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Б еларуск і д зярж аўны  
ун іверсітэт — старэйшы 
класічны універсітэт нашай 
краіны. Сёння ён з’яўляец- 
ца вядучай вышэйшай наву- 
чальнай установай у сістэ- 
ме нацыянальнай адукацыі, 
буйнейшым адукацыйным, 
навукова-вытворчым і куль
турным цэнтрам Рэспублікі 
Беларусь. Выключную ро
лю ў станаўленні нашага 
універсітэта адыгралі Mac- 
коўскі, Санкт-Пецярбургскі 
і іншыя універсітэты Расіі, 
якія накіравалі для ажыц- 
цяўлення выкладчыцкай, на- 
вуковай і клінічнай дзей- 
насці пры яго заснаванні ў 
далёкім  1921 год зе  103 
прафесары. Менавіта ім і 
закладзены лепшыя трады- 
цыі арганізацыі навучальна- 
га працэсу, якія ў класічных 
універсітэтах грунтуюцца на 
абавязковы м спалучэнн і 
яго з навукова-даследчай 
дзейнасцю . В ы пускн іко ў  
БДУ можна сустрэць ва ўсіх 
кутках нашай краіны і да
лёка за яе межамі, і ўсюды 
яны пацвярджаюць высокі 
ўзровень прафесійнай пад- 
рыхтоўкі. I тэта не выпад- 
кова. Ba універсітэце вя- 
дзецца пастаянны пош ук 
новых метадаў і тэхналогій

выкладання I арганізацыі 
навучальнага працэсу, якія 
накіраваны на ўключэнне ў 
вучэбныя планы і праграмы 
звестак аб найноўшых да- 
сягненнях у навуцы і вы- 
творчасці, а таксама ства- 
рэнне ўмоў для самастой- 
нага набыцця ведаў пры 
кансульт'ацыях і пад кант- 
ролем высокакваліфікава- 
ных выкладчыкаў. Якасць 
універсітэцкЬй адукацыі па- 
цвярджаецца тым, што дып- 
ломы БДУ прызнаюцца ў 
большасці краін свету.

У 2003 годзе 16 факуль- 
тэтаў і М іжнародны гума- 
н ітарны  інсты тут будуць 
ажыццяўляць прыём сту- 
дэнтаў на першы курс па 49 
спецыяльнасцях. Юрыдыч- 
ны каледж універсітэта, які 
рыхтуе юрыстаў з сярэдняй 
спецыяльнай адукацы яй, 
ажыццяўляе прыём на наву- 
чанне асоб, я к ія  маюць 
агульнаадукацы йную  ся- 
рэднюю або базавую аду- 
кацы ю . Вучэбныя планы 
юрыдычнага каледжа пабу- 
даваны такім чынам, што 
яго выпускнікі могуць за- 
лічвацца для навучання на 
юрыдычны факультэт адра- 
зу на трэці курс.

Ha шасці ф акультэтах

пры паступленні на дзенную 
ф орм у навучання будзе 
праводзіцца агульны кон
курс па факультэце ў цэлым 
і яшчэ на пяці — на тых спе
цыяльнасцях, дзе супадае 
пералік уступных выпраба- 
ванняў. Гэта дазволіць залі- 
чыць добра падрыхтаваных 
абітурыентаў, якія па конкур
се не пройдуць на спецыяль- 
насць, дзе складзецца знач- 
ны конкурс. Упершыню ў 
БДУ будуць зал ічвацца 
вынікі цэнтралізаванага тэс- 
ціравання па матэматыцы 
(пісьмова), фізіцы (пісьмова), 
беларускай і рускай мове 
(пісьмовае тэсціраванне). Ha 
прыродазнаўчых факультэ
тах у якасці эксперыменту 
сёлета не будзе ўступнага 
экзамену па замежнай мове, 
які і раней не быў абавяз
ковым, а здаваўся па жа- 
данні абітурыента. Акрамя 
таго, экзамен па беларускай 
або рускай мове будзе па- 
за кон курсн ы м , што даз- 
воліць абітурыентам зася- 
родзіць больш увагі на пад- 
ры хтоўку па проф ільных 
прадметах.

Для пошуку самай тале- 
навітай моладзі па боль- 
шасці прадметаў уступных 
э кзам е н аў  пр авод зіц ц а  
а л ім п іяд а  « А б ітур ы ен т  
БДУ-2003», пераможцы за- 
ключных тураў якой будуць 
зал ічаны  на адпаведныя 
спецыяльнасці без уступных 
выпрабаванняў.

Студэнты, якія паспява- 
юць на добра і выдатна, пас- 
ля заканчэння другога кур
са могуць на платнай асно- 
ве паралельна навучацца па 
другой спецыяльнасці і ў 
выніку атрымаць два дып- 
ломы. Праводзімыя намі 
змены ў арганізацыі пад- 
рыхтоўкі бакалаўраў і ма- 
г іс тр а ў  дазволяць яшчэ 
больш наблізіць падрых- 
тоўку спецыялістаў з вы
шэйшай адукацыяй па фор
ме І змесце да існуючай 
сёння сусветнай практыкі і 
стварыць умовы для абме- 
ну студэнтамі з універсітэ- 
тамі блізкага і далёкага за- 
межжа.

Значную ўвагу мы нада

ем I перападрыхтоўцы кад- 
раў з ліку асоб, якія маюць 
вышэйшую адукацыю. Гэ- 
тую функцыю выконваюць 
Рэспубліканскі інстытут вы
шэйшай школы і Інстытут 
перападры хтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суддзяў, 
работнікаў пракуратуры, су- 
доў і ўстаноў юстыцыі. Ha 
двух факультэтах ажыццяў- 
ляецца перападры хтоўка 
кадраў і павышэнне квалі- 
фікацыі ў галіне інфарма- 
цыйных тэхналогій , пры- 
кладной матэматыкі і бізне- 
су, на адным — падрыхтоў- 
ка магістраў у галіне ме
неджменту навукаёмістых 
тэхналогій. Адпаведная пе- 
рападрыхтоўка забяспечва- 
ецца ў вышэйшай школе эк- 
скурсаводаў і менеджэраў 
турызму.

Сёння ў склад універсі- 
тэта ўваходзяць таксама 
тры буйныя навукова-да- 
следчыя інстытуты, шэраг 
унітарных вытворчых прад- 
прыемстваў, навукова-да- 
следчыя лабараторыі і до- 
следныя станцыі, шматлікія 
цэнтры, сярод якіх  нацыя- 
нальны навукова-вучэбны 
цэнтр ф ізікі часціц і высокіх 
энергій, нацыянальны наву- 
кова-даследчы цэнтр мані- 
торынгу азонасферы, на
цыянальны цэнтр асабліва 
ахоўваем ы х пры родны х 
тэрыторый, цэнтры сацыяла- 
гічных і палітычных дасле- 
даванняў, міжнародных да- 
следаванняў, еўрапейскай 
дакументацыі і інфармацыі, 
інфармацыйных рэсурсаў і 
камунікацый, праблем раз- 
віцця адукацыі, інфармацый- 
ных тэхналогій, міжнароднай 
дзейнасці і інш.

У цэлым у БДУ навучаец- 
ца больш за 24 тысячы ча- 
лавек, з якіх 17190 — студэн
ты, у тым ліку 12860 — на 
дзённай форме навучання, 
4330 — на завочнай. Для бу- 
дучай н авукова -пе д а га - 
гічнай дзейнасці рыхтуюц- 
ца 20 дактарантаў, 900 аспі- 
рантаў і 185 магістрантаў. 
Звыш 1300 чалавек навуча- 
ецца на падрыхтоўчых кур
сах. У БДУ сёння працуе 8650 
супрацоўнікаў, у тым ліку

380 дактароў навук І 1539 
кандыдатаў навук, 2632 су- 
працоўнікі займаюцца вы
кладчыцкай дзейнасцю. У 
вучэбным працэсе прыма- 
юць удзел вядомыя наву- 
коўцы, сярод якіх акадэмікі 
Нацыянальнай Акадэміі на
вук Беларусі М.М.Аляхновіч, 
Я .М .Б абосаў , І.Д з .В а л а - 
тоўскі, І.В.Гайшун, В.М.Гурын, 
М.А. Ізобаў, Ф .М .Капуцкі, 
А.І.Лесніковіч, А.С.Рубанаў, 
А.Ф . Чарняўскі і іншыя.

Сёння ў БДУ вядзецца 
падры хтоўка  кадраў вы
шэйшай кваліфікацыі па 94 
навуковых спецыяльнасцях 
праз аспірантуру і па 24 — 
праз дактарантуру. У БДУ 
дзейнічаюць 26 саветаў па 
абароне доктарскіх і кан- 
дыдацкіх дысертацый. За 
апошнія 6 гадоў у саветах 
абаронена 129 доктарскіх і 
536 кандыдацкіх дысерта
цый.

Асаблівая ўвага ва уні- 
версітэце надаецца ўмаца- 
ванню супрацоўніцтва ў га- 
л іне адукацы і і навукі з 
іншымі айчыннымі і замеж- 
нымі вышэйшымі навучаль- 
нымі ўстановамі. БДУ мае 
пагадненні аб супрацоўніц- 
тве больш чым з 80 універ- 
сітэтамі. Пакладзены пача- 
так распрацоўцы і ўкаранен- 
ню сумесных з замежнымі 
ун ів е р с ітэта м і вучэбны х 
курсаў з выдачай сертыфі- 
катаў, сапраўдных у Рэспуб- 
ліцы Беларусь і ў краіне- 
партнёры. Выпускнікі Між- 
народнай вышэйшай школы 
бізнесу і менеджменту тэх- 
налогій атрымліваюць су- 
месны беларуска-амеры - 
канскі дыплом. Многія сту
дэнты накіроўваюцца для 
навучання ў замежныя уні- 
версітэты.

Ba універсітэце створа- 
ны добрыя ўмовы для пра- 
цы і адпачынку. Студэнты 
жывуць у добраўпарадка- 
ваных інтэрнатах, да іх пас- 
луг — стадыёны, спартыўныя 
і трэнажорныя залы, басей- 
ны. Зборныя каманды БДУ 
па футболе, валейболе і бас
кетболе ўдзельнічаю ць у 
першынстве Рэспублікі Бе
ларусь у вышэйшай лізе.

Сёлета д зе й н ічаю ц ь  33 
агульнауніверсітэцкія твор- 
чыя калектывы і аб’яднанні. 
Працуюць 7 народных ка- 
лектываў, сярод якіх такія, як 
ансамбль танца «Кры жа- 
чок», фальклорна-этнагра- 
фічны ансамбль «Неруш», 
акадэмічны хор студэнтаў, 
аркестр народных інстру- 
ментаў, хор народнай песні 
«Родніца». Дзейнічае шко
ла прыгажосці «Універсум 
модэлс», клуб аўтарскай 
песні, ліга інтэлектуальных 
гульняў «Што, дзе, капі», гур- 
ток брэйк-дансу. Прыхіль- 
нікі тэатральнага мастацтва 
і эстрады маюць магчы- 
масць павышаць сваё май- 
стэрства ў некалькіх сту- 
дэнцкіх тэатрах і эстраднай 
студыі. Шырока вядомыя ў 
нашай краіне і за яе межамі 
мастацкія творчыя калекты
вы. Вялікай папулярнасцю 
карыстаецца і студэнцкая 
каманда КВЗ — уладальнік 
тытула чэмпіёна міжнарод- 
нага Клуба вясёлых і зна- 
ходл івы х. Традыцыяй ва 
універсітэце стала правя- 
д зенне  ко н к у р с у  «М іс 
БДУ».

Д а р а г ія  аб ітуры енты ! 
Незалежна ад выбранай 
спецыяльнасці навучання ў 
вас ёсць магчымасць атры
маць у БДУ адукацыю су- 
светнага ўзроўню . Уступ- 
ныя экзамены ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце 
пачнуцца ўжо 6 ліпеня, што 
дазволіць вам паспрабаваць 
свае сілы ў нашым універсі- 
тэце, а ў выпадку няўдачы 
пры жаданні ў вас будзе 
яшчэ магчымасць удзельні- 
чаць у конкурсных выпра- 
баваннях у іншых ВНУ або 
быць запічаным на платнае 
навучанне.

Ca свайго боку, мы заці- 
каўленыя ў тым, каб самыя 
падрыхтаваныя і таленаві- 
тыя маладыя людзі прыйшлі 
ў нашы аўдыторыі, дзеля 
чаго на ўступных экзаме
нах будуць створаны вы
клю чив роўныя ўмовы і 
добразычлівыя адносіны да 
ўсіх абітурыентаў. Жадаем 
поспехаў!
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П Р А В ІЛ Ы  ПРЫ ЕМ У
9 БЕЛАРУСИ!  Д З Я Р Ж А 9 Н Ы  УНІВЕРСІТЭТ НА Z003 ГОД

( t a  зм енан і  I у д а к л а д н ен н я и ! )
1. Для атрымання бяс- 

платнай першай вышэйшай 
адукацыі ў Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт (БДУ) прыма- 
юцца на конкурснай аснове на 
базе сярэдняй або сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь і асобы беларускай 
нацыянальнасці, якія з'яўляюц- 
ца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў;

б) грамадзяне Расійскай 
Федэрацыі, Рэспублікі Казах
стан, Кыргызскай Рэспублікі, 
Рэспублікі Таджыкістан;

в) замежныя грамадзяне і 
асобы без грамадзянства, якія 
пастаянна пражываюць на тэ- 
рыторыі Рэспублікі Беларусь.

Другія катэгорыі грамадзян 
прымаюцца ў БДУ на платнае 
навучанне, калі іншае не пра- 
дугледжана міждзяржаўнымі 
пагадненнямі.

2. Агульная колькасць мес- 
цаў для прыёму студэнтаў на 
навучанне за кошт бюджетных 
сродкаў вызначаецца кант- 
рольным! лічбамі прыёму, якія 
ўстанаўліваюцца Міністэрствам 
эканомікі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных мес- 
цаў па кожнай спецыяльнасці 
і форме навучання зацвярджа- 
ецца адпаведным загадам рэк- 
тара БДУ.

3. На платнае навучанне для 
атрымання першай вышэйшай 
адукацыі па ўсіх спецыяльнас- 
цях І формах навучання пры
маюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні, але не 
прайшлі ў БДУ па конкурсе на 
бюджэтныя месцы па гэтай ці 
іншай спецыяльнасці (пры ўмо- 
ве супадзення ўступных вы- 
прабаванняў);

б) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні ў іншыя 
дзяржаўныя ВНУ па гэтай ці 
іншай спецыяльнасці (пры ўмо- 
ве супадзення ўступных вы- 
прабаванняў);

в) станоўча вытрымапі су- 
бяседаванне па предметах ус
тупных выпрабаванняў.

У Міжнародным гуманітар- 
ным інстытуце, на факультэце 
менеджменту нерухомай маё- 
масці і на факультэце кіраван- 
ня і сацыяльных тэхналогій 
навучанне ажыццяўляецца 
толькі на платнай аснове.

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы наву
чання, падставы для залічэння, 
колькасці набраных на конкур
сных уступных выпрабаваннях 
балаў і зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

4. Колькасць месцаў на 
платнай форме навучання па 
кожнай спецыяльнасці вызна
чаецца ў залежнасці ад наяў- 
най вучэбна-лабараторнай базы, 
прафесарска-выкладчыцкага 
саставу І зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

5. Залічэнне ў БДУ на бюд- 
жэтнае І на платнае навучанне 
праводзіцца па конкурсе ў 
адпаведнасці з колькасцю ба- 
лаў, набраных абітурыентамі на 
конкурсных уступных выпраба
ваннях.

Перад залічэннем абітуры- 
енты, станоўча вытрымаўшыя 
ўсе ўступныя выпрабаванні, пра- 
ходзяць абавязковае субяседа- 
ванне з дэканам адпаведнага 
факультэта.

Перапік уступных выпраба- 
ванняў па кожнай спецыяль- 
насці даецца ў дадатку 1.

6. Атрыманне другой вы
шэйшай адукацыі ажыццяўля- 
ецца ў БДУ на ўмовах поўнай 
аплаты за навучанне.

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы наву
чання і зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх  асоб у 
склад студэнтаў ажыццяўляец- 
ца па выніках тэсціравання. 
Пералік дысцыплін, па якіх пра- 
водзіцца тэсціраванне, даецца 
Ў дадатку 2.

7. Ha платнае паралельнае 
навучанне ў БДУ прымаюцца 
па ўсіх спецыяльнасцях сту- 
дэнты 3-4 курсаў дзённай 
формы навучання дзяржаўных 
ВНУ, якія займаюцца толькі на 
"добра" і "выдатна" (па пяці- 
бальнай сістэме) або не ніжэй, 
чым "шэсць" (па дзесяцібаль- 
най сістэме).

Памер аплаты запежыць ад 
спецыяльнасці, формы наву
чання і зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх  асоб у 
склад студэнтаў ажыццяўляец- 
ца па выніках тэсціравання. 
Пералік дысцыплін, па якіх пра- 
водзіцца тэсціраванне, даецца 
Ў дадатку 3.

8. Студэнты БДУ, якія зай
маюцца на платнай форме на
вучання і маюць па выніках 
вучобы адзнакі толькі "добра" 
і "выдатна" (па пяцібальнай 
сістэме) або не ніжэй чым 
"шэсць" (па дзесяцібальнай 
сістэме), могуць паступаць на 
конкурснай аснове на тую ж  
спецыяльнасць бюджэтнай 
формы навучання без адлічэн- 
ня з ліку студэнтаў. Студэнтам 
дзённай платнай формы наву
чання дазваляецца паступаць 
на завочную бюджэтную фор
му навучання па той жа спе- 
цыяльнасці. Студэнтам завоч- 
най платнай формы навучан
ня дазваляецца паступаць на 
дзённую бюджэтную форму 
навучання па той жа спецыяль- 
насці.

9. Вынікі цэнтралізаванага 
тэсціравання, праведзенага 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым на- 
вучальным годзе, залічваюцца 
ў БДУ ў якасці вынікаў уступ
ных выпрабаванняў па матэма- 
тыцы (пісьмова), фізіцы (пісь-

мова), беларускай мове або 
рускай мове (пісьмовае тэсці- 
раванне).

10. Папярэднія платныя эк
замены ў 2003 годзе ў БДУ 
праводзіцца не будуць.

11. Асобы, якія паступаюць 
у БДУ для набыцця першай 
вышэйшай адукацыі, падаюць 
у прыёмную камісію ці дасы- 
лаюць па пошце наступныя да- 
кументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№ 1);

— арыгінап дакумента ўста- 
ноўленага ўзору аб сярэдняй 
або сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі;

— медыцынскую даведку па 
форме 086У (выдадзеную не 
раней як 15 мая 2003 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Абітурыенты, якія ўдзель- 
нічалі ў цэнтрапізаваным тэсці- 
раванні, прадстаўляюць арыгі- 
налы сертыфікатаў (пры пас- 
тупленні на тыя спецыяльнасці, 
дзе вынікі цэнтралізаванага 
тэсціравання залічваюцца ў 
якасці вынікаў усту.пных вы- 
прабаванняў).

Працуючыя прадстаўляюць, 
акрамя таго, выпіску з працоў- 
най кніжкі, а асобы, якія зна- 
ходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, 
а таксама дзеці-інвапіды прад- 
стаўляюць адпаведныя заклю- 
чэнні ўрачэбна-кваліфікацый- 
ных камісій аб тым, што ім не 
супрацьпаказана навучанне ў 
БДУ па абранай спецыяльнасці 
і яны могуць наведваць за- 
няткі.

Выпускнікі сельскіх школ, 
якія пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не 
менш 2 гадоў, прадстаўляюць 
адпаведныя даведкі выканка- 
ма сельскага савета.

Асобы беларускай нацыя- 
напьнасці, якія з'яўляюцца гра- 
мадзянамі іншых дзяржаў і 
пражываюць за межамі Рэс- 
публікі Беларусь, прадстаўля- 
юць копіі пасведчання аб на- 
раджэнні або іншыя дакумен-. 
ты, што пацвярджаюць іх на- 
цыянапьнасць.

Абітурыенты, якія паступа
юць не ў год атрымання ся
рэдняй або сярэдняй спецы
яльнай адукацыі, абавязаны 
прадставіць дакументы (дып- 
лом, выпіска з працоўнай 
кніжкі, даведка службы заня- 
тасці насельніцтва ці іншае), 
якія пацвярджаюць іх вучобу 
або работу за ўсе гады, якія 
папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі 
прадстаўляюцца дакументы, 
якія пацвярджаюць правы абі- 
турыентаў на льготы, устаноў- 
леныя заканадаўствам Рэс- 
публікі Беларусь, або сведчаць

аб іх асабістых талентах і 
здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам ас'а- 
біста.

12. Студэнты БДУ, якія 
займаюцца на платнай форме 
навучання, падаюць у прыём
ную камісію ці дасылаюць па 
пошце наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (фор
ма № 3);

— копію дакумента аб ся
рэдняй адукацыі, завераную 
ўпраўленнем кадраў БДУ;

на дзенную, завочную I дыс- 
танцыйную платныя формы 
навучання па выніках субясе- 
давання па предметах уступных 
экзаменаў прымаюцца з 23 
чэрвеня па 23 ліпеня. Уступ- 
ныя выпрабаванні праводзяц- 
ца: з 18 ліпеня па 20 ліпеня І з 
6 па 8 жніўня. Прыём даку- 
ментаў для ўдзелу ў конкурсе 
на залічэнне на платнае наву
чанне — да 15 жніўня. Залі- 
чэнне на платнае навучанне — 
да 17 жніўня.

Дакументы ад паступаючых 
на дзённую, завочную і дыс- 
танцыйную платныя формы 
навучання ў Міжнародны гу- 
манітарны інстытут, на факуль
тет менеджменту нерухомай

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

15. Дакументы ад асоб, якія 
жадаюць набыць другую вы- 
шэйшую адукацыю, прымаюц
ца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. 
Тэсціраванне праводзіцца: з 
18 ліпеня па 20 ліпеня і з 6 па 
8 жніўня. Залічэнне ў склад 
студэнтаў — да 17 жніўня.

16. Асобы, якія паступаюць 
у БДУ на паралельнае навучан
не, падаюць у прыёмную 
камісію ці дасылаюць па пош
це наступныя дакументы:

— даведку ўпраўлення кад- 
раў, якая пацвярджае факт ву
чобы ў БДУ і наяўнасць арыгі- 
нала дакумента аб сярэдняй 
адукацыі ў асабовай справе 
студэнта;

— копію заліковай кніжкі, 
завераную подпісам дэкана І 
пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Студэнты завочнай формы 
навучання, якія працуюць, прад- 
стаўляюць, акрамя таго, выпіску 
з працоўнай кніжкі, а тыя з іх, 
якія знаходзяцца на ўліку ў 
службе занятасці насельніцтва, 
— даведку, якая аб гэтым свед
чыць.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад’яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

13. Дакументы ад паступа
ючых на дзённую і завочную 
бюджэтныя формы навучання 
прымаюцца з 23 чэрвеня па 4 
ліпеня. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца з 6 ліпеня па 20 
ліпеня. Залічэнне ў склад сту- 
дэнтаў на бюджэтнае навучан
не — да 22 ліпеня.

Дакументы ад паступаючых

маёмасці і на факультэт кіра- 
вання І сацыяльных тэхналогій 
прымаюцца з 23 чэрвеня па 23 
ліпеня. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца: з 14 ліпеня па 20 
ліпеня І з 2 па 8 жніўня. Пры
ём дакументаў для ўдзелу ў 
конкурсе на залічэнне на плат
нае навучанне — да 15 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў 
— да 17 жніўня.

14. Асобы, якія паступаюць 
у БДУ для набыцця другой вы
шэйшай адукацыі, падаюць у 
прыёмную камісію ці дасыла
юць па пошце наступныя да
кументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№2);

— натарыяльна завераную 
копію дыплома аб вышэйшай 
адукацыі;

— натарыяльна завераную 
копію дадатку да дыплома;

— медыцынскую даведку па 
форме 086У (выдадзеную не 
раней як 15 мая 2003 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Працуючыя прадстаўляюць, 
акрамя таго, выпіску з працоў- 
най кніжкі, а асобы, якія зна
ходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№ 3); ■

— пісьмовую згоду рэкта
ра ВНУ, дзе вучыцца студэнт 
(для студэнтаў БДУ — пісьмо- 
вую згоду дэкана факультэта);

— копію заліковай кніжкі, 
завераную подпісам дэкана і 
пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

17. Дакументы ад асоб, якія 
паступаюць на паралельнае на
вучанне, прымаюцца з 23 чэр
веня па 23 ліпеня. Тэсціраван- 
не праводзіцца: з 18 ліпеня па 
20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў 
— да 17 жніўня.

18. Уступныя выпрабаванні 
для асоб, якія жадаюць набыць 
першую вышэйшую адукацыю,
І асоб, якія паступаюць на па
ралельнае навучанне, право
дзяцца па праграмах, што 
складзены на аснове адука- 
цыйных стандартаў агульнай
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сярэдняй адукацыі і зацвер- 
джаны рэктарам БДУ.

Выпускнікі папярэдніх ra- 
доў могуць карыстацца па іх 
жаданні замест праграмы па 
курсе "Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава" праграмай па кур
се "Чалавек І грамадства".

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

19. Паступаючыя маюць пра
ва здаваць уступныя выпраба- 
ванні па выбары на беларус- 
кай мове або на рускай мове.

Абітурыенты спецыяльнас- 
цей, па якіх прадугледжана 
магчымасць выбару выпраба- 
вання ("беларуская мова і літа- 
ратура" або "руская мова І 
літаратура", "беларуская мова" 
або "руская мова"), паведам- 
ляюць аб сваім выбары пры 
падачы дакументаў.

20. Уступныя выпрабаванні 
па замежнай (англійскай, 
французскай, нямецкай, іс- 
панскай) мове абітурыенты 
могуць здаваць па выбары, 
незалежна ад таго, якую за- 
межную мову яны вывучалі. 
Выключэннем з'яўляецца спе- 
цыяльнасць "рамана-германс- 
кая (англійская, нямецкая, 
французская) філалогія", пры 
паступленні на якую  абі- 
турыенты здаюць уступныя 
выпрабаванні па замежнай 
мове ў адпаведнасці з абра- 
най спецыяльнасцю. Пры 
паступленні на спецыяльнасць 
"рамана-германская (ітапьян- 
ская) філалогія" абітурыенты 
могуць здаваць уступныя вы- 
прабаванні па замежнай (ан- 
глійскай, французскай, нямец
кай, іспанскай) мове па выба
ры, незалежна ад таго, якую 
замежную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнас- 
цей, па якіх прадугледжана 
магчымасць выбару замежнай 
мовы, паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакумен- 
таў.

21. На конкурсных уступ
ных выпрабаваннях абітурыен- 
ты атрымліваюць адзнакі ў ба
лах ад 0 да 10. Абітурыенты, 
якія не з'явіліся на выпраба- 
ванне без уважлівых прычын 
або атрымалі адзнакі "нуль", 
"адзін" ці "два", а таксама за
брал! дакументы, да далейшых 
выпрабаванняў і ўдзелу ў кон
курсе не дапускаіацца.

22. Пры паступленні на 
дзённую бюджэтную форму 
навучання на механіка-матэ- 
матычны факультэт, факультэт 
прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі, фізічны факуль
тэт, факультэт радыёфізікі і 
электронікі, біялагічны фа
культэт, эканамічны факультэт

конкурс праводзіцца па фа- 
культэце ў цэлым.

Пры паступленні на хімічны 
факультэт агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяль- 
насцей "хімія (напрамак — на- 
вукова-вытворчая дзейнасць)", 
"хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)", 
"хімія (спецыялізацыя — хімія 
лекавых прэпаратаў)'', "хімія 
(напрамак — ахова наваколь- 
нага асяроддзя)". Пры паступ- 
ленні на геаграфічны факуль
тэт агульны конкурс право- 
дзіцца для спецыяльнасцей 
"геафафія", "геаграфія (напра
мак — геаінфармацыйныя 
сістэмы)", "геалогія і разведка 
радовішчаў карысных выкап- 
няў". Пры паступленні на гіс- 
тарычны факультэт агульны 
конкурс праводзіцца для спе
цыяльнасцей "гісторыя", "му
зейная справа І ахова гісторы- 
ка-культурнай спадчыны", 
"гісторыка-архівазнаўства". 
Пры паступленні на факультэт 
журналістыкі агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнас
цей "журналістыка (напрамак
— друкаваныя CMI)", "журна- 
лістыка (напрамак — аўдыёві- 
зуальныя CMI)". Пры паступ- 
ленні на юрыдычны факуль
тэт агульны конкурс право- 
дзіцца для спецыяльнасцей 
"правазнаўства", "эканамічнае 
права".

Пры паступленні на іншыя 
факультэты конкурс право- 
дзіцца па асобных спецыяль- 
насцях.

23. На дзённую форму на
вучання асобы, якія скончылі 
сярэднюю навучальную ўста- 
нову з залатым (сярэбраным) 
медалём, сярэднюю спецыяль- 
ную навучальную ўстанову або 
ПТВ (на аснове базавай шко
лы) з дыпломам з адзнакай, пры 
паступленні:

а) на механіка-матэматыч- 
ны факультэт, факультэт пры
кладной матэматыкі і інфар- 
матыкі, фізічнці факультэт, фа
культэт радыёфізікі і элект- 
рон ік і, хімічны факультэт, 
біялагічны факультэт, геагра- 
фічны факультэт, гістарычны 
факультэт, эканамічны факуль
тэт, на філалагічны факультэт 
(спецыяльнасці "беларуская 
філалогія", "руская філалогія"), 
факультэт менеджменту неру- 
хомай маёмасці, факультэт 
кіравання і сацыяльных тэхна- 
логій, у Міжнародны гумані- 
тарны-інстытут здаюць адзін 
экзамен, які прыведзены ў 
перапіку ўступных выпрабаван- 
няў першым. Пры атрыманні 
адзнакі "восем", "дзевяць" або 
"дзесяць" яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атры- 
манні іншых станоўчых адзнак
— здаюць астатнія экзамены;

б) пры паступленні на фа
культэт філасофіі і сацыяль
ных навук, факультэт міжнарод-

ных адносін, юрыдычны фа
культэт, факультэт журналістыкі, 
філапагічны факультэт (спецы- 
яльнасці "славянская (польская, 
балгарская) філалогія", "рама
на-германская (англійская, ня
мецкая, французская, ітапьян- 
ская) філалогія") здаюць усе 
экзамены.

24. На завочную форму на
вучання асобы, якія скончылі 
сярэднюю спецыяльную наву
чальную ўстанову або ПТВ (на 
аснове базавай школы) з дып
ломам з адзнакай па адпавед- 
най ці роднаснай спецыяль- 
насці, а таксама асобы, якія 
скончылі сярэднюю навучаль
ную ўстанову з залатым (ся
рэбраным) медалём І маюць 
стаж практычнай работы не 
менш за 6 месяцаў па адпа- 
веднай ці роднаснай спе- 
цыяльнасці, пры паступленні:

а) на механіка-матэматыч- 
ны факультэт, біялагічны фа
культэт, геаграфічны факультэт, 
гістарычны факультэт, факуль
тэт філасофіі І сацыяльных 
навук, філапагічны факультэт, 
эканамічны факультэт, факуль
тэт менеджменту нерухомай 
маёмасці, факультэт кіравання 
І сацыяльных тэхналогій, у 
М іжнародны гуманітарны 
інстытут здаюць адзін экзамен, 
які прыведзены ў пераліку 
ўступных выпрабаванняў пер
шым. Пры атрыманні адзнакі 
"восем", "дзевяць" або "дзе
сяць" яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атры- 
манні іншых станоўчых адзнак 
— здаюць астатнія экзамены;

б) пры паступленні на юры
дычны факультэт, факультэт 
журналістыкі здаюць усе эк
замены.

25. Выпускнікі ліцэя БДУ 
2003 года, якія маюць у атэс- 
таце толькі адзнакі "сем" І вы- 
шэй, прымаюцца на ўмовах, 
прадугледжаных дадзенымі 
"Правіламі прыёму" для асоб, 
якія скончылі сярэднюю шко
лу з залатым (сярэбраным) 
медалём.

26. Выпускнікі падрыхтоў- 
чага аддзялення БДУ 2003 
года пры паступленні на спе- 
цыяльнасці, якія адпавядаюць 
профілю іх навучання, за- 
лічваюцца на падставах, што 
былі абумоўлены ў дагаворах 
пры іх залічэнні на падрыхтоў- 
чае аддзяленне.

27. Пераможцы І прызёры 
міжнародны х прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзе- 
ных з удзелам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у бягучым навучальным годзе, 
залічваюцца без уступных вы- 
прабаванняў пры ўмове паступ- 
лення на адпаведныя спецы- 
яльнасці. Пры паступленні на 
іншыя спецыяльнасці такія асо
бы вызваляюцца ад уступнага 
выпрабавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем

адзнакі дзесяць .
Пераможцы (дыпломы 1-й, 

2-й І 3-й ступеняў) рэспублі- 
канскіх прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных Міні- 
стэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучаль
ным годзе, а таксама асобы, уз- 
нагароджаныя нагрудным зна
кам лаўрэата спецыяльных 
фондаў Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, залічваюцца без ус
тупных выпрабаванняў пры 
ўмове паступлення на адпавед
ныя спецыяльнасці. Пры па- 
ступленні на іншыя спецыяль- 
насці такія асобы вызваляюц
ца ад уступнага выпрабавання 
па адпаведным прадмеце з вы- 
стаўленнем адзнакі "дзесяць".

Пералік спецыяльнасцей у 
БДУ і адпаведных ім агульна- 
адукацыйных прадметаў даец- 
ца ў дадатку 4.

28. Пераможцы (дыпломы 
1-й, 2-й І 3-й ступеняў) алімпі- 
яд «Абітурыент БДУ — 2003» 
залічваюцца без уступных вы- 
прабаванняў на спецыяльнасці, 
вызначаныя ў «Папажэнні» аб 
гэтых алімпіядах.

29. На завочную форму на
вучання па конкурсе ў першую 
чаргу залічваюцца абітурыен- 
ты, якія маюць сярэднюю спе
цыяльную ці сярэднюю пра- 
фесійна-тэхнічную адукацыю 
або стаж практычнай работы 
не менш за 6 месяцаў і пасту- 
паюць на адпаведныя ці род- 
насныя спецыяльнасці.

Пералік спецыяльнасцей, 
якія адпавядаюць профілю на
вучання па завочнай форме, 
зацвярджаецца адпаведным за- 
гадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць 
на ўступных выпрабаваннях 
аднолькавую ці большую 
колькасць балаў у параўнанні 
з адзначанай вышэй катэгоры- 
яй абітурыентаў, залічваюцца 
па конкурсе ў межах 20 % ад 
кантрольных лічбаў прыёму па 
дадзенай спецыяльнасці, а так
сама на вакантныя месцы, што 
застануцца пасля залічэння 
вышэйперапічаных асоб.

30. Выпускнікам сельскіх 
навучальных устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй або прафе- 
сійна-тэхнічнай адукацыі (на 
аснове базавай школы), якія 
пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не 
менш 2 гадоў, пры паступленні 
на ўсе спецыяльнасці І фор
мы навучання дадаткова на- 
лічваюцца 3 балы. Тэта праві- 
ла не распаўсюджваецца на 
абітурыентаў, якія пасля атры- 
мання сярэдняй адукацыі зай- 
маліся ў іншых навучальных 
установах, і абітурыентаў, якія 
скончылі сельскія навучальныя 
ўстановы новага тыпу (ліцэі, 
гімназіі і інш.).

31. Запічэнне абітурыентаў 
на ўмовах мэтавай кантрактнай

падрыхтоўкі ажыццяуляецца ў 
адпаведнасці з «Палажэннем 
аб мэтавай падрыхтоўцы ква- 
ліфікаваных рабочых і спецы- 
ялістаў», зацверджаным Па- 
становай Савета Міністраў 
Р э с п у б л ік і Беларусь ад 
18.11.2002 г. №1603.

Абітурыенты, якія паступа- 
юць на ўмовах мэтавай кант
рактнай падрыхтоўкі, павінны 
мець у дакуменце аб адукацыі 
па профільных предметах 
уступных выпрабаванняў ад
знак! ў балах не ніжэй чым 
«шэсць».

Канчатковае рашэнне аб 
ажыццяўленні прыёму па 
агульным ці асобным конкур
се пры адсўтнасці конкурсу на 
канкрэтнае мэтавае месца пры- 
маецца прыёмнай камісіяй
БДУ.

32. На спецыяльнасць "мыт
ная справа" абітурыенты пры
маюцца толькі па накіраван- 
нях Дзяржаўнага мытнага ка- 
мітэта згодна з адпаведным 
"Палажэннем", зацверджаным 
рэктарам БДУ.

33. Выпускнікі юрыдычна- 
га каледжа БДУ прымаюцца на 
юрыдычны факультэт згодна з 
адпаведным "Палажэннем", за
цверджаным рэктарам БДУ.

34. Па-за конкурсам пры 
атрыманні на ўступных выпра
баваннях адзнак у балах не 
ніжэй чым "тры", пры паступ- 
ленні на дзённую і завочную 
формы навучання залічва- 
юцца:

а) воіны-інтэрнацыяна- 
лісты;

б) дзеці-сіроты і дзеці, што 
застапіся без апекі бацькоў;

в) дзеці з сем'яў ваенна- 
служачых або рабочых і слу- 
жачых, што займалі штатныя 
пасады ў воінскіх часцях, якія 
загінулі (памерлі) ці сталі 
інвалідамі ў час праходжання 
вайсковай службы або працы 
ў складзе савецкіх войск на тэ- 
рыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці 
з сем'яў ваеннаслужачых, якія 
загінулі (памерлі) у мірны час 
пры праходжанні вайсковай 
службы;

г) дзеці з сем'яў асоб на- 
чапьніцкага і радавога складу 
органаў унутраных спраў, якія 
загінулі (памерлі) ці сталі 
інвалідамі пры выкананні 
службовых абавязкаў на тэ- 
рыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці 
з сем'яў асоб начальніцкага і 
радавога складу органаў унут
раных спраў, якія загінулі ,(па- 
мерлі) у мірны час пры выка
чаны службовых абавязкаў;

д) дзеці з сем'яў асоб на- 
чальніцкага і радавога складу 
органаў фінансавых расследа- 
ванняў Рэспублікі Беларусь, 
якія загінулі (памерлі) пры вы
качаны службовых абавязкаў;

е) інваліды 1-й і 2-й груп, а

таксама дзецынваліды;
ж) асобы, якія маюць !ль

готы ў адпаведнасці з арт. 18 
Закона Рэспублікі Беларусь 
"Аб сацыяльнай абароне гра- 
мадзян, пацярпеўшых ад ката
строфы на Чарнобыльскай 
АЭС";

з) асобы беларускай нацы- 
янальнасці, якія з'яўляюцца 
грамадзянамі іншых дзяржаў 
і пражываюць на іх тэрыторыі, 
па рэкамендацыях беларускіх 
суполак або ўстаноў адукацыі 
пры паступленні на спецыяль- 
насці "гісторыя", "беларуская 
філапогія".

35. Пры іншых роўных умо- 
вах пераважнае права на 
залічэнне пры паступленні на 
дзённае і завочнае навучанне 
маюць:

а) інваліды 3-й групы;
б) асобы, якія маюць !ль

готы ў адпаведнасці з арт. 19, 
20,23,24, 25 Закона Рэспублікі 
Беларусь "Аб сацыяльнай аба
роне грамадзян, пацярпеўшых 
ад катастрофы на Чарнобыль
скай АЭС";

в) ваеннаслужачыя, зволь- 
неныя ў запас, якія маюць 
ільготы, устаноўленыя закана- 
даўствам, і рэкамендацыі 
воінскіх часцей;

г) пераможцы рэспублі- 
канскіх і абласных прадметных 
апімпіяд школьнікаў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе;

д) пераможцы рэспублі- 
канскіх і абласных турніраў і 
конкурсаў па предметах уступ
ных выпрабаванняў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе;

е) абітурыенты, якія атры- 
малі лепшыя адзнакі на някон- 
курсных экзаменах;

ж) выпускнікі Ліцэя БДУ 
2003 года;

з) выпускнікі падрыхтоўча- 
га аддзялення БДУ 2003 года 
пры паступленні на спецыяль- 
насці, якія адпавядаюць профі- 
лю іх навучання;

і) выпускнікі Нацыянапьнага 
дзяржаўнага гуманітарнага 
ліцэя імя Якуба Коласа 2003 
года пры паступленні на адпа
ведныя спецыяльнасці;

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

л) асобы, якія скончылі ся
рэднюю навучальную ўстано- 
ву з залатым (сярэбраным) ме
далём, сярэднюю спецыяльную 
навучальную ўстанову або 
ПТВ (на аснове базавай шко
лы) з дыпломам з адзнакай.

36. Усе іншыя пытанні, звя- 
заныя з прыёмам у БДУ, якія 
не адлюстраваны ў дадзеных 
"Правілах прыёму", канчаткова 
вырашаюцца прыёмнай ка- 
місіяй БДУ.
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Дадатак I
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9 БД 9  9 2003 ГОДЗЕ
Факультэты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

M EXAHIKA-M АТЭМ АТЫ Ч H Ы 
ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (Дз, 3)
2. Матэматыка (спецыялізацыя 
— матэматычная электроніка)
(Дз)
3. Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрная матэматыка) (Дз)
4. Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць) (Дз)
5. Механіка (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ) 
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(MT)

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ 
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка (Дз)
2. Інфарматыка (Дз)
3. Эканамічная кібернетыка (Дз)
4. Актуарная матэматыка (Дз)
5. Камп'ютэрная бяспека 
(напрамак — матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы) 
(Дз)

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

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ 
I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка (Дз)
2. Фізічная электроніка (Дз)
3. Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг) (Дз)
4. Камп'ютэрная бяспека 
(напрамак — радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя 
сродкі) (Дз)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2, Фізіка (пісьмова) (ЦТ)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак — навукова- 
даследчая дзейнасць) (Дз)
2. Фізіка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць) (Дз)
3. Фізіка (напрамак — 
кіраўніцкая дзейнасць) (Дз)
4. Фізіка (напрамак — 
вытвоочая дзейнасць) Шз)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Фізіка (пісьмова) (ЦТ)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць) (Дз)
2. Хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць) (Дз)
3. Хімія (спецыялізацыя — хімія 
лекавых прэпаратаў) (Дз)
4. Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя) (Дз)

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

5. Хімія (напрамак — 
фармацэўтычная дзейнасць) 
(Дз)

1. Хімія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Біялогія тфісьмова)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія (Дз, 3)
2. Біялогія (напрамак — 
біятэхналогія) (Дз)
3. Біяэкалогія (Дз, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Хімія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія (Дз, 3)
2. Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы) 
(Дз)
3. Геалогія і разведка 
радовішчаў карысных выкапняў 
(Дз)

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

4. Геаэкалогія (Дз, 3) 1, Геаграфія (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя (Дз, 3)
2. Эканоміка (Дз)
3. Фінансы і крэдыт (Дз, 3)
4. Менеджмент (спецыялізацыя
— міжнародны менеджмент)
(Дз, 3)
5. Менеджмент (спецыялізацыя
— сацыяльны менеджмент) (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя (Дз, 3)
2. Музейная справа І ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны 
(Дз, 3)
3. Гісторыка-архівазнаўства (Дз, 3)

1. Гісторыя Беларусі (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

4. Дакументазнаўства І 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання (Дз, 3)

1. Гісторыя Беларусі (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Сусветная гісторыя XX ста
годдзя (пісьмЬвае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія (Дз, 3)
2. Сацыялогія (Дз, 3)
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць) (Дз)

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

4. Псіхалогія (Дз) 1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

5. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву) (Дз, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія (Дз)

1. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

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

1. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ)

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1, Беларуская філалогія (Дз, 3)
2. Славянская (польская) 
філалогія (Дз)

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

3. Руская філалогія (Дз, 3)
4. Славянская (балгарская) 
філалогія (Дз)

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

5. Рамана-германская 
(англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) 
філалогія (Дз)

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

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI) (Дз, 3)
2. Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя CMI) (Дз)
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак —  тэхналогіі 
камунікацыі) (Дз)
4. Літаратурная работа (Дз)

1. Творчае сачыненне (на 
беларускай або рускай мове)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Творчае тэсціраванне з эле
ментам! інтэрв'ю або рэпартажа 
(вусна, з пісьмовым заданием)

5. Міжнародная журналістыка
(Дз)

1. Творчае сачыненне (на 
беларускай або рускай мове)
2. Чалавек. Г рамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
4. Творчае тэсціраванне з эле
ментам! інтэрв'ю або рэпартажа 
(вусна, з пісьмовым заданием)

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны (Дз)

1. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (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. Лінгвакраіназнаўства (Дз)
3. Міжнароднае права (Дз)

1. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
3. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

4. Сусветная эканоміка (Дз)
5. Менеджмент (спецыялізацыя 
— менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму) (Дз)
6. Мытная справа (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
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 
(пісьмовае тэсціраванне)

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыяліза- 
цыя — прававое забеспячэнне 
бізнесу) (Дз, 3, Дыст)
2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяпьна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву) (Дз, 3, Дыст)
3. Сацыяльная работа (спецыя- 
лізацыя — сацыяльная рэабілі- 
тацыя асобы) (Дз, 3, Дыст)

1. Чалавек. Г рамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

4. Менеджмент 
(спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам) (Дз, 3, Дыст)

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

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ 
ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы
(Дз)

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

2. Культуралогія (Дз, 3) 1. Сусветная гісторыя XX ста
годдзя (пісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

3. Дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў (Дз)

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

4. Маркетынг (Дз, 3) 1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя 
— менеджмент нерухомай 
маёмасці) (Дз, 3)

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

Д з  —  дзённая форма навучання
3  —  завочная форма навучання
Дыст  —  дыстанцыйная форма навучання
*  —  няконкурсныя экзамены
Ц Т  —  залічваюцца вынікі цэнтралізаванага
тэсціравання
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Факультэты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная 
элекгроніка)
3. Матэматыка (напрамак ■— камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
5. Механіка

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ МАТЭМАТЫКІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРOHIKI
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыяпізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)

1. Фізіка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая 
дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак— вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак— ахова навакольнага асяроддзя)
5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)

1. Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія

1. Біялогія

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)
2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — тэхналогіі 
камунікацыі)
4. Літаратурная работа
5. Міжнародная журналістыка

1. Асновы 
функцыяна- 
вання сродкаў 
масавай 
інфармацыі

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

1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя

4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у 
сферы міжнароднага турызму)
6. Мытная справа

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАПОГІЙ

1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)

1. Асновы 
права

2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога насельніцтву)
3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабіпітацыя асобы)

1. Асновы 
філасофіі

4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

МІЖНАРОДНЫ ТУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

1. Замежная 
мова

2. Культуралогія 1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя

3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў 1. Выяўленчае 
мастацтва

4. Маркетынг 1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАИ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
нерухомай маёмасці)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак— геаінфармацыйныя сістэмы
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

1. Гісторыя 
Беларусі

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская) філалогія

1. Беларуская 
мова

3. Руская філалогія
4. Славянская (балгарская) фіпалогія

1. Руская мова

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)
4. Псіхалогія
5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка- 
сацыяльная дапамога насельніцтву)

1. Асновы 
філасофіі

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт
4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія
2. Правазнаўства
3. Эканамічнае права

1. Асновы 
права

ПЕРАЛІК  ДЫСЦЫПЛІН, ПД ЯКІХ ПРДВОД31ЦЦД ТЭСЦІРДВДННЕ ДБІТ9РЫЕНТД9,  
ЯКІЯ ПДСТ9ПАЮЦЬ HA ПЛДТНДЕ ПДРДЛЕЛЬНДЕ НДВ9ЧДННЕ

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак— камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак— эканамічная 
дзейнасць)
5. Механіка

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка -•
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады І праграмныя сістэмы)

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя 
сродкі)

1. Фізіка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак —  навукова-даследчая 
дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак —  ахова навакольнага 
асяроддзя)
5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная 
дзейнасць)

1. Хімія

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія

1. Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

1. Гісторыя 
Беларусі

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская) філалогія

1. Беларуская 
мова

3. Руская філалогія
4. Славянская (балгарская) філалогія

1. Руская мова

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІI САЦЫЯЛЬНЫХ 
НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак —  
сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)
4. Псіхалогія
5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)

1. Чалавек. 
Грамадства. 
Дзяржава
2. Замежная 
мова

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт
4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)

1. Матэматыка

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталопя
2. Правазнаўства
3. Эканамічнае права

1. Чалавек.
Г рамадства. 
Дзяржава
2. Замежная мова

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак — друкаваныя CMI)
2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя 
CMI)
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)
4. Літаратурная работа
5. Міжнародная журналістыка

1. Чалавек. 
Грамадства. 
Дзяржава
2. Замежная мова

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

1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя
2. Замежная мова

4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
у сферы міжнароднага турызму)
6. Мытная справа

1. Матэматыка
2. Замежная 
мова

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя —  прававое 
забеспячэнне бізнесу)
2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)
3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабілітацыя асобы)

1. Чалавек.
Грамадства.
Дзяржава

4. Менеджмент (спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам)

1. Матэматыка

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

1. Замежная 
мова

2. Культуралогія 1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя

3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў 1. Малюнак
2. Вольная 
кампазіцыя

4. Маркетынг 1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕН ТУ НЕРУХОМАИ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент 
нерухомай маёмасці)

1. Матэматыка
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Цадатак 4

I E P M I K  СП Е Ц Ы Я Л Ы ІД С Ц Е Й  V БД У  
I Д Д П Д В Е Д Н Ы Х  IN  

Д Г У Л Ь Н Д Д Д У К Д Д Ы Й Н Ы Х  П Р Д Д Н Е Т А Ў
Факультеты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак— камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
5. Механіка

1. Матэматыка

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

1. Матэматыка

4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)
5. Інфарматыка

1. Матэматыка
2. Інфарматыка

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІI ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная элекгроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)

1. Фізіка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка
2. Астраномія

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак— навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяродцзя)
5. Хімія (напрамак— фармацэўтычная дзейнасць)

1. Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкапогія

1. Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак— геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства

1. Гісторыя 
Беларусі

4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

1. Гісторыя 
Беларусі
2. Інфарматыка

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт
4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)

1. Матэматыка

ФІЛАЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская) філалогія

1. Беларуская 
мова і 
літаратура

3. Руская філалогія
4. Славянская (балгарская) філалогія 1

1. Руская мова 
і літаратура

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, ітапьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

ПЛАН ПРЫЁМУ HA I  КУРС БД9 Ў  2003 ГОДЗЕ 
(дыстанцынная форма навучання)

Факультет Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяпьнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

выні-
ках

экза-
ме-
наў

па
выні-
ках

субя-
седа-
вання

Факультет 
кіравання і 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

— — 100

Сацыяльная работа 
(спецыяпізацыя — сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насел ьніцтву)

50

Сацыяпьная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

50

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

— — 100

УСЯГО — — 300

П Л А Н  П Р Ы Ё М У  Н А  I  K V P С Б Д У  
9 2003 Г О Д З Е

(дзённая форна навучання)
Факультет Спецыяпьнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

в ы н і-
ках

экза-
ме-
наў

па 
вы НІ- 
ках 

субя- 
седа- 
вання

Механіка- Матэматыка 80 10 5
матэматычны
факультет

Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

25 10 5

Матэматыка (напрамак—. 
камп’ютэрная матэматыка)

20 10 5

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

20 10 5

Механіка 25 10 5
Факультет Прыкладная матэматыка 80 10 5
прыкладнои 
матэматыкі І 
інфарматыкі

Інфарматыка 60 10 5
Эканамічная кібернетыка 15 10 5
Актуарная матэматыка 15 10 5
Камп'ютэрная бяспека (напрамак 
— матэматычныя метады І 
праграмныя сістэмы)

15 10 5

Фізічны
факультет

Фізіка (напрамак — навукова- 
даследчая дзейнасць)

55 10 5

Фізіка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

25 5 5

Фізіка (напрамак— вытворчая 
дзейнасць)

25 5 5

Фізіка (напрамак— кіраўніцкая 
дзейнасць)

20 5 5

Факультет Радыёфізіка 60 10 5
радыёфізікі і 
элекгронікі

Фізічная электроніка 50 10 5
Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і 
інфармацыйных паслуг)

10 10 5

Камп’ютэрная бяспека (напрамак 
— радыёфізічныя метады І 
праграмна-тэхнічныя сродкі)

10 10 5

Хімічны
факультет

Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)

40 5 5

Хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

20 5 5

Хімія (спецыялізацыя — хімія 
лекавых прэпаратаў)

25 5 5

Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя)

15 5 5

Хімія (напрамак — 
фармацэутычная дзейнасць)

15 30 5

Біялагічны Біялогія 65 24 6
факультет Біялогія (напрамак— біятэхнапогія) 20 6 5

Біяэкалогія 15 6 5
Геаграфічны Геаграфія 65 5 5
факультет Геаграфія (напрамак — 

геаінфармацыйныя сістэмы)
15 5 5

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

15 5 5

Геаэкалогія 15 5 5
Гістарычны Гісторыя 75 20 5
факультет Музейная справа і ахова гісторыка- 

культурнай спадчыны
15 7 5

Гісторыка-архівазнаўства 15 7 5
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

15 15 5

Эканамічны Эканамічная тэорыя 15 15 5
факультет Менеджмент (спецыялізацыя — 

міжнародны менеджмент)
15 15 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

15 10 5

Эканоміка 15 15 5
Фінансы і крэдыт 15 15 5

Факультет Фіпасофія 30 10 5
філасофіі і Сацыялогія 20 8 5
сацыяльных
навук Інфармацыя і камунікацыя 

(напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)

20 8 5

Псіхалогія 20 8 5
Сацыяльная работа (спецыя- 
лізацыя — медыка-сацыяльная 
дапамога насельніцтву)

15 10 5

Факультет
журналістыкі

Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI)

35 15 5

Журналістыка (напрамак— 
аўдыёвізуальныя CMI)

15 10 5

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

15 10 5

Літаратурная работа 15 10 5
Міжнародная журналістыка 15 10 5

Філалагічны Беларуская філалогія 70 8 5
факультет Руская філалогія 50 8 5

Славянская (польская) філалогія 10 5 5
Славянская (балгарская) філалогія 10 5 5
Рамана-германская (ангпійская) 
філалогія

30 10 5

Рамана-германская (французская) 
філалогія

15 5 5

Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія

15 5 5

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія

15 5 5

Факультет Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

выні-
ках

экза-
ме-
наў

па
вын-
іках

субя-
седа-
вання

Факультет
міжнародных
адносін

Міжнародныя адносіны 20 20 5
Лінгвакраіназнаўства 10 5 5
Міжнаро^нае права 20 20 5
Сусветная эканоміка 20 20 5
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

15 20 5

Мытная справа 20 15 5
Юрыдычны
факультет

Правазнаўства 130 35 10
Эканамічнае права 25 15 5
Паліталогія 20 10 5

Факультет 
кіравання І 
сацыяльных 
техналопй

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

— 45 5

Сацыяльная работа (спецыяліацыя 
— сацыяльна-псіхалагічная 
дапамога насельніцтву)

45 5

Сацыяльная работа (спецыяліацыя 
— сацыяльная рэабілітацыя асобы)

— 45 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

— 45 5

Міжнародны
гуманітарны
інстытут

Сучасныя замежныя мовы — 60 10
Дызайн (напрамак — дызайн
прадметна-прасторавых
комплексаў)

30 5

Культуралогія — 10 5
Маркетынг — 35 5

Факультет
менеджменту
нерухомай
маёмасці

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)

50 5

УСЯГО 1825 1065 386

ПЛАН ПРЫЁМУ НА I  КУРС БДУ У  2003 ГОДЗЕ 
(заводная форна навучання)

Факультет Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жзт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

ВЫ НІ-
ках

экза-
ме-
наў

па
ВЫНІ-
ках

субя-
седа-
вання

Механіка-
математычны
факультет

Матэматыка 25 5 5

Біялагічны
факультет

Біялогія 40 20 5
Біяэкалогія 10 6 5

Геаграфічны
факультет

Геаграфія 20 5 5
Геаэкалогія 20 5 5

Гістарычны
факультет

Псторыя 40 10 5
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

15 5 5

Псторыка-архівазнаўства 15 5 5
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

15 10 J

Эканамічны
факультет

Эканамічная тэорыя 10 10 5
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

10 10 5

Фінансы і крэдыт 10 10 5
Факультет 
філасофіі і 
сацыяльных 
навук

Філасофія 15 5 5
Сацыялогія 15 5 5
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

15 10 5

Факультет
журналістыкі

Журналістыка 40 20 5

Філалагічны
факультет

Беларуская філалогія 25 5 5
Руская філалогія 25 5 5

Юрыдычны
факультет

Правазнаўства 70 20 5
Правазнаўства (2-я вышэйшая 
адукацыя)

— — 50

Факультет 
кіравання І 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

— 20 5

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

20 5

Сацыяпьная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

20 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

— 30 5

Факультет
менеджменту
нерухомай
маёмасці

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)

— 25 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці) 
(2-я вышэйшая адукацыя)

5

Міжнародны
гуманітарны
інстытут

Культуралогія — 10 5
Маркетынг — 5 5

УСЯГО 435 301 185

I



(  2003год,№ № 6-10(1871-1875)

BBECTRI А Б  А Г У Л Ы ІЫ М  КОНК УРСЕ  
Н А  I  КУРС БДУ У 1 9 9 8 -2 0 0 2  ГА Д А Х  

(дзённая бюджэтная форма навучання)
Спецыяльнасці 

(напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі)

Кон
курс 

1998 г.

Кон
курс 

1999 г.

Кон
курс 

2000 г.

Кон
курс 

2001 г.

Кон
курс 

2002 г.

Матэматыка 2.45 2.49 2.4 2.75 3.16
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электрон іка)

2.4 2.52 3.0 2.75 3.16

Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрная матэматыка)

3.6 2.6 2.8 2.75 3.16

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

3.15 4.0 3.4 2.75 3.16

Меха н і ка 2.56 2.32 2.5 2.75 3.16
Прыкладная матэматыка 3.34 3.06 3.4 3.70 2.75
Інфарматыка 3.26 3.38 3.4 3.70 2.75
Эканамічная кібернетыка 2.1 4.4 4.5 3.70 2.75
Актуарная матэматыка 3.05 3.8 3.5 3.70 2.75
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады і прафамныя 
сістэмы)

2.75

Фізіка 2.48 2.06 2.1 2.20 2.10
Фізіка (напрамак — кіраўніцкая 
дзейнасць)

— — 2.7 2.20 2.10

Радыёфізіка 2.14 2.35 2.6 2.28 2.09
Фізічная электроніка 2.52 2.3 2.6 2.28 2.09
Камерцыйная дзейнасць (спецы- 
ялізацыя — камерцыйная дзейнасць 
на рынку радыёэлектронных сродкаў 
і інфармацыйных паслуг)

3.47 3.47 3.9 3.13 1.47

Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады і праграмна- 
тэхнічныя сродкі)

2.09

Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95

Хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95

Хімія (напрамак — хімія лекавых 
прэпаратаў)

3.52 2.8 2.8 3.16 2.95

Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяродцзя)

2.47 2.53 3.0 3.16 2.95

Біялогія 3.66 4.26 3.1 4.26 4.32
Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3.5 2.65 3.4 4.26 4.32
Біяэкалогія 3.47 3.87 4.3 4.26 4.32
Геаграфія 2.54 2.05 2.5 2.63 2.36
Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

— 2.2 3.4 2.63 2.36

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

1.9 2.67 2.9 2.63 2.36

Геаэкалогія 2.6 2.73 3.3 3.40 5.27
Паліталогія 3.75 4.3 4.7 4.65 3.85
Правазнаўства 4.3 3.39 3.1 3.14 3.00
Эканамічнае права — — 3.1 3.12 3.72
Філасофія 4.9 3.07 3.3 4.07 4.23
Сацыялогія 6.65 4.15 3.8 4.70 5.20
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)

6.53 6.07 4.2 6.0 4.85

Псіхалогія 3.72 3.56 4.6 4.15 5.10
Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
—медыка-сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

2.4 4.13 4.80

Гісторыя 3.33 2.37 2.9 2.46 2.79
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

3.2 2.53 2.5 2.46 2.79

Гісторыка-архівазнаўства 2.93 3.0 2.7 2.46 2.79
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

— — — 2.46 3.87

Беларуская філалогія 3.11 2.74 2.6 3.39 3.51
Руская філалогія 3.1 3.48 2.4 2.70 3.34
Славянская філалогія 2.48 3.13 5.1 4.0 4.95
Рамана-германская (англійская) 
філалогія

6.28 4.56 5.2 10.08 7.80

Рамана-германская (французская) 
філалогія

2.8 1.6 2.5 4.67 3.33

Рамана-германская (нямецкая) . 
філалогія

3.67 2.73 3.5 5.67 5.67

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія

4.07 3.2 4.9 5.93 7.67

Эканамічная тэорыя 3.75 3.0 4.7 4.41 6.18
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

4.65 4.8 4.5 4.41 6.18

Эканоміка — 4.4 2.7 4.41 6.18
Фінансы і крэдыт — — — — 6.18
Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

— — 2.8 3.27 4.60

Міжнародныя адносіны 3.83 3.68 3.8 4.11 4.32
Лінгвакраіназнаўства — — — 3.0 4.40
Міжнароднае права 3.88 5.85 4.6 3.84 5.26
Сусветная эканоміка 4.04 3.45 3.3 5.11 3.58
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

2.95 2.55 2.6 3.47 3.89

Мытная справа — 2.3 2.8 3.84 3.95
Журналістыка 3.83 4.5 4.0 4.18 3.92
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

4.2 4.73 3.7 3.13 3.93

Літаратурная работа — 3.13 2.8 2.93 2.47
Міжнародная журналістыка 3.13 3.8 3.1 3.33 3.53

3BECTKI ДБ П Р А Х А Д Н Ы Х  Б А Л А Х  
н д  У с т у п н ы х  э к з а м е н а х  у  б д у  у z o o z  г о д з е

(дзённая бю дж этная ф орм а н а в у ч а н н я )

БЕЛАІУСКІ I i I  УНІВЕРСІТЗТ

Назва спецы яльнасці
(спецы ялізацы і) -

Прахадны бал 
выпускнікоў 

горада

Прахадны бал 
выпускнікоў 

сяла
Біялогія 26 з 35* 23 з 35*
Біяэкалогія 26 з 35* 23 з 35*
Геаграфія . 18 з 35* 15 з 35’
Геалогія і разведка карысных выкапняў 18 з 35’ 15 з 35*
Геаэкалогія 21 з 35* 18 з 35*
Гісторыя 25 з 40 22 з 40
Гісторыка-архівазнаўства 25 3 40 22 3 40
Дакументазнаўства, дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

26 з 40 23 з 40

Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і 
культуры

25 3 40 22 3 40

Журналістыка 32 з 45** 29 з 45**
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт журналістыкі) 32 з 45** 29 з 45**
Літаратурная работа 30 з 45** 27 з 45**
Міжнародная журналістыка 32 з 45** 29 з 45**
Матэматыка 23 з 35* 20 з 35*
Механіка 23 з 35* 20 з 35*
Фізіка 26 з 35* 23 з 35*
Рамана-германская (англійская) філалогія 30 з 40 2 7 з  40
Беларуская філалогія 19 з 30 16 з 30
Рамана-германская (італьянская) філалогія 30 3 40 27 3 40
Рамана-германская (нямецкая) філалогія 29 3 40 26 з 40
Руская філалогія 19 з 30 16з 30
Славянская (польская) філалогія 21 з 30 18 з 30
Рамана-германская (французская) філалогія 28 3 40 25 з 40
Міжнародныя адносіны 28 з 40 25 з 40
Міжнароднае права 30 з 40 27 з 40
Мытная справа 26 3 40 23 3 40

Назва спецыяльнасці 
(спецы ялізацы і)

Прахадны бал 
выпускнікоў 

горада

Прахадны бал 
выпускнікоў 

сяла
Менеджмент (факультэт міжнародных адносін) 25 з40 22 з 40
Лінгвакраіназнаўства 30 з40 27 з 40
Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя 
адносіны

27 з 40 24 з 40

Актуарная матэматыка • 22 з 35* 19 з 35*
Інфарматыка 22 з 35* 19 з 35*
Камп'ютэрная бяспека (факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі)

22 з 35* 19 з 35*

Прыкладная матэматыка 22 з 35* 19 з 35*
Эканамічная кібернетыка 22 з 35’ 19 з 35*
Радыёфізіка 25 з 35’ 22 з 35’
Фізічная электроніка 25 з 35* 22 з 35*
Камп’ютарная бяспека (факультэт радыёфізікі і 
электронікі)

25 з 35* 22 з 35*

Камерцыйная дзейнасць 15 з 35* 12 з 35*
Сацыяльная работа (ф-т ФАМ) 20 з 35* 17з 35*
Лячэбная справа 19 з 35’ 16 з 35*
Менеджмент (ф-т ФАМ) 24 з 35* 21 з 35*
Фармацыя 25 з 35* 22 з 35*
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук)

24 зЗО 21 з 30

Псіхалогія 29 з 40 26 з 40
Сацыялогія 2 4 з  30 21 з 30
Філасофія 25 з 30 22 з 30
Хімія 22 з 35 19 з 35
Менеджмент (эканамічны факультэт) 29 з 40 26 з 40
Фінансы і крэдыт 2 9 з 4 0 2 6 з4 0
Эканоміка 29 з 40 26 з40
Эканамічная тэорыя 29 з 40 26 з 40
Паліталогія 29 з40 - 26 з 40
Правазнаўства 24 з 40 21 3 40
Эканамічнае права 25 3 40 22 з 40

Заувагі
* з  улікам пяці дадатковых бал аў па замежнай мове для жадаючых;
* * з  улікам пяці дадатковых балаў па творчым тэсціраванні для жадаючых

ИЕХАН1КА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Д ж а н  факультэта — прафесар, доктар ф ізіка- 
матэматычных навук, Заслужены дзеяч навукі 
Рзспублікі Беларусь, паўрзат Дзярж аўнай прзміі 
Рэспублікі Беларусь М ікалай  Іосіфавіч Ю РЧУК

Ha факультэце працуе 6 лаў- 
рэатаў Дзяржаўнай прэміі Рэс- 
публікі Беларусь, 2 Заслужаныя 
дзеячы навукі Рэспублікі Бела
русь, 13аслужены работнік аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь, 35пра- 
фесараў, 34 дактары навук, 76 да- 
цэнтаў, 79 кандыдатаў навук. Ha 
факультэце Юкафедраў. Tym на- 
вучаюцца 976студэнтаў на дзён- 
най і  130 студэнтаў на завочнай 
форме навучання, 12магістрантаў,
37 аспірантаў.

3 кастрычніка 1958 года 
фізіка-матэматычны факультэт 
быў падзелены на два факуль
тэты — фізічны і матэматычны.
Першым дэканам матэматычнага 
факультэта быў прызначаны пра
фесар Дз.А. Супруненка. У 1975 
годзе на факультэце была ад- 
крыта спецыяльнасць «механіка», 
і факультэт стаў механіка-матэ- 
матычным.

За час свайго існавання фа
культет скончылі звыш 5000 вы- 
пускнікоў, сярод якіх рэктар БДУ 
А.У. Казулін, першы намеснік 
міністра адукацыі Беларусі А.І.
Жук, акадэмік АН СССР, лаўрэат 
Ленінскай прэміі У.П. Платонаў, 
акадэмік АН БССР У.Г. Спрын- 
джук, акадэмікі HAH Беларусі I.B.
Гайшун, М.А. Ізобаў, члены-карэс- 
пандэнты Акадэміі навук Э.І. Гру- 
до, В.В. Гарахавік, В.І. Карзюк, Л.А.
Яновіч. 20 дактароў навук, пра- 
фесараў факультэта з’яўляюцца 
выпускнікамі нашага факультэта.

Спецыялычасці 
і спецыялізацыі, па якіх 
вядзецца падрыхтоўка 

спецыялістаў
Падрыхтоўка спецыялістаў вя

дзецца па дзвюх спецыяльнасцях 
— механіцы і матэматыцы.

Спецыяльнасць механіка ўклю- 
чае настулныя спецыялізацыі: тэ- 
орыя пругкасці, трываласці і пла- 
стычнасці, сістэмы аўтаматызава- 
нага праектавання (САПР) меха- 
нічных сістэм, камп’ютарная ме- 
ханіка, механіка робатаў і мані- 
пулятараў. Выпускнікі гэтай 
спецыяльнасці атрымліваюць глы- 
бокую матэматычную падрыхтоў- 
ку, фундаментальную адукацыю 
ў галіне механікі і сучасны ўзро- 
вень ведаў і навыкаў у праграм' 
раванні і інфарматыцы. Ім пры- 
свойваецца кваліфікацыя «механік, 
матэматык-прыкладнік».

Падрыхтоўка па спецыяль- 
насці матэматыка вядзецца на на- 
вукова-вытворчым і навукова-пе- 
дагагічным аддзяленнях з выву- 
чэннем такіх матэматычных прад- 
метаў, як алгебра, геаметрыя, ды- 
ферэнцыяльнае і інтэгральнае вы- 
л ічэнне, тэорыя функцый 
рэчаіснага і комплекснага пера- 
менных, звычайныя дыферэнцы- 
яльныя ўраўненні і ўраўненні ў 
частковых вытворных, функцио
нальны аналіз і інтэгральныя ўраў- 
ненні, дыскрэтная матэматыка, ма- 
тэматычная кібернетыка, метады 
кіравання, лікавыя метады і інш.

Выпускнікам навукова-вытвор- 
чага аддзялення прысвойваецца 
кваліфікацыя «матэматык». Яны 
працуюць у вышэйшых і сярэдніх 
навучальных установах, навуко- 
ва-даследчых акадэмічных і га- 
ліновых інстытутах, канструк- 
тарскіх бюро, у вылічальных і 
інфармацыйных цэнтрах, на прад- 
прыемствах прамысловых мі- 
ністэрстваў і ведамстваў, у бан
ках і фірмах і інш.

Выпускнікі навукова-педага- 
гічнага аддзялення дадаткова 
вывучаюць предметы псіхолага- 
педагагічнага цыкла, атрымліва- 
юць кваліфікацыю «матэматык, 
выкладчык матэматыкі і інфар- 
матыкі» і працуюць у вышэйшых 
і сярэдніх навучальных устано
вах, агульнаадукацыйных школах.

Акрамя гэтых класічных ад- 
дзяленняў падрыхтоўка па

2 2 0 0 5 0 , г. М інск, 
прасп. Ф . Скарыны, 4, 

ТЭЛ. 2 09 -5 2 -48 , 
2 0 9 -5 2 -4 9

спецыяльнасці матэматыка вя
дзецца таксама і па спецы- 
ялізацыях, якія маюць інды- 
відуальныя рабочыя планы: «ма-. 
тэматычная электроніка», «камп’
ютарная матэматыка» і «матэма- 
тычныя метады ў эканоміцы».

Спецыялізацыя матэматычная 
электроніка з кваліфікацыяй «ма
тэматык, матэматык-сістэматэхнік» 
з’явілася на механіка-матэматыч- 
ным факультэце ў 1986 годзе з 
мэтай падрыхтоўкі спецыялістаў, 
якія будуць працаваць у навуко- 
ва-даследчых акадэмічных і га- 
ліновых інстытутах, канструк- 
тарскіх бюро, на прадпрыемствах 
і ва ўстановах, звязаных з распра- 
цоўкай і вытворчасцю мікраэлек- 
троннай, радыёэлектроннай, 
вылічальнай і телевізійнай тэхнікі 
і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыя камп’ютарная 
матэматыка з кваліфікацыяй «ма
тэматык, матэматык—сістэмны 
аналітык» і матэматычныя мета
ды ў.эканоміцы з кваліфікацыяй 
«матэматык, матэматык-эканаміст» 
былі адкрыты ў 1998 годзе. Па 
першай спецыялізацыі ажыццяў- 
ляецца падрыхтоўка спецыялістаў, 
якія валодаюць асноўнымі ма- 
тэматычнымі пакетамі і могуць ка- 
рыстацца імі ў аналітычных і 
лікавых разліках дзеля рашэння 
навуковых задач, праектавання і 
суправаджэння інфармацыйных 
сістэм рознай ступені складанасці. 
Па другой спецыялізацыі пра-

водзіцца падрыхтоўка спецыя- 
лістаў у галіне распрацоўкі матэ
матычных метадаў даследаван- 
ня эканамічных працэсаў, выву- 
чэння розных бакоў эканомікі на 
базе класічны х і сучасных 
эканоміка-матэматычных мадэляў, 
распрацоўкі і абслугоўвання но
вых мадэляў у макра- і мікра- 
эканоміцы, выкарыстання і ўка- 
ранення сучасных тэарэтычных і 
праграмна-інфармацыйных мета- 
даў аналізу эканамічнай дзей- 
насці.

Студэнты механіка-матэматыч- 
нага факультэта маюць магчы- 
масць на платнай аснове дадат
кова ат^рымацц эканамічную аду
кацыю з прысваеннем дадатко- 
вай кваліфікацыі «матэматык- 
эканаміст», а таксама дадатковую 
падрыхтоўку па замежнай мове 
(па англійскай і нямецкай) з атры- 
маннем кваліфікацыі «рэферэнт- 
перакладчык» альбо квалі- 
фікацыю «матэматык, выкладчык 
з правам выкладання матэматыкі 
на англійскай ці нямецкай мовах».

S i  1 Ш;-■ тШу, -
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ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
Д екан факультета — дацэнт, 
кандыдат філалагічных нав ук  
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ -

2 2 0 0 0 7 , г. М інск, 
вул. М аскоўская, J 5 , 

тел. 2 2 2 -8 3 -4 0

Састаў выкладчыкаў факультэ
та: професараў — 5, дактароў на
вук — 7; дацэнтаў — 37, кандыда- 
таў навук — 38.

Колькасць кафедраў — 9:
- сацыялогіі журналістыкі, 
заг. Вараб’ёў B. П., дацэнт;

- перыядычнага друку, 
заг. Свораб А.К., дацэнт;

- тэлебачання I радыёвяшчання, 
заг. Булацкі B. P., дацэнт;

- гісторыі журналістыкі і  
літаратуры,

заг. Дарашчонак П.Л., дацэнт;
- замежнай журналістыкі і  

літаратуры,
. заг. Сачанка LI., прафесар;

-стылістыкі і  літаратурнага 
рэдогавання,

заг. Іўчанкаў B.I., дацэнт;
- тэхналогій камунікацыі
заг. Вашкевіч B. P., дацэнт;
- англійскай мовы і  моўнай 

камунікацыі,
заг. Ухванава І.Ф., прафесар.
Колькасць студэнтаў — 949.
Аспірантаў — 35.

Факультэт-журналістыкі Беларус- 
кага дзяржаўнага універсітэта быў за- 
снаваны ў 1944 г. Ён быў першым 
факультэтам у сістэме дзяржаўных уні- 
версітэтаў краіны.

У сярэдзіне 60-х гадоў замест ад- 
ной — кафедры тэорыі і практыкі 
партыйна-савецкага друку — былі ство- 
раны 4 новыя: гісторыі журналістыкі 
(1967, загадчык праф. Р.В. Булацкі), 
тэлэбачання і радыёвяшчання (1967, 
дацэнт М.Я. Дастанка), тэорыі і прак- 
тыкі савецкай журналістыкі (1969, 
праф. Б.В. Стральцоў), стылістыкі і 
літаратурнага рэдагавання (1969, праф. 
М.Я. Цікоцкі).

80-я гады ўвайшлі ў гісторыю фа- 
культэта як перыяд актыўнай працы па 
падрыхтоўцы на міжнародным аддзя- 
ленні журналісцкіх кадраў для многіх 
краін свету. Значная роля ў гэтым 
належыць намесніку дэкана А.А. Py- 
дэнка і кафедры замежнай журналі- 
стыкі і літаратуры, створанай у 1984 
годзе (прафесар LI. Сачанка).

За апошнюю пяцігодку факультэт 
поўнасцю абнавіў вучэбныя планы, ма- 
дэрнізаваў навучапьна-тэхнічную базу. 
Адкрыты 3 новыя спецыяльнасці, ар- 
ганізаваны Вучэбны цэнтр камуніка- 
цыйных тэхналогій.

Ca стварэннем навукова-даследчай 
лабараторыі CMI (кіраўнік — прафе
сар Б.В. Страпьцоў) пашыраны наву- 
ковыя пошукі ў галіне сучаснай жур- 
налістыкі.

У 1998 годзе на аснове кафедры 
тэорыі і практыкі сучаснай журнапі- 
стыкі адкрыты кафедры перыядычна
га друку, сацыялогіі журналістыкі і 
літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 
годзе — кафедра тэхналогій камуні-

кацыі, у 2000 годзе — кафедра анг- 
лійскай мовы і моўнай камунікацыі.

У рэдакцыях «Звязды», «Рэс- 
публікі», «Голаса Радзімы», Белтэле- 
радыёкампаніі, Нацыянальным прэс- 
цэнтры створаны філіялы факультэцкіх 
кафедраў — творчыя лабараторыі жур- 
налісцкага майстэрства. Студэнты фа
культета выпускаюць вучэбную газе
ту «Журналіст».

За гады існавання факультэт вы- 
пусціў больш за 6 тысяч прафесійных 
журналістаў.

3 1998 года на факультэце працу- 
юць курсы павышэння кваліфікацыі 
работнікаў кіруючых пасад і спецыя- 
лістаў кнігавыдання і СМІ.

Спецыяльнасці 
і спецыялізацыі, 
па якіх вядзецца

падрыхтоўка спецыялістаў

Журналістыка
напрамкі:
- друкаваныя СМІ;
- аўдыёвізуальныя СМІ;
спецыялізацыі:
- літаратурная работа на радыё і ТБ;
- літаратурная работа ў газеце і ча- 

сопісе;
- фотажурналістыка.
Кваліфікацыя: журналіст.
Міжнародная журналістыка
спецыялізацыі:
- міжнародная журналістыка і па- 

літыка;
- міжнародная журналістыка і эка- 

номіка.
Кваліфікацыя: журналіст-міжна- 

роднік.
Інфармацыя і камунікацыя
спецыялізацыі:
- спецыяліст па сувязях з грамадс- 

касцю;
- спецыяліст па рэкламнай камуні- 

кацыі;
- спецыяліст па аўдыёвізуальнай ка- 

мунікацыі;
Квапіфікацыя: спецыяліст па інфар- 

мацыі і камунікацыі.

Літаратурная работа
спецыялізацыя:
- літаратурнае рэдагаванне.
Кваліфікацыя: літаратурны работнік.
Вучэбныя дысцыпліны, выкладае-

мыя на факультэце, размеркаваны ў 
адпаведнасці з вучэбнымі планамі 
кожнай спецыяльнасці і падзелены на 
5 блокаў:

- сацыяльна-гуманітарныя дысцып- 
ліны (асновы права, філасофія, экано- 
міка, гісторыя Беларусі, палітапогія, ас
новы псіхалогіі і педагогікі, этыка, ло- 
гіка, сацыялогія, філасофія ў сучасным 
свеце, замежная мова, фізвыхаванне);

- прыродазнаўчыя дысцыпліны 
(канцэпцыя сучаснага прыродазнаўства, 
асновы вышэйшай матэматыкі, асновы 
інфарматыкі і навейшыя камунікацый- 
ныя тэхнапогіі, асновы экалогіі, ахова 
працы);

- агульнапрафесійныя і спецыяль- 
ныя дысцыпліны (сучасная руская 
мова, сучасная беларуская мова, сты- 
лістыка мовы і літаратурнае рэдага
ванне, асновы тэорыі літаратуры, бе
ларуская літаратура, руская літарату- 
ра, замежная літаратура, гісторыя жур- 
налістыкі, асновы журналістыкі, асно
вы фотажурналістыкі, асновы літара- 
турна-рэдактарскай дзейнасці, асновы 
інфармацыйна-камунікацыйнай дзей- 
насці, асновы тэлерадыёжурналістыкі, 
гісторыя мастацтваў, культуралогія, 
тэхніка і тэхналогія СМІ, асновы твор-

чай дзейнасці журналіста, прафесій- 
ная этыка журналіста, эканоміка і ме
неджмент СМІ, прававыя асновы жур- 
налістыкі, паліталогія журналістыкі, 
сацыялогія журналістыкі, псіхалогія 
журналістыкі, сучасныя міжнародныя 
адносіны, сучасныя замежныя СМІ, 
літаратурна-мастацкая крытыка, асно
вы літаратурна-мастацкай творчасці, 
спецдысцыпліны, журналісцкае май
стэрства, курсы па профілі);

- дысцыпліны спецыялізацыі (курсы 
па профілі, курсы па выбары студэнта, 
курсы па рашэнні савета факультэта);

- дадатковыя віды навучання (ме- 
дыцынская падрыхтоўка, спецпадрых- 
тоўка, фізкультурна-аздараўленчыя і 
спартыўныя заняткі).

Навучальны працэс на факультэце 
журналістыкі ажыццяўляецца ў цес- 
най сувязі з рэдакцыямі рэспублі- 
канскіх сродкаў масавай інфармацыі. 
Набытыя веды студэнты замацоўваюць 
на радыё, тэлебачанні, у газетах, з ча
сам становяцца іх супрацоўнікамі.

Размеркаванне выпускнікоў фа
культэта журналістыкі штогод ажыц- 
цяўляецца ў адпаведнасці з планамі 
міністэрстваў эканомікі, інфармацыі і 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, а так
сама з запатрабаваннямі рэдакцый. 
Попыт на журналісцкія кадры ў краі- 
не на сённяшні дзень застаецца вельмі 
высокім.

Шчыра запрашаем на факультэт!

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Д ж а н  факультета —  
дацент, кандыдат 
біялагічных нав ук  
Уладзімір Васільевіч 
ЛЫСAK

220064, т. Мінск, 
вул. Курчатова, 10, 

тел.: 277-55-35, 
209-59-02, 209-59-00, 
209-58-08 , 209-58-05, 

факс: 277-55-35 , 
e-mail: bio@bsu.by

У цяперашні час на 9 ка
федрах факультэта працу- 
юць 72 выкладчыкі, з якіх про- 
фесараў — 8, дактароў на
вук — I2, дацэнтаў — 36, кан- 
дыдатаў навук — 48.

Акрамя таго, навучальны 
працэс на факультэце забяс- 
печваюць 7 навукова-даслед- 
чых лабараторый, заалагічны 
музей, батанічны сад, герба- 
рый, вучэбная лабараторыя 
вылічальнай тэхнікі /  тэхніч- 
ных сродкаў навучання і  ву- 
чэбна-навуковы цэнтр “Нара- 
чанская біялагічнаястанцыя".

На факультэце навучаюц- 
ца каля 1100 ст удэнт аў 
(дзённая /  завочная форма 
навучання), 10 магістраў /' 
28 аспірантоў.

Факультэт адкрыты ў 1931 
годзе. Да гэтага з 1922 года бія- 
лагічная падрыхтоўка студэнтаў 
праводзілася на прыродазнаў- 
чанавуковым аддзяленні педа- 
гагічнага факультэта. Факультэт 
ганарыцца сваімі славутымі вы- 
пускнікамі, такімі як Л.М. Cy- 
шчэня, акадэмік, вядомы гідрабі- 
ёлаг, у 90-я гады — прэзідэнт 
Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі; І.М. Сяржанін, член- 
карэспандэнт АН БССР, вядо
мы заолаг; А.А. Мілюцін, пра
фесар, рэктар Міжнароднага 
экалагічнага універсітэта імя 
А.Д. Сахарава з 1996 па 2002 
гг.; H.I. Астаповіч, член-карэс- 
пандэнт HAH Беларусі, намеснік 
дырэктара Інстытута мікрабія- 
логіі HAH Беларусі; К.І. Сла-

бажаніна, член-карэспандэнт 
HAH Беларусі, намеснік дырэк
тара Інстытута фотабіялогіі HAH 
Беларусі; А.Г. Давыдзенка, член- 
карэспандэнт HAH Беларусі, за
гадчык лабараторыі Інстытута ге- 
нетыкі і цыталогіі HAH Бела
русь прэзідэнт селекцыйнай кам- 
паніі “Соя-Поўнач” ; А.П. Аста- 
пеня, член-карэспандэнт HAH 
Беларусі, дырэктар Міжведамас- 
нага цэнтра праблем Нацыя- 
нальных паркаў і запаведнікаў, 
загадчык НДЛ гідраэкалогіі; 
Д.У. Машара, трохразовая чэм- 
піёнка свету па кікбоксінгу.

Падрыхтоўка спецыялістаў на 
дзённым аддзяленні вядзецца па 
трох спецыяльнасцях: "Біялогія”, 
“Біятэхналогія” і “Бія- 
экалогія”. Студэнты атрымліва- 
юць адну з трох кваліфікацый: 
“ Біёлаг. Выкладчык біялогіі і 
хіміі” , “ Біёлаг-біятэхнолаг. Вы
кладчык біялогіі” , "Біёлаг-эколаг. 
Выкладчык біялогіі і экалогіі”. Ha 
завочным аддзяленні падрыхтоўка 
спецыялістаў вядзецца па спецы
яльнасцях біялогія і біяэкалогія.

Ha першым і другім курсах 
студэнты ўсіх кваліфікацый на- 
вучаюцца па агульным вучэб- 
ным плане, які прадугледжвае 
вывучэнне асноўных прырода- 
знаўчанавуковых, сацыяльна-гу- 
манітарных і базавых біяла- 
гічных дысцыплін. Пачынаючы 
з трэцяга курса навучанне сту- 
дэнтаў ажыццяўляецца па асоб- 
ных вучэбных планах, згодна з 
адпаведнай кваліфікацыяй.

За перыяд навучання сту
дэнты атрымліваюць шырокую 
прафесійную падрыхтоўку, якая 
забяспечваецца вывучэннем у 
вялікім аб’ёме такіх дысцыплін 
біялагічнага цыкла, як батаніка, 
заалогія, цыталогія і гістапогія,

біяхімія, біяфізіка, радыебіяло- 
гія, фізіялогія раслін, мікрабія- 
логія, вірусалогія, імуналогія, бія- 
тэхналогія, генетыка, тэорыя эва- 
люцыі, экалогія, ксенабіялогія, 
малекулярная біялогія, біяэнер- 
гетыка клеткі, арганізацыя гено- 
маў, фізіялогія чалавека і жы- 
вёл, анатомія чалавека, біялогія 
індывідуальнага развіцця, бія- 
метрыя, інфармацыйныя тэхна- 
логіі ў біялогіі, мадэліраванне 
біялагічных працэсаў і г.д.

Падрыхтоўка студэнтаў па 
спецыяльнасцях “ Біятэхнало- 
гія” і “ Біяэкалогія” прадугле
джвае, акрамя таго, вывучэнне 
шэрага дадатковых спецыяль- 
ных дысцыплін, такіх як фар- 
макагнозія, культываванне кле- 
так, вектарныя сістэмы, генная 
інжынерыя, інжынерная энзі- 
малогія, клетачная інжынерыя, 
селекцыя прадуцэнтаў, рэгуля- 
цыя метабалізму клеткі, біятран- 
сфармацыя рэчываў, біясэнсар- 
ныя сістэмы, імабілізаваныя 
клеткі і ферменты, біянебяспеч- 
насць прадуктаў біятэхналогіі, 
біяэнергетычныя сістэмы, вы- 
дзяленне і ачыстка прадуктаў 
біятэхналогіі, інавацыйная дзей
насць у сферы біятэхналогіі, 
біятэхналогія ачысткі прамыс- 
ловых адходаў і г.д. (спецыяль
насць “ Біятэхналогія”); земля- 
знаўства, гідраэкалогія, хімічная 
экалогія, папуляцыйная экало- 
гія, першасныя прадуцэнты, кан- 
сументы, рэдуцэнты ў прырод- 
ных і штучных экасістэмах, ра- 
дыеэкалогія, экалагічны маніто- 
рынг, кантроль і экспертыза, эка- 
лагічны менеджмент, экалогія 
чалавека, эканоміка прыродака- 
рыстання, глабальная экалогія, 
асновы рэгулявання якасці пры- 
родных вод, экалагічнае права

і г.д. (спецыяльнасць “ Біяэка- 
логія” ).

Пры падрыхтоўцы спецыя- 
лістаў на дзённым аддзяленні 
прадугледжана праходжанне 
практык: на першым і другім 
курсах — палявая вучэбная 
практыка па батаніцы і заалогіі 
на Валожынскай геабазе "За- 
ходняя Бярэзіна” ; на трэцім — 
вучэбная практыка па спецыя- 
лізацыі на кафедрах, у вучэб- 
на-навуковым цэнтры “ Нара- 
чанская біялагічная станцыя", у 
навукова-даследчых лабарато- 
рыях факультэта, у навукова-да
следчых інстытутах, вытворчых 
установах, у запаведніках, ба- 
танічных садах і нацыянальных 
парках; на чацвёртым і пятым 
курсах — вытворчая і педагагі- 
чная практыкі. На завочным ад- 
дзяленні вучэбную практыку па 
батаніцы і заалогіі студэнты пра- 
ходзяць на другім і трэцім кур
сах, вытворчую і педагагічную

V заалагічным музеіі БДУ

практыкі — на шостым курсе.
Пасля заканчэння навучання 

выпускнікам прысвойваецца сту
пень бакалаўра або магістра.

Выпускнікі факультэта мо
гуць працаваць выкладчыкамі 
сярэдніх І вышэйшых навучаль
ных устаноў, супрацоўнікамі 
навукова-даследчых інстытутаў, 
на прадпрыемствах аграпра- 
мысловага комплексу, фарма- 
цэўтычнай, мікрабіялагічнай і 
харчовай прамысловасці, у за- 
паведніках, заказніках, нацыя
нальных парках, батанічных са
дах, на селекцыйных станцыях, 
у сістэме Міністэрства прырод- 
ных рэсурсаў І аховы наваколь
нага асяроддзя, у сістэме 
Дзяржкамгідрамету І г.д.

Выпускнікі, якія паказалі 
схільнасць да навукова-даслед
чай работы, высокую эрудыцыю, 
атрымліваюць рэкамендацыю 
Вучонага савета факультэта для 
паступлення ў аспірантуру.

mailto:bio@bsu.by
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Ю РЫ ДЫ ЧНЫ Ф АКУЛЬТЭТ
БЕЛДРУСКІІШ! УНІБЕРСІТЭТ

Д ж а н  факультэта — доктор 
юрыдычных н ав ук  Сяргей 
Аляксандравіч БАЛАШЭНКА

Выкладчыцкі састаў: 20 прафесараў, 91 
дацэнт, 46 выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў — 9 (тэорыі і гісто- 
рыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, гра- 
мадзянскага права, грамадзянскага працэсу і пра- 
цоўнага права, крымінальнага права, крымінапь- 
нага працэсу і пракурорскага нагляду, крыміна- 
лістыкі, экалагічнага і аграрнага права, паліталогіі).

Колькасць лабараторый — 5 (вучэбная 
лабараторыя заканадаўства, вучэбная лабарато- 
рыя інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, 
вучэбная лабараторыя крыміналістыкі, вучэбная 
лабараторыя палітычных тэхналогій, вучэбная 
лабараторыя “ Юрыдычная клініка” ).

Колькасць студэнтаў, аспірантаў,— каля 
2 тыс. студэнтаў, 76 аспірантаў.

Дата заснавання — 1921 г.
За гады існавання факультэт падрыхтаваў не 

адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацы- 
яй. Сярод яго выпускнікоў міністры, дэпутаты 
Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арга- 
нізацый. Сёння выпускнікі факультэта ўзначаль- 
ваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы 
Гаспадарчы суды, Міністэрства юстыцыі Рэс- 
публікі Беларусь.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, па якіх 
вядзецца падрыхтоўка спецыялістаў

У склад факультэта ўваходзяць тры аддзя- 
ленні: правазнаўства, выпускнікам якога прысвой- 
ваецца кваліфікацыя “ юрыст"; паліталогіі — ква- 
ліфікацыя “ юрыст-палітолаг” ; эканамічнага права 
— кваліфікацыя “ юрыст з веданнем эканомікі” .

Факультэт рыхтуе спецыялістаў па трох спе- 
цыяльнасцях: правазнаўства, паліталогія і экана- 
мічнае права.

Ha працягу вучобы студэнты-прававеды спе- 
цыялізуюцца па 9 спецыялізацыях: арганізацыя і 
дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае пра
ва, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, адва- 
катура і натарыят, падатковае і банкаўскае правф 
параўнальнае правазнаўства, прававое забеспячэн
не камерцыйнай дзейнасці, прававое рэгуляван- 
не фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае юра- 
ванне.

2 2 0 0 0 7 , г. М інск, 
вуп. М аскоўская, 17, 
тэл./факс: 2 2 2 -8 3 -18, 

e-m ail: law@bsu.by, 
Internet: h ttp ://w w w .la w .b s u .b y

Асноўнымі прадметамі, якія вывучаюць на 
юрыдычным факультэце, з ’яўляюцца курсы: 
агульная тэорыя права, канстытуцыйнае права, ад- 
міністрацыйнае права, грамадзянскае права, гас
падарчае права, крымінальнае права, крыміналь- 
на-папраўчае права, працоўнае права, фінансавае 
права, грамадзянскі працэс, экалагічнае права, 
міжнароднае публічнае права, міжнароднае пры- 
ватнае права — і спецкурсы: праблемы наро- 
даўладдзя, правы і свабоды чалавека і прававыя 
сродкі іх забеспячэння, прававое рэгуляванне 
знешнеэканамічнай дзейнасці, даговор у грама- 
дзянскім праве, падатковае права, эканамічныя зла- 
чынствы, мытнае права, банкаўскае права, права- 
вая этыка, арганізацыя і дзейнасць адвакатуры, 
права інтэлектуальнай уласнасці, права еўрапей- 
скай супольнасці і інш.

Навучальны працэс на юрыдычным факуль
тэце спалучае класічную форму выкладання з 
новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт 
забяспечаны тэхнічнымі сродкамі навучання, таму 
студэнты могуць пры падрыхтоўцы да заняткаў, 
экзаменаў ці залікаў у вучэбнай лабараторыі 
інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучання, у 
вучэбнай лабараторыі заканадаўства, на кафед
рах атрымаць па кожнай вучэбнай дысцыпліне 
поўную даведачную, заканадаўчую і вучэбную 
інфармацыю, размешчаную на сайце факультэ- 
тат (www.law.bsu.by). Практычныя навыкі студэн- 
ты-юрысты набываюць як на вучэбных і вытвор- 
чых практыках, так і ў юрыдычнай клініцы, ство- 
ранай пры факультэце, дзе студэнты аказваюць 
юрыдычныя паслугі малазабяспечаным грама- 
дзянам краіны.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта на- 
лічвае каля 200 тысяч экзэмпляраў выданняў, у 
тым ліку і унікальных (XIX — пачатак XX ст.ст.), 
напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з’яўляецца 
вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам падрых- 
тоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных 
паспяхова вырашаць юрыдычныя задачы дзяр
жавы І грамадства, працаваць як у сваей краіне, 
так І за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць 
ва ўсіх сферах грамадства: у заканадаўчых І вы- 
канаўчых органах улады, у судовай сістэме дзяр
жавы, у праваахоўных органах, адвакатуры, ната- 
рыяце, на прадпрыемствах усіх формаў уласнасці. 
Некаторыя выпускнікі юрыдычнага факультэта па
ступаюць у аспірантуру І потым паспяхова зай- 
маюцца навуковай працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе ўмо- 
вы для вучэбнай, навуковай і творчай дзейнасці 
студэнтаў. На кафедрах працуюць студэнцкія на- 
вуковыя гурткі, праходзяць студэнцкія навуковыя 
канферэнцыі, конкурсы навуковых работ.

Штогод праводзяцца Дні факультэта. У музеі 
правазнаўства працуе гісторыка-культурны цэнтр.

Ю рыдычны ф акульт эт  Б Д У  —  

гэта прэстыж, творчасць, духоўнасць 
студэнтаў і  выкладчыкаў, фундамен
тальный веды, высокая праф есій- 
ная падрыхт оўка!

ФАКУЛЬТЭТ М1ЖНАР0ДНЫХ ДДН0С1Н
Д ж а н  факультэта — праф есар, 
доктар пстарычных н ав ук  
Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

На факультэце працуе 13 
дактароў навук, прафесараў, 57 
кандыдатау навук / дацэнтаў, 
звыш 100 с тар ш ых выкладчы- 
кау і  выкладчыкау.

Колькасць кафедраў — 13.
На факультэце навучаецца 

1070студэнтаў, 8 магістрантаў, 
больш за 30 аспірантаў.

Факультэт міжнародных ад- 
носін створаны 1 кастрычніка 
1995 года з мэтай падрыхтоўкі 
прафесіяналаў высокага класа 
ў галіне міжнародных зносін, 
здольных годна прадстаўляць 
інтарэсы нашай краіны на су- 
светнай арэне.

Факультэт складаецца з 
шасці аддзяленняў: міжнарод- 
ных адносін, міжнароднага пра
ва, міжнародных эканамічных 
адносін, менеджменту ў галіне 
міжнароднага турызму, мытнай 
справы, лінгвакраіназнаўства 
(рэгіён Далёкага Усходу).

Для чытання лекцый пры- 
цягваюцца вядучыя спецыялі- 
сты Акадэміі навук Беларусі, ра- 
ботнікі Міністэрства замежных 
спраў Беларусі, знешнеэкана- 
мічных і знешнепалітычных ве- 
дамстваў, Дзяржаўнага мытна- 
га камітэта, буйныя спецыялісты 
ў сферы міжнародных адносін 
з краін СНД і далёкага замеж- 
жа. На факультэце часта арга- 
нізоўваюцца сустрэчы з пасламі 
замежных краін, вядомымі па- 
літычнымі і дзяржаўнымі дзе- 
ячамі нашай краіны, дзеячамі 
культуры.

Пачынаючы з другога курса, 
студэнты праходзяць навучаль- 
ную і вытворчую' прак'тыку ў 
дзяржаўных органах і ведам- 
ствах, якія займаюцца знешняй 
палітыкай, на прадпрыемствах і 
ў фірмах. Навучаючыся на фа
культэце, студэнты атрымліва- 
юць глыбокія веды ў галіне 
агульнагуманітарных і агульна- 
навуковых дысцыплінаў, гісто- 
рыі міжнародных адносін і 
знешняй палітыкі, міжнародна- 
га права, міжнародных экана- 
мічных адносін, краіназнаўства, 
авалодваюць дзвюма замеж- 
нымі мовамі, набываюць навыкі 
працы на персанальных камп'- 
ютарах.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы спецыялістаў на аддзя- 
ленні міжнародных адносін 
надаецца глыбокаму вывучэн- 
ню агульнай і айчыннай гісто- 
рыі, тэорыі і гісторыі міжнарод- 
ных адносін і знешняй палі- 
тыкі вядучых краін свету, дзей- 
насці міжнародных арганіза- 
цый, дыпламатычнай і консуль- 
скай службы, дыпламатычнаму 
пратаколу. Пачынаючы з трэця- 
га курса, студэнты спецыялізу- 
юцца па гісторыі знешняй палі- 
тыкі і дыпламатыі і міжнарод- 
ных арганізацыях.

Ha аддзяленні міжнародна- 
га права вывучаюць гісторыю і 
тэорыю дзяржавы і права, 
міжнароднае публічнае і пры- 
ватнае права, дыпламатычнае і 
консульскае права, міжнарод- 
нае камерцыйнае, мытнае пра
ва, параўнаўчае адміністрацый- 
нае, крымінальнае, гаспадарчае, 
працоўнае права. 3 трэцяга кур
са студэнты спецыялізуюцца па 
міжнародным прыватным, між- 
народным публічным праве, ды
пламатычнай і консульскай 
службе.

Будучыя эканамісты-міжна- 
роднікі атрымліваюць веды ў
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галіне макра- I мікраэканаміч- 
нага развіцця, будуць мець доб
рую матэматычную падрыхтоў- 
ку, авалодаюць навыкамі канк- 
рэтнага аналізу эканамічных 
працэсаў, вывучаць гісторыю 
народнай гаспадаркі, бухгал- 
тарскі ўлік, фінансава-крэдыт- 
ную сістэму, маркетынг, сусвет- 
ную эканоміку, кіраванне знеш- 
неэканамічнай дзейнасцю, 
міжнародныя валютныя і крэ- 
дытныя адносіны. 3 трэцяга 
курса студэнты спецыялізуюц- 
ца па знешнеэканамічнай палі- 
тыцы, па кіраванні знешнеэка- 
намічнай дзейнасцю фірмы.

Ha аддзяленні міжнародна- 
га турызму студэнты атрымлі-

чэнне мытнай дзейнасці.
У 2001 г. адбыўся набор па 

новай спецыяльнасці — лінгва- 
краіназнаўства Азіі і Афрыкі. 
Студэнты будуць вывучаць тэо
рыю і гісторыю міжнародных 
адносін, праблемы міжнароднай 
і нацыянальнай бяспекі, гісторыю, 
геаграфію, палітычную сістэму і 
культуру краіны або рэгіёна той 
мовы, якую яны вывучаюць, ак
туальный праблемы гісторыі 
знешняй палітыкі краін Усхо
ду. Лінгвістычны цыкл дысцып- 
лінаў уключае ўводзіны ў мо- 
вазнаўства, моўную практыку 
ўсходняй мовы, іерагліфіку, тэа- 
рэтычную граматыку, стылісты- 
ку, дыялекталогію, класічную

ваюць веды па асновах мене
джменту, маркетынгу міжнарод- 
нага турызму, арганізацыі і кіра- 
ванні турысцкімі прадпрыем- 
ствамі, вывучаюць геаграфію 
міжнароднага турызму, прагна- 
заванне міжнароднага турыс- 
цкага рынку, эканоміку міжна- 
родных турысцкіх перавозак, 
рэгіянальнае планаванне турыз
му, бухгалтарскі ўлік, фінанса- 
ва-крэдытную сістэму, сусвет- 
ную эканоміку, кіраванне знеш- 
неэканамічнай дзейнасцю, 
міжнародныя валютныя і крэ- 
дытныя адносіны.

Ha аддзяленні мытнай спра
вы студэнты вывучаюць міжна- 
роднае публічнае і прыватнае 
права, камерцыйнае, мытнае, ад- 
міністрацыйнае, крымінальнае, 
гаспадарчае права, бухгалтарскі 
ўлік, фінансава-крэдытную 
сістэму, сусветную эканоміку, 
міжнародныя валютныя і крэ- 
дытныя адносіны, валютнае рэ
гуляванне і валютны кантроль, 
таварную наменклатуру знеш- 
неэканамічнай дзейнасці, ава
лодваюць прыёмамі барацьбы 
з мытнымі правапарушэннямі, 
спецсродкамі мытнага кантро- 
лю, інфармацыйнымі мытнымі 
тэхналогіямі. Спецыялізацыі: 
прававое забеспячэнне мытнай 
дзейнасці, эканамічнае забеспя-

ўсходнюю мову. Сёлета набор 
будзе адбывацца па спецыялі- 
зацыі лінгвакраіназнаўства 
краін Далёкага Усходу.

Вялікая ўвага на факультэ
це надаецца самастойнай на- 
вукова-даследчай працы сту- 
дэнтаў. Яны выступаюць на на
вуковых канферэнцыях, прад- 
стаўляюць свае распрацоўкі на 
універсітэцкіх, рэспубліканскіх 
і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты бу
дуць падрыхтаваныя для дып
ламатычнай, навукова-даслед- 
чай, інфармацыйна-аналітычнай 
дзейнасці ў галіне міжнарод- 
ных зносін, міжнароднага пра
ва і знешнеэканамічнай дзей- 
насці.

Выпускнікі факультэта змо- 
гуць працаваць у дзяржаўных 
органах кіравання, якія займа
юцца знешнеэканамічнай і 
знешнепалітычнай дзейнасцю, у 
міжнародных арганізацыях і 
рэгіянальных аб’яднаннях, у 
якіх Рэспубліка Беларусь мае 
пасольскія прадстаўніцтвы, на 
прадпрыемствах, у знешнеган- 
длёвых, турыстычных і камер- 
цыйных фірмах, банках. Яны 
могуць займацца навукова-пе- 
дагагічнай работай у навуковых, 
навучальных установах.
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Выпускнікі набываюць наступныя 
спецыяльнасці і адпаведныя ім квалі- 
фікацыі:

беларуская філалогія — філо- 
лаг, выкладчык беларускай мовы і літа- 
ратуры;

руская філалогія — філолаг, вык
ладчык рускай мовы і літаратуры;

славянская філалогія — філо- 
лаг, выкладчык польскай мовы і літа- 
ратуры;

рамана-германская філалогія
— філолаг, выкладчык замежных моў 
і літаратур (з указанием моў);

класічная філалогія — філолаг, 
выкладчык класічных моў і антычнай 
літаратуры;

усходняя філалогія — філолаг, 
выкладчык усходніх моў і літаратур 
(з указанием моў).

Апрачатаго, студэнты факультэта 
маюць магчымасць авалодаць цэлым 
шэрагам спецыялізацый: камп’ютэрная 
лінгвістыка, тэорыя І практыка пере
кладу, рыторыка, беларуская мова як 
замежная, руская мова як замежная; 
студэнты старэйшых курсаў па жаданні 
вывучаць дадаткова адну са славянскіх 
моў — пасля выніковага экзамена вы- 
даецца адпаведны сертыфікат.

За гады вучобы ва універсітэце 
студэнты-філолагі атрымліваюць грун- 
тоўныя веды па беларускай І рускай

літаратурах, па гісторыі сусветнай літа- 
ратуры, вывучаюць працэсы гістарыч- 
нага развіцця мовы, даследуюць яе 
сучасны стан. Для студэнтаў і магіст- 
рантаў чытаецца 130 спецкурсаў, дзей- 
нічаюць 104 спецсемінары, якімі кіру- 
юць прафесары і дацэнты факультэ
та

Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў 
працуюць настаўнікамі беларускай, 
рускай, замежных моў і літаратур у 
школах, каледжах, вучылішчах, універ- 
сітэтах рэспублікі і за яе межамі. Мно- 
гія былыя студэнты філалагічнага фа
культэта БДУ сёння — рэдактары, ка- 
рэспандэнты, супрацоўнікі аўтарытэт- 
ных газет, часопісаў, выдавецтваў, ра
дыё і тэлебачання. Выдатная якасць 
падрыхтоўкі забяспечвае высокі рэй- 
тынг запатрабаванасці нашых выхаван- 
цаў і ў цяперашні час.

Філалагічны факультэт сёння — 
адзін з галоўных цэнтраў па падрых- 
тоўцы высокваліфікаваных спецыялі- 
стаў-філолагаў у рэспубліцы.

Прафесары, дацэнты, выкладчыкі 
філапагічнага факультэта ўнеслі прык- 
метны ўкпад у беларускую навуку, шмат 
зрабілі і робяць для развіцця філа- 
лагічнай адукацыі ў рэспубліцы, чым 
спрыяюць духоўнаму росквіту нашай 
Бацькаўшчыны.
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завана выданне “ Вучоных запісак” (фі- 
лалагічная серыя), дзе друкаваліся леп- 
шыя даследаванні беларускіх мова- і 
літаратуразнаўцаў. У свой час студэн- 
тамі факультэта, а некаторыя потым і 
выкладчыкамі былі народныя пісьмен- 
нікі Беларусі Кандрат Крапіва, Іван 
Мележ, Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, Ры- 
гор Барадулін, акадэмікі AH Беларусі 
А.І. Падпужны, А.І. Жураўскі, член-ка
рэспандэнт AH Беларусі А.М. Булыка.

Вялікія заслугі ў развіцці філала- 
гічнай адукацыі на Беларусі, у падрых- 
тоўцы настаўнікаў школ, супрацоўні- 
каў выдавецтваў, рэдакцый часопісаў, 
газет, радыё і тэлебачання, у выхаванні 
будучых вучоных і пісьменнікаў напе- 
жаць дэканам факультэта: прафесарам 
Ц.П. Ломцеву, М.А. Жыдовіч, М.Р. 
Ларчанку, дацэнту А.А. Волку, члену- 
карэспандэнту AH Беларусі А.А. Лой- 
ку. 3 1996 г. дэканам факультэта з’яў- 
лялася доктар педагагічных навук, пра
фесар, член-карэспандэнт Акадэміі 
адукацыі Рэспублікі Беларусь Л.А. 
Мурына.

Асновай філалагічнага факультэта 
на працягу ўсіх год яго дзейнасці з’яў- 
ляліся два аддзяленні — беларускай 
мовы і літаратуры і рускай мовы і літа- 
ратуры (з восені 1947 г. па восень 
1967 г. у склад факультэта ўваходзі- 
ла яшчэ і аддзяленне журналістыкі). 
3 сярэдзіны 1990-х гг. факультэт па- 
чаў актыўна развівацца, былі адкрыты 
новыя аддзяленні, спецыяльнасці, спе- 
цыялізацыі. У выніку сёння падрыхтоў- 
ка студэнтаў-філолагаў праводзіцца на 
5 аддзяленнях па спецыяльнасцях:

— беларускай філалогіі;
— рускай філалогіі;
— славянскай філалогіі;
— рамана-германскай філалогіі;
— класічнай філалогіі.

Д ж а н  факультэта — праф есар, 
доктар філалагічных н ав ук  > 
Іван Сямёнавіч РОЎДА

аддзяленне. Ha ім працавалі такія вя- 
домыя вучоныя-філолагі, як акадэмік 
AH БССР Li. Замоцін, прафесары 
Я.I. Барычэўскі, A.M. Вазнясенскі, 
М.М. Піятуховіч, П.А. Бузук. 3 восені 
1923 г. лекцыі па беларускай мове і 
методыцы яе выкладання на факуль
тэце пачаў чытаць выдатнейшы педа
гог, класік беларускай літаратуры Якуб 
Колас (Канстанцін Міхайлавіч Міцке- 
віч).

За 1921 — 1931 гг. універсітэт пад-. 
рыхтаваў 336 філолагаў, сярод іх каля 
пяцідзесяці ў будучым сталі вядомымі 
пісьменнікамі (C. Баранавых, П. Броў- 
ка, П. Галавач, П. Глебка, C. Дарожны, 
А. Звонак, Т. Кляшторны, K. Крапіва, 
Я. Скрыган і інш.). Напрыканцы 20-х 
гг. шэраг таленавітых выкладчыкаў і 
студэнтаў БДУ былі беспадстаўна рэп- 
рэсаваны.

7 чэрвеня 1931 г. пастановай CHK 
БССР "Аб рэарганізацыі Беларуска- 
га дзяржаўнага універсітэта” цэлы 
шэраг факультэтаў і аддзяленняў былі 
вылучаны ў самастойныя навучапьныя 
ўстановы. Так, факультэт права і са- 
вецкага будаўніцтва — у Інстытут са- 
вецкага будаўніцтва і права, факультэт 
народнай гаспадаркі — у Інстытут на
родней гаспадаркі, а сацыяльна-гіста- 
рычнае і літаратурна-лінгвістычнае ад- 
дзяленні педфака — у Вышэйшы пе- 
дагагічны інстытут.

Годам нараджэння самастойнага 
філалагічнага факультэта БДУ стаў год 
1939. Паведамленне аб стварэнні ва 
універсітэце новага факультэта апуб- 
лікавана ў газеце “ Савецкая Беларусь’’ 
21 ліпеня. Дэканам прызначаны відны 
вучоны-лінгвіст прафесар Ц.П. Лом- 
цеў. На першы курс на аддзяленні бе
ларускай і рускай мовы і літаратуры 
было прынята 50 студэнтаў. Аргані-

Вучэбны працэс на пяці аддзя
леннях забяспечваюць 17 кафедраў, 
2 навукова-даследчыя лабараторыі, 
на якіх працуюць 28 прафесараў, 
83 дацэнты, 33 старшых выклад- 
чыкаў, 40 выкладчыкаў.

Сёння на філфаку займаюцца 
1870 студэнтаў, 95 аспірантаў, 15 

магістрантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў-філола- 
гаў ва універсітэце пачалася ў першы 
ж год яго заснавання: 12 жніўня 1921 
года быў аб’яўлены прыём на грамад- 
ска-педагагічнае, прававое, эканамічнае 
і этнолага-лінгвістычнае аддзяленні 
факультэта грамадскіх навук БДУ. 
Дэканам прызначаны таленавіты ву- 
чоны і педагог, у далейшым першы прэ- 
зідэнт Беларускай AH У.М. Ігнатоўскі. 
Праз год факультэт грамадскіх навук 
быў рэарганізаваны, і ўвосень 1922 г. 
на яго базе створаны яшчэ адзін фа
культэт — педагагічны, у склад якога, 
поруч з іншымі (сацыяльна-гістарыч- 
ным, прыродазнаўчым, матэматычным), 
увайшло і літаратурна-лінгвістычнае

Х Ш ІЧ Н Ы  ФАКУЛЬТЭТ
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кафедраў: неарганічнай, ана- 
літычнай, арганічнай, фізічнай, 
высокомолекулярных злучэн- 
няў, радыяцыйнай х ім і і  і  
хімічнай тэхналогіі, агульнай 
х ім іі і  методыкі выкладання 
хіміі, фармацыі.

На факультэце працуюць 
18 прафесараў, 43 кандида
ты навук, 38 навуковыхсуп- 
рацоўнікаў, з іх  14 кандыда- 
таў навук.

Студэнтаў 560, з іх  52 на- 
вучаюцца на платной фор
ме навучання.

Аспірантаў 42, у  тым ліку 
7 на завочнай форме наву
чання, магістрантаў — 7.

Хімічны факультэт — струк- 
турнае падраздзяленне Бела- 
рускага.дзяржаўнага універсі- 
тэта, якое дзейнічае з 1921 г. 
Ля яго вытокаў стаялі праф. 
Б.М. Беркенгейм — выпускнік 
Маскоўскага дзяржаўнага уні- 
версітэта, праф. М.А. Прыляжа- 
еў — выпускнік Варшаўскага 
універсітэта і Э.В. Змачынскі 
— выпускнік Юр’еўскага (Тар- 
тускага) універсітэта. Гісторыя 
факультэта і яго цяперашні 
дзень досыць падрабязна па- 
казаныя ў спецыяльным выпус
ку "Весніка БДУ” , прысвечаным 
80-годдзю універсітэта (серыя 
2, № 3, 2001). Выпускнікамі 
факультэта з ’яўляюцца ака- 
дэмікі HAH Беларусі Ф.М. Ka- 
пуцкі, B.C. Камароў, А.І. Лесні- 
ковіч, B.C. Салдатаў і многія з 
тых, хто сёння працуе ў наву
кова-даследчых інстытутах, ВНУ, 
сярэдніх школах і на прамыс- 
ловых прадпрыемствах. Усяго 
факультэт мае больш за 6000 
выпускнікоў.

На факультэце ўсе студэн
ты атрымліваюць адну спецы
яльнасць G 31.05.01 "Хімія” . 
У рамках гэтай спецыяльнасці

студэнты могуць спецыялізавац- 
ца па наступных накірунках: 
неарганічная, арганічная, аналі- 
тычная, фізічная хімія, хімія 
цвёрдага цела і паўправаднікоў, 
хімія высокамалекулярных злу- 
чэнняў, хімічная экалогія, фар- 
мацэўтычная хімія. Ha апошнія 
дзве спецыялізацыі ажыццяў- 
ляецца асобны набор. Пасля 
заканчэння навучання вы- 
пускнікі атрымліваюць адну з 
чатырох кваліф ікацый — 
"Х ім ік” , “ Хімік. Выкладчык 
хім іі” , “ Хімік. Хімік-эколаг", 
“ Хімік. Хімік-фармацэўт” .

Прыём на факультэт ажыц- 
цяўляецца асобна на аддзя- 
ленні;

1) навукова-вытворчае — 40 
чалавек;

2) навукова-педагагічнае — 
20 чалавек;

3) фармацэўтычнае — 25 
чалавек;

4) экалагічнае — 15 чала
век.

Умовы залічэння адлюстра- 
ваныя ў “ Правілах прыёму ў 
БДУ” . Паводле заявы абітуры- 
ент, які не прайшоў на адно 
аддзяленне, можа ўдзельнічаць

у конкусе на другое.
Факультэт мае сучаснае аб- 

сталяванне для выканання на- 
вуковых даследаванняў, у якіх 
могуць удзельнічаць усе сту
дэнты, — два электронныя 
мікраскопы, спектрометры па- 
рамагнітнага І ядзернага маг- 
нітнага рэзанансу,.разнастай- 
ныя храматографы, спектрафа- 
тометры І шмат іншага. Anpa- 
ча таго, студэнты маюць маг
чымасць выконваць наву- 
ковы я работы  ў НДІ 
фізіка-хімічных праблем БДУ, 
створаным у 1978 г. на базе 
структурных падраздзяленняў 
факультэта, а таксама ў дзвюх

с т у д э н ц к іх  н авукова - 
даследчых лабараторыях. У 
інстытуце больш за 15 сама- 
стойных лабараторый разна- 
стайнага профілю: экстракцыі 
і іонаметрыі, фізіка-арганічнай 
хіміі і мадыфікацыі палімераў, 
ф із іка -х ім іі гетэрагенных 
сістэмаў, біяхім іі і інш. Ha 
факультэце ёсць чытальная 
зала, два камп’ютарныя класы, 
шкловыдзімальная майстэрня.

Асаблівасцю навучальнага 
працэсу на хімічным факуль
тэце з'яўляецца вялікі аб’ём 
лабараторных работ па роз
ных хімічных дысцыплінах. 
Большасць лабараторных

практыкумау оудуецца па на- 
вучальна-даследчым прынцы- 
пе, што дазваляе развіваць 
творчую актыўнасць студэнтаў 
і індывідуалізаваць навучаль- 
ны працэс.

Атрыманы студэнтамі за час 
навучання аб’ём ведаў, уменняў 
і навыкаў дазваляе выпускнікам 
факультэта плённа працаваць 
на прамысловых прадпрыем
ствах любога профілю, якія ма
юць хімічныя лабараторыі, а 
таксама ў навуковых установах, 
ВНУ, школах і камерцыйных 
структурах, занятых вытворчас- 
цю хімічнай і фармацэўтычнай 
прадукцыі.
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Д ж а н  факультэта —  
дацэнт, кандидат  
гістарычных навук  
Сяргей М ікалаевіч ХОДЗІН

Выкладчыкі: 17 дактароў 
гістарычных навук, 19 прафеса- 
раў, 59 дацэнтаў, кандыдатаў 
гістарычных навук.

Кафедры:
1. кафедра крыніцазнаў- 

апвр
2. кафедра гісторыі Бела- 

русі старажытнага часу і  ся- 
рэдніх вякоў;

3. кафедра гісторыі Бело
русі  новага і  навей шага часу;

4. кафедра гісторыі Расіі;
5. кафедра гісторыі паўднё- 

вых і  заходніх славян;
6. кафедра гісторыі стара

жытнага часу і  сярэдніх вякоў;
7. кафедра гісторыі новага 

і  навейшага часу;
8. кафедра археалогіі і  спе- 

цыяльных гістарычных дыс- 
цыплін;

9. кафедра этналогіі, музея- 
логіі і  гісторыі мастацтваў.

Студэнты, магістранты, 
аспіранты: каля 1260 студэн- 
таў дзённай I завочнай фор- 
маў навучання; больш за 100 
магістрантаў іаспірантаў.

2 2 0 0 3 0 ', г. М інскг 
вул. Чырвонаармейская, 6 , 
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2 2 7 -7 1 -0 0  (нам. дэкана), 

2 2 6 -0 1 -7 5  (дэкан), e-m ail: hist@bsu.by

навук, прафесар, міністр адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь, і мно- 
гія іншыя.

Тры аддзяленні: гісторыі, 
архіўна-музейнае, дакумента- 
знаўства.

Чатыры спецыяльнасці: 
гісторыя з накірункамі (гісторыя 
мастацтваў; этналогія; археало- 
гія; паліталогія (на ўзроўні ма- 
гістратуры); айчынная і сусвет- 
ная гісторыя), архіўная справа, 
музейная справа і ахова помнікаў 
гісторыка-культурнай спадчыны 
(з накірункамі: гісторыя і музе- 
ялогія, мастацтвазнаўства і му- 
зеялогія), дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання.

Дванаццаць кваліфіка- 
цый: гісторык, выкладчык гісто- 
рыі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін; гісторык-этнолаг, 
выкладчык гісторыі; гісторык- 
палітолаг, выкладчык гісторыі і 
сацыяльна-гуманітарных дыс- 
цыплін; гісторык-археолаг, вы
кладчык гісторыі; гісторык-мас- 
тацтвазнаўца, выкладчык гісгорыі 
і мастацтвазнаўства; мастацтва- 
знаўца-музеолаг, выкладчык су- 
светнай мастацкай культуры; 
гісторык-музеолаг, выкладчык 
гісторыі, гісторык-даследчык, 
выкладчык гісторыі і сацыяль- 
на-гуманітарных дысцыплін; 
гісторык-архівазнаўца, выклад
чык гісторыі; гісторык-архео- 
граф, выкладчык гісторыі; да- 
кументазнаўца, арганізатар да- 
кументацыйнага забеспячэння 
кіравання; дакументазнаўца, ар- 
ганізатар інфармацыйнага за
беспячэння кіравання; дакумен- 
тазнаўца, спецыяліст па абароне 
інфармацыі.

Вывучаемыя прадметы; 
па спецыяльнасці гісторыя. ар- 
хеалогія і этналогія, палеагра-

Факультэт адкрыты ў 1934 
г. Першым дэканам яго быў 
прызначаны акадэмік B.K. 
Шчарбакоў. У пачатковы перы- 
яд у структуры факультэта 
было 4 кафедры. У іх штаце 
працавалі 18 выкладчыкаў (1 
акадэмік, 2 прафесары, 10 да- 
цэнтаў, 1 аспірант, 4 выкладчыкі 
замежных моў). Першы набор 
склаў 67 студэнтаў.

За час працы факультэта 
дыпломы гісторыкаў атрымалі 
больш за 5 тысяч выпускнікоў.

Славутыя вы пускнікі: 
Л.С. Абецадарскі — аўтар 
шматлікіх навуковых прац, пад- 
ручнікаў, член-карэспандэнт 
АПН СССР; М.С. Сташкевіч — 
доктар гістарычных навук, пра
фесар, дырэктар Інстытута гісто- 
рыі HAH Беларусі; М.Ф. Пілі- 
пенка — дырэктар Інстытута 
мастацтвазнаўства, этнаграфіі і 
фальклору HAH Беларусі; Н.М. 
Мазай — Надзвычайны і Паў- 
намоцны пасол Рэспублікі Бе
ларусь у Францыі; П.І. Бры- 
гадзін — доктар гістарычных

фія, нумізматыка, гістарычная 
псіхалогія, гісторыя краін (рэгі- 
ёнаў) па перыядах, гісторыя 
рэлігіі, гісторыя палітычных 
партый і рухаў, гісторыя раз- 
віцця і ўзаемадзеяння цывілі- 
зацый; па накірунку археало- 
гія дадаткова: метады археала- 
гічных даследаванняў, палявая 
археалогія; па накірунку этна- 
логія; міфалогія і дэманалогія 
беларусаў, антрапалагічныя кан- 
цэпцыі сацыяльнай стратыфіка- 
цыі; народы і культуры Заход- 
няй Еўропы і інш.;

па спецыяльнасці музейная 
справа і  ахова помнікаў гісто- 
рыка-культурнай спадчыны. 
археалогія і археалогія Бела- 
русі; этналогія і этнаграфія Бе- 
ларусі, тэорыя і гісторыя куль
туры; усеагульная гісторыя ма- 
стацтваў; гісторыя, тэорыя і 
методыка музейнай справы; 
музейны менеджмент; па на- 
кірунку мастацтвазнаўства і 
музеялогія: атрыбуцыя і экс- 
пертыза твораў мастацтва, ма- 
стацтва краін Усходу; антыч- 
нае мастацтва, .мастацтва Візан- 
тыі і г.д.;

па спецыяльнасці архіўная 
справа: археаграфія, гісторыя 
дзяржаўных устаноў, замежныя 
архівы, польская мова, архівы 
Беларусі, старажытнабеларуская 
мова і палеаграфія, гісторыя і 
арганізацыя архіўнай справы, тэ
орыя і методыка архівазнаўства, 
архіўная інфарматыка, замежная 
археаграфія і інш.

па спецыяльнасці дакумен- 
тазнаўства I інфармацыйнае за
беспячэнне кіравання: кансты- 
туцыйнае, адміністрацыйнае, 
працоўнае, грамадзянскае пра
ва, інфармацыйныя сістэмы, вы- 
лічальная тэхніка і праграміра- 
ванне, менеджмент, сацыялогія 
кіравання, распрацоўка кіраўні- 
чых рашэнняў, дакументазнаў- 
ства, інфармацыйная бяспека і 
абарона інфармацыі; псіхало- 
гія і этыка дзелавых адносін, да- 
кументная лінгвістыка, тэорыя і 
практыка перакладаў, замежная 
мова (у аб’ёме, неабходным для 
перакладаў).

Асаблівасці 
навучальнага працэсу

Навучанне ва універсітэце 
арганізавана па шматступеннай 
сістэме: бакалаўр, спецыяліст, 
магістр. Па спецыяльнасцях 
“ гісторыя”, “ музейная справа і 
ахова помнікаў гістарычна-куль- 
турнай спадчыны” студэнты на 
працягу першых 2-2,5 года на 
падставе рэйтынгу выбіраюць 
накірунак навучання (усеагуль
ная і айчынная гісторыя, археа- 
логія, этналогія, гісторыя мастац- 
тваў альбо гісторыя і музеяло- 
гія, мастацтвазнаўства і музея- 
логія) і маюць магчымасць да 
8-га семестра змяніць выбраны 
накірунак. Ha ўзроўні спецыя- 
ліста і магістра яны атрымоўва- 
юць розную кваліфікацыю. Ha 
аддзяленні “дакументазнаўства 
і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання” кваліфікацыя зале- 
жыць ад выбару спецыялізацыі 
(пасля 5-га семестра).

Студэнты гістарычнага фа
культэта маюць магчымасць да
даткова вывучаць украінскую, 
літоўскую, польскую і інш. мовы. 
Па накірунках “ этналогія", 
“ гісторыя мастацтваў” , “мастац- 
твазнаўства і музеялогія” шэ- 
раг курсаў і спецкурсаў будзе 
чытацца на замежных мовах. 
Гістарычны факультэт таксама 
практыкуе абмен студэнтамі і 
магістрантамі, сумеснае прахо- 
джанне практык у Польшчы, 
Літве, Расійскай Федэрацыі.

Магчымасці
працаўладкавання

Гістарычны факультэт Бела- 
рускага дзяржаўнага універсітэ- 
та рыхтуе найперш будучых на- 
вукоўцаў, у перспектыве вядучых 
спецыялістаў у пэўнай галіне. 
Выпускнікі па спецыяльнасці 
“гісторьЫ' на ўзроўні бакалаў- 
ра (4 гады навучання) — гэта ла- 
баранты, настаўнікі агульнааду- 
кацыйнай школы; на ўзроўні спе- 
цыяліста (5 гадоў навучання) — 
малодшыя навуковыя супра- 
цоўнікі, выкладчыкі гісторыі і са- 
цыяльна-гуманітарных дыс- 
цыплін у гімназіях, ліцэях, калед-

жах; на ўзроўні магістратуры (6 
гадоў навучання) — выкладчыкі 
ў ВНУ, ліцэях, гімназіях; навуко
выя супрацоўнікі, у залежнасці 
ад спецыялізацыі і накірунку 
(гісторык — этнолаг, палітолаг, ар- 
хеолаг, мастацтвазнаўца);

па спецыяльнасці музея- 
знаўства і  ахова помнікаў гісто- 
рыка-культурнай спадчыны. Ба- 
калаўр можа працаваць экскур- 
саводам (не вышэй за Il кат.), 
малодшым навуковым супрацоў- 
нікам; спецыяліст — навуковым 
супрацоўнікам, загадчыкам сек- 
тара (аддзела фондаў, экскур- 
сійна-масавага аддзела); ма- 
гістр — галоўным захавальні- 
кам фондаў, загадчыкам аддзе
ла (філіяла музея), дырэктарам 
абласнога (раённага) музея; па 
накірунку мастацтвазнаўства і 
музеялогія выпускнік можа пра
цаваць у галіне выкладання 
гісторыі мастацтваў, вывучэння 
і экспертызы твораў мастацтва;

па спецыяльнасці архівазнаў- 
ства: на узроўні бакалаўра — 
архівісг, археограф, палеограф (не 
вышэй за Il кат.); спецыяліста — 
архівіст, археограф, палеограф (I 
кат.), навуковы супрацоўнік, архі- 
варыус; магістратуры -  вядучы 
ці галоўны палеограф (архео
граф), заг. аддзела, вядучы наву
ковы супрацоўнік І г.д.;

па спецыяльнасці дакумен- 
тазнаўства і  інфармацыйнае за
беспячэнне кіравання. бакалаўр 
можа працаваць у якасці сак- 
ратара-рэферэнта з веданнем 
замежнай мовы, сакратара (праў- 
лення, савета, прыёмнай кіраўні- 
ка), архівіста; спецыяліст — офіс- 
менеджэрам, менеджерам па 
персанале, інспектарам па кад
рах, справаводцам, дакумента- 
знаўцам, адміністратарам, спецы- 
ялістам па абароне інфармацыі; 
магістр — архівістам I катэгорыі, 
начальнікам канцылярыі, дырэк
тарам па кадрах і быце, кіраўні- 
ком сакратарыята, выкладчыкам 
дакументазнаўства, можа зай- 
маць пасады ў центральных 
органах дзяржаўнай улады і 
кіравання, органах мясцовай 
улады і самакіравання.

ФІЗ ІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
Д ж а н  факультэта — праф есар,  
доктар фізіка-матэматычных 
навук, Заслужаны дзеяч н ав ук і 
Беларусі Віктар М іхайлавіч  
АНІШ ЧЫ К

Агульная колькасць: прафесараў — 25; да- 
цэнтаў — 65; аспірантаў — 49; магістрантаў — 
8; студэнтаў — 685.

Фізічны факультэт утварыўся ў кастрычніку 
1958 года пасля падзелу фізіка-матэматычнага 
факультэта БДУ на 2 самастойныя. Фізіка-матэ- 
матычны факультэт узнік у 1933 годзе на базе 
фізіка-матэматычнага аддзялення педагагічнага 
факультэта БДУ, якое было адкрыта ў 1922 го
дзе.

Сярод славутых выпускнікоў фізічнага фа
культэта ў першую чаргу неабходна назваць Ге- 
рояў Сацыялістычнай працы, акадзмікаў Л.A. Ap- 
цымовіча, М.А. Барысевіча, Ф.І. Фёдарава, А.Н. 
Сеўчанку. Сярод выпускнікоў факультэта больш
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за 20 акадэмікаў і членаў-карэспандэнтаў АН 
СССР і Беларусі, 6 лаўрэатаў Ленінскай прэміі, 
больш за 50 лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій. У 
гэтым шэрагу прафесар У.Г. Барышэўскі, акадэмікі 
АН Беларусі Л.I. Кісялеўскі, Б.Б. Бойка, Б.В. Бо- 
куць, У.А. Піліповіч, Л.В. Валадзько, П.А. Ana- 
насевіч, B.C. Буракоў, A.M. Ганчарэнка, Г.П. Гуры- 
новіч.

Ha фізічным факультэце падрыхтоўка ажыц- 
цяўляецца па спецыяльнасці “ 31 04 01 - Фізіка". 
Выпускнікі могуць атрымаць кваліфікацыю: “ Фі- 
зік. Даследчык” , “ Фізік. Інжынер” , “Фізік. Вы
кладчык фізікі і інфарматыкі” , “ Фізік. Менед
жер” .

Пасля заканчэння другога курса студэнты раз- 
мяркоўваюцца па спецыялізацыях. 11 кафедраў 
факультэта вядуць навучанне па розных галінах 
фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў і паў- 
правадніковых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і су- 
часнай мікраэлектроннай тэхналогіі, квантавай і 
оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай оптыцы, 
лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, 
ахоўных і плазменных пакрыццях і плёнках, фізіцы 
цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай 
фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электрон
ным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы 
і біятэхналогіі, цеплафізіцы, энергафізіцы і не- 
традыцыйных крыніцах энергіі, атамнай фізіцы і 
фізічных метадах пераўтварэння інфармацыі, фі- 
зіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэрыялаў, 
фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функ-

цыянальных малекулярных I інтэлектуальных ма- 
тэрыялах, методыцы выкладання фізікі, мадэліра- 
ванні фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і 
праблемах сучаснай фізікі, праграміраванні і ін- 
фармацыйным забеспячэнні вылічальных сістэм, 
вучэбным фізічным эксперыменце.

Пасля заканчэння 3-га курса ў адпаведнасці 
з зацверджанымі крытэрыямі (паспяховасць, на- 
вуковая дзейнасць і інш.) праводзіцца размер- 
каванне студэнтаў па ўзроўнях далейшай пад- 
рыхтоўкі: бакалаўр (тэрмін навучання 4 гады), 
дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў), магістр (6 
гадоў).

Акрамя фундаментальней падрыхтоўкі па 
фізіцы і матэматыцы, студэнты факультэта атрым- 
ліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіха- 
логіі, вывучаюць методыку выкладання фізікі і 
інфарматыкі, эканоміку і асновы арганізацыі вы- 
творчасці, маюць магчымасць атрымаць дадат- 
ковую падрыхтоўку па замежнай мове (пасвед- 
чанне “ Перакладчык-рэферэнт навукова-тэхніч- 
най літаратуры”). Асаблівая ўвага на факультэце 
звяртаецца на сучасныя камп’ютарныя тэхналогіі і 
інфарматыку. Узровень камп’ютарнай падрыхтоўкі, 
якая ўключае асваенне пакета карыстальніка пер- 
санальнай ЭВМ, вывучэнне моў праграміравання, 
метадаў матэматычнага мадэліравання, ужыван- 
не камп’ютараў у фізічным эксперыменце, даз- 
валяе студэнтам фізічнага факультэта займаць 
прызавыя месцы ў рэспубліканскіх і міжнарод- 
ных конкурсах і алімпіядах па праграміраванні і 
вылічальнай тэхніцы.

ІІІмат увагі на факультэце надаецца развіццю 
здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты ак- 
тыўна займаюцца навукова-даследчай работай. 
На факультэце функцыянуе больш за дзесяць 
гурткоў па розных фізічных напрамках, студэнц- 
кія навукова-даследчыя лабараторыі. Каля двух 
дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрым- 
ліваюць гранты розных фондаў і грамадскіх 
аб'яднанняў.

Студэнты факультэта маюць магчымасць пра- 
цягваць навучанне ў ВНУ ЗША, ФРГ і іншых за-

ходніх краінах.
Выпускнікі факультэта могуць працаваць у на- 

вукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх 
бюро, у ВНУ, ліцэях І школах краіны, на заводах, 
фабрыках і іншых установах і прадпрыемствах.

Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння на
вучання працаваць ці працягваць навучанне ў ас- 
пірантуры не толькі БДУ І Нацыянальнай Ака- 
дэміі навук Беларусі, але і ў іншых краінах “блізка- 
га” і “далёкага” замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, 
дазваляе выпускнікам легка адаптавацца не толькі 
да працы па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў 
іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, бан- 
каўскай, выдавецкай і інш.).
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часці, выкарыстанне карысных выкапняў і ахова 
геалагічнага асяроддзя і г.д.

Навучальны план прадугледжвае летнія ву
чэбныя і вытворчыя практыкі студэнтаў-экола- 
гаў. Вучэбныя практыкі звычайна праводзяцца 
на геастанцыі “Заходняя Бярэзіна". Тут для сту- 
дэнтаў створаны цудоўныя ўмовы для працы, 
адпачынку і заняткаў спортам. У ліку вучэбных 
практык ёсць комплексная міжзанальная прак
тика, падчас якой студэнты знаёмяцца з лрырод- 
нымі, эканамічна-геаграфічнымі і экалагічнымі 
асаблівасцямі разнастайных рэгіёнаў Беларусі. 
Вытворчыя практыкі праводзяцца ў інстытутах 
HAH Беларусі, арганізацыях Міністэрства при
родных рэсурсаў і аховы навакольнага асярод
дзя, абласных, гарадскіх і раённых інспекцыях 
аховы прыроды.

Студэнцкая НДЛ эколагаў вядзе даследаванні 
па стварэнні геаэкалагічнай карты універсітэц- 
кага гарадка і ландшафтным картаванні урбані- 
заваных раёнаў і гарадоў.

Пасля заканчэння універсітэта студэнты-эко- 
лагі могуць працаваць у структурных падраз- 
дзяленнях Міністэрства природных рэсурсаў і 
аховы навакольнага асяроддзя, навукова-даслед
чых і праектных інстытутах, маюць права выкла- 
даць геаграфію і экалогію ў сярэдніх специаль
ных навучальных установах І школах.

Спецыялізацыя па ГІС (адкрылася ў 1997 г.) 
выклікана патрабаваннямі часу: рэзкім павелі- 
чэннем магутнасці інфармацыйнай плыні ў rani- 
не прыродакарыстання. Ha мяжы інфарматыкі і 
комплексу навук пра Зямлю ўзнікла геаінфар- 
матыка — навука пра тэхналогію збору, заха- 
вання, пераўтварэння, адлюстравання і распаў- 
сюджвання прасторава-каардынаванай інфарма- 
цыі для вырашэння задач інвентарызацыі, апты- 
мізацыі і кіравання геасістэмамі.

Кваліфікацыя “ Географ. Спецыяліст па ГІС” 
адкрывае шырокія магчымасці для атрымання 
тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі па комп
лексе дысцыплін, неабходных пры распрацоўцы 
і прымяненні інфармацыйных тэхналогій. У пра- 
цэсе навучання фармуюцца веды і ўменні па 
фізічнай і сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, лан- 
дшафтазнаўстве, экалогіі, глебазнаўстве, геалогіі, 
геадэзіі, картаграфіі, а таксама па специальных 
дысцыплінах, такіх як геаінфарматыка, апаратна- 
праграмныя сродкі ГІС, дыстанцыйныя метады 
даследаванняў/фотаграмметрыя, тапаграфія, ас
новы зямельных адносін, землеўпарадкаванне, зя- 
мельны кадастр, зямельнае права, планаванне і 
інфраструктура населеных пунктаў, ацэнка зямель 
і нерухомасці і інш.

Ha цяперашнім этапе фармуецца цэлая група 
геаінфармацыйных прафесій: ГІС-менеджэр, ГІС- 
аналітык (пастаноўка і выкананне задач), ГІС-сле- 
цыяліст (праектаванне і эксплуатация ГІС), ГІС- 
праграміст (сістэмнае суправаджэнне і распрацоў- 
ка прикладных праграм), ГІС-тэхнік (эксплуата
ция ГІС).

Выпускнікі спецыялізацыі ГІС будуць праца
ваць найперш у сістэме Камітэта па зямельных 
рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце 
Міністраў Беларусі, яго тэрытарыяльных орга
нах, падведамасных навуковых, вытворчых, наву
чальных прадпрыемствах і арганізацыях, у пад- 
раздзяленнях землеўпарадкавальнай службы 
rap- і райвыканкамаў, у ВНУ. У больш аддале- 
най перспектыве і ў іншых галінах навук пра 
Зямлю будуць запатрабаваныя спецыялісты па 
геаінфармацыйных сістэмах, бо ўкараненне праг- 
рэсіўных рэсурсазберагальных інфармацыйных 
тэхналогій XXI стагоддзя патрабуе падрыхтава- 
ных спецыялістаў высокай кваліфікацыі. .

дзён студэнты замацоўваюць тэарэтычныя веды. 
Геадэзісты і тапографы праводз'яць тапаграфіч- 
ныя здымкі і складаюць план мясцовасці, дэ- 
шыфруюць аэрафотаздымкі, праводзяць камбі- 
наваныя здымкі на фотапланах. Геолагі дасле- 
дуюць горныя пароды і мінералы, вывучаюць за- 
ляганне парод, іх узрост і паходжанне. Гідролагі 
праводзяць заняткі з прыладамі, фіксуючы хут- 
касць цячэння, глыбіню ракі, аб’ём сцёку вады. 
Метэаролагі вядуць назіранні за надвор’ем, 
мікракліматам, складаюць графікі, прагноз на- 
двор’я. Глебазнаўцы вывучаюць глебы па раз- 
рэзах, на падставе якіх складаюць глебавую кар- 
тасхему. Геамарфолагі вызначаюць памеры і 
формы пагоркаў, паніжэнняў і іх паходжанне. 
Геабатанікі вывучаюць расліны, вызначаюць іх 
назвы, тып леса, луга па пераважных трупах 
раслін.

Заключным этапам з’яўляюцца фізіка- і эка- 
номгеаграфічная практыкі, дзе даецца комплек- 
снае апісанне і ацэнка прыродных умоваў і гас- 
падарчай дзейнасці чалавека на пэўным участку 
тэрыторыі.

На факультэце рыхтуюць спецыялістаў па по- 
шуках і разведцы рудных і нярудных карысных 
выкапняў, радовішчаў нафты і газа, а таксама рэд- 
казямельных і радыеактыўных элементаў.

Будучыя спецыялісты-геолагі атрымліваюць 
практычныя навыкі падчас вытворчых практык на 
прадпрыемствах BA “ Белгеалогія” , павышаюць 
сваю кваліфікацыю ў шчыльным кантакце з на- 
вукоўцамі Інстытута геалагічных навук HAH Бе- 
ларусі і Беларускага навукова-даследчага інсты- 
тута геолага-разведачных пошукаў.

За гады навучання будучыя геолагі павінны 
быць падрыхтаваны да вытворча-тэхналагічнай, 
арганізацыйна-кіраўнічай, праектна-даследчай, на- 
вуковай і выкладчыцкай дзейнасці ў галіне пра- 
ектавання, правядзення пошукавых і геолагараз- 
ведачных работ, падліку запасаў і ацэнкі перс- 
пектываў распрацоўкі радовішчаў карысных вы- 
капняў, выкарыстання сучасных тэхналогій іх 
здабычы і ўтылізацыі, расчлянення геалагічных 
разрэзаў і пабудовы геалагічных картаў, правя
дзення ўсебаковых літалагічных, петраграфічных 
і стратыграфічных аналізаў.

Выпускнікі-геолагі прызначаюцца пераважна 
для працы ў палявых пошукавых і геолага-раз
ведачных атрадах, партыях і экспедыцыях, цент
ральных і мясцовых вытворчых геалагічных служ
бах, тэматычных партыях, анапітычных лабарато- 
рыях, праектных і навукова-даследчых арганіза- 
цыях, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных наву
чальных установах, прафесійна-тэхнічных вучы- 
лішчах, у экалагічных аддзелах выканаўчай улады 
(пытанні і задачы геаэкалогіі).

Падрыхтоўка геаэколагаў ажыццяўляецца на 
базе геаграфічнай адукацыі і прадугледжвае вы-

вучэнне многіх фундаментальных дысцыплін ге- 
аграфічнага профілю, такіх як агульнае земля- 
знаўства, геамарфалогія, геалогія, глебазнаўства, ме- 
тэаралогія і кліматалогія, фізічная, эканамічная, па- 
літычная і сацыяльная геаграфія свету і асобных 
рэгіёнаў і інш. Разам з тым, у навучальным плане 
эколагаў прысутнічаюць такія дысцыпліны, якія не 
вывучаюць студэнты іншых спецыяльнасцяў: бія- 
логія, экалогія, геаэкалогія, экалогія ландшафтаў, 
радыеэкапогія, экапагічны маніторынг, вучэнне аб 
навакольным асяроддзі, экалагічнае картаграфа- 
ванне, экалагічнае права, праблемы прыродакары
стання і інш. Апрача таго, пачынаючы з другога 
курса студэнтам чытаюцца спецкурсы, прызнача- 
ныя для пашырэння і паглыблення ведаў у рам
ках іх спецыяльнасці. Сярод іх экалогія горада, 
экалагічныя праблемы Беларусі, экалагічныя праб-

ГЕДГРДФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Д ж а н  факультэта —  
праф есар, доктар 
геаграфічных нав ук  
Іван Іванавіч П ІРО Ж Н ІК

Педагогічную работу вядуць больш за 100 
сулрацоўнікаўрярод якіх 12 прафесараў, 14 дак- 
тароў навук, 44 дацэнты, кандыдаты навук.

На факультэце працуюць 8 кафедраў / 3 
навукова-даследчыя лабараторыі:

кафедра глебазнаўства I  геалогіі (заг. — 
д.г.н., праф. B.C. Аношка);

кафедра геадэзііікартаграфіі (заг. — к.г.н., 
праф. Р.А. Жмойдзяк);

кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі I 
дзяржаў Супольнасці (заг. — д.т.н., праф. /.B. 
Войтаў);

кафедра геаграфічнай экалогіі (заг. — 
д.г.н., праф. А.М. Вітчанка);

кафедра дыналіічнай геалогіі (заг. — д.г.н., 
праф. В.М. Губін);

кафедра агульнага землязнаўства (заг. — 
д.г.н., дац. П.С.Лопух);

кафедра фізічнай геаграфіі мацерыкоў і  акі- 
янаў і  методыкі выкладання геаграфіі (заг. — 
праф. B. H. Кісялёў);

кафедра эканамічнай геаграфіі замежных 
краін (заг. — д.г.н., праф. LI. Пірожнік);

НДЛ экалогіі ландшафтаў (заг. — к.с.-г.н., 
ст.н.с. В.М. Яцухна);

НДЛ возеразнаўства (заг. — к.б.н., ст.н.с. 
Б.П. Уласаў);

НДЛ геолага-экалагічных проблем (заг. 
— д.г.-м.н., ст.н.с. М.Г. Ясавееў).

Сёння на геаграфічным факультэце наву- 
чаюцца 922студэнты, 25 аспірантаў /' 6 магі- 
странтаў.

Геаграфічны — адзін з найстарэйшых і вя- 
дучых факультэтаў Беларускага дзяржаўнага уні- 
версітэта, адкрыты ў 1934 г. Першапачатк-овая 
назва — геолага-глебава-геаграфічны. Гэта ас- 
ноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў-геогра- 
фаў для навуковай і практычнай работы, геагр^- 
фічных даследаванняў у Беларусі па актуаль
ных праблемах фізічнай і эканамічнай геаграфіі 
і комплексным картаграфаванні. У арганізацыі 
факультэта прымалі ўдзел навукоўцы Масквы, Ле- 
нінграда (М.М. Смірноў, І.М. Іваноў і інш.). У пер- 
шыя гады выкладчыцкую і навукова-даследчую 
работу на геолага-глебава-геаграфічным факуль
тэце вялі акадэмікі АН БССР Я.М. Афанасьеў, 
М.Ф. Бліядуха, член-карэспандэнт АН БССР А.М. 
Жырмунскі, дацэнты С.С. Малярэвіч, Н.С. Тарай- 
мовіч і інш.

Усяго факультэт падрыхтаваў каля 10 тыс. 
спецыялістаў, сярод якіх акадэмікі AH БССР 
Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, члены-карэспан- 
дэнты HAH Беларусі В.К. Лукашоў, В.Ф. Мядз- 
ведзеў, больш за 30 дактароў і 200 кандыдатаў 
навук, вядучыя спецыялісты народнай гаспадаркі, 
заслужаныя дзеячы навукі і адукацыі.

Многія супрацоўнікі факультэта адзначаны 
высокімі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь: лаў- 
рэатамі Дзяржаўнай прэміі сталі А.Г. Мядзве- 
дзеў, В.П. Якушка, М.Г. Ясавееў. Званні заслу- 
жаных дзеячоў навукі і заслужаных дзеячоў аду- 
кацыі нададзены А.Г. Мядзведзеву, В.П. Якуш
ка, P.А. Жмойдзяку, М.Т. Раманоўскаму, В.А. 
Жучкевічу і інш., медалём Францішка Скарыны 
ўзнагароджаныя B.C. Аношка і В.П. Якушка.

2 2 0 0 5 0 , г. М інск, 
вул. Ленинградская, 16, 
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Спецыяльнасці і спецыялізацыі, 

па якіх вядзецца 
падрыхтоўка спецыялістаў

Ha геаграфічным факультэце навучанне вя
дзецца па шматузроўневай сістэме па 3 спецы- 
яльнасцях: “ Геаграфія” (у тым ліку спецыяліза- 
цыя Т ІС ’’ па асобным вучэбным плане), Tea- 
экалогія” , “ Геалогія" — і 15 спецыялізацыях (ге- 
аграфія — 12 спецыялізацый, геаэкапогія — 1, 
геалогія — 2). Працуюць 8 спецыяльных кафед- 
раў. Пасля 2-га курса студэнты на падставе 
ўзроўню паспяховасці і ўдзелу ў вучэбна-наву- 
ковай рабоце размяркоўваюцца для навучання 
па праграме бакалаўра (I ступень вышэйшай аду- 
кацыі, 4 гады), спецыяліста (5 гадоў) ці магістра 
(II ступень вышэйшай адукацыі, 6 гадоў). 

Спецыялізацыі 
Па спецыяльнасці G.31.02.01 — «Геаграфія»: 
«Фізічная геаграфія», «Геамарфалогія», «Ге- 

аграфія турызму і экскурсійны менеджмент», 
«Эканамічная геаграфія», «Дэмаграфія», «Геа- 
графія глебаў, зямельныя рэсурсы, меліярацыя», 
«Гідралогія сушы», «Картаграфія», «Метэарало- 
гія і кліматалогія», «Фізічная геаграфія мацеры- 
коў і акіянаў», «Рэгіянальная сацыяльна-экана- 
мічная геаграфія»;

G.31.02.01.01.14 «Геаінфармацыйныя сістэмы» 
Па спецыяльнасці 1.51.01.01 — «Геалогія і

разведка карысных выкапняў»:
«Геалагічная здымка і пошукі радовішчаў ка

рысных выкапняў», «Літалогія»
Па спецыяльнасці H.33.01.02 — «Геаэкало- 

гія»:
H.33.01.02.02 «Ахова прыроды і рацыяналь- 

нае выкарыстанне прыродных рэсурсаў».
Кваліфікацыі:
«Географ, настаўнік геаграфіі» (па спецыяль- 

насці «Геаграфія»);
«Эколаг-географ, настаўнік экалогіі і геа- 

графіі» (спецыяльнасць «Геаэкапогія»);
«Інжынер-геолаг» (спецыяльнасць «Геалогія 

і разведка карысных выкапняў»); «Географ. Cne- 
цыяліст па ГІС» (спецыялізацыя «ГІС»)

Ha I і Il курсах студэнты вывучаюць цыкл 
сацыяльна-гуманітарных і прыродазнаўчых дыс- 
цыплін, а таксама вялікую колькасць спецыяль
ных дысцыплін па агульным землязнаўстве, агуль-

най геалогіі, глебазнаўстве і геаграфіі глебаў, ме- 
тэаралогіі і кліматалогіі, гідралогіі, біягеаграфіі, 
геадэзіі і картаграфіі, фізічнай і эканамічнай ге- 
аграфіі Расіі, фізічнай геаграфіі мацерыкоў, ге- 
аграфіі акіянаў, эканамічнай геаграфіі замежных 
краін, агульнай тапаніміцы, геаграфіі Беларусі, 
гісторыі і метадалогіі геаграфічных навук, асноў- 
ных праблемах фізічнай і эканамічнай геаграфіі, 
выкарыстанні прыродных рэсурсаў і ахове пры
роды, методыцы выкладання геаграфіі і інш. Пры 
канцы 1-га і 2-га курсаў праводзіцца вучэбная 
практыка, на 3-м і 4-м курсах — вытворчая. Для 
правядзення палявых практык створана вучэб
ная геаграфічная станцыя «Заходняя Бярэзіна» 
(Валожынскі р-н Мінскай вобл.). Там ёсць спаль- 
ныя карпусы, клуб, сталовая, вучэбныя пакоі, спар- 
тыўная пляцоўка, лабараторыя. На працягу 36
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дыферэнцыяльныя ўраўненні, 
дыскрэтная матэматыка і матэ- 
матычная логіка, праграміраван- 
не, вылічальныя метады алгеб
ры, аперацыйныя сістэмы, тэорыя 
алгарытмаў. Гэта уніфікацыя, па 
меры магчымасці, прадоўжана 
таксама і на старэйшых курсах. 
Так, на ўсіх спецыяльнасцях вы- 
вучаюцца такія дысцыпліны, як 
тэорыя імавернасцяў і матэма- 
тычная статыстыка, функцыя- 
нальны аналіз і інтэгральныя 
ўраўненні, метады лікавага ана- 
лізу, метады аптымізацыі, дасле- 
даванне аперацый, камп’ютар- 
ныя сеткі, мадэлі даных і сістэ- 
мы кіравання базамі даных. 
Акрамя гэтых дысцыплін на 
кожнай спецыяльнасці глыбо- 
ка вывучаецца шэраг дысцыплін, 
характэрных менавіта для да- 
дзенай спецыяльнасці. Праду- 
гледжана, напрыклад, у залеж- 
насці ад спецыяльнасці, паглыб- 
леная падрыхтоўка адпаведна ў 
галіне інфарматыкі, прыкладной 
матэматыкі, эканомікі, фінансаў, 
камп'ютарнай бяспекі. Усё гэта 
спрыяе таму, што выпускнікі фа
культэта карыстаюцца вялікім 
попытам не толькі ў Рэспублі- 
цы Беларусь, але і далёка за яе 
межамі і не маюць цяжкасцей 
з працаўладкаваннем. Так, вы- 
пускнікі факультэта па спецыя- 
лізацыі “тэхнічная інфарматы- 
ка" атрымаюць не толькі дып- 
лом БДУ, але і дыплом Мангей- 
мскага універсітэта (Германія) у 
выніку сумесных дамоўленасцей 
і супрацоўніцтва з гэтым універ- 
сітэтам.

На факультэце прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі ство- 
рана і дзейнічае сістэма бес- 
перапыннай адукацыі, арыента- 
ваная на прадметы матэматы
ка і інфарматыка, якая ўклю- 
чае як пастаянна дзейныя шко
лы юных (вочная і вочна-за- 
вочная, пачынаючы з 5-га класа 
школы), так і розныя мера- 
прыемствы алімпіядна-конкур- 
снага і навучальнага характе
ру (алімпіяды, канферэнцыі, 
зборы, летнія школы і інш.). 
Галоўная мэта такой сістэмы 
— стварэнне ўмоваў для по- 
шуку і дадатковай адукацыі Ba 
ўсіх сучасных галінах ма
тэматык! і інфарматыкі, каб 
кожны здольны вучань ці сту- 
дэнт мог максімальна хутка і 
поўна рэалізаваць свой па- 
тэнцыял ва ўпадабанай ім 
сферы дзейнасці (у першую 
чаргу, у навуцы, а таксама ў пра- 
фесійнай або іншай дзей- 
насці).

Запрашаем усіх жадаючых 
на факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі БДУ, 
а вучняў 5-10 класаў — у нашы 
школы юных, цэнтр па працы 
са здольнымі юнакамі і дзяў- 
чатамі («ЮНІ-цэнтр-ХХІ»).

ФАКУЛЬТЭТ КІРДВДННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫК! I ІНФДРМДТЫКІ

Д ж а н  факультэта — дацэнт, 2 2 0 0 5 0 , г. М інск,
кандидат фізіка-матэматычных н ав ук  прасп. Ф . Скарыны, 4 ,
Павел Аляксеевіч М АНДРЫ К гэл- 2 0 9 -5 2 -4 5

Д ж а н  факультэта — дацэнт, 2 2 0 0 3 7 , г. М інск,
кандидат эканамічны х н ав ук  вул. Батанічная, 15,
Уладзімір Германавіч БУ/1АЎКА тэл. 2 3 5 -17 -2 2 , 2 10 -0 1 -1 0

CacmaQ выкладчыкаў: 25npa- 
фесараў і  дактароў навук, 
больш за 90 дацэнтаў і  канды- 
датаў навук.

Колькасць кафедраў: 11.
Колькасць студэнтаў: 1200.
Колькасць аспірантаў: 57.
Колькасць магістрантаў: 11.
Дата заснавання: I красав

ка 1970 года.
За перыяд існавання на фа

культэце падрыхтавана больш 
за сем тысяч спецыялістаў.

Неабходнасць адкрыцця 
факультэта была звязана з па- 
трэбамі народнай гаспадаркі ў 
прынцыпова новых спецыялі- 
стах — прикладных матэматы- 
ках, якія выкарыстоўвалі б у 
сваёй працы на высокім пра- 
фесійным узроўні сучасныя ма- 
тэматычныя метады І камп’ю- 
тарныя тэхналогіі.

На базе факультэта прык
ладной матэматыкі і інфарма- 
тыкі заснаваньія і працуюць у 
цесным супрацоўніцтве з ім 
установи БДУ са статусам юры- 
дычнай асобы: спецыяльны фа
культэт бізнесу і інфармацый- 
ных тэхналогій, факультэт павы- 
шэння кваліфікацыі па прык
ладной матэматыцы і ЭВМ, Ha- 
цыянальны навукова-даследчы 
цэнтр прикладных праблем ма
тэматык! і інфарматыкі; Цэнтр 
камп’ютарнага мадэліравання; 
Цэнтр інтэлектуальных камп’- 
ютарных сістэм. Факультэт мае 
спецыялізаваную бібліятэку і 
вучэбна-навуковы вылічальны 
комплекс, аснашчаны сучаснымі 
камп’ютарамі.

Пачынаючы з 1998 года сту
денты факультэта прымаюць 
актыўны ўдзел у камандных

чэмпіянатах свету па праграма- 
ванні. Чатыры разы яны вы- 
ходзілі ў фінал гэтых прэстыж- 
ных слаборніцтваў (Галандыя, 
1999 г.; ЗША, 2000 г., 2002 г.
і . 2003 г.), дзе выступілі ўдала, 
пацвердзіўшы высокі ўзровень 
падрыхтоўкі спецыялістаў на 
факультэце. У 2001 годзе ў 
Празе (Чэхія) студэнты факуль
тэта ўпершыню ўзялі ўдзел у 
Міжнароднай матэматычный 
алімпіядзе сярод студэнтаў, дзе 
атрымалі дипломы першай, дру
гой і трэцяй ступеняў. У 2002 
г. у Варшаве (Польшча) з шасці 
нашых удзельнікаў двое атры- 
малі дипломы першай ступені, 
а чацвёра — другой. Акрамя 
таго, студэнт Ill курса Іван Ло- 
сеў стаў абсалютным перамож- 
цам гэтага міжнароднага сту- 
дэнцкага форуму.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
ажыццяўляецца на дзённым 
аддзяленні І вядзецца па на- 
ступных пяці спецыяльнасцях:

- Прыкладная матэматы
ка — матэматык-праграміст (да- 
даткова — вьжладчык матэма
тык! і інфарматыкі);

- Інфарматыка — матэма
тык — сістэмны праграміст;

- Эканамічная кіберне- 
тыка — матэматык-эканаміст;

- Актуарная матэматы
ка — матэматык-фінансіст;

- Камп’ютарная бяспе
ка — спецыяліст па абароне 
інфармацыі, матэматык.

У межах пералічаных спецы
яльнасцей прадугледжаны на- 
ступныя спецыклізацыі:

Прыкладная матэматыка: ма- 
тэматычная фізіка, матэматычнае 
мадэліраванне, вылічальная ды-

ягностыка, лікавыя метады, да- 
следаванне аперацый і сістэмны 
аналіз, аптымізацыя і аптымаль- 
нае кіраванне, матэматычнае і 
праграмнае забеспячэнне праб- 
лемна-арыентаваных сістэм, ма
тэматычнае забеспячэнне аўта- 
матызаваных сістэм праектаван- 
ня і кіравання, матэматычнае і 
праграмнае забеспячэнне вылі- 
чальных машын і сістэм, акту
арная матэматыка і статыстыка, 
матэматычная кібернетыка, тэо
рыя імавернасцяў і матэматыч
ная статыстыка, методыка вы- 
кладання матэматыкі і інфарма- 
тыкі, матэматычнае і праграмнае 
забеспячэнне крыптаграфіі і 
аналізу даных. Асноўнымі 
відамі дзейнасці спецыялістаў 
гэтай кваліфікацыі з’яўляюцца 
стварэнне матэматычных мадэ- 
ляў, алгарытмаў і праграм кіра- 
вання аб’ектамі і працэсамі, рас- 
працоўка матэматычнага і пра- 
грамнага забеспячэння элект- 
роннай вылічальнай тэхнікі.

Інфарматыка: праграмнае 
забеспячэнне вылічальных 
сістэм, праграмнае забеспячэн
не сістэм аўтаматызацыі, інтэ- 
лектуальныя інфармацыйныя 
сістэмы, архітэктура вылічаль- 
ных сістэм; вылічальныя сістэ- 
мы і працэсы, арганізацыя, рас- 
працоўка і праграмнае забес
пячэнне інфармацыйных сістэм, 
інфармацыйныя тэхналогіі 
фінансавых сістэм, тэхнічная 
інфарматыка. Асноўнымі 
відамі дзейнасці спецыялістаў 
гэтай кваліфікацыі з’яўляюцца 
стварэнне матэматычных мадэ- 
ляў і аўтаматызацыя праектаван- 
ня складаных сістэм, распра- 
цоўка сістэмнага праграмнага 
забеспячэння сродкаў вылі- 
чальнай тэхнікі.

Эканамічная кібернетыка: 
эканаметрычнае мадэліраванне, 
аналіз і прагназіраванне; мета
ды аптымізацыі ў кіраванні і 
эканоміцы; эканоміка-матэма- 
тычныя метады; інфармацый- 
ныя тэхналогіі кіравання ў эка- 
номіцы; фінансавы менедж
мент. Асноўнымі відамі дзей- 
насці спецыялістаў гэтай квалі- 
фікацыі з’яўляюцца матэматыч
нае мадэліраванне і 
аптымізацыя эканамічных пра- 
цэсаў і сістэм; эканаметрычны 
аналіз і прагназіраванне ў эка- 
номіцы і бізнесе; распрацоўка 
камп’ютарных сістэм апрацоўкі

інфармацыі і кіравання ў эка- 
номіцы і бізнесе.

Актуарная матэматыка: ма- 
тэматыка страхавання; матэма
тыка фінансавага рынку; фінан- 
савая эканоміка; фінансавая 
інжынерыя. Асноўнымі відамі 
дзейнасці спецыялістаў гэтай 
кваліфікацыі з’яўляюцца інвес- 
тыцыйны аналіз і кіраванне 
актывамі; агульнае страхаван- 
не і страхаванне жыцця; пенсій- 
нае забеспячэнне; дэмагра- 
фічная статыстыка. .

Камп'ютарная бяспека: ма- 
тэматычныя метады абароны 
інфармацыі, аналіз бяспекі кам
п’ютарных сістэм, абароненыя 
інфармацыйныя сістэмы, праг- 
рамна-апаратныя метады аба
роны інфармацыі.

Пачынаючы з 2001/2002 
навучальнага года па кожнай 
спецыяльнасці прадугледжана

разлічаны на 4 гады І не пра- 
дугледжвае падрыхтоўку па 
спецыялізацыі.

2. Атрыманне вышэйшай 
адукацыі, якая забяспечвае пад- 
рыхтоўку па спецыяльнасці і 
спецыялізацыі і пацвярджаец- 
ца прысваеннем адпаведнай 
кваліфікацыі і дипломам спе- 
цыяліста. Вучэбны план пад- 
рыхтоўкі дыпламаванага спецы- 
яліста разлічаны на пяць гадоў 
і прадугледжвае падрыхтоўку 
па спецыяльнасці і спецыяліза- 
цыі.

3. Атрыманне вышэйшай 
адукацыі, якая забяспечвае лад- 
рыхтоўку па спецыяльнасці і 
спецыялізацыі і пацвярджаец- 
ца прысваеннем адпаведнай 
кваліфікацыі і дыпломам магі- 
стра. Вучэбны план падрыхтоўкі 
магістра разлічаны на шэсць 
гадоў і прадугледжвае больш

шматузроўневая сістэма пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў. Пасля 
заканчэння другога курса сту- 
дэнтам прапануецца тры вары- 
янты працягу навучання (за- 
лічэнне на якія праводзіцца на 
конкурснай аснове):

1. Атрыманне вышэйшай 
адукацыі, якая забяспечвае пад- 
рыхтоўку па спецыяльнасці і па- 
цвярджаецца прысваеннем ад
паведнай кваліфікацыі і дып
ломам бакалаўра. Вучэбны 
план падрыхтоўкі бакалаўра

паглыбленую падрыхтоўку па 
спецыяльнасці і спецыялізацыі 
ў параўнанні з вучэбным пла
нам падрыхтоўкі дыпламавана
га спецыяліста.

Сярод асаблівасцей наву
чальнага працэсу адзначым, што 
на факультэце па ўсіх спецыяль
насцях уніфікавана базавая пад- 
рыхтоўка студэнтаў (на першым 
і другім курсах). Яна грунтуец- 
ца на вывучэнні наступных ас- 
ноўных дысцыплін: матэматыч- 
ны аналіз, геаметрыя І алгебра,

Факультэт заснаваны 14 сакавіка 
1997г.

Выкладчыцкі састаў: 9 прафесараў, 
11 дактароў навук, 30 дацэнтаў, 51 кан- 
дыдат навук.

Колькасць кафедраў: 6.
Колькасць студэнтаў: 1432
Формы навучання: дзённая, завочная, 

дыстанцыйная.
Спецыяльнасці: менеджмент, 

правазнаўства, сацыяльная рабо
та.

Кваліфікацыі: менеджэр-эканаміст, 
юрыст, спецыяліст па сацыяльнай рабо-

це — псіхолаг, спецыяліст па сацыяль
най рабоце.

Дзякуючы плённаму супрацоўніцтву 
створанага на факультэце Міжнародна- 
га цэнтра маладзёжнага абмену з шэра- 
гам замежных грамадскіх маладзёжных 
арганізацый студэнты маюць магчымасць 
не толькі бліжэй пазнаёміцца са сваімі 
равеснікамі за мяжой, прайсці стажыроў- 
ку і пабачыць памятныя мясціны Вялі- 
кабрытанІІ, Францыі, Швейцары!, Швецыі, 
Нарвегіі, Германіі, Фінляндыі і іншыхкраі- 
наў, але і папрацаваць з імі плячом да 
пляча.



Факультэт менеджменту нерухомай 
маёмасці быў створаны як установа Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэта ла- 
водле рашэння Вучонага савета загадам 
рэктара БДУ ад 17 верасня 1999 года. 3 
1 жніўня 2002 г. факультэт менеджмен
ту нерухомай маёмасці ў вучэбна-мета- 
дычным плане аб'яднаны з эканамічным

І М і Ш Н і І Ш І Ш  (
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Д ж а н  факультэта — праф есар, доктар 
ф іпасоф скіх н авук , Заслужаны дзеяч н ав ук і 
Рэспублікі Беларусь Анатоль Ізотавіч ЗЕЛЯНКОЎ

2 2 0 0 5 0 , г. М інск, 
вул. К . М ар кса , 3 1, 

тэл. 2 2 7 -6 0 -2 5 , тэл./факс 2 2 2 -3 7 -8 6 , 
e-m ail: phse@bsu.by 

сайт: w w w .ffsn .bsu .by

На сённяшні дзень на факультэце 
навучаецца каля 1000 студэнтаў і  ма- 
гістрантаў. Вядзецца падрыхтоўка кад- 
раў Вышэйшай навуковай / педагагіч- 
най кваліфікацыі проз інстытут аспіран- 
туры І докторантуры (ЮОчалавек).

Слецыяльная падрыхтоўка на фа
культэце ажыццяўляецца кафедрамі 
філасофіі і  метадалогіі навукі, філа- 
софіі культуры, сацыялогіі, псіхалогіі, 
сацыяльнай камунікацы/. Вучэбны пра- 
цэс праводзіцца кваліфікаванымі вы- 
кладчыкамі, сярод якіх 22 доктары і  
звыш 60 кандыдытаў навук, дацэнтаў. 
Для выкладання запрашаюцца спецы- 
ялісты з інстытутаў HAH Беларусі, а 
таксама з іншых цэнтраў рэспублікі, 
блізкага і  далёкага замежжа.

Яшчэ ў 1921 годзе ў рамках фа
культэта грамадскіх навук пачалося на
вучанне студэнтаў па філасофіі, сацы- 
ялогіі і іншых сацыяльна-гуманітар- 
ных дысцыплінах.

Спецыяльная падрыхтоўка філа- 
софскіх кадраў у БДУ пачыналася ў 
1947 г. з адкрыццём аддзялення філа- 
софіі на гістарычным факультэце. Шы- 
рокамаштабная падрыхтоўка спецыялі- 
стаў сацыяльна-гуманітарнага профілю 
для нацыянальнай сістэмы адукацыі, на- 
вукі і культуры пачала здзяйсняцца з 
верасня 1989 года ў рамках філасофс- 
ка-эканамічнага факультэта. У адпавед- 
насці з рашэннем Вучонага савета БДУ 
ад 1 сакавіка 1999 года на базе філа- 
софска-эканамічнага факультэта адкры- 
ты факультэт філасофіі і сацыяльных 
навук і эканамічны факультэт.

Факультэт філасофіі І сацыяльных 
навук уключае чатыры аддзяленні па 
дзённай форме навучання — філасофіі, 
сацыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і ка- 
мунікацыі: сацыяльныя тэхналогіі, і два 
аддзяленні па завочнай форме наву
чання — філасофіі і сацыялогіі.

Падрыхтоўка студэнтаў па дзённай 
форме навучання ажыццяўляецца на 
трох узроўнях: бакалаўр, дыпламава- 
ны спецыяліст, магістр.

Бакалаўр (4 гады навучання) атрым- 
лівае вышэйшую гуманітарную адука- 
цыю, авалодвае ведамі і навыкамі на 
ўзроўні, дастатковым для вырашэння ты

ловых задач у вытворчаи I педагагіч- 
най дзейнасці. Бакалаўр засвойвае праг- 
раму першаснай спецыялізацыі па ад- 
ным з накірункаў факультэта, выконвае 
праграмы вытворчай і педагагічнай прак- 
тык, якія адаптаваны да сістэмы сярэд
няй адукацыі; атрымлівае неабходную 
падрыхтоўку для працягу навучання ў 
магістратуры.

Дыпламаваны спецыяліст (5 гадоў 
навучання) атрымлівае вышэйшую пра- 
фесійную адукацыю, фундаментальную 
падрыхтоўку ў галіне сацыяльна-гума- 
нітарных навук, а таксама авалодвае 
спецыяльнымі ведамі і навыкамі на 
ўзроўні, дастатковым для ажыццяўлен- 
ня вытворчай, педагагічнай і даслед- 
чай дзейнасці. Дыпламаваны спецы- 
яліст павінен быць падрыхтаваным для 
выканання высокапрафесійных задач, 
выкладчыцкай работы ва ўстановах 
сістэмы вышэйшай адукацыі, да пра
цягу навучання ў аспірантуры.

Магістр (6 гадоў навучання) — гэта 
спецыяліст з вышэйшай прафесійнай 
адукацыяй, які ваподае глыбокімі ве
дам! ў галіне фундаментальных навук, 
а таксама спецыяльнымі ведамі і на
выкам! на ўзроўні, неабходным для 
ажыццяўлення навукова-вытворчай, на- 
вукова-педагагічнай і навукова-даслед- 
чай дзейнасці. Падрыхтоўка па магі- 
стэрскіх праграмах на факультэце пра- 
дугледжвае: а) індывідуальную тэарэ- 
тычную падрыхтоўку з арыентацыяй на 
вузкую спецыялізацыю; 6) практычную 
падрыхтоўку ў галіне навукова-даслед- 
чай дзейнасці і выкладання ў вышэй- 
шых навуковых установах гуманітарнага 
профілю; в) падрыхтоўку і абарону 
магістэрскай дысертацыі. Залічэнне ў 
магістратуру праводзіцца на конкурс- 
най аснове сярод асоб, якія маюць дып- 
лом бакалаўра або спецыяліста.

Падрыхтоўка студэнтаў па завоч
най форме навучання ажыццяўляец- 
ца на двух узроўнях: бакалаўра (4 гады 
навучання) і дыпламаванага спецыя- 
ліста (5 гадоў навучання).

Ha аддзяленні філасофіі вядзец
ца падрыхтоўка спецыялістаў па на^ 
ступных спецыялізацыях: анталогія і 
тэорыя пазнання, сацыяльная філасо- 
фія, логіка і метадалогія навукі, філа- 
софія культуры.

Студэнты гэтага аддзялення ат- 
рымліваюць грунтоўную агульнааду- 
кацыйную падрыхтоўку ў галіне пры- 
родазнаўчых і сацыяльна-гуманітарных 
навук, а таксама авалодваюць значнымі 
ведамі па гісторыі філасофіі і культу
ры, логікі, псіхалогіі, шырокім коле на- 
кірункаў сучаснай філасофіі. Пры вы- 
вучэцні спецкурсаў і спецсемінараў сту
дэнты атрымліваюць трывалыя веды 
па праблемах, звязаных з мараллю, 
філасофіяй, культурай, палітыкай. Вы- 
пускн ік і аддзялення атрымліваюць 
кваліфікацыю «Філосаф. Выкладчык 
філасофіі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін» і знаходзяць дастасаван- 
не сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх 
спецыяльных і сярэдніх навучальных

установах, а таксама ў навукова-дас- 
ледчых і аналітычных цэнтрах, у орга
нах дзяржаўнага і муніцыпальнага 
кіравання. Яны маюць магчымасць 
працаваць у якасці кансультантаў-ана- 
літыкаў у дзяржаўных і недзяржаў- 
ных установах, грамадскіх аб’яднаннях 
і арганізацыях.

Ha аддзяленні сацыялогіі вя
дзецца падрыхтоўка спецыялістаў па 
наступных спецыялізацыях: тэарэтыч- 
ная сацыялогія; метадалогія і метады

сацыялагічнага даследавання; сацыя- 
логія кіравання. Студэнты авалодва
юць цэлым комплексам сацыялагічных 
дысцыплін агульнага і спецыяльнага 

' характеру, вывучаюць тэорыю і гісто- 
рыю сацыялагічнай спадчыны, асвой- 
ваюць навыкі машыннай апрацоўкі зы- 
ходных даных. Вялікая ўвага надаец- 
ца вывучэнню дысцыплін матэматыч- 
нага цыкла, агульнай і сацыяльнай 
псіхалогіі. Спецкурсы прысвечаны вы
вучэнню праблем працы, побыту, зносін, 
кіравання, выхавання, культуры, адука- 
цыі і г.д. Выпускнікі аддзялення ат- 
рымліваюць кваліфікацыю «Сацыёлаг. 
Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-па- 
літычных дысцыплін» і змогуць пра
цаваць у сацыялагічных і маркетынга- 
вых службах, рекламных агенцтвах і 
аддзелах па сувязях з грамадскасцю 
дзяржаўных і недзяржаўных устаноў, 
у аналітычных і навукова-даследчых 
цэнтрах, у вышэйшых і сярэдніх спе
цыяльных навучальных установах.

Аддзяленне псіхалогіі забяспеч- 
вае падрыхтоўку па спецыялізацыях: 
агульная псіхалогія, медыцынская 
псіхалогія, сацыяльная псіхалогія.

Студэнты атрымліваюць базавую 
псіхалагічную падрыхтоўку, якая ўклю- 
чае ўсе асноўныя дысцыпліны псіха- 
лагічнага цыкла: агульная, сацыяльная, 
медыцынская, узроставая, педагагічная, 
інжынерная псіхапогія, псіхалогія інды- 
відуальных адрозненняў і г.д.; забяс- 
печвае паглыбленае веданне сусветных

псіхалагічных традыцый (псіхааналіз, 
біхевіярызм, гуманістычная псіхалогія 
і г.д.) і ў тэарэтычным, і ў практычным 
плане. Акрамя гэтага, навучанне на ад- 
дзяленні псіхалогіі прадугледжвае вы- 
вучэнне шэрага сацыяльных, агульна- 
культурных, матэматычных І прырода- 
знаўчых дысцыплін. Выпускнікі ад
дзялення атрымліваюць кваліфікацыю 
«Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі».

Медыцынскія псіхолагі атрымліва- 
юць спецыяльныя веды па нейрапсі- 
халогіі, псіхасаматыцы, колерапсіхалогіі, 
псіхафармакалогіі, псіхалогіі адхіляю- 
чыхся паводзін, анамаліях псіхічнага 
развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і 
карэкцыі. Выпускнікі гэтай спецыялі- 
зацыі могуць працаваць медыцынскім 
псіхолагам у разнастайных кансульта- 
цыйных службах, лячэбных установах 
і крызісных цэнтрах; псіхолагам-кан- 
сультантам у сацыяльна-педагагічных, 
псіхалагічных і медыка-псіхалагічных

службах дапамогі насельніцтву; а так
сама навуковым супрацоўнікам у дас- 
ледчых цэнтрах і выкладчыкам псіха- 
логіі ў вышэйшых і сярэдніх спецы
яльных навучальных установах.

Сацыяльныя псіхолагі атрым- 
ліваюць грунтоўную падрыхтоўку па су- 
часных праблемах сусветнай сацыяль
най псіхалогіі, псіхалогіі працы і кіра- 
вання, псіхалагічных асновах работы з 
кадрамі, псіхалогіі камунікацый, папітыч- 
най псіхалогіі, а таксама авалодваюць 
навыкамі правядзення сацыяльна-псіха- 
лагічнагатрэнінгу, арганізацыйнага і ся- 
мейнага кансультавання, узаемадзеян- 
ня ў сістэме «псіхолаг — кліент». Яны 
знаходзяць дастасаванне сваім ведам 
у галіне кіравання, бізнесу, прамысло- 
васці, масавых камунікацый у якасці са- 
цыяльнага псіхолага; псіхолага ў сацы- 
яльна-педагагічных і прафесійна-ары- 
ентацыйных службах, ва ўстановах 
сістэмы адукацыі і выхавання; а такса
ма выкладчыка псіхалогіі ВНУ, калед- 
жаў, школ, навуковага супрацоўніка.

Псіхалагічныя веды, набытыя пад- 
час навучання, забяспечаць паспяховую 
прафесійную дзейнасць, а таксама да- 
памогуць у спасціжэнні самога сябе, 
самаўдасканаленні і самарэалізацыі.

Аддзяленне інфармацыі і ка- 
мунікацыі; сацыяльныя тэхнало- 
гіі, забяспечвае падрыхтоўку па дзвюх 
спецыялізацыях — інфармацыя і ка- 
мунікацыя ў арганізацыях; інфарма- 
цыя і камунікацыя ў сістэмах масавых

2003 год, №№ 6-10 (1871-1875) )

паводзін.
Студэнты аддзялення вывучаюць 

адну з найбольш перспектыўных і па- 
пулярных галін сацыяльнай навукі, якая 
мае шырокае практычнае прымяненне 
— камунікацыю, навуку аб распаўсюдж- 
ванні і функцыянаванні інфармацыі ў 
грамадстве. На базе глыбокай агуль- 
нагуманітарнай падрыхтоўкі і шыро- 
кага кола дысцыплін па сучасных 
інфармацыйных тэхналогіях студэнты 
атрымліваюць прафесійныя веды ў га- 
ліне тэорыі і практыкі камунікацыі, ме
неджменту, маркетынгу, рекламы, сувя- 
зей з грамадскасцю, канфлікталогіі і 
інш. Выпускнікі аддзялення атрымлі- 
ваюць кваліфікацыю «Бакалаўр ін- 
фармацыі і камунікацыі: сацыяльныя 
тэхналогіі, выкладчык сацыяльна-па- 
літычных дысцыплін», «Спецыяліст 
інфармацыі і камунікацыі: сацыяль
ныя тэхналогіі, выкладчык сацыяль- 
на-палітычных дысцыплін», «Магістр 
інфармацыі і камунікацыі: сацыяль
ныя тэхналогіі, выкладчык сацыяльна- 
палітычных дысцыплін».

Студэнты, якія спецыялізуюцца па 
арганізацыйнай камунікацыі, атрымлі- 
ваюць паглыбленыя веды ў гэтай га- 
ліне культуры, у сферы арганізацый- 
ных паводзін, кіравання персаналам і 
чалавечымі рэсурсамі. Таксама яны вы
вучаюць асновы тэорыі інавацый, тэо- 
рыі прыняцця кіраўнічых рашэнняў, вя- 
дзення дзелавых перагавораў, сувязей 
з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вы
рашэння ўнутры арган ізацы йны х, 
міжарганізацыйных канфліктаў і змо
гуць працаваць у дзяржаўных, камер- 
цыйных і грамадскіх арганізацыях, ана- 
літычных, рэкламных і маркетынгавых 
службах, забяспечваючы інфармацый- 
ную падтрымку кіраўнічых і эканаміч- 
ных рашэнняў, удасканальваць інфар- 
мацыйныя ! камунікацыйныя працэсы 
ў арганізацыях, забяспечваць рух на- 
перад на рынку і рэкламу вырабле- 
ных тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізуюцца ў 
галіне масавай камунікацыі, паглыбле- 
на вывучаюць законы фарміравання і 
функцыянавання грамадскай думкі, па- 
літэканомію камунікацыі, уплыў CMI на 
асобу і грамадства, медыяпланаванне, 
палітычную і сацыяльную рэкламу, са- 
цыяльны менеджмент, вядзенне палі- 
тычных перагавораў, арганізацыю і пра- 
вядзенне электаральных даследаван- 
няў. Яны здолеюць знайсці дастаса
ванне сваім ведам у органах дзяржаў- 
нага кіравання, палітычных арганізацыях, 
СМІ, прэс-службах, службах па сувязях 
з грамадскасцю, даследчых цэнтрах, дзе 
будуць займацца вывучэннем грамад
скай думкі, фарміраваннем іміджа па- 
літычных партый і дзеячоў.

Выпускнікі аддзялення здолеюць 
выкарыстаць свае веды і навыкі так
сама ў вышэйшых і сярэдніх спецы
яльных навучальных установах на вы
кладчыцкай рабоце. Ba ўмовах лаві- 
нападобнага ўзрастання колькасці 
інфармацыі і яе ўплыву на жыццё гра
мадства будзе расці попыт на спецыя- 
лістаў, якія прафесійна займаюцца 
інфармацыйнай дзейнасцю.

Факультэт філасофіі і сацыяльных 
навук па сваёй сутнасці звяртаецца да 
вытокаў філасофіі і гуманітарных ве- 
даў, разам з тым ён малады і накіра- 
ваны ў будучыню. Усіх, каму цікава 
спасцігаць гэта дзівоснае спалучэнне 
мінулага, сучаснага і будучага, мы ча- 
каем на нашым факультэце.

2 2 0 0 5 0 , г. М інск, 
вул. K. М ар кса , 3 1, 
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мент на рынку нерухомасці.
Студэнты вывучаюць цыкл дысцыплін 

спецыялізацыі, якія ўключаюць архітэк- 
турна-будаўнічы, юрыдычны, кіраўнічы, 
фінансава-інвестыцыйны і ацэначны 
блокі.

Факультэт менеджменту нерухомай 
маёмасці БДУ — акадэмічны член Еўра- 
пейскага таварыства нерухомасці (ERES), 
у якое ўваходзяць усе вядучыя ВНУ гэ
тага профілю.

Лозунг факультэта: "Мы разумных 
робім заможнымі, а заможных — больш 
разумнымі” .

ФДКУЛЫЗТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НЕРУХОМАЙ МДЁМДСЦІ

Д ж а н  факультэта — праф есар,
доктар фізіка-матэматычных навук, Заслужаны дзеяч 
н ав ук і Рэспублікі Беларусь М іха іл  М іхайлавіч К  АВАЛЕ V

факультэтам. Агульнапрафесійныя дыс- 
цыпліны яго студэнты слухаюць разам 
са студэнтамі эканамічнага факультэта. 
Зараз у факультэтаў агульны Вучоны 
савет.

Факультэт на платнай аснове рыхтуе 
спецыялістаў з кваліфікацыяй “эканаміст- 
менеджэр" па спецыялізацыі менедж-

mailto:phse@bsu.by
http://www.ffsn.bsu.by
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ным апаратам, камп’ютарна-інфармацыйнымі тэхнало- 
гіямі, статыстыннымі базамі даных у Інтэрнэце — усяму 
гэтаму навучаюць на эканамічным факультэце. Cne- 
цыяльна для гэтага створана кафедра эканамічнай 
інфарматыкі і матэматычнай эканомікі з філіялам "элек- 
тронны гандаль” , якая разам са сталымі кафедрамі 
эканамічных навук і эканамічнай тэорыі, а таксама 
новымі кафедрамі банкаўскай і фінансавай эканомікі, 
менеджменту забяспечвае вучэбны працэс.

На факультэце шмат увагі надаецца вывучэнню 
англійскай як асноўнай мовы міжнародных экана- 
мічных зносін, хаця, зразумела, для жадаючых бу
дзе прадстаўлена дадатковая магчымасць выву- 
чаць нямецкую як мову краін — нашых найважней- 
шых эканамічных партнёраў. Паглыбленая падрых- 
тоўка да будучай спецыяльнасці пачынаецца з 3-га 
курса ў адпаведнасці з абранай пры паступленні 
спецыяльнасцю і накірункам. Многія студэнты на- 
вучаюцца адзін альбо два семестры за мяжой. На 
факультэце студэнты арганізавалі карпункты часо- 
пісаў «Веснік Асацыяцыі беларускіх банкаў», «Бе- 
ларускі банкаўскі бюлетэнь», «Веснік Нацбанка».

Нават самыя выдатныя тэарэтычныя веды не 
гарантуюць магчы.масць выпускнікам лепш адапта- 
вацца да практычнай працы. Таму прадугледжана 
вучэбная і вытворчая практыка: па статыстыцы, 
фінансах, макра- і мікраэканоміцы як у дзяржаўных 
структурах, так і на лепшых айчынных і замежных 
прадпрыемствах, фірмах, у банках. Такое ўзаема- 
дзеянне з рэальным сектарам эканомікі дазволіць 
яшчэ задоўга да заканчэння універсітэта наладзіць 
кантакт і знайсці месца працы, якое найбольш адпа- 
вядае характеру і здольнасцям выпускніка. Добра 
падрыхтаванаму эканамісту сёння не цяжка знайсці 
працу, але мы ставім больш складаную задачу: да- 
памагчы нашым выпускнікам знайсці добрую, ціка- 
вую, высокааплатную працу. Гэтак сама, як і адаб- 
раць студэнтаў для навучання ў магістратуры і ас- 
пірантуры. Адным словам, эканамічны факультэт — 
сучасны элітарны факультэт для здольных і энерг- 
ічных выпускнікоў школ.

Адным з першых у краіне факультэт пачаў пад- 
рыхтоўку магістраў (вочна і завочна) па спецыяль
насцях “ Менеджмент" (накірунак “ Менеджмент 
міжнароднага бізнесу” ) і “ Фінансы і крэдыт” (на- 
кірункі “ Камерцыйныя банкі” і “ Цэнтральныя банкі"). 
Мы запрашаем у магістратуру тых, хто мае стаж прак
тычнай работы па спецыяльнасці не менш двух га- 
доў, а таксама лепшых выпускнікоў бакалаўрыяту.

Лозунг факультэта: «Мы разумных робім замож- 
нымі, а заможных — больш разумнымі».

ЭКАНАИ1ЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

ры рэспублікі. На факультэце існуе рэйтынгавае бан- 
каўскае агенцтва, у якім працуюць студэнты. Па гэ
тай спецыяльнасці існуе завочнае аддзяленне.

Менеджмент, кваліфікацыя -  эканаміст-мене- 
джэр. Падрыхтоўка эканамістаў-менеджэраў у БДУ 
ажыццяўляецца па чатырох кірунках: сацыяльны 
менеджмент, міжнародны менеджмент з выкарыс- 
таннем сучасных тэхналогій (Інтэрнэт, электронны 
гандаль, рынкі інтэлектуальных прадуктаў), банкаўскі 
менеджмент, інфармацыйныя тэхнапогіі бізнесу (Інтэр- 
нэт-банкінг, Інтэрнэт-трэйдзінг). Студэнты вывуча- 
юць метады кіравання фінансамі, складаюць бізнес- 
планы, вывучаюць маркетынгавыя тэхналогіі, стра- 
тэгічнае планаванне, міжнародны маркетынг, міжна- 
роднае гандлёвае права. Аб’яднанне тэарэтычных 
ведаў з дзелавымі гульнямі, відэатрэнінгамі, тэсціра- 
ваннем, рознымі відамі практыкі (у тым ліку за мя
жой) дазволіць будучым менеджэрам ужо ў сценах 
БДУ выпрацаваць уменні і навыкі практычнага вы- 
канання кіраўніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, каго 
лрыцягвае навуковая і педагагічная дзейнасць (у 
краіне вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дыс- 
цыллін), маюць магчымасць працягваць навучанне ў 
магістратуры і аспірантуры. Па слецыяльнасці існуе 
завочнае аддзяленне. Студэнты аддзялення пара- 
лельна з навучаннем працуюць у Нацыянальным цэн
тры маркетынгу і каньюнктуры цэн.

Усе студэнты факультэта першыя два гады 
незалежна ад спецыяльнасці атрымліваюць фун
даментальную падрыхтоўку ў галіне эканомікі (мак
ра-, мікра-, агра-, міжнародная, рэгіянальная), фінан- 
саў, бухуліку і аўдыту, статыстыкі, матэматыкі, інфар- 
матыкі, замежных моў.

Сучасны эканаміст павінен цудоўна валодаць 
інструментарыем аналітычнай працы, г.зн. матэматыч-

Дэкан факультэта — праф есар, 2 2 0 0 5 0 , г. М інск,
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Эканамічны факультэт створаны 1 сакавіка 1999 
года і працягвае слаўную традыцыю падрыхтоўкі 
эканамістаў у БДУ, пачатак якой быў пакладзены ў 
1925 годзе, калі быў выдадзены эканамісту дып- 
лом №1 БДУ. Сёння на факультэце навучаецца 
амаль 700 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў. Ha 
факультэце навучаюцца не толькі беларусы, апе і

грамадзяне Расіі, краінаў Балтыі, Туркменістана, Юга- 
славіі, Кіпра, Сірыі. Ha яго пяці кафедрах працуе 
больш як 50 штатных выкладчыкаў, з якіх 7 прафе- 
сараў, дактароў навук, і больш за 30 дацэнтаў, кан- 
дыдатаў эканамічных навук. Акрамя таго, на фа
культэце па сумяшчальніцтве працуе шмат практы- 
каў — кіраўнікоў і спецыялістаў банкаў, дзяржаў- 
ных устаноў, кансалтынгавых фірмаў.

Абітурыенты паступаюць на чатыры спецыяль- 
насці: эканамічная тэорыя (кваліфікацыя “эканаміст. 
Выкладчык эканамічных дысцыплін”), эканоміка (ква- 
ліфікацыя “ эканаміст-аналітык” ), фінансы і крэдыт 
(кваліфікацыя “эканаміст-фінансіст” ), менеджмент 
(кваліфікацыя “эканаміст-менеджэр”).

Эканамістаў-тэарэтыкаў рыхтуюць толькі ў 
БДУ. Выпускнікі гэтага аддзялення працуюць на 
эканамічных кафедрах універсітэтаў, у навуковых 
установах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага 
кіравання. Большасць выпускнікоў аддзялення пра
цягвае навучанне ў магістратуры, аспірантуры, дак- 
тарантуры. Фактычна, аддзяленне эканамічнай тэо- 

рыі фарміруе кадравую эліту нацы- 
янальнай эканамічнай навукі. 3 1971 
года БДУ выпусціў па гэтай спецы- 
яльнасці больш за тысячу эканамі- 
стаў-тэарэтыкаў, з якіх каля 150 кан- 
дыдатаў і больш 10 дактароў эка- 
намічных навук. Па гэтай спецыяль- 
насці існуе завочнае аддзяленне.

Эканоміка — новая спецыяль- 
насць, а яе навучальны план анала- 
гічны лепшым замежным праграмам 
падрыхтоўкі эканамістаў-аналітыкаў: 
у Германіі тэта Volkswirtschaft, у Pacii
— Нацыянальная эканоміка, у ЗША
— Economics. Аналітыкаў адрознівае 
спалучэнне фундаментальнасці і глы- 
бокіх сістэмных ведаў эканамічных 
з’яў з умением прымяняць эканаміч- 
ныя веды на практыцы. БДУ не рых- 
туе канкрэтна бухгалтараў ці заводскіх

планавікоў, хаця, безумоўна, нашы выпускнікі змогуць 
працаваць і па такіх вузкіх спецыяльнасцях. Задача 
БДУ — рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для працы 
ў банках, сграхавых камланіях, бізнесе, міністэрствах і 
ведамствах на пасадах экспертаў, саветнікаў.

Фінансы і крэдыт -  новая для нас спецыяль- 
насць з невялікім наборам: 15 чалавек — бюджэт, 15 
чалавек — платна. Існуюць дзве спецыялізацыі: ка
мерцыйныя банкі І цэнтральныя банкі, — а вучэбныя 
планы арыентаваны на падрыхтоўку банкаўскіх ана- 
літыкаў, якія ведаюць сучасныя тэхналогіі банкаўс- 
кай справы. Падрыхтоўку вядуць тры прафесары, 
якія ў розны час працавалі саветнікамі кіраўнікоў 
Нацбанка, пяць дацэнтаў, а таксама вядучыя банкі-

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
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Навучальны працэс на факультэце 
ажыццяўляюць больш за 90 выкладчы- 
каў, сярод якіх 1 акадэмік, 2 члены-ка- 
рэспандэнты HAH Беларусі, 12 прафеса- 
раў, 63 дацэнты І 49 работнікаў наву- 
чальна-дапаможнага персоналу. Факуль
тэт мае 8 кафедраў, 7 навукова-даслед- 
чых лабараторый (З з іх  студэнцкія), 2 
навукова-тэхнічныя цэнтры. Базой фа
культэта для правядзення навучальнага 
працэсу /' навуковых даследаванняў з 'яў- 
ляецца таксама навукова-даследчы 
інстытут прыкладных фізічных проблем, 
у структуры якога факультэт мае 3 ву- 
чэбна-навуковыя комплексы.

Сёння на факультэце навучаюцца 860 
студэнтаў на дзённай форме навучання, 
10 магістрантаў, 40 аспірантаў.

Пачатак радыёфізічных даследаван- 
няў у БДУ адносяць да 1922 г. на ка
федры фізікі, а пазней — на кафедры

электрамагнітных хістанняў праводзіліся 
даследаванні па вывучэнні заканамер- 
насцяў распаўсюджвання, узмацнення і 
дэтэктыравання электрамагнітных хістан- 
няў дэцыметровага дыяпазону. Тэта на 
той час быў пярэдні край практычнай 
радыётэхнікі.

Падрыхтоўка радыёфізікаў вядзец- 
ца з 1962 г.: спярша на фізічным фа
культэце, а з 1976 г. — на факультэце 
радыёфізікі і электронікі. Падмурак ра- 
дыёфізічнай адукацыі ў БДУ закладалі 
акадэмікі АН БССР А.Н. Сеўчанка, 
Б.І. Сцяпанаў, Л.В. Вападзько, член-карэс- 
пандэнт АН БССР У.Г. Вафіядзі, прафе
сары I.P. Некрашэвіч, У.В. Ізох і інш.

Сярод нашых выпускнікоў — кіраўнікі 
і вядучыя спецыялісты навукова-вытвор- 
чых аб’яднанняў, навукова-даследчых 
інстытутаў. Вышэйшых навучальных ус- 
тановаў, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій 
СССР і БССР, Рэспублікі Беларусь, прэмій 
Савета Міністраў.

Радыёэлектронныя сістэмы, створа- 
ныя навукоўцамі факультэта, паспяхова 
выкарыстоўваліся ў касмічных апара- 
тах "Лунаход", “Луна-21", “ Венера-9” , “Ве
нера -10", у навуковых праектах “ Вега", 
“ Рэгата” і інш. Распрацоўка факультэ
та — камп’ютарны вымяральны комп
лекс УНІПРО стаў лаўрэатам конкурсу 
Рэспублікі Беларусь “ Найлепшыя тава- 
ры Рэспублікі Беларусь 2002 года” .

Сусветная навука і тэхніка хутка раз- 
віваюцца і ўдасканальваюцца, з’яўляюц- 
ца новыя спецыяльнасці, знікаюць мала- 
запатрабаваныя, але радыёфізіка і элек-
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троніка — сапраўдныя флагманы праг- 
рэсу, якія будуць па-ранейшаму імкліва 
ісці наперад і існаваць, пакуль існуе твор- 
часць і наватарства.

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, 
па якіх вядзецца 

падрыхтоўка спецыялістаў 
Факультэт вядзе шматузроўневую 

(бакалаўр, дыпламаваны спецыяліст, 
магістр) падрыхтоўку спецыялістаў у га- 
ліне радыёфізікі, электронікі, інфарматыкі 
па чатырох спецыяльнасцях: “ радыёфі- 
зіка” , кваліфікацыя радыёфізік; “фізічная 
электроніка” , кваліфікацыя фізік-інжынер; 
“камп’ютарная бяспека”, кваліфікацыя ра- 
дыёфізік, спецыяліст па абароне інфар- 
мацыі; “ камерцыйная дзейнасць” , квалі- 
фікацыя эканаміст. Працягласць навучан
ня на ўзроўні бакалаўра — 4 гады, дып- 
ламаванага спецыяліста — 5 гадоў, ма- 
гістра — 6 гадоў.

Галоўныя асаблівасці сістэмы адука- 
цыі на факультэце: фундаментальнасць, 
спецыялізацыя ў сучасных галінах ра- 
дыёфізікі, электронікі, інфарматыкі, удзел 
студэнтаў у навуковых даследаваннях.

Фундаментальнасць адукацыі — глы- 
бокая тэарэтычная падрыхтоўка па ра- 
дыёфізіцы, электроніцы на базе фунда
ментальных курсаў агульнай і тэарэтыч- 
най фізікі, вышэйшай матэматыкі і інфар- 
матыкі. Фундаментальную радыёфізічную 
і электронную падрыхтоўку забяспечва- 
юць агульныя курсы: тэорыя хістанняў, 
тэорыя хвалевых працэсаў, прыкладная 
электрадынаміка, статычная радыёфізіка, 
тэорыя інфармацыі, квантавая радыёфізі-

ка, лічбавая апрацоўка сігналаў, радыёэ- 
лектроніка, оптаэлектроніка, электроніка 
ЗВЧ, мікраэлектроніка, фізіка цвёрдага цела, 
паўправаднікоў і паўправадніковых пры- 
бораў, інтэгральная электроніка.

Спецыялізацыя — паглыбленая пад- 
рыхтоўка па накірунку радыёфізікі, элек- 
тронікі, інфарматыкі, які выбірае студэнт. 
Сёння кафедры факультэта ажыццяўля- 
юць наступныя спецыялізацыі: статычная 
радыёфізіка, радыёоптыка, прыкладная 
электрадынаміка, радыёэлектронныя і тэ- 
лекамунікацыйныя сістэмы, квантавая ра- 
дыёфізіка і лазерныя сістэмы, вылічаль- 
ная радыёфізіка, стахастычныя працэсы 
і сістэмы, лазерныя аптычныя тэхналогіі, 
інтэлектуапьныя сістэмы, квантавая элек- 
троніка, медыцынская радыёэлектроніка, 
фізічная электроніка, цвердацельная элек- 
троніка, плазменная электроніка, інтэлек- 
туальныя матэрыялы і тэхналогіі, лічба- 
вая электроніка, іконіка, кібернетычныя 
сістэмы электронікі, інфармацыйна-аналі- 
тычныя метады ў электроніцы, інфарма- 
цыйныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы, ра
дыёэлектронныя вырабы і інфармацый- 
ныя паслугі.

Удзел у навуковай працы — абавяз- 
ковы складнік навучальнага працэсу на 
факультэце. Студэнты праводзяць наву- 
ковыя даследаванні пад кіраўніцтвам вя- 
домых навукоўцаў, выконваючы курсавыя 
І дыпломную работы ў навукова-даслед
чых лабараторыях факультэта, навукова- 
даследчага інстытута прыкладных 
фізічных праблем, Нацыянальнай Акадэміі 
навук Беларусі, шэрага іншых навуковых 
падраздзяленняў. Інфармацыйныя тэхна- 
логіі і лічбавая апрацоўка сігналаў, камп’- 
ютарнае мадэляванне і інтэлектуальныя 
сістэмы, распазнаванне гаворкі і камп’ю- 
тарныя сеткі, радыёоптыка і камп’ютар
ная тамаграфія, нанаэлектроніка і апра- 
цоўка выяваў, лічбавая электроніка і ла
зерныя аптычныя тэхналогіі — вось да
лёка не поўны пералік асноўных навуко
вых накірункаў, па якіх студэнты факуль

тэта выконваюць навуковыя даследаванні.
Выпускнікі факультэта па размерка- 

ванні накіроўваюцца ў навукова-даслед- 
чыя інстытуты, прыборабудаўнічыя, ра
дыёэлектронныя, камп’ютарныя арганіза- 
цыі, фірмы, кампаніі, камп’ютарныя депар
таменты банкаў. Выпускнікі факультэта 
маюць магчымасць працягнуць адукацыю 
ў замежных універсітэтах. Атрыманыя на 
факультэце веды дазваляюць ім пераа- 
долець конкурсны адбор і атрымаць сты- 
пендыю. Геаграфія месцаў навучання — 
усе вядучыя заходнія краіны: ЗША, Ка
нада, Францыя, Германія, Італія, Нідэрлан- 
ды і інш. Асабліва інтэнсіўныя кантакты 
з галандскімі універсітэтамі. Напрыклад, 
ва універсітэце Эйндховена праходзяць 
навучанне каля 20 нашых выпускнікоў. 
Спонсарскую дапамогу тут аказвае кам- 
панія “Філіпс” , якая таксама арганізуе ста- 
жыроўкі студэнтаў у сваіх даследчыцкіх 
цэнтрах. Гэта унікальная магчымасць для 
нашых выпускнікоў пазнаёміцца са струк- 
турай вядучай электроннай кампаніі све
ту, з умовамі і метадамі арганізацыі пра
цы, а таксама з патрабаваннямі да ўзроўню 
падрыхтоўкі персаналу. Актыўна развіва- 
ецца кааперацыя з універсітэтам Трэнта 
(Італія). Летась пры конкурсе 3 чалавекі 
на месца 6 нашых выпускнікоў з 7, якія 
бралі ўдзел, былі залічаныя ў аспіранту- 
ру італьянскага універсітэта па накірун- 
ку “ інфармацыйныя тэхналогіі” . У 2002 
г. факультэтам заключаны дагавор з элі- 
тарнай вышэйшай навучальнай устано- 
вай Францыі — вышэйшай тэхнічнай 
школай г. Ліёна. Урад Францыі пад вы- 
пускнікоў факультэта, якія працягваюць 
навучанне ў гэтай навучальнай установе, 
выдзеліў тры стыпендыі. Гэта толькі 
асобныя прыклады паспяховага міжна- 
роднага супрацоўніцтва.

Навучацца на факультэце цяжка, але 
цікава. Усім, хто хоча прысвяціць сябе 
працы ў галіне радыёфізікі, электронікі, 
інфарматыкі, мы кажам: “ Прыходзьце, 
калі ласка!”
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ЮРЫДЫЧНЫ КДЛЕДЖ 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖД9НАГА УНІВЕРСІТМА

Дырэктар юрыдычнага кал ед ж а БДУ  —  
дацэнт, кандыдат юрыдычных нав ук  
Irap  Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ

2 2 0 0 5 0 , г. Ш нек, 
вул. Камсамольская, 2 1, 

тэл. (ф акс) 2 8 9 -1 2 -8 2 ,2 2 9 -2 9 -4 4

права, працоўнае права, грама- 
дзянскі працэс, крымінальны 
працэс, замежная мова, экано- 
міка, палітапогія, асновы інфар- 
матыкі і інфармацыйныя тэх- 
налогіі, этыка і псіхалогія ў пра
цы юрыета, логіка, экалагічнае 
права, права сацыяльнага забес- 
пячэння, гаспадарчае права.

Навучальны працэс у калед- 
жы ажыццяўляецца паводле 
зацверджаных рэктарам БДУ і 
ўзгодненых з Міністэрствам

юстыцыі і Міністэрствам адука- 
цыі планаў.

Навучанне ў юрыдычным 
каледжы дае права працаўлад- 
кавання ў апараце Савета 
Міністраў, парламенце, апараце 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, 
апаратах судоў, органах юсты- 
цыі і пракуратуры, выканаўчых 
камітэтах, мінісгэрствах, ведам- 
ствах і іншых органах дзяр- 
жаўнай улады і кіравання.

Першы набор адбыўся ў 2000 
г. Першы выпуск адбудзецца ў 
2003 г.

Пастановай Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь 
№ 12 ад 10.04.2002 г. юры
дычны каледж вызначаны як 
базавая еярэдняя спецыяльная 
навучальная ўстанова па праб- 
лемах прававой адукацыі.

Выкладчыцкі састаў: 8 
дацэнтаў, 9 кондыдотаў на
вук, 43 выкладчыкі.

Каф едры : д зя р ж а ўн а -  
прававых і  крымінальна-пра- 
вавых дысцыплін, агульнап- 
рававы х і  грам адзянска- 
прававых дысцыплін, сацы- 
яльна-гуманіт арных дыс-

цыплін, прыродазнаўчанаву- 
ковых дысцыплін.

Колькасць навучэнцаў — 
352 чалавекі.

Юрыдычны каледж БДУ 
створаны ў адпаведнасці з Ука
зам Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь № 632 ад 31.12.1998 г.

Спецыяльнасці 
і спецыялізацыі, 
па якіх вядзецца 

падрыхтоўка спецыялістаў
А ддзяленн і: на аснове 

агульнай базавай адукацыі і на 
аснове агульнай сярэдняй аду- 
кацыі.

Спецыяльнасць 2-24.01-02 
“ Правазнаўства".

Кваліфікацыя — юрыст.
Предметы, якія вывучаюцца 

агульная тэорыя права, гісторыя 
дзяржавы І права, канстытуцый- 
нае права, адміністрацыйнае 
права, правы чалавека, грама- 
дзянскае права, крымінальнае

НІЖНАРОДНЫ ГУНАНІТАРНЫ ІНСТЫТ9Т БДУ
Пасля заканчэння інстытута вы- 

даецца дыплом БДУ, які з ’яўляец- 
ца самым прэстыжным дакумен- 
там на рынкуу працы ў Беларусі, а 
таксама адкрывае шырокія маг- 
чымасці для працаўладкавання за 
мяжой.

Цяпер у інстытуце навучаецца 
381 чалавек.

У 2003 г. МП праводзіць набор 
студэнтаў па наступных спецыяль- 
насцях:

Сучасныя замежныя мовы.
Квал іф ікац ы я  спецы ял іста  —

сродкаў дызайнерскага фарміра- 
вання жылога і функцыянапьнага 
асяроддзя, адкрытых прастораў 
горада, а таксама сучаснымі тэх- 
налогіямі камп’ютарнага праекта- 
вання.

Культуралогія. Кваліфікацыя 
спецыяліста — культуролаг, вы
кладчык культуралагічных дыс- 
цыплін з веданнем дзвюх замеж- 
ных моў. Падрыхтоўка студэнтаў 
накіравана на асэнсаванне шмат- 
граннасці сусветнай і еўрапейскай 
культуры ў яе этнічнай і эпахаль-

Дырэктар М іж народнага гуманітарнага 
інстытута БДУ — дацэнт, кандыдат 
ф іласоф скіх навук  
Зелік Маісеевіч ГіІНХАСІК

2 2 0 0 2 8 , г. М інск, 
вул. М аякоўскага, 96 , п ако й  112, 

тэл./ф. 2 0 7 -7 9 -1 6  (прыёмная дырэктара), 
2 2 1 -0 6 -0 1 , 2 2 1 -0 6 -1 0

перакладчык-рэферэнт (не менш 
за 2 мовы). Ф ундаментальная 
лінгвістычная падрыхтоўка спалу- 
чаецца з разнастайнымі формамі 
практычных заняткаў і свабоднай 
моўнай практыкай. Адначасова 
студэнты атрымліваюць комплек- 
сныя веды ў галіне папітыкі, куль
туры, эканомікі рэгіёнаў распаў- 
сю дж ван н я  вы вучаемы х моў, 
міжнародных адносін і інш.

Дызайн. Кваліфікацыя спецы- 
яліста — дызайнер з веданнем за
межнай мовы. Праграма навучан
ня зарыентавана на падрыхтоўку 
спецыяліста-праекціроўшчыка, які 
валодае комплексным арсеналам

най разнастайнасці, гісторыі, філа- 
софіі, сацыялогіі культуры, куль
турней антрапалогіі, параўнальна- 
га рэлігіязнаўства.

Маркетынг. Кваліфікацыя спе- 
цыяліста — эканаміст з веданнем 
замежнай мовы. Студэнты атры- 
маюць фундаментальную падрых- 
тоўку па эканамічнай тэорыі, ме- 
неджменце, планаванні і кіраванні 
маркетынгавай дзейнасцю прад- 
прыемстваў і фірмаў, аналізе ста
ну, перспектыўных напрамкаў і 
праблем развіцця сусветнага і ай- 
чыннага рынку. Абавязковай умо- 
вай з’яўляецца паглыбленае выву- 
чэнне замежных моў.

М іжнародны гуманітарны ін- 
стытут БДУ — вучэбны, навуковы 
і культурны цэнтр, дзейнасць яко- 
га накіравана на пашырэнне сістэ- 
мы міжнароднага супрацоўніцтва 
БДУ, падрыхтоўку кадраў вышэй- 
шай кваліфікацыі ў галіне замеж
ных моў, іудаікі, эканомікі, мастац- 
тва, архітэктуры, дызайну. Харак
терней рысай дзейнасці інстыту- 
та з ’яўляецца спалучэнне шыро- 
кай адукацыі ў сферы сусветнай 
культуры і фундаментальнага пра- 
фесійнага трэнінгу, класічных гу- 
манітарных каштоўнасцей і най- 
ноўш ы х тэхн а л о гій  пр а гр эсу . 
Студэнты інсты тута рэгулярна 
ўдзельнічаю ць у м іЖ народных 
летніх школах, маюць магчымасць 
стажыравацца за мяжой.

Рэалізацыя вучэбнай праграмы 
грунтуецца на шырокім міжнарод-

ным супрацоўніцтве, прыцягванні 
да выкладання ў інстытуце вядо- 
мых прафесараў і дзеячоў куль
туры замежных краін, здзяйсненні 
абмену студэнтамі з замежнымі 
універсітэтамі. Важнейшым парт
нёрам інстытута з ’яўляецца Iepy- 
сал ім ск і Я ўр эй ск і ун іверс ітэт. 
Інстытут супрацоўнічае з універсі- 
тэтамі і адукацыйнымі цэнтрамі 
Расіі, 3LLIA, Ізраіля, Германіі, Вялі- 
кабрытаніі, Польшчы, Італіі. Дзей
насць інстытута актыўна падтрым- 
лівае Амерыканскі яўрэйскі раз- 
меркавальны камітэт ДЖОЙНТ, 
інш ы я м іж н а р о д н ы я  ф онды . 
Упершыню ў Беларусі рэалізава- 
на м іж наро дна я  праграм а па 
іудаіцы і яўрэйскай цывілізацыі, 
выкладанне ў рамках якой вядуць 
прафесары і выкладчыкі Беларусі, 
Расіі, Ізраіля, ЗШ А, іншых краін.

М іжнародны гуманітарны ін- 
стытут БДУ створаны ў 1999 г. у 
выніку супрацоўніцтва Беларуска
га дзяржаўнага універсітэта з вя- 
домым амерыканскім дабрачын- 
ным фондам ДЖОЙНТ, універсітэ- 
тамі і грамадскімі арганізацыямі 
Расіі, ЗШ А, Ізраіля.

У інстытуце працуюць 7 прафе- 
сараў, дактароў навук, 22 дацэнты, 
кандыдаты навук.

У інстытуце працуюць 4 кафед
ры і цэнтр інфармацыйных тэхна- 
логій сусветнага ОРТ:

кафедра еучасных замежных

моў (заг. — кандыдат філалагіч- 
ных навук, дацэнт I.Р. Мархасёў);

кафедра мастацтваў (заг. — 
кандыдат архітэктуры, дацэнт I.М. 
Духан);

кафедра эканомікі і сацыяль
ных навук (заг. — кандыдат эка- 
намічных навук, дацэнт B.C. Пра- 
тасеня);

кафедра іудаікі (заг. — канды
дат філапагічных навук, дацэнт Г. В. 
Сініла).

Цэнтр інфармацыйных тэхна- 
логій сусветнага ОРТ — камп’ю- 
тарны цэнтр з шырокімі магчымас- 
цямі атрымання дадатковай ква- 
ліфікацыі ў галіне камп’ютарнага 
дызайну, архітэктурнага камп’ю
тарнага праектавання, камп’ютар
нага перакладу і інтэрнэт-марке- 
тынгу.

Навучанне ў інстытуце ажыц- 
цяўляецца на платнай аснове.

Абітурыенты, залічаныя па выні- 
ках тэсціравання, аплочваюць сваё 
навучанне ў поўным памеры. Для 
абітурыентаў, залічаных па выніках 
уступных экзаменаў, памер аплаты 
складае папову ад поўнага кошту 
навучання. Аплата навучання сту- 
дэнтаў, якія эфектыўна асвойваюць 
навучальную праграму, пастаянна 
займаюцца творчайУірацай па ава- 
лодванні ведамі, выконваюць пра- 
вілы ўнутранага працоўнага рас- 
парадку, таксама можа быць зніжа- 
на да 50 % ад вызначанай.
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1. Для атрымання бясплатнай пер
шай сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
па спецыяльнасці "правазнаўства" ў 
Юрыдычны каледж Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта (БДУ) прыма
юцца па конкурсе на аснове сярэд
няй адукацыі І на аснове базавай аду- 
кацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь 
І асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых 
дзяржаў;

б) грамадзяне Расійскай Федэра- 
цыі, Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай 
Рэспублікі, Рэспублікі Таджыкістан;

в) замежныя грамадзяне і асобы 
без грамадзянства, якія пастаянна пра
жываюць на тэрыторыі Рэспублікі 
Беларусь.

Другія катэгорыі грамадзян пры
маюцца ў Юрыдычны каледж БДУ на 
платнае навучанне, калі іншае не пра- 
дугледжана міждзяржаўнымі па- 
гадненнямі.

2. Колькасць месцаў для прыёму 
навучэнцаў на навучанне за кошт бюд- 
жэтных сродкаў вызначаецца кант- 
рольным! лічбамі прыёму, якія ўста- 
наўліваюцца Міністэрствам эканомікі 
Рэспублікі Беларусь.

3. На платнае навучанне для атры
мання першай сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступ- 
ныя выпрабаванні, але не прайшлі ў 
Юрыдычны каледж БДУ па конкурсе 
на бюджэтныя месцы;

б) станоўча вытрымалі ўсе ўступ- 
ныя выпрабаванні ў БДУ незалежна 
ад спецыяльнасці (пры ўмове супа- 
дзення ўступных выпрабаванняў);

в) станоўча вытрымалі субяседа- 
ванне па предметах уступных выпра- 
баванняў у Юрыдычны каледж БДУ.

Памер аплаты залежыць ад пад- 
ставы для залічэння, колькасці набра- 
ных на ўступных выпрабаваннях ба- 
лаў І зацвярджаецца адпаведным за
гадам рэктара БДУ.

4. Колькасць месцаў на платнай 
форме навучання вызначаецца ў за- 
лежнасці ад наяўнай вучэбна-лаба- 
раторнай базы, прафесарска-выклад- 
чыцкага саставу І зацвярджаецца ад
паведным загадам рэктара БДУ.

5. Залічэнне ў Юрыдычны каледж 
БДУ на бюджэтнае І на платнае на
вучанне праводзіцца па конкурсе ў 
адпаведнасці з колькасцю балаў, на- 
браных абітурыентамі на ўступных 
выпрабаваннях.

Перад залічэннем абітурыенты, ста- 
ноўча вытрымаўшыя ўсе ўступныя вы- 
прабаванні, праходзяць абавязковае 
субяседаванне з дырэктарам Юрыдыч- 
нага каледжа БДУ.

Пералік уступных выпрабаванняў 
для асоб з сярэдняй адукацыяй:

- Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(вусна, з пісьмовым заданием);

- беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура (пісьмо- 
вае тэсціраванне);

- замежная мова (вусна, з пісьмо- 
вым заданием).

Пералік уступных выпрабаванняў 
для асоб з базавай адукацыяй:

- матэматыка (пісьмова);
- беларуская мова або руская 

мова (дыктант);
- замежная мова (вусна, з пісьмо-

вым заданием).
6. Атрыманне другой сярэдняй 

спецыяльнай адукацыі ажыццяўляец- 
ца ў Юрыдычным каледжы БДУ на 
ўмовах поўнай аплаты за навучанне.

Памер аплаты зацвярджаецца ад
паведным загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх асоб у склад на- 
вучэнцаў ажыццяўляецца па выніках 
субяседавання па предметах уступных 
выпрабаванняў.

7. Навучэнцы Юрыдычнага калед
жа БДУ, якія займаюцца на платнай 
форме навучання І маюць па выніках 
вучобы адзнакі не ніжэй, чым "шэсць" 
(па дзесяцібальнай сістэме), могуць 
паступаць на конкурснай аснове на 
бюджэтную форму навучання без ад- 
лічэння з ліку навучэнцаў.

8. Папярэднія платныя экзамены 
ў 2003 годзе ў БДУ праводзіцца не 
будуць.

9. Асобы, якія паступаюць у Юры
дычны каледж БДУ для набыцця пер
шай сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 
падаюць у прыёмную камісію ці да
сылаюць па пошце наступныя даку
менты:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма № 1);

- арыгінал дакумента ўстаноўле- 
нага ўзору аб сярэдняй (базавай) 
адукацыі;

- медыцынскую даведку па фор
ме 086У (выдадзеную не раней як 15 
мая 2003 года);

- 6 фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акра

мя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а 
асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў 
службе занятасці насельніцтва, - да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а так
сама дзеці-інваліды прадстаўляюць 
адпаведныя заключэнні ўрачэбна-ква- 
ліфікацыйных камісій аб тым, што ім 
не супрацьпаказана навучанне ў Юры
дычным каледжы БДУ і яны могуць 
наведваць заняткі.

Выпускнікі сельскіх школ, якія па
стаянна пражываюць у сельскіх на- 
селеных пунктах не менш 2 гадоў, 
прадстаўляюць адпаведныя даведкі 
выканкама сельскага савета.

Асобы беларускай нацыяналь- 
насці, якія з'яўляюцца грамадзянамі 
іншых дзяржаў і пражываюць за ме
жам! Рэспублікі Беларусь, прадстаў- 
ляюць копіі пасведчання аб нара- 
джэнні або іншыя дакументы, што 
пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў 
год атрымання сярэдняй (базавай) 
адукацыі, абавязаны прадставіць да
кументы (дыплом, выпіска з працоў- 
най кніжкі, даведка службы занятасці 
насельніцтва ці іншае), якія пацвяр
джаюць іх вучобу або работу за ўсе 
гады, якія папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прад- 
стаўляюцца дакументы, якія пацвяр
джаюць правы абітурыентаў на льго
ты, устаноўленыя заканадаўствам Рэс- 
публікі Беларусь, або сведчаць аб іх 
асабістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне 
асобы, выдадзенае органамі Міністэр- 
ства ўнутраных спраў Рэспублікі Бе
ларусь ці іншай дзяржавы, прад'яў- 
ляецца кожным абітурыентам асабіста

10. Навучэнцы Юрыдычнага калед

жа БДУ, якія займаюцца на платнай 
форме навучання, падаюць у прыём
ную камісію ці дасылаюць па пошце 
наступныя дакументы:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма № 3);

- копію дакумента аб сярэдняй (ба
завай) адукацыі, завераную аддзелам 
кадраў Юрыдычнага каледжа БДУ;

- даведку адцзела кадраў, якая па- 
цвярджае факт вучобы ў Юрыдычным 
каледжы БДУ і наяўнасць арыгінала 
дакумента аб сярэдняй (базавай) аду- 
кацыі ў асабовай справе навучэнца;

- копію заліковай кніжкі, завера
ную подпісам дырэктара І пячаткай 
каледжа;

- 6 фотакартак памерам 3x4 см.
Пашпарт або іншае пасведчанне

асобы, выдадзенае органамі Міністэр- 
ства ўнутраных спраў Рэспублікі Бе
ларусь ці іншай дзяржавы, прад'яў- 
ляецца кожным абітурыентам асабіста.

11. Дакументы ад паступаючых на 
бюджэтную форму навучання прыма
юцца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. 
Уступныя выпрабаванні праводзяцца 
з 25 ліпеня па 29 ліпеня. Запічэнне ў 
склад навучэнцаў на бюджэтнае на
вучанне - да 31 ліпеня.

Дакументы ад паступаючых на 
платную форму навучання па выні- 
ках субяседавання па предметах уступ
ных экзаменаў прымаюцца з 23 чэр
веня па 31 ліпеня. Уступныя вы- 
прабаванні праводзяцца: з 18 ліпеня 
па 20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня. Прыём 
дакументаў для ўдзелу ў конкурсе на 
запічэнне на платнае навучанне - да 
15 жніўня. Залічэнне на платнае на
вучанне - да 17 жніўня.

12. Асобы, якія паступаюць у Юры
дычны каледж БДУ для набыцця дру
гой сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 
падаюць у прыёмную камісію ці да
сылаюць па пошце наступныя даку
менты:

- заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма Ns 2);

- натарыяльна завераную копію 
дыплома аб сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі;

- натарыяльна завераную копію 
дадатку да дыплома;

- медыцынскую даведку па фор
ме 086У (выдадзеную не раней як 15 
мая 2003 года);

- 6 фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акра

мя таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а 
асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў 
службе занятасці насельніцтва, - да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне 
асобы, выдадзенае органамі Міністэр- 
ства ўнутраных спраў Рэспублікі Бе
ларусь ці іншай дзяржавы, прад'яў- 
ляецца кожным абітурыентам асабіста.

13. Дакументы ад асоб, якія жада- 
юць набыць другую сярэднюю спе- 
цыяльную адукацыю, прымаюцца з 23 
чэрвеня па 31 ліпеня. Субяседаванне 
праводзіцца: з 18 ліпеня па 20 ліпе- 
ня і з 6 па 8 жніўня. Залічэнне ў 
склад студэнтаў - да 17 жніўня.

14. Уступныя выпрабаванні пра
водзяцца па праграмах, што скла- 
дзены на аснове адукацыйных стан- 
дартаў агульнай сярэдняй адукацыі 
(базавай адукацыі) і зацверджаны 
рэктарам БДУ.

Выпускнікі папярэдніх гадоў мо
гуць карыстацца па іх жаданні замест 
праграмы па курсе "Чапавек. Г рамад
ства. Дзяржава" праграмай па курсе 
"Чалавек і грамадства".

15. Паступаючыя маюць права зда- 
ваць уступныя выпрабаванні па вы- 
бары на беларускай мове або на рус- 
кай мове.

Па предметах, дзе прадугледжана 
магчымасць выбару ўступнага выпра- 
бавання ("беларуская мова і літара- 
тура" або "руская мова і літаратура", 
"беларуская мова" або "руская мова"), 
абітурыенты паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакументаў.

16. Уступныя выпрабаванні па за
межнай (англійскай, французскай, ня- 
мецкай, іспанскай) мове абітурыенты 
могуць здаваць па выбары, незалеж
на ад таго, якую замежную мову яны 
вывучалі.

Абітурыенты паведамляюць аб 
сваім выбары замежнай мовы пры 
падачы дакументаў.

17. На ўступных выпрабаваннях 
абітурыенты атрымліваюць адзнакі ў 
балах ад 0 да 10. Абітурыенты, якія 
не з'явіліся на выпрабаванне без 
уважлівых прычын або атрымалі ад- 
знак! "нуль", "адзін" ці "два", а такса
ма забрапі дакументы, да далейшых 
выпрабаванняў і ўдзелу ў конкурсе 
не дапускаюцца.

18. Асобы, якія скончылі сярэд
нюю навучальную ўстанову з зала- 
тым (сярэбраным) медалём або ба- 
завую школу з адзнакай, здаюць усе 
ўступныя выпрабаванні.

19. Выпускнікі ліцэя БДУ і вы- 
пускнікі падрыхтоўчага аддзялення 
БДУ здаюць усе ўступныя выпраба- 
ванні.

20. Пераможцы і прызёры між- 
народных прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных з удзелам Mi- 
ністэрства адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным годзе, 
пераможцы (дыпломы 1-й, 2-й і 3-й 
ступеняў) рэспубліканскіх прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучальным го
дзе, а таксама асобы, узнагароджаныя 
нагрудным знакам лаўрэата спецыяль- 
ных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, вызваляюцца ад уступнага 
выпрабавання па адпаведным прадме- 
це з выстаўленнем адзнакі "дзесяць".

21. Выпускнікам сельскіх навучаль
ных устаноў, што забяспечваюць атры
манне агульнай сярэдняй або база
вай адукацыі, якія пастаянна пражы
ваюць у сельскіх населеных пунктах 
не менш 2 гадоў, дадаткова налічва- 
юцца 3 балы. Гэта правіла не рас- 
паўсюджваецца на абітурыентаў, якія 
пасля атрымання сярэдняй (базавай) 
адукацыі займапіся ў іншых навучаль
ных установах, і абітурыентаў, якія 
скончылі сельскія навучальныя ўста- 
новы новага тыпу (ліцэі, гімназіі і 
інш.).

22. Па-за конкурсам пры атры- 
манні на ўступных выпрабаваннях ад- 
знак у балах не ніжэй, чым "тры", 
залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) дзеці-с іроты  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 вайс- 
ковай 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 начальніц- 
кага і радавога складу органаў унут- 
раных спраў, загінуўшых (памерлых) 
ці стаўшых інвапідамі пры выкананні 
службовых абавязкаў на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а 
таксама дзеці з сем'яў асоб началь 
ніцкага і радавога складу органаў 
унутраных спраў, загінуўшых (памер
лых) у мірны час пры выкананні 
службовых абавязкаў;

д) дзеці з сем’яў асоб начальніц- 
кага і радавога складу органаў фінан- 
савых расследаванняў Рэспублікі Бе
ларусь, загінуўшых (памерлых) пры 
выкананні службовых абавязкаў;

е) інваліды 1-й і 2-й груп, а такса
ма дзеці-інваліды;

ж) асобы, якія маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт. 18 Закона 
Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяльнай 
абароне грамадзян, пацярпеўшых ад 
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС".

23. Пры іншых роўных умовах пе- 
раважнае права на залічэнне маюць:

а) інваліды 3-й групы;
б) асобы, якія маюць ільготы ў 

адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 
Закона Рэспублікі Беларусь "Аб са
цыяльнай абароне грамадзян, пацяр- 
пеўшых ад катастрофы на Чарнобыль
скай АЭС";

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

г) пераможцы рэспубліканскіх і 
абласных прадметных алімпіяд школь- 
нікаў, праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у бя
гучым навучальным годзе;

д) пераможцы рэспубліканскіх і 
абласных турніраў і конкурсаў па 
предметах уступных выпрабаванняў, 
праведзеных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым наву
чальным годзе;

е) выпускнікі ліцэя БДУ 2003 года;
ж) выпускнікі падрыхтоўчага ад

дзялення БДУ 2003 года па спецы- 
яльнасці "правазнаўства";

з) выпускнікі Нацыянальнага дзяр- 
жаўнага гуманітарнага ліцэя імя Яку
ба Коласа 2003 года (эканоміка-пра- 
вавы профіль);

і) асобы, якія маюць стаж прак- 
тычнай работы не менш двух гадоў;

к) асобы, якія скончылі сярэднюю 
навучальную ўстанову з залатым (ся
рэбраным) медалём;

л) асобы, якія скончылі базавую 
школу з адзнакай;

м) асобы, якія маюць больш вы
сок! сярэдні бал у дакуменце аб аду- 
кацыі.

24. Усе іншыя пытанні, звязаныя з 
прыёмам у Юрыдычны каледж БДУ, 
якія не адлюстраваны ў дадзеных 
"Правілах прыёму", канчаткова выра- 
шаюцца прыёмнай камісіяй БДУ.
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ЛІЦЭЙ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖДЎНДГА УНІВЕРСІТЭТД
Дырэктар Ліцэя БДУ  — дацэнт, кандыдат 
фізіка-матэматычных н ав ук  
Генадзь Уладзіміравіч ПАЛЬЧЫК

В ы кл а д ч ы ц к і с а с т а ў :  
107 чалавек, у  тым ліку вы- 
кладчыкі адпаведных фа- 
культ эт аў БДУ, як ія  вя- 
дуць профільныя прадме- 
ты. Сярод вы кладчы каў  
(ш т ат ны х і  пазаш т ат - 
ных), якія працуюць у ліцэі, 
19 кандыдатаў навук, 12 
дацэнтаў, 70 % настаўні- 
каў вышэйшай кат эгорыі 

Працуюць 10 педагагіч- 
ных кафедраў: фізікі, матэ- 
матыкі, інфарматыкі, хіміі, 
б іялог іі і  геаграф іі, гро 
м а дск іх  навук (гіст орыі і

2 2 0 0 3 0 , г. М інск, 
вул. Ульянаўская, 8 , 

тэл. 2 0 9 -5 6 -19, 2 0 9 -5 6 -1 4 , 2 0 9 -5 6 -11

грамадазнаўства), рускай  
мовы і  літаратуры, бела
рускай мовы і  літаратуры, 
зам еж най мовы, фізічнага 
выхавання.

У  20 02 /2 0 0 3  навучаль
ным годзе ў л іцэі навуча- 
юцца 490 чалавек, існуюць 
24  профільныя класы.

Ліцэй БДУ — першая ў 
Рэспубліцы Беларусь про
фильная ўстанова новага 
тыпу, заснаваная ў 1989 г. Ён 
забяспечвае проф ільнае 
навучанне на старэйшай

ступені сярэдняй школы 
(10-11 класы).

За 13 гадоў больш за 80 
ліцэістаў сталі пераможцамі 
на міжнародных алімпіядах. 
Ш тогод ліцэісты заваёўва- 
юць больш за 60 дыпломаў 
на рэспубліканскіх прадмет
ных алімпіядах, займаюць 
прызавыя месцы на міжна- 
родных і рэспубл іканскіх 
навуковых канферэнцыях, 
турнірах юных фізікаў, хімі- 
каў, матэматыкаў.

Гонар ліцэя — больш за 
2,5 тысячы выпускнікоў, якія 
паспяхова паступілі ў вышэй- 
шыя навучальныя ўстановы 
нашай рэспублікі і за мяжой.

Ліцэй падтрымлівае між- 
народныя сувязі з навучаль
ным! ўстановамі Беларусі, 
Венгрыі, 3111А і Швецыі.

У нашай навучальнай ус- 
танове:

— шэсць профіляў наву
чання: матэматычны, фізіч- 
ны, хімічны, хіміка-біялагічны, 
філапагічны, гісторыка-гра- 
мадазнаўчы;

— больш за 40 спецкур- 
саў ф ізіка-матэматычнага 
прыродазнаўчанавуковага,

сацыяльна-культуралагічна- 
га, камунікатыўнага і спар- 
тыўнага накірункаў.

Ліцэй праводзіць адкры- 
тыя рэспубліканскія алім- 
піяды па прадметах, турні- 
ры юных, навукова-практыч- 
ныя канферэнцыі, з ’яўляец- 
ца унікальным адукацыйным 
асяродкам для адораных 
навучэнцаў.

Ліцэісты карыстаюцца 28 
навучальнымі кабінетамі, 2 
лекцыйнымі заламі з праек- 
цыйным абсталяваннем, кан- 
ферэнц-залай, 2 камп’ютар- 
нымі класамі, медыятэкай з 
выхадам у Інтэрнэт, спар- 
тыўнай залай з трэнажорамі, 
залай харэаграфіі. Ёсць кан- 
цэртная зала, зімовы сад, 
сталовая і кафэтэрый для 
выкладчыкаў і навучэнцаў, 
інтэрнат для іншагародніх 
ліцэістаў.

Слаўныя традыцыі ліцэя:
— турніры юных фізікаў, 

матэматыкаў, гісторы каў, 
філолагаў;

— навуковая канферэн- 
цыя “ Першы крок у навуку";

— інтэлектуальны клуб 
“ Што? Дзе? Кал!?” ;

— цікавыя сустрэчы, дэ- 
баты, вечары, “ Тэатрапьная 
гасцёўня” ;

— чэмпіянаты ліцэя па 
тэнісе, валейболе, футболе І 
баскетболе;

— кубкавыя гульні па- 
м іж  зборны м і камандам і

ліцэістаў і выкладчыкаў.
Улюбёныя святы л іцэі- 

стаў: “ Салют, карапузік і", 
“ В із іт о ў к і” , “ Н авагодн і 
баль” , “ Дзень нараджэння 
ліцэя” , “ Дзень святога Ba- 
лянціна” , КВЗ, “ Апошні зва- 
нок” , “ Выпускны баль".

Правілы ры ём у j) ЛІцзн 
Беларускага лзяпжаўмага уаіверсітэта на 2003 гол

1. Агульныя палажэнні
1.1. У Ліцэй БДУ маюць права на

ступления навучэнцы, якія пражываюць 
на тэрыторыі Беларусі і скончылі ў 
бягучым годзе 9 класаў.

1.2. Навучэнцы, якія паступілі ў 
Ліцэй, працягваюць навучанне ў 10-м 
і 11-м класах бясплатна. Ёсць платная 
форма навучання, на якую залічваюц- 
ца на дагаворнай аснове абітурыенты, 
якія не прайшлі па конкурсе ці 
прайшлі субяседаванне.

1.3. Прыёмная камісія прызнача- 
ецца штогод загадам рэктара БДУ, які 
ўзначальвае прыёмную камісію Ліцэя 
БДУ. Формы конкурснага адбору, 
умовы і парадак правядзення ўступ- 
ных экзаменаў распрацоўваюцца пры- 
ёмнай камісіяй Ліцэя БДУ і публіку- 
юцца не пазней чым за 2 месяцы да 
пачатку экзаменаў.

1.4. Навучэнцы, якія паступаюць у 
Ліцэй, падаюць наступныя даку- 
менты: заяву на імя дырэктара ўста- 
ноўленага ўзору, выпіску аб адзнаках 
за 1— 3 чвэрці 9-га класа, 6 фота- 
здымкаў памерам 3x4 см, медыцынс- 
кую даведку па форме 086/У . Пера
можцы рэспубліканскіх алімпіяд па- 
вінны прадастаўляць копіі дыпломаў 
пераможцаў Рэспубліканскай апімпі- 
яды бягучага года. Дакументы пры
маюцца з 5 па 26 мая 2003 г.

2. Парадак правядзення кон
курснага адбору

2.1. У Ліцэй БДУ прымаюцца наву
чэнцы па наступных спецыяль- 
насцях: фізіка (набор — 40 месцаў); 
матэматыка (60 месцаў); хімія (20 мес- 
цаў); хімія-біялогія (40 месцаў); рус

кая і беларуская філалогія (40 мес- 
цаў); гісторыя (20 месцаў).

2.2. Набор у Ліцэй робіцца на кон- 
курснай аснове па выніках уступных 
экзаменаў:

— агульнаадукацыйнага тэста 
(пісьмова) 1 чэрвеня 2003 года,

— экзаменаў па профілі з 21 чэр
веня па 26 чэрвеня 2003 года.

Перапік экзаменаў па профілях:
фізіка: 1) фізіка (пісьмова); 2) 

матэматыка (пісьмова);
матэматыка: 1) матэматыка 

(пісьмова); 2) фізіка (пісьмова);
хімія: 1) хімія (пісьмова); матэма

тыка (шсьмова);
хімія-біялогія: 1) хімія (пісьмо- 

ва); 2) біялогія (пісьмова);
руская і беларуская філалогія:

1) беларуская мова (дыктоўка) і бе
ларуская літаратура (пісьмовы тэст);
2) руская мова і літаратура (пісьмовы 
тэст) — з выстаўленнем дзвюх адзнак 
па кожным экзамене;

гісторыя: 1) сусветная гісторыя 
/найноўшы ч а с / (пісьмовы тэст); 
гісторыя Беларусі са старажытных ча- 
соў да нашых дзён (пісьмовы тэст).

2.3. Уступныя экзамены па агуль- 
наадукацыйных прадметах праводзяцца 
ў адпаведнасці з дзяржаўнымі праг- 
рамамі Рэспублікі Беларусь для 9-х 
класаў паглыбленага і профільнага 
ўзроўняў навучання.

2.4. Агульнаадукацыйны тэст 
ацэньваеццазалік/незалік. Абітуры- 
енты, якія атрымалі “ незалік” , не да- 
пускаюцца да здачы далейшых экза- 
менаў. Вынікі экзаменаў па профілі 
ацэньваюцца па дзесяцібальнай шка
ле: “ O — 10” .

2.5. Навучэнцы, якія не прыбылі на 
агульнаадукацыйны тэст ці про- 
фільныя іспыты без паважных прычын 
ці атрымапі па выніках экзамену “ O” , 
“ 1” ці “ 2” , да наступнага экзамену не 
дапускаюцца.

2.6. Без уступных экзаменаў у 
Ліцэй прымаюцца:

2.6.1. Пераможцы рэспубліканс- 
кай апімпіяды:

— дыпломы I, II, IN ступеняў па ма- 
тэматыцы — у матэматычныя класы;

— дыпломы I, Il ступеняў па фізіцы 
— у фізічныя класы; па хіміі — у 
хімічны клас; па рускай ці беларус
кай мове — у філалагічны клас; па 
хіміі і біялогіі — у хіміка-біялагічныя 
класы;

— дыплом I ступені па гісторыі — 
у гістарычны клас; па інфарматыцы — 
у матэматычны клас.

2.6.2. Пераможцы рэспубліканс- 
кай алімпіяды “ Абітурыент Ліцэя — 
2003” (праводзіцца ў красавіку-маі 
2003 г.).

2.7. Пераможцы рэспубліканскай 
апімпіяды па інфарматыцы (дыпло
мы II, III ступеняў), якія паступаюць у 
матэматычны клас, атрымліваюць да- 
даткова 3 балы да агульнай сумы ба- 
лаў, набраных па выніках экзаменаў.

2.8. Пераможцы рэспубліканскай 
алімпіяды пры паступленні на адпа- 
ведную спецыяльнасць атрымліваюць: 
па гісторыі (дыплом Il ступені) — 9 
бапаў; па фізіцы, хіміі, біялогіі, рускай 
і беларускай мовах, гісторыі (дыпло
мы III ступені) — 8 балаў.

2.9. Пераможцам рэспубліканс- 
кай алімпіяды па прадмеце, які з’яўля- 
ецца ўступным экзаменам на сумеж-

ную спецыяльнасць, выстауляюцца 
наступныя адзнакі: дыплом I ступені 
— 10 балаў, дыплом H ступені — 9 
балаў, дыплом III ступені — 8 балаў, з 
магчымасцю здачы экзамену на агуль- 
ных падставах.

2.10. Пераможцы рэспубліканс- 
кай алімпіяды па прадметах, якія 
не з ’яўляюцца ўступнымі на гэ- 
тую спецыяльнасць, здаюць экза
мены і ўдзельнічаюць у агульным кон
курсе з атрыманнем дадатковых 2 ба- 
лаў да агульнай сумы набраных ба- 
лаў.

2.11. Прызёры рэспубліканскіх 
алімпіяд "Абітурыент Ліцэя — 2003” 
атрымліваюць адзнаку “ 8” па адпа
ведным прадмеце з магчымасцю зда
чы экзамену на агульных падставах з 
выстаўленнем экзаменацыйнай ад
знак!.

Агульнаадукацыйны тэст і астатнія 
экзамены прызёры здаюць на агуль
ных падставах.

2.12. Тэксты экзаменацыйных за- 
данняў складаюцца прадметнымі ка- 
місіямі І зацвярджаюццастаршынёй 
(намеснікам старшыні) прыёмнай 
камісіі. Расклад экзаменаў зацвяр- 
джаецца намеснікам старшыні прыём
най камісіі.

2.13. Пісьмовыя экзаменацыйныя 
работы (у тым ліку чарнавікі) выкон- 
ваюцца на паперы са штампам Ліцэя 
БДУ. Кожная адзнака падпісваецца ў 
рабоце, экзаменацыйнай ведамасці і 
на экзаменацыйным лісце як мінімум 
двума экзаменатарамі. Правераныя ра
боты і чарнавікі перадаюцца для за- 
хавання адказнаму сакратару.

2.14. Пісьмовыя работы і аркушы

чарнавіка навучэнцаў, залічаных у 
Ліцэй, захоўваюцца на працягу года. 
Пісьмовыя работы і аркушы чарнаві- 
ка навучэнцаў, якія не прайшлі па кон
курсе, знішчаюцца праз 6 месяцаў пас
ля пачатку навучальнага года.

2.15. Апеляцыя адзнакі навучэнца 
праводзіцца ў адпаведнасці з Пала
жэннем аб апеляцыях, зацверджаным 
старшынёй (намеснікам старшыні) 
прыёмнай камісіі Ліцэя БДУ.

2.16. Пераздача ўступных экзаме- 
наў не дапускаецца.

2.17. На час здачы ўступных экза- 
менаў інтэрнат не прадастаўляецца.

3. Парадак залічэння
3.1. Ha падставе вынікаў уступных 

экзаменаў і прадастаўленых у прыём
ную камісію дакументаў рашэннем пры
ёмнай камісіі навучэнцы рэкаменду- 
юцца для залічэння ў Ліцэй БДУ. Pa- 
шэнне афэармляецца пратаколам, у якім 
указваецца падстава для залічэння.

3.2. Ільготаў і абмежаванняў па 
стане здароўя няма.

3.3. На падставе рашэння прыём
най камісіі і пры ўмове прадастаўлен- 
ня навучэнцамі арыгінала пасведчан- 
ня аб заканчэнні 9 класаў сярэдняй 
школы і асабістай справы навучэнца 
рэктар БДУ выдае загад пра залі- 
чэнне абітурыентаў у лік навучэнцаў 
Ліцэя БДУ.

Залічэнне ў лік навучэнцаў на 
бюджэтнае навучанне — да 30 чэр
веня, на платнае навучанне — да 31 
жніўня 2003 года.

3.4. Навучэнцам, залічаным у Ліцэй, 
высылаюцца паведамленні аб залі- 
чэнні ўстаноўленага ўзору.
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Форма навучання — дзённая, навучанне платнае. 

Па выніках станоўча здадзеных экзаменаў за курс 
падрыхтоўчага аддзялення замежныя грамадзяне ат- 
рымліваюць пасведчанне, якое дае ім права быць 
залічанымі без уступных экзаменаў для навучання 
па выбранай спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншых 
ВНУ Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне 
для замежных грамадзян трэба падаць наступныя 
дакументы: запрашэнне на навучанне, заяву на імя 
рэктара, пашпарт з візай, дакумент аб адукацыі, ме- 
дыцынскую страхоўку і 6 фотаздымкаў.

Вучэбны цэнтр вочна-завочнай адука- 
цыі І прафарыентацыйнай работы — пера- 
емнік аб’яднаных вячэрніх, дзённых І завочных пад- 
рыхтоўчых курсаў, створаных у маі 1978 года. За 
24 гады на курсах прайшло навучанне больш за 60 
тысяч слухачоў.

На працягу навучальнага года для абітурыен- 
таў дзейнічаюць шматлікія курсы:

вячэрнія 8-, 7-, 4-месячныя (набор у верасні, кас- 
трычніку, снежні, студзені). Заняткі праводзяцца на 
факультэце 2-3 разы на тыдзень;

завочныя 6-, 9-месячныя (набор у верасні, каст- 
рычніку, лістападзе, снежні). Слухачы атрымліваюць 
вучэбна-метадычную літаратуру, кантрольныя за
данна тыя, хто паспяхова выканаў усе кантрольныя 
работы, выклікаюцца на бясплатныя кароткатэрмі- 
новыя курсы перад уступнымі экзаменамі;

дзённыя 6-, 12-дзённыя (другая палова чэрвеня

— пачатак ліпеня).
Навучальны працэс на курсах ажыццяўляецца як 

у трупах поўнай камплектнасці (каля 20-25 чалавек), 
так і ў малакамплектных трупах (8-10 чалавек).

Цэнтр ужо 2 гады праводзіць падрыхтоўчыя 
курсы для дзевяцікласнікаў, якія дапамагаюць юна
кам і дзяўчатам падрыхтавацца да паступлення ў 
юрыдычны каледж БДУ і іншыя сярэднія спецыяль- 
ныя ўстановы.

Эфектыўнасць курсаў дастаткова высокая: у 
2002 годзе студэнтамі першага курса БДУ сталі каля 
60 % слухачоў, якія паспяхова скончылі курсы, а 
каля 25 % паступілі ў іншыя навучальныя ўстано- 
вы. За 24 гады існавання курсаў каля 20 тысяч 
слухачоў скончылі БДУ.

Умовы прыёму на курсы: своечасовая аплата за 
навучанне ў разлікова-касавым цэнтры БДУ і запаў- 
ненне асабістай карткі слухача.

Тэлефон для даведак 227-75-37.
Вучэбна-навуковы цэнтр перспектыўна- 

га развіцця створаны на факультэце ў кастрыч- 
ніку 2000 года. За гэты невялікі тэрмін у цэнтры 
былі распрацаваны і цяпер актыўна выкарыстоўва- 
юцца навучальныя камп’ютарныя праграмы па рус
кай, беларускай і англійскай мове для абітурыентаў 
і школьнікаў. Для замежных навучэнцаў створаны 
мультымедыйныя курсы па матэматыцы, рускай 
фанетыцы і граматыцы, развіцці мовы.

227-80-42.

Новыя камп ютарныя тэхна- 
логіі ўваходзяць у самыя роз- 
ныя сферы нашага жыцця. На
вучальныя камп’ютарныя праг
рамы, дыстанцыйнае навучанне 
і развіццёвыя трэнінгі з’яўля- 
юцца дастаткова даступнымі 
сёння. Аднак пры карыстанні 
гэтымі сродкамі не ўлічваюц- 
ца індывідуальныя асаблівасці 
навучэнцаў.

Рэспубліканскі цэнтр праб- 
лем чалавека Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта (РЦПЧ) 
прапануе новы індывідуаліза- 
ваны падыход да праблемаў 
навучання.

У РЦПЧ створаны і працуе 
на працягу шасці гадоў дыяг- 
настычны. І навучальны комп
лекс “ ПсіхаЭргаТэст” . Унікаль- 
насць тэсціравання заснаваная 
на даследаванні прыродных 
характарыстык асобы, якія прад- 
вызначаюць паспяховасць наву
чання чалавека І авалодвання

ФАКУЛЬТЭТ ДД9НІВЕРСІТЭШЙ АД9КДЦЫІ 
ДЛЯ БЕЛАР9СКІХI ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН

РЭСП9БЛІКАНСКІ ЦЭНТР ПРАБЛЕМ ЧАЛАВЕКА БД9 рысць грамадству І вам самім.
Мы даем вам шанец не 

стаць пасрэднасцю!

Прыходзьце да нас: г. Мінск, 
вул. Ленінградская, 16, па кой 
104, 105 (геаграфічны факуль
тэт БДУ, раён чыгуначнага вок
зала).

Папярэдні запіс на тэс- 
ціраванне і тр эн ін гі па 
тэл. 209-54-75 .

2 2 0 0 3 0 , г. М інск, 
вул. Кастрычніцкая, 4 , 
тэл./факс: 2 2 7 -5 7 -6 5 , 

e-m ail: fdo@bsu.by

дзян І факультэт дауніверсітэцкай падрыхтоўкі.
Падрыхтоўчае аддзяленне для бела- 

рускіх грамадзян існуе з 1969 года. Навучаль
ны працэс на аддзяленні забяспечвае кафедра да- 
універсітэцкай падрыхтоўкі і прафарыентацыі мо- 
ладзі. Навучанне на аддзяленні вядзецца па ўсіх 
спецыяльнасцях факультэтаў БДУ. Асноўная мэта 
навучання на аддзяленні — забяспечыць якасную 
падрыхтоўку слухачоў да паспяховай здачы ўступ- 
ных іспытаў у БДУ і іншыя ВНУ краіны. Форма наву
чання — дзённая, тэрмін навучання — 9 месяцаў. 
Паступаючыя на падрыхтоўчае аддзяленне прахо- 
дзяць уступнае тэсціраванне па прафілюючым прад- 
меце, адпаведным кожнай спецыяльнасці.

Вучэбны план кожнай спецыяльнасці ўключае 3
5 дысцыплін, па якіх прадугледжваюцца ўступныя 
выпрабаванні, агульным аб’ёмам 800-1150 гадзін. Пас- 
ля заканчэння навучання слухачы падрыхтоўчага ад
дзялення атрымліваюць права на залічэнне ў БДУ 
па-за конкурсам пры ўмове атрымання на ўступных 
пісьмовых іспытах па матэматыцы і рускай ці бела
рускай мове пяці балаў і вышэй, а на астатніх іспы- 
тах — шасці балаў і вышэй. Навучанне на аддзя- 
ленні платнае. Іншагароднім слухачам прадастаўпя- 
ецца інтэрнат.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне 
трэба падаць наступныя дакументы: заяву на імя 
рэктара універсітэта, дакумент аб сярэдняй адукацыі 
(арыгінал), 2 фотаздымкі 3x4, медыцынскую даведку 
формы № 086-У, дакументы, якія пацвярджаюць факт 
навучання ці працы (для асоб, якія паступаюць не ў 
год завяршэння сярэдняй адукацыі): дыплом, выпіс- 
ка з працоўнай кніжкі, даведка са службы занятасці 
насельніцтва і інш.

Прыём дакументаў ажыццяўляецца з 27 жніўня 
па 13 верасня. Уступнае тэсціраванне праводзіцца 
з 15 па 19 верасня, залічэнне ў лік слухачоў — да 
23 верасня. Пачатак заняткаў — 6 кастрычніка.

Тэлефон для даведак 222-46-12.
Падрыхтоўчае аддзяленне для замеж

ных грамадзян вядзе сваю гісторыюз 1961 года. 
За гэты час тут прайшлі навучанне каля 6000 юна- 
коў і дзяўчат больш чым з 90 краінаў свету. Наву
чальны працэс на аддзяленні забяспечваюць ка
федры навучання рускай мове як замежнай адпа- 
ведна гуманітарнага і прыродазнаўчага профіляў.

маганнях — сваіх і наваколь- 
ных — не ўздымаўся вышэй 
за пасрэднасць. Мы прадастаў- 
ляем вам магчымасць вырвац- 
ца з палону выпадковасцяў і 
цалкам сумясціць вашыя жа- 
данні з вашымі магчымасцямі, 
вашую генетыку з вашымі пра- 
фесійнымі памкненнямі на ка-

Дэкан факультэта —  
Вячаслаў М іхайлавіч  
МАЛАФЕЕЎ

Колькасць выкладчыкаў — 53, у тымліку 4 да- 
цэнты, 19 старшых выкладчыкаў, 30 выкладчыкаў. 
Для выкладання асобных дысцыплін ці раздзелаў 
факультэт актыўна прыцягвае больш за 70 вопыт- 
ных выкладчыкаў як базовых кафедраў БДУ, так 
ліцэяў I гімназій Мінска.

Структура факультэта: падрыхтоўчае аддзялен
не для беларускіх грамадзян, падрыхтоўчае аддзя
ленне для замежных грамадзян, вучэбны цэнтр воч
на-завочнай адукацыіі прафарыентацыйнай рабо
ты, вучэбна-навуковы цэнтр перспектыўнага развіцця.

У гэтым навучальным годзе на падрыхтоўчым 
аддзяленні для беларускіх грамадзян займаецца 
210 слухачоў, на падрыхтоўчым аддзяленні для за
межных грамадзян — 103 слухачы, на вочна-за- 
вочных падрыхтоўчых курсах — 1462 слухачы.

На факультэце створана добрая матэрыяльная 
база: агульная плошча аўдыторнага фонду скла- 
дае каля 700 м2, два мультымедыйныя камп’ютар
ныя класы дазваляюць актыўна выкарыстоўваць у 
навучанні інфармацыйныя тэхналогіі. У распараджэнні 
слухачоў бібліятэка, фонд якой складаецца больш 
чым з 30 000 тамоў навучальнай літаратуры. Вельмі 
зручнай з’яўляецца тая акалічнасць, што ў адным 
будынку з навучальным корпусам размяшчаюцца 
студэнцкі інтэрнат і сталовая.

Сучасная гісторыя факультэта дауніверсітэцкай 
адукацыі для беларускіх і замежных грамадзян 
пачынаецца з кастрычніка 2000 года, калі аб’ядналі- 
ся падрыхтоўчы факультэт для замежных грама-

Дырэктар цэнтра —  
кандыдат ф ізіка - 
матэматычных нав ук  
Дзмітрый Ільіч САГАЙДАК

М а р ы е н т а н ы я  
Кайп’ютарнае тэсціраванне (з IS r a n ! )

той ці іншай прафесіяй. Тэсты 
не вымяраюць інтэлектуальны 
патэнцыял.'У іх няма каверзных 
пытанняў, матэматычных задач, 
рэбусаў. Тэсціраванне выяўляе 
прыроджаныя. псіхафізіялагіч- 
ныя даныя чалавека і выпра- 
цоўвае рэкамендацыі для вы- 
бару прафесіі.

Атрыманы ў выніку тэсці- 
равання 3-4-старонкавы паш
парт апісвае характарыстыкі па- 
мяці, увагі, працаздольнасці, 
стрэсаўстойлівасці і г.д., змя- 
шчае рэкамендацыі па аргані- 
зацыі працоўнага дня, падрых- 
тоўцы да іспытаў, самаўдаска- 
наленні.

Пры неабходнасці прадас- 
таўляецца дадатковая кансуль- 
тацыя псіхолага. Спецыяліст 
падрабязна і даступна распа- 
вядзе бацькам і іх дзіцяці, якія 
прафесіі і чаму рэкамендуюц- 
ца, адкажа на ўсе пытанні, звя- 
заныя з арганізацыяй навучаль
нага працэсу і прафесійнага 
развіцця.

Працягласць тэсціравання 
— 1,5 гадзіны або 2,5 гадзі- 
ны ў залежнасці ад мэты тэсці- 
равання. Кошт тэсціравання для 
прафарыентацыі (1,5 гадзіны)

скдалае 25.000 рублёў. Ііа- 
глыбленае тэсціраванне (2,5 
га-дзіны) — 36.000 рублёў.

Тэсціраванне пазбавіць вас 
ад праблемаў выбару цяпер 
(напрыклад, ад спрэчак з баць- 
камі аб тым, куды пайсці наву- 
чацца ці працаваць) і расчара- 
ванняў у будучыні (няправіль- 
на выбраная прафесійная дзей
насць ужо прыкладна да 30- 
гадовага ўзросту пачынае не- 
гатыўна ўплываць на здароўе 
чалавека).

Год таму ў РЦПЧ адкрыты 
спецкурс “Трэнінг здольнасцяў 
інтэнсіўнай перапрацоўкі ін- 
фармацыі": развіццё ўвагі, па- 
ляпшэнне памяці, павелічэн- 
не хуткасці чытання, “зарадка 
для розуму", развіццё ўяўлен- 
ня. Навучанне праводзіцца 2 
разы на тыдзень на працягу 
1,5-2 месяцаў. Кошт курса для 
студэнтаў і школьнікаў —
111.000 рублёў.

РЦПЧ праводзіць тэсціра- 
ванне спартсменаў, членаў 
Нацыянальнай алімпійскай 
зборнай па многіх відах спорту, 
абітурыентаў, бізнесменаў, ан- 
тыкрызісных упраўляючых. Вы
сока ацэньвае комплекс “ Псіха-

ЭргаТэст” дырэктар департа
мента па санацыі і банкроцтве 
Міністэрства эканомікі Рэс- 
публікі Беларусь Барыс Іва- 
навіч Конанаў: “ Унікальная 
камп’ютарная дыягностыка, 
якой мы карыстаемся ўжо на 
працягу трох гадоў, з’яўляецца 
надзвычай інфарматыўным 
інструментам пры падборы ан- 
тыкрызісных упраўляючых. Пры 
вывучэнні адукацыйных і вы- 
творчых характарыстык прэтэн- 
дэнтаў прыярытэтнае значэнне 
маюць звесткі псіхафізіялагіч- 
нага тэсціравання. Я лічу, што 
было б у вышэйшай ступені 
мэтазгодна выкарыстоўваць 
стандартызаванае тэсціраванне 
пры падборы і прызначэнні 
прэтэндэнтаў на ключавыя па- 
сады на дзяржпрадпрыемствах 
і пры фармаванні кадравага 
рэзерву” .

Кожны з нас разумев, як 
важна для чалавека рэаліза- 
ваць найлепшы з магчымых 
жыццёвых, сямейных, кар’ерных 
варыянтаў развіцця. Ёсць маса 
прыкладаў, калі чалавек, які 
выбраў не тую прафесію (што 
не супадае з яго псіхафізіяла- 
гічнымі данымі), пры ўсіх на-

mailto:fdo@bsu.by
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П Р Ы Ё М Н А Я  K A N I C I f l  
Б Д У - 2 0 0 3

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ пра
фесар КАЗУЛІН Аляксандр Уладзіслававіч.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай ра- 
боце прафесар А Д Ж А Е Ў Уладзімір Барысавіч.

Адказны сакратар — начальнік галоўнага ўпраў- 
лення вучэбнай і навукова-метадычнай работы дацэнт 
САМАХВАЛ Віктар Васільевіч.

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 220050, 
г. Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт, прыёмная камісія (указаць факультэт і 
спецыяльнасць).

Графік работы прыёмнай камісіі 
па прыёме дакументаў:

з 9 да 16 гадзін 
(перапынак на 

абед —
з 12 да 13 гадзін)

з 9 да 13 гадзін 
выхадны дзень

па тэл. 226-59-51.

панядзелак
аўторак
серада
чацвер
пятніца

субота
нядзеля

Даведкі

Праграмы Уступных экзаменам 
для абітурыентаў

Пабачылі свет “ Праграмы 
ўступных экзаменаў для пасту
паючых у Беларускі дзяржаўны 
універсітэт у 2003 годзе” . Каш- 
тоўнасць гэтага выдання ў тым, 
што яно змяшчае праграмы 
ўступных экзаменаў у БДУ — 
яны адрозніваюцца ад агульных 
праграмаў Міністэрства адукацыі 
Беларуси У гэтай кнізе абітуры- 
ент нашага універсітэта знойдзе 
спісы пытанняў І дапаможнай 
літаратуры па наступных прад- 
метах: беларускай мове, бела
рускай літаратуры, рускай мове, 
рускай літаратуры, гісторыі Бе-

ларусі, сусветнай гісторыі XX 
стагоддзя, замежных мовах, кур
сах “Чалавек. Грамадства. Дзяр- 
жава” (для выпускнікоў 2003 
г.) І “ Чалавек І грамадства” (для 
выпускнікоў мінулых гадоў), ма- 
тэматыцы, фізіцы, хіміі, геаграфіі, 
біялогіі, выяўленчым мастацтве, 
творчым тэсціраванні, курсе пра
ва (для выпускнікоў Юрыдыч
нага каледжа БДУ), асновах 
філасофіі (для асоб з вышэй
шай адукацыяй), асновах экана- 
мічнай тэорыі (для асоб з вы
шэйшай адукацыяй), асновах 
права (для асоб з вышэйшай

адукацыяй), па асновах функцы- 
янавання сродкаў масавай 
інфармацыі (для асоб з вышэй
шай адукацыяй), беларускай 
мове (для асоб з адукацыяй у 
аб’ёме базавай школы), па рус
кай мове (для асоб з адукацы
яй у аб’ёме базавай школы), па 
замежных мовах (для асоб з 
адукацыяй у аб’ёме базавай 
школы), па матэматыцы (для 
асоб з адукацыяй у аб’ёме ба
завай школы).

Набыць выданне можна ў 
фае галоўнага корпуса на пер- 
шым паверсе.

Адказны сакратар прыёмнай камісіі  —  

начальнік галоўнага ўпраўлення вучэбнай 
I навукова-метадычнай работы дацэнт 
Віктар Васільевіч САМАХВАЛ

У Беларускім дзяржаўным 
універсітэце надаецца вялікая 
ўвага фарміраванню кантынген- 
ту студэнтаў. Адукацыйныя 
праграмы класічных універсітэ- 
таў разлічаны на дастаткова вы
сокую базавую падрыхтоўку 
навучэнцаў, наяўнасць у іх пэў- 
ных здольнасцей і схільнасцей 
да абранай прафесіі. У сувязі з 
гэтым прыёмная камісія на пра- 
цягу ўсяго года праводзіць шэ- 
раг мерапрыемстваў, накірава- 
ных на пастаянны пошук тале- 
навітай моладзі і прафарыен- 
тацыйную работу па аказанні 
дапамогі абітурыентам у пра- 
вільным выбары спецыяльнасці 
і, што не менш важна, стварэн- 
не роўных умоў на ўступных 
экзаменах. Значную дапамогу 
абітурыентам у афармленні да- 
кументаў асабовай справы, ака- 
занні кансультацый, пасяленні 
ў інтэрнат акажа грамадская 
прыёмная камісія, у складзе

якой працуюць пераважна сту
дэнты.

Прыёмная камісія падрых- 
тавала «Праграмы ўступных эк- 
заменаў для паступаючых у Бе- 
ларускі дзяржаўны універсітэту 
2003 годзе», у хуткім часе з’явіц- 
ца і адпаведны даведнік, у якім, 
акрамя правілаў прыёму і інфар- 
мацыйных матэрыялаў, будуць 
змешчаны ўзоры экзаменацый- 
ных заданняў мінулага года.

Прыём дакументаў ад па
ступаючых пачнецца ўжо з 23 
чэрвеня і для паступаючых на 
бюджэтную форму навучання 
завершыцца 4 ліпеня, таму трэ- 
ба загадзя паклапаціцца аб ат- 
рыманні пашпарта, медыцынс- 
кай даведкі і іншых дакумен- 
таў, якія пацвярджаюць тыя або 
іншыя ільготы назалічэнне, капі 
такія ёсць у адпаведнасці з дзе- 
ючымі правіламі прыёму. Да- 
кумент аб сярэдняй адукацыі 
падаецца ў прыёмную камісію

толькі ў арыгінале, што не даз- 
воліць адначасова паступаць у 
іншыя ВНУ. Дакументы ад па
ступаючых на платную форму 
навучання будуць прымацца з 
23 чэрвеня па 23 ліпеня. Асаб- 
лівасцю прыёму гэтага года 
з’яўляецца І тое, што да 15 
жніўня будуць прымацца даку
менты для ўдзелу ў конкурсе 
для залічэння на платнае на
вучанне ад асоб, якія  не 
прайшлі па конкурсе ў БДУ або 
іншую дзяржаўную ВНУ. Уво-

гуле неабходна ўважліва выву- 
чыць правілы прыёму і сачыць 
за ўсімі аб'явамі прыёмнай 
камісіі І не памыляцца пры пе- 
рапісванні раскладу кансульта
цый і ўступных экзаменаў. Усё 
гэта дазволіць пазбегнуць непа- 
трэбных хваляванняў пры па- 
ступленні ва універсітэт. А па 
ўсіх пытаннях, якія могуць узнік- 
нуць падчас экзаменаў і залі- 
чэння, неабходна звяртацца ў 
сакратарыят — туды, куды па- 
дадзены дакументы. ,
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