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Анатацыя. Сайт УА «ГДАУ» зарэгістраваны ў 2010 годзе, але 

дзейнічаў да рэгістрацыі на працягу 4-5 гадоў. Змешчаныя на ім навіны 

ўтрымліваюць рознабаковую інфармацыю аб сучасных справах 

універсітэта, выконваючы ролю архіву яго гісторыі. 

Ключавыя словы: УА «ГДАУ», ggau.by, публікацыі, навіны, 

гісторыя. 
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(Республика Беларусь, 230008, ул.Терешковой, 28; e-mail: 
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Аннотация. Сайт УО ―ГГАУ‖ зарегистрирован в 2010 году, хотя 

действовал до регистрации в течение 4-5 лет. Помещаемые на нем 

новости содержат всестороннюю информацию о текущих делах 

университета, выполняя роль архива его истории.  

Ключевые словы: УО ―ГГАУ‖, ggau.by, публикации, новости, 

история. 
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UNIVERSITY SITE – ARCHIVE OF ITS HISTORY 

М. І. Taranda 

EI «Grodno State Agrarian University» (Belarus, Grodno, 230008, 28 

Tereshkova st.; e-mail: agra2006@mail.ru )  

 

Summary. The site of EI ―GSAU‖ was submitted to a search engine in 

2010, while it had been working within 4-5 years. The news posted on the 

site includes information about university events and keep the information 

as an archive.  

Key words: site EI «GSAU», ggau.by, publications, news, history.  

 

У гэтым годзе Гродзенскі дзяржаўны аграрны ўніверсітэт адзначае 

свае 65-я ўгодкі, якім і прысвечаны шэраг выкладчыцкіх і студэнцкіх 

навукова-практычных канферэнцый. Не так шмат за гады яго існавання 

выйшла друкаваных матэрыялаў, у якіх адлюстраваны этапы 

гістарычнага развіцця ГСГІ ці ГДАУ. Гэта 3-4 юбілейныя кнігі ці 

буклеты, якія ўтрымліваюць інфармацыю па гісторыі факультэтаў і 

кафедраў, што існавалі ў Гродзенскім сельскагаспадарчым інстытуце, 

ці адчыніліся ўжо пасля рэарганізацыі яго ў 2000 годзе ва ўніверсітэт.  

Некалькі гадоў назад на сайце ўніверсітэта змешчана інфармацыя 

аб гісторыі кафедраў. У гэтай інфармацыі прыгадваюцца загадчыкі іх і 

склад супрацоўнікаў на той ці іншы час. Але сапраўдная, жывая 

інфармацыя, якая з цягам часу будзе набываць усѐ большае значэнне, 

гэта інфармацыя, якая з‘яўляецца ў раздзеле ―Нашы навіны‖. Ужо 

нават ніхто і не прыгадае, ці магчыма з цяжкасцю можна адшукаць 

даныя аб тым, калі ж пачаў працаваць сайт універсітэта. У 2006 і 2007 

гадах на ім былі толькі адзінкавыя публікацыі, якіх за год набіралася не 

больш 10. Сам жа сайт ГДАУ (www.ggau.by) быў афіцыйна 

зарэгістраваны толькі ў 2010 годзе. 

Першая мая аўтарская публікацыя з‘явілася на сайце ўніверсітэта 30 

лістапада 2007 года і да моманту напісання гэтага матэрыялу на сайце 

ўжо ѐсць 444 такія публікацыі, у якіх прадстаўлены ўсе асноўныя 

падзеі, што адбыліся за гэтыя гады. Часткова вынікі першых гадоў 

дзейнасці сайта прааналізавалі ў ранейшай нашай публікацыі [1]. 

У 2011 годзе на сайце былі адчыненыя два раздзелы ―Нашы 

выпускнікі‖ і ―Да юбілею ГДАУ‖, дзе размяшчаліся інтэрв‘ю з 

выпускнікамі першых гадоў, ці з выкладчыкамі, якія шмат гадоў 

працавалі ў інстытуце. Самі ўспаміны гэтых людзей запісаныя на відэа, 

што таксама з‘яўляецца каштоўным гістарычным матэрыялам. На 

сайце ѐсць успаміны Іванкінай В.М. (год заканчэння 1960), Лявонавай 

І.Ф. (1960), Карпач А.Б. (1966), Мазаля П.І. (1959), Белбухава В.А. 
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(1956), Мартынчыка М.В. (1957), Мартынчык В.В. (1957), Мартынчык 

С.К. (1958), Карабача А.П. (1960), Багдзевіча І.М. (1960), Сарачынскага 

Л.В. (1965), Моця І.С., які які пачаў працаваць у ГСГІ з 1954 г., 

Андрэевай Д.М., якая прыехала на працу ў 1965 годзе і інш. Падобных 

матэрыялаў мала, але, дзякуючы ім, можна даведацца аб умовах 

вучобы ў першыя гады працы Гродзенскага сельскагаспадарчага 

інстытута, аб умовах пражывання. Для пасялення студэнтаў 

выкарыстоўваліся нават хаткі рамеснікаў XVIII стагоддзя на вуліцы 

Э.Ажэшкі.  

На сайт універсітэта абавязкова трапляе інфармацыя пра першыя 

лінейкі студэнтаў, на якіх у асобныя гады прысутнічалі губернатары 

вобласці – Уладзімір Саўчанка і Сямѐн Шапіра, затым асвятляецца 

штогадовае ―Шоу першакурснікаў‖, аб якім пішуць прадстаўнікі 

выхаваўчага аддзела і студэнцкага прафкаму, вынікі гульні ―Клуба 

вясѐлых і знаходлівых‖ і ―Міс універсітэта‖. Розныя спартыўныя 

спаборніцтвы, у якіх удзельнічаюць як студэнты, так і выкладчыкі, 

асвятляюцца кафедрай фізічнага выхавання і спорту. Апошнім часам у 

пачатку кожнага месяца падаецца інфармацыя аб падзеях, якія 

адбыліся ў папярэднім месяцы. Такім чынам, у гісторыі застаюцца 

твары студэнтаў, у тым ліку і завочнай формы навучання, якія вучацца 

ў ГДАУ. Гэтыя матэрыялы садзейнічаюць павялічэнню колькасці 

наведвальнікаў сайта, іх блізкіх і знаѐмых, з якімі яны дзеляцца 

інфармацыяй.  

Паколькі ва ўніверсітэце навуковыя канферэнцыі адбываюцца не 

адначасова, то ѐсць магчымасць асвятлення іх у некалькіх матэрыялах, 

дзякуючы якім занатоўваюцца не толькі свае удзельнікі, але і 

шматлікія госці ўніверсітэта з суседніх і нават далѐкіх краін.  

Нашы госці гэта асобная тэма, якая практычна заўсѐды атрымлівае 

адлюстраванне на сайце. Часам мы змяшчаем матэрыялы, напісаныя 

ўдзельнікамі нашых канферэнцый з-за мяжы. Універсітэт наведваюць 

дэлегацыі розных краін – В‘етнама, Ірака, Турцыі, Чехіі, Таджыкістана, 

Літвы, Украіны, Казахстана, Расійскай Федэрацыі Польшчы, Швецыі. 

Прычым, падпісваюцца дамовы аб супрацоўніцтве, якое і рэалізуецца 

на самай справе. На сайце бывае інфармацыя аб абітурыентах, 

студэнтах, магістрантах і аспірантах, якія прыехалі ў ГДАУ на вучобу з 

розных краін, у тым ліку Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Апошнія гады 

да нас едуць на стажыроўку вучоныя з Ліпецку, Цюмені, Новасібірску, 

Алтайскага Краю, Казахстану, Варонежу, аб чым таксама ѐсць 

інфармацыя на сайце. На сайце можна прачытаць матэрыялы аб удзеле 

студэнтаў і выкладчыкаў ў святкаванні Дзѐн Перамогі і Незалежнасці, 
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провадах зімы, Фестывалях нацыянальных культур, аб экскурсійных 

паездках, арганізаваных прафкамамі выкладчыкаў і студэнтаў.  

Рэгулярна на сайце ўніверсітэта з‘яўляюцца матэрыялы пра 

павышэнне кваліфікацыі спецыялістаў самых розных накірункаў на 

базе нашага ФПК, а таксама супрацоўнікаў універсітэта – на базе 

лепшых гаспадарак Беларусі.  

Нашы навуковыя дасягненні дэманструюцца на розных выставах, у 

тым ліку і на штогадовых ―Белагра‖, якія маюць магчымасць наведаць і 

атрымаць сучасныя матэрыялы, неабходныя для выкарыстання ў 

вучэбным працэсе, 30-40 выкладчыкаў універсітэта. Штогод навуковыя 

вопыты прымаюцца двума камісіямі – сваѐй і міністэрскай, аб чым 

заўсѐды можна прачытаць на сайце ўніверсітэта. Бываюць матэрыялы 

пра паездкі нашых вучоных і студэнтаў на стажыроўкі за мяжу. Сайт 

з‘яўляецца і месцам рэкламы выстаў вінаграду і саджанцаў садоых 

культур – вясной і восенню.  

Не толькі першыя лінейкі адлюстроўваюцца на сайце, але і 

капуснікі выпускнікоў, атрыманне імі дыпломаў, а таксама сустрэчы 

праз 10, 20, 30 ці 40 гадоў пасля заканчэння вучобы ў ГСГІ ці ГДАУ.  

Асабліва прыцягальнымі для наведвальнікаў з‘яўляюцца матэрыялы 

падчас уступнай кампаніі. Сайт ГДАУ займае першыя месцы сярод 

універсітэтаў Беларусі ў міжнародным рэйтынгу Webometrics.  
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Аннотация. При проведении учебной практики по физиологии и 

биохимии растений предлагается использовать возможности летающих 

устройств (квадрокоптеров) для оперативной диагностики 

обеспеченности растений элементами минерального питания.  

Ключевые слова: физиология и биохимия растений, учебная 

практика, квадрокоптер, питательные элементы. 


