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Старэйшы універсітэт нашай краіны — 
Беларускі дзяржаўны універсітэт сёлета бу- 
дзе адзначаць сваё 80-годдзе. За гады сва- 
ёй дзейнасці ён стаў буйнейшым адукацый-. 
ным, навукова-вытворчым і культурным цэн- 
трам Рэспублікі Беларусь і сёння афіцыйна 
прызнаны вядучай вышэйшай навучальнай ус- 
тановай у сістэме нацыянальнай адукацыі. 
Яго выпускнікоў можна сустрэць ва ўсіх кут
ках нашай краіны, і ўсюды яны пацвярджа- 
юць высокі ўзровень сваёй прафесійнай пад- 
рыхтоўкі. I гэта не выпадкова. Ba універсі- 
тэце вядзецца пастаянны пошук новых 
метадаў і тэхналогій выкладання і арганіза- 
цыі навучальнага працэсу, стрыжнем якога 
з ’яўляюцца арыентацыя на прыцягненне сту- 
дэнтаў да навукова-даследчай дзейнасці ўжо 
на малодшых курсах і стварэнне шырокіх 
магчымасцей для самастойнага набыцця ве- 
даў пры кансультацыях і пад кантролем вы- 
сокакваліфікаваных выкладчыкаў.

У  2001 годзе 17 факультэтаў і Міжнарод- 
ны гуманітарны інстытут будуць ажыццяўляць 
прыём студэнтаў на першы курс па 49 спе- 
цыяльнасцях. Юрыдычны каледж універсітэ- 
та, які рыхтуе юрыстаў з сярэдняй спецыяль- 
най адукацыяй, у гэтым годзе будзе ажыц- 
цяўляць прыём асоб, якія маюць сярэднюю 
або базавую  адукацыю . Вучэбныя планы 
юрыдычнага каледжа пабудаваны такім чы- 
нам, што яго выпускнікі могуць залічвацца 
для навучання на юрыдычны факультэт ад- 
разу на трэці курс. Адметнай рысай прыёму 
ў гэтым годзе будзе і тое, што на дзевяці 
ф акультэтах пры паступленні на дзённую 
форму навучання і супадзенні ўступных вы-

прабаванняў будзе праводзіцца агульны кон
курс па факультэце ў цэлым. Гэта дазволіць 
залічыць добра падрыхтаваных абітурыентаў, 
якія па конкурсе не пройдуць на спецыяль- 
насць, дзе складзецца значны конкурс. Упер- 
шыню будзе ўведзена падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па лячэбнай справе, лінгвакраіназнаў- 
стве, дакументазнаўбтве і дакументацыйным 
забеспячэнні кіравання, кітайскай мове і літа- 
ратуры. Пашыраны пералік спецыяльнасцей, 
па якіх можна атрымаць вышэйшую адука
цыю па завочнай форме. Ha ўсіх спецыяль- 
насцях уводзіцца дзесяцібальная сістэм а 
ацэнкі ведаў, пры якой да далейшых экза- 
менаў не будуць дапускацца абітурыенты, 
якія на бягучым экзамене не набяруць нівод- 
нага бала. Мы зыходзім з таго, што ўступ- 
ныя экзамены ў першую чаргу з ’яўляюцца 
конкурснымі, а не атэстацыйнымі, у сувязі з 
гэтым галоўная іх мэта — выявіць найбольш 
падрыхтаваных і таленавітых абітурыентаў. 
Для пошуку самых таленавітых сярод наву- 
чэнцаў выпускных класаў па большасці прад- 
метаў праводзіцца алімпіяда «Абітурыент 
БД У-2001» , пераможцы заключных тураў 
якой будуць залічаны на адпаведныя спецы- 
яльнасці без уступных выпрабаванняў. Пэў- 
ную ролю ў камплектаванні першых курсаў 
адыгрываюць ліцэй і факультэт дауніверсі- 
тэцкай адукацыі, большасць выпускнікоў якіх 
становяцца студэнтамі БДУ.

С тудэнты , якія паспяваюць на добра і 
выдатна, пасля заканчэння другога курса 
могуць на платнай аснове паралельна наву- 
чацца па другой спецыяльнасці і ў выніку ат- 

(Заканчэнне на 2-й стар.)

г ДНІ АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭИ
Беларускі дзяржаўны універсітэт 23 і 30 красавіка 2001 года 

праводзіцьДні адкрытых дзвярэй
23 красавіка — д ля  аб ітур ы ентаў  г істары ч нага ф акуль- 

тэ та , ф а к у л ь тэ та  ж ур н а л іс ты к і, ф іл а л а г іч н а га  ф а к у л ь тэ та , 
ф а к у л ь тэ та  м іж народны х а д н о с ін , ю ры ды чнага ф а к у л ь тэ 
т а , ф а к у л ь тэ та  ф іл а с о ф іі і сац ы яльн ы х н авук , ф а к у л ь тэ та  
к ір аван н я і сац ы яльн ы х тэ хн а л о г ій , М іж н ар о днага  гум ані- 
та р н а га  ін с ты ту та , ф а к у л ь тэ та  м е не дж м ен ту  нерухом ай  
м аём асц і.

30 красавіка — для аб ітур ы ен таў  м ехан іка-м атэм аты ч- 
н а га  ф а к у л ь т э т а , ф а к у л ь тэ та  п р ы клад н о й  м а тэм аты к і і 

У у ф ф ар м ать ік і, ф акультэта  р ады ёф ізік і і электрон ікі, ф ізічнага

ф а к ул ь тэ та , х ім ічнага  ф а к уль тэ та , б іялагічнага ф а к ул ь тэ та , 
ге агр аф іч н ага  ф а к у л ь тэ та , ф а к у л ь тэ та  ф ун дам ентальней  і 
нетрадыцыйнай медыцы ны , эканам ічнага ф акуль тэта , ю ры
д ы чн ага  кап едж а .

У  праграме — сустрэч а  з  кіраўніцтвам ун іверсітэта  і пры- 
ёмнай кам іс іяй ; азнаям ленне з  правілам і прыёму ў  Б Д У  на 
2001 год ; наведванне каф ед р аў , вучэбных аўды торы й і ла- 
бар атор ы й .

П ачатак  Д зё н  а д к р ы ты х  д звяр эй  у 14 гад з ін  у  акта- 
вай за л е  гал о ўн ага  ко р п уса  Б Д У  (прасп . Ф . С кар ы н ы , 4).^
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ЗАПРАШАЕ БЕЛАРУСКІ 
ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСГГЭТ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.) 
рымаць два дыпломы. Якасць жа універсітэц- 
кай адукацыі пацвярджаецца тым, што дып
ломы Белд зяр ж ун івер с ітэта  знаходзяць 
прызнанне ў большасці краін свету. Право- 
дзімыя намі змены ў арганізацыі падрыхтоўкі 
б акалаўр аў і м агістраў  дазволяць яшчэ 
больш наблізіць падрыхтоўку спецыялістаў з 
вышэйшай адукацыяй ва ун іверсітэце па 
форме і змесце да існуючай сёння сусвет- 
най практыкі і стварыць умовы для абмену 
студэнтамі з універсітэтамі блізкага і далё- 
кага замежжа.

Значную ўвагу мы надаем і перападрых- 
тоўцы кадраў з ліку асоб, якія маюць вышэй- 
шую адукацыю. Гэтую функцыю выконваюць 
Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы і 
Інстытут перападрыхтоўкі і павышэння ква- 
ліфікацыі суддзяў, работнікаў пракуратуры, 
судоў і ўстаноў юстыцыі. На двух факульте
тах ажыццяўляецца перападрыхтоўка кадраў 
і павышэнне кваліфікацыі ў галіне інфарма- 
цыйных тэхналогій, прыкладной матэматыкі 
і бізнесу, на адным — падрыхтоўка магіст- 
раў у галіне менеджменту навукаёмістых тэх- 
налогій. Адпаведная перападрыхтоўка забяс- 
печваецца ў вышэйшай школе экскурсаводаў 
і менеджэраў турызму.

Сёння ў склад універсітэта ўваходзяць 
таксам а тры буйныя навукова-даследчыя 
інстытуты, шэраг унітарных вытворчых прад- 
прыемстваў, навукова-даследчыя лабарато- 
рь:і і доследныя станцыі, шматлікія цэнтры, 
сярод як іх нацыянальны навукова-вучэбны 
цэнтр ф ізік і часціц і высокіх энергій, нацы
янальны навукова-даследчы цэнтр маніто- 
рынгу азонасферы, нацыянальны цэнтр асаб- 
ліва ахоўваемы х прыродных тэрыторый, 
цэнтры сацыялагічных і палітычных даследа- 
вакняў, міжнародных даследаванняў, еўра- 
пейскай дакументацыі і інфармацыі, інфар- 
мацыйных рэсурсаў і камунікацый, праблем 
развіцця адукацыі, інфармацыйных тэхна- 
логій, міжнароднай дзейнасці і інш.

Ba універсітэце цяпер навучаецца 15,9 
тыс. студэнтаў, працуюць 7,3 тыс. супрацоў- 
нікаў, у тым ліку 2,4 тыс. выкладчыкаў, каля 
1 тыс. навуковых супрацоўнікаў, сярод якіх 
338 дактароў і 1513 кандыдатаў навук. У  ву- 
чэбным працэсе прымаюць удзел вядомыя 
навукоўцы, сярод якіх акадэмікі Нацыяналь- 
най акадэміі навук Беларусі М.М. Аляхновіч, 
Я.М . Бабосаў, І.Дз. Валатоўскі, I.B . Гайшун, 
Р .Г . Гарэцкі, В.М. Гурын, М.А. Ізобаў, М.П. 
Касцюк, Ф .М . Капуцкі, А .І. Лесніковіч, У .Ф . 
Логінаў, А .С . Рубанаў, А .Р . Мартыненка, В .В . 
Свірыдаў, А .Ф . Чарняўскі і іншыя.

Сёння ў БД У вядзецца падрыхтоўка кад- 
раў вышэйшай кваліфікацыі па 93 навуко
вых спецыяльнасцях праз аспірантуру і па

24 — праз дактарантуру. У  БДУ дзейніча- 
юць 26 саветаў па абароне доктарскіх і кан- 
дыдацкіх дысертацый, на пасяджэннях якіх 
штогод абараняецца звыш 100 работ.

Асаблівая ўвага ва універсітэце надаец- 
ца ўмацаванню супрацоўніцтва ў галіне аду- 
кацыі і навукі з іншымі айчыннымі і замеж- 
нымі вышэйшымі навучальнымі ўстановамі. 
Б Д У  мае пагадненні аб супрацоўніцтве 
больш чым з 60 універсітэтамі, узаемадзей- 
нічае з такімі міжнароднымі арганізацыямі, 
як А А Н , А Б С Е , Еўрапейскі Саюз. Штогод 
на падрыхтоўчым і асноўных ф акультэтах, 
у магістратуры, аспірантуры і дактарантуры 
навучаюцца або праходзяць стаж ыроўку 
каля 500 замежных грамадзян больш чым 
з 40 краін свету. Выпускнікі міжнароднай 
школы бізнесу і менеджменту тэхналогій ат- 
рымліваюць сумесны беларуска-амерыканскі 
дыплом. Многія студэнты накіроўваюцца для 
навучання ў замежныя універсітэты.

Ba універсітэце створаны добрыя ўмовы 
для працы і адпачынку. Студэнты жывуць у 
добраўпарадкаваных інтэрнатах, да іх па- 
слуг — стадыёны, спартыўныя залы , басей- 
ны, санаторый-прафілакторый. У апошні час 
створаны школа лрыгажосці «Універсум мо- 
д элс» , клуб аўтарскай песні, л іга інтэлек- 
туальных гульняў «Ш то? Дзе? Кал і?» , гур- 
ток брэйк-данса. Прыхільнікі тэатральнага 
мастацтва і эстрады маюць магчымасць па- 
вышаць сваё майстэрства ў некалькіх сту- 
дэнцкіх тэатрах і эстраднай студы і. Шыро- 
ка вядомы ў нашай краіне і за яе межамі 
мастацкія творчыя калектывы — ансамбль 
танца «Кры ж ачок», фальклорна-этнагра- 
фічны ансамбль «Неруш», акадэмічны хор 
студэнтаў, аркестр народных інструментаў, 
хор народнай песні «Родніца». Вялікай па- 
пулярнасцю карыстаецца і студэнцкая ка- 
манда КВЗ  — уладальнік тытула чэмпіёна 
міжнароднага клуба вясёлых і знаходлівых. 
Традыцыяй ва універсітэце стала правядзен- 
не конкурсу «Міс БД У».

Дарагія абітурыенты! Незалежна ад выб- 
ранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць 
магчымасць атрымаць у БДУ адукацыю су- 
светнага ўзроўню. Уступныя экзамены ў Бе- 
ларускім дзяржаўным універсітэце пачнуцца 
ўжо 7 ліпеня, што дазволіць вам паспраба- 
ваць свае сілы на ўступных экзаменах ў на- 
шым універсітэце, а ў выпадку няўдачы — 
пры жаданні ў вас будзе яшчэ магчымасць 
удзельнічаць у конкурсе ў іншых ВНУ.

Ca свайго боку, мы зацікаўлены ў тым, 
каб самыя падрыхтаваныя і таленавітыя ма- 
ладыя людзі прышлі ў нашы студэнцкія аў- 
дыторыі, дзеля чаго на ўступных экзаменах 
будуць створаны выключна роўныя ўмовы 
для ўсіх абітурыентаў. Жадаем поспехаў!

ПРЫЕМНАЯ КАМІСІЯ БДУ — 2001
Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар 

Белдзяржуніверсітэта прафесар Аляксандр 
Уладзіслававіч Казулін.

Першы намеснік старшыні прыёмнай 
камісіі — першы прарэктар БДУ прафесар 
Аляксандр Іванавіч Ж ук.

Намеснік старшыні прыёмнай камісіі 
— прарэктар па вучэбнай рабоце прафесар 
Уладзімір Барысавіч Аджаеў.

Адказны сакратар прыёмнай камісіі — 
начальнік упраўлення вучэбнай і навукова-ме-

тадычнай работы дацэнт Віктар Васільевіч 
Самахвал.

Адрас для паштовай карэспандэнцыі:
220050, г. Мінск, прасп. Ф . Скарыны, 4, Бел- 
дзяржуніверсітэт, прыёмная камісія (указаць 
факультет і спецыяльнасць).

Графік работы прыёмнай камісіі: паня- 
дзелак, аўторак, серада, чацвер, пятніца — з 
9.00 да 16.00 (перапынак на абед з 12.00 да 
13.00); субота — з 9.00 да 13.00; нядзеля — 
выхадны дзень. Даведкі па тэлефоне 226-59-51.

Адказны сакратар 
прыёмнай камісіі —  дацэнт 
Віктар Васільевіч САМАХВАЛ

Сакратарыят прыёмнай камісіі рыхтуец- 
ца да  прыёму студэнтаў на першы курс на 
працягу ўсяго года. Прыём новых студэн-- 
таў з ’яўляецца адным з важнейшых мера1-^ 
прыемстваў у дзейнасці ун іверсітэта , па- 
колькі высакаякасная падрыхтоўка спецы- 
я л іс та ў  можа быць забяспечана то льк і 
тады , калі на змену тым, хто ўжо атрымаў 
дыплом аб вышэйшай адукацыі, у навучаль- 
ныя аўдыторыі і лабараторыі прыйдуць та- 
ленавітыя і падрыхтаваныя да  далейш ай 
вучобы маладыя лю дзі. Мы бачым сваю 
задачу і ў правядзенні прафарыентацый- 
най работы, у аказанні дапамогі абітуры- 
ентам у правільным для сябе выбары спе- 
цыяльнасці і, самае галоўнае, у правядзенні 
арганізацыйных мерапрыемстваў па ства- 
рэнні роўных магчымасцей для абітурыен- 
таў на ўступных экзам енах. Прыёмная ка- 
місія падрыхтавала «Праграмы ўступны х 
экзам енаў для паступаючых у Беларускі 
дзярж аўны ун іверсітэт у 2001 го д зе» , у 
хуткім  часе з ’явіцца і адпаведны даведнік , 
у як ім , акрамя правіл прыёму і інфарма- 
цыйных матэрыялаў, будуць змешчаны ўзо- 
ры экзам енацы йны х задан н яў  м інулага  
года.

Значную дапамогу абітурыентам акажа 
і грамадская прыёмная кам ісія , у складзе 
якой працуюць у сваёй большасці студэн-у? 
ты . У  сувязі са сціслымі тэрмінамі прыёму 
дакументаў ва універсітэце паступаючым 
неабходна загадзя паклапаціцца аб атры- 
манні пашпарта, медыцынскай даведкі і 
іншых дакументаў, якія пацвярджаюць тыя 
або іншыя ільготы на залічэнне, калі такія 
маюцца ў адпаведнасці з дзеючымі праві- 
ламі прыёму. Паколькі ў нашым універсі- 
тэце ўступныя выпрабаванні пачынаюцца на 
дзесяць дзён раней, чым у іншых ВН У, при
нята рашэнне аб тым, што дакумент аб ся- 
рэдняй адукацыі падаецца ў приёмную ка- 
місію БДУ толькі ў арыгінале, што дазволіць 
без затрымак правесці залічэнне і вызна- 
чыцца кожнаму абітурыенту ў неабходнасці 
здачы ўступных экзаменаў у іншых В Н У . 
Неабходна ўважліва сачыць за  ўсім і аб ’я- 
вамі прыёмнай камісіі і не памыляцца пры 
перап ісванн і р а ск л а д у  кан сультац ы й  і 
ўступны х экзам енаў. Усё  гэта дазволіць 
пазбегнуць непатрэбных хваляванняў пры 
паступленні ва універсітэт. A  па ўс іх  узні- 
каю чых пы таннях неабходна звяртацца 
туды , куды пададзены дакументы.
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1. Для атрымання бясплатнай першай вы- 
шэйшай адукацыі ў Белдзяржуніверсітэт пры- 
маюцца на конкурснай аснове на базе сярэд- 
няй адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і бела- 
русы, якія пражываюць за яе межамі;

б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэс- 
публікі Казахстан, Кыргызскай Рэспублікі, Рэс- 
публікі Таджыкістан;

в) асобы, якія пастаянна пражываюць на 
тэрыторыі рэспублікі або маюць статус бежан- 
ца.

Грамадзяне іншых замежных дзяржаў пры- 
маюцца ў Белдзяржуніверсітэт на платнай пад- 
ставе па выніках тэсціравання, калі іншае не 
прадугледжана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

2 . На платнае навучанне для атрымання 
першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спецыяль- 
насцях звыш кантрольных лічбаў прыёму, 
фінансуемых за кошт бюджэтных сродкаў, 
прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя вы- 
P рабаванні, але не прайшлі па конкурсе на

бюджэтныя месцы;
б) вы к азал і ж адан н е  паступаць у 

Белдзяржуніверсітэт па выніках тэсціравання 
з правам атрымання на працягу першага года 
навучання індывідуальных кансультацый без 
дадатковай аплаты.

Залічэнне на платнае навучанне право- 
дзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з колькас- 
цю месц, выдзеленых для кожнай з гэтых ка- 
тэгорый абітурыентаў.

Колькасць месц на платнай форме наву
чання па кожнай спецыяльнасці для вышэй- 
названых катэгорый абітурыентаў вызначаец- 
ца ў залежнасці ад наяўнай вучэбна-лабара- 
торнай базы , прафесарска-выкладчыцкага 
саставу І зацвярджаецца адпаведным загадам 
рэктара Белдзяржуніверсітэта.

У  Міжнародным гуманітарным інстытуце, 
на факультэце менеджменту нерухомай маё- 
масці І на факультэце кіравання І сацыяльных 
тэхналогій навучанне ажыццяўляецца толькі на 
платнай аснове.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, 
формы навучання, падставы для залічэння І 
зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара 
Белдзяржуніверсітэта.

3. Атрыманне другой вышэйшай адукацыі 
г^кыццяўляецца ў БДУ на ўмовах поўнай апла

ты за навучанне. Залічэнне ў склад студэнтаў 
ажыццяўляецца па выніках тэсціравання.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, 
формы навучання і зацвярджаецца адпавед
ным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

4. На платнае паралельнае навучанне ў 
Белдзяржуніверсітэт прымаюцца па ўсіх спе- 
цыяльнасцях студэнты 3—4 курсаў дзяржаўных 
ВНУ, якія займаюцца на «добра» І «выдатна». 
Залічэнне ў склад студэнтаў ажыццяўляецца 
па выніках тэсціравання.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, 
формы навучання І зацвярджаецца адпавед
ным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэта.

5. Студэнты Белдзяржуніверсітэта, якія 
займаюцца на платнай форме навучання І ма
юць па выніках вучобы адзнакі «добра» І 
«выдатна», могуць паступаць на конкурснай 
аснове на адпаведныя спецыяльнасці бюджэт- 
най формы навучання без адлічэння з ліку 
студэнтаў.

6. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт для 
набыцця першай вышэйшай адукацыі падаюць 
у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце 
наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага

ўзору на імя рэктара (форма № 1); дакумент 
дзяржаўнага ўзору аб сярэдняй адукацыі ў 
арыгінале; 6 фотакартак памерам 3x4 см; ме- 
дыцынскую даведку па форме 086У (выда- 
дзеную не раней як 15 мая 2001 года). Пра- 
цуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску 
з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяц- 
ца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, 
— даведку, якая аб гэтым сведчыць. Інваліды 
1 І 2 груп, а таксама дзеці-інваліды прадстаў- 
ляюць адпаведны я заклю чэнні медыка- 
рэабілітацыйных экспертных камісій аб тым, 
што ім не супрацьпаказана навучанне ў БДУ 
і яны могуць наведваць заняткі.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год 
атрымання сярэдняй адукацыі, абавязаны 
прадставіць дакументы (дыплом, выпіска з 
працоўнай кніжкі, даведка службы занятасці 
насельніцтва ці іншае), якія пацвярджаюць іх 
вучобу або работу за ўсе гады, якія папярэд- 
нічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюц- 
ца дакументы, якія пацвярджаюць правы абі- 
турыентаў на ільготы, устаноўленыя закана- 
даўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць 
аб іх асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, вы- 
дадзенае органамі Міністэрства ўнутраных 
спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

7. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт для 
набыцця другой вышэйшай адукацыі падаюць 
у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце 
наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага 
ўзору на імя рэктара (форма № 2); натары- 
яльна завераную копію дыплома аб вышэйшай 
адукацыі; натарыяльна завераную копію да- 
датку да дыплома; 6 фотакартак памерам 
3x4 см; медыцынскую даведку па форме 086У 
(выдадзеную не раней як 15 мая 2001 года). 
Працуючыя прадстаўляю ць, акрамя таго , 
выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія зна- 
хо д зяц ц а  на ў л ік у  ў служ бе зан ятасц і 
насельніцтва, — даведку, якая аб гэтым свед
чыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, 
выдадзенае органамі Міністэрства ўнутраных 
спраў, прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

8. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт на 
паралельнае навучанне падаюць у прыёмную 
камісію ці дасылаюць па пошце наступныя да
кументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара (форма № 3); пісьмовую згоду рэк
тара ВНУ, дзе вучыцца студэнт (для студэн- 
таў БДУ — пісьмовую згоду дэкана факуль- 
тэта); копію заліковай кніжкі, завераную под- 
пісам д эк ан а  і пячаткай ф а к у л ь тэ та ; 6 
фотакартак памерам 3x4 см. Працуючыя прад- 
стаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай 
кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў 
службе занятасці насельніцтва, — даведку, 
якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, 
выдадзенае органам; Міністэрства ўнутраных 
спраў, прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

9. Студэнты Белдзяржуніверсітэта, якія 
займаюцца на платнай форме навучання, па
даюць у прыёмную камісію наступныя даку
менты: заяву ўстаноўленага ўзору на імя рэк
тара (форма № 3); копію дакумента аб сярэд
няй адукацыі, завераную ўпраўленнем кадраў 
БД У; даведку ўпраўлення кадраў, якая па- 
цвярджае факт вучобы ў БДУ і наяўнасць ары- 
гінала дакумента аб сярэдняй адукацыі ў аса-

бовай справе студэнта; копію заліковай кніжкі, 
завераную подпісам дэкана І пячаткай факуль
тэта; 6 фотакартак памерам 3x4 см. Працу
ючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з 
працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяцца 
на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — 
даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, вы
дадзенае органамі Міністэрства ўнутраных 
спраў, прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

10. Дакументы ад паступаючых на дзённую 
і завочную бюджэтныя формы навучання пры
маюцца з 22 чэрвеня па 5 ліпеня. Уступныя 
выпрабаванні праводзяцца з 7 ліпеня па 20 
ліпеня. Залічэнне ў склад студэнтаў на бюд- 
жэтнае навучанне — да 22 ліпеня. Пералік 
у ступ н ы х вы прабаванняў па кож най 
спецыяльнасці даецца ў дадатку 1.

Дакументы ад паступаючых на платнае на
вучанне ў Міжнародны гуманітарны інстытут, 
на факультэт менеджменту нерухомай маё- 
масці І на факультэт кіравання і сацыяльных 
тэхналогій прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 
жніўня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца: 
з 24 ліпеня па 30 ліпеня, з 24 жніўня па 30 
жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 
жніўня. Пералік уступных выпрабаванняў па 
кожнай спецыяльнасці даецца ў дадатку 1.

Дакументы ад асоб, якія выказалі жадан
не паступаць на платнае навучанне для атры
мання першай вышэйшай адукацыі па выніках 
тэсціравання, прымаюцца з 22 чэрвеня па 22 
жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10—11 ліпе- 
ня, 20—21 ліпеня, 28—29 жніўня. Залічэнне ў 
склад студэнтаў — да 31 жніўня. Калі пасля 
чарговага этапа тэсціравання план прыёму на 
платнае навучанне па якой-небудзь спецыяль- 
насці для гэтай катэгорыі абітурыентаў будзе 
выкананы, то прыём дакументаў па гэтай спе- 
цыяльнасці спыняецца. Пералік дысцыплін, па 
якіх праводзіцца тэсціраванне, даецца ў да
датку 2.

Дакументы ад асоб, якія жадаюць набыць 
другую вышэйшую адукацыю, прымаюцца з 22 
чэрвеня па 22 жніўня. Тэсціраванне право- 
дзіцца: 10—11 ліпеня, 20—21 ліпеня, 28—29 
жніўня. Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 
жніўня. Пералік дысцыплін, па якіх право- 
дзіцца тэсціраванне, даецца ў дадатку 3.

Дакументы ад асоб, якія паступаюць на 
паралельнае навучанне, прымаюцца з 22 чэр
веня па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 
10—11 ліпеня, 20—21 ліпеня, 28—29 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў — да 31 жніўня. 
Пералік дысцыплін, па якіх праводзіцца тэс- 
ціраванне, даецца ў дадатку 2.

11. Уступныя выпрабаванні для асоб, якія 
жадаюць набыць першую вышэйшую адука
цыю, І асоб, якія паступаюць на паралельнае 
навучанне, праводзяцца па праграмах, што 
склад зен ы  ў адпаведнасц і з  вучэбнымі 
праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі і за- 
цверджаны рэктарам БДУ.

Уступныя выпрабаванні для асоб, якія жа
даюць набыць другую вышэйшую адукацыю, 
праводзяцца па спецыяльна распрацаваных 
праграмах, што зацверджаны рэктарам БДУ.

Паступаючыя маюць права здаваць уступ
ныя выпрабаванні па выбары на беларускай 
або на рускай мове.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх пра
дугледжана магчымасць выбару выпрабаван- 
ня («беларуская мова і літаратура» або «рус- 
кая мова і літаратура», «беларуская мова» 

(Працяг на 4-й стар.)
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або «руская мова», «чалавек і грамадства» 
або «чалавек і свет»), паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакументаў.

Уступны я выпрабаванні па замежнай 
(а н гл ій с к а й , ф р а н ц у зск а й , ням ец кай , 
іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць 
па выбары, незалежна ад таго, якую замеж- 
ную мову яны вывучалі. Выключэннем з ’яўля- 
ецца спецыяльнасць «сучасныя замежныя (ан- 
глійская, французская, нямецкая) мовы і літа- 
ратуры», пры паступленні на якую абітурыенты 
здаюць уступныя выпрабаванні па замежнай 
мове ў адпаведнасці з абранай спецыяльнас- 
цю.

12. Ha ўступных выпрабаваннях абітурыен- 
ты атрымліваюць адзнакі ў балах ад O да 10. 
Абітурыенты, якія не з ’явіліся на выпрабаван- 
не без уважлівых прычын або атрымалі ад- 
знаку «нуль», да далейшых выпрабаванняў і 
ўдзелу ў конкурсе не дапускаюцца.

13. На дзённую форму навучання асобы, 
якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову 
з залатым (сярэбраным) медалём, сярэднюю 
спецыяльную навучальную ўстанову або ПТВ 
(на аснове базавай школы з атрыманнем ся- 
рэдняй адукацыі) з дыпломам з адзнакай,

пры паступленні на механіка-матэматычны 
факультэт, факультэт прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі, фізічны факультэт, факультэт 
радыёфізікі і электронікі, хімічны факультэт, 
біялагічны факультэт, геаграфічны факультэт, 
гістарычны факультэт, факультэт фундамен
тальней і нетрадыцыйнай медыцыны, факуль
тэт менеджменту нерухомай маёмасці, факуль
тэт кіравання і сацыяльных тэхналогій , у 
Міжнародны гуманітарны інстытут здаюць 
адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку 
ўступны х вы прабаванняў перш ым. Пры 
атрыманні адзнакі «дзевяць» або «дзесяць» 
яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры 
атрыманні іншых станоўчых адзнак — здаюць 
астатнія экзамены;

пры паступленні на філалагічны факультэт 
(спецыяльнасці беларуская мова і літаратура, 
руская мова і літаратура) здаюць два экзаме
ны, якія прыведзены ў пераліку ўступных вы- 
прабаванняў першымі. Пры атрыманні на 
абодвух экзаменах адзнак «дзевяць» або 
«дзесяць» яны вызваляюцца ад астатніх эк- 
заменаў, пры атрыманні іншых станоўчых ад
знак — здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук, эканамічны факультэт, фа
культэт міжнародных адносін, юрыдычны фа
культэт, факультэт журналістыкі, філалагічны 
факультэт (спецыяльнасці славянскія (сербс
кая і харвацкая) мовы і літаратуры, сучасныя 
замежныя (англійская, нямецкая, французс
кая, італьянская) мовы і літаратуры, кітайская 
мова і літаратура) здаюць усе экзамены.

14. Пры паступленні на завочную форму 
навучання на юрыдычны факультэт па спецы- 
яльнасці правазнаўства асобы, якія скончылі 
сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы 
па адпаведных ці роднасных спецыяльнасцях 
з дыпломам з адзнакай і працуюць па атры- 
манай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў, 
залічваюцца па выніках тэсціравання па асно- 
вах права. Для выпускнікоў ССНУ 2001 года 
працоўны стаж не патрабуецца. Дакументы ад 
такіх асоб прымаюцца да 2 ліпеня ўключна, 
тэсціраванне — 4 ліпеня. He залічаныя па 
выніках тэсціравання паступаюць на агульных 
падставах.

15. На вочна-завочную форму навучання

па спецыяльнасці фармацыя прымаюцца 
толькі асобы, якія скончылі сярэднія спецы
яльныя медыцынскія навучальныя ўстановы і 
працуюць у сістэме аховы здароўя па атры- 
манай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў. 
Для выпускнікоў ССНУ 2001 года працоўны 
стаж не патрабуецца.

16. Асобы, якія скончылі сярэднюю спе
цыяльную навучальную ўстанову або ПТВ (на 
аснове базавай школы з атрыманнем сярэд- 
няй адукацыі) з дыпломам з адзнакай па ад- 
паведнай ці роднаснай спецыяльнасці, а так- 
сама асобы, якія скончылі сярэднюю наву
чальную ўстанову з медалём і маюць стаж 
практычнай работы не менш за 6 месяцаў па 
адпаведнай ці роднаснай спецыяльнасці пры 
паступленні на завочную форму навучання на 
механіка-матэматычны факультэт, біялагічны 
факультэт, геаграфічны факультэт, гістарыч- 
ны факультэт, эканамічны факультэт, факуль
тэт філасофіі і сацыяльных навук, факультэт 
журналістыкі, філалагічны факультэт, факуль
тэт фундаментальнай і нетрадыцыйнай меды
цыны (спецыяльнасць медыка-сацыяльная да- 
памога насельніцтву), факультэт менеджмен
ту нерухомай маёмасці, факультэт кіравання 
і сацыяльных тэхналогій, у Міжнародны гума- 
нітарны інстытут здаюць адзін экзамен, які 
прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаван- 
няў першым. Пры атрыманні адзнакі «дзе
вяць» або «дзесяць» яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых ста- 
ноўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены.

Асобы, якія скончылі сярэднюю спецыяль
ную медыцынскую навучальную ўстанову з 
дыпломам з адзнакай, пры паступленні на воч
на-завочную форму навучання па спецыяль- 
насці фармацыя здаюць адзін экзамен, які 
прыведзены ў пераліку ўступных выпрабаван- 
няў першым. Пры атрыманні адзнакі «дзе
вяць» або «дзесяць» яны .вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых ста- 
ноўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены.

17. Выпускнікі ліцэя БДУ 2001 года, якія 
маюць у атэстаце толькі добрыя і выдатныя 
адзнакі, прымаюцца на ўмовах, прадугледжа- 
ных дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, 
якія скончылі сярэднюю школу з залатым (ся
рэбраным) медалём.

Выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БДУ 
2001 года пры паступленні на спецыяльнасці, 
якія адпавядаюць профілю іх навучання, 
залічваюцца па-за конкурсам пры ўмове атры- 
мання на ўступных выпрабаваннях адзнак не 
ніжэй, чым «сем».

18. П ераможцы алімпіяд «Абітурыент 
БДУ-2001» залічваюцца на адпаведныя фа- 
культэты без уступных выпрабаванняў. Пры- 
зёры гэтых алімпіяд прымаюцца на ўмовах, 
прадугледжаных дадзенымі Правіламі прыёму 
для асоб, якія скончылі сярэднюю школу з за
латым (сярэбраным) медалём. Прызёрам алі- 
мпіяды па матэматыцы і эканоміцы можа быць 
выстаўлена экзаменацыйная адзнака «дзе
вяць» або «дзесяць» па матэматыцы (пісьмо- 
ва) у залежнасці ад колькасці балаў, набра- 
ных імі ў заключным туры алімпіяды.

19. Прызёры міжнародных прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных з удзелам 
Міністэрства адукацыі ў бягучым навучальным 
годзе, залічваюцца без уступных выпрабаван- 
няў пры ўмове паступлення на адпаведныя 
спецыяльнасці.

Пераможцы (ды плом  1 с туп е н і) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школь- 
нікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў

бягучым навучальным годзе, залічваюцца без 
уступных выпрабаванняў пры ўмове паступлен
ня на адпаведныя спецыяльнасці. Пры паступ- 
ленні на іншыя спецыяльнасці такія асобы па 
іх жаданні могуць быць вызвалены ад уступ- 
нага выпрабавання па адпаведным прадмеце 
з выстаўленнем адзнакі «дзевяць».

Пераможцы (ды плом  2 ступ ен і) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школь- 
нікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў 
бягучым навучальным годзе, вызваляюцца ад 
уступнага выпрабавання па адпаведным прад
меце з выстаўленнем адзнакі «дзесяць» пры 
ўмове паступлення на адпаведныя спецыяль- 
насці. Пры паступленні на іншыя спецыяль- 
насці такія асобы па іх жаданні могуць быць 
вызвалены ад уступнага выпрабавання па ад
паведным прадмеце з выстаўленнем адзнакі 
«восем».

Пераможцы (ды плом 3 с туп ен і) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд школь- 
нікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў 
бягучым навучальным годзе, па іх жаданні мо
гуць быць вызвалены ад уступнага выпраба
вання па адпаведным прадмеце з выстаўлен- 
нем адзнакі «дзевяць» пры ўмове паступлен
ня на адпаведны я спец ы яльн асц і. Пры 
паступленні на іншыя спецыяльнасці такія асо
бы па іх жаданні могуць быць вызвалены ад 
уступнага выпрабавання па адпаведным прад
меце з выстаўленнем адзнакі «сем».

Пералік агульнаадукацыйных прадметаў і 
адпаведных ім спецыяльнасцей у Белдзярж- 
універсітэце даецца ў дадатку 4.

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па 
матэматыцы пры паступленні на механіка-ма- 
тэматычны факультэт, факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі адпаведная адзна
ка выстаўляецца па матэматыцы (вусна, з 
пісьмовым заданием).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па 
фізіцы пры паступленні на фізічны факультэт, 
факультэт радыёфізікі і электронікі адпавед
ная адзнака выстаўляецца па фізіцы (вусна, 
з пісьмовым заданием).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па 
гісторыі пры паступленні на гістарычны фа
культэт адпаведная адзнака выстаўляецца па 
сусветнай гісторыі навейшага часу (пісьмова).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды пэ 
беларускай мове пры паступленні на спецы
яльнасць беларуская мова і літаратура філа- 
лагічнага факультета адпаведная адзнака вы- 
стаўляецца па беларускай мове (пісьмовае тэс- 
ціраванне).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па 
рускай мове пры паступленні на спецыяль
насць руская мова і літаратура філалагічнага 
факультета адпаведная адзнака выстаўляец- 
ца па рускай мове (пісьмовае тэсціраванне).

Пераможцам рэспубліканскай алімпіяды па 
замежных мовах пры паступленні на спецы- 
яльнасці сучасныя замежныя (англійская, ня
мецкая, французская, італьянская) мовы і літа- 
ратуры, кітайская мова і літаратура філалагіч- 
нага ф а к у л ь те та  ад п авед н ая ад зн ак а  
выстаўляецца па замежнай мове (лексіка-гра- 
матычны тэст).

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па 
інфарматыцы (дыплом 1 ступені) пры паступ- 
ленні на спецыяльнасць інфарматыка залічва- 
юцца без уступных выпрабаванняў.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па 
інфарматыцы (дыпломы 2, 3 ступені) пры па- 
ступленні на спецыяльнасць інфарматыка пры
маюцца на ўм о вах , п р ад угл ед ж ан ы х
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дадзенымі Правіламі прыёму для асоб, якія 
скончылі сярэднюю школу з залатым (сярэб- 
раным) медалём.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па 
астраноміі (дыплом 1 ступені) пры паступленні 
на спецыяльнасці ф ізіка, ф ізіка (аддзяленне 
менеджменту) залічваюцца без уступных вы- 
прабаванняў.

Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па 
астраноміі (дыпломы 2, 3 ступені) пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці ф ізіка, ф ізіка (аддзя
ленне менеджменту) прымаюцца на ўмовах, 
прадугледжаных дадзенымі Правіламі прыёму 
для асоб, якія скончылі сярэднюю школу з за
латым (сярэбраным) медалём.

20. У красавіку 2001 года прыёмная камі- 
сія праводзіць папярэднія платныя экзамены 
па матэматыцы (пісьмова), па беларускай мове 
або рускай мове (пісьмовае тэсціраванне), па 
беларускай мове і літаратуры або рускай мове 
і літаратуры (сачыненне). Выстаўленая адзнака 
па жаданні абітурыента можа быць залічана 
ў якасці экзаменацыйнай адзнакі на ўступных 
выпрабаваннях. У  гэтым выпадку даведка аб 
атрыманай на папярэднім экзамене адзнацы 
павінна быць прадстаўлена ў прыёмную ка- 
місію пры падачы дакументаў. 

ў , 21. Залічэнне ва універсітэт на бюджэтныя
месцы праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці 
з колькасцю балаў, набраных абітурыентамі 
на ўступных выпрабаваннях.

Пры паступленні на дзённую форму на
вучання на механіка-матэматычны факультэт, 
факультэт прыкладной матэматыкі і інфар- 
матыкі, фізічны факультэт, хімічны факуль
тэт, біялагічны ф акультэт, гістарычны ф а
культэт, эканамічны факультэт конкурс пра- 
водзіцца па ф ак уль тэц е  ў цэлы м . Пры 
паступленні на факультэт радыёфізікі і элек- 
тронікі агульны конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей радыёфізіка, фізічная элек- 
троніка. Пры паступленні на геаграфічны 
факультэт агульны конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей геаграф ія , геаграф ічныя 
інфармацыйныя сістэмы, геалогія і развед
ка карысных выкапняў. Пры паступленні на 
іншыя факультэты конкурс праводзіцца па 
асобных спецыяльнасцях.

Выпускнікам сельскіх школ 2001 года, якія

пастаянна пражываюць у сельскай мясцовасці, 
пры паступленні на ўсе спецыяльнасці і фор
мы навучання дадаткова налічваюцца тры 
балы.

На завочную форму навучання па конкур
се ў першую чаргу залічваюцца абітурыенты, 
якія маюць сярэднюю спецыяльную ці сярэд
нюю прафесійна-тэхнічную адукацыю або 
стаж практычнай работы не менш за 6 меся- 
цаў і паступаюць на адпаведныя ці роднасныя 
спецыяльнасці. Іншыя асобы, якія набяруць на 
ўступных выпрабаваннях аднолькавы ці вы- 
шэйшы бал, залічваюцца ў межах 20 % ад 
кантрольных лічбаў прыёму па дадзенай спе- 
цыяльнасці.

Перад залічэннем абітурыенты, станоўча 
вытрымаўшыя ўсе ўступныя выпрабаванні, пра- 
ходзяць абавязковае субяседаванне з дэканам 
адпаведнага факультэта.

22. Залічэнне абітурыентаў на ўмовах мэ- 
тавай кантрактнай падрыхтоўкі спецыялістаў 
ажыццяўляецца па асобным конкурсе згодна 
з планамі мэтавага кантрактнага набору, за- 
цверджанымі прыёмнай камісіяй універсітэта. 
У выпадках, калі конкурс на мэтавыя кантрак- 
тныя месцы па якім-небудзь раёне складзе 
менш 2 чалавек на месца, прадстаўнікі гэтага 
раёна паступаюць на агульных падставах.

23. Па-за конкурсам пры атрыманні на 
ўступных выпрабаваннях адзнак у балах не 
ніжэй чым «пяць» пры паступленні на дзён
ную І завочную формы навучання залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без 

апекі бацькоў;
в) дзеці з сем'яў ваеннаслужачых або ра- 

бочых і служачых, што займалі штатныя па- 
сады ў воінскіх часцях, загінуўшых (памерлых) 
ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вай- 
сковай службы або працы ў складзе савецкіх 
войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся бая- 
выя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваен
наслужачых, загінуўшых (памерлых) у мірны 
час пры праходжанні вайсковай службы;

г) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага і ра- 
давога складу органаў унутраных спраў, 
загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі 
пры выкананні служ бовых абавязкаў на 
тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні,

а таксама дзеці з сем'яў асоб начальніцкага і 
радавога складу органаў унутраных спраў, 
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры вы- 
кананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інва- 
ліды;

е) асо б ы , як ія  маюць ільго ты  ў 
адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі 
Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, 
пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльс- 
кай АЭС»;

ж) беларусы замежжа па рэкамендацыях 
беларускіх суполак або навучальных устаноў 
замежжа на спецыяльна вылучаныя прыёмнай 
камісіяй БДУ месцы.

24. Пры іншых роўных умовах пераважнае 
права на залічэнне пры паступленні на дзён- 
нае і завочнае навучанне маюць:

а) інвал іды  3 групы пры ад сутнасц і 
медыцынскіх супрацьпаказанняў;

б) асо б ы , як ія  маюць ільго ты  ў 
адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 Зако
на Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай аба
роне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы 
на Чарнобыльскай АЭС»;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, 
якія маюць ільготы, устаноўленыя заканадаў- 
ствам, і рэкамендацыі воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БДУ 2001 года;
д) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення 

БДУ 2001 года пры паступленні на спецыяль- 
насці, якія адпавядаюць профілю іх навучан
ня;

е) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага 
гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа 2001 
года пры паступленні на адпаведныя спецы- 
яльнасці;

ж) асобы, якія маюць стаж практычнай 
работы не менш двух гадоў;

з) асобы, якія скончылі сярэднюю наву- 
чальную ўстанову з залатым (сярэбраным) ме
далём, сярэднюю спецыяльную навучальную 
ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы 
з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпломам 
з адзнакай.

25. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыё- 
мам у БДУ, якія не адлюстраваны ў дадзеных 
Правілах, канчаткова вырашаюцца прыёмнай 
камісіяй.

БEJlДЗЯРЖУHIBEPCІТЭТ АБ'ЯЎЛЯЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ ПАПЯРЭДНІХ ПЛАТНЫХ ЭКЗАМЕНАЎ ДЛЯ ПАСТУПАЮЧЫХ Y БДУ Ў 2001 ГОДЗЕ
Мэтай правядзення папярэдніх платных эк- 

*заменаў з ’яўляецца прадастаўленне абітуры- 
ентам магчымасці азнаёміцца з парадкам пра
вядзення ў БДУ ўступных экзаменаў па матэ
матыцы (пісьмова), па беларускай мове або 
рускай мове (пісьмовае тэсціраванне), па бе
ларускай мове і літаратуры або рускай мове 
і літаратуры (сачыненне), іх зместам і ўзроў- 
нем прад’яўляемых на іх патрабаванняў, 
ацаніць узровень сваёй падрыхтоўкі для ўдзе- 
лу ў конкурсных уступных экзаменах.

Папярэднія платныя экзамены праводзяц
ца прыёмнай камісіяй БДУ ў поўнай адпавед- 
насці з нарматыўнымі дакументамі па аргані- 
зацыі і правядзенні ўступных экзаменаў.

Па выніках папярэдніх экзаменаў выстаўля- 
юцца адзнакі, якія па жаданні абітурыента 
могуць быць залічаны ў якасці экзаменацый- 
ных адзнак пры паступленні ў 2001 годзе ў 
БДУ на тыя спецыяльнасці, дзе такія экзаме
ны прадугледжаны «Правіламі прыёму».

Папярэднія экзамены праводзяцца: па бе
ларускай мове або рускай мове (пісьмовае 
тэсціраванне), па беларускай мове і літарату- 
ры або рускай мове і літаратуры (сачыненне) 
— 22 красавіка; па матэматыцы (пісьмова) — 
29 красавіка.

Удзел у адным экзамене аплачваецца ў

памеры 10 (дзесяці) мінімальных заработных 
плат. Для абітурыентаў, якія пастаянна пра
жываюць у сельскай мясцовасці, памер апла
ты зніжаны да 7 (сямі) мінімальных заработ
ных плат. Грошы адпраўляюцца паштовым або 
банкаўскім пераводам з паметкай «Папярэдні 
экзамен» на адрас: 220050, г. Мінск, прасп. 
Ф . Скарыны, 4, Белдзяржуніверсітэт, разліко- 
вы рахунак 3622204930033 у Мінскай гарад- 
ской дырэкцыі A A T «Белбізнесбанк», код 
764. Жадаючыя могуць ажыццявіць аплату не- 
пасрэдна ў разлікова-касавых цэнтрах Бел- 
дзяржуніверсітэта (вул. Кастрычніцкая, 10 ці 
вул. Бабруйская, 9).

Для ўдзелу ў папярэднім экзамене абіту- 
рыенты ажыццяўляюць адпаведную аплату І 
падаюць заяву на імя рэктара БДУ, у якой 
указваюць:

1) прозвішча, імя, імя па бацьку;
2) поўны хатні адрас з паштовым індэк- 

сам І тэлефонам;
3) назву папярэдняга экзамену;
4) навучэнцы — школу І клас або наву

чальную ўстанову І курс, а тыя, хто ўжо мае 
сярэднюю адукацыю, — год заканчэння на

. вучальнай установы і характар цяперашніх 
заняткаў;

5) ф акультэт, спецыяльнасць І форму

навучання, на якую збіраецца паступаць абі- 
турыент.

Копія квітанцыі аб аплаце прыкладаецца да 
заявы.

Аб ітуры енты , якія вырашылі прыняць 
удзел у двух экзаменах, заяву на кожны эк
замен пішуць асобна.

Заявы накіроўваюцца пісьмом на адрас: 
220050, г. Мінск, прасп. Ф . Скарыны, 4, Бел- 
дзяржуніверсітэт, прыёмная камісія або пада- 
юцца непасрэдна ў сакратарыят прыёмнай 
камісіі (вул. Ленінградская, 12, п. 123, тэл. 
226-59-51).

Апошні тэрмін адпраўкі заяў — 10 краса
вца 2001 г.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў папярэдніх плат
ных экзаменаў будзе ажыццяўляцца з 8-00 да 
8-45 у вестыбюлі галоўнага корпуса БДУ 
(прасп. Ф . Скарыны, 4). Накіраванне ў аўды- 
торыю будзе выдавацца толькі пры прад’яў- 
ленні пашпарта ці іншага пасведчання асобы, 
выдадзенага органамі Міністэрства ўнутраных 
спраў, і квітанцыі аб аплаце.

Пачатак папярэдніх платных экзаменаў 
у 9-00.

Прыёмная камісія

О І О І О І О І О І О І О І О : 1 ' 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0



Дадат ак I.
ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ 

______________________ У БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТ У 2001 ГОДЗЕ
ФАКУЛЬТЭТЫ,

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
(СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

УСТУПНЫЯ ВЫ П РАБАВ AH HI

МЕХАНІКА-
МАТЭМАТЫЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (Д, 3)
2. Матэматычная 
электроніка (Д)
3. Камп’ютэрная 
матэматыка (Д)
4. Матэматычныя метады 
ў эканоміцы (Д)
5. Механіка (Д)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ 
ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная 
матэматыка (Д)
2. Інфарматыка (Д)
3. Эканамічная 
кібернетыка (Д)
4. Актуарная 
матэматыка (Д)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ 
РАДЫЁФІЗІКІ I 
ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка (Д)
2. Фізічная электроніка
(Д)
3. Камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных 
сродкаў і
інфармацыйных паслуг
(Д)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (Д)
2. Фізіка (аддзяленме 
менеджменту) (Д)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (Д)
2. Хімія лекавых 
злучэнняў (Д)
3. Хімічная экалогія (Д)

1. Хімія (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

БІЯЛАГІЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія (Д, 3)
2. Біятэхналогія (Д)
3. Экалогія (Д, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Хімія (вусна, з пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ГЕАГРАФІЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія (Д, 3)
2. Геаграфічныя 
інфармацыйныя сістэмы
(Д)
3. Геалогія І разведка 
карысных выкапняў (Д)

1. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

4. Экалогія (Д, 3) 1. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ГІСТАРЫЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя (Д, 3)
2. Музейная справа і 
ахова помнікаў гісторыі 
і культуры (Д, 3)

1. Гісторыя Беларусі (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Сусветная гісторыя навейшага часу 
(пісьмова)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

ФАКУЛЬТЭТЫ,
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
(СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ

3. Гісторыка- 
архівазнаўства (Д, 3)
4. Дакументазнаўства, 
дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання 
(Д . 3)

4. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)

ФІЛАЛАГІЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская мова і 
літаратура (Д, 3)

1. Беларуская мова (пісьмовае тэсціраванне)
2. Беларуская літаратура (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

2. Руская мова і 
літаратура (Д, 3)

1. Руская мова (пісьмовае тэсціраванне)
2. Руская літаратура (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

3. Славянскія (сербская 
і харвацкая) мовы і 
літаратуры (Д)

1. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Беларуская літаратура або руская 
літаратура (вусна, з пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

4. Сучасныя замежныя 
(англійская, нямецкая, 
французская, італьян- 
ская) мовы і літаратуры
(Д)
5. Кітайская мова і 
літаратура (Д)

1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Беларуская літаратура або руская 
літаратура (вусна, з пісьмовым заданием)

ФАКУЛЬТЭТ
ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (Д, 3)
2. Інфармацыя і 
камунікацыя (Д)
3. Літаратурная работа
(Д)

1. Творчае сачыненне (пісьмова, на беларускай 
або рускай мове, з дзвюма адзнакамі — за 
змест, веданне літаратурных крыніц і за 
пісьменнасць)
2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
4. Творчае тэсціраванне (вусна, для жадаючых, 
з атрыманнем пры станоўчай здачы да пяці 
дадатковых балаў)

4. Міжнародная 
журналістыка (Д)

1. Творчае сачыненне (пісьмова, на беларускай 
або рускай мове, з дзвюма адзнакамі — за 
змест, веданне літаратурных крыніц і за 
пісьменнасць)
2. Замежная мова (вусна, з лексіка- 
граматычным тэстам і аўдзіраваннем)
3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
4. Творчае тэсціраванне (вусна, для жадаючых, 
з атрыманнем пры станоўчай здачы да пяці 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ 
МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН 
1. Міжнародныя 
адносіны (Д)

1. Сусветная гісторыя навейшага часу 
(пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з лексіка- 
граматычным тэстам і аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)

2. Міжнароднае права
(Д)
3. Лінгвакраіназнаўства 
/К ітай / (Д)

1. Сусветная гісторыя навейшага часу 
(пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з лексіка- 
граматычным тэстам і аўдзіраваннем)
3. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)

4. Сусветная эканоміка і 
міжнародныя 
эканамічныя адносіны
(Д) .
5. Менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму
(Д)
6. Мытная справа (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з лексіка- 
граматычным тэстам і аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
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Ф АКУЛЫ ЭТЫ ,
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
(СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ

ФАКУЛЬТЭТ 
ФІЛАСОФІІ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія (Д, 3)
2. Сацыялогія (Д, 3)
3. Інфармацыя і 
камунікацыя (Д)

1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)

4. Псіхалогія (Д) 1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Біялогія (пісьмова)
4. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)

ЮРЫДЫЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія (Д)

1. Сусветная гісторыя навейшага часу 
(пісьмова)
2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

2. Правазнаўства (Д, 3)
3. Эканамічнае права
(Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

ЭКАНАМІЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя 
(Д, 3)
2. Менеджмент (Д, 3)
3. Эканоміка (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)

ФАКУЛЬТЭТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАЙ 
МЕДЫЦЫНЫ
1. Менеджмент у 
сацыяльнай сферы (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

2. Медыка-сацыяльная 
дапамога насельніцтву
(Д, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

3А. Фармацыя (Д) 
I

1. Хімія (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

Ф АКУЛЫ ЭТЫ ,
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
(СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ

3Б. Фармацыя (В-3) 1. Асновы медыцынскіх ведаў (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
3. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

4. Лячэбная справа (Д) 1. Біялогія (пісьмова)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы да 4 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ 
КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства 
(спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне 
бізнесу) (Д, 3)
2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
арганізацыя сацыяльна- 
псіхалагічнай дапамод 
насельніцтву) (Д, 3)

1. Чалавек і грамадства або чалавек і свет 
(вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

3. Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам 
прадпрыемстваў і 
працоўнымі 
рэсурсамі) (Д, 3)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

МІЖНАРОДНЫ
ГУМАНІТАРНЫ
ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя 
мовы (Д)

1. Замежная мова (вусна, з аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка-граматычны тэст)
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)

2. Дызайн (Д)
3. Архітэктура (Д)

1. Малюнак
2. Вольная кампазіцыя
3. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

4. Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
рэлігіязнаўства) (Д, 3)

1. Сусветная гісторыя навейшага часу (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

5. Маркетынг (Д, 3) 1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

ФАКУЛЬТЭТ
МЕНЕДЖМЕНТУ
НЕРУХОМАЙ
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент на
рынку нерухомай
маёмасці (Д, 3)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з пісьмовым 
заданием)

Дадат ак 2.
ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦЦА ТЭСЦІРABAHHE АБІТУРЫЕНТАЎ, 

ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ ДЛЯ НАБЫЦЦЯ ПЕРШАЙ 
ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІI ПАРАЛЕЛЬНАЕ НАВУЧАННЕ

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматычная электроніка
3. Камп'ютэрная матэматыка
4. Матэматычныя метады ў эканоміцы
5. Механіка

Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка

Матэматыка

о:о:о:о:о:о:о:о:- 0:0:0:0:0:0:0:0

J



ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Менеджмент
3. Эканоміка
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Менеджмент
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ 
1. Менеджмент у сацыяльнай сферы 
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 
1. Маркетынг
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 
1. Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці

Матэматыка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (аддзяленне менеджменту)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных паслуг

Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія
2. Хімія лекавых злучэнняў
3. Хімічная экалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (Д)

Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біятэхналогія
3. Экалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву
2. Лячэбная справа

Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы
3. Геалогія і разведка карысных выкапняў
4. Экалогія

Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і культуры
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне 
кіравання

Гісторыя
Беларусі

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Беларуская мова і літаратура

Беларуская 
мова і 
літаратура

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Руская мова і літаратура

Руская мова 
і літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры

Беларуская 
мова і 
літаратура 
або руская 
мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) мовы і літаратуры
2. Кітайская мова і літаратура 
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 
1. Сучасныя замежныя мовы

Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Міжнароднае права
3. Лінгвакраіназнаўства (Кітай)

Сусветная
гісторыя
навейшага
часу
Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя 
адносіны
2. Менеджмент у сферы міжнароднага турызму
3. Мытная справа

Матэматыка
Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя
4. Псіхалогія
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства
2. Эканамічнае права
3. Паліталогія
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка
2. Міжнародная журналістыка
3. Інфармацыя і камунікацыя
4. Літаратурная работа

Чалавек і 
грамадства 
або чалавек 
і свет
Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства
2. Сацыяльная работа

Чалавек і 
грамадства 
або чалавек 
і свет

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Дызайн
2. Архітэктура

Малюнак
Вольная
кампазіцыя

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 
1. Культуралогія

Сусветная
гісторыя
навейшага
часу

ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (В-3)

Асновы
медыцынскіХ'
ведаў

Дадат ак 3.
ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН, ПА ЯКІХ ПРАВОДЗІЦЦА ТЭСЦІРABAHHE АБІТУРЫЕНТАЎ, 

ЯКІЯ ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТНАЕ НАВУЧАННЕ ДЛЯ НАБЫЦЦЯ 
ДРУГОЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ) ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматычная электроніка
3. Камп'ютэрная матэматыка
4. Матэматычныя метады ў эканоміцы
5. Механіка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка

Матэматыка

СПЕЦЫЯЛЫНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка

ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

Матэматыка
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СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ) ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (аддзяленне менеджменту)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг

Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія
2. Хімія лекавых злучэнняў
3. Хімічная экалогія 
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (Д)

Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біятэхналогія
3. Экалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву
2. Лячэбная справа
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Сацыяльная работа

Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы
3. Геалогія і разведка карысных выкапняў
4. Экалогія

Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя .
2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і 
культуры
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне 
кіравання

Гісторыя
Беларусі

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Славянскія (сербская і харвацкая) мовы і літаратуры

Беларуская 
мова і 
літаратура 
або руская 
мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Беларуская мова і літаратура

Беларуская 
мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Руская мова і літаратура

Руская 
мова і 
літаратура

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ) ДЫСЦЫПЛІ-
НЫ

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ w
1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) мовы і літаратуры
2. Кітайская мова і літаратура
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 1. Сучасныя замежныя мовы

Замежная
мова

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Менеджмент
3. Эканоміка
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя 
адносіны
2. Менеджмент у сферы міжнароднага турызму
3. Мытная справа
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ 
1. Менеджмент у сацыяльнай сферы 
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент на рынку нерухомай маёмасці 
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 
1. Маркетынг
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Менеджмент

Асновы 
эканаміч- 
най тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Псіхалогія
4. Інфармацыя і камунікацыя

Асновы
філасофіі

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнароднае права
2. Міжнародныя адносіны
3. Лінгвакраіназнаўства (Кітай)
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ 
1. Культуралогія

Сусветная
гісторыя
навейшага
часу

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка
2. Міжнародная журналістыка
3. Інфармацыя і камунікацыя
4. Літаратурная работа

Асновы
функцыяна-
вання
сродкаў
масавай
інфармацыі

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства
2. Паліталогія
3. Эканамічнае права
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства

Асновы
права

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Дызайн
2. Архітэктура

M ал юнак і
вольная
кампазіцыя

^Дадатак 4.
ПЕРAJIIK АГУЛЬНААДУКАЦЫЙНЫХ ПРАДМЕТАЎ 

I АДПАВЕДНЫХ IM СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ У БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭЦЕ

АП/ЛЬНААДУ-
КАЦЫЙНЫЯ
ПРАДМЕТЫ

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

Матэматыка МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматычная электроніка
3. Камп'ютэрная матэматыка
4. Матэматычныя метады ў эканоміцы
5. Механіка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка 
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Менеджмент у сацыяльнай сферы

АГУЛЬНААДУ-
КАЦЫЙНЫЯ
ПРАДМЕТЫ

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

Інфарматыка ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Інфарматыка

Фізіка ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (аддзяленне менеджменту)
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных паслуг

Астраномія ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (аддзяленне менеджменту)
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АГУЛЬНААДУ-
КАЦЫИНЫЯ
ПРАДМЕТЫ

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

Хімія ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія
2. Хімія лекавых злучэнняў
3. Хімічная экалогія 
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (Д)

Біялогія БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біятэхналогія
3. Экалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАИ МЕДЫЦЫНЫ
1. Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву
2. Лячэбная справа

Беларуская 
мова І 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Беларуская мова і літаратура

Руская мова І 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Руская мова і літаратура

АГУЛЬНААДУ-
КАЦЫЙНЫЯ
ПРАДМЕТЫ

ФАКУЛЬТЭТЫ, 
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ (СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ)

Геаграфія ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы
3. Геалогія і разведка карысных выкапняў
4. Экалогія

Гісторыя ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і 
культуры
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства, дакументацыйнае забеспячэнне 
кіравання

Замежныя
мовы

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя замежныя (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) мовы і літаратуры
2. Кітайская мова і літаратура

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА Ў 2001 ГОДЗЕ
(дзённая форма навучання)

Ч
ЭФ Эканамічная тэорыя 20 12 3

Менеджмент 20 15 5
Эканоміка 20 12 3

Усяго 60 39 11
ФФСН Філасофія 30 7 3

Сацыялогія 20 7 3
Псіхалогія 20 7 3
Інфармацыя і камунікацыя 20 7 3

Усяго 90 28 12
Ж урфак Журналістыка 50 20 5

Міжнародная журналістыка 15 10 5
Інфармацыя і камунікацыя 15 10 5
Літаратурная работа 15 10 5

Усяго 95 50 20
Філфак Беларуская мова і 

літаратура
70 8 2

Руская мова і літаратура 50 8 2
Славянскія мовы і 

літаратуры
15 3 2

Сучасная англійская мова і 
літаратура

25 7 3

Сучасная французская мова 
і літаратура

15 3 2

Сучасная нямецкая мова і 
літаратура

15 3 2

Сучасная італьянская мова і 
літаратура

15 3 2

Кітайская мова і літаратура 10 3 2 Л
Усяго 215 38 17

ФМА Міжнародныя адносіны 19 20 5
Міжнароднае права 19 20 5
Сусветная эканоміка і 

міжнародныя эканамічныя 
адносіны

19 20 5

Менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму

19 15 5

Мытная справа 19 15 5
Лінгвакраіназнаўства (Кітай) 10 10 5

Усяго 105 100 30
Ю рфак Правазнаўства 130 35 15

Паліталогія 20 10 5
Эканамічнае права 25 15 10

Усяго 175 60 30
ФФНМ Менеджмент у сацыяльнай 

сферы
15 10 5

Медыка-сац. дапамога 
насельніцтву

15 10 5

Фармацыя 15 30 10

Лячэбная справа 15 10 5
Усяго 60 60 25

Факультэт Назва спецыяльнасці 
(спецыялізацыі)

Бюд-
жэтнае
наву
чанне

Платнае
навучанне

па
выніках
экзаме-

наў

Па выні- 
ках тэсці- 
равання

Мехмат Матэматыка 80 10 5
Матэматычная электроніка 25 5 5
Камп'ютэрная матэматыка 20 5 5
Матэматычныя метады ў 

эканоміцы
20 5 5

Механіка 25 5 5
Усяго 170 30 25

ФПМІ Прыкладная матэматыка 85 10 5
Інфарматыка 60 10 5
Эканамічная кібернетыка 15 10 5
Актуарная матэматыка 15 10 5

Усяго 175 40 20
Ф ізф ак Фізіка 110 10 5

Фізіка (аддзяленне 
менеджменту)

15 10 5

Усяго 125 20 10
Ф РФ Э Радыёфізіка 60 10 5

Фізічная электроніка 50 10 5
Камерцыйная дзейнасць на 

рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг

15 10 5

Усяго 125 30 15
Х ім фак Хімія 60 3 2

Хімія лекавых злучэнняў 25 6 4
Хімічная экалогія 15 3 2

Усяго 100 12 8
Б іяф ак Біялогія 65 24 6

Біятэхналогія 20 6 4
Экалогія 15 6 4

Усяго 100 36 14
Гістф ак Гісторыя 75 50 10

Гісторыка-архівазнаўства 15 16 2
Музейная справа і ахова 

помнікаў гісторыі і культуры
15 15 2

Дакументазнаўства, 
дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 14 4

Усяго 120 95 18
Геаф ак Геаграфія 65 6 4

Геаграфічныя 
інфармацыйныя сістэмы

15 3 2

Геалогія і разведка карысных 
выкапняў

15 3 2

Экалогія 15 3 2
Усяго 110 15 10
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ФКСТ Прававое забеспячэнне 
бізнесу

— 45 5

Арганізацыя сацыяльна- 
псіхалагічнай дапамогі 
насельніцтву

45 5

Кіраванне персаналам 
прадпрыемстваў і працоўнымі 
рэсурсамі

45 5

Усяго — 135 15

ФМНМ Менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці

— 90 10
Усяго — 90 10

МГІ Сучасныя замежныя мовы — 60 10
Дызайн — 18 2
Культуралогія 

(спецыялізацыя — 
рэлігіязнаўства)

12 3

Архітэктура — 17 3
Маркетынг — 25 5

Усяго — 132 23

УСЯГО 1825 1010 313

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСАХ I ПРАХАДНЫХ БАЛАХ
БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА У 2001 ГОДЗЕ

Факуль
тэт

Назва спецыяльнасці 
(спецыялізацыі)

Бюд-
жэтнае
наву-
чанне

Платнае
навучанне
па

выніках
экзаме-

наў

па
выніках
тэсціра-

вання
Мехмат Матэматыка 20 1 1

Усяго 20 1 1
Біяфак Біялогія 40 20 5

Экалогія 10 8 2
Усяго 50 28 7

Геафак Геаграфія 35 4 1
Экалогія 15 2 1
Усяго 50 6 2

Гістфак Гісторыя 45 25 10
Гісторыка-архівазнаўства 15 10 5
Музейная справа І ахова 
помнікаў гісторыі і культуры

15 10 5

Дакументазнаўства, 
дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 10 5

Усяго 90 55 25
ЭФ Эканамічная тэорыя 10 5 5

Менеджмент 10 5 5
Усяго 20 10 10

ФФСН Філасофія 15 2 1
Сацыялогія 15 2 1
Усяго 30 4 2

Журфак Журналістыка 30 20 5
Усяго 30 20 5

Філфак Беларуская мова і літаратура 50 4 1
Руская мова і літаратура 25 4 1
Усяго 75 8 2

Юрфак Правазнаўства 65 30 20
Правазнаўства (2-я выш. 
адукацыя)

— — 70

■
Эканамічнае права (2-я выш. 
адукацыя)

— — 30

Усяго 65 30 120
ФФНМ Фармацыя 10 20 5

Медыка-сац. дапамога 
насельніцтву

10 10 5

Усяго 20 30 10
ФКСТ Прававое забеспячэнне 

бізнесу
— 20 5

Арганізацыя сацыяльна- 
псіхалагічнай дапамогі 
насельніцтву

30 5

Кіраванне персаналам 
прадпрыемстваў і працоўнымі 
рэсурсамі

20 5

Усяго — 70 15
ФМНМ Менеджмент на рынку 

нерухомай маёмасці
— 55 5

Менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці (2-я выш. 
адукацыя)

40

Усяго — 55 45
МГІ Маркетынг — 12 3

Культуралогія (спецыялізацыя 
— рэлігіязнаўства)

— 12 3

Усяго — 24 6

УСЯГО 450 341 250

Спецыяльнасць Конкурс Прахадны бал
Матэматыка 2,4 12,5 з 16*
Матэматычная электроніка 3,0 12,5 з 16*
Камп’ютэрная матэматыка 2,8 11,5 з 16*
Матэматычныя метады ў эканоміцы 3,4 12,5 з 16*
Механіка 2,5 12,5 з 16*
Прыкладная матэматыка 3,4 13 з 16*
Інфарматыка 3,4 12,5з16*
Эканамічная кібернетыка 4,5 12,5 з 16*
Актуарная матэматыка 3,5 11,5 з 16*
Фізіка 2,1 8 з 10
Ф ізіка (аддзяленне менеджменту) 2,7 Залічаны ўсе, 

хто вытрымаў 
экзамены

Радыёфізіка 2,6 8 з 10
Фізічная электроніка 2,6 8,5 з 10
Камерцыйная дзейнасць 3,9 8,5 з 11*
Хімія 2,3 11,5 з 16*
Хімія лекавых злучэнняў 2,8 11,5 з 16*
Хімічная экалогія 3,0 Залічаны ўсе, 

хто вытрымаў 
экзамены

Біялогія 3,1 14 з 16*
Біятэхнапогія 3.4 14 з 16*
Экалогія (біялагічны ф-т) 4,3 11,5 з 16*
Г еаграфія 2,5 12,5 з 16*
Геапогія і разведка карысных выкапняў 2,9 11,5 з 16*
Экалогія (геаграфічны ф-т) 3,3 11,5 з 16*
Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы 3,4 13 з 16*
Гісторыя 2,9 16,5 з 20
Гісторыка-архівазнаўства 2,7 14 з 20
Музейная справа і ахова помнікаў

2,5 14,5 з 20гісторыі і культуры
Філасофія 3,3 13 з 15
Сацыялогія 3,8 14 з 15
Псіхалогія 4,6 18,5 з 20
Інфармацыя і камунікацыя
(ф-т філасофіі і сацыяльных навук) 4,2 14 з 15
Сацыяльная работа 2,4 15,5 з 20
Менеджмент у сацыяльнай сферы 2,8 16,5 з 20
Фармацыя 2,0 15 з 20
Эканамічная тэорыя 4,7 16,5 з 20
Менеджмент 4,5 17 з 20
Эканоміка 2,7 16 з 20
Журналістыка 4,0 18 з 22**
Міжнародная журналістыка 3,1 17,5 з 22**
Інфармацыя і камунікацыя

3,7 18,5 з 22 **(ф-т журналістыкі) 
Літаратурная работа 2,8 18 з 22**
Беларуская мова і літаратура 2,6 12,5 з 15
Руская мова і літаратура 2,4 12,5 з 15
Славянскія мовы і літаратуры 5,1 13,5 з 15
Сучасная англійская мова і літаратура 5,2 18 з 20
Сучасная французская мова

2,5 17 з 20і літаратура
Сучасная нямецкая мова і літаратура 3,5 17 з 20
Сучасная італьянская мова і літаратура 4,9 17,5 з 20
Міжнародныя адносіны 3,8 18 з 20
Міжнароднае права 4,6 18 з 20
Сусветная эканоміка і

3,3 17,5 з 20міжнародныя эканамічныя адносіны
Менеджмент у сферы

2,6 16,5 з 20міжнароднага турызму
Мытная справа 2,8 16,5 з 20
Эканамічнае права 3,1 15,5 з 20
Правазнаўства 3,1 16 з 20
Паліталогія 4,7 17,5 з 20

* — з улікам аднаго магчъшага дадатковага бала па замежнай
мове;

** — зулікам двух магчьшых дадатковых балаў па творчьш 
тэсціраванні.

Выпускнікам сельскіх школ у  2000 годзе пры паступленні на ўсе 
спецыяльнасці налічваўся адзін дадатковы бал.
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ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫKl вуп. Маскоўская, 15
Тэл. 222-83-40

САМЫ ТВОРЧЫ 3 МАСАВЫХ 
I САМЫ МАСАВЫ 3 ТВОРЧЫХ

Д ж а н  факультэта 
ж урналіст ы кі —  дацэнт  
Васіль Пятровіч В А Р А Б 'Ё Ў

У  ш матлікіх рэдакцыях газет, радыё І 
тэлебачання, прэс-цэнтрах І прэс-службах, 
рэкламных агенцтвах, выдавецтвах Рэс- 
публікі Беларусь працуюць выпускнікі ф а
культэта журналістыкі Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта. Ф акультэт быў створаны 
ў 1944 годзе. За 57 гадоў плённай працы 
на журфаку падрыхтавана каля пяці тысяч 
спецыялістаў. Многія з  іх  сталі вядомымі 
журналістамі, пісьменнікамі, крытыкамі, па- 
літычнымі і грамадскімі дзеячамі. Цяпер у 
«альма-матэр» — адзінай у Беларусі вучэб- 
на-навуковай установе па журналістыцы і 
масавай камунікацыі — вучыцца каля 1000 
студэнтаў, у тым ліку замежныя.

Падрыхтоўка будучых ж урналістаў вя- 
дзецца як на дзённай, так і на завочнай 
формах навучання на базе сярэдняй адука- 
цыі. Атрымаць журналісцкую прафесію ма- 
юць магчымасць таксама асобы, якія ўжо на- 
былі адну вышэйшую адукацыю і жадаюць

звязаць сваё жыццё са сродкамі масавай 
інфармацыі.

Класічнае універсітэцкае навучанне сту- 
дэнтаў скіравана на падрыхтоўку высака- 
класных спецыялістаў ла профільным пры- 
значэнні: палітычны аглядальнік, эканамічны 
аглядальнік, аглядальнік па культуры, рэпар- 
цёр, літаратурна-мастацкі крытык, рэдактар 
выдавецтва, рэдактар-праграміст камп’ютэр- 
нага дызайну, рэдактар рекламы, камента- 
тар тэлебачання і радыё, аператар і рэжы- 
сёр тэлебачання, фотажурналіст.

У  1996 годзе на факультэце журналістыкі 
было створана аддзяленне і адкрыта новая 
спецыяльнасць «Інфармацыя і камунікацыя». 
Падрыхтоўка будучых прафесіяналаў вядзец- 
ца па наступных накірунках: спецыяліст па 
сувязях з грамадскасцю, спецыяліст па рэк- 
ламнай камунікацыі, спецыяліст па аўдыёві- 
зуальнай камунікацыі.

3  1998 года пачаўся набор на спецыяль
насць «Міжнародная журналістыка». Студэн- 
ты атрымаюць грунтоўныя веды, неабходныя 
для прафесійнай працы ў сродках масавай 
камунікацыі за  межамі Рэспублікі Беларусь, 
а таксама ў міжнародных аддзелах нацыя- 
нальнага перыядычнага друку, радыё, тэле
бачання.

Для працы ў рэдакцыйна-выдавецкіх уста- 
новах, дзяржаўных органах, выдавецтвах, літа- 
ратурных аддзелах і аб’яднаннях сёння пат- 
рабуюцца спецыялісты, якія маюць грунтоўную 
прафесійную падрыхтоўку гуманітарнага про- 
філю. Менавіта таму ў 1999 годзе на факуль
тэце журналістыкі адкрыта новая спецыяль
насць «Літаратурная работа», якая дазволіць 
у будучым забяспечыць вышэйназваныя сфе
ры дзейнасці неабходнымі спецыялістамі з ад- 
паведнай кваліфікацыяй «літаратурны ра- 
ботнік. Літаратурны рэдактар».

За 5 гадоў універсітэцкага сталення сту- 
дэнты набываюць трывалыя тэарэтычныя 
веды, практычныя навыкі журналісцкай ра
боты, атрымліваюць фундаментальную пад- 
рыхтоўку па беларускай, рускай І замежнай 
мовах, гісторыі беларускай, рускай І замеж
най журналістыкі і літаратуры, літаратурна-

мастацкай крытыцы, вывучаюць асновы фо- 
тарэпартажу, тэхніку афармлення газет, ра
дыё- І тэлеперадач , набываюць навыкі 
практычнай стылістыкі І рэдагавання, вы
вучаюць асновы камп’ютэрызацыі сродкаў 
масавай інфармацыі. Будучыя журналісты, 
літаратурныя работнікі, спецыялісты па су
вязях з грамадскасцю павінны добра ары- 
ентавацца ва ўс іх  праявах сацыяльнага 
жыцця. Разам са спецыяльнымі студэнты 
вывучаюць шэраг агульнаадукацыйных дыс- 
цыплін: гісторыю, ф іласоф ію , паліталогію, 
актуальныя праблемы эканомікі, асновы 
права, сацыялогію , псіхалогію , гісторыю 
мастацтваў, этыку, эстэтыку.

Вучэбны працэс на факультэце ажыц- 
цяўляюць вопытныя выкладчыкі, сярод якіх 
6 дактароў і 39 кандыдатаў навук.

На факультэце функцыянуюць тэле- і ра- 
дыёстудыі, камп’ютэрныя класы і клас муль- 
тымедыя, фоталабараторыя. Студэнты ре
гулярна выпускаюць вучэбную газету «Жур- 
наліст», рыхтуюць тэле- і радыёперадачы.

Першымі практычнымі крокамі студэн- 
таў у сродках масавай інфармацыі разам 
з  выкладчыкамі кіруюць вопытныя супра- 
цоўнікі газет, радыё і тэлебачання. Курс 
«Ж урналісцкае майстэрства», шматлікія 
дысцыпліны спецыялізацый і курсы па 
профілі дазваляюць студэнтам бліжэй па- 
знаёміцца з творчай лабараторыяй най- 
больш таленавітых беларускіх журналістаў, 
вывучыць прыёмы і метады работы. У  вя- 
дучых беларускіх выданнях, на радыё і 
тэлебачанні створаны ф іл іялы  кафедраў 
факультэта. На пачатку навучальнага года 
студэнтаў чакае вытворча-вучэбная практы- 
ка ў рэдакцыях часопісаў, газет, на студыях 
тэлебачання і радыёвяшчання, у рэкламных 
агенцтвах і прэс-цэнтрах, прэс-службах і 
службах па сувязях з грамадскасцю.

Прафесія журналіста традыцыйна аса- 
цыіруецца з рамантыкай пошуку: яна самая 
творчая з масавых І самая масавая з твор- 
чых. Дакладна вызначае журналіста што- 
дзённая карпатлівая праца дзеля ісціны, 
справядлівасці, гуманізму.

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН ‘ у-

ПРАФЕСІЯНАЛЫ Ў ГАЛИЧЕ МІЖНАРОДНЫХ ЗНОСІН
Факультэт міжнародных адносін створа

ны 1 кастрычніка 1995 года з мэтай падрых- 
тоўкі прафесіяналаў высокага класа ў галі- 
не міжнародных зносін , здольны х годна 
прадстаўляць інтарэсы нашай краіны на су- 
светнай арэне.

Ён уклю чае ў сябе 5 аддзяленняў — 
міжнародныя адносіны, міжнароднае права, 
міжнародныя эканамічныя адносіны, мене
джмент у галіне міжнароднага турызму, мыт
ная справа.

Навучальны працэс ажыццяўляюць высо- 
какваліфікаваныя выкладчыкі, сярод якіх 9 
прафесараў, звыш 50 дацэнтаў і выкладчы- 
каў са ступенню кандыдата навук і 54 вы- 
кладчыкі без ступені. Для чытання лекцый

прыцягваюцца вядучыя спецыялісты Нацыя- 
нальнай акадэміі навук Беларусі, работнікі 
Міністэрства замежных спраў, знешнеэкана- 
мічных і знеш непаліты чны х ведамстваў, 
Дзяржаўнага мытнага камітэта, буйныя спе- 
цыялісты ў галіне міжнародных адносін краін 
СНД і далёкага замежжа. На факультэце 
часта арганізоўваюцца сустрэчы з пасламі 
замежных краін, вядомымі палітычнымі і 
дзяржаўнымі дзеячамі нашай краіны, дзея- 
чамі культуры.

Пачынаючы з 2-га курса студэнты прахо- 
дзяць навучальную і вытворчую практыку ў 
дзяржаўных органах і ведамствах, якія зай- 
маюцца знешняй палітыкай, на прадпрыем- 
ствах і ў ф ірмах. Навучаючыся на факуль

тэце, студэнты атрымліваюць глыбокія веды 
ў галіне агульнагуманітарных і агульнанаву- 
ковых дысцыплін , гісторыі міжнародных 
адносін і знешняй палітыкі, міжнароднага 
права, міжнародных эканамічных адносін, 
краіназнаўства, авалодваюць дзвюма замеж- 
нымі мовамі, набываюць навыкі працы на 
персанальных камп'ютэрах.

Асноўная ўвага пры падрыхтоўцы спецы- 
ялістаў на аддзяленні міжнародных адносін 
надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і 
айчыннай гісторыі, тэорыі і гісторыі міжна- 
родных адносін і знешняй палітыкі вядучых 
краін свету, дзейнасці міжнародных аргані- 
зацый, дыпламатычнай і консульскай служ
бы, дыпламатычнага пратаколу. Пачынаючы
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Д ж а н  факультэта 
м іж н а р о д н ы х  а д н о сін  —  
п р а ф е с а р  А л я к са н д р  
Вікт аравіч НИ А  PA П А
з 4-га курса студэнты спецыялізуюцца па 
гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі і 
міжнародных арганізацыях.

$ Ha аддзяленні міжнароднага права выву- 
чаюць гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, 
міжнароднае публічнае і прыватнае права, 
дыпламатычнае і консульскае права, міжна- 
роднае камерцыйнае, мытнае права, параў- 
наўчае адміністрацыйнае, крымінальнае, гас- 
падарчае, працоўнае права. 3  3-га курса сту
дэнты  спецыялізую цца па міжнародным 
прыватным, міжнародным публічным праве, 
дыпламатычнай і консульскай службе.

Будучыя эканамісты-міжнароднікі атрым-

ліваюць веды ў галіне макра- I мікраэкана- 
мічнага развіцця, будуць мець добрую ма- 
тэматычную падрыхтоўку, авалодаюць навы
кам! канкрэтнага аналізу эканамічных пра- 
цэсаў, вывучаць гісторы ю  м іж народнай 
гаспадаркі, бухгалтарскі ўлік, фінансава-крэ- 
дытную сістэму, маркетынг, сусветную эка- 
номіку, кіраванне знешнеэканамічнай дзей- 
насцю, міжнародныя валютныя і крэдытныя 
адносіны. 3  3-га курса студэнты спецыялі- 
зуюцца па знешнеэканамічнай палітыцы, па 
кіраванні знеш неэканамічнай дзейнасцю  
фірмы.

Ha аддзяленні м іж народнага турызму 
студэнты атрымліваюць веды па асновах 
менеджменту, маркетынгу міжнароднага ту
рызму, арганізацыі і кіраванні турысцкімі 
прадпрыемствам і, вывучаюць геаграф ію  
м іж народнага туры зм у, прагназіраванне 
міжнароднага турысцкага рынку, эканоміку 
міжнародных туры сцкіх перавозак, рэгія- 
нальнае планаванне турызму, бухгалтарскі 
ўлік, фінансава-крэдытную сістэму, сусвет
ную эканоміку, кіраванне знешнеэканамічнай 
дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдыт
ныя адносіны.

Ha аддзяленні мытнай справы, якое ад- 
крываецца з бягучага года, студэнты вывуча
юць міжнароднае публічнае і прыватнае пра
ва, камерцыйнае, мытнае, адміністрацыйнае, 
крымінальнае, гаспадарчае права, бухгал- 
тарскі ўл ік , фінансава-крэдытную сістэм у, 
сусветную эканоміку, міжнародныя валютныя 
і крэдытныя адносіны, валютнае рэгуляван- 
не і валютны кантроль, таварную наменкла- 
туру знешнеэканамічнай дзейнасці, авалодва- 
юць прыёмамі барацьбы з мытнымі правапа- 
рушэннямі, спецсродкамі мытнага кантролю,

інфармацыйнымі мытнымі тэхналогіямі.
У  бягучым годзе адбудзецца набор па 

новай спецыяльнасці — лінгвакраіназнаўства 
Азіі і Афрыкі. Студэнты будуць вывучаць тэ
орыю і гісторыю  м іж народны х адносін , 
праблемы міжнароднай і нацыянальнай бяс- 
пекі, гісторыю, геаграфію, палітычную сістэ- 
му, культуру краіны або рэгіёны вывучаемай 
мовы, актуальныя праблемы гісторыі знеш
няй палітыкі краін Усходу. Лінгвістычны цыкл 
дысцыплін уключае ўводзіны ў мовазнаўства, 
моўную практыку ўсходняй мовы, іераглі- 
ф іку, тэарэтычную граматыку, стылістыку, 
дыялекталогію, класічную ўсходнюю мову. 
У  гэтым годзе набор будзе адбывацца па 
спецыялізацыі лінгвакраіназнаўства Кітая.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца 
самастойнай навукова-даследчай працы сту- 
дэнтаў. Яны выступаюць на навуковых кан- 
ферэнцыях, прадстаўляюць свае распрацоўкі 
на універсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжна- 
родных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць падрыхта- 
ваны для дыпламатычнай, навукова-даслед- 
ча^, інфармацыйна-аналітычнай дзейнасці ў 
галіне міжнародных зносін, міжнароднага 
права і знешнеэканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць 
у дзяржаўных органах кіравання, якія зай
маюцца знешнеэканамічнай і знешнепалітыч- 
най дзейнасцю, у міжнародных арганізацы- 
ях і рэгіянальных аб’яднаннях, у  якіх Рэс- 
п уб л ік а  Б е л а р ус ь  мае п а с о л ь с к ія  
прадстаўніцтвы, на прадпрыемствах, у знеш- 
негандлёвых, турыстычных і камерцыйных 
фірмах, банках. Яны могуць займацца наву- 
кова-педагагічнай работай у навуковых і 
навучальных установах.

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск, 
прасп. Ф. Скарыны, 4, пакой 133 
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ВЯЛІКАЯ УВАГА -  РАЗВІЦЦЮ 
ЗДОЛЬНАСЦЕЙ БУДУЧЫХ СПЕЦЫЯЛІСТАЎ

Д э к а н  ф із іч н а га  
факультэта -  
п р а ф е с а р  Віктар 
М іх а й л а в іч  
А Н ІШ Ч Ы К

Фізічны факультэт з'яўляецца 
буйнейшым у рэспубліцы наву- 
чальным і навуковым цэнтрам, 
які рыхтуе высокакваліфікаваных 
спецыялістаў па важнейшых на- 
прамках сучаснай фізікі, фізічна- 
га матэрыялазнаўства для наву- 
кова-даследчых устаноў, прамыс- 
ловых прадпрыемстваў і сістэмы 
адукацыі.

Навучанне на факультэце вя- 
дзецца па дзённай форме. Вы- 
пускнікі факультэта атрымліва- 
юць кваліф ікацы і « Ф із ік » , ці 
«Ф ізік . Інжынер», ці «Ф ізік. Вы- 
кладчык фізікі і інфарматыкі», ці 
«Ф ізік. Менеджэр». Існуе магчы- 
масць атрымаць акадэмічныя сту-

пені бакалаўра ф ізікі і магістра 
ф із ік і. Плануецца адкрыццё на 
факультэце безадрыўнай ад выт- 
ворчасці формы навучання з маг- 
чымасцю атрымання кваліфікацыі 
пасля выканання навучальнага 
плана незалежна ад тэрміну на
вучання, але не даўжэй чым за 
восем гадоў.

Пасля заканчэння першага 
курса студэнты па іх жаданні раз- 
мяркоўваюцца на педагагічны і 
навукова-інжынерны напрамкі, а 
пасля другога — па спецыялізацы- 
ях.

Падрыхтоўка спецыялістаў- 
ф ізікаў на факультэце ажыццяў- 
ляец ц а па розны х га л ін а х  
фізічнай навукі: па фізіцы паў- 
праваднікоў і паўправадніковых 
матэрыялаў, мікраэлектроніцы і 
сучаснай мікраэлектроннай тэхна- 
логіі, квантавай і оптаэлектроні- 
цы, класічнай і нелінейнай опты- 
цы, лазерных сістэмах і тэхнало- 
гіях, фізічнай оптыцы, ахоўных і 
плазменных пакрыццях і плёнках, 
фізіцы цвёрдага цела і матэрыя- 
лазнаўстве, ядзернай ф ізіцы і 
фізіцы ядзерных рэактараў, элек
тронным прыборабудаванні і схе- 
матэхніцы, біяфізіцы і біятэхна- 
логіі, цеплафізіцы, энергафізіцы 
і н етр ады ц ы й ны х кры н іцах

энергіі, атамнай фізіцы і фізічных 
метадах пераўтварэння інфарма- 
цыі, фізіцы плазмы і плазменнай 
апрацоўкі матэрыялаў, фізічнай 
метралогіі і метадах дыягностыкі, 
функцыянальных малекулярных і 
інтэлектуальных матэрыялах, ме- 
тодыцы выкладання ф ізік і, мадэ- 
ліраванні фізічных працэсаў, тэ- 
арэтычнай ф ізіцы і праблемах 
сучаснай ф ізік і, праграмаванні і 
інфармацыйным забеспячэнні вы- 
л іч ал ьн ы х с іс т э м , вучэбным 
фізічным эксперыменце.

Акрамя фундаментальнай пад- 
ры хтоўкі па ф із іц ы , студэнты 
факультэта атрымліваюць неаб- 
ходныя веды па педагогіцы і 
псіхалогіі, вывучаюць методыку 
выкладання ф ізік і і інфарматыкі, 
эканоміку і асновы арганізацыі 
вытворчасці, маюць магчымасць 
атрымаць дадатковую падрыхтоў- 
ку па замежнай мове (пасведчан
не «Перакладчык-рэферэнт наву- 
кова-тэхн ічнай л іта р а тур ы »). 
Асаблівая ўвага на факультэце 
звяртаецца на сучасныя камп'ю- 
тэрныя тэхналогіі і інфарматыку.

Шмат увагі на факультэце на
даецца развіццю здольнасцей 
будучых спецыялістаў. Студэнты 
факультэта актыўна займаюцца 
навукова-даследчай работай. На

факультэце функцыянуе больш 
за дзесяць гурткоў па розных 
фізічных напрамках, студэнцкія 
навукова-даследчыя лабараторыі. 
Каля двух дзесяткаў студэнтаў- 
фізікаў кожны год атрымліваюць 
гранты розных ф ондаў і гра- 
мадскіх аб'яднанняў.

Студэнты факультэта маюць 
магчымасць працягваць навучан
не ў ВНУ ЗШ А , Ф РГ і іншых за- 
ходніх краін.

Выпускнікі факультэта могуць 
працаваць у навукова-даследчых 
інстытутах, канструктарскіх бюро, 
у ВНУ, тэхнікумах, ПТВ і школах 
краіны, на заводах, фабрыках і 
іншых установах і прадпрыем
ствах.

Лепшыя студэнты могуць пас
ля заканчэння навучання праца
ваць ці працягваць навучанне ў 
магістратуры і аспірантуры не 
толькі Белдзяржуніверсітэта і На
цыянальнай акадэміі навук Бела- 
русі, але і ў іншых краінах блізка- 
га і далёкага замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы 
на факультэце, дазваляе выпуск- 
нікам лёгка адаптавацца не толькі 
да працы па ф ізіка-тэхн ічным 
профілі, але і ў іншых галінах 
(арганізацыйнай, камерцыйнай, 
банкаўскай, выдавецкай і інш.).
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СУЧАСНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
У КЛАСІЧНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ

Эканамічны факультэт ство
раны 1 сакавіка 1999 года. Але 
ён працягвае традыцыю  пад- 
рыхтоўкі эканамістаў, якая вяла- 
ся з  першых дзён існавання 
БД У  — нават дыплом № 1 БД У 
атрымаў у 1925 годзе эканаміст. 
У  1931 годзе на факультэце на- 
роднай гаспадаркі БД У навуча- 
лася 700 студэнтаў, што дазво- 
л іла на яго базе стварыць Hap- 
гас (цяпер БД Э У ).

Сёння наш факультэт рыхтуе 
спецыялістаў па трох спецыяль- 
н а сц я х : экан ам ічн ая тэоры я 
(кваліф ікацыя «эканаміст. Вык- 
л а д ч ы к  э к а н а м іч н ы х  д ы с- 
цыплін»), менеджмент (квапіфі- 
кацыя «эканаміст-менеджэр»), 
эканоміка (кваліф ікацыя «эка- 
наміст-аналітык»),

Эканом іка — новая спецы
яльнасць, а яе навучальны план 
аналагічны праграмам падрых- 
тоўкі эканамістаў у лепшых за- 
межных універсітэтах. Яго ад- 
рознівае спалучэнне фундамен- 
тальнасці і глыбокіх сістэмных 
ведаў эканамічных з ’яў з  умен
ием прымяняць эканам ічны я 
веды на практыцы. БДУ не рых
туе канкрэтна бухгалтараў ці за- 
водскіх планавікоў, хаця, безу- 
моўна, нашы выпускнікі змогуць 
працаваць і па так іх  вузкіх эка- 
намічных спецыяльнасцях. Зада
ча БД У  — рыхтаваць эканамі- 
стаў-ан ал іты каў  для працы ў 
банках, страхавы х кампаніях, 
б ізнесе, м іністэрствах і ведам- 
ствах на пасадах экспертаў, са- 
ветнікаў. 3 3-га курса аналітыкі 
будуць спецыялізавацца па ча- 
тырох кірунках: эканоміка на- 
роднай гаспадаркі, эканом іка 
прадпрыемства і прадпрымаль- 
ніцтва, банкаўская і фінансавая 
эканоміка, эканоміка знешняга 
гандлю.

Эканамічная тэорыя, квапі- 
фікацыя — эканаміст, выкпадчык

эканамічных дысцыплін. Экана- 
містаў-тэарэтыкаў, як і аналіты- 
каў, рыхтуюць толькі ў БД У . Вы- 
пускнікі гэтага аддзялення пра- 
цуюць на эканамічных кафедрах 
ВНУ і навуковых устаноў, у орга
нах дзяржаўнага і муніцыпаль- 
нага кіравання. Большасць вы- 
пускнікоў аддзялення працягвае 
навучанне ў магістратуры, аспі- 
рантуры, дактарантуры. Фактыч- 
на аддзяленне эканамічнай тэ- 
орыі фарміруе кадравую эліту 
нацыянальнай эканамічнай на- 
вукі. 3  1971 года БД У  выпусціў 
па гэтай спецыяльнасці больш 
за тысячу эканамістаў-тэарэтді- 
каў, з якіх каля 150 кандыдатаў 
і больш 10 дактароў эканаміч- 
ных навук. Па гэтай спецыяль- 
насці існуе завочнае аддзялен
не.

Менеджмент, кваліфікацыя 
— эканаміст-менеджэр. Падрых- 
тоўка эканамістаў-менеджэраў у 
Б Д У  аж ыццяўляецца па трох 
к ірунках: менеджмент міжна- 
роднага бізнесу з выкарыстан- 
нем сучасных тэхналогій (Інтэр- 
нэт, электронны гандаль, рынкі 
інтэлектуальных прадуктаў), бан- 
каўскі менеджмент, інфармацый- 
ныя тэхналогіі бізнесу. Студэн- 
ты вывучаюць метады кіраван- 
ня ф ін а н с а м і, с к л а д а ю ц ь  
бізнес-планы, вывучаюць марке- 
тынгавыя тэхналогіі, стратэгічнае 
планаванне. А б ’яднанне тэарэ- 
тычных ведаў з дзелавымі гуль- 
нямі, відэатрэнінгамі, разборам 
становішчаў, тэсціраваннем, роз
ным! відамі практык (у тым ліку 
за мяжой) дазволіць будучым 
менеджэрам ужо ў сценах БД У 
выпрацаваць уменні і навыкі 
практычнага выканання кіраў- 
ніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, 
каго прываблівае навуковая і 
педагагічная дзейнасць (у краі- 
не вялікі дэф іцы т выкладчыкаў 
кіраўніцкіх дысцыплін), маюць

магчымасць працягваць навучан
не ў магістратуры і аспірантуры.

Першыя два гады ўсе студэн- 
ты факультэта незалежна ад спе- 
цыяльнасцей атрымліваюць фун
даментальную падрыхтоўку ў га- 
ліне эканомікі (макра-, мікра-, 
агра-, міжнародная, рэгіянальная), 
фінансаў, бухуліку і аўдыту, ста- 
тыстыкі, матэматыкі, інфарматыкі, 
зам еж ны х моў. П аглы бленая 
падрыхтоўка да будучай спецы- 
яльнасці пачынаецца з 3-га кур
са ў адпаведнасці з абранай пры 
паступленні спецыяльнасцю  і 
кірункам.

Сучасны эканам іст павінен 
цудоўна валодаць інструмента- 
рыем аналітычнай працы, г. зн. 
матэматычным апаратам, камп’- 
ютэрна-інфармацыйнымі тэхна- 
логіям і, статыстычнымі базамі 
даных у Інтэрнэце — усяму гэ- 
таму навучаюць на эканамічным 
факультэце. Спецыяльна для гэ
тага створана кафедра экана- 
мічнай інфарматыкі і матэматыч- 
най эканомікі, якая разам са ста- 
лымі каф едрам і эканам ічных 
навук і эканамічнай тэоры і, а 
таксама новымі кафедрамі бан- 
каўскай і фінансавай эканомікі, 
менеджменту забяспечвае ву- 
чэбны працэс. На факультэце 
працуе больш як 50 ш татных 
выкладчыкаў, з як іх 6 прафеса- 
раў, дактароў навук, і больш як 
30 дацэнтаў, кандыдатаў экана- 
мічных навук. Акрамя таго , на 
ф акультэц е  працуе па сумя- 
шчальніцтве шмат кіраўнікоў і 
практыкаў — спецыялістаў бан- 
каў, дзяржаўных устаноў, кансал- 
тынгавых фірмаў.

На факультэце шмат увагі на- 
даецца вывучэнню англійскай як 
асноўнай мовы м іж народны х 
эканамічных зносін, хаця, зразу- 
мела, для жадаючых будзе пра- 
дастаўлена дадаткова магчы
масць вывучаць нямецкую як

Дэкан эканамічнага  
факультэта -  
праф есар  М іхаіл  
М іхайлавіч КАВАПЁЎ
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мову краін — нашых найважней- 
шых эканам ічны х партнёраў. 
М ногія студэнты  навучаюцца 
адзін  альбо два семестры за 
мяжой. Нават самыя выдатныя 
тэарэтычныя веды не гаранту- 
юць магчымасць выпускнікоў 
лепш адаптавацца да практыч- 
най працы. Таму прадугледжа- 
ны вучэбныя І вытворчыя прак- 
ты кі: па статыстыцы, ф інансах, 
макра- і мікраэканоміцы як у 
дзяржаўных структурах, так І на 
лепшых айчынных І замежных 
прадпрыемствах, ф ірмах, у бан
ках. Такое ўзаемадзеянне з рэ- 
альным сектарам эканомікі да- 
зволіць яшчэ задоўга да закан- 
чэння ун івер с ітэта  наладзіць 
кантакт і знайсці месца працы, 
я к о е  н ай б о льш  а д п а в яд а е  
здольнасцям І характеру выпус- 
кніка. Эканамісту сёння не цяж- 
ка знайсці працу, але мы ставім 
больш складаную задачу — да- 
памагчы нашым выпускнікам 
знайсці добрую, цікавую, высока^ 
ап латную працу. Гэтак сама, як 
і адабраць студэнтаў для наву
чання ў магісТратуры і аспіран- 
туры. Адным словам, эканаміч- 
ны факультэт — сучасны элітар- 
ны ф акультэт для здольных І 
энергічных выпускнікоў школ.

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ г. М'шск, 
вул. Курчатова, 5 

Тэл.277-19-01

СПЕЦЫЯЛІСТЫ У ГАЛІНЕ РАДЫЕФІЗІКІ, ЭЛЕКТРОНІКІ, 
ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

Больш за 20 гадоў ф акультэт радыё- 
ф із ік і і электронікі рыхтуе высокакваліфі- 
каваных спецыялістаў у  галіне радыёфізікі, 
электронікі, інфармацыйных тэхнапогій.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца для 
навукова-даследчай, доследна-канструктар- 
скай, вытворчай, арганізацыйна-кіраўнічай, а

з 1995 года — і камерцыйнай дзейнасці.
Сярод выпускнікоў факультэта ёсць на- 

вукоўцы з сусветным імем, чый уклад у су- 
часную навуку адзначаны высокімі ўзнага- 
родамі і званнямі, кіраўнікі буйных прад- 
прыемстваў і ф ірмаў, камерцыйных банкаў.

Сёння ф акультэт рады ёф ізік і і элект-

ронікі — гэта буйны навучальны і навуко- 
вы цэнтр, у  якім атрымліваюць вышэйшую 
адукацыю больш за  750 студэнтаў, магіст- 
рантаў і аспірантаў. Ha 8 кафедрах факуль
тэта працуе больш за  90 выкладчыкаў, ся
род як іх  адзін акадэм ік і 2 члены-карэс- 
пандэнты HAH Беларусі, 14 дактароў навук

о:о:о:о:о:о:о:о:« :о:о:о:о:о:о:о:о



і прафесараў. Пры каф едрах працуюць на- 
вукова-даследчыя лабараторыі і групы, сту- 
дэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі. У  
навуковай і педагагічнай дзейнасці ф акуль
тэт шчыльна супрацоўнічае з  НДІ прыклад- 
ных ф ізічных праблем імя А .Н . Сеўчанкі, у 
значнай ступені выкарыстоўвае яго унікаль- 
нае абсталяванне. .

Ф акультэт вядзе падрыхтоўку па трох 
сучасны х спец ы яльнасц ях: р а д ы ё ф із іка  
(кваліфікацыя «радыёф ізік»), фізічная элек- 
троніка (квал іф ікацы я « ін ж ы нер -ф із ік» ), 
камерцыйная дзейнасць на рынку радыё
электронных сродкаў і інфармацыйных па
слуг (кваліф ікацыя «эканам іст»).

У  аснове канцэпцьіі навучання на факуль
тэце ляжаць наступныя прынцыпы: фунда- 
ментальнасць адукацы і, спецыялізацыя ў 
сучасных галінах радыёфізікі і электронікі, 
улік зменаў сацыяльна-эканамічнай сітуацыі 
ў свеце і краіне, ул ік  сусветнага вопыту 
пабудовы сістэмы вышэйшай адукацыі.

Вучэбныя планы спецыяльнасцей рады- 
ёф із іка  і ф ізічная электроніка ўключаюць 
блокі дысцыплін па вышэйшай матэматы- 

^;,цы, агульнай і тэарэтычнай ф ізіцы , радыё- 
' ф ізіцы , электроніцы і інфарматыцы. Радыё- 

ф ізіка , электроніка і інфарматыка — галіны 
ведаў, якія вызначаюць партрэт сённяшня- 
га выпускніка ф акультэта . Непасрэдна ў гэ- 
тых галінах навукі і тэхнікі працуюць нашыя 
выпускнікі.

Кожнаму студэнту пасля другога курса 
даецца магчымасць спецыялізацыі ў адным 
з  наступных кірункаў: па спецыяльнасці ра- 
дыёфізіка — статыстычная радыёфізіка, ра- 
дыёоптыка, квантавая радыёфізіка і лазер
ный сістэмы, лазерныя аптычныя тэхналогіі,

аптычная апрацоўка інфармацыі, акустыка, 
стахастычныя працэсы і с істэмы, інтэлекту- 
альныя матэрыялы і тэхналогіі, вылічальная 
радыёфізіка, іконіка, фізічная кібернетыка, ра- 
ды ёф ізіка навакольнага асяроддзя, меды- 
цынская радыёэлектроніка, прыкладная элек- 
традынаміка, фізічная метралогія; па спецы- 
я л ь н а сц і ф із іч н а я  э л е к т р о н ік а  — 
цвердацельная электроніка, плазменная элек- 
троніка, нанаэлектроніка, квантавая электро- 
ніка, функцыянальная электроніка, фізічная 
мікраэлектроніка, лічбавая электроніка, вы- 
лічальная электроніка, медыцынская элект- 
роніка, кібернетычныя сістэмы электронікі, 
інфармацыйна-аналітычныя метады ў элек- 
троніцы, інтэлектуальныя сістэмы, радыёэлек- 
тронныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы.

Студэнты , якія навучаюцца на спецыяль- 
насці камерцыйная дзейнасць, вывучаюць 
тры вельмі важныя для сённяш няга дня 
галіны ведаў — эканоміку, інфарматыку, ра- 
дыёэлектроніку. Выпускнікі-«радыёкамер- 
санты» — гэта эканамісты , якія дасканала 
валодаюць камп’ютэрнымі тэхналогіямі для 
вырашэння задач практычнай эканомікі, яны 
лётка арыентуюцца на рынку складанай ра- 
дыёэлектроннай (оф існай, побытавай, пра- 
мысловай) тэхнікі і ў сферы інфармацыйных 
паслуг.

Неабходна падкрэсліць, што для студэн- 
таў спецыяльнасцей рады ёф ізіка і ф ізічная 
электроніка ёсць магчымасць разам з асноў- 
най спецыяльнасцю паралельна прайсці на- 
вучанне па спецыяльнасці камерцыйная 
дзейнасць і атрымаць кваліфікацыю экана- 
міста.

На факультэце пануе свабодная сяброў- 
ская атмасфера. Асаблівая ўвага надаец-

Дэкан факультэта 
рады ёф ізікі і электронікі -  
п раф есар  Сцяпан Рыгоравіч 
МУЛЯРЧЫ К
ца навуковай працы студэнтаў. Галоўная 
рыса выпускніка ф ак ул ь тэ та  — высокая 
культура мыслення, умение аналізаваць і 
прагназаваць вынікі. Рады ёф ізік  сёння — 
гэта спецыяліст з шырокім кругаглядам і 
эрудыцыяй, які свабодна арыентуецца ў су
часных тэндэнцы ях развіцця як навукі і 
тэхн ік і, так і ўсёй сацыяльна-эканамічнай 
сістэм ы , можа самастойна знаходзіць ра- 
шэнні для складаных задач з самых разна- 
стайных галінаў чалавечай дзейнасці.

Макаем вас на факультэце радыёфізікі 
і электронікі!

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ г. Мйск, 
I ІНФАРМАТЫКІ ~прасп. Ф. Скарыны, 4 

Тэл. 209-52-45

ВЫ ЗНОЙДЗЕЦЕ ПРЫМЯНЕННЕ CBAIM ЗДОЛЬНАСЦЯМ
Дата стварэння: 1 красавіка 1970 года. 

>L’ Колькасць кафедраў: 11.
Колькасць студэнтаў: больш за тысячу.
Састаў выкладчыкаў: 20 прафесараў і 

дактароў навук, больш за 90 дацэнтаў і кан- 
дыдатаў навук.

На ф акультэце вядзецца падрыхтоўка 
спецыялістаў па наступных спецыяльнасцях: 
прыкладная матэматыка; інфарматыка; эка- 
намічная кібернетыка; актуарная матэматы
ка. Агульны прыём на першы курс па гэтых 
спецыяльнасцях на бюджэтную форму наву
чання складае 175 чалавек.

Пасля дадатковай педагагічнай падрых- 
тоўкі і практыкі выпускнікі факультэта мо- 
гуць працаваць выкладчыкамі матэматыкі і 
інфарматыкі.

Ha першым і другім курсах для студэн- 
таў усіх спецыяльнасцей выкладаюцца агуль- 
наматэматычныя і агульнапраграмісцкія дыс- 
цыпліны (матэматычны аналіз, геаметрыя і 
алгебра, дыферэнцыяльныя ўраўненні, ЭВМ 
і праграм іраванне, практыкум на ЭВМ і 
іншыя). Спецыялізацыя студэнтаў факультэ
та ў межах абранай спецыяльнасці ажыццяў- 
ляецца з трэцяга курса.

Спецыяльнасць прыкладная матэматыка

(кваліфікацыя «матэматык-праграміст») ук- 
лючае наступныя спецыялізацы і: лікавыя 
метады, аптымізацыя і аптымальнае кіраван- 
не, матэматычнае мадэліраванне, матэматыч- 
нае і праграмнае забеспячэнне праблемна- 
арыентаваных сістэм , тэорыя імавернасцей 
і матэматычная статыстыка, матэматычнае за
беспячэнне сістэм аўтаматызаванага праек- 
тавання і кіравання, матэматычнае і праграм
нае забеспячэнне крыптаграфіі і анапізу да- 
ных.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў 
гэтай кваліфікацыі з ’яўляюцца стварэнне ма- 
тэматычных мадэляў, алгарытмаў і праграм 
кіравання аб’ектамі і працэсамі, распрацоў- 
ка матэматычнага і праграмнага забеспячэн- 
ня электроннай вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць інфарматыка (кваліфіка- 
цыя «матэматык. Сістэмны праграміст») ук- 
лючае наступныя спецыялізацыі: праграмнае 
забеспячэнне вылічальных сістэм (сістэмнае 
праграміраванне); праграмнае забеспячэнне 
с істэм  аўтам аты зац ы і; ін тэлектуальн ы я 
інфармацыйныя сістэмы; архітэктура вылі- 
чальных сістэм ; арганізацыя, распрацоўка і 
праграмнае забеспячэнне інфармацыйных 
сістэм. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыя-

Дэкан факультэта 
пры кладной матэматыкі і 
інфарматыкі -  дацэнт Павел 
Апяксеевіч М АНДРЫ К
лістаў гэтай кваліфікацыі з ’яўляюцца ства
рэнне матэматычных мадэляў і аўтаматыза- 
цыя праектавання складаных сістэм, распра- 
цоўка сістэмнага праграмнага забеспячэння 

(Заканчэнне на 16-й стар.)
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ВЫ ЗНОЙДЗЕЦЕ ПРЫМЯНЕННЕ CBAIM ЗДОЛЬНАСЦЯМ
[Заканчэнне. Пачатак на 15-й стар.) 

сродкаў вылічальнай тэхнікі.
Спецыяльнасць эканамічная кібернетыка 

(кваліфікацыя «матэматык-эканаміст») уклю- 
чае наступныя спецыялізацыі: эканаметрыч- 
нае мадэліраванне, аналіз і прагназіраван- 
не; метады аптымізацыі ў кіраванні і экано- 
м іцы ; эканом іка-м атэм аты чны я м етады ; 
інфармацыйныя тэхналогіі кіравання ў эка- 
номіцы; фінансавы менеджмент.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў 
гэтай кваліфікацыі з ’яўляецца матэматычнае 
мадэліраванне і аптымізацыя эканамічных 
працэсаў і сістэм ; эканаметрычны аналіз і 
прагназіраванне ў эканоміцы і бізнесе; рас- 
працоўка камп’ютэрных сістэм  апрацоўкі

інфармацыі і кіравання ў эканоміцы і бізне- 
се.

Спецыяльнасць актуарная матэматыка 
(кваліфікацыя «матэматык-фінансіст») уклю- 
чае спецыялізацыі: матэматыка страхавання, 
фінансавая матэматыка, фінансавая экано- 
міка, фінансавая інжынерыя.

Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў 
гэтай кваліфікацыі з ’яўляюцца інвестыцый- 
ны аналіз і кіраванне актывамі; агульнае 
страхаванне і страхаванне жыцця; пенсійнае 
забеспячэнне; дэмаграфічная статыстыка.

Пры факультэце лрыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі дзейнічае спецыяльны факуль
тэт бізнесу і інфармацыйных тэхналогій, на 
якім студэнты 5-га курса, а таксама вы

пускаю нашага і роднасных факультэтаў ма
юць магчымасць дадаткова вывучыць фінан- 
сава-эканамічныя дысцыпліны (у межах спе- 
цыяльнасці «эканамічная кібернетыка») або 
сучасныя камп’ютэрныя дысцыпліны (у ме
жах спецыяльнасці «інфарматыка») І атры
маць другі дыплом дзяржаўнага ўзору аб пе- 
рападрыхтоўцы па адпаведных спецыяльнас- 
цях.

Студэнты займаюцца навуковай працай, 
удзельнічаюць у рашэнні актуальных прык- 
ладных задач і распрацоўцы прыкладнога 
праграмнага забеспячэння, а зборная каман- 
да студэнтаў факультэта даволі паспяхова 
прымае ўдзел у чэмпіянаце свету па прагра- 
міраванні.

г. Mi нс к,ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
ІНТЭЛЕКТ I ГУМАНІТАРНАЯ КУЛЬТУРА — ШЛЯХ У XXI СТАГОДДЗЕ'

Факультэт пачаў сваю дзейнасць з 1 ве- 
расня 1989 г. як філасофска-эканамічны ф а
культэт. 1 сакавіка 1999 г. з нагоды адкрыц- 
ця ў Белдзярж ун іверсітэце эканамічнага 
факультэта быў перейменаваны ў факультэт 
ф іласоф іі і сацыяльных навук. Ён уключае 
ў сябе чатыры аддзяленні па дзённай ф ор
ме навучання — ф іласоф іі, сацыялогіі, псіха- 
логіі, інфармацыі і камунікацыі і два аддзя- 
ленні па завочнай форме навучання — філа- 
соф іі і сацыялогіі. Ha сённяшні дзень на 
факультэце навучаецца каля 900 студэнтаў 
і магістрантаў. Вядзецца падрыхтоўка кад- 
раў вышэйшай навуковай і педагагічнай ква- 
ліфікацыі праз інстытут аспірантуры і дак- 
тарантуры (звыш 50 чалавек).

Спецыяльная падрыхтоўка на факультэ
це ажыццяўляецца кафедрамі філасофіі і ме- 
тадалогіі навукі, гісторыі ф іласоф іі і куль
туры , сацы ялогіі, этыкі і рэлігіязНаўства, 
псіхапогіі, сацыяльнай камунікацыі. Вучэбны 
працэс праводзіцца кваліфікаванымі выклад- 
чыкамі, сярод якіх 15 дактароў і звыш 60 
кандыдытаў навук, дацэнтаў. Для выкладан- 
ня запрашаюцца спецыялісты з інстытутаў 
HAH Беларусі, а таксама з іншых цэнтраў 
рэспублікі, блізкага і далёкага замежжа. Сту
дэнты факультэта праходзяць вучэбную, на- 
вукова-даследчую, педагагічную і вытворчую 
практыкі на розных факультэтах універсітэ- 
та , у іншых В Н У  і навуковых установах
г. Мінска, у органах дзяржаўнага кіравання. 
Яны прыцягваюцца да  актыўнай творчай 
дзейнасці, спрабуючы свае сілы ў навукова- 
даследчай рабоце, удзельнічаючы ў навуко
вых канферэнцыях, а некаторыя — у міжна- 
родных адукацыйных і даследчых праектах.

Ha аддзяленні філасофіі вядзецца пад- 
рыхтоўка спецыялістаў па трох спецыялізацы- 
ях: тэорыя пазнання і метадалогія навукі, са- 
цыяльная ф іласофія, этыка і рэлігіязнаўства. 
Студэнты гэтага аддзялення атрымліваюць 
грунтоўную агульнаадукацыйную падрыхтоў- 
ку ў гапіне прыродазнаўчых і сацыяльна-гу- 
манітарных навук, а таксама авалодваюць 
значнымі ведамі па гісторыі філасофіі і куль
туры, логікі, псіхалогіі, шырокім коле накірун- 
каў сучаснай ф іласоф іі. Пры вывучэнні спец- 
курсаў і спецсемінараў студэнты атрымліва- 
юць трывалыя веды па праблемах, звязаных 
з мараллю, філасофіяй, культурай, папітыкай.

Выпускнікі аддзялення атрымліваюць квалі- 
фікацыю «Ф ілосаф . Выкладчык ф іласофскіх 
і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін» і зна- 
ходзяць дастасаванне сваім ведам у вышэй- 
шых, сярэдніх спецыяльных навучальных ус
тановах, а таксама ў навукова-даследчых і 
аналітычных цэнтрах, у органах дзяржаўна- 
га і муніцыпальнага кіравання. Таксама яны 
маюць магчымасць працаваць у якасці кан- 
сультантаў-анапітыкаў у дзяржаўных і недзяр- 
жаўных установах, грамадскіх аб’яднаннях і 
арганізацыях.

Ha аддзяленні сацыялогіі студэнты ава
лодваюць цэлым комплексам сацыялагічных 
дысцыплін агульнага і спецыяльнага характе
ру, вывучаюць тэорыю і гісторыю сацыяла- 
гічнай спадчыны, асвойваюць навыкі машын- 
най апрацоўкі зыходных даных. Вялікая ўва- 
га  н адаецца вывучэнню  д ы сц ы плін  
матэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай 
псіхалогіі. Спецкурсы прысвечаны вывучэнню 
праблем працы, побыту, зносін, кіравання, вы- 
хавання, культуры, адукацыі і г.д. Выпускнікі 
аддзялення атрымліваюць кваліфікацыю «Са- 
цыёлаг. Выкладчык сацыяльна-палітычных 
дысцыплін» і змогуць працавать у сацыяла- 
гічных і маркетынгавых службах, рэкламных 
агенцтвах і аддзелах па сувязях з грамадс- 
касцю дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, 
у аналітычных і навукова-даследчых цэнтрах, 
у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных наву
чальных установах.

А д дзялен н е  п с іх а л о г іі дае базавую  
псіхалагічную падрыхтоўку, якая ўключае ўсе 
асноўныя дысцыпліны псіхалагічнага цыкла: 
агульная, сацыяльная, медыцынская, узрос- 
тавая, педагагічная, інжынерная псіхологія, 
псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г.д .; 
забяспечвае паглыбленае веданне сусветных 
псіхалагічных традыцый (псіхааналіз, біхе- 
віярызм, гуманістычная псіхалогія і г.д .) і ў 
тэарэтычным, і ў практычным плане. Акра
мя гэтага, навучанне на аддзяленні псіхалогіі 
прадугледжвае вывучэнне шэрага сацыяль
ных, агульнакультурных, матэматычных і 
прыродазнаўчых дысцыплін. Выпускнікі ад
д зя л е н н я  атры м ліваю ць кв ал іф ікац ы ю  
«Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі».

Аддзяленне псіхалогіі забяспечвае пад- 
рыхтоўку па дзвюх спецыялізацыях: меды
цынская і сацыяльная псіхалогія.

Д ж а н  факультэта ф іласоф іі ( 
і сацыяльных н а вук  -  
праф есар  Анатоль Ізотавіч 
ЗЕЛЯНКОЎ

Медыцынскія псіхолагі атрымліваюць спе- 
цыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псіхаса- 
матыцы, колерапсіхалогіі, псіхафармакалогіі, 
псіхалогіі паводзін, якія адхіляюцца ад нор
мы, анамаліях псіхічнага развіцця дзіцяці, 
яго дыягностыцы і карэкцыі. Выпускнікі гэ
тай спецыялізацыі могуць працаваць меды- 
цынскімі псіхолагамі ў разнастайных кан- 
сультацыйных службах, лячэбных установах 
і крызісных цэнтрах; псіхолагамі-кансультан- 
тамі ў сацыяльна-педагагічных, псіхалагічных 
і медыка-псіхалагічных службах дапамогі на- 
сельніцтву; а таксама навуковымі супрацоў- 
нікамі ў даследчых цэнтрах і выкладчыкамі 
псіхалогіі ў вышэйшых і сярэдніх спецыяль
ных навучальных установах.

Сацыяльныя псіхолагі атрымліваюць грун- 
тоўную падрыхтоўку па сучасных праблемах 
сусветнай сацыяльнай псіхапогіі, псіхалогіі пра
цы і кіравання, псіхалагічных асновах работы 
з кадрамі, псіхалогіі камунікацый, палітычнай
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псіхалогіі, а таксама аваподваюць навыкамі 
правядзення сацыяльна-псіхалагічнага трэнін- 
гу, арганізацыйнага і сямейнага кансультаван- 
ня, узаемадзеяння ў сістэм е «псіхолаг — 
кліент». Яны знаходзяць дастасаванне сваім 
ведам у галіне кіравання, бізнесу, прамысло- 
васці, масавых камунікацый у якасці сацыяль- 
нага псіхолага; псіхолага ў сацыяльна-педага- 
гічных і прафесійна-арыентацыйных службах, 
ва ўстановах сістэмы адукацыі і выхавання; а 
таксама выкладчыка псіхалогіі ВНУ, каледжаў, 
школ, навуковага супрацоўніка.

Псіхалагічныя веды, набытыя падчас на
вучання, забяспечаць паспяховую прафесій- 
ную дзейнасць, а таксама дапамогуць у спас- 
ціжэнні самога сябе, самаўдасканаленні і 
самарэалізацыі.

Студэнты аддзялення інфармацыі і ка- 
мунікацыі вывучаюць адну з найбольш пер- 
спектыўных і папулярных галін сацыяльнай 
навукі, якая мае шырокае практычнае пры- 
мяненне — камунікацыю, навуку аб распаў- 
сюджванні і функцыянаванні інфармацыі ў 
грамадстве. На базе глыбокай агульнагума- 
нітарнай падрыхтоўкі і шырокага кола дыс- 
цыплін па сучасных інфармацыйных тэхна- 

іпогіях студэнты атрымліваюць прафесійныя

веды ў галіне тэорыі і практыкі камунікацыі, 
менеджменту, маркетынгу, рэкламы, сувязей 
з грамадскасцю, канфлікталогіі і інш. Вы- 
пускнікі аддзялення атрымліваюць кваліфі- 
кацыю «Спецыяліст па інфармацыі і камуні- 
кацыі. Выкладчык дысцыплін па камунікацыі 
і інфармацыі».

Аддзяленне забяспечвае падрыхтоўку па 
дзвюх спецыялізацыях — «сацыяльная каму- 
нікацыя ва ўстановах» і «сацыяльная камуні- 
кацыя ў сістэмах масавых паводзін».

Студэнты, якія спецыялізуюцца па аргані- 
зацыйнай камунікацыі, атрымліваюць паглыб- 
леныя веды ў гэтай галіне культуры, аргані- 
зацыйных паводзін, кіравання персаналам і 
чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вывуча
юць асновы тэорыі інавацый, тэорыі прыняцця 
кіраўнічых рашэнняў, вядзення дзелавых пе- 
рагавораў, сувязей з грамадскасцю ў дзела- 
вой сферы, вырашэння ўнутрыарганізацый- 
ных, міжарганізацыйных канфліктаў і змогуць 
працаваць у дзяржаўных, камерцыйных і гра- 
мадскіх арганізацыях, аналітычных, рэклам- 
ных і маркетынгавых службах, забяспечваю- 
чы інфармацыйную падтрымку кіраўнічых і 
эканамічных рашэнняў, удасканальваць інфар- 
мацыйныя і камунікацыйныя працэсы ў арга-

нізацыях, забяспечваць рух наперад на рын
ку і рэкламу вырабленых тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізуюцца ў галіне 
масавай камунікацыі, паглыблена вывучаюць 
законы фарміравання і функцыянавання гра- 
мадскага меркавання, палітэканомію камуні- 
кацыі, уплыў CMI на асобу і грамадства, ме- 
дыяпланаванне, палітычную і сацыяльную рэк
лам у, сацыяльны менеджмент, вядзенне 
палітычных перагавораў, арганізацыю і пра- 
вядзенне электаральных даследаванняў. Яны 
здолеюць знайсці дастасаванне сваім ведам 
у органах дзяржаўнага кіравання, палітычных 
арганізацыях, СМІ, прэс-службах, службах па 
сувязях з грамадскасцю, даследчых цэнтрах, 
дзе будуць займацца вывучэннем грамадскай 
дум кі, фарміраваннем іміджу палітычных 
партый і дзеячоў.

Выпускнікі аддзялення здолеюць выкары- 
стаць свае веды і навыкі таксама ў вышэйшых 
і сярэдніх спецыяльных навучальных устано- 
вах на выкладчыцкай рабоце.

Ba ўмовах лавінападобнага ўзрастання 
колькасці інфармацыі і яе ўплыву на жыццё 
грамадства будзе расці попыт на спецыялі- 
стаў, якія прафесійна займаюцца інфарма- 
цыйнай дзейнасцю.

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

ВЫСОКАКВАЛІФІКАВАНЫЯ ПРАВАЗНАЎЦЫ ДЛЯ КРАІНЫ
Ha дзённым і завочным аддзяленн ях 

юрыдычнага факультэта вучыцца больш за 
-2,5 тысяч студэнтаў.

З а  час вучобы на факультэце студэнты 
вывучаюць тэорыю права, канстытуцыйнае, 
адміністрацыйнае, фінансавае, працоўнае, гра- 
мадзянскае, крымінальнае, міжнароднае пра
ва, крымінальны і грамадзянскі працэс, кры- 
міналістыку і іншыя дысцыпліны.

Юрыдычны ф акультэт рыхтуе спецыялі- 
стаў па правазнаўстве па шасці спецыяліза- 
цыях: арганізацыі і дзейнасці дзяржаўных 
органаў, гаспадарчым праве, судова-праку- 
рорска-следчай дзейнасці, параўнальным 
лавазнаўстве, падатковым і банкаўскаўскім 

праве, адвакатуры і натарыяце.
Спецыялізацыя «арганізацыя і дзейнасць 

дзяржаўных органаў» дае студэнтам глы- 
бокую падрыхтоўку для работы ў апаратах 
Н ацыянальнага схо д у  і П рэзідэн та  Рэс- 
публікі Беларусь , выканаўчых кам ітэтах, 
м ін істэрствах, ведамствах і іншых органах 
заканадаўчай і выканаўчай улады .

Выпускнікі спецыялізацыі па гаспадарчым 
праве накіроўваюцца ў міністэрствы, ведам- 
ствы, на прадпрыемствы, ва ўстановы і арга- 
нізацыі для работы юрысконсультамі.

Ha спецыялізацыі па судова-пракурорс- 
ка-следчай дзейнасці вядзецца падрыхтоў- 
ка суддзяў, пракурораў і следчых.

Спецыялізацыя «параўнальнае праваз- 
наўства» дае магчымасць яе выпускнікам 
працаваць у апараце Міністэрства замежных 
спраў, дыпламатычных м ісіях краіны за мя- 
жой, сумесных прадпрыемствах, іншых арга- 
нізацыях і ўстановах.

Пасля спецыялізацыі па падатковым і 
банкаўскім  праве выпускнікі ф акультэта  
могуць выкарыстаць свае веды ў органах па- 
датковай службы і ўстановах банкаў.
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Спецыялізацыя па адвакатуры і натары
яце накіравана на падрыхтоўку спецыялістаў 
па прававым абслугоўванні грамадзян — 
адвакатаў і натарыусаў.

У  гэтым годзе працягнецца прыём студэн- 
таў на новую юрыдычную спецыяльнасць 
«эканамічнае права», на якой будзе дзве 
спецыялізацыі: «прававое забеспячэнне ка- 
мерцыйнай дзейнасці» і «прававое рэгуля- 
ванне ф інансаў і крэдыту». Выпускнікам гэ
тай спецыяльнасці, якія атрымаюць акрамя 
юрыдычных яшчэ і глыбокія эканамічныя 
веды, будзе прысвойвацца кваліф ікацы я 
«юрыст з  веданнем эканом ікі» . Такія спе- 
цыялісты вельмі патрэбны ў дзярж аўных 
органах (Дзярж аўны падатковы кам ітэт, 
Дзяржаўны камітэт ф інансавых расследа- 
ванняў і іншыя), а таксама банках, ф ірм ах, 
гаспадарчых судах і на прадпрыемствах.

На факультэце дзейнічае таксама аддзя
ленне палітапогіі. Яго выпускнікі атрымліва- 
юць кваліфікацыю «палітолаг-юрыст» і мо
гуць працаваць у органах дзяржаўнай улады, 
грамадскіх аб’яднаннях, палітычных партыях 
у якасці кансультантаў, рэферэнтаў і г.д .

Вучэбны працэс забяспечваюць 9 кафед- 
раў: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, кан- 
стытуцыйнага права, крымінальнага права, 
грамадзянскага права, грамадзянскага пра- 
цэсу і працоўнага права, экалагічнага і аг- 
рарнага права, крымінальнага працэсу і пра- 
курорскага нагляду, крыміналістыкі, паліта- 
л о г і і .  Ha ў с іх  к а ф е д р а х  п рацую ць 
высокакваліф ікаваныя выкладчыкі, сярод 
як іх  16 дактароў і больш за  70 кандыдатаў 
навук.

На факультэце ёсць бібліятэка, лабара- 
торыя заканадаўства, крыміналістычная ла- 
бараторыя, лабараторыя інфарматыкі. Ha 
базе музея правазнаўства ф акультэта пра- 
~ ^

Д ж а н  юрыдычнага 
факультэта -  дацэнт 
Валерый М ікалаевіч  
ГАДУНОУ

цуе гісторыка-культурны цэнтр.
Выпускнікі, якія добра праявілі сябе ў 

навукова-даследчай рабоце, рэкамендуюцца 
для паступлення ў аспірантуру.

Юрыдычны ф акультэт мае добрыя ўмо- 
вы для раскрыцця здольнасцей і талентаў 
студэнтаў.
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БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Mi н с к, 
вул. Курчатова, 5 

Тзл. 277-10-06

БІЯЛОГІЯ, БІЯТЭХНАЛОГІЯ I ЭКАЛОГІЯ XXI СТАГОДДЗЯ
Біялагічны факультэт з ’яўля- 

ецца буйнейшым цэнтрам па 
падрыхтоўцы высокакваліфікава- 
ных спецыялістаў у Рэспубліцы 
Беларусь па спецыяльнасцях бія- 
логія і экалогія . Студэнты ат- 
рымліваюць адну з трох квалі- 
ф ікацы й: «б іёлаг. Выкладчык 
біялогіі і хім іі» , або «біёлаг-бія- 
тэхнолаг. Выкладчык біялогіі», 
або «эколаг-біёлаг. Выкладчык 
экалогіі і біялогіі». Пасля закан- 
чэння навучання прысвойваецца 
ступень бакалаўра або магістра.

Ha першым і другім курсах 
студэнты ўсіх кваліфікацый на- 
вучаюцца па агульным вучэбным 
плане, які прадугледжвае выву- 
чэнне асноўных агульнаадука- 
цыйных, сацыяльна-грамадскіх і 
базавых біялагічных дысцыплін. 
Пачынаючы з трэцяга курса на- 
вучанне студэнтаў ажыццяўляец- 
ца асобна, згодна з адпаведнай 
кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэн
ты атрымліваюць шырокую пра- 
фесійную падрыхтоўку, якая за- 
бяспечваецца вывучэннем у 
вялікім аб’ёме такіх дысцыплін 
біялагічнага цыкла, як батаніка, 
заалогія, цыталогія і гісталогія, 
біяхімія, б іяф ізіка, радыебіяло- 
гія, ф ізіялогія раслін, мікрабія-

ло гія , в ірусалогія , імуналогія , 
біятэхналогія, генетыка, тэорыя 
эвалюцыі, экалогія, ксенабіяло- 
гія і г. д.

Падрыхтоўка спецыялістаў з 
кваліфікацыямі «эколаг-біёлаг» 
і «б іёлаг-б іятэхнолаг»  праду
гледжвае, акрамя таго, вывучэн- 
не шэрага дадатковых сучасных 
спецыяльных дысцыплін, такіх як 
прыкладная экалогія , хімічная 
экалогія , сацыяльная экалогія, 
радыеэкалогія, эканоміка пры- 
ро д акар ы стан н я , глабальная 
экалогія, экалогія чалавека, эка- 
лагічнае права, ф із іялагічная  
экалогія, экалагічны маніторынг, 
кантроль і экспертыза, біяпа- 
шкоджанні, папуляцыйная экало- 
гія і г. д . («эколаг-біёлаг»); ма- 
лекулярная біялогія клеткі, ма- 
лекулярная генетыка, клетачная 
інжынерыя, генетычная інжыне- 
рыя, імунаферментны анал із, 
імабілізаваныя клеткі і фермен
ты , б іятэхналогія ачысткі пра- 
мысловых адыходаў, інжынер- 
ная энзімалогія, фармакагнозія, 
селекцыя прадуцэнтаў, культыва- 
ванне к л е та к , б іясэн со р н ы я 
сістэмы, вектарныя сістэмы, біят- 
рансфармацыя рэчываў, генатэ- 
рапія і г. д . («біёлаг-біятэхно- 
лаг»).

Факультэт рыхтуе кадры біё- 
лагаў па спецыялізацыях: бата- 
ніка, заалогія, мікрабіялогія, ге
нетыка, ф із іяло гія  чалавека і 
жывёл, ф ізіялогія раслін, агуль- 
ная экалогія, біяхімія, біятэхна- 
логія.

Пры падрыхтоўцы спецыялі- 
стаў прадугледжана праходжан- 
не практык: на першым і другім 
курсах — палявая практыка па 
батаніцы і заалогіі, на трэцім — 
вучэбная практыка па спецыялі- 
зацыі на кафедрах, у біяцэнозах, 
НДІ, вытворчых установах, на 
чацвёртым і пятым курсах — вы- 
творчая і педагагічная практыка.

Вучэбны працэс і навуковую 
работу факультэта забяспечва- 
юць 8 кафедраў, НДЛ гідраэка- 
логіі, НДЛ кафедраў, заамузей, 
гербарый, батанічны сад, вучэб
ная лабараторыя вылічальнай 
тэхнікі і тэхнічных сродкаў на
вучання, біястанцыя на возеры 
Нарач.

Пасля заканчэння факультэ
та выпускнікі могуць працаваць 
выкладчыкамі сярэдніх і вышэй- 
шых навучальных устаноў, су- 
працоўнікамі навукова-даслед- 
чых інсты тутаў , а таксам а на 
прадпрыемствах аграпрамысло- 
вага комплексу, фармацэўтыч-

Дэкан біялагічнага 
факультэта -  дацэнт 
Уладзімір Васільевіч 
ЛЫ САК
най, мікрабіялагічнай і харчовай 
прамысловасці, у запаведніках, 
батанічных садах, на селекцый- 
ных станцыях і г. д.

В ы п уск н ік і, як ія  п аказал і 
схільнасць да навукова-даслед- 
чай работы, высокую эрудыцыю 
па біялогіі, атрымліваюць рэка- 
мендацыю Вучонага савета ф а
культэта для паступлення ў аспі- 
рантуру.

MEXAHIKA-MАТЭМАТЫЧH Ы ФАКУЛЬТЭТ £,¾¾¾!
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ 

Ў ГАЛІНЕ MEXAHIKl I МАТЭМАТЫКІ
Механіка-матэматычны ф а 

культэт дзейнічае з кастрычніка 
1958 года пасля падзелу фізіка- 
матэматычнага ф акультэта  на 
два факультэты — фізічны і ма- 
тэматычны.

У  красавіку 1970 года на 
базе тр о х каф едр аў матэма- 
тычнага ф акультэта быу ство
раны ф а к у ль тэт  прикладной 
матэматыкі. У  1975 годзе на ма- 
тэматычным факультэце была 
адкрыта спецыяльнасць меха- 
ніка, І факультэт стаў называц- 
ца механіка-матэматычным. Ця- 
пер у складзе  ф акультэта  10 
кафедраў, на як іх працуюць 32 
прафесары І дактары навук, 66 
дацэнтаў і канды датаў навук. 
На факультэце навучаецца 893 
студэнты  на дзённай ф орм е, 
147 с ту д э н та ў  на завочнай  
форм е, 15 магістрантаў, 41 ас- 
пірант І 4 дактаранты.

М еханіка-матэматычны ф а 

культэт вядзе падрыхтоўку па 
дзвю х спецыяльнасцях — меха- 
ніцы І матэматыцы.

С п е ц ы ял ь н асц ь  м е ха н ік а  
(кваліф ікацыя «механік. Матэ- 
м аты к-пры кладн ік») уклю чае 
наступныя спецыялізацыі: тэо
рыя пругкасці, трываласці і пла- 
сты чнасц і, С А П Р  механічных 
сістэм , механіка робатаў і мані- 
пулятараў, камп’ютэрная меха- 
ніка. Выпускнікі гэтай спецыяль- 
насці атрымліваюць глыбокую 
м атэм аты чную  п ад р ы хто ўку , 
фундаментальную адукацыю ў 
галіне механікі і сучасны ўзро- 
вень ведаў і навыкаў у прагра- 
маванні і выкарыстанні ЭВМ.

П адры хтоўка па спецыяль- 
насці матэматыка вядзецца на 
навукова-педагагічным аддзя- 
ленні, навукова-вытворчым ад- 
дзяленні і наступных, маючых 
індывідуальныя вучэбныя пла
ны, спецыялізацыях: матэматыч-

ная электроніка , камп’ютэрная 
матэматыка, матэматычныя ме
тады ў эканоміцы. Выпускнікі 
навукова-педагагічнага аддзя- 
лення атрымліваюць кваліфіка- 
цыю «м атэм аты к. Вы кладчык ' 
матэматыкі і інфарматыкі» і на- 
кіроўваюцца ў вышэйшыя і ся- 
рэднія спецыяльныя ўстановы і 
агульнаадукацыйныя школы.

Выпускнікі навукова-вытвор- 
чага аддзялення атрымліваюць 
адукацыю па класічных матэма- 
тычных спецыялізацыях (алгеб
ра, геам етры я, матэматычны 
аналіз, дыферэнцыяльныя ўраў- 
ненні, дыскрэтная матэматыка, 
матэматычная кібернетыка і г.
д .) . Im прысвойваецца кваліфі- 
кацыя «матэм аты к». Яны пра
цуюць у навукова-даследчы х 
акадэм ічных і галіновых інсты- 
тутах, канструктарскіх бюро, ла- 
бараторыях і вылічальных цен
тр ах, на прадпрыемствах пра-

7 .

Дэкан м еханіка- 
матэматычнага 
факультэта -  
праф есар  М ікалай  
Іосіф авіч Ю РЧ УК
мысловых м ін істэрстваў і ве- 
дам стваў, у банках і ф ірм ах, 
вышэйшых навучальных уста
новах і інш.
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Спецыялізацыя матэматыч- 
ная электроніка (кваліф ікацыя 
«матэм аты к. М атэматык-сістэ- 
м атэхн ік») адкры лася на ф а 
к ул ь тэц е  ў 1986 го д з е  для  
падрыхтоўкі спецыялістаў, якія 
будуць працаваць у навукова- 
даследчых акадэмічных і галі- 
новы х ін с ты ту та х , канструк- 
тарск іх бю ро, прадпрыемствах 
і арганізацыях, звязаных з рас- 
п р а ц о ў к а й  і в ы тв о р ч а сц ю  
мікраэлектроннай, радыёэлект- 
роннай, вылічальнай і тэлевізій- 
най тэхн ік і і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыі камп'ютэрная

матэматыка (кваліфікацыя «ма
тэматык. М атэматык — сістэм- 
ны аналіты к») і матэматычныя 
метады ў эканоміцы (кваліфіка- 
цыя «м атэм аты к. М атэматык- 
э кан а м іст» ) адкр ы ты  ў 1998 
годзе. Па першай спецыяліза- 
цыі рыхтуюцца матэматыкі, якія 
валодаюць асноўнымі матэма- 
тычнымі пакетам і і здольны я 
выкарыстоўваць іх у аналітыч- 
ных і л ікавых вылічэннях і для 
рашэння задач па навуковым 
даследаванні, праектаванні, выт- 
в о р ч а сц і і с у п р а в а д ж э н н і 
інфармацыйных сістэм  рознай

ступені складанасці. Па другой 
спецыялізацыі рыхтуюцца матэ- 
м аты к і-спецы ял істы  ў гал ін е  
распрацоўкі матэматычных ме- 
тадаў даследавання эканаміч- 
ных працэсаў, вывучэння роз
ных бакоў эканомікі на аснове 
класічных і сучасных эканомі- 
ка-матэматычных мадэляў, рас- 
працоўкі і абслугоўвання новых 
мадэляў у макра- і мікраэкано- 
міцы, выкарыстання і ўкаранен- 
ня суч а сн ы х  тэ а р эты ч н ы х  і 
праграмна-інфармацыйных ме- 
та д а ў  а н а л із у  эк а н а м іч н а й  
дзейнасці.

Выпускнікі ф акультэта , якія 
выявілі высокія здольнасці да 
навукова-даследчай работы, ат- 
рымліваюць рэкамендацыі ў ас- 
пірантуру ці могуць паступаць 
у магістратуру.

С ту д э н ты  м аю ць м а гч ы 
масць на платнай аснове атры
маць дадаткова  эканамічную  
адукацыю, кваліфікацыю рэфе- 
рэнта-перакладчыка (англійс- 
кая ці нямецкая мова) ці ква- 
л іф ікацы ю  «м атэм аты к. Вы к
ладчык з правам выкладання 
на англійскай ці нямецкай мо- 
вах».

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск,
вул. Чырвонаармейская, 6 

Тэл. 227-30-14

ПРАФЕСІЯНАПЫ 3 ШЫPOKIM КРУГАГЛЯДАМ
Гістарычны ф акультэт мае 

грунтоўныя традыцыі ў галіне 
падрыхтоўкі спецыялістаў-гісто- 
рыкаў. Па сутнасц і, яны былі 
закладзены першым рэктарам 
Б Д У  У . I. П ічэтам задо ўга  да 
аф іцыйнага адкрыцця ф акуль
тэта  ў 1934 годзе. А ле  ўжо з 
таго часу ф акультэт падрыхта- 
ваў больш за  9 тысяч спецыя- 
л істаў. Ш тогод гэтая лічба па- 
вялічваецца прыкладна на 1300 
выпускнікоў, якія завяршаюць 
навучанне на дзённай і завоч- 
най ф орм ах.

П а д р ы х т о ў к а  с т у д э н т а ў  
ажыццяўляецца на двух аддзя- 
леннях па чатырох спецыяль- 
н асц ях  і 9 сп е ц ы я л іза ц ы я х . 
Старэйшае і буйнейшае з іх  — 
аддзяленне гісторыі, выпускнікі 
якога атрымліваюць квапіфіка- 
цыю « Г іс т о р ы к . В ы кл ад ч ы к  
лсторы і і сацыяльна-гуманітар- 
'І?ых д ы сц ы п л ін » . Навучанне 
гісторыкаў ідзе па дзвю х плы- 
нях: беларускамоўнай і руска- 
моўнай.

У  1992 годзе на факультэце 
распачата падрыхтоўка спецы- 
я л іс та ў  на а д д з я л е н н і ар х і-  
вазнаўства і музеязнаўства па 
спецыяльнасцях гісторыка-ар- 
х ів а з н а ў с т в а  (к в а л іф ік а ц ы я  
«гісторы к-архів іст, выкладчык 
г істо р ы і» ), музейная справа і 
а хо в а  г іс то р ы к а -к ул ь тур н а й  
спадчыны (кваліфікацыя «музе- 
язнаўца, выкладчык гісторыі і 
культуралагічных дысцыплін»), 
Выпускнікі аддзялення могуць 
працаваць таксам а ў якасці па- 
леограф аў, археограф аў, мас- 
тацтвазнаўцаў . У  2001 годзе  
ф акуль тэт распачынае набор 
студэнтаў па новай спецыяль- 
насці «дакументазнаўства і да- 
кументацыйнае забеспячэнне 
кіравання» (кваліф ікацыя «да-

кументазнаўца, арганізатар да- 
кументацыйнага забеспячэння 
к іравання»). Вы пускн ік і гэтай 
спецыяльнасці будуць мець ак
рамя гістарычнай грунтоўную 
падрыхтоўку ў галіне замежнай 
мовы, дакументазнаўства і пра- 
вазнаўства.

На працягу навучання сту- 
дэнты-гісторыкі атрымоўваюць 
глы бокія спецыяльныя веды, 
неабходныя для будучай пра- 
ф е с іі . У  першую чаргу — па 
гісторыі Беларусі, Расіі, паўднё- 
вых і за хо д н іх  славян , краін 
Заходняй Еўропы, Амерыкі, Азіі 
і А ф р ы к і, па ар хеалогіі, этна- 
граф іі, гістарычнай інфарматы- 
цы, крыніцазнаўстве. Акрамя гэ- 
тага, вывучаюцца такія дысцып- 
л ін ы , як  ф іл а с о ф ія , л о г ік а , 
псіхалогія, педагогіка, беларус
кая мова і літаратура, лацінская 
і польская мовы, адна з сусвет- 
ны х зам еж ны х моў і інш ыя. 
С туд э н ты  па сп е ц ы яль н асц і 
«дакументазнаўства і дакумен- 
тацыйнае забеспячэнне кіра- 
вання» праслухаюць курсы па 
маркетынгу, тэхналогіі і аргані- 
зацыі справаводства, псіхалогіі 
і сацыялогіі кіравання, дзела- 
вым этыкеце і г .д . Студэнтам 
прапануецца ш эраг сучасны х 
курсаў і спецкурсаў (гістарыч- 
ная псіхалогія, этналогія і сацы- 
яльная антрапалогія , гісторыя 
лацінаамерыканскай цывіліза- 
цыі, арганізацыя і вядзенне кан- 
ф ідэнцыйнага справаводства і 
інш.), якія на сённяшні дзень не 
чытаюцца ў іншых ВН У краіны. 
Ф акультэт мае пагадненне аб 
тво р ч ы м  с у п р а ц о ў н іц т в е  з 
Йенскім (Ф РГ), Вроцлаўскім, Kpa- 
каўскім (Польшча), Вільнюскім 
(Літва), Маскоўскім, Расійскім гу- 
манітарным універсітэтамі. Рых
туюцца пагадненні з  Рыжскім

універсітэтам I шэрагам універ- 
с ітэтаў у Ш вецыі. Ш тогод су- 
працоўнікі і студэнты г істф ака  
праходзяць навуковыя і вучэб- 
ныя стажыроўкі за  мяжой.

Ha гістарычным факультэце 
працуе 9 к аф ед р аў : г історы і 
Беларусі стараж ы тнага часу і 
сярэдніх вякоў, гісторыі Бела- 
русі новага і навейшага часу, 
гісторыі стараж ы тнага свету і 
сярэднявечча, гісторыі новага і 
найноўшага часу, гісторыі Расіі, 
гісторыі паўднёвых і заходн іх 
славян, археалогіі, этнаграф іі і 
дапаможных гістарычных дыс- 
цыплін, крыніцазнаўства і музе- 
язнаўства, сусветнай і айчыннай 
гісторы і. Студэнты  маюць маг
чымасць, пачынаючы з трэцяга 
курса, спецыялізавацца па ад- 
ной з н а зв а н ы х  к а ф е д р а ў , 
удзельн ічаць у даследчы ц к іх 
работах па абраным навуковым 
кірунку. Многія студэнты  ф а 
культэта маюць навуковыя пуб- 
лікацыі, з ’яўляюцца лаўрэатамі 
конкурсаў, узнагароджваюцца 
граматамі і атрымоўваюць маг- 
чымасці для навучання за  мя
ж ой . Лепш ы я з вы пускн ікоў  
ф акультэта  працягваюць наву
чанне ў магістратуры і аспіран- 
туры. Ф акультэт, як І Б Д У  ў цэ- 
лым, пераходзіць з 2 0 01 /2 00 2  
навучальнага года на падрых- 
тоўку спецыялістаў па трох уз- 
роўнях: бакалаўр, дыпламаваны 
спецыяліст, магістр. Падрыхтоў- 
ку ў м агістратуры  плануецца 
праводзіць больш чым па 20 
спецыялізацыях з  вывучэннем 
д р уго й  зам еж най  мовы (па 
профілі спецыялізацыі).

В ы п ускн ік і г іс т ф а к а  Б Д У  
складаюць пераважную частку 
я го  в ы к л а д ч ы ц к а га  с к л а д у . 
Выкладчыцкі калектыў ф акуль
тэта — гэта прызнаныя спецы-

Дэкан гістарычнага 
факультэта -  дацэнт 
Сяргей М ікалаевіч  
ХОДЗІН
ялісты ва ўсіх галінах гістарыч- 
ных ведаў. У  сучасны момант 
на ф ак уль тэц е  працуе каля 
110 выкладчыкаў, сярод як іх  
19 прафесараў і 65 дацэнтаў. 
Супрацоўнікі ф ак уль тэ та  вя- 
дуць плённую даследчыцкую  
працу па пы таннях гісторы і 
Беларусі, Расіі, Украіны , краін 
Заходняй  Еўропы , А ф р ы к і і 
А зіі, крыніцазнаўства, этналогіі, 
культурнай антрапалогіі, архе- 
алогіі, палеаграфіі, археаграфіі, 
рэл ігіязнаўства, метадалогіі і 
методыкі гістарычнага дасле
давання. Значныя вынікі да- 
сягнуты  ў падрыхтоўцы пад- 
ручнікаў для ВН У і школ, мета- 
дычных распрацовак па ўс іх  
гістарычных дысцыплінах, ву- 
чэбны х праграм . Вы пускн ік і 
гістф ака , якія характарызуюц- 
ца як спецыялісты з шырокім 
кругаглядам  і навуковым уз- 
роўнем, працуюць таксам а ў 
іншых навучальных установах, 
архівах і м узеях, а таксама ў 
сферы бізнесу і кіравання.

0:0:0:0:0:0:0:0:-CE :0:0:0:0:0:0:0:0



ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ .у». п^а^аГГі______________________________________________________________________________________________  Тэл. 206-6I -29

НАВУКІ АБ ЗЯМЛІ - 
БАЗІС РАЦЫЯНАЛЬНАГА ПРЫРОДАКАРЬІСТАННЯ

Дэкан геаграф ічнага  
факультэта -  
праф есар  I ван  
Іванавіч П ІРО Ж Н ІК

Геаграф ічны  ф а к у л ь тэ т  — 
буйнейшы ў краіне вучэбна-на- 
вуковы цэнтр па падрыхтоўцы 
географаў, геолагаў і эколагаў, 
які заснаваны ў 1934 годзе.

Зараз на факультэце навуча- 
ецца звыш тысячы студэн таў , 
каля 30 аспірантаў і дактаран- 
таў. Факультэт рыхтуе кадры па 
чатырох спецыяльнасцях:

«геаграфія», кваліфікацыя — 
географ, выкладчык геаграфіі;

«геалогія І разведка карыс- 
ных выкапняў», кваліфікацыя — 
інжынер-геолаг;

«экалогія», кваліф ікацыя — 
географ-эколаг, выкладчык эка- 
логіі і геаграфіі;

«геаграфічныя інфармацый- 
ныя сістэмы», кваліфікацыя — 
географ, спецыяліст па ГІС.

Факультэт дае глыбокую пра- 
фесійную  адукацы ю  ў галіне 
навук аб Зямлі, дазваляе атры-

маць грунтоўныя веды ў рамках 
спецыялізацый па фізічнай геа- 
граф іі, гідралогіі сушы, рацыя- 
нальным прыродакарыстанні і 
ахове прыроды, кар та гр аф іі, 
метэаралогіі і кліматалогіі, геа- 
графіі глебаў і зямельных рэсур- 
саў, л італогіі, геалогіі і развед- 
цы карысных выкапняў, геагра- 
фічных інфармацыйных сістэмах, 
эканамічнай геа гр аф іі, дэма- 
графіі, рэгіянальнай сацыяльна- 
эканамічнай геаграфіі, геаграфіі 
турызму і экскурсійным мене- 
джменце.

На факультэце працуюць 2 
а кад эм ік і, 16 дактароў навук 
(прафесараў) і 46 кандыдатаў 
навук. Сярод выпускнікоў ф а
культэта 5 акадэмікаў і членаў- 
карэспандэнтаў HAH Беларусі, 
звыш 35 дактароў навук, прафе- 
сараў, 16 лаўрэатаў Дзяржаўных 
прэмій.

3  20 0 1 /2 0 0 2  навучальнага 
года факультэт пераходзіць на 
шматузроўневую падрыхтоўку 
бакалаўраў, спецыялістаў і ма- 
гістраў па ўсіх спецыяльнасцях. 
Ha 1-2 курсах студэнты будуць 
праходзіць шырокапрофільную 
падрыхтоўку па гуманітарных, 
сацыяльна-эканамічных, матэма- 
тычных і прыродазнаўчых дыс- 
цыплінах. Пасля гэтага на пад- 
ставе конкурснага адбору і рэй- 
ты н га в ы х  ац эн ак  с ту д э н ты  
будуць працягваць навучанне 
альбо па праграме бакалаўра 
(агульны  тэрм ін навучання 4 
гады) і атрымліваць вышэйшую 
адукацы ю  перш ага ўзроўню , 
альбо пры агульным тэрм іне 
навучання 5 гадоў будуць ат- 
рымліваць кваліфікацыю спецы- 
яліста, а 6 гадоў — акадэмічную

ступень магістра. Профільную 
адукацыю студэнты паглыбля- 
юць па адной са спецыялізацый 
на васьмі кафедрах: агульнага 
землязнаўства, геадэзіі і карта- 
граф іі, глебазнаўства і геалогіі, 
дынамічнай геалогіі, геаэкалогіі, 
ф ізічнай геаграфіі мацерыкоў і 
акіянаў і методыкі выкладання 
геаграфіі, эканамічнай геаграфіі 
Бел ар ус і і д зяр ж аў  Садруж - 
насці, эканамічнай геаграфіі за- 
межных краін. Дзейнічаюць ча- 
тыры навукова-даследчыя лаба- 
раторыі: экалогіі ландш афтаў, 
возеразнаўства , маніторынгу 
водных рэсурсаў, геолага-экала- 
гічных праблем. Навуковым, на
вучальным і метадычным мэтам 
служыць Музей землязнаўства, 
геа-станцыя «Заходняя Бярэзі- 
на», Браслаўскі вучэбна-навуко- 
вы лімналагічны стацыянар, чы- 
тальная зала геаграфічных на
вук , больш  за  10 вучэбны х 
кабінетаў.

Студэнты факультэта атрым- 
ліваюць грунтоўную спецыяль- 
ную падры хтоўку, вывучаюць 
значную колькасць агульнапра- 
ф есійны х і спецыяльных дыс- 
цыплін (глебазнаўства, геалогія, 
метэаралогія і кліматалогія, кар- 
таграф ія, геамарфалогія, гідра- 
логія і інш.)

Вялікая ўвага ў падрыхтоўцы 
географаў, эколагаў, геолагаў 
надаецца вучэбнай і вытворчай 
практы цы . Уж о на першым і 
другім курсах студэнты практыч- 
на засвойваюць тапаграфію, ге- 
алогію, гідралогію, геамарфало- 
гію, глебазнаўства, метэарапогію, 
б іягеаграф ію , ландшафтазнаў- 
ства і інш. Комплексная геагра- 
фічная практыка праводзіцца па

спецыяльных маршрутах у межах 
краіны па Беларускім Паазер’і, 
раёнах Палесся і Падняпроўя. 
Старшакурснікі праходзяць вы- 
творчую практыку ў навукова- 
даследчых інстытутах HAH Бела- 
русі, лабараторыях геаграфічна- 
га факультэта, іншых арганізацы- 
ях . Значная частка студэнтаў 
уключаецца ў склад экспедыцый, 
дзе яны засвойваюць методыку 
палявых даследванняў.

Шырокія магчымасці маюць 2 
студэнцкія навукова-даследчыя 
лабараторыі, дзе студэнты мо
гуць займацца грунтоўнымі наву- 
ковымі даследаваннямі, якія з 
цягам часу становяцца курсавымк 
і дыпломнымі работамі, артыку- 
ламі, справаздачамі. Шэраг сту- 
дэнтаў праходзяць навучанне 
або стаж ы роўку ў ВН У краін 
далёкага замежжа.

Студэнты геафака не замыка- 
юцца толькі на навучанні — яны 
актыўна ўдзельнічаюць у спар- 
тыўных спаборніцтвах, экспеды- 
цыях і турысцкіх падарожжах, 
што праводзяцца на факультэце.

Пасля заканчэння навучання 
ў БДУ географы, эколагі І гео- 
лаг! знаходзяць свае працоўныя 
месцы ў агульнаадукацы йных 
ш колах, сярэдніх і вышэйшых 
навучальных установах, інстыту- 
тах HAH Беларусі, на картагра- 
фічных прадпрыемствах, у гідра- 
метэаслужбе, у праектных, да- 
следчых, турысцка-экскурсійных, 
прыродаахоўных, геалагічных і 
землеўпарадкавальных арганіза- 
цыях. Пераможцы навуковых 
конкурсаў студэнцкіх работ па 
рэкамендацыі Вучонага савета 
працягваюць навучанне ў аспи
рантуры.

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Miнс к, 
вуп. K. Маркса, 3 1 

Тэл. 222-34-21, 222-36-02

ПАЧЫНАЕЦЦА 3 ЛЮБОВІ
Слова « ф іл а л о г ія »  (л а т . 

philologia) у перакладзе з лацінс- 
кай мовы азначае «любоў да сло
ва». Любоў да слова ёмкага, да 
слова, якое, паводле Бібліі, было 
«напачатку», праз якое мы пазна- 
ём (асэнсоўваем) навакольны свет. 
Мова народа — не выпадковы 
набор гукаў, а вельмі стройная, 
вывераная стагоддзямі сістэма. 
Для таго, каб у ёй перамяніўся 
толькі адзін гук, патрэбны вельмі 
працяглы час — кожнае новаўвя-

дзенне праходзщь праверку на 
меладычнасць, гарманічнасць з 
усім моўным ладам. Недарэчна 
сцвярджаць, што ёсць мовы не- 
прыгожыя — могуць быць хіба 
толькі нязвыклыя для нашага слы
ху. У  кожнай адлюстраваны асаб- 
лівасці нацыянальнага характеру, 
тэмпераменту, жыццёвага ўкладу. 
Той, чыё сэрца поўніцца любоўю 
да слова, хто адчувае яго прыга- 
жосць і сілу І хоча спазнаць сак- 
рэты гэтай прыгажосці і сілы, пас

ля заканчэння школы спыняе свои 
выбар на філалогіі.

Філалагічны факультэт Бел- 
дзяржуніверсітэта вядзе свой ле- 
тапіс з 1939 года. Аднак тэта не 
значыць, што да таго часу пад- 
рыхтоўка ф ілолагаў у БД У не 
вялася. У  20-я гады ў склад пе- 
дагагічнага факультэта універ- 
с ітэта  ўваходзіла літаратурна- 
лінгвістычнае аддзяленне, вы- 
п у с к н ік і я к о га  і а тр ы м ал і 
першыя ў маладой Белар ус і 
дыпломы настаўнікаў беларускай 
і рускай моў і літаратур. Ha гэ- 
тым аддзяленні працавалі такія 
вядомыя навукоўцы, як акадэмік 
AH БС СР LI. Замоцін, прафеса-

ры Я .І. Барычэўскі, А .М . Вазня- 
сенскі, М.М. Піятуховіч. 3  восені 
1923 года лекцыі па беларускай 
мове і методыцы яе выкладан
ня чытаў класік беларускай літа- 
ратуры Якуб Колас. У  розныя 
гады філалагічны факультэт БДУ 
скончылі дзесяткі славутых сы- 
ноў і дачок Беларусі, якімі га- 
нарыцца не толькі універсітэт, 
але і рэспубліка. Тэта вядомыя 
кожнаму ш кольніку імёны: K. 
Чорны, K . Крапіва, I. Мележ, I. 
Н авум енка , P . Б ар ад ул ін , H. 
Гілевіч, Г. Бураўкін, А . Лойка, Я. 
С іпакоў, Я . Янішчыц і інш ., а 
таксам а выдатныя даследчыкі 
мовы і літаратуры С .Х . Алексан-
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Д экан філалагічнага  
факультэта -  
пра ф еса р  Ларыса 
Аляксандраўна  
М У Р Ы  НА
дровіч, A .I. Падлужны, М.I. My- 
ШЫНСКІ і МНОГІЯ-МНОГІЯ іншыя. 
Сотні выпускнікоў ф акультэта  
працуюць у рэдакцы ях газет,

часоп ісаў, на радыё, тэлеба- 
чанні, у выдавецтвах. Тысячы, 
нават дзесяткі тысяч настаўнікаў 
беларускай І рускай мовы і літа- 
ратуры з цеплынёй успамінаюць 
гады вучобы ва універсітэце.

Пачынаючы з сярэдзіны 90-х 
гадоў наш ф акультэт актыўна 
развіваецца — да традыцыйных 
адцзяленняў беларускай І рускай 
моў і літаратур дадаліся адцзя- 
ленні рамана-германскае (англій- 
скай, нямецкай, французскай, іта- 
льянскай) моў і літаратур, сла- 
вянскіх (кожны год славянскія 
мовы чаргуюцца: польская, укра- 
інская, сербская, харвацкая, бап- 
гарская, у гэтым годзе будзе на
бор на сербскую І харвацкую) 
моў і літаратур, класічнай філа- 
логіі (старажытнагрэчаская і ла- 
цінская мовы і антычная літара- 
тура). Апрача таго, па спецыяль
насцях беларуская і руская мовы 
і літаратуры падрыхтоўка вядзец- 
ца яшчэ і на завочнай форме на- 
вучання.

Тыя, хто вытрымлівае густое

сіта ўступных выпрабаванняў, з 
першага курса пачынаюць выву- 
чаць не проста сакрэты роднай 
і замежных моў, але і гісторыю 
культур народаў свету, асноўныя 
этапы і заканамернасці развіцця 
моўных працэсаў, гісторыю род
най і сусветнай літаратур ад глы- 
бокай старажытнасці да нашых 
дзён, міфалогію, фальклор еўра- 
пейскіх народаў. Пасля другога 
курса студэнты рамана-германс- 
кага аддзялення пачынаюць да- 
даткова вывучаць яшчэ адну за- 
межную мову (выдатнікам прада- 
стаўляецца права вы бару). У  
дадатак да асноўных спецыяль
насцей студэнты ўсіх аддзялен- 
няў маюць магчымасць авало- 
даць цэлым шэрагам спецыяліза- 
цый: камп'ютэрная лінгвістыка, 
тэорыя і практыка перакладу, 
рыторыка, беларуская мова як 
замежная, руская мова як за 
межная; пачынаючы з трэцяга 
курса па жаданні можна выву
чаць д адатко ва  адну са сла- 
вянскіх моў. У  выніку, са сцен

факультэта выходзяць спецыя- 
лісты з надзвычай шырокім кру- 
гаглядам, здольныя высакаякас- 
на працаваць ва ўсіх сферах на- 
роднай гаспадаркі, дзе толькі 
ёсць патрэба ў спецыялістах гу- 
манітарнага профілю. Нездарма 
нашых выпускнікоў з вялікім за- 
давальненнем запрашаюць пра
цаваць на радыё І тэлебачанне.

Ш тогод конкурс на ф ілала- 
гічны факультэт адзін з найбольш 
высокіх па універсітэце — свае 
сілы спрабуюць медалісты, пера- 
можцы гарадскіх, абласных, рэс- 
публіканскіх алімпіяд, таму без 
перабольшання можна сказаць: 
паступаюць самыя здольныя.

...Любоў да слова пачынаец- 
ца з любові да слова роднага, 
бо не спазнаўшы красы сваёй 
мовы, немагчыма адкрыць таям- 
ніцы іншых. Філалагічны факуль
тэт запрашае да сябе ты х, для 
каго асэнсаванне навакольнага 
св ету  пачы наецца с а  с ло в а  
«лю блю » — «лю блю  сло в а» , 
«люблю РОДНАЕ слова».

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ г. Мінск,
вул. Ленінградская, 14 

Тэл. 226-49- 98

БЕЗ XIMII НЕМАГЧЫМА ЎЯВІЦБ 
ПРАМЫСЛОВАСЦЬ НАШАЙ KPAIHbI

Хімічны ф акультэт заснава- 
ны ў 1931 годзе і з ’яўляецца 
сёння адзіны м  у рэспубліцы  
ц э н тр а м  па п а д р ы х то ў ц ы  
хім ікаў з вышэйшай універсітэц- 
кай адукацыяй. З а  гэтыя гады 
падрыхтавана больш за  5 ты
сяч высокакваліфікаваных спе- 
цыялістаў-хім ікаў, якія ўнеслі і 
ўносяць значны ўклад  у раз- 
віццё хім ічных навук і хімічнай 
прам ысловасц і ў рэспубліцы , 
Йкспяхова працуюць у агульна- 
адукацыйных ш колах, тэхніку- 
мах, вышэйшых навучальных ус- 
тановах.

Ha х ім іч н ы м  ф а к у л ь тэ ц е  
б у д зе  аж ы ц ц яўляц ц а прыём 
100 чалавек: на навукова-вы- 
творчае аддзяленне — 40 чала
век, на навукова-педагагічнае — 
20 чалавек, 15 — на спецыялі- 
зацыю хім ічная экалогія  і 25 
чалавек — на спецыялізацыю 
хім ія лекавых злучэнняў.

На факультэце дзейнічаюць 
6 каф едраў; неарганічнай, ана- 
літычнай, арганічнай хіміі і хіміі 
вы сокам алекулярны х злучэн- 
няў, ф ізічнай х ім іі, радыяцый- 
най х ім іі і хім ічнай тэхн ало гіі, 
агульнай х ім іі і методыкі вы- 
кладання х ім іі. На ф акультэце 
працуюць 2 акадэм ікі HAH Be- 
ларусі і больш за 10 дактароў 
навук, амаль 90 %  усіх выклад-

чыкаў ф акультэта  маюць наву- 
ковыя ступені. Пры каф едрах 
ф а к у л ь тэ та  дзейн ічае ш эраг 
навукова-даследчых лабарато- 
рый, супрацоўнікі як іх  прыцяг- 
ваюцца да  вядзення вучэбна- 
га працэсу.

З а  п ер ы яд  навучання на 
дзённым аддзяленн і студэнты 
атрымліваюць шырокую агуль- 
напрафесійную  падры хтоўку, 
якая забяспечваецца вывучэн- 
нем у ш ырокім  аб ’ёме та к іх  
дысцыплін хім ічнага цыкла, як 
аналітычная, арганічная, неар- 
ганічная, калоідная, квантавая, 
ф ізічная хім ія , хім ія высокама
лекулярны х злучэнняў, крыш- 
т а л я х ім ія ,  б у д о в а  р эч ы в а , 
хімічная тэхналогія і мадэліра- 
ванне тэхналагічны х працэсаў 
і іншыя. Ун іверсітэцкая адука- 
цыя забяспечвае і дастаткова 
глы бокую  агульнагум ан ітар- 
ную п а д р ы хто ўку  спецы ялі- 
стаў-х ім ікаў , якая ажыццяўля- 
ец ц а  д зя к у ю ч ы  вы вучэнню  
дысцыплін сацыяльна-гумані- 
тарнага цыкла.

3  2001 года ф акультэт пе- 
раходзіць на шматузроўневую 
п а д р ы хто ў к у  с п е ц ы я л іс та ў -  
х ім ікаў . Студэнты  ф акультэта  
змогуць пасля выканання ву- 
чэбнага плана 4-гадовага наву
чання атрымаць ступень бака-

лаўра, а  пасля 6-гадовага наву
чання — ступень магістра. За- 
хаваецца і 5-гадовы тэрмін на
вучання (дыпламаваны спецы- 
я л іс т ) .  У в я д з е н н е  на 
факультэце рэйтынгавай ацэнкі 
вучэбнай працы студэнтаў, пачы
наючы з 1-га курса, дазволіць 
ажыццяўляць аб’ектыўны адбор 
студэнтаў  для атрымання вы
шэйшай адукацыі разнастайна- 
га ўзроўню.

Падрыхтоўка па спецыяліза- 
цыі пачынаецца з 3-га курса.

Студэнты, якія рыхтуюцца да 
педагагічнай дзейнасці, вывуча
юць ш эраг дысцыплін псіхола- 
га-педагагічнага цыкла і пра- 
ходзяць педагагічную практыку. 
Ha стады і спецы ялізацы і с ту 
дэнты праходзяць паглыбленую 
спецыяльную падры хтоўку па 
кафедрах, вывучаюць цыкл спе- 
цыяльных дысцыплін, які забяс
печвае атрыманне сучасных тэ- 
арэтычных ведаў у пэўнай га- 
л іне х ім іі. Навучальны працэс 
на хімічным факультэце нацэле- 
ны не толькі на засваенне сту- 
дэнтамі пэўнага аб ’ёму спецы- 
яльных ведаў, але і на развіццё 
іх творчых здольнасцяў, набыц- 
цё навыкаў самастойнага папаў- 
нення ведаў, вопыту, правядзен- 
не навуковых даследаванняў.

С туд эн ты  п р ахо дзяц ь  вы-

Д экан хімічнага  
факультэта -  
п раф есар  Генадзь 
Аляксеевіч БРАНІЦКІ
тво р чую  п р а к ты к у  на б а з е  
п р ад п р ы е м стваў  і Н Д І р эс- 
публікі. Лепшыя студэнты  ат- 
рымліваюць рэкамендацыі для 
паступлення ў аспірантуру. Вы
пускаю  факультэта працуюць у 
навукова-даследчых установах 
а л ь б о  на п р а д п р ы е м с тв а х  
электроннай, радыётэхнічнай І 
хімічнай прамысловасці, школах 
і ВН У рэспублікі.

Пра тое, як праходзяць пры- 
ёмныя экзамены, пра патраба- 
ванні, якія ставяцца да абітуры- 
ентаў, можна даведацца ў перы- 
яд ы ч н ы м  р э с п у б л ік а н с к ім  
выданні — часопісе для стар- 
ш а к л а сн ік а ў  і а б ітур ы е н та ў  
«Рэпетытар».

3  1995 года ф акультэт вя- 
дзе падрыхтоўку спецыялістаў 
для фармацэўтычнай прамыс- 
ловасці рэспублікі.
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ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
НЕТРАДЫЦЫЙНАЙ МЕДЫЦЫНЫ °У”'MpFiZIZ,%ЪТ'ИГь

САМАЯ СУЧАСНАЯ МЕДЫЦЫНА
Факультэт фундаментальнай І 

нетрадыцыйнай медыцыны Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэ- 
та на падставе сумеснай Паста- 
новы М іністэрства аховы зда- 
роўя І БД У ўключаны ў новую 
адукацыйную структуру, у якую 
ўваходзяць таксама Мінскі дзяр- 
ж аўны м еды цы нск і ін сты тут 
(МДМІ) і Беларуская медыцынс- 
кая акадэм ія паслядыпломнай 
адукацыі (БелМ АПА).

А б ’яд нанне ад укац ы й н ы х 
магчымасцяў трох вядучых наву- 
чальных установаў дазволіла ад- 
крыць у 2001 годзе набор на 
класічную медыцынскую квалі- 
фікацыю — урач-лячэбнік. Сёле- 
та 25 студэнтам першага набо
ру па гэтай спецыяльнасці па- 
шчасціць пачаць навучацца тут. 
Im будуць даваць фундаменталь- 
ныя веды найлепшыя прафесар- 
ска-выкладчыцкія кадры БД У , 
МДМІ і БелМ АПА. Студэнты ат- 
рымаюць салідную падрыхтоўку 
па матэматыка-інфармацыйных, 
фізіка-хімічных, медыка-біялагі- 
чных і клінічных дысцыплінах. 
Вузкая спецыялізацыя ўрачоў- 
лячэбнікаў будзе накіравана на 
ш тогадовую  пад р ы хто ўку  15 
дактароў спартыўнай медыцыны 
і 10 дактароў, якія спецыялізу- 
юцца ў галіне навуковага супра- 
ваджэння дыягнастычнай і ля- 
чэбнай справы.

Да разгортвання універсітэц- 
кага шпіталя клінічныя дысцып- 
ліны нашы студэнты будуць пра- 
ходзіць пад кіраўніцтвам вы- 
кладчыкаў МДМІ і БелМ АПА.

Разам з поўным аб’ёмам ве- 
даў, прадугледжаных праграмамі 
для м е д ін сты тута , нашы вы- 
пускнікі будуць валодаць шэра- 
гам старажытных і сучасных аль- 
тэрнатыўных лекавых практык.

Гэтыя першакласныя ўрачы-

лячэбнікі будуць карыстацца вя- 
лікай папулярнасцю не толькі ў 
Беларусі, але і ў найлепшых на- 
вучальных установах усяго све
ту.

Кваліфікацыя правізара сён- 
ня з ’яўляецца востра дэфіцытнай 
у с істэм е  аховы  зд ар о ўя  і ў 
многіх галінах эканомікі. Таму ў 
2001 годзе пашыраны набор на 
спецыяльнасць «Фармацыя». Да 
навучальнага працэсу па гэтай 
спецыяльнасці дапучаюцца най
лепшыя спецыялісты фармацэў- 
тычнай галіны, якія забяспечаць 
атрыманне глы бокіх ведаў па 
медыка-біялагічных і фармака- 
лагічных дысцыплінах і ўмель- 
стваў у галіне аптэчнай і прамыс- 
ловай вытворчасці лекавых фор- 
м аў . А д н а ч а с о в а  ў р а м ка х  
спецыяльнасці «Фармацыя» пач- 
нецца падрыхтоўка абмежаванай 
колькасці спецыялістаў для пар- 
фюмерыі і касметалогіі.

Спецыялізацыя «Медыка-са- 
цыяльная дапамога насельніцт- 
ву» накіравана на падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецыя- 
лістаў, якія валодаюць медыка- 
псіхалагічнымі, сацыяльнымі I 
юрыдычнымі ведамі і ўмель- 
ствамі. Студэнты, якія навучаюц- 
ца па гэтай слецы яльнасц і, у 
дыпломе будуць мець двайную 
квал іф ікац ы ю : м еды цы нская 
псіхалогія і сацыяльная праца. 
Сёння гэта найбольш запатраба- 
ваныя і высокааплатныя спецы- 
ял істы  ў эканамічна развіты х 
краінах — А ўстрал іі, Канадзе, 
З Ш А . Нашы выпускнікі будуць 
падрыхтаваныя для працы ў пер
шую чаргу ў сістэме адукацыі — 
асабліва ў анкалогіі, наркалогіі 
і псіхіятрыі. Апрача таго, студэн
ты атрымаюць веды і навыкі 
працы ў сістэме сацыяльнага за- 
беспячэння і ў  альтэрнатыўных

установах кшталту хоспісаў. Бе- 
зумоўна, нашыя выпускнікі бу
дуць валодаць ведамі і ўмель- 
ствамі ў галіне практычнай псіха- 
логіі. Пры гэтым сур’ёзная ўвага 
надаецца асваенню традыцый- 
ных і сучасных псіхалагічны х 
тэхн ік : НЛП, геш тальттэрап іі, 
кагнітыўнай тэрапіі, медытатыў- 
ных і іншых тэхнік. Першаклас
ныя псіхатэрапеўты з багатай 
практыкай дадуць нашым гада- 
ванцам навыкі працы ў сямей- 
най, групавой, персанальнай 
псіхатэрапіі.

Вельмі актуальнай застаецца 
задача падрыхтоўкі кіруючых 
кадраў сістэмы аховы здароўя. 
Па ініцыятыве міністра аховы 
здароўя І.Б . Зелянкевіча пачала- 
ся падрыхтоўка эканамістаў-ме- 
неджэраў для сацыяльнай сф е
ры і аховы здароўя. Гэта — бу- 
дучыя кіраўнікі эканамічных і 
планава-эканамічных службаў ля- 
чэбных і вытворчых арганізацый 
аховы здар оўя , непасрэдныя 
кіраўнікі шпіталяў, папіклінік і па- 
л ікл ін ічны х бальніц . Шырыня 
эканамічных і кіраўнічых ведаў, 
навыкі хуткага і ўсебаковага ана- 
л ізу эканомікі сацыяльнай сістэ- 
мы і ўменне прымаць адэкватныя 
рашэнні робіць выпускнікоў на- 
шага ф акультэта  капітанам і і 
аховы здароўя, і сацыяльнага за- 
беспячэння, і многіх кіраўнічых 
дзяржаўных структур. Паглыбле- 
ная накіраванасць усіх навучаль- 
ных практык дазволіць лёгка ар- 
ганізаваць свой бізнес.

Нарэшце збылася мара вы- 
пускнікоў сярэдніх медыцынскіх 
і фармацэўтычных навучальных 
установаў — упершыню паводле 
эксперыментальнага плана БДУ 
разам з БелМАПА распачне пад- 
рыхтоўку правізараў і медыка- 
сацыяльных работнікаў па воч-

Д экан факультэта 
фундаментальнай / 
нетрадыцыйнай 
медыцыны -  «,
Дзмітрый Ільіч 
САГАЙДАК
на-завочнай форме навучання. 
Безумоўна, гэта запатрабуе ад 
с ту д э н та ў  пр ы тр ы м л івання 
вельмі жорстка арганізаванага 
навучальнага графіка для пра- 
ходжання комплексу хіміка-фар- 
мацэўтычных і хіміка-біялагічных 
дысцыплін. У  першую чаргу воч- 
на-завочнае навучанне прызнача- 
ецца для  вы пускнікоў меды- 
цынскіх і фармацэўтычных вучы- 
л іш ч аў . Так ім  чы нам , б удзе  
рэалізаваны прынцып беспера- 
пыннай фармацэўтычнай І меды- 
ка-сацыяльнай адукацыі. Гэта, 
бессумнеўна, дапаможа меды- 
цынскім работнікам сярэдняга 
звяна замацавацца ў сістэме аду- 
кацыі. Упершыню ў якасці ўступ- 
нага экзам ену выпускнікі ся- 
рэдніх медыцынскіх і фармацэў- 
тычных навучальных установаў 
будуць здаваць знаёмы ім пред
мет — асновы медыцынскіх ве- 
даў. '*•'

П оспехаў  усім  ж адаю чым 
стаць першакласнымі служыце- 
лямі ідэалам здароўя Чалавека!!!

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НЕРУХОМАЙ MAEMACЦІ

r. Miне к, 
вул. К. Маркса, 31 

Тэл. 206-58-98,  206-60-29, 206-61-42

HEPVXOAMCЦЬ - ПРЫЧЫНА ЭКАНАМІЧНАГА PVXV
У  развітых краінах існуе га- 

ліна універсітэцкай адукацыі з 
доўгімі традыцыямі, якая выпус
кав спецыялістаў з  фундамен
тальнай падрыхтоўкай у сферы 
кіравання нерухомасцю. Мена- 
віта гэтыя спецыялісты, з ’яўляю- 
чыся супрацоўнікамі як дзяр- 
жаўных арганізацый, так і пры-

ватных кампаній, вырашаюць за
даны:

— к р э д ы т н а -ф ін а н с а в а й  
сістэм ы  (пытанні, звязаны я з 
закладам маёмасці ў забеспя- 
чэнне крэдытных пагадненняў, у 
тым ліку — ацэнка закладзенай 
маёмасці);

— інвестыцыйнай дзейнасці

(ацэнка мэтазгоднасці інвесты- 
цый у нерухомасць, забяспеча- 
насць інвестыцыйнай ры зыкі 
закладзенай маёмасцю);

— іпатэчнай дзейнасці;
— арганізацыі працэсаў ства- 

рэння і эксплуатацыі нерухо- 
масці;

— прыватызацыі і раздзяр-

жаўлення, а таксама нацыяналі- 
зацыі;

— падаткаабкладання;
— страхавання.
У  сістэме адукацыі, якая скла- 

лася на постсавецкай прасторы, 
менеджмент нерухомасці зна- 
ходзіцца на стыку фінансава- 
эканамічных, юрыдычных і архі-
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тэ к ту р н а -б у д а ў н іч ы х  в е д аў . 
Імкненне стварыць сістэму фун
даментальней адукацы і, якая 
гарманічна спалучала б гэтыя 
накірункі, мела б арыентацыю 
на сусветны досвед і збліжэн- 
не адукацыйных стандартаў, і 
прывяло да стварэння ў 2000 
годзе факультэта менеджменту 
нерухомай маёмасці Б Д У .

Ф акультэт першапачаткова 
арыентуецца на шчыльнае су- 
працоўніцтва з міністэрствамі І 
ведамствамі Рэспублік і Бела
русь, арганізацыямі і прадпры- 
емствамі ўсіх формаў уласнасці, 
зацікаўленымі ў падрыхтоўцы 
спецыялістаў вышэйшай квалі- 
ф ікацы і ў сферы кіравання не- 
рухомасцю.

Ф а к ул ь тэ т  праводзіць на
бор на вочнае дзённае наву

чанне (5 гадоў), а таксам а на 
другую  вышэйшую адукацыю  
(завочна).

Ф ак ул ь тэт з ’яўляецца ака- 
дэмічным членам Еўрапейска- 
га  та в а р ы ств а  н е р у хо м асц і 
(E R E S ) , у якое ўваходзяць вя- 
д учы я у н ів е р с ітэ ты  Еўропы , 
якія адказваюць за  падрыхтоў- 
ку спецыялістаў у сферы неру- 
хом асц і. Асноўная мэта гэта- 
га членства — доступ да еўра- 
пейскіх адукацыйных стандар- 
та ў  у с ф е р ы  н е р у х о м а с ц і, 
супрацоўніцтва ў навуковай і 
навучальна-метадалагічнай га- 
л ін е , абм ен вы кладчы кам і і 
студэн там і, замежныя стажы- 
роўкі студэн таў .

3  верасня 2000 года факуль
тэт ва ўзаемадзеянні з Бела- 
рускім таварыствам ацэншчыкаў

(Б Т А ) рэгулярна (раз на два 
тыдні) праводзіць Рэспубліканскі 
навукова-практы чны  сем інар 
«Эканоміка нерухомасці і ацэн- 
ка ўласнасці», у працы якога ра
зам з вядучымі навукоўцамі і 
практычнымі спецыялістамі (у 
тым ліку і замежнымі) прымаюць 
удзел студэнты ф акультэта . У  
красавіку 2001 года факультэт 
разам з Б Т А  праводзіць міжна- 
родную канферэнцыю «Прабле- 
мы ацэнкі ў пераходнай эканом- 
іцы».

На ф акультэц е  ўтвораны І 
праходзіць дзяржаўную серты- 
фікацыю і ліцэнзаванне Цэнтр 
ры элтэрск іх  паслуг, асноўная 
мэта якога — набыццё студэнтамі 
неабходных ведаў і практычных 
навыкаў у арганізацыі і правя- 
дзенні здзелак з нерухомасцю.

Д ж ан факультэта 
менеджменту 
нерухомай маёмасці 
—  кандыдат 
тэхнічных навук  
Валянцін Дзмітрыевіч 
КАСЦЮЧЭНКА

г. Miнс к.МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ IHCTbITYT БДУ .*». м а Я к 0 ў с % а г а  9 6 'пакой 112. Тэл. 207-79-16

ДЫЯЛОГ КУЛЬТУР
М іж народны  гум ан ітар ны  

інстытут Б Д У  — вучэбны, наву- 
ковы і культурны цэнтр, дзей- 
насць якога накіравана на па- 
шырэнне сістэмы міжнародна- 
га  с у п р а ц о ў н іц т в а  Б Д У , 
падрыхтоўку кадраў вышэйшай 
квал іф ікацы і ў галіне замеж- 
н ы х м о ў , р э л іг ія з н а ў с т в а  і 
іудаікі, эканомікі, мастацтва, ар- 
хітэктуры , дызайну. Характэр- 
най рысай дзейнасці інстытута 
з ’яўляецца спалучэнне шырокай 
адукацы і ў сф ер ы  сусветнай 
культуры і фундам ентальнага 
прафесійнага трэнінгу, класічных 
гум ан ітарны х каш тоўнасцей і 
найноўшых тэхнапогій прагрэсу.

Рэал ізацы я вучэбнай пра- 
грамы грунтуецца на шырокім 
іЙЖнародным супрацоўніцтве, 
прыцягванні да выкладання ў 
інстутуце вядомых прафесараў 
і дзеячаў культуры замежных 
краін, здзяйсненні абмену сту
дентам! з  замежнымі універсі- 
тэтам і. Важнейшым партнёрам 
ін с т ы т у т а  з ’ я ў л я е ц ц а  Iep y- 
сал ім скі Яўрэйскі ун іверсітэт, 
прафесары якога ў галіне гума- 
н ітарны х, сацыяльных навук і 
м астац тва  будуць р эгуляр н а  
весці курсы і спецкурсы ў МП. 
Інстытут супрацоўнічае з  Лон- 
данскім і О ксфардскім  універ- 
сітэтам і, Маскоўскім дзяржаў- 
ным універсітэтам, універсітэтам 
Паўночнай Карапіны (З Ш А ), Ka- 
ралеўскім універсітэтам (Кана
д а), універсітэтамі і культурна- 
адукацыйнымі цэнтрамі 3LU A , 
Расіі, Ізраіля, Германіі, Велікаб- 
ры таніі, Польшчы. Дзейнасць 
інсты тута акты ўна падтрымлі- 
вае Амерыканскі яўрэйскі раз-

меркавапьны камітэт ДЖ О ЙНТ, 
міжнародныя фонды . Інстытут 
імкнецца зрабіць рэальнасцю 
адукацыі дыялог культур, узае- 
мадзеянне «А ф ін  і Іерусаліма» 
— культурна-гістарычных тра- 
дыцый еўрапейскай і іудзейс- 
кай цывілізацый.

Студэнты інстытута ўсіх спе- 
цыяльнасцей пасля праходжан- 
ня базавай лінгвістычнай пад- 
р ы хто ўк і атры м аю ць магчы 
масць стажыровак у замежных 
універсітэтах, навуковых і куль
турны х цэнтрах. Навучанне ў 
інстытуце платнае. Тэрмін наву
чання — 5 гадоў.

У  2001 годзе МГІ праводзіць 
набор студэнтаў па наступных 
спецыяльнасцях:

Сучасныя замежныя мовы. 
Ква л іф ікац ы я спец ы ял іста  — 
перакладчы к-рэф ерэнт (дзве 
мовы). Навучанне вядзецца па 
двух кірунках, уключаючы ас- 
ноўную і другую  мову: а) анг- 
л ій с к а я , іўр ы т; б) ням ецкая, 
іўр ы т. У  якасц і трэцяй мовы 
прапануюцца англійская, нямец
кая, ф ранцузская, італьянская. 
Фундаментальная лінгвістычная 
п а д р ы хто ў к а  спалучаец ц а з 
разнастайнымі формамі прак
ты чных заняткаў  і свабоднай 
моўнай практыкай. Адначасова 
студэнты  атрымліваюць комп
лексный веды ў галіне палітыкі, 
культур ы , эканом ікі рэгіёнаў 
распаўсюджвання вывучаемых 
м оў, м іж народны х адносін  і 
інш.

Спецыяльнасць маркетынг, 
спецыялізацыя — маркетынг у 
галіне паслуг, квапіфікацыя спе- 
цыяліста — эканаміст. Студэн

ты атрымаюць фундам енталь
ную падрыхтоўку па эканаміч- 
най тэоры і, менеджменце, пла- 
наванні і кіраванні маркетынга- 
вай дзейнасцю прадпрыемстваў 
і фірмаў, анапізе стану, перспек- 
ты ўны х напрамкаў і праблем 
развіцця сусветнага і айчынна- 
га рынку. Абавязковай умовай 
з ’яўляецца паглыбленае выву- 
чэнне замеж ных моў.

С п е ц ы ял ь н а сц ь  д ы за й н .  
К в а л іф ікац ы я  спец ы ял іста  — 
дызайнер. Праграма навучання 
зарыентавана на падрыхтоўку 
спецыяліста-праекціроўшчыка, 
які валодае комплексным арсе
налам сродкаў дызайнерскага 
фарміравання ж ы лога і функ- 
цыянальнага асяроддзя, адкры- 
ты х прастораў горада, а такса
ма сучаснымі тэхналогіямі кам- 
п ’ ю т э р н а г а  п р а е к т а в а н н я , 
метадамі менеджменту і рекла
мы. Ун іверсітэцкае навучанне 
спапучаецца са  спецыялізава- 
най практыкай у рамках міжна- 
родных дызайн-праграм.

Спецыяльнасць архітэктура. 
К в а л іф ік ац ы я  спец ы ял іста  — 
архітэктар . Студэнты  атрымлі- 
ваюць фундаментальную  пад- 
ры хтоўку па тэорыі архітэкту- 
ры і урбанізму, гісторыі сусвет
най ар х ітэктур ы  і мастацтва, 
кам пазіцы і, праектавання бу- 
дынкаў, збудаванняў, архітэктур- 
ных комплексаў і ландш афту. 
Асабл івасцю  падрыхтоўкі ар- 
х ітэктараў з ’яўляецца шырокае 
выкарыстанне найноўшых кам- 
п'ютэрных тэхналогій  праекта
вання асяроддзя, засваенне ме- 
тадаў і прынцыпаў «асяродна- 
га падыходу» ў архітэктуры .

Спецыяльнасць культурало- 
гія . Спецыялізацыя — рэлігія- 
знаўства (профіль — яўрэйская 
культурна-рэлігійная традыцыя),

Дырэктар 
М іж народнага  
гуманітарнага 
інстытута БДУ -  
дацэнт Зелік  
М аісеевіч HIHXACIK

квал іф ікац ы я сп е ц ы ял іста  — 
культуролаг, выкладчык культу- 
ралогіі і рэлігіязнаўства. Пад- 
рыхтоўка студэнтаў накіравана 
на асэнсаванне шматграннасці 
сусветнай і еўрапейскай куль
туры ў яе этнічнай і эпахальнай 
разнастайнасці, ф іласоф іі, сацы- 
ялогіі культуры , параўнаўчага 
р эл ігіязн аўства  і г історы і су- 
светны х р эл ігій . С пецы ф ікай  
падрыхтоўкі студэнтаў з ’яўля- 
ецца ф ундам ентальнае выву- 
чэнне асаблівасцей яўрэйскай 
культурна-рэлігійнай традыцыі, 
б іблеістыкі і іудаік і; яўрэйскай 
ф іл а с о ф і і ,  п р ава ; суч а сн ы х  
праблем  Ізр а іл я  і я ў р э й с к іх  
суполак сусвету.

Па спецыяльнасцях «Марке
тынг» і «Культур алогія»  пра- 
дугледжваецца як дзённая, так 
і завочная форм а навучання.
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ФАКУЛЬТЭТ KlPABAHНЯ г. Мінск, 
вул. Батанічная, 15
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ВЫБІРАЮЧЫ ФАКУЛЬТЭТ, ВЫ ВЫБІРАЕЦЕ БУДУЧЫНЮ!

Д ж а н  факультэта 
кіравання  / 
сацыяльных 
тэхналогій -  дацэнт 
Сяргей
Аляксандравіч  
Б АПАШ ЭН KA

Факультэт кіравання і сацы
яльных тэхналогій рыхтуе абіту- 
рыентаў па спецыяльнасцях: пра- 
вазнаўства  (квал іф ікац ы я — 
юрыст), менеджмент (кваліфіка- 
цыя — эканаміст-менеджэр), са- 
цыяльная работа (кваліфікацыя 
— спецыяліст па сацыяльнай ра- 
боце — псіхолаг).

Сістэму навучання на факуль
тэце без перабольшання можна 
назваць унікальнай. Унікальнасць 
заключаецца ў пабудове наву- 
чальнага працэсу на аснове інтэ- 
граваных ведаў у галіне эка- 
номікі, права і сацыяльных навук. 
Ba ўмовах, калі сучаснай экано- 
міцы патрэбныя спецыялісты з 
комлекснымі ведамі, такі пады- 
ход мае важнае практычнае зна- 
чэнне. Так, студэнт спецыяльнасці 
«П равазн аўства»  вывучае не 
толькі прававыя дысцыпліны, але 
і эканамічныя, сацыяльна-псіхала- 
гічныя, грамадска-гуманітарныя, 
кіраўнічыя. Таксама для юрыстаў 
прапануюцца курсы бухгалтарска- 
га ўл іку , аналізу гаспадарчай 
дзейнасц і, макра- і м ікраэка-

номікі, тэорыі і практыкі кіраван- 
ня, псіхалогіі. Выпускнік спецы- 
яльнасці «Менеджмент» атрым- 
лівае не толькі спецыяльнасць 
эканаміста-менеджэра, але і глы- 
бокія веды ў галіне права. Ha спе- 
цыяльнасці «Сацыяльная работа» 
ідзе спецыяльная падрыхтоўка 
(блокі сацыяльных, псіхалагічных, 
медыцынскіх дысцыплін), якая 
спалучаецца з прававой, а такса
ма вывучэннем менеджменту і 
асноваў эканомікі. Акрамя таго, 
факультэт дае магчымасць атры- 
маць паралельную або другую 
вышэйшую адукацыю. Навучанне 
на факультэце кіравання і сацы
яльных тэхналогій таксама дазва- 
ляе атрымаць дыплом ГІікардый- 
скага універсітэта імя Ж уля Вер
на (Францыя) па спецыяльнасці 
«М енеджмент у міжнароднай 
сферы», а таксама прайсці ста- 
жыроўку за мяжой не толькі сту- 
дэнтам і выпускнікам БДУ, але і 
іншых ВНУ.

Навучальны працэс забяспеч- 
ваюць найлепшыя прафесары і 
дацэнты Беларускага дзяржаўна-

га універсітэта, а таксама супра- 
цоўнікі НДІ, спецыялісты з Нац- 
банка, Кам ітэта па каштоўных 
папер ах, валю тн а-ф о ндавай  
біржы, рэдактары газет і часопі- 
саў, менеджэры па персанале. 
Практыку студэнты праходзяць на 
салідных беларускіх і замежных 
прадпрыемствах, у міністэрствах, 
дзяржаўных органах кантролю і 
сацыяльнай абароны, ва ўплыво- 
вых грамадскіх арганізацыях. 
Цэнтр міжнародных абменаў пра- 
дастаўляе студэнтам факультэта 
магчымасць зарабіць на сваё на
вучанне падчас летніх канікулаў 
у ЗШ А, Англіі, Францыі, Нарвегіі.

Навучанне на ф акультэц е  
платнае. Гэта дазволіла стварыць 
адну з найлепшых у краіне наву- 
чальна-матэрыяльную базу: цу- 
доўную бібліятэку, якая пастаян- 
на папаўняецца, камп’ютэрныя 
класы з доступам у Інтэрнэт, су- 
часныя лінгафонныя кабінеты. 
Вольны ад навучання час студэн
ты могуць бавіць на дыскатэках, 
у КВЗ , студэнцкім тэатры і спар- 
тыўных камандах.

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ
ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ г .  M iH C K ,

I ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН
ВЫБРАЦЬ ПРАВІЛЬНУЮ АДУКАЦЫЙНУЮ СТРАТЭГІЮ
Ф акультэт ры хтуе будучых 

абітурыентаў да паступлення і 
навучання ў БД У па ўсіх спецы
яльнасцях.

На ф акультэце разгорнуты 
наступныя формы дауніверсітэц- 
кай падрыхтоўкі:

— падрыхтоўчае аддзяленне 
для беларускіх грамадзян (ПА 
(бел.)). Выпускнікі ПА (бел.) пры 
паступленні ў БД У  на спецыяль- 
насці, якія адпавядаюць профі- 
лю іх навучання на ПА (бел.), 
залічваю цца па-за конкурсам 
пры ўмове атрымання падчас 
уступн ы х ісп ы таў  ад зн ак  не 
ніжэй чым «сем» І маюць пера- 
важнае права на залічэнне пры 
іншых роўных умовах. Іншага- 
роднім слухачам прадастаўляец- 
ца інтэрнат. Прыём дакументаў 
— у верасні. Тэрмін навучання — 
не менш за восем месяцаў. Фор
ма навучання — дзённая;

— падрыхтоўчае аддзяленне 
для замежных грамадзян (ПА

(зам.)). Слухачы гэтага аддзялен- 
ня вывучаюць рускую мову І шэ
раг агульнаадукацыйных дыс- 
цыплін з мэтай падрыхтоўкі да 
навучання ў вышэйшых навучаль- 
ных установах Рэспублікі Бела
р усь . В ы п у с к н ік і П А  (з а м .) 
атрымліваюць пасведчанні пра 
заканчэнне ПА (зам.), якія даюць 
права паступлення на асноўныя 
факультэты БД У без дадатковых 
іспытаў. Тэрмін навучання — не 
менш за восем месяцаў. Форма 
навучання — дзённая. Замежным 
грамадзянам, якія жадаюць наву- 
чацца на ПА (зам.), аказваецца 
візавая падтрымка, дапамога ў 
афармленні дакументаў і меды- 
цынскім страхаванні. Жадаючым 
прадастаўляецца інтэрнат;

— курсы рускай мовы як за- 
межнай. Слухачы гэтай формы 
навучання вывучаюць рускую 
мову як сродак зносін. Тэрмін 
навучання — чатыры ці восем 
месяцаў. Замежным грамадзя

нам, якія жадаюць навучацца на 
гэтых курсах, аказваецца візавая 
падтрымка, дапамога ў афарм- 
ленні дакументаў і медыцынскім 
страхаванні. Жадаючым прада- 
стаўляецца інтэрнат. Форма на
вучання — дзённая;

— вячэрнія 4-, 6-, 7-, 8-месяч- 
ныя (набор у верасні, кастрыч- 
ніку, снежні, студзені), завочныя 
8-, 9-месячныя (набор у верасні, 
кастрычніку, лістападзе), дзён- 
ныя 6-, 7-дзённыя (перад уступ- 
нымі іспы там і) падрыхтоўчыя 
курсы (ПК). Ha вячэрніх курсах 
заняткі лраводзяцца 2-3 разы на 
тыдзень; слухачы завочных кур- 
саў забяспечваюцца метадычнай 
літаратурай, дапаможнікамі, кан- 
трольнымі заданнямі.

Навучанне на ф ак уль тэц е  
платнае . Навучальны працэс 
ажыццяўляюць высокакваліфіка- 
ваныя выкладчыкі БД У . Як свед- 
чыць статыстыка, кожны другі 
слухач, які паспяхова займаецца

на ПА (бел.) ці ПК, паступае #3 
універсітэт.

Жадаем паспяховай рэаліза- 
цыі вашай адукацыйнай стратэгіі!

Д ж а н  факультэта 
дауніверсітэцкай 
адукацыі —  
дацэнт Уладзімір 
Васільевіч СУВОРАУ
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ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ г. Mi н с к, 
вул. Камсамольская, 21 

Тэл. 289-12-82

ЯГО ВЫПУСКНІКОЎ ЧАКАЮЦЬ

Юрыдычны каледж Беларус- 
кага дзярж аўнага ун іверсітэта 
створаны ў адпаведнасці з Ука
зам Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь ад 31.12.1998 года № 632. 
Упершыню ён адчыніў свае дзве- 
ры выпускнікам сярэдніх школ у 
2000 годзе. Да гэтага часу ў краі- 
не не існавала ніводнай дзяржаў- 
най сярэдняй спецыяльнай наву- 
#альнай установы, якая б спецы- 
-^лізавалася б на падрыхтоўцы 
юрыстаў. Стварэнне юрыдычнага 
каледжа ў Белдзяржуніверсітэце 
дазвапяе выкарыстаць не толькі 
высокакваліфікаваныя навукова- 
педагагічныя кадры, вучэбна-ме- 
тадычную  б азу , лабар атор ы і 
юрыдычнага ф акультэта , але і 
Інстытута перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суддзяў, ра- 
ботнікаў пракуратуры, судоў і

ўстаноў юстыцыі. Гэта стварае 
скаардынаваную адзіную сістэму 
бесперапыннай юрыдычнай аду- 
кацыі ў рэспубліцы.

Мэтай стварэння юрыдычнага 
каледжа з'яўляецца падрыхтоўка 
высокакваліфікаваных юрыдыч- 
ных кадраў з сярэдняй спецыяль
най адукацыяй для працы ў апа- 
раце судоў, органах юстыцыі і 
пракуратуры, у Савеце Міністраў, 
парламенце, у апараце Прэзідэн- 
т а , вы кан аўчы х к а м ітэ т а х , 
міністэрствах, ведамствах і іншых 
органах дзяржаўнай улады і кіра- 
вання. Навучальны працэс у ка- 
леджы праводзіцца па зацвер- 
джаных рэктаратам БДУ і ўзгод- 
неных з Міністэрствам юстыцыі 
навучальных планах і праграмах, 
якія забяспечваюць паглыбленую 
гуманітарную і спецыяльную пад- 
рыхтоўку, а таксама адпаведнае 
практычнае навучанне. Адметнай 
асаблівасцю навучапьных планаў 
і праграм падрыхтоўкі спецыялі- 
стаў з ’яўпяецца сумяшчэнне фун- 
даментальнасці і глыбокіх сістэм- 
ных ведаў з умением прымяняць 
іх на практыцы. Сучасны юрыст 
павінен выдатна валодаць інстру- 
ментарыем аналітычнай працы,

г. зн. камп’ютэрнымі і інфарма- 
цыйнымі тэхналогіямі, статыстыч- 
нымі базамі даных Інтэрнэта. Для 
паспяховага міжнароднага супра- 
цоўніцтва ў галіне права неабход- 
на дасканала валодаць замеж- 
нымі мовамі. Усяму гэтаму наву- 
чаюць у каледжы. Навучальны 
працэс ажыццяўляецца педагагі- 
чным калектывам высокага пра- 
фесійнага ўзроўню.

У рамках спецыяльнасці пра- 
вазнаўства падрыхтоўка вядзец- 
ца па наступных спецыялізацыях: 
дзяржаўна-прававая, судова-пра- 
вавая, гаспадарча-прававая дзей- 
насць і кадравая праца, права і 
арганізацыя сацыяльнага забеспя- 
чэння. Выпускнікам каледжа пра- 
дастаўляецца магчымасць працяг- 
нуць навучанне па адпаведнай спе- 
цы яльнасц і на юрыдычным 
факультэце Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта, пачынаючы з 3
га курса.

3  2001 года ў каледж будзе 
ажыццяўляцца набор навучэнцаў 
на базе 9-класнай адукацыі.

Тэрмін навучання: на базе 11 
класаў — 3 гады, на базе 9 кла- 
саў — 4 гады.

Усе гурткі, студыі, клубы, на- 
вуковыя, спартыўныя і іншыя аб'- 
яднанні Белдзяржуніверсітэта і 
яго структурных падраздзяленняў

Дырэктар 
юрыдычнага 
каледж а -  дацэнт 
Irap Раманавіч  
ВЯРЭНЧЫКАЎ
даступныя навучэнцам юрыдычна
га каледжа.

Ю рыстам сёння не цяжка 
знайсці працу, але мы ставім пе- 
рад нашымі выпускнікамі больш 
складаную задачу: знайсці перс- 
пектыўную, цікавую, высокааплат- 
ную працу, якая стане для іх спра- 
вай усяго жыцця.

Наш каледж — навучальная 
ўстанова для здольных і энергіч- 
ных.

ПPABIfIЫ ПPblЕМУ Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ HA 2001 ГОД
1. Для атрымання бясплатнай першай сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі па спецыяльнасці правазнаўства ў юрыдычны каледж 
Белдзяржуніверсітэта прымаюцца па конкурсе на аснове сярэдняй 
адукацыі І на аснове базавай адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і беларусы, якія пражываюць 
за яе межам І;

б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, Рэспублікі Казахстан, Кыр- 
гызскай Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;

в) асобы, якія пастаянна пражываюць на тэрыторыі рэспублікі 
або маюць статус бежанца.

Грамадзяне іншых замежных дзяржаў прымаюцца ў юрыдычны 
кЙледж Белдзяржуніверсітэта на платнай падставе па выніках тэс- 
ц ір ав ан ня , кал і інш ае не п р а д у гл е д ж а н а  м іж дзяр ж аўн ы м і 
пагадненнямі.

2. На платнае навучанне для атрымання першай сярэдняй спе
цыяльнай адукацыі звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінансуемых 
за кошт бюджетных сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі 
па конкурсе на бюджэтныя месцы;

б) в ы к а за л і ж а д а н н е  п аступ ац ь  у ю рыдычны к а л е д ж  
Белдзяржуніверсітэта па выніках тэсціравання з правам атрымання 
на працягу першага года навучання індывідуальных кансультацый 
без дадатковай аплаты.

Залічэнне на платнае навучанне праводзіцца па конкурсе ў ад- 
паведнасці з колькасцю месц, выдзеленых для кожнай з гэтых ка- 
тэгорый абітурыентаў.

Колькасць месц на платнай форме навучання для вышэйназва- 
ных катэгорый абітурыентаў вызначаецца ў залежнасці ад наяўнай 
вучэбна-лабараторнай базы, прафесарска-выкладчыцкага саставу І 
зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Белдзяржуніверсітэ- 
та.

Памер аплаты залежыць ад падставы для залічэння І зацвяр
джаецца адпаведным загадам рэктара БДУ.

3. Атрыманне другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі ажыццяў- 
ляецца ў юрыдычным каледжы БД У  на ўмовах поўнай аплаты за 
навучанне. Запічэнне ў склад навучэнцаў ажыццяўляецца па выш
ках тэсціравання.

Памер аплаты зацвярджаецца адпаведным загадам рэктара Бел- 
дзяржуніверсітэта.

4. Навучэнцы юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта, якія 
займаюцца на платнай форме навучання І маюць па выніках вучо
бы адзнакі «добра» І «выдатна», могуць паступаць на конкурснай 
аснове на бюджетную форму навучання без адлічэння з ліку наву- 
чэнцаў.

5. Паступаючыя ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта для 
набыцця першай сярэдняй спецыяльнай адукацыі падаюць у пры
ёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву 
ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма Ns 1); дакумент дзяр- 
жаўнага ўзору аб сярэдняй або базавай адукацыі ў арыгінале; 6 фо
такартак памерам 3x4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (вы- 
дадзеную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўля- 
юць, акрамя та го , выпіску з працоўнай кн іж кі, а асобы , якія 
знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, 
якая аб гэтым сведчыць. Інваліды 1 І 2 груп, а таксама дзеці-інва- 
ліды прадстаўляюць адпаведныя заключэнні медыка-рэабілітацыйных 
экспертных камісій аб тым, што ім не супрацьпаказана навучанне ў 
юрыдычным каледжы БДУ І яны могуць наведваць заняткі.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў год атрымання сярэдняй або 
базавай адукацыі, абавязаны прадставіць дакументы (дыплом, вы- 
піска з  працоўнай кніжкі, даведка службы занятасці насельніцтва 
ці іншае), якія пацвярджаюць іх вучобу або работу за ўсе гады, якія 
папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаўляюцца дакументы, якія 
пацвярджаюць правы абітурыентаў на ільготы, устаноўленыя зака- 
надаўствам Рэспублікі Беларусь, або сведчаць аб іх асабістых та- 
лентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў, прад'яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

6. Паступаючыя ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта для 
набыцця другой сярэдняй спецыяльнай адукацыі падаюць у прыём
ную камісію ці дасылаюць па пошце наступныя дакументы: заяву

(Заканчэнне на 26-й стар.)
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ўстаноўленага ўзору на імя рэктара (форма № 2); натарыяльна 
завераную копію дыплома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі; на
тарыяльна завераную копію дадатку да дыплома; 6 фотакартак 
памерам 3x4 см; медыцынскую даведку па форме 086У (выдадзе- 
ную не раней як 15 мая 2001 года). Працуючыя прадстаўляюць, 
акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, якія знаходзяц- 
ца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, — даведку, якая аб 
гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў, прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

7. Навучэнцы юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта, якія 
займаюцца на платнай форме навучання, падаюць у прыёмную 
камісію наступныя дакументы: заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара (форма № 3); копію дакумента аб сярэдняй адукацыі, за
вераную аддзелам кадраў юрыдычнага каледжа Б Д У ; даведку ад- 
дзела кадраў, якая пацвярджае факт вучобы ў юрыдычным кале- 
джы БД У і наяўнасць арыгінала дакумента аб сярэдняй адукацыі ў 
асабовай справе студэнта; копію заліковай кніжкі, завераную под- 
пісам дырэктара І пячаткай каледжа; 6 фотакартак памерам 3x4 см. 
Працуючыя прадстаўляюць, акрамя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, 
а асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці насельніцтва, 
— даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў, прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

8 . Дакументы ад паступаючых на бюджэтную форму навучання 
прымаюцца з 22 чэрвеня па 15 ліпеня. Уступныя выпрабаванні пра- 
водзяцца з 17 ліпеня па 21 ліпеня. Залічэнне на бюджэтнае наву
чанне — да 23 ліпеня.

Пералік ўступных выпрабаванняў для асоб з сярэдняй адукацы- 
яй: чалавек І грамадства або чалавек І свет (вусна, з пісьмовым за
данием); замежная мова (вусна, з пісьмовым заданием); беларус
кая мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне).

Пералік уступных выпрабаванняў для асоб з базавай адукацыяй: 
замежная мова (вусна, з пісьмовым заданием); беларуская мова або 
руская мова (дыктант); матэматыка (пісьмова).

9 . Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне паступаць на плат- 
нае навучанне для атрымання першай або другой сярэдняй спецы
яльнай адукацыі па выніках тэсціравання, прымаюцца з 22 чэрвеня 
па 22 жніўня. Тэсціраванне праводзіцца: 10—11 ліпеня, 20—21 ліле- 
ня, 28—29 жніўня. Залічэнне на платнае навучанне — да 31 жніўня. 
Калі пасля чарговага этапа тэсціравання план прыёму на платнае 
навучанне будзе выкананы, то прыём дакументаў спыняецца.

Тэсціраванне праводзіцца: для асоб з сярэдняй адукацыяй — па 
дысцыпліне чалавек І грамадства або чалавек І свет; для асоб з ба
завай адукацыяй — па замежнай мове.

10. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праграмах, якія скла- 
дзены ў адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі агульнай сярэдняй 
адукацыі (базавай адукацыі) І зацверджаны рэктарам БД У.

Паступаючыя маюць права здаваць уступныя выпрабаванні па вы
бары на беларускай ці на рускай мове.

Абітурыенты паведамляюць аб сваім выбары ўступнага выпраба
вання («беларуская мова» або «руская мова», «чалавек І грамад
ства» або «чалавек І свет») пры падачы дакументаў.

Уступныя выпрабаванні па замежнай (англійскай, французскай, 
нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты могуць здаваць па выбары, 
незалежна ад таго, якую замежную мову яны вывучалі.

11 . На ўступны х выпрабаваннях абітурыенты атрымліваюць 
адзнакі ў балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія не з ’явіліся на вы- 
прабаванне без уважлівых прычын або атрымалі адзнаку «нуль», 
да далейшых выпрабаванняў не дапускаюцца.

12. Асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з за- 
латым (сярэбраным) медалём або базавую школу з пасведчаннем з 
адзнакай здаюць усе выпрабаванні.

13. Выпускнікі ліцэя БДУ і выпускнікі падрыхтоўчага аддзялен
ня БДУ здаюць усе выпрабаванні.

14. Пераможцы рэспубліканскіх (дыплом 1 ступені) прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягу
чым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад 
уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «дзевяць».

Пераможцы рэспубліканскіх (дыплом 2 ступені) прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягу
чым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад

уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «восем».

Пераможцы рэспубліканскіх (дыплом 3 ступені) прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных Міністэрствам адукацыі ў бягу
чым навучальным годзе, па іх жаданні могуць быць вызвалены ад 
уступнага выпрабавання па адпаведным прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «сем».

15. У  красавіку 2001 года прыёмная камісія праводзіць папярэдні 
платны экзамен па беларускай мове або рускай мове (пісьмовае 
тэсціраванне). Выстаўленая адзнака па жаданні абітурыента можа 
быць залічана ў якасці экзаменацыйнай адзнакі на ўступных выпра
баваннях. У  гэтым выпадку даведка аб атрыманай на папярэднім 
экзамене адзнацы павінна быць прадстаўлена ў прыёмную камісію 
пры падачы дакументаў.

16. Залічэнне ў юрыдычны каледж Белдзярж універсітэта на 
бюджэтныя месцы праводзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з коль- 
касцю балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпрабаваннях.

Выпускнікам сельскіх школ 2001 года, якія пастаянна пражыва- 
юць у сельскай мясцовасці, дадаткова налічваюцца тры балы.

Асобы, якія паступалі на юрыдычны факультэт БДУ па спецы
яльнасцях правазнаўства, эканамічнае права І на факультэт міжна- 
родных адносін БД У па спецыяльнасці міжнароднае права, станоў- 
ча вытрымапі ўсе ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па кон;і 
курсе на бюджэтныя месцы, могуць быць дапушчаны да ўдзелу"*! 
конкурсе ў юрыдычны каледж Белдзяржуніверсітэта на падставе 
атрыманых адзнак.

Перад залічэннем абітурыенты, станоўча вытрымаўшыя ўсе ўступ- 
ныя выпрабаванні, праходзяць абавязковае субяседаванне з дырэк- 
тарам юрыдычнага каледжа Белдзяржуніверсітэта.

17. Па-за конкурсам пры атрыманні станоўчых адзнак на ўступ- 
ных выпрабаваннях залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся без апекі бацькоў;
в) дзеці з сем’яў ваеннаслужачых або рабочых і служачых, што 

займалі штатныя пасады ў воінскіх часцях, загінуўшых (памерлых) 
ці стаўшых інвалідамі ў час праходжання вайсковай службы або 
працы ў складзе савецкіх войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем’яў ваеннаслужачых, загінуўшых 
(памерлых) у мірны час пры праходжанні вайсковай службы;

г) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага і радавога складу органаў 
унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых інвалідамі пры 
выкананні службовых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем’яў асоб начальніцкага і ра
давога складу органаў унутраных спраў, загінуўшых (памерлых) у 
мірны ч ас .пры выкананні службовых абавязкаў;

д) інваліды 1 і 2 груп, а таксама дзеці-інваліды;
е) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 Закона 

Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне грамадзян, пацярпеў- 
шых ад катастрофы на Чарнобыльскай А Э С»;

ж) беларусы замежжа па рэкамендацыях беларускіх суполак або 
навучал'ьных устаноў замежжа на спецыяльна вылучаныя прыёмг^і 
камісіяй БД У  месцы.

18. Пры іншых роўных умовах пераважнае права на залічэнне 
маюць:

а) інваліды 3 групы пры адсутнасці медыцынскіх супрацьпаказан- 
няў;

б) асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 19, 2 0 , 23 , 
24 , 25 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб сацыяльнай абароне гра
мадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на Чарнобыльскай А Э С » ;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў запас, якія маюць ільготы, 
устаноўленыя заканадаўствам, і рэкамендацыі воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БД У 2001 года;
д) выпускнікі падрыхтоўчага аддзялення БД У 2001 года па спе- 

цыяльнасці правазнаўства;
е) выпускнікі Нацыянальнага дзяржаўнага гуманітарнага ліцэя імя 

Якуба Коласа 2001 года (эканамічна-прававы профіль);
ж) асобы, якія маюць стаж практычнай работы не менш двух га- 

Д °ў ;
з) асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную ўстанову з за- 

латым (сярэбраным) медалём, сярэднюю спецыяльную навучальную 
ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з атрыманнем сярэд
няй адукацыі) з дыпломам з адзнакай;

І) асобы, якія скончылі базавую школу з адзнакай.
19. Усе іншыя пытанні, звязаныя з прыёмам у юрыдычны каледж 

БД У , якія не адлюстраваны ў дадзеных Правілах, канчаткова выра- 
шаюцца прыёмнай камісіяй.
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V БДУ ПРАЗ ЛІЦЭЙ
Ліцэй Белдзяржуніверсітэта — гэта стар

шая ступень сярэдняй агульнаадукацыйнай 
школы для навучэнцаў 10-11 класаў. Ліцэй 
быў заснаваны ў 1989 годзе як эксперимен
тальная ўстанова, створаная пры Белдзярж- 
універсітэце з мэтай удасканалення сістэмы 
сярэдняй адукацыі. 3  1997 года Ліцэй з ’яў- 
ляецца структурным падраздзяленнем БДУ.

Вучэбна-выхаваўчая праца праводзіцца 
дзевяццю профільнымі кафедрамі: матэма- 
ты кі, ф із ік і, прыродазнаўчых дысцыплін, 
рускай мовы і літаратуры, беларускай мовы 
і літаратуры , грамадскіх навук, замежных 
моў, інфарматыкі, фізічнага выхавання.

Ha сённяшні дзень у Ліцэі існуюць спе- 
цыялізацыі, што арыентуюць навучэнцаў на 
наступныя ф акультэты  Б Д У : гістарычны, 
філалагічны (аддзяленні рускай і беларус
кай мовы і літаратуры), фізічны, радыёфі- 
зічны, хімічны, біялагічны факультэты , фа- 
А ільтэт прикладной матэматыкі і інфарма- 
тыкі і факультэт журналістыкі.

У  Ліцэі 22 спецыялізаваныя класы. Агуль- 
ная колькасць ліцэістаў — 515 чалавек. 

Асноўныя напрамкі дзейнасці: 
мэтанакіраваны адбор і праца з адора- 

нымі старшакласнікамі;
прыцягванне л іцэістаў да навукова-да- 

следчыцкай і пошукава-творчай працы і іх 
прафарыентацыі для далейшай вучобы ў 
ВНУ;

падрыхтоўка навучэнцаў да паступлення 
як у БД У , так і ў іншыя ВН У рэспублікі.

Правядзенне прафілюючых прадметаў 
здзяйсняецца вядучымі выкладчыкамі спецы- 
ял ізаваны х ф акультэтаў  Б Д У . Прафесія- 
налізм настаўнікаў, глыбокае веданне прад- 
мета, непаўторны стыль урока, любоў да 
дзяцей забяспечваюць высокую якасць аду- 
кацыі і ствараюць атмасферу творчасці, сяб- 
роўства і ўзаемаразумення.

Паказчыкам паспяховай працы Ліцэя з'яў- 
ляюцца шматлікія перамогі ліцэістаў на рэс- 
публіканскіх і міжнародных алімпіядах, а так
сама высокі ўзровень паступлення выпускнікоў 
Ліцэя ў БДУ і іншыя ВНУ рэспублікі (98 % ). 

За 10 гадоў навучэнцамі Ліцэя заваява-

на на рэспубліканскіх алімпіядах 333 дип
ломы (з іх 117 — I ступені, 107 — H ступені, 
109 — Ill ступені) і 87 пахвальных водгукаў; 
на міжнародных алімпіядах — 59 медалёў (з 
іх 8 — залатых, 25 — сярэбраных, 26 — брон- 
завых) і 6 пахвальных водгукаў.

Ліцэісты выступаюць з вынікамі сваёй 
працы на навукова-практычных канферэнцы- 
ях розных узроўняў, удзельнічаюць у каман- 
дных спаборніцтвах. Пачынаючы з 1992 года 
ліцэісты прымаюць актыўны ўдзел у рэспуб- 
ліканскіх, расійскіх і міжнародных турнірах 
юных ф ізікаў, хім ікаў і матэматыкаў. Ix за- 
слугі адзначаны 81 дипломам рознай якасці 
і 13 пахвальнымі водгукамі.

Для максімальнага раскрыцця сваіх маг- 
чымасцей і рэалізацыі інтарэсаў ліцэістам 
прапаноўваецца больш за 30 спецкурсаў і 
факультатываў («Праграміраванне на мове 
С і», «Абмен рэчываў і энергіі ў жывых ар- 
ганізмах», «Гісторыя рэлігій», «Геральдыка», 
«Актуальныя пытанні механікі», «Стандарт- 
ныя метады рашэння нестандартных задач», 
«Анталогія англійскай і амерыканскай літа- 
ратуры», «Руская літаратура X X  стагоддзя», 
«Польская мова», «Х ар эагр аф ія» , «Клуб 
ін тэл е кту а л ь н ы х  гул ь н я ў » , « П с іха ло г ія  
зносін», «Асновы класа гітары» і інш.). 3 
1998 года ў Ліцэі выпускаецца мастацкі аль
манах «Nota bene», дзе таленавітыя аўтары 
робяць свае першыя літаратурныя крокі. 
«ІЛІто? Дзе? Кал і?» , «Брэйн-рынг», «Свая 
гульня», «Брэйн-лато», «Пярэваратні», «Пен
тагон» — гэтыя і іншыя інтэлектуальныя 
гульні робяць навучальны працэс рознаба- 
ковым і захапляльным.

Нашым л іц эістам  даецца магчымасць 
зносін з замежнымі равеснікамі. Ha праця- 
гу апошніх 7 гадоў каля 300 ліцэістаў і на- 
стаўнікаў у рамках праграмы двухбаковага 
абмену і супрацоўніцтва наведалі Швецыю, 
горад Векшэ. Больш як 20 чалавек атрымалі 
магчымасць з ’ездзіць у Англію . 12 ліцэістаў 
пабывалі на вучобе ў Амерыцы. У  студзені 
1998 года група ліцэістаў упершыню ўзяла 
ўд зел  у м іж народнай  праграм е « C iv ic  
Education», што фінансуецца інфармацый-

Дырэктар Ліцэя БДУ -  
Генадзь Уладзіміравіч 
ПАЛЬЧЫК
ным агенцтвам З Ш А . Амерыканскія і бела- 
рускія ш кольнікі сум есна працуюць над 
такімі праектамі, як «Уплыў радыяцыі на 
здар о ўе» , «Альтэрнаты ўная медыцына», 
«Курэнне і здароўе». Працягваецца сумес- 
ная праца па тэме «Невядомая Вялікая Ай- 
чынная», прапанаваная амерыканскімі сту- 
дэнтамі. У  верасні 1998 года Ліцэй атрымаў 
запраш энне ўзяць удзел  у ш тогадовым 
с ім п о з іум е  «Th e  pax B a lt ic a  Te en ag e r 
Symposium», арганізаваным шведскім Інсты- 
тутам  Б а л ты к і. У  с ім позіум е прымаюць 
удзел дэлегаты  Ш вецыі, Д ан іі, Германіі, 
Л ітвы , Л а тв іі, Э с то н іі, Польш чы , Р а с іі , 
Фінляндыі і Беларусі.

Разглядаецца пытанне аб уступлені Ліцэя 
БДУ ў сістэму Міжнароднай праграмы бака- 
лаўрэату.

Нягледзячы на дастаткова напружаную 
навучальную праграму, у Ліцэі вялікая ўва- 
га надаецца актыўнаму адпачынку: спартыў- 
ным спаборніцтвам, паходам, дыскатэкам ... 
Улічваючы патрэбу дзяцей у рухавай актыў- 
насці, ф ізічнаму выхаванню і пазакласным 
мерапрыемствам адводзіцца важная роля.

ГІРАВІЛЫ ПРЫЁМУ Ў ЛІЦЭЙ БЕЛАРУСКАГА 
ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА HA 2001 ГОД

Зацверджаны рашэннем 
прыёмнай кам ісіі ВАУ «Ліцэй 

БДУ» протокол №  2  ад 
16.03.2001 г.

I. Агульныя палажэнні.
1.1. У  Ліцэй БД У  маюць права паступлення навучэнцы, якія пра- 

жываюць на тэрыторыі Беларусі і якія скончылі ў бягучым годзе 9 
класаў.

1.2. Навучэнцы, якія паступілі ў Ліцэй, працягваюць навучанне ў 
10,11 класах бясплатна. Існуе платная форма навучання, на якую 
залічваюцца на дагаворнай аснове абітурыенты, якія не прайшлі па 
конкурсе або прайшлі субяседаванне.

1.3. Приёмная камісія прызначаецца штогод загадам рэктара 
БД У , які ўзначальвае приёмную камісію Ліцэя БД У . Формы кон- 
курснага адбору, умовы і парадак правядзення ўступных экзаменаў 
распрацоўваюцца прыёмнай камісіяй Ліцэя БД У  і друкуюцца не 
пазней чым за 2 месяцы да пачатку экзаменаў.

1.4. Навучэнцы, якія паступаюць у Ліцэй, падаюць наступныя 
дакументы: заяву на імя дырэктара ўстаноўленага ўзору, выпіску аб 
адзнаках за 1-3 чвэрці 9 класа, 6 фотакартак памерам 3x4, меды- 
цынскую даведку па форме 0 8 6 /у . Пераможцы рэспубліканскіх 
алімпіяд павінны прад’явіць копіі дыпломаў пераможцаў рэспублі- 
канскай алімпіяды бягучага года.

II. Парадак правядзення конкурснага адбору.
2.1. Уступныя экзамены па агульнаадукацыйных предметах пра- 

водзяцца ў адпаведнасці з дзяржаўнымі праграмамі Рэспублікі Бе
ларусь 9-х класаў для паглыбленага і лрофільнага ўзроўняў наву
чання.

2.2. У  Ліцэй БДУ прымаюцца навучэнцы па наступных профілях: 
ф ізічны, радыёфізічны, матэматычны, хімічны, хімічна-біялагічны, 
філалагічны, гістарычны. Набор у Ліцэй адбываецца шляхам пра
вядзення агульнаадукацыйнага тэсту (пісьмова) і конкурсных уступ
ных экзаменаў з 16 чэрвеня па 22 чэрвеня 2001 г. Дакументы ад 
паступаючых прымаюцца з 10 мая па 11 чэрвеня 2001 г.

2.3. Агульнаадукацыйны тэст праводзіцца перад экзаменами Тэст 
ацэньваецца залік/незал ік . Абітурыенты, якія атрымалі незалік, не 
дапускаюцца да здачы экзаменаў. Пералік экзаменаў па профілях:

ф ізічны  і рады ёф ізічны : ф із ік а  (п ісьмова), матэматыка 
(пісьмова), ф ізіка (вусна з пісьмовым заданием);

матэматычны: матэматыка (пісьмова), ф ізіка (пісьмова), ма
тэматыка (вусна);

(Заканчэнне на 28-й стар.)
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(Заканчэнне. Пачатак на 27-й стар.)
хімічны: хімія (пісьмова), матэматыка (пісьмова), хімія (вус-

на);
хіміка-біялагічны: хімія (пісьмова), матэматыка (пісьмова), 

біялогія (вусна);
філапагічны: беларуская мова (дыктант), руская мова і літа- 

ратура (пісьмовы тэст), беларуская літаратура (вусна);
гістарычны: сусветная гісторыя /найноўшы ч ас/ (пісьмовы 

тэст), беларуская мова або руская мова (дыктант), гісторыя Бела- 
русі (вусна).

Аб  сваім выбары экзамену (руская або беларуская дыктоўка) на 
гістарычны профіль навучання абітурыент паведамляе пры падачы 
дакументаў.

2.4. Без уступных экзаменаў у Ліцэй прымаюцца:
а) Пераможцы рэспубліканскай апімпіяды (дыпломы I, II, III 

ступені) па матэматыцы — у матэматычны клас; пераможцы рэс- 
публіканскай алімпіяды (дыпломы I, Il ступені) па фізіцы — у фізічны, 
радыёфізічны клас; пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыпло
мы I ступені): па хіміі — у хімічны клас, па хіміі і біялогіі — у хіміка- 
біялагічны клас; па рускай або беларускай мове — у філалагічны 
клас; па гісторыі — у гістарычны клас; па інфарматыцы — у матэма
тычны клас;

б) Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды «Абітурыент Ліцэя- 
2001» (праводзіцца ў красавіку-маі);

2.5. Вызвапяюцца ад экзамену па дадзеным прадмеце з выстаў- 
леннем адзнакі «5»: пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дып
ломы II, III ступені) па гісторыі, рускай або беларускай мове, хіміі, 
біялогіі і пераможцы рэспубліканскай алімпіяды (дыплом Ill ступені) 
па фізіцы пры ўмове паступлення на адпаведную спецыяльнасць. 
Агульнаадукацыйны тэст і астатнія экзамены здаюцца на агульнай 
аснове.

2.6. Пераможцы рэспубліканскай апімпіяды па інфарматыцы (дып
ломы II, III ступені), якія паступаюць у матэматычны клас, якія атры- 
малі залік па агульнаадукацыйным тэсце, здаюць экзамен па матэ
матыцы (пісьмова). Пры адзнацы «4» і вышэй яны залічваюцца па
за конкурсам, пры атрыманні адзнакі «3» або «3.5» — здаюць 
астатнія экзамены і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе.

2.7. Пераможцы рэспубліканскай алімпіяды па прадметах, якія 
не з ’яўляюцца прафілюючымі на дадзеную спецыяльнасць, здаюць 
экзамены і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе з атрыманнем да- 
датковага бала.

2.8. На час вучобы ў Ліцэі іншагароднім прадастаўляецца інтэр- 
нат. На час здачы экзаменаў інтэрнат не прадастаўляецца.

2.9. Тэксты пісьмовых заданняў і ,білеты да вусных экзаменаў 
складаюцца прадметнымі прыёмнымі камісіямі і зацвярджаюцца стар-

шынёй (намеснікам старшыні) прыёмнай камісіі. Расклад экзаменаў 
зацвярджаецца намеснікам сташыні прыёмнай камісіі.

2.10. Вусныя экзамены прымаюцца камісіяй, якая складаецца не 
менш чым з 3 чалавек. Прысутнасць на ўступных экзаменах (іншых 
формах правядзення конкурснага адбору) пабочных асоб без даз- 
волу старшыні прыёмнай камісіі не дапускаецца.

2 .11 . Вынікі ўступных экзаменаў ацэньваюцца адзнакамі «5»,  
«4.5»,  «4»,  «3 .5» , «3», «2». Кожная адзнака за пісьмовую работу 
падпісваецца ў рабоце, у экзаменацыйнай ведамасці і на экзамена- 
цыйным лісце членамі экзаменацыйнай камісіі, якія правяралі ра
боту. Адзнакі за вусны экзамен падпісваюцца ў рабоце, у экзаме
нацыйнай ведамасці і на экзаменацыйным лісце двума экзамената- 
рамі і старшынёй прадметнай камісіі.

2.12. Навучэнцы, якія не з ’явіліся на агульнаадукацыйны тэст або 
экзамены без уважлівых прычын ці атрымалі па выніках экзамену 
«2», да наступнага экзамену не дапускаюцца.

2.13. Пісьмовыя экзаменацыйныя работы (у тым ліку чарнавікі), 
а таксама запісы пры падрыхтоўцы да вуснага адказу на вусным 
экзамене выконваюцца на паперы з штампам Ліцэя БД У . Правера- 
ныя работы і лісты вуснага адказу перадаюцца для захоўвання ад- 
казнаму сакратару. _

2.14. Пісьмовыя работы і лісты вуснага адказу навучэнцаў, як:^ 
залічаны ў Ліцэй БД У, захоўваюцца ў асабістых справах. Пісьмо- 
выя работы і лісты вуснага адказу навучэнцаў, якія атрымалі незда- 
вальняючыя адзнакі і не прайшлі па конкурсе, знішчаюцца праз 6 
месяцаў пасля пачатку навучальнага года.

2.15. Апеляцыя адзнакі навучэнца праводзіцца ў адпаведнасці з 
Палажэннем аб апеляцыях, зацверджаным старшынёй прыёмнай 
камісіі Ліцэя БД У .

2.16. Пераздача ўступных экзаменаў не дапускаецца.
I I I . П арадак зал іч эн н я .
3.1. Рашэннем прыёмнай камісіі Ліцэя БД У па выніках уступных 

экзаменаў на падставе прад’яўленых у прыёмную камісію дакумен- 
таў навучэнцы рэкамендуюцца для залічэння ў Ліцэй БД У . Рашэнне 
афармляецца пратаколам, у якім указваецца падстава для задічэн- 
ня.

3.2. Ільгот і абмежаванняў па стане здароўя не існуе.
3.3. На падставе рашэння прыёмнай камісіі рэктар БД У  выдае 

загад аб залічэнні абітурыентаў у лік навучэнцаў Ліцэя БД У пры 
ўмове прад’яўлення навучэнцамі арыгінала пасведчання аб закан- 
чэнні 9 класаў C lll і асабістай справы навучэнца. Залічэнне ў лік 
навучэнцаў на бюджэтнае навучанне — да 30 чэрвеня, на платнае 
навучанне — да 31 жніўня 2001 года.

3.4. Навучэнцам, якія залічаны ў Ліцэй, высылаюцца паведамленні 
аб залічэнні ўстаноўленага ўзору.

АЛІМПІЯДА «АБІТУРЫЕНТ ЛІЦЭЯ-2001»
Ліцэй БДУ праводзіць алімпіяды па на- 

ступных дысцыплінах: матэматыка, ф із іка , 
хім ія, руская мова.

Пераможцы алімпіяды маюць права за- 
лічэння ў 10 клас Ліцэя БДУ без уступных 
экзаменаў на адпаведныя спецыяльнасці. У  
алімпіядзе могуць прымаць удзел навучэн
цы 9-х класаў сярэдніх школ.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў пачынаецца за 
гадзіну да пачатку алімпіяды.

Удзельнікам неабходна мець пры сабе: 
даведку са школы з наклеенай фотакарткай, 
завераную школьнай пячаткай, пра тое, што

прад’яўнік з ’яўляецца навучэнцам 9-га кла
са; ручку, сшытак (12 аркушаў), 1000 рублёў 
(арганізацыйны ўзнос).

Жадаючым прыняць удзел у алімпіядзе 
неабходна падаць заяўку па тэлеф оне ў 
Мінску 221-06-01 з 11.00 да 17.00 або на 
адрас: 220006, г. Мінск, вул. Маякоўскага, 96, 
каб. 100, «Алімпіяда». У  заяўцы неабходна 
ўказаць предмет, прозвішча, імя, горад, нумар 
школы. :

Прыём заявак па тэлефоне або ў пісьмо- 
вай форме заканчваецца за 1 дзень да пра
вядзення 1 тура. .

ПРАДМЕТ Д А ТА , ЧАС

Руская мова 29 красавіка, 10.00

Матэматыка 22 красавіка, 10.00

Ф ізіка 6 мая, 10.00

Хімія 8 красавіка, 10.00

Усе туры алімпіяды праводзяцца ў будын- 
ку Ліцэя БДУ (г. Мінск, вул. Маякоўскага, 96).
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