якія галоўным чынам засяроджаны вакол 
праблем беларускай ідэнтычнасці, палітычнага патэнцыялу беларускіх 
цэркваў, беларускай дзяржаўнай ідэалогіі і метадалогіі сацыяльных навук. 
У красавіку 2013 году атрымаў у Польшчы прэмію Льва Сапегі, адну з 
найбольш прэстыжных у рэгіёне, за «выбітныя заслугі ў фармаванні і развіцці 
грамадзянскай супольнасці ў Беларусі і набліжэнні Беларусі да Еўропы».

Кантакт: rudkouski@belinstitute.eu

Вадзім Мажэйка – аналітык BISS, кандыдат (PhD) культуралогіі, магістр 
кіравання. Сябра Рады ГА “Дыскусійна-аналітычная супольнасць 
“Ліберальны клуб” (Мінск). Амбасадар супольнасці Press Club Belarus.

З 2016 году старэйшы выкладчык, потым – дацэнт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта фізічнай культуры (кафедра сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін).

Даследчыя інтарэсы: мяккая беларусізацыя, культурная дыпламатыя, 
дзяржаўная палітыка ў сферы культуры, дзяржаўная палітыка ў сферы 
адукацыі, культуралогія, дзяржаўнае кіраванне.

Кантакт: vadimmojeiko@gmail.com

Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў (BISS) – гэта think tank, 
які быў заснаваны ў 2007 годзе групай выбітных навукоўцаў і грамадскіх 
дзеячаў, пры падтрымцы міжнароднай арганізацыі «Pact». Асноўная яго 
місія – даваць цэласную карціну грамадска-палітычных працэсаў у Беларусі 
на базе грунтоўных эмпірычных даследаванняў. Найбольш знакавыя 
праекты інстытута ў мінулым: «Сацыяльныя кантракты», «Нацыянальная 
самаідэнтыфікацыя ў сучаснай Беларусі», «Міжнародны маніторынг» 
(пазней – «Знешнепалітычны індэкс»), «Еўразійскі агляд», «Чалавечы капітал». 
На дадзены момант BISS рэалізуе праекты “Бліц-каментары” (сумесна з 
«Наше Мнение») і «be critical» (у тэставым рэжыме). У будучыні  плануецца 
запуск новых даследніцкіх праграм «Каштоўнасныя трансфармацыі» і «Індэкс 
ідэнтычнасці». Старонка BISS: https://belinstitute.com.
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Пра Цэнтр Астрагорскага
Цэнтр Астрагорскага – прыватная некамерцыйная арганізацыя, якая 
займаецца праблемамі, з якімі сутыкаецца Беларусь у часе свайго пераходу 
да рынкавай эканомікі  і вяршэнства права. Праца Цэнтра накіраваная на 
дасягненне практычных вынікаў.

Цэнтр з’яўляецца першай “фабрыкай думкі”, заснаванай беларусамі, якія 
атрымалі адукацыю на Захадзе і жывуць у Беларусі і Еўрапейскім Саюзе. 
Аналітыкі, якія працуюць у Мінску, Варшаве, Лондане і Берліне, разумеюць 
выклікі трансфармацыі ў рэгіёне, бо самі прайшлі праз іх. Атрымаўшы 
адукацыю ў вядучых універсітэтах свету, эксперты Цэнтра выпрацавалі 
культуру і практычныя здольнасці, неабходныя для аналізу паводле 
заходніх стандартаў.

Цэнтр мае на мэце папулярызацыю рэформаў і мыслення, якое дапаможа 
зрабіць эканоміку больш канкурэнтнай, кіраванне больш эфектыўным, а 
таксама будзе спрыяць інтэграцыі беларускіх навукоўцаў і аналітыкаў у 
міжнародную навуковую супольнасць.

Інтэрнет-старонка Цэнтра Астрагорскага – www.ostrogorski.org.
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