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Старшыня пры ёмнай камісіі
рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта,
праф есар Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ:

Беларускі дзяржаўны уні- 
версітэт — старэйшы класічны 
універсітэт нашай краіны — вя- 
дучая вышэйшая навучальная 
ўстанова ў сістэме нацыяналь- 
най адукацыі, буйны адукацый- 
ны, навукова-вытворчы і куль
турны цэнтр Рэспублікі Бела
русь.

У склад універсітэта ўвахо- 
дзяць 18 факультэтаў, Дзяржаў- 
ны інстытут кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій, Інстытут 
бізнесу і менеджменту тэхна- 
логій, тры навукова-даследчыя 
інстытуты, шэраг унітарных вы- 
творчых прадпрыемстваў, наву
кова-даследчыя лабараторыі і 
доследныя станцыі, шматлікія 
цэнтры, сярод якіх Нацыяналь- 
ны навукова-вучэбны цэнтр 
фізікі часціц і высокіх энергій, 
Нацыянальны навукова-да- 
следчы цэнтр маніторынгу азо- 
насферы, Нацыянальны цэнтр 
асоба ахоўваемых прыродных 
тэрыторый, цэнтры сацыялагіч- 
ных і палітычных даследаван- 
няў, інфармацыйных рэсурсаў 
і камунікацый, праблем развіцця 
адукацыі, інфармацыйных тэх- 
налогій, міжнароднай дзейнасці 
і інш.

Усяго ў БДУ навучаецца 
больш за 24 тысячы чалавек, з 
якіх 17 117 — студэнты. Для 
будучай навукова-педагагічнай 
дзейнасці рыхтуюцца 20 дак- 
тарантаў, 900 аспірантаў і 300 
магістрантаў. Звыш 1300 чала

век навучаецца на падрыхтоў- 
чых курсах. У БДУ сёння пра- 
цуе 8670 супрацоўнікаў, у тым 
ліку 395 дактароў навук і 1566 
кандыдатаў навук, 2742 вы- 
кладчыкі. Сярод супрацоўнікаў 
вядомыя навукоўцы — ака- 
дэмікі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі М.М. Аляхновіч, 
Я.М. Бабосаў, І.Дз. Валатоўскі,
I.В. Гайшун, В.М. Гурын, М.А. 
Ізобаў, Ф.М. Капуцкі, A.I. Tlec- 
ніковіч, А.Ф. Чарняўскі і іншыя.

Ba універсітэце пастаянна 
вядзецца пошук новых метадаў 
і тэхналогій выкладання і ар- 
ганізацыі навучальнага працэ- 
су, якія накіраваны на ўключэн- 
не ў вучэбныя планы і прагра- 
мы звестак аб самых новых да- 
ся гненнях  у навуцы і вы- 
творчасці, таксама стварэнне 
ўмоў для самастойнага набыц- 
ця ведаў пры кансультацыях і 
пад кантролем высокакваліфі- 
каваных выкладчыкаў. Аргані- 
зацыя навучальнага працэсу ў 
БДУ грунтуецца на абавязковым 
спалучэнні яго з навукова-да- 
следчай дзейнасцю. He выпад- 
кова студэнцкая каманда фа
культета прыкладной матэма- 
тыкі і інфарматыкі заваявала ў 
гэтым годзе залатыя медалі на 
чэмпіянаце свету па праграмі- 
раванні, а ў мінулым годзе 
нашы студэнты прывезлі з 
міжнароднай алімпіяды па ма- 
тэматыцы сем залатых медалёў 
і адзін срэбраны. Выпускнікоў

БДУ сёння можна сустрэць ва 
ўсіх кутках нашай краіны і да
лёка за яе межамі, і ўсюды яны 
пацвярджаюць высокі ўзровень 
прафесійнай падрыхтоўкі.

У 2004 годзе 15 факультэ- 
таў, Дзяржаўны інстытут кіра- 
вання і сацыяльных тэхналогій 
БДУ, Інстытут бізнесу і менедж
менту тэхналогій будуць ажыц- 
цяўляць прыём студэнтаў на 
першы курс па 51 спецыяль- 
насці. Апошні ўпершыню рас- 
пачне падрыхтоўку па новай 
спецыяльнасці бізнес-адмініст- 
раванне. Пашырыць шэраг спе- 
цыяльнасцей і ваенны факуль- 
тэт. Юрыдычны каледж універ- 
сітэта, які рыхтуе юрыстаў з ся- 
рэдняй спецыяльнай адукацы- 
яй, ажыццяўляе прыём на 
навучанне асоб, якія маюць 
агульнаадукацыйную сярэднюю 
або базавую адукацыю. Вучэб
ныя планы юрыдычнага калед- 
жа пабудаваны такім чынам, 
што яго выпускнікі могуць за- 
лічвацца для навучання па ад- 
паведнай спецыяльнасці на 
юрыдычны факультэт адразу на 
трэці курс.

У БДУ ў гэтым годзе будуць 
залічвацца вынікі цэнтраліза- 
нага тэсціравання па матэматы- 
цы, фізіцы, беларускай і рускай 
мовах, замежных мовах, біялогіі, 
хіміі.

Для пошуку самай таленаві- 
тай моладзі па большасці прад- 
метаў уступных экзаменаў пра- 
водзіцца алімпіяда «Абітуры- 
ент БДУ— 2004», пераможцы 
заключных тураў якой будуць 
залічаны на адпаведныя спецы-

яльнасці без уступных выпра- 
баванняў.

Студэнты, якія паспяваюць не 
ніжэй чым на “ шэсць” , пасля 
заканчэння другога курса мо
гуць на платнай аснове пара- 
лельна навучацца па другой 
спецыяльнасці і ў выніку атры- 
маць два дыпломы.

Увядзенне шматступеннай 
сістэмы адукацыі (падрыхтоў- 
ка бакалаўраў, дыпламаваных 
спецыялістаў і магістраў) даз- 

•воліць яшчэ больш наблізіць 
падрыхтоўку спецыялістаў з вы- 
шэйшай адукацыяй па форме і 
змесце да існуючай сёння су- 
светнай практыкі і стварыць 
умовы для абмену студэнтамі 
з універсітэтамі блізкага і да- 
лёкага замежжа.

Значная ўвага надаецца і 
перападрыхтоўцы кадраў з ліку 
асоб, якія маюць вышэйшую 
адукацыю. Гэтую функцыю вы- 
конваюць Рэспубліканскі інсты- 
тут вышэйшай школы і Інстытут 
перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліфікацыі суддзяў, работні- 
каў пракуратуры, судоў і ўста- 
ноў юстыцыі. На двух факуль
тетах ажыццяўляецца перапад- 
рыхтоўка кадраў і павышэнне 
кваліфікацыі ў. галіне інфарма- 
цыйных тэхналогій, прыкладной 
матэматыкі і бізнесу. Адпавед- 
ная перападрыхтоўка забяспеч- 
ваецца ў вышэйшай школе эк- 
скурсаводаў і менеджэраў ту- 
рызму.

Асаблівая ўвага ва універсі- 
тэце надаецца ўмацаванню су- 
працоўніцтва ў галіне адукацыі 
і навукі з іншымі айчыннымі і

замежнымі вышэйшымі 
навучальнымі ўстано- 
вамі. БДУ мае пагад- 
ненні аб супрацоўніцт- 
ве больш чым з 80 уні- 
версітэтамі.

Ba ун іверс ітэце  
створаны добрыя ўмо- 
вы для працы і адпа- 
чынку. Большасць ін- 
шагародніх студэнтаў 
пражывае ў добраўпа- 
радкаваных інтэрнатах, 
да іх паслуг — стадыё- 
ны, спартыўныя і трэна- 
жорныя залы, басейны. 
Зборныя каманды БДУ па фут
боле, валейболе і баскетболе 
ўдзельнічаюць у першынстве 
Рэспублікі Беларусь у вышэй
шай лізе. Сёлета дзейнічае 
больш за 30 агульнауніверсі- 
тэцкіх творчых калектываў і аб’- 
яднанняў. Працуе 7 народных 
калектываў, сярод якіх такія, як 
ансамбль танца «Крыжачок», 
фальклорна-этнаграфічны ан
самбль «Неруш», акадэмічны 
хор студэнтаў, аркестр народных 
інструментаў, хор народнай 
песні «Родніца». Дзейнічае 
школа прыгажосці «Універсум 
модэлс», клуб аўтарскай песні, 
ліга інтэлектуальных гульняў 
«Што, дзе, калі», гурток брэйк- 
дансу. Прыхільнікі тэатральна- 
га мастацтва і эстрады маюць 
магчымасць павышаць сваё май- 
стэрства ў некалькіх студэнцкіх 
тэатрах і эстраднай студыі. Шы- 
рока вядомыя ў нашай краіне і 
за яе межамі мастацкія творчыя 
калектывы. Вялікай папулярнас- 
цю карыстаецца і студэнцкая

каманда КВЗ — уладальнік ты- 
тула чэмпіёна міжнароднага 
Клуба вясёлых і знаходлівых.

Дарагія абітурыенты! Па 
любой выбранай спецыяль- 
насці навучання ў вас ёсць маг
чымасць атрымаць у БДУ аду
кацыю сусветнага ўзроўню. Ус- 
тупныя экзамены ў Беларускім 
дзяржаўным універсітэце бу
дуць праходзіць з 2 па 8 ліпе- 
ня, што дазволіць вам паспра- 
баваць свае сілы ў нашым уні- 
версітэце, а ў выпадку няўдачы 
пры жаданні ў вас будзе яшчэ 
магчымасць удзельнічаць у кон
курсны х вы прабаваннях у 
іншых ВНУ або быць заліча- 
ным на платнае навучанне.

Ca свайго боку, мы зацікаў- 
лены ў тым, каб самыя падрых- 
таваныя і таленавітыя маладыя 
людзі прыйшлі ў нашы аўды- 
торыі, дзеля чаго на ўступных 
экзаменах будуць створаны вы
ключив роўныя ўмовы і доб- 
разычлівыя адносіны да ўсіх 
абітурыентаў. Жадаем поспехаў!

1. Прыём у Беларускі дзяржаўны 
універсітэт (БДУ) ажыццяўляецца ў ад- 
паведнасці з «Правіламі прыёму ва ўста- 
новы, якія забяспечваюць атрыманне 
вышэйшай адукацыі, на 2004 год», 
зацверджанымі Пастановамі Міністэр- 
ства адукацыі Рэспублікі Беларусь 
(№ 72 ад 12 лістапада 2003 г. і № 34 
ад 14 мая 2004 г.).

2. Права на атрыманне першай вы
шэйшай адукацыі ў БДУ маюць асобы, 
якія атрымалі агульную сярэднюю або 
сярэднюю спецыяльную адукацыю.

Права ўдзельнічаць у конкурсе на 
набыццё ў БДУ бясплатнай першай вы
шэйшай адукацыі маюць:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь;
б) замежныя грамадзяне І асобы без 

грамадзянства, якія пастаянна пражыва- 
юць у Рэспубліцы Беларусь;

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

г) асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з'яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў.

Другія катэгорыі грамадзян прыма- 
юцца ў БДУ на платнае навучанне, калі 
іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі 
пагадненнямі.

3. Агульная колькасць месцаў для 
прыёму абітурыентаў на навучанне за 
кошт бюджэтных сродкаў па дзённай І

3 «Палажэння аб правядзенн! уступных выпрабаванняў 
у БеларускІ дзяржаўны універсітэт у 2004 годзе»

завочнай формах навучання вызначаец- 
ца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія 
ўстанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных месцаў па 
кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца 
адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Звыш кантрольных лічбаў прыё
му на платнае навучанне для атрымання 
першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спе- 
цыяльнасцях і формах навучання ў БДУ 
прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя 
выпрабаванні, але не прайшлі ў БДУ па 
конкурсе на бюджэтныя месцы па гэтай 
ці іншай спецыяльнасці (пры ўмове су- 
падзення ўступных выпрабаванняў);

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

в) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя 
выпрабаванні па гэтай спецыяльнасці, але 
не мелі права ўдзельнічаць у конкурсе 
на набыццё бясплатнай адукацыі;

г) прадставілі сертыфікаты цэнтралі- 
заванага тэсціравання, праведзенага ў

Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе, па 
предметах уступных выпрабаванняў.

5. Агульная колькасць месцаў для 
прыёму абітурыентаў на платнае наву
чанне па дзённай, завочнай І дыстанцый- 
най формах навучання вызначаецца 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у адпаведнасці з ліцэнзіяй на аду- 
кацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для навучання за 
аплату па кожнай спецыяльнасці зацвяр
джаецца адпаведным загадам рэктара 
БДУ.

Памер аплаты залежыць ад спе- 
цыяльнасці, формы навучання І зацвяр
джаецца адпаведным загадам рэктара 
БДУ.

6. Залічэнне ў БДУ на бюджэтнае І 
на платнае навучанне праводзіцца па 
конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю 
балаў, набраных абітурыентамі на ўступ- 
ных выпрабаваннях.

Пералік уступных выпрабаванняў па 
кожнай спецыяльнасці даецца ў Дадат- 
ку 1.

Перад залічэннем абітурыенты, станоў- 
ча вытрымаўшыя ўсе ўступныя выпраба-

ванні, праходзяць абавязковае субяседа- 
ванне з дэканам адпаведнага факультэ- 
та. Дата і час субяседавання пазначаюц- 
ца ў раскладзе ўступных выпрабаванняў.

7. Атрыманне другой ці наступнай 
вышэйшай адукацыі, а таксама паралель- 
нае навучанне ажыццяўляецца ў БДУ на 
платнай аснове ў адпаведнасці з Паста- 
новамі Савета Міністраў Рэспублікі Бе
ларусь (№ 699 ад 12 чэрвеня 1997 г. і 
N» 1374 ад 3 верасня 1999 г.).

Для атрымання другой ці наступнай 
вышэйшай адукацыі ў БДУ прымаюцца па 
ўсіх спецыяльнасцях і формах навучання 
асобы, якія маюць дыплом аб заканчэнні 
вышэйшай навучальнай установы (ВНУ).

На паралельнае навучанне ў БДУ пры
маюцца па ўсіх спецыяльнасцях студэн
ты 3—4 курсаў дзяржаўных ВНУ, а так
сама акрэдытаваных спецыяльнасцей 
прыватных ВНУ, якія займаюцца толькі 
на «добра» і «выдатна» (па пяцібальнай 
сістэме) або не ніжэй чым на «шэсць» 
(па дзесяцібальнай сістэме).

Залічэнне ў склад студэнтаў для ат
рымання другой ці наступнай вышэйшай 
адукацыі, а таксама на паралельнае на

вучанне ажыццяўляецца прыемнай камі- 
сіяй БДУ на аснове заключэння дэкана 
адпаведнага факультета аб магчымасці 
навучання абітурыента адразу на другім 
ці старэйшых курсах. У выпадку знач- 
най неадпаведнасці патрабаванняў ву- 
чэбнага плана другой спецыяльнасці 
раней атрыманай абітурыентам адукацыі 
прыёмная камісія прымае рашэнне аб не- 
абходнасці праходжання поўнага курса 
навучання. У гэтым выпадку абітурыент 
здае ўсе ўступныя выпрабаванні, праду- 
гледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічае ў 
конкурсе на платнае навучанне.

8. Асобы, якія атрымалі першую вы
шэйшую адукацыю на платнай аснове І 
хочуць набыць у БДУ другую вышэйшую 
адукацыю на бюджэтнай аснове, а такса
ма асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на плат
най аснове І хочуць паступіць у БДУ на 
бясплатнае паралельнае навучанне, зда- 
юць усе ўступныя выпрабаванні, праду- 
гледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічаюць у 
конкурсе на бюджэтнае навучанне.

У выпадку праходжання па конкурсе 
на бюджэтныя месцы такія асобы мо
гуць быць пераведзены на аснове за
ключэння дэкана адпаведнага факуль
тета аб адпаведнасці патрабаванняў ву- 
чэбнага плана другой спецыяльнасці 
раней атрыманай абітурыентам адукацыі

(Заканчэнне на 2-й стар.]
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.}

на другі ці старэйшыя курсы, але толькі 
пры наяўнасці вакантных бюджэтных 
месцаў на гэтым курсе.

9. Студэнты БДУ, якія займаюцца на 
платнай форме навучання, могуць пасту- 
паць на конкурснай аснове на бюджэт- 
ную форму навучання толькі пасля адлі- 
чэння з ліку студэнтаў у адпаведнасці з 
Пастановай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (№ 04-6/279 ад 8 ліпе- 
ня 1998 г.).

10. Асобы, якія паступаюць у БДУ 
для набыцця першай вышэйшай адука- 
цыі, падаюць у прыёмную камісію наступ- 
ныя дакументы:

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

— арыгінал дакумента ўстаноўлена- 
га ўзору аб сярэдняй або сярэдняй спе- 
цыяльнай адукацыі;

— арыгіналы сертыфікатаў цэнтралі- 
заванага тэсціравання, праведзенага ў 
Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе;

— медыцынскую даведку па форме, 
устаноўленай Міністэрствам аховы зда- 
роўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную 
не раней як 23 мая 2004 года;

— 6 фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акрамя

таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а таксама 
дзеці-інваліды прадстаўляюць адпавед- 
ныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацый- 
ных камісій аб тым, што ім не супрацьпа- 
казана навучанне ў БДУ для атрымання 
абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны 
могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі ўстаноў, што забяспечва- 
юць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мяс- 
цовасці, якія пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не менш двух 
гадоў, прадстаўляюць адпаведную давед
ку сельскага выканаўчага камітэта.

Асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў, прадстаўляюць копіі пасведчання аб 
нараджэнні або іншыя дакументы, што 
пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаў- 
ляюцца дакументы, якія пацвярджаюць 
правы абітурыентаў на льготы, устаноў- 
леныя заканадаўствам Рэспублікі Бела
русь, або сведчаць аб іх асабістых та- 
лентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

11. Асобы, якія паступаюць у БДУ 
для набыцця другой вышэйшай адука- 
цыі, падаюць у прыёмную камісію наступ- 
ныя дакументы:

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

— натарыяльна завераную копію дып- 
лома аб вышэйшай адукацыі;

— натарыяльна завераную копію да- 
датку да дыплома;

— медыцынскую даведку па форме, 
устаноўленай Міністэрствам аховы зда- 
роўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную 
не раней як 23 мая 2004 года;

— 6 фотакартак памерам 3x4 см;
— заключэнне дэкана адпаведнага 

факультета БДУ аб адпаведнасці патра- 
баванняў вучэбнага плана другой спе- 
цыяльнасці раней атрыманай абітурыен- 
там адукацыі і магчымасці навучання 
адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя 
таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Асобы, якія паступаюць на першы 
курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы 
сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціра- 
вання, праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2004 годзе.

Асобы, якія атрымалі першую вышэй- 
шую адукацыю на платнай аснове, лрад- 
стаўляюць адпаведную даведку ВНУ, якая

аб гэтым сведчыць.
Пашпарт або іншае пасведчанне асо

бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

12. Асобы, якія паступаюць у БДУ на 
паралельнае навучанне, падаюць у пры
ёмную камісію наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма № 2);

— пісьмовую згоду рэктара ВНУ, дзе 
вучыцца студэнт (для студэнтаў БДУ — 
пісьмовую згоду дэкана факультэта);

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

— 6 фотакартак памерам 3x4 см;
— заключэнне дэкана адпаведнага 

факультэта БДУ аб адпаведнасці патра- 
баванняў вучэбнага плана другой спе- 
цыяльнасці раней атрыманай абітурыен- 
там адукацыі і магчымасці навучання 
адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя 
таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Студэнты іншых ВНУ прадстаўляюць 
медыцынскую даведку па форме, уста- 
ноўленай Міністэрствам аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь, выдадзеную не ра
ней як 23 мая 2004 года.

Асобы, якія паступаюць на першы 
курс, прадстаўляюць таксама арыгінапы 
сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціра- 
вання, праведзенага ў Рэслубліцы Бела
русь у 2004 годзе.

Асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на 
платнай аснове, прадстаўляюць адпавед
ную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

13. Дакументы ад паступаючых у 
БДУ на дзённую, завочную І дыстанцый- 
ную формы навучання прымаюцца з 23 
да 30 чэрвеня. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца: для дзённай формы наву
чання — з 2 да 8 ліпеня, для завочнай І 
дыстанцыйнай формаў навучання — з 2 
да 9 ліпеня. Залічэнне ў склад студэн- 
таў на бюджэтнае навучанне: для дзён
най формы — да 10 ліпеня, для завоч
най формы — да 11 ліпеня. Прыём да- 
кументаў для ўдзелу ў конкурсе на залі- 
чэнне на платнае навучанне — да 28 ліпе- 
ня. Залічэнне на платнае навучанне — 
да 30 ліпеня.

. 14. Вынікі цэнтрапізаванага тэсціра- 
вання па агульнаадукацыйных прадме- 
тах (фізіка, матэматыка, біялогія, хімія, 
англійская мова, нямецкая мова), праве- 
дзена7а Рэспубліканскім інстытутам кан- 
тролю ведаў у 2004 годзе на платнай 
аснове, запічваюцца па жаданні абітуры- 
ентаў у якасці вынікаў уступных выпра- 
баванняў пры паступленні ў БДУ на ўсе 
спецыяльнасці.

15. Уступнае выпрабаванне па бе
ларускай мове або рускай мове (па вы- 
бары абітурыента) праводзіцца для абі- 
турыентаў дзённай формы навучання 
Рэспубліканскім інстытутам кантролю 
ведаў у форме абавязковага цэнтралі- 
заванага тэсціравання або цэнтралізава- 
нага тэсціравання на платнай аснове. Для 
ўдзелу ў конкурсе абітурыенты прадстаў- 
ляюць адзін з атрыманых сертыфікатаў.

Абітурыенты завочнай і дыстанцый
най формаў навучання могуць прад- 
ставіць сертыфікат цэнтралізаванага тэс- 
ціравання або здаць уступнае выпраба
ванне па беларускай (рускай) мове ў БДУ 
ў форме пісьмовага тэсціравання.

16. Рашэнне аб прадстаўленні сер- 
тыфіката цэнтралізаванага тэсціравання 
або здачы адпаведнага ўступнага вы- 
прабавання (у тых выпадках, калі тэта 
дазваляецца Дадаткам 1) абітурыент пры-

мае пры падачы дакументаў.
17. Уступныя выпрабаванні право

дзяцца па праграмах, што складзены на 
аснове адукацыйных стандартаў агуль
най сярэдняй адукацыі І зацверджаны 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь.

Творчае ўступнае выпрабаванне на 
спецыяльнасці «журналістыка (напрамак 
— друкаваныя СМІ)», «журналістыка (на
прамак — аўдыёвізуальныя СМІ)», «інфар- 
мацыя і камунікацыя (напрамак — тэхна- 
логіі камунікацыі)», «літаратурная работа», 
«міжнародная журналістыка» факультэта 
журналістыкі, спецыяльнасць «журналісты- 
ка (напрамак — друкаваныя CMI, спецыя- 
лізацыя — ваенная журналістыка)» ваен- 
нага факультэта І творчае ўступнае вы
прабаванне на спецыяльнасць «дызайн» 
Інстытута кіравання І сацыяльных тэхна- 
логій праводзяцца па праграмах, якія рас- 
працаваны БДУ І зацверджаны Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

18. Абітурыенты маюць права зда- 
ваць уступныя выпрабаванні па выбары 
на беларускай мове або на рускай мове.

Уступнае выпрабаванне па беларус
кай літаратуры або рускай літаратуры 
абітурыенты спецыяльнасці «класічная 
філалогія» могуць здаваць па выбары, 
паведамляючы аб гэтым пры падачы 
дакументаў.

19. Уступныя выпрабаванні па за- 
межнай (англійскай, французскай, нямец- 
кай, іспанскай) мове абітурыенты могуць 
здаваць па выбары, незалежна ад таго, 
якую замежную мову яны вывучалі. Вык- 
лючэннем з’яўляецца спецыяльнасць «ра- 
мана-германская (англійская, нямецкая, 
французская) філалогія», пры паступленні 
на якую абітурыенты здаюць уступныя 
выпрабаванні па замежнай мове ў 
адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю. 
Пры паступленні на спецыяльнасць «ра- 
мана-германская (італьянская) філалогія» 
абітурыенты могуць здаваць уступныя 
выпрабаванні па замежнай (англійскай, 
французскай, нямецкай, іспанскай) мове 
па выбары, незалежна ад таго, якую за
межную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх 
прадугледжана магчымасць выбару за
межнай мовы, паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакументаў.

20. На спецыяльнасць «мытная спра
ва» прымаюцца толькі грамадзяне Рэс- 
публікі Беларусь па накіраваннях Дзяр- 
жаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Бе
ларусь, выдаваемых па хадайніцтве мыт
нага органа, які знаходзіцца ў зоне пра- 
жывання абітурыента.

21. На спецыяльнасці ваеннага фа
культэта абітурыенты прымаюцца згодна 
з адпаведным «Парадкам», зацверджаным 
рэктарам БДУ і ўзгодненым з Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

22. Выпускнікі юрыдычнага калед- 
жа БДУ прымаюцца на юрыдычны фа- 
культэт на скарочаны тэрмін навучання 
згодна з адпаведным «Папажэннем», за
цверджаным рэктарам БДУ і ўзгодненым 
з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь.

23. Ha ўступных выпрабаваннях абі- 
турыенты атрымліваюць адзнакі ў балах 
ад O да 10. Абітурыенты, якія не з’явіліся 
на ўстулнае выпрабаванне без уважлівых 
прычын або атрымалі адзнакі 0, 1 ці 2, а 
таксама забралі дакументы, да далей- 
шых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкур
се на залічэнне не дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўважлівых прычын, 
пацверджаных дакументамі, абітурыент, 
які прапусціў адно з уступных выпраба- 
ванняў, можа быць дапушчаны па ра- 
шэнні адказнага сакратара прыёмнай 
камісіі да здачы далейшых уступных вы- 
прабаванняў, але толькі ў межах вызна- 
чаных тэрмінаў іх правядзення.

24. Пры паступленні на дзённую 
бюджэтную форму навучання на механі- 
ка-матэматычны факультэт, факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 
фізічны факультэт, хімічны факультэт, 
факультэт радыёфізікі і электронікі, бія- 
лагічны факультэт, эканамічны факуль
тэт конкурс праводзіцца па факультэце 
ў цэлым.

Пры паступленні на геаграфічны фа
культэт агульны конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей «геаграфія», «геаграфія 
(напрамак — геаінфармацыйныя сістэ- 
мы)», «геапогія і разведка радовішчаў ка- 
рысных выкапняў». Пры паступленні на 
гістарычны факультэт агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнасцей «гісто- 
рыя», «музейная справа І ахова гісторы- 
ка-культурнай спадчыны», «гісторыка-ар- 
хівазнаўства». Пры паступленні на фа
культэт журналістыкі агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнасцей «жур- 
налістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», 
«журнапістыка (напрамак — аўдыёвізу- 
альныя СМІ)». Пры паступленні на юры
дычны факультэт агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнасцей «права- 
знаўства», «эканамічнае права». Пры па- 
ступленні ў Інстытут кіравання І сацы
яльных тэхналогій агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнасцей 
«сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)», «сацыяльная работа (спе- 
цыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя 
асобы)», а таксама для спецыяльнасцей 
«менеджмент (спецыялізацыя — кіраван- 
не персаналам)», «менеджмент (спецыя- 
лізацыя — сацыяльны менеджмент)», «ме
неджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
нерухомай маёмасці)».

Пры паступленні на іншыя факультэ- 
ты конкурс праводзіцца па асобных спе- 
цыяльнасцях.

25. Залічэнне на бюджэтныя мес- 
цы выпускнікоў устаноў, што забяспеч- 
ваюць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяль
най адукацыі І знаходзяцца ў сельскай 
мясцовасці, якія пастаянна пражываюць 
у сельскіх населеных пунктах не менш 
двух гадоў, праводзіцца па асобным кон
курсе.

Колькасць бюджэтных месцаў для 
гэтай катэгорыі абітурыентаў вызнача- 
ецца прапарцыянальна долі іх заяў ад 
агульнай колькасці заяў па гэтай спе- 
цыяльнасці (трупе спецыяльнасцей, фа
культэце).

У тых выпадках, калі прахадны бал 
для азначанай катэгорыі абітурыентаў 
будзе роўны або перавысіць прахадны 
бал для іншых выпускнікоў, залічэнне 
ажыццяўляецца па агульным конкурсе.

26. На завочную бюджэтную фор
му навучання па конкурсе ў першую чар- 
гу залічваюцца абітурыенты, якія маюць 
сярэднюю спецыяльную ці прафесійна- 
тэхнічную адукацыю або стаж практыч- 
най работы не менш за 6 месяцаў І па
ступаюць на адпаведныя ці роднасныя 
спецыяльнасці.

Пералік спецыяльнасцей, якія адпа- 
вядаюць профілю навучання па завоч
най форме, зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць на ўступ- 
ных выпрабаваннях аднолькавую ці боль
шую колькасць балаў у параўнанні з ад- 
значанай вышэй катэгорыяй абітурыен- 
таў, залічваюцца па конкурсе ў межах 
20 % ад кантрольных лічбаў прыёму па 
дадзенай спецыяльнасці, а таксама на 
вакантный месцы, што застануцца пасля 
залічэння вышэйпералічаных асоб.

27. Залічэнне абітурыентаў на ўмо- 
вах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Паста
новай Савета Міністраў Рэспублікі Бела
русь (N» 1603 ад 18 лістапада 2002 г.).

Абітурыенты, якія паступаюць на ўмо- 
вах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі, па- 
вінны мець у дакуменце аб адукацыі па 
профільных прадметах уступных выпра- 
баванняў адзнакі ў балах не ніжэй чым 
«шэсць».

Канчатковае рашэнне аб ажыццяў- 
ленні прыёму па агульным ці асобным 
конкурсе пры адсутнасці конкурсу на кан- 
крэтнае мэтавае месца прымаецца пры
ёмнай камісіяй БДУ.

28. Пераможцы міжнародных і 
рэспубліканскіх (дыпломы 1-й, 2-й і 3-й 
ступеняў) прадметных алімпіяд, праве- 
дзеных Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым навучаль- 
ным годзе ва ўстановах, што забяспеч-

ваюць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяль
най адукацыі, а таксама асобы, узнага- 
роджаныя нагрудным знакам лаўрэата 
спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь, залічваюцца без ус
тупных выпрабаванняў пры ўмове пас- 
туплення на адпаведныя спецыяльнасці.

На спецыяльнасці ваеннага факуль
тэта азначаныя вышэй асобы залічва- 
юцца без уступных выпрабаванняў толькі 
пры ўмове праходжання прафесійнага ад- 
бору.

Пераможцам рэспубліканскіх прадмет
ных алімпіяд па беларускай (рускай) мове 
пры паступленні на спецыяльнасці, дзе 
выпрабаванне па беларускай (рускай) 
мове не з’яўляецца профільным, выстаў- 
ляецца адзнака ў балах «дзесяць».

29. Пераможцы (дыпломы 1-й, 2-й І 
3-й ступеняў) алімпіяд «Абітурыент БДУ- 
2004» залічваюцца без уступных выпра- 
баванняў на спецыяльнасці, вызначаныя 
ў «Палажэнні» аб гэтых алімпіядах.

30. Па-за конкурсам пры атрыманні 
на ўступных выпрабаваннях адзнак у ба
лах не ніжэй чым 3, залічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся 
без апекі бацькоў;

б) дзеці з сем’яў ваеннаслужачых або 
рабочых і служачых, што займалі штат
ный пасады ў воінскіх часцях, загінуўшых 
(памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час 
праходжання вайсковай службы або пра- 
цы ў складзе савецкіх войск на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а так
сама дзеці з сем’яў ваеннаслужачых, 
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры 
праходжанні вайсковай службы;

в) дзеці з сем'яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў унутраных 
спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых 
інвалідамі пры выкананні службовых аба- 
вязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама.дзеці з сем’яў 
асоб начальніцкага і радавога складу 
органаў унутраных спраў, загінуўшых (па
мерлых) у мірны час пры выкананні служ
бовых абавязкаў;

г) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў фінансавых 
расследаванняў Рэспублікі Беларусь, 
загінуўшых (памерлых) пры выкананні 
службовых абавязкаў;

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

е) асобы, якія маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі 
Беларусь "Аб сацыяльнай абароне гра- 
мадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС” ;

ж) асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў і пражываюць на іх тэрыторыі, па 
рэкамендацыях беларускіх суполак або 
ўстаноў адукацыі на месцы, выдзеленыя 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь.

31. Пры іншых роўных умовах лера- 
важнае права на залічэнне маюць:

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

адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 За
кона Рэспублікі Беларусь “ Аб сацыяль
най абароне грамадзян, пацярпеўшых ад 
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС” ;

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

г) асобы, якія скончылі сярэднія на- 
вучальныя ўстановы з залатым (сярэб- 
раным) медалём або ўстановы, што за- 
бяспечваюць атрыманне сярэдняй спе
цыяльнай ці прафесійна-тэхнічнай аду- 
кацыі (на аснове агульнай базавай аду- 
кацыі), з дыпломам з адзнакай;

д) пераможцы абласных прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным годзе;

е) пераможцы рэспубліканскіх і аб
ласных турніраў і конкурсаў па прадме
тах уступных выпрабаванняў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучальным годзе;

ж) абітурыенты, якія маюць больш 
высокі сярэдні бал атэстата.

32. Усе іншыя пытанні, звязаныя з 
прыёмам у БДУ, канчаткова вырашаюцца 
прыёмнай камісіяй БДУ ў адпаведнасці з 
нарматыўнымі прававымі актамі па ўзгад- 
ненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.
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Факулйтэты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Кваліфікацыя

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка 1. Матэматык

2. Матэматык. Выкладчык 
матэматыкі і інфарматыкі

2. Матэматыка (спецыялізацыя 
— матэматычная электроніка)

Матэматык. Матэматык-сістэматэхнік

3. Матэматыка (напрамак — 
камп'ютэрная матэматыка)

Матэматык. Матэматык -  сістэмны 
аналітык

4. Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

Матэматык. Матэматык-эканаміст

5. Механіка 1. Механік. Матэматык-прыкладнік
2. Механік. Выкладчык матэматыкі і 
механікі

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ 
МАТЭМАТЫКІI ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкпадная матэматыка 1. Матэматык-праграміст

2. Матэматык-праграміст. Выкпадчык 
матэматыкі і інфарматыкі

2. Інфарматыка Матэматык -  сістэмны праграміст

3. Эканамічная кібернетыка Матэматык-эканаміст

4. Актуарная матэматыка Матэматык-фінансіст

5. Камп'ютэрная бяспека 
(напрамак —  матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмй)

Спецыяліст па абароне інфармацыі. 
Матэматык

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ 
I ЭЛ EKTPOHIKI
1. Радыёфізіка Радыёфізік

2. Фізічная электроніка Фізік-інжынер
3. Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлекгронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)

Эканаміст

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

Спецыяліст па абароне інфармацыі. 
Радыёфізік

Ф131ЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак— навукова- 
даследчая дзейнасць)

Фізік. Даследчык

2. Фізіка (напрамак — 
вытворчая дзейнасць)

Фізік. Інжынер

3. Фізіка (напрамак—  навукова- 
педагагічная дзейнасць)

Фізік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі

4. Фізіка (напрамак — 
кіраўніцкая дзейнасць)

Фізік. Менеджэр

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць)

Хімік. Даследчык

2. Хімія (напрамак— навукова- 
педагап'чная дзейнасць)

Хімік. Выкладчык хіміі

3. Хімія (напрамак—  ахова 
навакольнага асяроддзя)

Хімік. Хімік-эколаг

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія Географ. Выкладчык геаграфіі
2. Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

Географ. Спецыяліст па ГІС

3. Геалогія і разведка 
радовішчаў карысных выкапняў

Інжынер-геолаг

4. Геаэкалогія Географ-эколаг. Выкладчык геаграфіі 
і экалогіі

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя 1. Гісторык. Выкпадчык гісторыі і 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін
2. Гісторык-археолаг. Выкладчык 
гісторыі і археапогіі
3. Гісторык-этнолаг. Выкладчык 
гісторыі і этналогіі
4. Гісторык. Мастацтвазнаўца. 
Выкладчык гісторыі і сацыяльна- 
гуманітарных дысцыплін

2. Музейная справа І ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны

1. Псторык-музеязнаўца. Выкладчык 
гісторыі
2. Мастацтвазнаўца-музеёлаг. 
Выкладчык гісторыі і сусветнай 
мастацкай культуры

3. Псторыка-архівазнаўства Гісторык-архівіст. Выкладчык гісторыі

4. Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

1. Арганізатар дакументацыйнага 
забеспячэння кіравання
2. Арганізатар інфармацыйнага 
забеспячэння кіравання
3. Спецыяліст па абароне 
інфармацыі

Уступныя выпрабаванні

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

1. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ)
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

\ )

1. Фізіка (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ) .
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

1. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ)
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

1. Геаграфія (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)
1. Геаграфія (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)
1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)_____________________

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Кваліфікацыя Уступныя выпрабаванні

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія Філосаф. Выкпадчык філасофіі і 

сацыяльна-гуманітарных дысцыплін

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)2. Сацыялогія Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і 

сацыяльна-палітычных дысцыплін

3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)

Спецыяліст па інфармацыі і каму- 
нікацыі. Выкладчык сацыяльна- 
палітычных дысцыплін

4. Псіхалогія Псіхолаг. Выкпадчык псіхалогіі 1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя Эканаміст. Выкладчык эканамічных 

дысцыплін

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Эканоміка Эканаміст-аналітык

3. Фінансы і крэдыт Эканаміст

4. Менеджмент (спецыялізацыя 
— міжнародны менеджмент)

Менеджэр-эканаміст

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія

1. Біёлаг
2. Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
2. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ) .
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Біялогія (напрамак — 
біятэхналогія)

Біёлаг-біятэхнолаг. Выкпадчык 
біялогіі

3. Біяэкалогія Біёлаг-эколаг. Выкпадчык біялогіі і 
экалогіі

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны Спецыяліст па міжнародных 

адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з 
указанием моў зносін)

1. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Лінгвакраіназнаўства Усходазнаўца-міжнароднік. 
Перакладчык-рэферэнт (з указанием 
моў зносін)

3. Міжнароднае права Юрыст-міжнароднік з веданнем 
замежных моў

4. Сусветная эканоміка Эканаміст

ф

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

5. Менеджмент (спецыялізацыя 
— менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму)

Менеджэр у сферы міжнароднага 
турызму. Перакладчык-рэферэнт

6. Мытная справа Спецыяліст мытнай справы

7. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя —  спецыяльны 
пераклад)

Лінгвіст. Перакпадчык (з указанием 
моў)

1. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

8. Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
амерыканістыка і англійская 
мова)

Культуролаг-даследчык. Выкладчык 
культуралогіі

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

9. Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

Культуролаг-даспедчык. Выкладчык 
культуралогіі

10. Культуралогія 
(спецыялізацыя — гебраістыка і 
англійская мова)

Культуролаг-даследчык. Выкладчык 
культуралогіі

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія

Палітолаг-юрыст
1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Правазнаўства Юрыст 1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

3. Эканамічнае права Юрыст з веданнем эканомікі

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ)

Журналіст
1. Творчасць (творчае сачыненне І 
творчае тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)

Журнал іст

3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак ■— тэхналогіі 
камунікацыі)

Спецыяліст па інфармацыі і 
камунікацыі

4. Літаратурная работа Літаратурны рэдактар

5. Міжнародная журналістыка Журналіст-міжнароднік

ІЗаканчэнне табпіцы но 4-й стар.)
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Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Кваліфікацыя

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія 1. Філолаг. Выкладчык беларускай 

мовы і літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык беларускай 
мовы і літаратуры, спецыяліст па 
камп’ютэрнай лінгвістыцы
3. Філолаг. Выкладчык беларускай 
мовы і літаратуры, беларускай мовы 
як замежнай
4. Філолаг. Выкладчык беларускай 
мовы і літаратуры, рыторыкі

2. Славянская (чэшская) 
філалогія

1. Філолаг. Выкпадчык славянскай 
(чэшскай, беларускай) мовы І 
літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык славянскай 
(чэшскай, беларускай) мовы І 
літаратуры, перакладчык
3. Філолаг. Выкладчык славянскай 
(чэшскай, беларускай) мовы і літара- 
туры, спецыяліст па камп’ютэрнай
ЛІН ГВ ІС ТЫ Ц Ы

3. Руская філалогія 1. Філолаг. Выкладчык рускай мовы І 
літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык рускай мовы І 
літаратуры, спецыяпіст па 
камп’ютэрнай лінгвістыцы
3. Філолаг. Выкладчык рускай мовы І 

літаратуры, рускай мовы як 
замежнай
4. Філолаг. Выкладчык рускай мовы І 
літаратуры, рыторыкі

4. Славянская (украінская) 
філалогія

1. Філолаг. Выкладчык славянскай 
(украінскай, рускай) мовы І 
літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык славянскай 
(украінскай, рускай) мовы І 
літаратуры, перакладчык
3. Філолаг. Выкпадчык славянскай 
(украінскай, рускай) мовы І 
літаратуры, спецыяліст па 
камп’ютэрнай лінгвістыцы

5. Рамана-германская 
(англійская) філалогія

1. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(англійскай) мовы і літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(англійскай) мовы і літаратуры, 
спецыяліст па камл'ютэрнай
ЛІН ГВ ІС ТЫ Ц Ы
3. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(англійскай) мовы і літаратуры, 
перакладчык
4. Фіполаг. Выкладчык замежнай 
(англійскай) мовы і літаратуры, 
беларускай мовы як замежнай
5. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(англійскай) мовы і літаратуры, 
рускай мовы як замежнай

6. Рамана-германская 
(нямецкая) філалогія

1. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(нямецкай) мовы і літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(нямецкай) мовы і літаратуры, 
спецыяліст па камп’ютэрнай 
ЛІНГВІСТЫ ЦЫ
3. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(нямецкай) мовы і літаратуры, 
перакладчык
4. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(нямецкай) мовы і літаратуры, 
беларускай мовы як замежнай
5. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(нямецкай) мовы і літаратуры, рускай 
мовы як замежнай

7. Рамана-германская 
(французская) філалогія

1. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(французскай) мовы.і літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(французскай) мовы і літаратуры, 
спецыяліст па камп’ютэрнай
ЛІНГВІСТЫ ЦЫ

3. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(французскай) мовы і літаратуры, 
перакладчык
4. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(французскай) мовы і літаратуры, 
беларускай мовы як замежнай
5. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(французскай) мовы і літаратуры, 
рускай мовы як замежнай

8. Рамана-германская 
(італьянская) філалогія

1. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(італьянскай) мовы і літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(італьянскай) мовы і літаратуры, 
спецыяліст па камп’ютэрнай 
лінгвістыцы
3. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(італьянскай) мовы і літаратуры, 
перакладчык
4. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(італьянскай) мовы і літаратуры, 
беларускай мовы як замежнай
5. Філолаг. Выкладчык замежнай 
(італьянскай) мовы і літаратуры, 
рускай мовы як замежнай

Уступныя выпрабаванні

1. Беларуская літаратура (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова (АЦТ або ЦТ)

1. Руская літаратура (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Руская мова (АЦТ або ЦТ)

1. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

Факультеты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Кваліфікацыя Уступныя выпрабаванні

9. Класічная філалогія 1. Філолаг. Выкладчык класічных моў 
і антычнай літаратуры
2. Філолаг. Выкладчык класічных моў 
і антычнай літаратуры, спецыяліст па 
камп'ютэрнай лінгвістыцы
3 . Філолаг. Выкладчык класічных моў 
і антычнай літаратуры, перакладчык

1. Беларуская літаратура або руская 
літаратура (пісьмовае тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псіхалогія (спецыялізацыя — 
маральна-псіхалагічнае 
забеспячэнне воінскай 
дзейнасці)

Сацыяльны педагог. Педагог- 
псіхолаг •

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Хімія (напрамак — 
радыяцыйная, хімічная і 
біялагічная абарона)

Хімік. Хімік-эколаг 1. Хімія (пісьмовае тэсціраванне або 
ЦТ)
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

3 . Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI1 
спецыялізацыя — ваенная 
журнал істыка)

Журналіст 1. Творчасць (творчае сачыненне І 
творчае тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

4. Правазнаўства 
(спецыялізацыя — 
юрысконсульцкая работа ў 
ваеннай сферы)

Юрыст 1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

5. Міжнародныя адносіны 
(спецыялізацыя — 
міжнародныя адносіны ў 
ваеннай сферы)

Спецыяліст па міжнародных 
адносінах. Перакладчык-рэферэнт (з 
указанием моўзносін)

1. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(лісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства 
(спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)

Юрыст

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

Спецыяліст па сацыяльнай рабоце -  
псіхолаг

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

3. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

Спецыяліст па сацыяльнай рабоце

4. Дызайн Дызайнер 1. Творчасць (малюнак І вольная 
кампазіцыя)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

5. Менеджмент 
(спецыялізацыя — кіраванне 
персанапам)

Менеджэр-эканаміст 1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Замежная мова (пісьмовае

6. Менеджмент (спецыялізацыя 
— сацыяльны менеджмент)

Менеджэр-эканаміст тэсціраванне або ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)7. Менеджмент (спецыялізацыя 

— менеджмент нерухомай 
маёмасці)

Менеджэр-эканаміст

8. Маркетынг Маркетолаг-эканаміст

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Бізнес-адміністраванне Мэнеджэр-эканаміст

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова 
(АЦТ або ЦТ)

ЦТ  —  па ж аданн і абітурыента залічВаюцца Вынікі цэнтралізаВана- 
га тэсціравання, праведзенага Міністэрст&ам адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь у 2004 годзе;

АЦ Т  —  залічВаюцца вы нікі абаВязковага цэнтралізаванага тэсці- 
равання.
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ПЛАН ПРЫЁМУ НА I КУРС БДУ У 2004 ГОДЗЕ
(дзённая форма навучання)

і кошт дзён на г а  п л а т н а г а  н а в у ч а н н я

I E S i P f E I i  I B S  S H S E P C i m

Факультет Спецыяльнасці,
напрамкі

спецыяльнасцей,
спецы ялізацы і

Бю д
жэт
нае

наву
чан
не

Плат
нае

наву
чан
не

Кошт дзённага платнага 
навучання (умоўных 

адзінак у  год)

Пер
шая

адука-
цыя

Другая
адука-

цыя

Пара
лель

нае
наву
чанне

Механіка-
матэма-
тычны
факупьтэт

Матэматыка 8 0 2 0 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Матэматыка 
(спецыялізацыя — 
матэматычная 
электроніка)

2 5 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Матэматыка 
(напрамак — 
камп'ютэрная 
матэматыка)

2 0 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Матэматыка 
(напрамак —  
эканамічная 
дзейнасць)

2 0 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Механіка 2 5 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Усяго 170 50
Факультэт
прыклад-
ной
матэматыкі 
і інфарма-
ТЫ КІ

Прыкпадная
матэматыка

8 0 15 8 5 0 7 9 0 6 0 0

Інфарматыка 6 0 15 8 5 0 7 9 0 6 0 0

Эканамічная
кібернетыка

1 5 15 8 5 0 7 9 0 6 0 0

Актуарная
матэматыка

1 5 1 5 8 5 0 7 9 0 6 0 0

Камп’ютэрная 
бяспека(напрамак 
— матэматычныя 
метады і
праграмныя сіотэмы)

1 5 15 8 5 0 7 9 0 6 0 0

Усяго 185 75
Фізічны
факультэт

Фізіка (напрамак —
навукова-даследчая
дзейнасць)

6 0 1 0 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Фізіка (напрамак — 
навукова- 
педагагічная 
дзейнасць)

2 0 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Фізіка (напрамак —
кіраўніцкая
дзейнасць)

2 0 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Фізіка (напрамак —
вытворчая
дзейнасць)

2 5 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Усяго 125 25
Факультэт 
радыёфі- 
зікі і элект- 
ронікі

Радыёфізіка 6 0 1 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Фізічная электроніка 5 0 1 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Камерцыйная 
дзейнасць 
(спецыяпізацыя — 
камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных 
сродкаў і 
інфармацыйных 
паслуг)

10 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

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

1 5 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Усяго 135 50
Хімічны
факультэт

Хімія (напрамак —
навукова-вытворчая
дзейнасць)

6 5 1 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Хімія (напрамак — 
навукова- 
педагагічная 
дзейнасць)

2 0 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Хімія (напрамак — 
ахова навакольнага 
асяроддзя)

15 10 7 5 0

ч

7 0 0 5 2 0

Усяго 100 35
Біялагічны
факультэт

Біялогія 6 5 3 0 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Біялогія (напрамак 
— біятэхналогія)

3 0 2 0 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Біяэкалогія 15 10 7 5 0 7 0 0  . 5 2 0

Усяго 110 60
Геагра-
фічны
факультэт

Геаграфія 6 5 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Геаграфія (напра
мак—
геаінфармацыйныя
сістэмы)

15 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Геалогія і разведка 
радовішчаў 
карысных выкапняў

1 5 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Геаэкалогія 15 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Усяго 110 35
Факультэт 
філасофіі і 
сацыяль- 
ных навук

Філасофія 2 0 1 0 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Сацыялогія 2 0 1 0 8 0 0 7 4 0 5 6 0

Інфармацыя і
камунікацыя
(напрамак —
сацыяльныя
тэхналогіі, навукова-
педагагічная
дзейнасць)

2 0 1 0 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Псіхалогія 2 0 1 0 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Усяго 80 40

Факультэт Спецыяльнасці,
напрамкі

спецыяльнасцей,

Бюд-
жэт-
нае

Плат
нае

наву

Кошт дзённага платнага 
навучання (умоўных 

адзінак у  год)

спецы ялізацы і наву
чан
не

чан
не

Пер
шая

адука-
цыя

Другая
адука-

цыя

Пара
лель

нае
наву
чанне

Факультэт
журна-
Л ІС ТЫ КІ

Журналістыка 
(напрамак — 
друкаваныя СМІ)

4 5 2 0 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Журналістыка 
(напрамак — 
аўдыёвізуальныя 
СМІ)

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Інфармацыя і 
камунікацыя 
(напрамак — 
тэхналогіі 
камунікацыі)

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Літаратурная
работа

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Міжнародная 
журнал істыка

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Усяго 105 60
Гістарыч- Гісторыя 75 2 5 7 5 0 7 0 0 5 2 0
ны
факультэт

Музейная справа і 
ахова гісторыка- 
культурнай 
спадчыны

15 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Гісторыка-
архівазнаўства

15 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае 
забеспячэнне 
кіравання

15 15 8 0 0 7 4 0 5 6 0

Усяго 120 60
Эканаміч- Эканамічная тэорыя 15 2 0 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0
ны
факультэт

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
міжнародны 
менеджмент)

15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0

Эканоміка 15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0

Фінансы і крэдыт 15 2 0 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0
Усяго 60 80

Філалагіч-
ны

Беларуская
філалогія

7 0 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

факультэт Руская філалогія 5 0 10 7 5 0 7 0 0 5 2 0

Славянская
(украінская)
філалогія

10 5 8 0 0 7 4 0 5 6 0

Славянская
(чэшская)
філалогія

10 5 8 0 0 7 4 0 5 6 0

Рамана-германская
(англійская)
філалогія

3 0 15 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Рамана-германская
(французская)
філалогія

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Рамана-германская
(нямецкая)
філалогія

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Рамана-германская
(італьянская)
філалогія

15 10 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Класічная філалогія 10 5 8 0 0 7 4 0 5 6 0
Усяго 225 80

Юрыдыч- Правазнаўства 1 3 0 5 0 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0

ны Эканамічнае права 2 5 2 0 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0
факультэт Паліталогія 2 0 15 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0

Усяго 175 85
Факультэт
міжнарод-

Міжнародныя
адносіны

2 0 2 5 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0

ных Лінгвакраіназнаўства 10 10 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0
адносін Міжнароднае права 2 0 2 5 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0

Сусветная эканоміка 2 0 2 5 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент у 
сферы міжнароднага 
турызму)

2 0 2 5 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0

Мытная справа 2 0 2 5 1 5 0 0 1 3 8 0 1 0 5 0

Сучасныя замежныя 
мовы
(спецыялізацыя —
спецыяльны
пераклад)

2 0 5 0 1 0 0 0 9 3 0 7 0 0

Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
амерыканістыка і 
англійская мова)

1 5 15 6 7 0 6 2 0 4 7 0

Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
германістыка і 
нямецкая мова)

1 0 1 5 6 7 0 6 2 0 4 7 0

Культуралогія 
(спецыялізацыя — 
гебраістыка і 
англійская мова)

1 0 10 6 7 0 6 2 0 4 7 0

Усяго 165 225
Інстытут 
бізнесу і 
менедж

Бізнес-
адміністраванне

1 0 2 5 1 2 0 0 1 1 0 0 8 4 0

менту
тэхналогій

Усяго 10 25

Факультэт С пецы ялькасц і,
напрамкі

спецы яльнасцей,

Бю д
жэт
нае

Плат
нае

наву

Кошт дзённага платнага 
навучання (умоўных 

адзінак у  год)

спецы ялізацы і наву
чан
не

чан
не

Пер
шая

адука-
цыя

Другая
адука-

цыя

Пара
лель

нае
наву
чанне

Інстытут 
кіравання і 
сацыяль- 
ных
тэхналогій

Правазнаўства 
(спецыялізацыя — 
прававое 
забеспячэнне 
бізнесу)

0 5 0 1 0 0 0 8 0 0 7 0 0

Сацыяльная работа
(спецыялізацыя —
сацыяпьна-
псіхалагічная
дапамога
насельніцтву)

1 5 3 0 6 5 0 5 5 0 4 5 0

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

1 5 3 0 6 5 0 5 5 0 4 5 0

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
кіраванне 
персаналам)

1 0 5 0 7 5 0 7 0 0 5 0 0

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
сацыяльны 
менеджмент)

1 0 15 7 5 0 7 0 0 5 0 0

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент 
нерухомай 
маёмасці)

5 5 0 7 5 0 7 0 0 5 0 0

Маркетынг 1 0 1 5 7 5 0 7 0 0 5 0 0

Дызайн 1 5 3 5 8 0 0 7 5 0 5 5 0

Усяго 80 275
Ваенны
факультэт

Псіхалогія 
(спецыялізацыя — 
маральна- 
псіхалагічнае 
забеспячэнне 
воінскай дзейнасці)

8 0

Хімія (напрамак — 
радыяцыйная, 
хімічная і біялагічная 
абарона)

1 2 0

Журналістыка 
(напрамак — 
друкаваныя CMI, 
спецыялізацыя — 
ваенная 
журналістыка)

5 0

Правазнаўства 
(спецыялізацыя — 
юрысконсульцкая 
работа ўваеннай 
сферы)

5 0

Міжнародныя
адносіны
(спецыялізацыя — 
міжнародныя 
адносіны ў ваеннай 
сферы)

1 2 0

Усяго 42 0

УСЯГО па 
БДУ 1997 1260

П Л А Н  П Р Ы Ё М У
Н А  1 К У Р С  Б Д У  У 2004  ГОДЗЕ

(дыстанцынная форма навучання)
І Н О Ш Т  Д Ы С Т Д Н Ц Ы Й Н А Ш  

П Л Д Т И А Г А  Н А В У Ч А Н Н Я
Факультэт Спецыяльнасці, 

напрамкі спецы яльнасцей, 
спецы ялізацы і

Бюд
жэт
нае

наву
чан
не

Плат
нае

наву
чан
не

Кош тды станцы йнага 
платнага навучання 

(умоўны х адзінак 
у го д )

Пер
шая

адука-
цыя

Другая
адука-

цыя

Пара
лель

нае
наву
чанне

Інстытут
кіра-
вання і
сацы-
яльных
тэхна-
ЛОГІЙ

Правазнаўства 
(спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне 
бізнесу)

0 7 5 4 0 0 4 0 0

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

0 3 0 4 0 0 4 0 0

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

0 2 0 4 0 0 4 0 0

Менеджмент 
(спецыялізацыя —  
кіраванне персаналам)

0 5 0 4 0 0 4 0 0

Усяго 0 175



Е Е І Ш Ш  І Ш І 8 Е Р С І Т Э Т 2 0 0 4 и д , № № 1 1 - 1 4 ( 1 8 3 6 - 1 8 9 9 )  )

П Л А Н  ПРЫЕМУ 
НА I  КУ Р С  Б Д У  9  ZOO i  ГОДЗЕ

(завочная форма яавучання)
I К О Ш Т  З Д В О Ч Н А Г Д  

П Л Д Т Н Д Г Д  Н А В У Ч А Н Н Я
Ф акультэт

Спецыяль-
насці,

напрамкі
спецы яль

насцей,
спецы ялізацы і

Бюд-
жэт-
нае

наву
чан
не

Пла-
тнае
на-
ву-

чан-
не

Koujt за в о ч н а га  ллатнага  
на в у ча н н я  (у м о ў н ы х  а д з ін а к  у  го д )

Пер
шая

адука-
цыя

Другая 
адука- 

цыя 
(6 гадоў;

Другая 
адука- 

цыя 
(4 гады)

Пара- 
лель- 

нае наву- 
чанне

М ехан іка-
матэма-
т ы ч н ы
ф а ку л ьтэ т

Матэматыка 25 10 450 400 500 360
Усяго 25 1 0

Б іяла -
ГІЧНЫ

Біялогія 40 25 450 400 500 360
Біяэкалогія 10 10 450 400 500 360

Усяго 50 35
Геагра-
ф іч н ы

Геаграфія 20 10 450 400 500 360
Геаэкалогія 20 10 450 400 500 360

Усяго 40 20
Гіста-
р ы ч н ы
ф а кул ьтэ т

Гісторыя 40 15 450 400 500 360
Музейная 
справа І ахова 
гісторыка- 
культурнай 
спадчыны

15 10 450 400 500 360

Псторыка-
архівазнаўства

15 10 450 400 500 360

Дакумента- 
знаўства І 
інфармацый- 
нае
забеспячэнне
кіравання

15 15 480 430 520 380

Усяго 85 50
Э кана-
МІЧНЫ

Эканамічная
тэорыя

10 15 500 450 550 400

ф а кул ьтэт Менеджмент 
(спецыялі- 
зацыя — 
міжнародны 
менеджмент)

10 15 600 540 660 480

Фінансы І 
крэдыт

10 15 600 540 660 480

Усяго 30 45
Ф а ку л ь тэ т  
ф іл а с о ф іі і 
са цы - 
я л ь н ы х  
на вук

Філасофія 15 10 450 400 500 360
Сацыялогія 15 10 480 430 520 380

Усяго 30 20

Ф а ку л ь тэ т
ж ур на -
ЛІСТЫ КІ

Журнал істыка 
(напрамак — 
друкаваныя 
CMI)

25 15 600 540 660 480

Журнал істыка 
(напрамак — 
аўдыёвізу- 
альныя CMI)

15 10 600 540 660 480

Усяго 40 25
Ф іл ал а-
ГІЧНЫ

ф а кул ьтэ т

Беларуская
філалогія

25 10 450 400 500 360

Руская
філалогія

25 10 450 400 500 360

Усяго 50 20
Ю р ы -
д ы ч н ы
ф а кул ьтэ т

Правазнаўства 70 100 750 670 820 600
Усяго 70 100

Ін сты тут  
к ір а в а н н я  і 
с а ц ы я л ь - 
н ы х  тэхна -
ЛОГІЙ

Правазнаў- 
ства (спецыялі- 
зацыя — 
прававое 
забеспячэнне 
бізнесу)

0 25 600 550 700 500

Сацыяльная
работа
(спецыяліза-
цыя —
сацыяльна-
псіхалагічная
дапамога
насельніцтву)

10 40 450 400 500 350

Сацыяльная
работа
(спецыяліацыя 
— сацыяльная 
рэабілітацыя 
асобы)

5 25 450 400 500 350

Менеджмент 
(спецыяліза- 
цыя — 
кіраванне 
персаналам)

5 25 450 400 500 350

Менеджмент
(спецыяліза-
цыя —
менеджмент
нерухомай
маёмасці)

5 25 450 400 500 350

Маркетынг 5 10 450 400 500 350
Усяго 30 150

УСЯГО 
па БДУ

450 475

3 B E C T K I  
ДБ А Г У Л Ь Н Ы М  

К О Н К У Р С Е  Н А  I  К У Р С  Б Д У  
У 1 9 9 0 - 2 0 0 3  Г А Д А Х

(дзённая б тд ж эткая  
®дрна навучання)

Спецыяльнасці 
(напрамкі спецыяльнасцей, 

спс-цыялізацыі)

Кон
курс
1998

г.

Кон
курс
1999

г.

Кон
курс
2000

г.

Кон
курс
2001

г.

Кон
курс
2002

г.

Кон
курс
2003

г.
Механіка-матэматычны с>акультэт

Матэматыка 2.45 2.49 2.4 2.75 3.16 2.4
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

2.4 2.52 3.0 2.75 3.16 2.4

Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрная матэматыка)

3.6 2.6 2.8 2.75 3.16 2.4

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

3.15 4.0 3.4 2.75 3.16 2.4

Механіка 2.56 2.32 2.5 2.75 3.16 2.4
Факультэт прикладной матэматыкі і інфарматыкі

Прыкладная матэматыка 3.34 3.06 3.4 3.70 2.75 2.5
Інфарматыка 3.26 3.38 3.4 3.70 2.75 2.5
Эканамічная кібернетыка 2.1 4.4 4.5 3.70 2.75 2.5
Актуарная матэматыка 3.05 3.8 3.5 3.70 2.75 2.5
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады І праграмныя 
сістэмы)

2.75 2.5

Факультэт радыёфізікі I электронікі
Радыёфізіка 2.14 2.35 2.6 2.28 2.09 1.6
Фізічная электроніка 2.52 2.3 2.6 2.28 2.09 1.6
Камерцыйная дзейнасць (спецыялі- 
зацыя —  камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлекгронных сродкаў і 
інфармацыйных паслуг)

3.47 3.47 3.9 3.13 1.47 1.6

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

2.09 1.6

Ф ізічны  факультэт
Фізіка 12.4812.061 2.1 12.2012.101 1.2

Х ім ічны факультэт
Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95 3.4

Хімія (напрамак —  навукова- 
педагапчная дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95 3.4

Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя)

2.47 2.53 3.0 3.16 2.95 3.4

Біялагічны факультэт
Біялогія 3.66 4.26 3.1 4.26 4.32 3.7
Біялогія (напрамак —  біятэхналогія) 3.5 2.65 3.4 4.26 4.32 3.7
Біяэкалогія 3.47 3.87 4.3 4.26 4.32 3.7

Геаграфічны сэакультэт
Геаграфія 2.54 2.05 2.5 2.63 2.36 2.3
Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

— 2.2 3.4 2.63 2.36 2.3

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

1.9 2.67 2.9 2.63 2.36 2.3

Геаэкалогія 2.6 2.73 3.3 3.40 5.27 5.3
Эканамічны факультэт

Эканамічная тэорыя 3.75 3.0 4.7 4.41 6.18 3.7
Эканоміка — 4.4 2.7 4.41 6.18 3.7
Фінансы і крэдыт — — — — 6.18 3.7
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

4.65 4.8 4.5 4.41 6.18 3.7

Гістарычны факультэт
Гісторыя 3.33 2.37 2.9 2.46 2.79 2.7
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

3.2 2.53 2.5 2.46 2.79 2.7

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

— — — 2.46 3.87 4.3

Факультэт філасофіі і сацыяльных навук
Філасофія 4.9 3.07 3.3 4.07 4.23 2.9
Сацыялогія 6.65 4.15 3.8 4.70 5.20 4.2
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— сацыяльныя тэхнапогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)

6.53 6.07 4.2 6.0 4.85 4.5

Псіхалогія 3.72 3.56 4.6 4.15 5.10 5.2
Факультэт журналістыкі

Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ)

3.83 4.5 4.0 4.18 3.92 3.6

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)

3.83 4.5 4.0 4.18 3.92 3.6

Інфармацыя I камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

4.2 4.73 3.7 3.13 3.93 2.9

Літаратурная работа — 3.13 2.8 2.93 2.47 2.7
Міжнародная журналістыка 3.13 3.8 3.1 3.33 3.53 3.0

Ю рыдычны факультэт
Паліталогія 3.75 4.3 4.7 4.65 3.85 3.6
Правазнаўства 4.3 3.39 3.1 3.14 3.00 2.7
Эканамічнае права — —  - 3.1 3.12 3.72 2.7

Спецыяльнасц! 
(напрамк! спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі)

Кон
курс
1998

г.

Кон
курс
1999

г.

Кон
курс
2000

г.

Кон
курс
2001

г.

Кон
курс
2002

г.

Кон
курс
2003

г.
Ф ілалагічны сіакультэт

Беларуская філалогія 3.11 2.74 2.6 3.39 3.51 2.4
Руская філалогія 3.1 3.48 2.4 2.70 3.34 3.6
Рамана-германская (англійская) 
філалогія

6.28 4.56 5.2 10.08 7.80 10.2

Рамана-германская (французская) 
філалогія

2.8 1.6 2.5 4.67 3.33 3.6

Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія

3.67 2.73 3.5 5.67 5.67 6.7

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія

4.07 3.2 4.9 5.93 7.67 7.2

Факультэт м іжнародных адносін
Міжнародныя адносіны 3.83 3.68 3.8 4.11 4.32 4.3
Лінгвакраіназнаўства — — — 3.0 4.40 6.1
Міжнароднае права 3.88 5.85 4.6 3.84 5.26 5.1
Сусветная эканоміка 4.04 3.45 3.3 5.11 3.58 4.2
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

2.95 2.55 2.6 3.47 3.89 6.3

Мытная справа — 2.3 2.8 3.84 3.95 4.1

З В Е Ш І  AB ПРАХДДНЫ Х ВАЛАХ НА I  КУРС 
ДЗЕННАЙ Б Ю Д ІЗ Т Н А Й  ФОРМЫ НАВУЧАННЯ БДУ 

Ў  2001-2083 ГАД АХ
(у працэнтах ад наксімальна нагчымага)

Спецыяльнасці 2001 г. 2002 г. 2003 г. У ся- 
рэднім

Матэматыка 55,88 65,71 75,0 65,53
Механіка 55,88 65,71 75,0 65,53
Прыкладная матэматыка 76,47 62,86 80,0 73,11
Інфарматыка 76,47 62,86 80,0 73,11
Эканамічная кібернетыка 76,47 62,86 80,0 73,11
Актуарная матэматыка 76,47 62,86 80,0 73,11
Камп'ютэрная бяспека — 67,15 80,0 73,58
Радыёфізіка 67,65 71,43 80,0 73,03
Фізічная электроніка 67,65 71,43 80,0 73,03
Камерцыйная дзейнасць 76,47 42,86 80,0 66,44
Фізіка 55,88 74,29 40,0 56,72
Хімія 73,53 62,86 65,0 67,13
Біялогія 70,59 74,29 70,0 71,63
Біяэкалогія 70,59 74,29 70,0 71,63
Геаграфія 55,88 51,43 75,0 60,77
Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

55,88 51,43 75,0 60,77

Геаэкапогія 47,Оё 60,0 SO1O 62,35
Эканамічная тэорыя 72,5 72,5 75,0 73,33
Эканоміка 72,5 72,5 75,0 73,33
Фінансы і крэдыт — 72,5 75,0 73,75
Менеджмент 68,77 67,86 75,0 70,54
Гісторыя 47,5 62,5 60,0 56,67
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

47,5 62,5 60,0 56,67

Гісторыка-архівазнаўства 47,5 62,5 60,0 56,67
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

47,5 65,0 72,5 61,67

Філасофія 76,67 83,33 70,0 76,67
Сацыялогія 80,0 80,0 80,0 80,0
Інфармацыя і камунікацыя 78,89 75,56 73,34 75,93
Псіхалогія 72,5 72,5 75,0 73,33
Сацыяльная работа 58,82 57,14 35,0 50,32
Журнал істыка 75,56 71,11 65,0 70,56
Літаратурная работа 71,11 66,67 65,0 67,59
Міжнародная журналістыка 75,56 71,11 65,0 70,56
Паліталогія 75,0 72,5 65,0 70,83
Правазнаўства 60,0 60,0 65,0 61,67
Эканамічнае права 55,0 62,5 65,0 60,83
Беларуская фіпалогія 56,67 63,33 63,33 61,11
Руская фіпапогія 60,0 63,33 73,33 65,55
Славянская філалогія 70,0 70,0 55,0 68,33
Рамана-германская філалогія 66,88 73,13 72,5 70,84
Міжнародныя адносіны 77,5 70,0 72,5 73,33
Лінгвакраіназнаўства 67,5 75,0 75,0 72,5
Міжнароднае права 80,0 75,0 75,0 76,67
Сусветная эканоміка 80,0 67,5 75,0 74,17
Мытная справа 65,0 65,0 72,5 67,5

Усяго па БДУ 63,9 67,04 70,78 67,24



(  2004 год, №№ 11-14(1898-1899) Б Е Л А Р У С И !
Ф А К У Л Ь Т Э Т  Ж У Р Н А Л ІС Т Ы К І

Д ж а н  факультэта — дацэнт, 
кандыдат ф ілалагічны хн ав ук  
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ

2 2 0 0 0 7 , г. М інск, 
вуп. М аскоўская, 15, 

тэл. 2 2 2 -8 3 -4 0
Састаў выкладчыкаў факультэта: 

прафесараў — 8, дактароў навук — 10, 
дацэнтаў, кандыдатаў навук — 47

Колькасць кафедраў — 9:
— сацыялогііжурналістыкі (заг. Ba- 

раб’ёў В.П., дацэнт)
— перыядычнага друку (заг. Свораб 

AK, дацэнт)
— тэлебачання ірадыёвяшчання (заг. 

БулацкіВР., дацэнт)
— гісторыіжурналістыкіілітаратуры 

(заг. Дарашчонак П.Л., дацэнт)
— замежнай журналістыкіілітарату- 

ры (заг. Дасаева TM., прафесар)
— стылістыкі ілітаратурнага рэдага- 

вання (заг. Іўчанкаў B. I., дацэнт)
—уштюратурнамастоцкай крытыкі (заг 

СаянковаЛ.П., дацэнт)
— тэхналогій камунікацыі (заг. Ваш- 

кевіч RP., дацэнт)
— англійскай мовы імоўнай камуні- 

кацыі(заг. Ухванова—Шмыгава І.Ф., пра
фесар)

Колькасць студэнтаў: 641 — дзён- 
ная форма навучання, 323 — завочная 
форма навучання

Колькасць аспірантаў — 37
3 гісторыі факультэта
Факультэт журналістыкі Беларускага 

дзяржаўнага універсітэта быў заснава- 
ны адразу ж  пасля вызвалення Бела- 
русі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 
у 1944 г. Згодна з пастановай ЦК УКП(б) 
ад 9 жніўня 1944 г. ён стаў першым фа
культетам у сістэме дзяржаўных універ- 
сітэтаў былога Савецкага Саюза.

За 60 год факультет прайшоў няпро- 
сты, але пачэсны, ганаровы шлях. Асаб- 
ліва імкліва факультэт пачаў развівац- 
ца з 1967 г. Замест адной — кафедры 
тэорыі і практыкі партыйна-савецкага 
друку — былі створаны 4 новыя: гісто- 
рыі журналістыкі (1967, загадчык праф. 
P.B. Булацкі), тэлебачання і радыёвяш
чання (1967, дацэнт М.Я. Дастанка), тэо- 
рыі і практыкі 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 аддзяленні 
журналісцкіх кадраў для многіх краін 
свету. Значная роля ў гэтым належыць 
намесніку дэкана А.А. Рудэнка і кафед
ры замежнай журналістыкі і літаратуры, 
створанай у 1984 годзе, якую шмат год 
ўзначальваў прафесар 1.1. Сачанка.

У 1998 годзе на аснове кафедры тэ- 
орыі і практыкі сучаснай журналістыкі 
створаны кафедры перыядычнага дру
ку, сацыялогіі журналістыкі і літаратур- 
на-мастацкай крытыкі, у 1999 годзе — 
кафедра тэхналогій камунікацыі, у 2000 
годзе — кафедра англійскай мовы і моў- 
най камунікацыі.

За апошнія гады факультет поўнас- 
цю абнавіў вучэбныя планы, мадэрніза- 
ваў навучальна-тэхнічную базу. Адкры- 
ты 3 новыя спецыяльнасці (інфармацыя 
і камунікацыя, міжнародная журналісты- 
ка, літаратурная работа), створаны Вучэб- 
ны цэнтр камунікацыйных тэхналогій. 3 
2003 г. прыём на факультет ажыццяўля- 
ецца па двух напрамках: друкаваныя СМІ, 
аўдыёвізуальныя СМІ. Падрыхтоўка спе- 
цыялістаў вядзецца па двухузроўневай 
сістэме. У навучапьным працэсе шырока 
выкарыстоўваюцца сучасныя інавацый- 
ныя метады (напрыклад, рэйтынгавая 
сістэма ацэнкі ведаў). Выкладчыкамі фа
культэта па кожнай дысцыпліне падрых- 
таваны вучэбна-метадычныя комплексы.

Ha факультэце працуе некалькі наву- 
кова-даследчых лабараторый. Выклад
чык! займаюцца вывучэннем асноўных тэн- 
дэнцый развіцця сучаснай журналістыкі 
па самых розных кірунках (сацыялогія 
журналісіыкі, паліталогія журналістыкі, гісго- 
рыя журналістыкі, літаратурна-мастацкая 
крытыка, літаратурнае рэдагаванне і інш.).

У рэдакцыях “ Звязды” , "Рэспублікі",

"Голаса Радзімы” , Белдзяржтэлерадыё- 
кампаніі, Нацыянальным прэс-цэнтры ство
раны філіялы факультэцкіх кафедраў — 
творчыя лабараторыі журналісцкага май- 
стэрства. Студэнты факультэта выдаюць 
вучэбную газету "Журналіст” .

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

3 1998 года пры факультэце працу- 
юць курсы павышэння кваліфікацыі спе- 
цыялістаў кнігавыдання і CMl. 

Спецыяльнасці і спецыялізацыі, 
па якіх вядзецца падрыхтоўка 

спецыялістаў 
Журналістыка (кваліфікацыя жур- 

наліст)
Напрамак — друкаваныя СМІ. Cne- 

цыялізацыі: перыядычны друк, дзей
насць інфармацыйных агенцтваў, фота- 
журналістыка.

Напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ. 
Спецыялізацыі: тэлежурналістыка, ра- 
дыёжурналістыка, WEB-журналістыка.

Міжнародная журналістыка (квалі- 
фікацыя журналіст-міжнароднік)

Спецыялізацыі: міжнародная жур- 
налістыка і палітыка, міжнародная жур- 
налістыка і эканоміка.

Інфармацыя і камунікацыя (квалі- 
фікацыя спецыяліст па інфармацыі і ка- 
мунікацыі)

Напрамак — тэхналогіі камунікацыі. 
Спецыялізацыі: аўдыёвізуальная 
інфармацыя і камунікацыя, інфармацыя і 
камунікацыя ў сістэме грамадскіх сувя- 
зей, рэкламная камунікацыя.

Літаратурная работа
(кваліфікацыя: літаратурны 
рэдактар)

Спецыялізацыя: літара- 
турная работа (рэдагаванне).

Вучэбныя дысцылліны, 
што выкладаюцца на фа
культэце, размеркаваны ў 
адпаведнасці з вучэбнымі 
планамі кожнай спецыяль- 
насці з улікам узроўню пад- 
рыхтоўкі і падзелены на 
блокі.

Сацыяльна-гуманітар- 
ныя дысцыпліны: гісторыя 
Беларусі, асновы права, філа- 
софія, эканоміка, палпалогія, ас

новы псіхалогіі і педагогікі, этыка, логіка, 
сацыялогія, замежная мова, фізвыхаванне.

Прыродазнаўчыя дысцыпліны: 
канцэпцыя сучаснага прыродазнаўства, 
асновы вышэйшай матэматыкі, асновы 
інфарматыкі і навейшыя камунікацыйныя 
тэхналогіі, асновы экалогіі (уключаючы ас
новы энергазберажэння), ахова працы.

Агульнапрафесійныя і спецыяль- 
ныя дысцыпліны: сучасная руская мова, 
сучасная беларуская мова, сгылістыка мовы 
і літаратурнае рэдагаванне, асновы тэорыі 
літаратуры, беларуская літаратура, руская 
літаратура, замежная літаратура, гісторыя 
журналістыкі, асновы журналістыкі, асновы 
фотажурналістыкі, асновы літаратурна-рэ- 
дактарскай дзейнасці, асновы інфармацый- 
на-камунікацыйнай дзейнасці, асновы тэ-
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лерадыёжурналістыкі, асновы міжнароднай 
журналістыкі, гісторыя мастацтваў, культу- 
ралогія, тэхніка і тэхналогія CMI (асновы 
паліграфіі, тэхніка РТБ, асновы фатаграфіі, 
дызайн газеты, камп’ютэрная вёрстка, ас
новы творчай дзейнасці журналіста, пра- 
фесійная этыка журналіста, эканоміка і ме
неджмент СМІ, прававыя асновы журналі- 
стыкі, паліталогія журналістыкі, сацыялогія 
журналісгыкі, псіхалогія журналістыкі, дыс- 
цыпліны на выбар студэнта), курсы па ра- 
шэнні Савета факультэта (спецдысцыплі- 
ны, журналісцкае майстэрства, курсы па 
профілі, выпуск вучэбнай газеты (тэлера- 
дыёперадачы).

Дадатковыя віды навучання: 
медыцынская падрыхтоўка, спецпадрых- 
тоўка, фізкультурна-аздараўленчыя і слар- 
тыўныя заняткі.

Навучальны працэс на факультэце 
журналістыкі ажыццяўляецца ў цеснай 
сувязі з рэдакцыямі рэспубліканскіх срод- 
каў масавай інфармацыі. Ha радыё, тэ- 
лебачанні, у газетах студэнты замацоў- 
ваюць набытыя веды, становяцца іх па- 
стаяннымі супрацоўнікамі.

Размеркаванне выпускнікоў факуль
тэта журналістыкі штогод ажыццяўляец- 
ца ў адпаведнасці з планамі міністэрстваў 
эканомікі, інфармацыі і адукацыі Рэс- 
лублікі Беларусь, а таксама з запатраба- 
ваннямі рэдакцый. Попыт на журналісц- 
кія кадры ў краіне на сённяшні дзень 
застаецца вельмі высокім.

Шчыра запрашаем на факультет!

Б І Я Л А Г ІЧ Н Ы
Д ж а н  факультэта — 
дацэнт, кандыдат 
біялатічных нав ук  
Уладзімір Васільевіч 
ЛЫСАК

У  цялерашні час на 9 кафед
рах факультэта працуюць 74вы
кладчык/', з якіх■ прафесараў — 9, 
дактароў навук — 15, дацэнтаў 
— 40, каНдыдатаў навук — 56.

Акрамя того, навучальны 
працэс на факультэце забяспеч- 
ваюць 7 навукова-даследчых ла
бараторый, зоолаг/чны музей, ба- 
танічнысад,гербарый,вучэбная 
лабараторыя вылнальнай тэхнікі 
ітэхнічных сродкаў навучання і  
вучэбна-навуковы цэнтр “Нара- 
чанская біялагічная станцыя”.

На факультэце навучаюцца 
каля 1200 студэнтаў (дзённая I 
завочная форма навучання), 12
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магістрантаў і  28 аспірантаў.
Факультэт адкрыты ў 1931 

годзе. Да гэтага з 1922 года бія- 
лагічная падрыхтоўка студэнтаў 
лраводзілася на прыродазнаўча- 
навуковым аддзяленні педагагі- 
чнага факультэта. Факультет га- 
нарыцца сваімі славутымі выпус- 
кнікамі, такімі як Л.М. Сушчэня, 
акадэмік, вядомы гідрабіёлаг, у 
90-я гады — прэзідэнт Нацыя- 
нальнай Акадэміі навук Бела
руси І.М. Сяржанін, член-карэс- 
пандэнт AH БССР, вядомы зао- 
лаг; А.А. Мілюцін, прафесар, рэк- 
тар Міжнароднага дзяржаўнага 
экалагічнага універсітэта імя А.Д.

Сахарава з 1996 па 2002 гг.; H.I. 
Астаповіч, член-карэспандэнт 
HAH Беларусі, намеснік дырэк- 
тара Інстытута мікрабіялогіі HAH 
Беларусі; К.І. Слабажаніна, член- 
карэспандэнт HAH Беларусі, 
намеснік дырэктара Інстытута 
ф отабіялогіі HAH Беларусі;
А.Г. Давыдзенка, член-карэспан
дэнт HAH Беларусі, загадчык ла- 
бараторыі Інстытута генетыкі і 
цыталогіі HAH Беларусі, прэзідэнт 
селекцыйнай кампаніі “ Соя-Поў- 
нач” ; А.П. Астапеня, член-карэс
пандэнт HAH Беларусі, дырэктар 
Міжведамаснага цэнтра праблем 
Нацыянальных паркаў і запавед- 
нікаў, загадчык НДЛ гідраэка- 
логіі; М.Я. Нікіфараў, дырэктар 
Інстытута заалогіі HAH Беларусі;
З.Р. Шыбко, выдатнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, дырэктар 
C lil № 196 г. Мінска; Д.У. Ma- 
шара, трохразовая чэмпіёнка све
ту па кікбоксінгу.

Падрыхтоўка спецыялістаў на 
дзённым аддзяленні вядзецца па 
трох спецыяльнасцях: “ Біялогія” , 
‘'Біятэхналогія’’ і "Біяэкалогія” . 
Студэнты атрымліваюць адну з 
трох кваліфікацый: “ Біёлаг. Вы
кладчык біялогіі і хіміі” , "Біёлаг- 
біятэхнолаг. Выкладчык біялогіі” , 
"Біёлаг-эколаг. Выкладчык бія- 
логіі і экалогіі” . Ha завочным ад- 
дзяленні падрыхтоўка спецыялі- 
стаў вядзецца па спецыяльнас
цях біялогія і біяэкалогія.

Ha першым і другім курсах 
студэнты ўсіх кваліфікацый на
вучаюцца па агульным вучэбным 
плане, які прадугледжвае выву- 
чэнне асноўных прырода- 
знаўчанавуковых, сацыяльна-гу- 
манітарных і базавых біялагічных 
дысцыплін. Пачынаючы з трэця- 
га курса навучанне студэнтаў 
ажыццяўляецца па асобных ву-

чэбных планах, згодна з адпавед- 
най кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэн
ты атрымліваюць шырокую пра- 
фесійную ладрыхтоўку, якая за- 
бяспечваецца вывучэннем у 
вялікім аб’ёме такіх дысцыплін 
біялагічнага цыкла, як батаніка, 
заалогія, цыталогія і гісталогія, бія- 
хімія, біяфізіка, радыебіялогія, 
фізіялогія раслін, мікрабіялогія, віру- 
салогія, імуналогія, біятэхналогія, 
генетыка, тэорыя эвалюцыі, эка- 
логія, ксенабіялогія, малекулярная 
біялогія, біяэнергетыка клеткі, ар- 
ганізацыя геномаў, фізіялогія ча- 
лавека і жывёл, анатомія чалаве- 
ка, біялогія індывідуальнага раз- 
віцця, біяметрыя, інфармацыйныя 
тэхналогіі ў біялогіі, мадэліраван- 
не біялагічных працэсаў і г.д.

Падрыхтоўка студэнтаў па спе
цыяльнасцях “ Біятэхналогія” і 
"Біяэкалогія” прадугледжвае, 
акрамя таго, вывучэнне шэрага 
дадатковых спецыяльных дыс- 
цыплін, такіх як фармакагнозія, 
культываванне клетак, вектарныя 
сістэмы, генная інжынерыя, інжы- 
нерная энзімалогія, клетачная інжы- 
нерыя, селекцыя прадуцэнтаў, рэ- 
гуляцыя метабалізму клеткі, 
біятрансфармацыя рэчываў, бія- 
сэнсарныя сістэмы, імабілізаваныя 
клеткі і ферменты, біянебяспеч- 
насць прадуктаў біятэхналогіі, 
біяэнергетычныя сістэмы, вы- 
дзяленне і ачыстка прадуктаў бія- 
тэхналогіі, інавацыйная дзейнасць 
у сферы біятэхналогіі, біятэхнало- 
гія ачысткі прамысловых адходаў 
і г.д. (спецыяльнасць "Біятэхна- 
логія” ); землязнаўства, гідраэкапо- 
гія, хімічная экалогія, папуляцый- 
ная экалогія, першасныя прадуцэн- 
ты, кансументы, рэдуцэнты ў пры- 
родных і штучных экасістэмах, 
радыеэкалогія, экалагічны маніто-

рынг, кантроль і экспертыза, эка- 
лагічны менеджмент, экалогія ча- 
лавека, эканоміка прыродакарыс- 
тання, глабальная экалогія, асно
вы рэгулявання якасці прыродных 
вод, экалагічнае права і г.д. (спе
цыяльнасць “ Біяэкалогія” ).

Пры падрыхтоўцы спецыя- 
лістаў на дзённым аддзяленні 
прадугледжана праходжанне 
практык: на першым і другім кур
сах — палявая вучэбная практы- 
ка па батаніцы і заалогіі на Вало- 
жынскай геабазе “ Заходняя Бя- 
рэзіна” ; на трэцім — вучэбная 
практыка па спецыялізацыі на 
кафедрах, у вучэбна-навуковым 
цэнтры “ Нарачанская біялагічная 
станцыя” , у навукова-даследчых 
лабараторыях факультэта, у на
вукова-даследчых інстытутах, выт- 
ворчых устано- 
вах, у запавед- 
ніках, батанічных 
садах І нацыя
нальных парках; 
на чацвёртым I 
пятым курсах — 
вытворчая І педа- 
гагічная практыкі.
На завочным ад- 
дзяленні вучэб
ную практыку па 
батаніцы і заалогіі 
студэнты прахо- 
дзяць на другім І 
трэцім курсах, 
вытворчую І пе- 
дагагічную прак
тык! — на шостым 
курсе.

Пасля закан- 
чэння навучання 
в ы п у с к н ік а м  
прысвойваецца 
ступень бакалаў- 
ра або магістра.

В ы п у с кн ік і

факультэта могуць працаваць 
выкладчыкамі сярэдніх і вышэй- 
шых навучальных устаноў, су- 
працоўнікамі навукова-даследчых 
інстытутаў, на прадпрыемствах 
аграпрамысловага комплексу, 
фармацэўтычнай, мікрабіялагіч- 
най і харчовай прамысловасці, у 
запаведніках, заказніках, нацыя
нальных парках, батанічных са
дах, на селекцыйных станцыях, у 
сістэме Міністэрства прыродных 
рэсурсаў І аховы навакольнага 
асяроддзя, у сістэме Дзярж- 
камгідрамету І г.д.

Выпускнікі, якія паказалі 
схільнасць да навукова-даслед- 
чай работы, высокую эрудыцыю, 
атрымліваюць рэкамендацыю By- 
чонага савета факультэта для 
паступлення ў аспірантуру.
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Ю Р Ы Д Ы Ч Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Д ж а н  факультзта — доктор 
юрыдычных навук, дацэнт Сяргей 
Аляксандравіч БАЛАШЭИKA

Выкладчыцкі састаў: 18 прафесараў, 87 да- 
цэнтаў, 48 выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў: 10 (тэорыі і  гісторыі 
дзяржавы I  права, канстытуцыйнага права, гра- 
мадзянскага права, грамадзянскага працэсу I  пра- 
цоўнага права, крымінальнага права, крыміналь- 
нага працэсу і  прокурорского нагляду, крыміна- 
лістыкі, экалагічнага і  аграрного права, финансо
вого права І правового забеспячэння гаспадар- 
чай дзейнасці, паліталогіі).

Колькасць вучэбных лабораторий: 5  (зака- 
надаўства, інфарматыкі і  тэхнічных сродкаў на
вучання, крыміналістыкі, палітычных тэхналогій, 
юрыдычная клініка).

Колькасць студэнтаў,магістрантаў, аспірантаў: 
1811 студэнтаў імагістрантаў, 76 аспірантаў.

Дата заснавання 1921 год.
За гады існавання факультэт падрыхтаваў не 

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

Студэнты юрыдычнага факультзта навучаюц- 
ца на трох аддзяленнях: дзённае, завочнае І за- 
вочнае для асоб, якія атрымліваюць другую вы- 
шэйшую адукацыю, па трох спецыяльнасцях: пра- 
вазнаўства, выпускнікам якога прысвойваецца ква- 
ліфікацыя «юрыст»; паліталогія — кваліфіка- 
цыя «юрыст-палітолаг» і эканамічнае права — 
кваліфікацыя «юрыст з веданнем эканомікі».

Ha працягу вучобы студэнты-прававеды спе- 
цыялізуюцца па 9 спецыялізацыях: арганізацыя 
і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае 
права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, 
адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае 
права, параўнальнае правазнаўства, прававое за
беспячэнне камерцыйнай дзейнасці, прававое рэ- 
гуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяр- 
жаўнае кіраванне.

Асноўнымі вывучаемымі прадметамі на юры- 
дычным факультэце з ’яўляюцца агульная тэо- 
рыя права, гісторыя дзяржавы і права Беларусі і
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замежных краін, канстытуцыйнае права, грама- 
дзянскае права, крымінальнае права, адміністра- 
цыйнае права, працоўнае права, фінансавае пра
ва, экалагічнае права, аграрнае права, міжнарод- 
нае публічнае права, міжнароднае прыватнае 
права, крыміналістыка, гаспадарчае права, грама- 
дзянскі працэс, крымінальны працэс, гаспадарчы 
працэс і інш.

Вучэбны працэс на юрыдычным факультэце 
спалучае класічную форму выкладання з новымі 
адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт забяспе- 
чаны тэхнічнымі сродкамі навучання, аб’ядна- 
нымі лакальнай сеткай, таму студэнты могуць пры 
падрыхтоўцы да заняткаў, экзаменаў ці залікаў з 
любога камп’ютара факультэта ці з дому атры- 
маць па кожнай навучальнай дысцыпліне поў- 
ную вучэбна-метадычную і заканадаўчую інфар- 
мацыю, размешчаную на сайце факультэта. Прак- 
тычныя навыкі студэнты-юрысты набываюць як 
на вучэбных і вытворчых практыках, так і ў юры- 
дычнай клініцы, створанай пры факультэце, дзе 
студэнты пры аказанні юрыдычных паслуг ма- 
лазабяспечаным грамадзянам краіны вучацца 
складаць юрыдычныя дакументы, засвойваюць 
нормы юрыдычнай этыкі.

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

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з’яўляецца 
вядучым навучальным і навуковым цэнтрам пад- 
рыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здоль- 
ных паспяхова вырашаць юрыдычныя заданы 
дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй 
краіне, так і па-за яе межамі. Нашы выпускнікі 
працуюць у апараце Нацыянальнага сходу Рэс- 
публікі Беларусь; абласных, раённых (гарадскіх) 
выканаўчых камітэтах адпаведных Саветаў дэпу- 
татаў; мясцовых адміністрацыях г. М інска; 
міністэрствах; дзяржкамітэтах; банках; у сістэме 
судоў усіх узроўняў; адвакатуры і натарыяце; 
органах пракуратуры, на прадпрыемствах, ва ўста- 
новах, арганізацыях і інш. ІІІэраг выпускнікоў 
юрыдычнага факультэта паступаюць у аспіран- 
туру і потым паспяхова займаюцца навуковай 
працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе 
ўмовы для навучальнай, навуковай і творчай 
дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць сту- 
дэнцкія навуковыя гурткі, праходзяць навуковыя 
канферэнцыі, конкурсы навуковых работ. У 2003 
годзе на факультэце створана і актыўна дзей- 
нічае студэнцкая навукова-даследчая лабарато- 
рыя.

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

Юрыдычны факультэт Б Д У  — гэта прэ- 
ст ы ж , ф ундамент альныя веды, вы сокая  
лраф есш ная падры хт оўка  /  ўпэўненасць  
у  б уд у ч ы н і!

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Ш Ж Н А Р О Д К Ы Х  АДН0С1Н
Д ж а н  факульгэта — праф есар, 
доктар пстарычных навук, 
Заслужены дзеяч адукацы і 
Александр Віктаравіч ШАРАПА

На факультэце працуе 17 дактароў навук, пра- 
фесарау, 66 кандыдатау навук, дацэнтаў, звыш 100 
старшых выкладчыкау і  выкладчыкаў.

На факультэце навучаецца 1300студэнтау, 8ма- 
гістрантаў, больш за 30 аспірантаў.

Навучальны працэс ажыццяўляюць 16 кафедраў.
Факультэт міжнародных адносін створаны 1 кас- 

трычніка 1995 годаз мэтай падрыхтоўкі прафесіяна- 
лаў высокага класа ў галіне міжнародных зносін, 
здольных годна прадстаўляць інтарэсы нашай краі- 
ны на сусветнай арэне.

На факультэце міжнародных адносін падрых- 
тоўка вядзецца па наступных спецыяльнасцях: 
міжнародныя адносіны, лінгвакраіназнаўства, міжна- 
роднае права, сусветная эканоміка, менеджмент (спе- 
цыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму), мытная справа, сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — спецыяльны пераклад), культу- 
ралогія (спецыялізацыі: амерыканістыка і англійская 
мова; германістыка і нямецкая мова; гебраістыка і 
англійская мова).

Для чытання лекцый прыцягваюцца вядучыя спе- 
цыялісты Акадэміі навук Беларусі, работнікі Міністэр- 
ства замежных спраў, знешнеэканамічных і знешне- 
палітычных ведамстваў, Дзяржаўнага мытнага камі- 
тэта, буйныя спецыялісты ў сферы міжнародных 
адносін з краін СНД і далёкага замежжа. На фа
культэце часта арганізоўваюцца сустрэчы з пасламі 
замежных краін, вядомымі палітычнымі і дзяржаў- 
нымі дзеячамі нашай краіны, дзеячамі культуры.

Пачынаючы з другога курса, студэнты прахо
дзяць навучальную і вытворчую практыку ў дзяр- 
жаўных органах і ведамствах, якія займаюцца знешняй 
палітыкай, на прадп
рыемствах і ў фірмах.
Навучаючыся на фа
культэце, студэнты ат- 
рымліваюць глыбокія 
веды ў галіне агуль- 
нагум ан ітарны х і 
агульнанавуковых 
дысцыплінаў, гісторыі 
міжнародных адносін 
і знешняй палітыкі, 
міжнароднага права, 
міжнародных экана- 
мічных адносін, краі- 
назнаўства, авалодва- 
юць дзвюма замеж- 
нымі мовамі, набыва
юць навыкі працы на 
персанальных камп’- 
ютарах.

Асноўная ўвага 
пры падрыхтоўцы 
спецыялістаў на аддзяленні міжнародных адносін 
надаецца глыбокаму вывучэнню агульнай і айчын- 
най гісторыі, тэорыі і гісторыі міжнародных адносін 
і знешняй палітыкі вядучых краін свету, дзейнасці 
міжнародных арганізацый, дыпламатычнай і консуль- 
скай службы, дыпламатычнаму пратаколу. Пачына
ючы з 4-га курса, студэнты, якія навучаюцца па праг- 
рамах спецыяліста і магістра, спецыялізуюцца па 
гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі, міжнародных 
арганізацыях і арганізацыі міжнародных сувязяў.

Ha аддзяленні міжнароднага права вывучаюць 
гісторыю і тэорыю дзяржавы і права, міжнароднае 
публічнае і прыватнае права, дыпламатычнае і кон- 
сульскае права, міжнароднае камерцыйнае, мытнае 
права, параўнаўчае адміністрацыйнае, крымінальнае, 
гаспадарчае, працоўнае права. 3 трэцяга курса сту
дэнты спецыялізуюцца па міжнародным прыватным, 
міжнародным публічным праве, дыпламатычнай і кон- 
сульскай службе.

Будучыя эканамісты-міжнароднікі атрымаюць 
веды ў галіне макра- і мікраэканамічнага развіцця, 
будуць мець добрую матэматычную падрыхтоўку, ава- 
лодаюць навыкамі канкрэтнага аналізу эканамічных 
працэсаў, вывучаць гісторыю народнай гаспадаркі, бух- 
галтарскі ўлік, фінансава-крэдытную сістэму, марке- 
тынг, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканамі- 
чнай дзейнасцю, міжнародныя валютныя і крэдыт- 
ныя адносіны. 3 4-га курса студэнты, якія навучаюц
ца па праграмах спецыяліста і м агістра, 
спецыялізуюцца па знешнеэканамічнай палітыцы, па 
кіраванні знешнеэканамічнай дзейнасцю.

Ha аддзяленні міжнароднага турызму студэнты 
атрымліваюць веды па асновах менеджменту, мар- 
кетынгу міжнароднага турызму, арганізацыі і кіра- 
ванні турысцкімі прадпрыемствамі, вывучаюць геа- 
графію міжнароднага турызму, прагназаванне міжна- 
роднага турысцкага рынку, эканоміку міжнародных 
турысцкіх перавозак, рэгіянальнае планаванне ту
рызму, бухгалтарскі ўлік, фінансава-крэдытную сістэ- 
му, сусветную эканоміку, кіраванне знешнеэканаміч-
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наи дзейнасцю, 
міжнародныя ва
лютныя і крэдыт- 
ныя адносіны.

Ha аддзяленні 
мытнай справы сту
дэнты вывучаюць 
міжнароднае пуб- 
лічнае і прыватнае 
права, камерцыйнае, 
мытнае, адміністра- 
цыйнае, крыміналь- 
нае, гаспадарчае 
права, бухгалтарскі 
ўлік, фінансава-крэ-
дытную сістэму, сусветную эканоміку, міжнародныя 
валютныя і крэдытныя адносіны, валютнае рэгуля- 
ванне і валютны кантроль, таварную наменклатуру 
знешнеэканамічнай дзейнасці, авалодваюць прыё- 
мамі барацьбы з мытнымі правапарушэннямі, спец- 
сродкамі мытнага кантролю, інфармацыйнымі мыт
ным! тэхналогіямі. Спецыялізацыі: прававое забес
пячэнне мытнай дзейнасці, эканамічнае забеспячэнне 
мытнай дзейнасці.

У 2001 г. адбыўся набор па новай спецыяльнасці 
— лінгвакраіназнаўства Азіі і Афрыкі. Студэнты бу
дуць вывучаць тэорыю і гісторыю міжнародных ад- 
носін, праблемы міжнароднай і нацыянальнай бяс- 
пекі, гісторыю, геаграфію, палітычную сістэму і куль
туру краіны або рэгіёнатой мовы, якую яны вывуча
юць, актуальныя праблемы гісторыі знешняй палітыкі 
краін Усходу. Лінгвістычны цыкл дысцыплінаў ук- 
лючае ўводзіны ў мовазнаўства, моўную практыку

ўсходняй мовы, іерагліфіку, тэарэтычную граматыку, 
стылістыку, дыялекталогію, класічную ўсходнюю мову. 
Сёлета набор будзе адбывацца па спецыялізацыі 
лінгвакраіназнаўства краін Далёкага Усходу.

Фундаментальная лінгвістычная падрыхтоўка па 
спецыяльнасці сучасныя замежныя мовы спалуча- 
ецца з разнастайнымі формамі практычных занят- 
каў. Адначасова студэнты атрымліваюць комплек- 
сныя веды ў галіне палітыкі, культуры, эканомікі 
рэгіёнаў расгіаўсюджвання вывучаемых моў, міжна- 
родных адносін і інш.

Падрыхтоўка спецыялістаў па спецыяльнасці 
культуралогія накіравана на асэнсаванне шматгран- 
насці сусветнай і еўрапейскай культуры ў яе этніч- 
най і эпахальнай разнастайнасці, гісторыіі, філасофіі, 
сацыялогіі культуры, культурнай антрапалогіі, параў- 
нальнага рэлігіязнаўства.

Вялікая ўвага на факультэце надаецца самас- 
тойнай навукова-даследчай працы студэнтаў. Яны 
выступаюць на навуковых канферэнцыях, прадстаў- 
ляюць свае распрацоўкі на універсітэцкіх, рэспублі- 
канскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць падрыхтаваныя для 
дыпламатычнай, навукова-даследчай, інфармацыйна- 
аналітычнай дзейнасці ў галіне міжнародных зносін, 
міжнароднага права і знешнеэканамічнай дзейнасці. 
Больш за 40 выпускнікоў працуюць у Міністэрстве 
замежных спраў, прадстаўляючы нашу дзяржаву ў 
шэрагу краін Еўропы, Афрыкі, Азіі і Амерыкі. Вы- 
пускнікі факультэта працуюць на прадпрыемствах, у 
банках, юрыдычных фірмах, у прыватных структурах.

Выпускнікі факультэта змогуць працаваць у дзяр- 
жаўных органах кіравання, якія займаюцца знешне- 
эканамічнай і знешнепалітычнай дзейнасцю, у міжна- 
родных арганізацыях і рэгіянальных аб'яднаннях, у 
якіх Рэспубліка Беларусь мае пасольскія прадстаў- 
ніцтвы, на прадпрыемствах, у знешнегандлёвых, ту- 
рыстычных і камерцыйных фірмах, банках. Яны 
могуць займацца навукова-педагагічнай работай у 
навуковых, навучальных установах.
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Б Е Л А Р У С И R I S E P C i m

Вучэбны процэс на пяці ад- 
дзяленнях забяспечваюць 17 
кафедраў, 3 навукова-даслед- 
чыя лабараторыі, на як іх  пра
цуюць 28 прафесораў, 83 да- 
цэнты, 33 старшыя выкладчыкі, 
40 выкладчыкаў.

Сёння на філфаку займаюц- 
ца 1915 студэнтаў, 95 аспіран- 
таў, 15магістрантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў- 
філолагаў ва універсітэце па- 
чалася ў першы ж  год яго за- 
снавання: 12жніўня 1921 года 
быў аб’яўлены прыём на гра- 
мадска-педагагічнае, прававое, 
эка н а м ічн а е  і этн о л а га - 
лінгвістычнае аддзяленні фа
культэта грамадскіх навук БДУ. 
Дэканам прызначаны талена- 
віты вучоны і педагог, у далей- 
шым першы прэзідэнт Беларус
кай AH У.М. Ігнатоўскі. Праз 
год факультэт грамадскіх на
вук быў рэарганізаваны, і ўво- 
сень 1922 г. на яго базе ство- 
раны яшчэ адзін факультэт —

педагагічны, у склад якога, по- 
руч з іншымі (сацыяльна-гіста- 
рычным, прыродазнаўчым, ма- 
тэматычным), увайшло і літа- 
ратурна-лінгвістычнае аддзя- 
ленне. Ha ім працавалі такія 
вядомыя вучоныя-філолагі, як 
акадэмікАН БССР 1.1. Замоцін, 
прафесары Я.І. Барычэўскі, 
-А.М. Вазнясенскі, М.М. Піяту- 
ховіч, П.А. Бузук. 3 восені 
1923 г. лекцыі па беларускай 
мове і методыцы яе выкладан- 
ня на факультэце пачаў чытаць 
выдатнейшы педагог, класік бе
ларускай літаратуры Якуб Ko- 
лас (Канстанцін М іхайлавіч 
Міцкевіч).

За 1921 — 1931 гг. універсі- 
тэт падрыхтаваў 336 філола- 
гаў, сярод іх каля пяцідзесяці 
ў будучым сталі вядомымі 
пісьменнікамі (C. Баранавых, 
П. Броўка, П. Галавач, П. Глеб
ка, C. Дарожны, А. Звонак, 
Т. Кляшторны, K. Крапіва, Я. 
Скрыган і інш.). Напрыканцы 
20-х гг. шэраг таленавітых вы-

кладчыкаў і студэнтаў БДУ былі 
беспадстаўна рэпрэсаваны.

7 чэрвеня 1931 г. пастано- 
вай CHK БССР “ Аб рэаргані- 
зацыі Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта” некаторыя фа- 
культэты і аддзяленні былі 
вылучаны ў самастойныя наву- 
чальныя ўстановы. Так, факуль
тэт права і савецкага будаўніц- 
тва — у Інстытут савецкага бу- 
даўніцтва і права, факультэт 
народнай гаспадаркі — у Інсты- 
тут народней гаспадаркі, а са- 
цыяльна-гістарычнае і літара- 
турна-лінгвістычнае аддзяленні 
педфака — у Вышэйшы педага- 
гічны інстытут.

Годам нараджэння самас- 
тойнага філалагічнага факуль
тэта БДУ стаў год 1939. Паве- 
дамленне аб стварэнні ва уні- 
версітэце новага факультэта 
апублікавана ў газеце "Савец- 
кая Беларусь” 21 ліпеня. Дэ
канам прызначаны відны вучо- 
ны-лінгвіст прафесар Ц.П. Лом- 
цеў. На першы курс на аддзя- 
ленні беларускай і рускай мовы 
і літаратуры было прынята 50 
студэнтаў. Арганізавана выдан- 
не “ Вучоных запісак” (філа- 
лагічная серыя), дзе друкавалі- 
ся лепшыя даследаванні бела- 
рускіх мова- і літаратуразнаў- 
цаў. У свой час студэнтамі фа
культэта, а некаторыя потым І 
выкладчыкамі былі народныя 
пісьменнікі Беларусі Кандрат 
Крапіва, Іван Мележ, Ніл Гілевіч, 
Іван Навуменка, Рыгор Бара- 
дулін, акадэмікі HAH Беларусі 
А.І. Падлужны, А.І. Жураўскі, 
член-карэспандэнт HAH Бела- 
русі А.М. Булыка.

Вялікія заслугі ў 
разв іц ц і ф ілала- 
гічнай адукацыі на 
Беларусі, у падрых- 
тоўцы настаўн ікаў 
школ, супрацоўнікаў 
выдавецтваў, рэдак- 
цый часопісаў, газет, 
радыё і тэлебачання, 
у выхаванні будучых 
вучоных і пісьменні- 
каў належаць дэка
нам факультэта: пра- 
фесарам Ц.П. Лом- 
цеву, М.А. Жыдовіч,
М.Р. Ларчанку, дацэн- 
ту А.А. Воўку, члену- 
карэспандэнту AH 
Беларусі А.А. Лойку, 
члену-карэспандэнту 
Акадэміі адукацыі Рэспублікі 
Беларусь Л.А. Мурынай.

Асновай філалагічнага фа
культэта на працягу ўсіх год 
яго дзейнасці з ’яўляліся два 
аддзяленн і — беларускай 
мовы і літаратуры і рускай 
мовы і літаратуры (з восені 
1947 г. па восень 1967 г. у 
склад факультэта ўваходзіла 
яшчэ і аддзяленне журналі- 
стыкі). 3 сярэдзіны 1990-х гг. 
факультэт пачаў актыўна раз- 
вівацца, дабавіліся новыя спе- 
цыяльнасці:

— славянскай філалогіі;
— рамана-германскай філа- 

логіі;
— класічнай філалогіі.
Сённяшнія выпускнікі філа-

лагічнага факультэта атрымлі- 
ваюць дыпломы па наступных 
спецыяльнасцях і адпаведных 
ім кваліфікацыях:

беларуская ф ілалогія — 
філолаг, выкладчык беларускай 
мовы і літаратуры;

руская філалогія — філо- 
лаг, выкладчык рускай мовы і 
літаратуры;

славянская ф ілалогія — 
філолаг, выкладчык славянскай 
мовы і літаратуры (з указанием 
моў);

рамана-германская філало-

гія — філолаг, выкладчык за- 
межных моў і літаратур (з ука
занием моў);

клас ічная  ф іл а л огія  — 
філолаг, выкладчык класічных 
моў і антычнай літаратуры;

усходняя філалогія — філо- 
лаг, выкладчык усходніх моў і 
літаратур (з указанием моў).

Апрача таго, студэнты фа
культэта маюць магчымасць 
авалодаць цэлым шэрагам спе- 
цы ялізацый: кам п ’ ютэрная 
лінгвістыка, тэорыя і практыка 
перакладу, рыторыка, беларус
кая мова як замежная, руская 
мова як замежная; студэнты 
старэйшых курсаў па жаданні 
вывучаць дадаткова адну Ca 
славянскіх моў — пасля выні- 
ковага экзамену выдаецца ад- 
паведны сертыфікат.

За гады вучобы ва універсі- 
тэце студэнты-філолагі атрым- 
ліваюць грунтоўныя веды па 
беларускай і рускай літарату- 
рах, па гісторыі сусветнай літа- 
ратуры, вывучаюць працэсы 
гістарычнага развіцця мовы, 
даследуюць яе сучасны стан. 
Для студэнтаў і магістрантаў 
чытаецца 130 спецкурсаў, дзей- 
нічаюць 104 спецсемінары, 
якімі кіруюць прафесары і да- 
цэнты факультэта.

Дзесяткі тысяч нашых вы- 
пускнікоў працуюць настаўні- 
камі беларускай, рускай, за- 
межных моў і літаратур у шко
лах, каледжах, вучылішчах, уні- 
версітэтах рэспублікі і за яе ме- 
жамі. Многія былыя студэнты 
філалагічнага факультэта БДУ 
сёння — рэдактары, карэспан- 
дэнты, супрацоўнікі аўтарытэт- 
ных газет, часопісаў, выдавецт- 
ваў, радыё і тэлебачання. Вы- 
датная якасць падрыхтоўкі за- 
бяспечвае высокі рэйтынг за- 
патрабаванасці нашых выха- 
ванцаў і ў інш ы х гал інах 
народнай гаспадаркі, у прыват- 
насці на тых прадпрыемствах 
дзяржаўнай і прыватнай фор- 
маў уласнасці, якія актыўна 
працуюць у сферы міжнарод- 
нага бізнесу.

Філалагічны факультэт сён
ня — адзін з галоўных цэнтраў 
па падрыхтоўцы высокваліфіка- 
ваных спецыялістаў-філолагаў 
у рэспубліцы. Прафесары, да- 
цэнты, выкладчыкі філалагічна- 
га факультэта ўнеслі прыкмет- 
ны ўклад у беларускую навуку, 
шмат зрабілі і робяць для раз- 
віцця філалагічнай адукацыі ў 
рэспубліцы, чым спрыяюць ду- 
хоўнаму росквіту нашай Баць- 
каўшчыны.

Х І Н І Ч Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Д ж а н  факультэта — праф есар,  доктар 2 2 0 0 5 0 , г. М інск,
хім ічны х навук, Заслужаны дзеяч н ав ук і Вул. Ленінградская, 14,
Рэспублікі Беларусь тэп, 2 2 6 -4 9 -9 8 ,2 2 0 -6 9 -18
Генадзь Аляксеевіч БРАНІЦКІ

працэсу на хімічным факультэце 
з’яўляецца вялікі аб’ём лабаратор- 
ных работ па розных хімічных 
дысцыплінах. Большасць лабара- 
торных практыкумаў будуецца па 
навучальна-даследчым прынцыпе, 
што дазваляе развіваць творчую 
актыўнасць студэнтаў і індывіду- 
алізаваць навучальны працэс. У 
навучальным працэсе на хімічным 
факультэце шырока выкарыстоў- 
ваюцца сучасныя адукацыйныя 
тэхналогіі. Факультэт забяспеча- 
ны навучальным тэлебачаннем, 
ёсць два камп’ютарныя класы, 
бібліятэка, чытальная запа.

Факультэт мае сучаснае аб- 
сталяванне для выканання на- 
вуковых даследаванняў, у якіх 
могуць удзельнічаць усе студэн

ты, — два электронныя мікрас- 
копы, спектрометры парамагніт- 
нага і ядзернага магнітнага рэ- 
занансу, разнастайныя храматог- 
рафы, спектрафатометры і шмат 
іншага. Апрача таго, студэнты 
маюць магчымасць выконваць 
навуковыя работы ў НДІ фізіка- 
хімічных праблем БДУ, створа- 
ным у 1978 г. на базе струк
турных падраздзяленняў фа
культэта, а таксама ў студэнцкіх 
навукова-даследчых лабарато- 
рыях. У інстытуце больш за 18 
самастойных лабараторый раз- 
настайнага профілю: экстракцыі 
і іонаметрыі, фізіка-арганічнай 
хіміі і мадыфікацыі палімераў, 
фізіка-хіміі гетзрагенных сістэ- 
маў, біяхіміі і інш.

Студэнты хімічнага факуль
тэта ўдзельнічаюць у праграме 
міжнароднага навуковага абме- 
ну, навуковых канферэнцыях, кон
курсах навуковых работ. Што- 
год адбываюцца Дні хіміка.

Атрыманы студэнтамі за час 
навучання аб’ём ведаў, уменняў і 
навыкаў дазваляе выпускнікам 
факультэта плённа працаваць на 
прамысловых прадпрыемствах 
любога профілю, якія маюць 
хімічныя лабараторыі, а таксама 
ў навуковых установах, ВНУ, шко
лах і камерцыйных структурах, за
нятых вытворчасцю хімічнай і фар- 
мацэўтычнай прадукцыі. Найлеп- 
шыя выпускнікі працягваюць сваю 
адукацыю ў аспірантуры БДУ і 
HAH Беларусі.

У  составе факультэта 8 ка- 
федраў: неарганічнай, аналітыч- 
най, арганічнай, ф/зічнай, высо
комолекулярных злучэнняў, ра- 
дыяцыйнай х ім іі і  хімічнай тэх- 
налогіі, агульнай х ім іі і  мето- 
дыкі выкладання хіміі, фарма- 
цыі.

На факультэце працуюць 25  
прафесараў, 59 кандыдатаў на
вук, 37 навуковых супрацоўні- 
каў, з іх  14 кандыдатаў навук.

Студэнтаў 723, з іх  102 на- 
вучаюцца на платнай форме 
навучання.

Аспірантаў 44, у  тым ліку 7 
на завочнай форме навучання, 
магістрантаў — 11.

Хімічны факультэт — струк- 
турнае падраздзяленне Беларус
кага дзяржаўнага універсітэта, 
якое дзейнічае з 1921 г. Ля яго 
вытокаў стаялі праф. Б.М. Бер- 
кенгейм — выпускнік Маскоў- 
скага дзяржаўнага універсітэта, 
праф. М.А. Прыляжаеў — вы- 
пускнік Варшаўскага універсітэ- 
та і Э.В. Змачынскі — выпускнік 
Юр’еўскага (Тартускага) універ- 
сітэта. Гісторыя факультэта і яго 
цяперашні дзень досыць падра- 
бязна паказаныя ў спецыяльным 
выпуску “ Весніка БДУ” , прысве- 
чаным 80-годцзю універсітэта (се
рыя 2, № 3, 2001). Выпускнікамі 
факультэта з’яўляюцца акадэмікі 
HAH Беларусі Ф.М. Капуцкі, 
B.C. Камароў, А.І. Лесніковіч, 
B.C. Салдатаў, Ф.Ф. Лахвіч і мно- 
гія з тых, хто сёння працуе ў на
вукова-даследчых інстытутах, 
ВНУ, сярэдніх школах і на пра
мысловых прадпрыемствах. Уся
го факультэт мае больш за 6000 
выпускнікоў.

На факультэце ўсе студэнты 
атрымліваюць адну спецыяль
насць G 31.05.01 “ Хімія” . У рам
ках гэтай спецыяльнасці студэн
ты могуць спецыялізавацца па 
наступных накірунках: неарганіч-

ная, арганічная, аналітычная, 
фізічная хімія, хімія цвёрдага цела 
і паўправаднікоў, хімія высокама- 
лекулярных злучэнняў, хімічная 
экалогія, хімія лекавых прэпара- 
таў. Ажыццяўляецца асобны на
бор на тры накірункі: навукова- 
вытворчая дзейнасць, навукова- 
педагагічная дзейнасць і ахова 
навакольнага асяроддзя. Пасля 
трэцяга курса на падставе рэй- 
тынгу студэнты размяркоўваюц- 
ца на навучанне па праграме ба- 
калаўра, спецыяліста ці магістра. 
Пасля заканчэння навучання вы
пускаю атрымліваюць адну з трох 
кваліфікацый — “ Хімік” , “Хімік. 
Выкладчык хіміі” , “ Хімік. Хімік- 
эколаг” .

Умовы залічэння адпюстрава- 
ныя ў “ Палажэнні аб правядзенні 
ўступных выпрабаванняў у БДУ”. 
Паводле заявы абітурыент, які не 
прайшоў на адно аддзяленне, 
можа ўдзельнічаць у конкусе на 
другое. За час навучання на фа
культэце студэнты вывучаюць 
фундаментальный хімічныя кур
сы, фізіку, матэматыку, інфарма- 
тыку, экалогію, замежную мову, 
дысцыпліны спецыялізацыі І пред
меты гуманітарнага цыкла.

Асаблівасцю навучальнага
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Д ж а н  факультэта —  
дацэнт, кандыдат 
гістарычных н ав ук  
Сяргей М ікалаевіч ХО ДЗІН

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

К аф е д ры :
1. кафедра крыніцазнаўства;
2. кафедра гісторыі Бело

русі  старажытнага часу і  ся- 
рэдніх вякоў;

3. кафедра гісторыі Бело
рус/ нова га і  навей шага часу;

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

вых і  заходніх славян;
6. кафедра гісторыі стара

жытнага часу і  сярэдніх вякоў;
7. кафедра гісторыі нова га 

І  навейшаго часу;
8. кафедра археалогіі i  спе- 

цыяльных гістарычных дыс- 
цыплін;

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

Студэнты, магістранты, 
аспіранты: каля 1260 студэн- 
таў дзённай і  завочнай фор
ма ў  навучання; болыи за 100 
магістрантаў і  аспірантаў.

Факультэт адкрыты ў 1934 г.

2 2 0 0 3 0 , г. М інск, 
вул. Чырвонаармейская, 6, 

тэл. 2 2 7 -3 0 -1 4  (сакратар), 
2 2 7 -7 1 -0 0  (нам. дэкана), 

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

дырэктар Дзяржаўнага інсты- 
тута кіравання і сацыяльных 
тэхналогій, у нядаўнім мінулым 
— міністр адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, і многія іншыя.

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

Чатыры спецыял ьнасці: 
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 кваліф іка- 
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 гісторыі 
і мастацтвазнаўства; мастацтва- 
знаўца-музеёлаг, выкладчык су- 
светнай мастацкай культуры; 
гісторык-музеёлаг, 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:

Першым дэканам яго быў пры- 
значаны акадэмік B.K. ІІІчар- 
бакоў. У пачатковы перыяд у 
структуры факультэта было 4 
кафедры. У іх штаце працавалі 
18 выкладчыкаў (1 акадэмік, 2 
прафесары, 10 дацэнтаў, 1 ас- 
пірант, 4 выкладчыкі замежных 
моў). Першы набор склаў 67 
студэнтаў.

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

Славутыя в ы п у с кн ік і:  
Л .С . А бецадарскі — аўтар 
шматлікіх навуковых прац, пад- 
ручнікаў, член-карэспандэнт 
АПН СССР; М.С. Сташкевіч — 
доктар гістарычных навук, пра
фесар, в.а. дырэктара Інстытута 
гісторыі HAH Беларусі; М.Ф. 
Піліпенка — дырэктар Інстыту- 
та мастацтвазнаўства, этнаграфіі 
і фальклору HAH Беларусі; 
Н.М. Мазай — былы Надзвы- 
чайны і Паўнамоцны пасол 
Рэспублікі Беларусь у Фран- 
цыі; П.І. Брыгадзін — доктар 
гістарычных навук, прафесар,

па спецыяльнасц/ гісторыя. 
археалогія і этналогія, палеагра- 
фія, нумізматыка, гістарычная 
псіхалогія, гісторыя краін (рэгі- 
ёнаў) па перыядах, гісторыя 
рэл ігіі, 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, антрапапагічныя кан- 
цэпцыі сацыяльнай стратыфіка- 
цыі; народы і культуры Заход- 
няй Еўропы і інш.;

па спецыяльнасці музейная 
справа і  ахова помнікаў гісто- 
рыка-культурнай спадчыньг. ар- 
хеалогія і археалогія Беларусі; 
этналогія і этнаграфія Беларусі, 
тэорыя і гісторыя культуры; усе- 
агульная гісторыя мастацтваў; 
гісторыя, тэорыя і методыка му- 
зейнай справы; музейны ме
неджмент; па накірунку мас- 
тацтвазнаўства і музеялогія: 
атрыбуцыя і экспертыза твораў 
мастацтва, мастацтва краін Ус- 
ходу; антычнае мастацтва, мас
тацтва Візантыі 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 і  інфармацыйнае за
беспячэнне кіравоння: 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 гісторыка-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 спадчыньг. 
бакалаўр можа працаваць экс- 
курсаводам (не вышэй за H 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 ўзроўні бакалаўра -  
архівіст, 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.

Ф І З І Ч Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Дэкан факультэта — праф есар, 
доктар фізіка-матэматычных н авук, 
Заслужаны дзеяч н ав ук і Рэспублікі Беларусь 
Віктар М іхайлавіч АНІШ ЧЫ К

2 2 0 0 5 0 , г. М інск, 
вул. Бобруйская, 5, 

тэл.: 2 0 9 -5 2 -6 7 , 
2 0 9 -5 1 -1 5

Азульная колькасць: прафесараў — 25; да- 
цэнтаў — 65; аспірантаў — 47; мазістрантаў — 
11; студэнтаў — 679.

Фізічны факультэт утварыўся ў кастрычніку 
1958 года пасля падзелу фізіка-матэматычна- 
га факультэта БДУ на 2 самастойныя. Ф із іка - 
матэматычны факультэт узн ік у 1933 годзе на 
базе фізіка-матэматычнага аддзялення педа- 
гагічнага факультэта БДУ, якое было адкрыта 
ў 1922 годзе.

Сярод славутых выпускнікоў фізічнага фа
культэта ў першую чаргу неабходна назваць Ге- 
рояў Сацыялістычнай працы, акадэмікаў Л.А. 
Арцымовіча, М.А. Барысевіча, Ф.І. Фёдарава, А.Н. 
Сеўчанку. Сярод выпускнікоў факультэта больш 
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, ака- 
дэмікі AH Беларусі Л.І. Кісялеўскі, Б.Б. Бойка, 
Б.В. Бокуць, У.А. Піліповіч, Л.В. Валадзько, 
П.А. Апанасевіч, B.C. Буракоў, А.М. Ганчарэн- 
ка, Г.П. Гурыновіч.

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

Пасля заканчэння другога курса студэнты 
размяркоўваюцца па спецыялізацыях. 11 кафед- 
раў факультэта вядуць навучанне па розных га- 
лінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў 
і паўправадніковых матэрыялаў, мікраэлектроні- 
цы і сучаснай мікраэлектроннай тэхналогіі, кван- 
тавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай 
оптыцы, лазерных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай 
оптыцы, ахоўных і плазменных пакрыццях і плён
ках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, 
ядзернай фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, 
электронным прыборабудаванні і схематэхніцы, 
біяфізіцы і біятэхналогіі, цеплафізіцы, энергафі- 
зіцы і нетрадыцыйных крыніцах энергіі, атамнай 
фізіцы і фізічных метадах пераўтварэння інфар- 
мацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі 
матэрыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыяг- 
ностыкі, функцыянальных малекулярных і інтэ- 
лектуальных матэрыялах, методыцы выкладання 
ф ізікі, мадэліраванні фізічных працэсаў, тэарэ- 
тычнай фізіцы і праблемах сучаснай фізікі, пра-

граміраванні і інфар- 
мацыйным забеспячэнні 
вылічальных сістэм, ву- 
чэбным фізічным экспе- 
рыменце.

Пасля заканчэння 3
га курса ў адпаведнасці 
з зацверджанымі крытэ- 
рыямі (паспяховасць, на- 
вуковая дзейнасць і 
інш.) праводзіцца раз- 
меркаванне студэнтаў па 
ўзроўнях далейшай пад- 
рыхтоўкі: бакалаўр (тэр- 
мін навучання 4 гады), 
дыпламаваны спецы- 
яліст (5 гадоў), магістр 
(6 гадоў).

Акрамя фундамен- 
тальнай падрыхтоўкі па фізіцы і матэматыцы, 
студэнты факультэта атрымліваюць неабходныя 
веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывучаюць ме- 
тодыку выкладання ф ізікі і інфарматыкі, эка- 
номіку і асновы арганізацыі вытворчасці, ма
юць магчымасць атрымаць дадатковую падрых- 
тоўку па замежнай мове (пасведчанне "Пера
кладчык-рэферэнт навукова-тэхнічнай літарату- 
ры” ). Асаблівая ўвага на факультэце звяртаец- 
ца на сучасныя ка м п ’ ютарныя тэ хн а л о гіі 
і інф арм аты ку . У зровень  ка м п ’ ю тарнай 
падрыхтоўкі, якая ўключае асваенне пакета 
карыстальніка персанальнай ЭВМ, вывучэнне моў 
праграм іравання, метадаў матэматычнага 
мадэл іравання, ужыванне ка м п ’ ютараў у 
фізічным эксперыменце, дазваляе студэнтам 
фізічнага факультэта займаць прызавыя месцы 
ў рэспубліканскіх і міжнародных конкурсах і 
алімпіядах па праграміраванні і вылічальнай 
тэхніцы.

ІІІмат увагі на факультэце надаецца развіццю 
здольнасцей будучых спецыялістаў. Студэнты 
актыўна займаюцца навукова-даследчай рабо

тай. На факультэце функцыянуе каля дзесяці 
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 ЗІІІА, Германн ды іншых 
заходніх краін.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць у 
навукова-даследчых інстытутах, канструктарскіх 
бюро, у ВНУ, ліцэях І школах краіны, навукова- 
вытворчых прадпрыемствах і іншых установах.

Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння 
навучання працаваць ці працягваць навучанне ў 
аспірантуры не толькі БДУ і Нацыянальнай Ака- 
дэміі навук Беларусі, але і ў іншых краінах 
“ блізкага” і “ далёкага” замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, 
дазваляе выпускнікам лёгка адаптавацца не толькі 
да працы па фізіка-тэхнічным профілі, але і ў 
іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, 
банкаўскай, выдавецкай і інш.).

mailto:hist@bsu.by
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бах, тэматычных партыях, аналітычных лабарато- 
рыях, праектных і навукова-даследчых арганіза- 
цыях, вышэйшых і сярэдніх спецыяльных наву- 
чальных установах, прафесійна-тэхнічных вучы- 
лішчах.

Падрыхтоўка геаэколагаў ажыццяўляецца на 
базе геаграфічнай адукацыі і прадугледжвае 
вывучэнне многіх фундаментальных дысцыплін 
геаграфічнага профілю, такіх як агульнае земля- 
знаўства, геамарфалогія, геалогія, глебазнаўства, 
метэаралогія і кліматалогія, фізічная, эканаміч- 
ная, палітычная і сацыяльная геаграфія свету і 
асобных рэгіёнаў і інш. Разам з тым, у навучаль- 
ным плане эколагаў прысутнічаюць такія дыс- 
цыпліны, якія не вывучаюць студэнты іншых спе- 
цыяльнасцяў: біялогія, экалогія, геаэкалогія, эка- 
логія ландшафтаў, радыеэкалогія, экалагічны 
маніторынг, вучэнне аб навакольным асяроддзі, 
экалагічнае картаграфаванне, экалагічнае права, 
праблемы прыродакарыстання і інш. Апрача таго, 
пачынаючы з другога курса студэнтам чытаюцца 
спецкурсы, прызначаныя для пашырэння і па- 
глыблення ведаў у рамках іх спецыяльнасці: 
экалогія горада, экалагічныя праблемы Беларусі, 
экалагічныя праблемы сельскагаспадарчай і пра- 
мысловай вытворчасці, выкарыстанне карысных 
выкапняў і ахова геалагічнага асяроддзя і г.д.

праграмныя сродкі ГІС, дыстанцыйныя метады 
даследаванняў, фотаграметрыя, тапаграфія, асно- 
вы зямельных адносін, землеўпарадкаванне, зя- 
мельны кадастр, зямельнае права, планаванне і 
інфраструктура населеных пунктаў, ацэнка зямель 
і нерухомасці і інш.

Ha цяперашнім этапе фарміруецца цэлая група 
геаінфармацыйных прафесій: ГІС-менеджэр, ГІС- 
аналітык (пастаноўка і выкананне задач), ГІС-спе- 
цыяліст (праектаванне і эксплуатацыя ГІС), ГІС- 
праграміст (сістэмнае суправаджэнне і распра- 
цоўка прыкладных праграм), ГІС-тэхнік (эксплу
атацыя 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 ст. патрабуе падрыхтаваных спе- 
цыялістаў высокай кваліфікацыі.
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Званні заслужаных дзеячоў навукі і заслужа- 
ных работнікаў адукацыі Беларусі нададзены
A.Г. Мядзведзеву, В.П. Якушка, Р.А. Жмойдзя- 
ку, М.Т. Раманоўскаму, В.А. Жучкевічу і інш., 
медалём Францішка Скарыны ўзнагароджаныя
B.C. Аношка і В.П. Якушка.

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 “ ГІС" па асобным вучэбным плане), T ea - 
экалогія", “ Геалогія І разведка радовішчаў карыс
ных выкапняў” — і 18 спецыялізацыях (геагра- 
фія — 13 епецыялізацый, геаэкалогія — 2, геа- 
логія — 3). Працуюць 8 спецыяльных кафедраў. 
Пасля 2-га курса студэнты на падставе ўзроўню 
паспяховасці і ўдзелу ў вучэбна-навуковай ра- 
боце размяркоўваюцца для навучання па праг- 
рамах падрыхтоўкі бакалаўра (I ступень вышэй
шай адукацыі, 4 гады), дыпламаванага спецыялі- 
ста (5 гадоў) ці магістра (II ступень вышэйшай 
адукацыі, 6 гадоў).

Спецыялізацыі:
Паспецыяльнасці 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», «Рацыянальнае прыродака- 
рыстанне і ахова прыроды»,

G.31.02.01.01.14 «Геаінфармацыйныя сістэ- 
мы»;

Па спецыяльнасці 1.51.01.01 — «Геалогія і 
разведка радовішчаў карысных выкапняў»: 

«Геалагічныя здымкі і пошукі радовішчаў 
карысных выкапняў», «Літалогія», «Тэктоніка і 
ф ізіка Зямлі»;

Па спецыяльнасці H.33.01.02 — «Геаэкало- 
гія»:

H.33.0 1.02.02 «Ахова прыроды і рацыяналь
нае выкарыстанне прыродных рэсурсаў», «Ма- 
ніторынг навакольнага асяроддзя».

Кваліф ікацы і:
«Географ. Выкладчык геаграфіі» (па спецы- 

яльнасці «Геаграфія»);
«Эколаг-географ. Выкладчык экалогіі і геа- 

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

і разведка радовішчаў карысных выкапняў»);
«Географ. Спецыяліст па ГІС» (спецыяліза- 

цыя «ГІС»),
Ha 1-м і 2-м курсах студэнты вывучаюць цыкл 

сацьіяльна-гуманітарных і прыродазнаўчых дыс- 
цыплін, а таксама вялікую колькасць спецыяль
ных дысцыплін па агульным землязнаўстве, агуль- 
най геалогіі, глебазнаўстве і геаграфіі глебаў, 
метэаралогіі і кліматалогіі, гідрапогіі, 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, лазня, вучэбныя па- 
коі, спартыўная пляцоўка, лабараторыя. Ha пра- 
цягу 36 дзён студэнты замацоўваюць тэарэтыч- 
ныя веды. Геадэзісты і тапографы праводзяць 
тапаграфічныя здымкі і складаюць план мясцо- 
васці, дэшыфруюць аэрафотаздымкі, праводзяць 
камбінаванне здымкаў на фотапланах. Геолагі 
даследуюць горныя пароды і мінералы, вывуча
юць заляганне парод, іх узрост і паходжанне. 
Гідролагі праводзяць заняткі з прыладамі, фіксу- 
ючы хуткасць 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 I 
формы пагоркаў, паніжэнняў і іх паходжанне. 
Геабатанікі вывучаюць расліны, даюць ім назвы, 
вызначаюць тып лесу, лугу па пераважных тру
пах раслін.

Заключным этапам з ’яўляюцца ф ізіка- 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 
пошуках і разведцы рудных і нярудных карыс
ных выкапняў, радовішчаў нафты і газа, а такса
ма рэдказямельных 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 (БелНДІРП).

За гады навучання будучыя геолагі павін- 
ны быць падрыхтаваны да вытворча-тэхнала- 
гічнай, арганізацыйна-кіраўнічай, праектна-да- 
следчай, навуковай і выкладчыцкай дзейнасці 
ў галіне праектавання, правядзення пошукавых 
І геолагаразведачных работ, падліку запасаў і 
ацэнкі перспектываў распрацоўкі радовішчаў 
карысных выкапняў, выкарыстання сучасных 
тэхналогій іх здабычы і ўтылізацыі, расчлянення 
геалагічных разрэзаў і пабудовы геалагічных 
картаў, правядзення ўсебаковых літалагічных, 
палеагеаграфічных, петраграфічных і страты- 
графічных аналізаў.

Выпускнікі-геолагі прызначаюцца пераважна 
для працы ў палявых пошукавых і геолага-раз
ведачных атрадах, партыях і экспедыцыях, цэнт- 
ральных і мясцовых вытворчых геалагічных служ-

Навучальны план прадугледжвае летнія ву
чэбныя і вытворчыя практыкі студэнтаў-эколагаў. 
Вучэбныя практыкі звычайна праводзяцца на ге- 
астанцыі “ Заходняя Бярэзіна” . Тут для студэнтаў 
створаны цудоўныя ўмовы для працы, адпачынку 
і заняткаў спортам. У ліку вучэбных практык ёсць 
комплексная міжзанальная практыка, падчас якой 
студэнты знаёмяцца з прыроднымі, эканоміка-ге- 
аграфічнымі і экалагічнымі асаблівасцямі разна- 
стайных рэгіёнаў Беларусі. Вытворчыя практыкі 
праводзяцца ў інстытутах HAH Беларусі, аргані- 
зацыях Міністэрства прыродных рэсурсаў і ахо
вы навакольнага асяроддзя, абласных, гарадскіх і 
раённых інспекцыях аховы прыроды.

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

Спецыялізацыя па ГІС (адкрылася ў 1997 г.) 
выклікана патрабаваннямі часу: рэзкім павелі- 
чэннем магутнасці інфармацыйнай плыні ў rani
ne 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 фарміруюцца веды і ўменні па 
фізічнай і сацыяльна-эканамічнай геаграфіі, лан- 
дшафтазнаўстве, экалогіі, глебазнаўстве, геалогіі, 
геадэзіі, картаграфіі, а таксама па спецыяльных 
дысцыплінах, такіх як геаінфарматыка, апаратна-

Дэкан факультэта — праф есар, 
доктар геаграфічных н ав ук  
Іван Іванавіч П ІРО Ж Н ІК

Педагагічную і  навуковую работ у вядуць 
большза 100 супрацоўнікаў, сяродякіх  14пра- 
фесараў, 16 дактароў навук, 44 дацэнты, канди
даты навук.

На факультэце працуюць 8 кафедраў і 2  на- 
вукова-даследчыя лабараторыі:

кафедра глебазнаўства ігеалогіі (заг. — д.гн., 
праф. B.C. Аношка);

кафедра геадэзііікартаграфіі (заг. — д.г.н., 
праф. Ю.М. Абухоўскі);

кафедра эканамічнай геаграфіі Беларусі і  
дзяржаў Садружнасці (заг. — д.т.н., праф. LB. 
Войтаў);

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

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

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

кафедра фізічнай геаграфіімацерыкоў іа к і-  
янаў і  методыкі выкладання геаграфіі (заг. — 
д.г.н., праф. Я.К. Яловічава);

кафедра эканамічнай геаграфіі зам еж ны х  
краін (заг. — д.г.н., праф. LI. П ірож нік);

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

НДЛвозеразнаўства (заг. — кб.н., ст.н.с. Б.П. 
Уласаў).

Сёння на геаграфічным факультэце навуча- 
юцца 648 студэнтаў, 25 аспірантаў і  4  магіст- 
ранты.

Геаграфічны факультэт — адзін з найстарэй- 
шых і вядучых факультэтаў Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта, адкрыты ў 1934 г. Перша- 
пачатковая назва — геолага-глебава-геаграфіч- 
ны. Гэта асноўны цэнтр падрыхтоўкі спецыялі- 
стаў-географаў для навуковай і практычнай ра
боты, геаграфічных даследаванняў у Беларусі па- 
актуальных праблемах фізічнай і эканамічнай 
геаграфіі і комплексным картаграфаванні. У ар- 
ганізацыі факультэта прымалі ўдзел навукоўцы 
Масквы, Ленінграда (М.М. Смірноў, І.М. Іваноў і 
інш.). У першыя гады выкладчыцкую і навукова- 
даследчую работу на геолага-глебава-геаграфі- 
чным факультэце вялі акадэмікі АН БССР Я.М. 
Афанасьеў, М.Ф. Бліядуха, член-карэспандэнт AH 
БССР А.М. Жырмунскі, дацэнты С.С. Малярэвіч, 
H.C. Тараймовіч і інш.

Агулам факультэт падрыхтаваў каля 10 тыс. 
спецыялістаў, сярод якіх акадэмікі АН БССР 
Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, А.А . Махнач, 
члены-карэспандэнты HAH Беларусі В.К. Лука- 
шоў, В.Ф. Мядзведзеў, больш за 30 дактароў і 
200 кандыдатаў навук, вядучыя спецыялісты на- 
роднай гаспадаркі, заслужаныя дзеячы навукі і 
адукацыі.

Многія супрацоўнікі факультэта адзначаны 
высокімі ўзнагародамі Рэспублікі Беларусь: лау
реатам! Дзяржаўнай прэміі сталі А.Г. Мядзве- 
дзеў, В.П. Якушка, лаўрэатамі прэміі імя акадэ- 
міка А.Н. Сеўчанкі ў 2003 г. сталі B.C. Аношка, 
Г.І. Марцінкевіч, Р.А. Жмойдзяк, 1.1. Пірожнік.

mailto:geo@bsu.by


Б Ш Р Ш І  I Ш І В Е Р С І Ш 2004 год ,№ № 11-14(1896-1899)

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Ф ІЛ Д С О Ф І І  I С Д Ц Ы Я Л Ь Н Ы Х  НДВ9К
Д ж а н  факультэта — праф есар, доктар 
ф іласоф скіх н авук , Заслужаны дзеяч н ав ук і 
Рэспублікі Беларусь Анатоль Ізотавіч ЗЕЛЯНКОЎ

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

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

сайт: w w w .ffsn .bsu .by

Насённяш ні дзень на фа
культ эце навучаецца каля  
1100 студэнтаў імагіст ран- 
таў. Вя-дзецца падрыхтоўка 
кадраў вышэйшай навуковай і  
педагагічнай кваліфікацыі праз 
інстытут асл/рантуры і  дак- 
тарантурь/ (  ЮОчалавек).

Спецыяльная падрыхтоўка 
на факультэце ажыццяўляецца 
кафедрамі філасофіі і метада- 
логіі навукі, філасофіі культу
ры, сацыялогіі, псіхалогіі, сацы- 
яльнай камунікацыі. Вучэбны 
працэс праводзіцца кваліфіка- 
ванымі выкладчыкамі, сярод 
якіх 22 дактары і звыш 60 кан- 
дыдатаў навук, дацэнтаў. Для 
выкладання запрашаюцца спе- 
цыялісты з інстытутаў HAH Бе
ларуси, а таксама з іншых цэнт- 
раў рэспублікі, блізкага і далё- 
кага замежжа.

Яшчэ ў 1921 годзе ў рам
ках факультэта грамадскіх на
вук пачалося навучанне студэн- 
таў па філасофіі, сацыялогіі і 
іншых сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплінах.

Спецыяльная падрыхтоўка 
філасофскіх кадраў у БДУ па- 
чыналася ў 1947 г. з адкрыц- 
цём аддзялення філасофіі на 
гістарычным факультэце. Шы- 
рокамаштабная падрыхтоўка 
спецыялістаў сацыяльна-гума- 
нітарнага профілю для нацыя- 
нальнай сістэмы адукацыі, на- 
вукі і культуры пачала здзяйс- 
няцца з верасня 1989 года ў 
рамках філасофска-эканамічна- 
га факультэта. У адпаведнасці з 
рашэннем Вучонага савета БДУ 
ад 1 сакавіка 1999 года на базе 
філасофска-эканамічнага фа- 
культэта адкрыты факультэт 
філасофіі і сацыяльных навук 
і эканамічны факультэт.

Факультэт філасофіі і сацы
яльных навук уключае пяць 
аддзяленняў па дзённай фор
ме навучання — філасофіі, са- 
цыялогіі, псіхалогіі, інфармацыі 
і камунікацыі: сацыяльныя тэх- 
налогіі, сацыяльнай работы, і 
тры аддзяленні па завочнай 
форме навучання — філасофіі, 
сацыялогіі, сацыяльнай работы.

Падрыхтоўка студэнтаў па 
дзённай ф орме навучання 
ажыццяўляецца на трох узроў- 
нях: бакалаўр, дыпламаваны

спецыяліст, мапстр.
Бакалаўр (4 гады навучан

ня) атрымлівае вышэйшую гу- 
манітарную адукацыю, авалод- 
вае ведамі і навы кам і на 
ўзроўні, дастатковым для выра- 
шэння тыловых задач у вытвор- 
чай і педагагічнай дзейнасці. 
Бакалаўр засвойвае праграму 
першаснай спецыялізацыі па 
адным з накірункаў факультэта, 
выконвае праграмы вытворчай 
і педагагічнай практык, якія адап- 
таваны да сістэмы пачатковай і 
сярэдняй адукацыі; атрымлівае 
неабходную падрыхтоўку для 
працягу навучання ў магістра- 
туры.

Дыпламаваны спецыяліст (5 
гадоў навучання) атрымлівае

навыкамі на ўзроўні, неабход- 
ным для ажыццяўлення наву- 
кова-вытворчай, навукова-педа- 
гагічнай і навукова-даследчай 
дзейнасці. Падрыхтоўка па ма- 
гістэрскіх праграмах на факуль
тэце п раду гледжвае: а) індыві- 
дуальную тэарэтычную падрых- 
тоўку з арыентацыяй на вузкую 
спецыялізацыю; б) практычную 
падрыхтоўку ў галіне навуко
ва-даследчай дзейнасці і вы
кладання ў вышэйшых навуко
вых установах гуманітарнага 
профілю; в) падрыхтоўку і аба- 
рону магістэрскай дысертацыі. 
Залічэнне ў магістратуру пра- 
водзіцца на конкурснай асно
ве сярод асоб, якія маюць дып- 
лом бакалаўра або спецыялі- 
ста.

Падрыхтоўка студэнтаў па 
завочнай форме навучання 
ажыццяўляецца на двух узроў- 
нях: бакалаўра (4 гады наву
чання) і дыпламаванага спецыя- 
ліста (5 гадоў навучання).

На аддзяленні ф іласофіі 
вядзецца падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па наступных спецыялі- 
зацыях: анталогія і тэорыя па- 
знання, сацыяльная філасофія, 
філасофія культуры.

Студэнты гэтага аддзялен
ня атрымліваюць грунтоўную 
агульнаадукацыйную падрых- 
тоўку ў галіне прыродазнаўчых

чых I аналітычных цэнтрах, у 

органах дзяржаўнага і муніцы- 
пальнага кіравання. Яны маюць 
магчымасць працаваць у якасці 
кансультантаў-аналітыкаў у 
дзяржаўных і недзяржаўных 
установах, грамадскіх аб'яднан- 
нях і арганізацыях.

Ha аддзяленні сацыялогіі 
вядзецца падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па наступных спецыялі- 
зацыях: тэарэтычная сацыяло- 
гія; метадалогія і метады сацы- 
ялагічнага даследавання; сацы- 
ялогія кіравання. Студэнты ава- 
лодваюць цэлым комплексам 
сацы ял агічны х ды сцы пл ін  
агульнага і спецыяльнага харак
теру, вывучаюць тэорыю і гісто- 
рыю сацыялагічнай спадчыны, 
асвойваюць навыкі машыннай 
апрацоўкі зыходных даных. 
Вялікая ўвага надаецца выву- 
чэнню дысцыплін матэматыч- 
нага цыкла, агульнай і сацыяль
най псіхалогіі. Спецкурсы пры- 
свечаны вывучэнню праблем 
працы, побыту, зносін, кіраван- 
ня, выхавання, культуры, адука- 
цыі і г.д. Выпускнікі аддзялен
ня атрымліваюць кваліфікацыю 
«Сацыёлаг. Выкладчык сацыя- 
логіі і сацыяльна-палітычных 
дысцыплін» і змогуць праца
ваць у сацыялагічных і марке- 
тынгавых службах, рэкламных 
агенцтвах і аддзелах па сувя-

вышэйшую прафесійную адука
цыю, фундаментальную пад- 
рыхтоўку, а таксама авалодвае 
спецыяльнымі ведамі і навы
кам! на ўзроўні, дастатковым 
для ажыццяўлення вытворчай, 
педагагічнай і даследчай дзей- 
насці. Дыпламаваны спецыяліст 
павінен быць падрыхтаваным 
для выканання высокапрафе- 
сійных задач, выкладчыцкай ра
боты ва ўстановах сістэмы вы
шэйшай адукацыі, да працягу 
навучання ў аспірантуры.

Магістр (6 гадоў навучання) 
— гэта спецыяліст з вышэйшай 
прафесійнай адукацыяй, які ва- 
лодае глыбокімі ведамі ў галі- 
не фундаментальных навук, а 
таксама спецыяльнымі ведамі і

I сацыяльна-гуманітарных на
вук, а таксама авалодваюць 
значнымі ведамі па гісторыі 
філасофіі і культуры, логік і, 
псіхалогіі, шырокім коле на- 
кірункаў сучаснай філасофіі. 
Пры вывучэнні спецкурсаў і 
спецсемінараў студэнты атрым- 
ліваюць трывалыя веды па 
праблемах, звязаных з марал- 
лю, філасофіяй, культурай, па- 
літыкай. Выпускнікі аддзялен
ня атрымліваюць кваліфікацыю 
«Філосаф. Выкладчык філа- 
софіі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін» і знаходзяць дас- 
тасаванне сваім ведам у вышэй
шых, сярэдніх спецыяльных і ся- 
рэдніх навучальных установах, 
а таксама ў навукова-даслед-

зях з грамадскасцю дзяржаў- 
ных і недзяржаўных устаноў, у 
аналітычных і навукова-даслед- 
чых цэнтрах, у вышэйшых і ся- 
рэдніх спецыяльных навучаль
ных установах.

Аддзяленне псіхалогіі за- 
бяспечвае падрыхтоўку па спе- 
цыялізацыях: медыцынская 
псіхалогія, сацыяльная псіха- 
логія.

Студэнты атрымліваюць ба- 
завую псіхалагічную падрыхтоў- 
ку, якая ўключае ўсе асноўныя 
дысцыпліны псіхалагічнага цык
ла: агульная, сацыяльная, меды
цынская, узроставая, педагагіч- 
ная, інжынерная псіхалогія, 
псіхалогія індывідуальных ад- 
розненняў і г.д.; забяспечвае

паглыбленае веданне сусветных 
псіхалагічных традыцый (псіха- 
аналіз, біхевіярызм, гуманістыч- 
ная псіхалогія і г.д.) і ў тэарэ- 
тычным, і ў практычным плане. 
Акрамя гэтага, навучанне на ад- 
дзяленні псіхалогіі прадугледж- 
вае вывучэнне шэрага сацыяль
ных, агульнакультурных, матэма- 
тычных і прыродазнаўчых дыс- 
цыплін. Выпускнікі аддзялення 
атрымліваюць кваліф ікацыю 
«Псіхолаг. Выкладчык псіха- 
логіі».

Медыцынскія псіхолагі ат- 
ры м л іваю ць спецы яльны я 
веды па нейрапсіхалогіі, псіха- 
саматыцы, колерапсіхалогіі, 
псіхафармакалогіі, псіхалогіі 
адхіляючыхся паводзін, анама- 
ліях псіхічнага развіцця дзіцяці, 
яго дыягностыцы і карэкцы і. 
Выпускнікі гэтай спецыялізацыі 
м о гуц ь  працаваць  м еды - 
цынскім псіхолагам у разнас- 
та й н ы х  ка н сул ь та ц ы й н ы х  
службах, лячэбных установах і 
крызісных цэнтрах; псіхолагам- 
кансультантам у сацыяльна- 
педагагічных, псіхалагічных і 
медыка-псіхалагічных службах 
дапамогі насельніцтву; а так
сама навуковым супрацоўнікам 
у даследчых цэнтрах і выклад- 
чыкам псіхалогіі ў вышэйшых 
і сярэдніх спецыяльных наву
чальных установах.

С ац ы яльн ы я  п с іх о л а г і 
атрымліваюць грунтоўную пад- 
рыхтоўку па сучасных прабле
мах сусветнай сацыяльнай 
псіхалогіі, псіхалогіі працы і 
кіравання, псіхалагічных асно- 
вах работы з кадрамі, псіхалогіі 
камунікацый, палітычнай псіха- 
логіі, а таксама авалодваюць 
навыкамі правядзення сацы- 
яльна-псіхалагічнага трэнінгу, 
арганізацыйнага і сямейнага 
кансультавання, узаемадзеяння 
ў сістэме «псіхолаг — кліент». 
Яны знаходзяць дастасаванне 
сваім ведам у галіне кіравання, 
бізнесу, прамысловасці, маса- 
вых камунікацый у якасці са- 
цыяльнага псіхолага; псіхола- 
га ў сацыяльна-педагагічных і 
праф есійна-арыентацыйных 
службах, ва ўстановах сістэмы 
адукацыі і выхавання; а такса
ма выкладчыка псіхалогіі ВНУ, 
каледжаў, школ, навуковага су- 
працоўніка.

Псіхалагічныя веды, набы- 
тыя падчас навучання, забяспе- 
чаць паспяховую прафесійную 
дзейнасць, а таксама дапамо- 
гуць у спасціжэнні самога сябе, 
самаўдасканаленні і самарэа- 
лізацыі.

Аддзяленне інфармацыі і 
кам унікацы і: сацыяльныя 
тэхналогіі забяспечвае пад- 
рыхтоўку па дзвюх спецыяліза- 
цыях — інфармацыя і камуні- 
кацыя ў арганізацыях; інфар- 
мацыя і камунікацыя ў сістэ- 
мах масавых паводзін.

Студэнты аддзялення вы
вучаюць адну з найбольш пер- 
спектыўных і папулярных галін 
сацыяльнай навукі, якая мае 
шырокае практычнае прымя- 
ненне — камунікацыю, навуку 
аб распаўсюджванні і функцы- 
янаванні інфармацыі ў грамад- 
стве. На базе глыбокай агуль- 
нагуманітарнай падрыхтоўкі і

шырокага кола дысцыплін па 
сучасных інфармацыйных тэх- 
налогіях студэнты атрымліва- 
юць прафесійныя веды ў галі- 
не тэорыі і практыкі камуніка- 
цыі, менеджменту, маркетынгу, 
рэкламы, сувязей з грамадскас
цю, канф лікталогіі і інш. Вы- 
пускнікі аддзялення атрымлі- 
ваюць кваліфікацыю “ Спецы- 
яліст інфармацыі і камуніка- 
цыі: сацыяльныя тэхналогіі. 
Выкладчык сацыяльна-палітыч- 
ных дысцыплін” .

Студэнты, якія спецыялізу- 
юцца па арганізацыйнай каму- 
нікацыі, атрымліваюць паглыб- 
леныя веды ў гэтай галіне 
культуры, арганізацыйных па- 
водзін, кіравання персаналам і 
чалавечымі рэсурсамі. Таксама 
яны вывучаюць асновы тэорыі 
інавацый, тэорыі прыняцця 
кіраўнічых рашэнняў, вядзення 
дзелавых перагавораў, сувязей 
з грамадскасцю ў дзелавой 
сферы, вырашэння ўнутрыарга- 
нізацыйных, міжарганізацый- 
ных канфліктаў і змогуць пра
цаваць у дзяржаўных, камер- 
цыйных і грамадскіх арганіза- 
цыях, аналітычных, рэкламных і 
маркетынгавых службах, забяс- 
печваючы інфармацыйную пад- 
трымку кіраўнічых і эканаміч- 
ных рашэнняў, удасканапьваць 
інфармацыйныя і камунікацый- 
ныя працэсы ў арганізацыях, за- 
бяспечваць рух наперад на рын
ку і рэкламу вырабленых тава- 
раў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізу- 
юцца ў галіне масавай камуні- 
кацыі, паглыблена вывучаюць 
законы фарміравання і функ- 
цыянавання грамадскай думкі, 
палітэканомію камунікацыі, уп- 
лыў CMI на асобу і грамадства, 
медыяпланаванне, палітычную і 
сацыяльную рэкламу, сацыяль- 
ны менеджмент, вядзенне пал- 
ітычных перагавораў, арганіза- 
цыю і правядзенне электараль- 
ных даследаванняў. Яны здо- 
леюць знайсці дастасаванне 
сваім ведам у органах дзяржаў- 
нага кіравання, палітычных ар- 
ганізацыях, СМІ, прэс-службах, 
службах па сувязях з грамад
скасцю, даследчых цэнтрах, дзе 
будуць займацца вывучэннем 
грамадскай думкі, фарміраван- 
нем іміджа палітычных партый 
і дзеячоў.

Выпускнікі аддзялення (спе- 
цыялісты і магістры) могуць вы- 
карыстаць свае веды і навыкі 
таксама ў вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных ус
тановах на выкладчыцкай ра- 
боце. Ba ўмовах лавінападоб- 
нага ўзрастання колькасці 
інфармацыі і яе ўплыву на 
жыццё грамадства будзе расці 
попыт на спецыялістаў, якія пра- 
фесійна займаюцца інфарма- 
цыйнай дзейнасцю.

Факультэт філасофіі і сацы
яльных навук па сваёй сутнасці 
звяртаецца да вытокаў філа- 
софіі і гуманітарных ведаў, ра
зам з тым ён малады і накіра- 
ваны ў будучыню. Усіх, каму 
цікава спасцігаць гэта дзівос- 
нае спалучэнне мінулага, сучас- 
нага і будучага, мы чакаем на 
нашым факультэце.

I
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таў, у навуковых установах, у органах дзяржаў- 
нага і муніцыпальнага кіравання. Большасць 
выпускнікоў аддзялення працягвае навучанне ў 
магістратуры, аспірантуры, дактарантуры. Фактыч- 
на, аддзяленне эканамічнай тэорыі фарміруе 
кадравую эліту нацыянальнай эканамічнай на- 
вукі. Няма нічога практычней добрай эканаміч- 
най тэорыі. БДУ выпусціў па гэтай спецыяль- 
насці больш за тысячу эканамістаў-тэарэтыкаў, з 
якіх каля 150 кандыдатаў і больш за 10 дакта- 
роў навук.

Эканоміка — новая спецыяльнасць, а яе на- 
вучальны план аналагічны лепшым замежным 
праграмам падрыхтоўкі сістэмных эканамістаў- 
аналітыкаў: у Германіі гэта Volksw irtschaft, у 
Pacii — Нацыянальная эканоміка, у ЗШ А — 
Economics. Аналітыкаў адрознівае спалучэнне 
фундаментальнасці і глыбокіх сістэмных ведаў 
эканамічных з ’яў з умением прымяняць экана- 
мічныя веды на практыцы. БДУ не рыхтуе кан- 
крзтна бухгаптараў ці заводскіх планавікоў, хаця, 
безумоўна, нашы выпускнікі змогуць працаваць 
і па такіх вузкіх спецыяльнасцях. Задача БДУ — 
рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для працы ў 
банках, страхавых кампаніях, бізнесе, міністэр- 
ствах і ведамствах на пасадах экспертаў, савет- 
нікаў, спецыялістаў.

Сучасны эканаміст-аналітык павінен цудоў- 
на валодаць інструментарыем, г. зн. матэматыч- 
ным апаратам, камп’ютэрна-інфармацыйнымі тэх- 
налогіямі, статыстычнымі базамі даных. Для на
вучання гэтаму на факультэце створана кафед

ра эканамічнай інфарматыкі і матэматычнай эка- 
номікі з філіялам у Навукова-даследчым інсты- 
туце эканамічных даследаванняў Міністэрства 
эканомікі, якая разам са сталымі кафедрамі эка- 
намічнай тэорыі, тэарэтычнай і інстытуцыяналь- 
най эканомікі, а таксама з новымі кафедрамі 
банкаўскай і фінансавай эканомікі, менеджмен
ту забяспечвае вучэбны працэс.

Фінансы і крэдыт — новая для нас спецы
яльнасць з невялікім наборам: 15 чалавек — 
бюджэт, 15 чалавек — платна. Існуюць дзве спе- 
цыялізацыі: камерцыйныя банкі І цэнтральныя 
банкі, — а вучэбныя планы арыентаваны на пад- 
рыхтоўку банкаўскіх аналітыкаў, якія ведаюць 
сучасныя тэхналогіі банкаўскай справы. Падрых- 
тоўку вядуць тры прафесары, якія ў розны час 
працавалі саветнікамі кіраўнікоў Нацбанка, 5 
дацэнтаў, а таксама вядучыя банкіры рэспублікі. 
На факультэце існуе Рэйтынгавае агенцтва, у якім 
працуюць студэнты, будучыя банкіры.

Менеджмент, кваліфікацыя — эканаміст- 
менеджэр. Падрыхтоўка эканамістаў-менеджэ- 
раў ажыццяўляецца па накірунку міжнародны 
менеджмент (Інтэрнэт-маркетынг, электронны 
бізнес, Інтэрнэт-банкінг). Будучыя міжнародныя 
менеджэры вывучаюць метады кіравання фінан- 
самі, складаюць бізнес-планы, вывучаюць тэхна- 
логіі міжнароднага маркетынгу, стратэгічнае пла- 
наванне, міжнароднае гандлёвае права. Аб’яд- 
нанне тэарэтычных ведаў з дзелавымі гульнямі, 
відэатрэнінгамі, тэсціраваннем, рознымі відамі 
практыкі (у тым ліку за мяжой) дазволіць буду- 
чым менеджерам ужо ў сценах БДУ выпраца- 
ваць уменні і навыкі практычнага выканання 
кіраўніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, каго пры- 
цягвае навуковая і педагагічная дзейнасць (у краі- 
не вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дыс- 
цыплін), маюць магчымаць працягваць навучан
не ў магістратуры і аспірантуры. Па спецыяль- 
насці існуе завочнае аддзяленне. Студэнты ад
дзялення паралельна з вучобай працуюць у Ha- 
цыянальным цэнтры маркетынгу і кан’юнктуры 
цэн пры Міністэрстве замежных спраў.

Л о зу н г  ф а кул ь т эт а : “М ы р а з у м н ы х  
р о б ім  за м о ж н ы м і, а  з а м о ж н ы х  — больш  
р а з у м н ы м !”.

Э К А Н А М ІЧ Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Д ж а н  факультэта — праф есар,  2 2 0 0 3 0 , т. М інск,
доктар фізіка-матэматычных н авук, вул. К . М ар кса , 3 I ,
Заслужены дзеяч н ав ук і Рэспублікі тэл. 2 1 7 -8 3 -5 2
Беларусь М іха іл  М іхайлавіч KABAfIEY

Эканамічны факультет малады, 1 сакавіка гэ- 
тага года ён адзначыў сваё пяцігоддзе, але па- 
чатак падрыхтоўкі эканамістаў у БДУ быў пак- 
ладзены ў 1925 годзе, калі пад асабістым кіраў- 
ніцтвам першага рэктара БДУ У. I. Пічэты быў 
падрыхтаваны дыплом № 1 БДУ, які атрымаў 
эканаміст Б. М. Каракулька. Сёння на факуль
тэце навучаецца амаль 900 студэнтаў, 160 магі- 
странтаў, 70 аспірантаў, сярод іх не толькі бе- 
ларусы, але і грамадзяне Расіі, краін Балтыі, 
Югаславіі, Кіпра, Іярданіі, Кітая. Ha пяці кафед
рах факультэта працуе больш як 50 штатных 
выкладчыкаў, з якіх 7 прафесараў, дактароў на
вук, і больш як 30 дацэнтаў, кандыдатаў экана- 
мічных навук. Акрамя таго, на факультэце па

сумяшчальніцтве працуе шмат практыкаў — 
кіраўнікоў, спецыялістаў банкаў і міністэрстваў, 
працуюць таксама 6 прафесараў з навукова-да
следчых інстытутаў і іншых ВНУ.

Абітурыенты паступаюць на чатыры спецы- 
яльнасці: эканамічная тэорыя (кваліфікацыя “ эка- 
наміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін” ), 
эканоміка (кваліфікацыя “ эканаміст-аналітык"), 
фінансы і крэдыт (кваліфікацыя “ эканаміст- 
фінансіст” ) і менеджмент (кваліфікацыя “ эка- 
наміст-менеджэр” ).

Эканамістаў-тэарэтыкаў рыхтуюць у БДУ 
з 1977 года. Выпускнікі аддзялення (раней яно 
называлася аддзяленнем палітычнай эканоміі) 
працуюць на эканамічных кафедрах універсітэ-

ФАКУЛЬТЭТ  РАДЫЁФІЗІКІ  I ЭЛЕКТРОННО
Д ж а н  факультэта — праф есар, доктор 
тэхнічных н авук , Заслужаны работнік 
адукацы і Рэспублікі Беларусь 
Сцяпан Рыгоравіч МУ/1ЯРЧЫК

2 2 0 0 6 4 , г. М інск, 
вул. Курчатова, 5, 

тэл. 2 0 9 -5 8 -18 ,2 7 7 - 19 - 0 1, 
2 7 7 -0 8 -9 0

Навучальны працэс на фа
культэце ажыццяўляюць больш 
за 90 выкладчыкаў, сярод як іх  
I  акадэмік, 2  члены-карэспан- 
дэнты HAH Беларусі, 12 пра- 
фесараў, 63 дацэнты /  49 ра- 
ботнікаў навучальна-дапамож- 
нага персоналу. Факультэт мае 
8 кафедраў, 7 навукова-даслед
чых лабараторый (3  з іх  сту- 
дэнцкія), 2  навукова-тэхнічныя 
цэнтры. Базой факультэта для 
правядзення навучальнага пра- 
цэсу І  навуковых даследаван- 
няў з 'яўляецца таксама навуко- 
ва-даследчы інстытут прыклад-

ных фізічных проблем, у  струк
туры якога факультэт мае 3 ву- 
чэбна-навуковыя комплексы.

Сёння на факультэце наву- 
чаюцца 800студэнтаў на дзён- 
най форме навучання, 16 магі- 
странтаў, 35аспірантаў.

Пачатак радыёфізічных дас- 
ледаванняў у БДУ адносяць да 
1922 г. На кафедры ф ізікі, а 
пазней — на кафедры элект- 
рамагнітных хістанняў право- 
дзіліся даследаванні па выву- 
чэнні заканамернасцяў распаў- 
сюджвання, узмацнення І дэтэк- 
тыравання электрамагнітных

хістанняў дэцыметровага дыя- 
пазону. Гэта на той час быў 
пярэдні край практычнай рады- 
ётэхнікі.

Падрыхтоўка радыёфізікаў 
вядзецца з 1962 г.: спярша на 
фізічным факультэце, а з  1976 
г. — на факультэце радыё- 
ф ізікі і электронікі. Падмурак 
радыёфізічнай адукацыі ў БДУ 
закладалі акадэмікі АН БССР
А .H. Сеўчанка, Б.І. Сцяпанаў, 
Л.В. Валадзько, член-карэспан- 
дэнт АН БССР У.Г. Вафіядзі, 
прафесары I.P. Некрашэвіч, 
У.В. Ізох і інш.

Сярод нашых выпускнікоў 
— кіраўнікі і вядучыя спецыя- 
лісты навукова-вытворчых аб’- 
яднанняў, навукова-даследчых 
інстытутаў, вышэйшых навучаль- 
ных устаноў, лаўрэаты Дзяр- 
жаўных прэмій СССР і БССР, 
Рэспублікі Беларусь, прэмій 
Савета Міністраў.

Радыёэлектронныя сістэмы, 
створаныя навукоўцамі факуль
тэта, паспяхова выкарыстоўва- 
ліся ў касмічных апаратах “ Лу- 
наход” , “Луна-21", "Венера-9", 
“ Венера -10", у навуковых пра- 
ектах “ Вега", “ Рэгата" і інш. 
Распрацоўка факультэта — 
камп’ютарны вымяральны ком
плекс УНІПРО стаў лаўрэатам 
конкурсу Рэспублікі Беларусь 
“ Найлепшыя тавары Рэспублікі 
Беларусь 2002 года".

Факультэт вядзе шматузроў-

невую (бакалаўр, дыпламаваны 
спецыяліст, магістр) падрыхтоў- 
ку спецыялістаў у галіне рады- 
ёфізікі, электронікі, інфарматыкі 
па чатырох спецыяльнасцях: 
“ радыёфізіка” , кваліфікацыя 
радыёфізік; “ фізічная электро- 
ніка” , кваліфікацыя фізік-інжы- 
нер; “ камп’ютэрная бяспека” , 
кваліфікацыя радыёфізік, спе- 
цыяліст па абароне інфармацыі; 
“ камерцыйная дзейнасць” , ква- 
ліфікацыя эканаміст. Працяг- 
ласць навучання на ўзроўні 
бакалаўра — 4 гады, дыплама- 
ванага спецыяліста — 5 гадоў, 
магістра — 6 гадоў.

Галоўныя асаблівасці сістэ- 
мы адукацыі на факультэце: 
фундаментальнасць, спецыялі- 
зацыя ў сучасных галінах ра- 
дыёфізікі, электронікі, інфарма- 
тыкі, удзел студэнтаў у навуко
вых даследаваннях.

Фундаментальнасць адука- 
цыі — глыбокая тэарэтычная 
падрыхтоўка па радыёфізіцы, 
электроніцы на базе фундамен
тальных курсаў агульнай і тэа
рэтычнай ф ізікі, вышэйшай ма
тэматык! і інфарматыкі. Фун
даментальную радыёфізічную і 
электронную падрыхтоўку за- 
бяспечваюць агульныя курсы: 
тэорыя хістанняў, тэорыя хва- 
левых працэсаў, прыкладная 
электрадынаміка, статыстычная 
радыёфізіка, тэорыя інфарма- 
цыі, квантавая радыёфізіка, 
лічбавая апрацоўка сігналаў, 
радыёэлектроніка, оптаэлектро- 
ніка, электроніка ЗВЧ, мікраэ- 
лектроніка, фізіка цвёрдага цела, 
паўправаднікоў і паўправадні- 
ковых прыбораў, інтэгральная 
электроніка.

Спецьіялізацыя — паглыб-

леная падрыхтоўка па накірун- 
ку радыёф ізікі, электронікі, 
інфарматыкі, які выбірае сту- 
дэнт. Сёння кафедры факуль
тэта ажыццяўляюць наступныя 
спецыялізацыі: статыстычная 
рады ёф ізіка , радыёоптыка, 
прыкладная электрадынаміка, 
радыёэлектронныя і тэлекаму- 
нікацыйныя сістэмы, квантавая 
радыёфізіка і лазерныя сістэ- 
мы, вылічальная радыёфізіка, 
стахастычныя працэсы і сістэ- 
мы, лазерныя аптычныя тэхна- 
логіі, інтэлектуальныя сістэмы, 
квантавая электроніка, меды- 
цынская рады ёэлектроніка, 
фізічная электроніка, цверда- 
цельная электроніка, плазмен
ная электроніка, інтэлектуаль- 
ныя матэрыялы і тэхналогіі, 
лічбавая электроніка, іконіка, 
кібернетычныя сістэмы элект- 
ронікі, інфармацыйна-аналітыч- 
ныя метады ў электроніцы, 
інфармацыйныя і тэлекамуні- 
кацыйныя сістэмы, радыёэлек
тронныя вырабы і інфарма- 
цыйныя паслугі.

Удзел у навуковай працы 
— абавязковы складнік наву
чальнага працэсу на факуль
тэце. Студэнты праводзяць на- 
вуковыя даследаванні пад 
кіраўніцтвам вядомых навукоў- 
цаў, выконваючы курсавыя і 
дыпломную работы ў навуко
ва-даследчых лабараторыях 
факультэта, навукова-даследча- 
га ін сты тута  пр ы кла д ны х  
фізічных праблем, Нацыяналь
най Акадэміі навук Беларусі, 
шэрага іншых навуковых пад- 
раздзяленняў. Інфармацыйныя 
тэхналогіі і лічбавая апрацоў- 
ка сігналаў, камп’ютарнае ма- 
дэляванне і інтэлектуальныя

4
г *

сістэмы, распазнаванне гаворкі 
і камп’ютарныя сеткі, радыёоп
тыка і камп’ютарная тамагра- 
фія, нанаэлектроніка і апра- 
цоўка выяваў, лічбавая элект- 
роніка і лазерныя аптычныя 
тэхналогіі — вось далёка не 
поўны пералік асноўных наву
ковых накірункаў, па якіх сту
дэнты факультэта выконваюць 
навуковыя даследаванні.

Выпускнікі факультэта па 
размеркаванні накіроўваюцца ў 
навукова-даследчыя інстытуты, 
прыборабудаўнічыя, радыёэлек
тронныя, камп’ютарныя аргані- 
зацыі, фірмы, кампаніі, камп’ю
тарныя дэпартаменты банкаў. 
Выпускнікі факультэта маюць 
магчымасць працягнуць адука- 
цыю ў замежных універсітэтах. 
Атрыманыя на факультэце веды 
дазваляюць ім пераадолець 
конкурсны адбор і атрымаць 
стыпендыю. Геаграфія месцаў 
навучання — усе вядучыя за- 
ходнія краіны: ЗШ А, Канада, 
Францыя, Германія, Італія, Нідэр- 
ланды і інш.

Навучацца на факультэце 
цяжка, але цікава. Усім, хто хоча 
прысвяціць сябе працы ў галі- 
не радыёф ізікі, электронікі, 
інфарматыкі, мы кажам: “ Пры- 
ходзьце, калі ласка!”



2004ГОД,№ № 11-14(1896-1899) )Б Е Л Ш С К І
кнікамі нашага факультэта.

Спецыяльнасці 
і спецыялізацыі, па якіх 
вядзецца падрыхтоўка 

спецыялістаў 
Падрыхтоўка спецыялістаў вя

дзецца па дзвюх спецыяльнасцях 
— механіцы і матэматыцы.

Спецыяльнасць механіка 
ўключае наступныя спецыяліза- 
цыі: камп'ютарная механіка, меха- 
ніка робатаў і маніпулятараў, 
тэорыя пругкасці, трываласці і пла- 
стычнасці, сістэмы аўтаматызава- 
нага праектавання (САПР) меха- 
нічных сістэм. Выпускнікі гэтай 
спецыяльнасці атрымліваюць глы- 
бокую матэматычную падрыхтоў- 
ку, фундаментальную адукацыю 
ў галіне механікі і сучасны ўзро- 
вень ведаў і навыкаў у праграмі- 
раванні і інфарматыцы. Ім пры- 
свойваецца кваліфікацыя «Ме- 
ханік. 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 пере
менных, звычайныя дыферэнцы- 
яльныя ўраўненні і ўраўненні ў 
частковых вытворных, функцыя- 
нальны аналіз і інтэграпьныя 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 прадметы 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 падры хтоўка па 
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 
I сродкаў сувязі.

Спецыялізацыя камп’ютарная 
матэматыка з кваліфікацыяй «Ма
тэматык. Матэматык—сістэмны 
аналітык» і матэматычныя мета
ды ў эканоміцы з кваліфікацыяй 
«М атэматык. М атэматык- 
эканаміст» былі адкрыты ў 1998 
годзе. Па першай спецыялізацыі 
ажыццяўляецца падрыхтоўка 
спецыялістаў, якія валодаюць 
асноўны м і матэматычнымі 
пакетамі і могуць карыстацца імі 
ў аналітычных і лікавых разліках 
дзеля рашэння навуковых задач, 
праектавання і суправаджэння 
інфармацыйных сістэм рознай 
ступені складанасці. Па другой 
спецыялізацыі праводзіцца пад- 
рыхтоўка спецыялістаў у галіне 
распрацоўкі матэматычных мета- 
даў даследавання эканамічных 
працэсаў, вывучэння розных ба- 
коў эканомікі на базе класічных 
і сучасных эканоміка-матэматыч- 
ных мадэляў, распрацоўкі і абс- 
лугоўвання новых мадэляў у 
макра- і мікраэканоміцы, выка- 
рыстання і ўкаранення сучасных 
тэарэты чны х і праграм на- 
інфармацыйных метадаў аналізу 
эканамічнай дзейнасці.

Студэнты механіка-матэматыч- 
нага факультэта маюць магчы- 
масць на платнай аснове дадат
кова атрымаць 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».

Міністэрствам абароны на 5 гадоў і размерка- 
ванне па вайсковых часцях беларускай арміі.

Сістэма адбору студэнтаў на ваенны  
факультэт

На ваенны факультэт для навучання па праг- 
рамах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў на 
конкурснай аснове прымаюцца студэнты, якія 
закончылі др'угі курс вочных аддзяленняў фа- 
культэтаў універсітэта; грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь; годныя па стане здароўя да страя- 
вой службы; тыя, хто прайшоў субяседванне і 
тэсціраванне, здаў залікі па фізічнай падрых- 
тоўцы; тыя, хто набраў прахадны бал. Залік па 
фізічнай падрыхтоўцы прымаецца па трох склад- 
ніках: падцягванне на перакладзіне, бег 100 м і 
крос 2 (1) км.

Студэнты, якія заканчваюць навучанне па праг- 
рамах падрыхтоўкі малодшых камандзіраў, мо
гуць падаць рапарты па камандзе для таго, каб 
працягнуць ваенную падрыхтоўку па праграме 
афіцэраў запасу. Па заканчэнні навучання ад-

бываецца выніковы вучэбны збор, прыём выпус- 
кнога іспыту і атэстацыя студэнтаў, якія паспяхо- 
ва засвоілі праграму, у афіцэры запасу. Наданне 
вайсковага звання па запасе "лейтэнант” адбы- 
ваецца ў вызначаным законам парадку.

Сістэма адбору курсантаў
Набор абітурыентаў на ваенны факультэт па 

падрыхтоўцы кадравых афіцэраў ажыццяўляецца 
згодна з "Палажэннем аб правядзенні ўступных 
выпрабаванняў у БДУ" на агульных падставах. 
Вялікую дапамогу ў правядзенні ўступных эк- 
заменаў факультэту аказвае Ваенная акадэмія: 
спецыялісты лабараторыі прафесійна-псіхала- 
гічнага адбору гэтай ВНУ праводзяць ацэнку 
прафесійнай прыдатнасці будучых курсантаў.

Дынаміка развіцця ваеннага факультэта шмат 
у чым абумоўлена далейшым удасканальваннем 
усёй сістэмы ваеннай адукацыі і дзяржаўным 
заказам краіны. Сёння мы закладаем аснову пад- 
рыхтоўкі кадравых афіцэраў па 5 спецыяльнас
цях, малодшых камандзіраў, афіцэраў запасу.

В А Е Н Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т

И Е Х А Н 1 К А -И А Т Э И А Т Ы Ч Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Д ж а н  факультэта — прафесар, доктор ф ізіка- 220 05 0 ', г. Ш нек,
матэматычных навук, Заслужаны дзеяч навукі прасп. Ф . Скарыны, 4 , 
Рэспублікі Беларусь, паўрэат Дзярж аўнай прэміі тэл. 2 09 -52 -48 ,
Рэспублікі Беларусь М ікалай  Іосіфавіч Ю РЧУК 2 0 9 -5 2 -4 9

На факультэце працуе 6 лаў- 
рэатаў Дзяржаўнай прэміі Рэс- 
публікі Беларусь, 2 Заслужаныя 
дзеячы навукі Рэспублікі Беларусь, 
13аслужаны работнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, 35 прафеса- 
раў, 37 дактароў навук, 76дацэн- 
таў, 79 кандыдатаў навук. На фа
культэце Юкафедраў. Тутнаву- 
чаюцца 1003 студэнты на дзён
най /  130 студэнтаў на завочнай 
форме навучання, 12магіапрантаў, 
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
культэт скончылі звыш 5000 вы-

пускнікоў, сярод якіх былы рэк- 
тар БДУ (1996-2003 г.г.) А.У. Ka- 
зулін, першы намеснік міністра аду- 
кацыі Беларусі A.I. Жук, акадэмік 
АН СССР, лаўрэат Ленінскай прэміі 
У.П. Платонаў, акадэмік AH БССР 
У.Г. Спрынджук, акадэмікі HAH 
Беларусі І.В. Гайшун, М.А. Ізобаў, 
члены-карэспандэнты Акадэміі 
навук Э.І. Грудо, B.B. Гарахавік,
В.І. Карзюк, Я.В. Радына, Л.А. Яно- 
віч. 20 дактароў навук, прафеса- 
раў факультэта з’яўляюцца выпус-

Начальнік факультэта — 2 2 0 0 0 1 , г. М інск,
палкоўнік Уладзімір М іхайлавіч вул. М аскоўская, 5 ,
ЛЕЎШЫК тэл. 2 2 2 -8 4 -5 8

Састаў выкладчыкаў: 1 прафесар, 1 дацэнт, 
12 старшых выкладчыкаў, 6 выкладчыкаў.

На факультэце дзейнічаюць 3 кафедры: 
агульнавайсковая (начальнік — палкоўнік

B. Таляронак),
баявога прымянення артылерыі (начальнік — 

палкоўнікС. Фядоткаў),
супрацьпаветранай абароны (начальнік —  

палкоўнік М. Лазараў).

Ваенны факультэт — цэнтр ваеннай падрых- 
тоўкі і перападрыхтоўкі БДУ створаны 1 верасня 
2003 г. Да гэтага ў БДУ існавала ваенная ка
федра, якая больш за 70 гадоў рыхтавала афі- 
цэраў запасу з ліку студэнтаў універсітэта. Слаў- 
ная гісторыя і баявыя традыцыі кафедры, ля

вытокаў якой стаяў славуты палкаводзец мар
шал Савецкага Саюза Г.К. Жукаў, багаты дос- 
вед навучання і выхавання студэнтаў леглі ў ас
нову стварэння ваеннага факультэта.

Падрыхтоўка курсантаў вядзецца па наступ- 
ных спецыяльнасцях: журналістыка (спецыялі- 
зацыя “друкаваныя сродкі масавай інфармацыі” ), 
хімія (спецыялізацыя "радыяцыйная, хімічная і 
бактэрыялагічная абарона” ), псіхалогія (спецыя- 
лізацыя “ маральна-псіхалагічнае забеспячэнне 
вайсковай дзейнасці” ), правазнаўства (спецыя- 
лізацыя “ юрысконсульцкая работа” ), міжнарод- 
ныя адносіны (спецыялізацыя “ знешняя паліты- 
ка, дыпламатыя і міжнародныя адносіны ў вайс
ковай сферы” ).

> Сярод усіх кафедраў найбольш спецыфічныя 
задачы ўскладаюцца на агульнавайсковую: на 
цыклах маральна-псіхалагічнага забеспячэння, ра- 
дыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай абароны, бая
вога прымянення мотастралковых войскаў акра
мя падрыхтоўкі афіцэраў запасу ажыццяўляец- 
ца і падрыхтоўка кадравых афіцэраў.

У 2003 г. упершыню адбыўся набор 24 кур- 
сантаў па дзвюх спецыяльнасцях: 15 чалавек на 
“ маральна-псіхалагічнае забеспячэнне вайсковай 
дзейнасці" (базавы — факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук) і 9 чалавек на "радыяцый- 
ную, хімічную і бактэрыялагічную абарону” (ба
завы — хімічны факультэт). Яны стануць кадра- 
вымі афіцэрамі, высокакласнымі спецыялістамі.

Тэрмін навучання на факультэце 5 гадоў. 
Будучыя афіцэры навучаюцца метадам ваеннага 
дня. 5 дзён курсанты наведваюць лекцыі, семі- 
нары, практычныя заняткі разам са студэнтамі I 
курса адпаведнага факультэта (ФФСН ці хімічна- 
га), але толькі ў курсанцкай форме. Адзін дзень 
аддадзены заняткам па паглыбленай ваеннай 
праграме. Абавязкова — вайсковая стажыроўка 
і вучэбная практыка. Пасля заканчэння ваеннага 
факультэта выпускнікоў чакаюць дыпломы спе- 
цыялістаў, лейтэнанцкія пагоны, кантракты з
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Актуарная матэматыка — матэматык-фі- 
нансіст;

Камп’ютарная бяспека — спецыяліст па аба- 
роне інфармацыі, матэматык.

У межах пералічаных спецыяльнасцей праду- 
гледжаны наступныя спецыялізацыі:

Прыкладная матэматыка: матэматычная фізіка, ма- 
тэматычнае мадэліраванне, вылічальная дыягносты- 
ка, лікавыя метады, даследаванне алерацый і сістэмны 
аналіз, алтымізацыя і аптымальнае кіраванне, матэма- 
тычнае і праграмнае забеспячэнне праблемна-ары- 
ентаваных сістэм, матэматычнае забеспячэнне аўта- 
матызаваных сістэм праектавання і кіравання, матэ
матычнае і праграмнае забеспячэнне вылічальных 
машын і сістэм, актуарная матэматыка і статыстыка, 
матэматычная кібернетыка, тэорыя імавернасцяў і 
матэматычная статыстыка, методыка выкладання 
матэматыкі і інфарматыкі, матэматычнае і праграм
нае забеспячэнне крыптаграфіі і анапізу даных. Ac- 
ноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай квалі- 
фікацыі з’яўляюцца стварэнне матэматычных мадэ- 
ляў, алгарытмаў і праграм кіравання аб’ектамі і пра- 
цэсамі, распрацоўка матэматычнага і праграмнага за- 
беспячэння электроннай вылічальнай тэхнікі.

Інфарматыка: праграмнае забеспячэнне вылічаль- 
ных сістэм, праграмнае забеспячэнне сістэм аўтама- 
тызацыі, інтэлектуальныя інфармацыйныя сістэмы, 
архітэктура вылічальных сістэм; вылічальныя Четэ
мы і працэсы, арганізацыя, распрацоўка і праграмнае 
забеспячэнне інфармацыйных сістэм, інфармацыйныя 
тэхналогіі фінансавых сістэм, тэхнічная інфарматы- 
ка. Асноўнымі відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай 
кваліфікацыі з’яўляюцца стварэнне матэматычных ма- 
дэляў і аўтаматызацыя праектавання складаных 
сістэм, распрацоўка сістэмнага праграмнага забеспя- 
чэння сродкаў вылічальнай тэхнікі.

Эканамічная кібернетыка эканаметрычнае ма- 
дэліраванне, аналіз і прагназіраванне; метады апты- 
мізацыі ў кіраванні і эканоміцы; эканоміка-матэма- 
тычныя метады; інфармацыйныя тэхналогіі кіраван- 
ня ў эканоміцы; фінансавы менеджмент. Асноўнымі 
відамі дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з’яўляюцца матэматычнае мадэліраванне і аптымі-

зацыя эканамічных працэсау і сістэм; эканаметрычны 
аналіз і прагназіраванне ў эканоміцы і бізнесе; рас- 
працоўка камп'ютарных сістэм апрацоўкі інфарма- 
цыі і кіравання ў эканоміцы і бізнесе.

Актуарная матэматыка: матэматыка страхаван- 
ня; матэматыка фінансавага рынку; фінансавая 
эканоміка; фінансавая інжынерыя. Асноўнымі відамі 
дзейнасці спецыялістаў гэтай кваліфікацыі з’яўля- 
юцца інвестыцыйны аналіз і кіраванне актывамі; 
агульнае страхаванне і страхаванне жыцця; пенсій- 
нае забеспячэнне; дэмаграфічная статыстыка.

Камп’ютарная бяслека/матэматычныя метады аба- 
роны інфармацыі, аналіз бяспекі камп’ютарных сістэм, 
абароненыя інфармацыйныя сістэмы, праграмна-апа- 
ратныя метады абароны інфармацыі.

Сярод асаблівасцей навучальнага працэсу ад- 
значым, што на факультэце па ўсіх спецыяльнасцях 
уніфікавана базавая падрыхтоўка студэнтаў (на пер- 
шым і другім курсах). Яна грунтуецца на вывучэнні 
наступных асноўных дысцыплін: матэматычны аналіз, 
геаметрыя і алгебра, дыферэнцыяльныя ўраўненні, 
дыскрэтная матэматыка і матэматычная логіка, лраг- 
раміраванне, вылічальныя метады алгебры, аперацый- 
ныя сістэмы, тэорыя алгарытмаў. Гэта уніфікацыя, па 
меры магчымасці, прадоўжана таксама і на старэй
шых курсах. Так, на ўсіх спецыяльнасцях вывучаюц- 
ца такія дысцыпліны, як тэорыя імавернасцяў І матэ
матычная статыстыка, функцыянальны аналіз і інтэ- 
гральныя ўраўненні, метады лікавага аналізу, метады 
аптымізацыі, даследаванне аперацый, камп'ютарныя 
сеткі, мадэлі даных і сістэмы кіравання базамі да
ных. Акрамя гэтых дысцыплін на кожнай спецыяль- 
насці глыбока вывучаецца шэраг дысцыплін, харак- 
тэрных менавіта для дадзенай спецыяльнасці. Праду- 
гледжана, напрыклад, у залежнасці ад спецыяльнасці, 
паглыбленая падрыхтоўка адпаведна ў галіне інфар- 
матыкі, прыкладной матэматыкі, эканомікі, фінансаў, 
камп’ютарнай бяспекі. Усё гэта спрыяе таму, што 
выпускнікі факультэта карыстаюцца вялікім попытам 
не толькі ў Рэспубліцы Беларусь, але і далёка за яе 
межамі і не маюць цяжкасцей з працаўладкаваннем. 
Так, выпускнікі факультэта па спецыялізацыі “тэхні- 
чная інфарматыка” атрымаюць не толькі дыплом БДУ, 
але і дыплом Мангеймскага універсітэта (Германія) у 
выніку сумесных дамоўленасцей і супрацоўніцтва з 
гэтым універсітэтам.

На факультэце прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі створана і дзейнічае сістэма беспера- 
пыннай адукацыі, арыентаваная на прадметы матэ
матыка і інфарматыка, якая ўключае як пастаянна 
дзейныя школы юных (вочная і вочна-завочная, па- 
чынаючы з 5-га класа школы), так і розныя мера- 
прыемствы алімпіядна-конкурснага і навучальнага 
характеру (алімпіяды, канферэнцыі, зборы, летнія шко
лы і інш.). Галоўная мэта такой сістэмы — стварэнне 
ўмоваў для пошуку і дадатковай адукацыі ва ўсіх 
сучасных галінах матэматыкі і інфарматыкі, каб кож- 
ны здольны вучань ці студэнт мог максімальна хут- 
ка і поўна рэалізаваць свой патэнцыял ва ўпадаба- 
най ім сферы дзейнасці (у першую чаргу, у навуцы, а 
таксама ў прафесійнай або іншай дзейнасці).

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

(  2004ГОД,№ № 11-14(1896-1899)
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Ц экан факультэта — дацэнт, 2 2 0 0 5 0 , г. М інск,
кандыдат фізіка-матэматычных н ав ук  прасп. Ф . Скарыны, 4 ,
Павел Аляксеевіч М АНДРЫ К тэл. 2 0 9 -5 2 -4 5

Cacmay выкладчыкаў: 23 прафесары і  дактары 
навук, больш за 90 дацэнтаў і  кандыдатаў новук.

Колькасць кафедраў: 11.
Колькасць студэнтаў: 1175.
Колькасць аспірантаў: 57.
Колькасць магістрантаў: 15.
Дата заснавання: 1 красавіко 1970года.
За перыяд існавання на факультэце падрыхта- 

вана больш за сем тысяч спецыялістаў.
Неабходнасць адкрыцця факультэта была звя- 

зана з патрэбамі народнай гаспадаркі ў прынцыпо- 
ва новых спецыялістах — прыкладных матэматы- 
ках, якія выкарыстоўвалі б у сваёй працы на вы- 
сокім прафесійным узроўні сучасныя матэматычныя 
метады і камп’ютарныя тэхналогіі.

На базе факультэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі заснаваныя і працуюць у цесным су- 
працоўніцтве з ім установы БДУ са статусам юры- 
дычнай асобы: спецыяльны факультэт бізнесу і 
інфармацыйных тэхналогій, факультэт павышэння 
кваліфікацыі па прыкладной матэматыцы і ЭВМ, 
Нацыянальны навукова-даследчы цэнтр прыклад
ных праблем матэматыкі і інфарматыкі; Цэнтр камп’- 
ютарнага мадэліравання; Цэнтр інтэлектуальных 
камп’ютарных сістэм. Факультэт мае спецыялізава- 
ную бібліятэку і вучэбна-навуковы вылічальны ком
плекс, аснашчаны сучаснымі камп’ютарамі.

Пачынаючы з 1998 года студэнты факультэта 
прымаюць актыўны ўдзел у камандных чэмпіянатах 
свету па праграмаванні. Пяць разоў яны выходзілі 
ў фінал гэтых прэстыжных спаборніцтваў (Галан-

дыя, 1999 г.; ЗША, 2000 г., 2002 г. і 2003 г.; Чэхія, 
2004 г.), дзе выступілі ўдала, пацвердзіўшы высокі 
ўзровень падрыхтоўкі спецыялістаў на факультэ
це. Так, у 2004 г. яны заваявалі залатыя медалі 
чэмпіянату. У 2001 годзе ў Празе (Чэхія) студэнты 
факультэта ўпершыню ўзялі ўдзел у Міжнароднай 
матэматычный алімпіядзе сярод студэнтаў, дзе ат- 
рымалі дыпломы першай, другой І трэцяй ступе- 
няў. У 2002 г. у Варшаве (Польшча) з шасці нашых 
удзельнікаў двое атрымалі дыпломы першай сту
пени а чацвёра — другой. Акрамя таго, студэнт NI 
Курса Іван Лосеў стаў абсалютным пераможцам 
гэтага міжнароднага студэнцкага форуму. Най- 
больш паспяховым было выступление нашай ка- 
манды ў мінулым — 2003 годзе — у Румыніі 
(Клюж-Напока), дзе ўсе дзевяць нашых студэнтаў 
былі ўзнагароджаны дыпломамі, сямёра з іх 
дыпломамі першай ступені і па адным — дыпломамі 
другой і трэцяй ступеняў, прычым студэнты Іван 
Лосеў і Аляксандр Усніч сталі абсалютнымі 
пераможцамі апімпіяды.

Падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца на 
дзённым аддзяленні і вядзецца па наступных пяці 
спецыяльнасцях;

Прыкладная матэматыка — матэматык- 
праграміст (дадаткова — выкладчык матэматыкі і 
інфарматыкі);

Інфарматыка — матэматык — сістэмны 
праграміст;

Эканамічная кібернетыка — матэматык-эка- 
наміст;

цыялістаў у галіне бізнес-кіравання. 
3 1996 г. у інстытуце рэалізуецца ма- 
гістарская праграма па падрыхтоўцы 
бізнес-спецыялістаў вышэйшай квалі- 
фікацыі. У 2003 годзе выпускнікі гэ
тай праграмы ўпершыню ў Беларусі 
атрымалі дзяржаўны дыплом магіст- 
ра па спецыяльнасці "бізнес-адміні- 
страванне” . Паводле ацэнак членаў 
міжнароднай экзаменацыйнай камісіі, 
узровень ведаў нашых выпускнікоў ад- 
павядае ўзроўню ведаў, якія атрымлі- 
ваюць студэнты ў заходніх універсі- 
тэтах.

Адна з асноўных адрозных асаблі- 
васцяў інстытута — паслядоўнае ўва- 
ходжанне ў міжнародную адукацый- 
ную прастору. Інстытут усталяваў парт- 
нёрскія сувязі са многімі заходнімі 
універсітэтамі, актыўна ўдзельнічае ў 
розных міжнародных праектах. Так, пры 
распрацоўцы вучэбнага плана выкары- 
стоўваўся багаты досвед Інстытута эка- 
номікі Універсітэта Каларада (ЗША). 
Сёння ў рамках выканання праграмы 
актыўна развіваецца супрацоўніцтва з 
Кінгстанскім універсітэтам (Вялікабры- 
танія), універсітэтам Векша (Швецыя), 
Эйндховенскім універсітэтам тэхна- 
логій (Нідэрланды), Міжнародным 
інстытутам менеджменту (Індыя).

У інстытуце вялікая ўвага надаецца 
вывучэнню англійскай мовы, якая з'яў- 
ляецца не толькі прадметам вывучэн-

ня, але і мовай, на якой вядзецца вы- 
кладанне асобных дысцыплін. Боль- 
шасць выкладчыкаў інстытута прайшлі 
спецыяльную падрыхтоўку ці стажы- 
роўку за мяжой у рамках сумесных 
міжнародных адукацыйных праектаў.

Інстытут мае унікальную бібліятэ- 
ку, у якой сабраны арыгінальныя на- 
вучальныя і навучальна-метадычныя 
выданні вядучых сусветных спецыялі- 
стаў практычна па ўсіх дысцыплінах 
вучэбнага плана.

ІНСТЫ Т9Т  Б ІЗНЕС9  
I И Е Н Е Д Ж Н Е Н Т 9  ТЭХНДЛОГІЙ  БД9

Дырэктар — доктар фізіка-матэматычных 
навук, праф есар Уладзімір Уладзіміравіч 
АПАНАСОВІЧ

2 2 0 0 3 0 , г. М інск, вул. Кастрычніцкая, 4 , 
кабінет 4 0 8 , тэл./факс 2 10 -4  7 -06  

e-m ail: sbmt@bsu.by,  internet: w w w .sbm t.by

Інстытут бізнесу і менеджменту тэх- 
налогій БДУ створаны ў 1996 годзе. 
Асноўнай задачай інстытута з’яўляецца 
падрыхтоўка спецыялістаў міжнарод- 
нага ўзроўню ў галіне бізнес-кіраван-

ня і кіравання новымі тэхналогіямі.
У 2004 годзе ў інстытуце ўпершы- 

ню ў Беларусі пачынаецца падрыхтоў- 
ка бакалаўраў па спецыяльнасці 
“ бізнес-адміністраванне” . Гэтая спецы
яльнасць цяпер з ’яўляецца адной з 
найбольш запатрабаваных і шырока 
вядомых у свеце. Акадэмічныя ступені 
"бакалаўр бізнес-адміністравання" 
(Bachelor of Business Administration 
(BBA)) i “ магістр бізнес-адміністра- 
ван ня” (M a s te r o f Business 
Administration (MBA)) надаюць cne- 
цыялістам, падрыхтаваным да працы ў 
практычным бізнесе і кіраванні. Пад- 
рыхтоўка па спецыяльнасці “ бізнес-ад- 
міністраванне” мае на ўвазе, што яе 
выпускнік валодае адпаведнымі ведамі, 
пэўнымі навыкамі, а таксама светапог- 
лядам, абгрунтаваным на глыбокім 
разуменні асаблівасцяў рынкавай эка- 
номікі і яе магчымасцяў, функцый і 
эканамічнай ролі дзяржавы, усведам- 
ленні сацыяльнай адказнасці бізнесу

і прыхільнасці да цывілізаваных этыч- 
ных нормаў яго вядзення. Праграма 
падрыхтоўкі разлічана на тых, хто пла- 
нуе ў будучыні прэтэндаваць на ад- 
казныя пасады ў бізнесе.

Вучэбны план ахоплівае шырокі 
спектр асноўных функцыянальных 
галін спецыяльнасці, а менавіта ме
неджмент, арганізацыйныя паводзіны, 
бухгалтарскі ўлік, фінансы, маркетынг, 
продажы, кіраванне аперацыямі, інфар- 
мацыйныя тэхналогіі, права, кіраванне 
чалавечымі рэсурсамі. Студэнты вы
вучаюць асновы эканомікі і колькас- 
нага аналізу. Вучэбны план мае ярка 
выяўленую практычную накіраванасць. 
Ён спрыяе індывідуальнаму ўдаска- 
наленню праз развіццё такіх уменняў, 
як прыняцце рашэнняў, камандная ра
бота, лідэрства, прадпрымальніцтва, вя- 
дзенне перамоваў, камунікацыі і прэ- 
зентацыі.

Ha цяперашні момант інстытут на- 
збіраў значны досвед падрыхтоўкі спе-

U
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Дырэктар — доктар 
гістарычных н авук , 
праф есар Пётр Іванавіч  
БРЫГАДЗІН

Г історы я Д зя р ж а ўн а га  
інстытута кіравання і сацыяль- 
ных тэхналогій БДУ бярэ па- 
чатак з дня стварэння ў струк
туры Беларускага дзяржаўна-

2 2 0 0 3 7 , г. М інск, вуп. Батанічная, 15. 
Тэл. ( 0 17) 2 3 5 -1 7 -2 2 , ф акс  (017) 2 8 5 -3 1 -7 7 , 
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га універсітэта спецыяльнага 
факультэта кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій. У жніўні 
2003 г. факультэт быў пера- 
твораны ў інстытут.

Ля вытокаў стварэння фа
культэта стаялі кандыдат экана- 
мічных навук 3.1. Валовіч-Гры- 
гор'ева, прафесары Л.П. Чар- 
ныш, М.І. Ільінскі, Э.І. Збароўскі.

Навучальная і навукова- 
даследчая работа ў інстытуце 
праводзіцца пад кіраўніцтвам 
вядомых навукоўцаў А.К . Ca- 
л аўёва , Э .А . С а р к іса в а й , 
Э.І. Збароўскага, У.Л. Клюні,
I.B. Новікавай, Г.І. Грамовіча,
B.I. Шабайлава, Л.П. Чарны- 
ша, В.А. Сяткоўскага.

Цяпер у інстытуце навуча-

юцца 2000 студэнтаў, выклад- 
чыцкую дзейнасць ажыццяўпя- 
юць больш за 120 выкладчы- 
каў, сярод якіх 60 кандыдатаў і 
12 дактароў навук. 3 моманту 
ўтварэння інстытут падрыхтаваў 
838 спецыялістаў з вышэйшай 
адукацыяй.

Навучанне ў інстытуце вя
дзецца па 5 спецыяльнасцях: 
правазнаўства, сацыяльная рабо
та, менеджмент, дызайн, марке- 
тынг. Формы навучання — дзён- 
ная, завочная, дыстанцыйная.

У інстытуце дзейнічаюць 8 
кафедраў: дзяржаўнага права, 
эканамічнага права, эканомікі і 
кіравання бізнесам, гуманітар- 
ных дысцыплін, сацыяльнай 
работы, рэабіліталогіі, замежных

мовау, мастацтваў, — а таксама 
такія структурный падраздзя- 
ленні, як выдавецкі цэнтр, цэнтр 
інфармацыйных тэхналогій , 
цэнтр перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі "Lingva+” , 
цэнтр дызайну, бібліятэка.

Створаны ў інстытуце 
міжнародны цэнтр маладзёж- 
нага абмену ўдзельнічае ў праг- 
рамах HOPS, Concordia, Friday 
Bridge International Farm Camp, 
IAAS, Au-Pair. Студэнты маюць 
магчымасць прайсці стажыроў- 
ку ці атрымаць працоўнае мес- 
ца падчас летніх вакацыяў у 
Вялікабрытаніі, 31ІІА, ІІІвейца- 
рыі, ІІІвецыі, Нарвегіі, Германіі, 
Фінляндыі і інш.

Кожнаму студэнту даецца 
унікальная магчымасць пашы- 
рыць свой кругагляд у галіне 
інфармацыйных тэхналогій. У 
інстытуце існуе свабодны до
ступ да глабальнай се тк і 
Internet.

Нашыя выпускнікі працуюць 
у судах, натарыяце, на мытні, у 
органах падатковай службы, у 
банках, развіваюць уласны 
бізнес.

ны лрацэс на аддзяленні забяспечваюць 
кафедры навучання рускай мове як за
межнай адпаведна гуманітарнага І пры- 
родазнаўчага профіляў.

Форма навучання — дзённая, наву
чанне платнае. Па выніках станоўча 
здадзеных экзаменаў за падрыхтоўчы 
курс аддзялення замежныя грамадзя- 
не атрымліваюць пасведчанне, якое дае 
ім права быць залічанымі без уступных 
экзаменаў для навучання па выбранай 
спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншыя 
ВНУ Рэспублікі Беларусь і Расійскай 
Федэрацыі.

Для паступлення на падрыхтоўчае 
аддзяленне для замежных грамадзян 
трэба падаць наступныя дакументы: за- 
прашэнне на навучанне, заяву на імя рэк- 
тара, пашпарт з візай, дакумент аб аду- 
кацыі, медыцынскую страхоўку І 6 фо- 
таздымкаў.

Тэлефон для даведак 209-52-88. 
Вучэбны цэнтр вочна-завочнай 

адукацыі і прафарыентацыйнай 
работы — пераемнік аб’яднаных вя- 
чэрніх, дзённых і завочных падрыхтоў- 
чых курсаў, створаных у 1978 г. За 26 
гадоў на курсах прайшло навучанне 
больш за 60 тысяч слухачоў.

На працягу навучальнага года для 
абітурыентаў дзейнічаюць розныя па 
формах і тэрмінах навучання курсы: 

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

завочныя І вочна-завочныя 6-, 9-ме- 
сячныя (набор у верасні, кастрычніку, 
лістападзе, снежні). Слухачы атрымліва- 
юць навучальна-метадычную літаратуру, 
кантрольныя заданні; тыя, хто паспяхо- 
ва выканаў усе кантрольныя работы,

выклікаюцца на бясплатныя кароткатэр- 
міновыя курсы перад уступнымі экза
менам!;

дзённыя двухтыднёвыя (набор у па- 
чатку чэрвеня). Заняткі праводзяцца ў 
канцы чэрвеня — пачатку ліпеня ў фор
ме кансультацый па найбольш склада- 
ных пытаннях праграмы ўступных экза- 
менаў па 6 акадэмічных гадзін у дзень.

3 мэтай павышэння якасці навучаль
нага працэсу і ў адпаведнасці з наву- 
чальным планам адпаведных курсаў за- 
няткі проводзяцца як у трупах поўнай 
камплектнасці (20—22 слухачы), так і ў 
трупах малой камплектнасці (4—8 слу- 
хачоў), дзе форма правядзення занят- 
каў прымае індывідуальны характер.

Цэнтр ужо тры гады праводзіць пад- 
рыхтоўчыя курсы для дзевяцікласнікаў, 
што дапамагае юнакам і дзяўчатам пад- 
рыхтавацца да паступлення ў юрыдыч- 
ны каледж БДУ і іншыя сярэднія спецы- 
яльныя ўстановы.

Эфектыўнасць курсаў дастаткова 
высокая. Так, у 2003 г. студэнтамі пер- 
шага курса БДУ сталі каля 60 % слуха- 
чоў, якія паспяхова скончылі курсы, а 
каля 25 % паступілі ў іншыя навучаль- 
ныя ўстановы.

Тэлефон для даведак 209-52-85.
Вучэбна-навуковы цэнтр пер- 

спектыўнага развіцця створаны на 
факультэце ў кастрычніку 2000 г. У цэн- 
тры распрацаваны і актыўна выкарыс- 
тоўваюцца вучэбныя і тэсціруючыя 
камп’ютарныя праграмы І мультымедый- 
ныя курсы па многіх дысцыплінах для 
беларускіх І замежных навучэнцаў. За
раз цэнтр займаецца ўкараненнем эле- 
ментаў дыстанцыйнага навучання на за
вочных падрыхтоўчых курсах.

Тэлефон для даведак 209-52-81.

ПРЫЁМНДЯ КДНІСІЯ БДУ-2004
Старшыня прыёмнай кам ісіі — рэктар БДУ прафесар 

Васіль Іванавіч С ТРА Ж А Ў.
Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай рабоце 

прафесар Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.
Адказны сакратар — намеснік дэкана фізічнага факуль

тэта дацэнт Аляксандр Ільіч ХМ ЯЛЬНІЦКІ.

Adpac прыёмнай камісіі: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, 
корпус геаграфічнага факультэта.
Даведкі па тэл. 209-50-85.

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Д А У Н І В Е Р С І Т Э Ц Ш  ДДУКДЦЫІ  
ДЛЯ Б Е Л А Р У С К ІХ  I ЗАМ ЕЖ Н Ы Х  ГРАМ АДЗЯН

Д ж а н  факультэта — Вячаслаў 
М іхайлавіч МАЛАФЕЕЎ

2 2 0 0 3 0 , г. М інск, вул. Кастрычніцкая, 4 , . 
тэл. 2 0 9 -5 2 -8 2 , тэл./факс: 2 2 7 -1 3 -4 8 , 
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Колькасць выкладчыкаў — 44, у тым 
ліку 4 дацэнты, 18 старшых выкладчы- 
каў. Для выкладання асобных дыс- 
цыплін ціраздзелаў факультэт актыў- 
на прыцягвае больш за 70 вопытных 
выкладчыкаў як з базовых кафедраў 
БДУ, так і  ліцэяў і  гімназЮ г. Мінска.

Структура факультэта: падрых- 
тоўчае аддзяленне для беларускіх гра
мадзян, падрыхтоўчае аддзяленне для 
замежных грамадзян, вучэбны цэнтр 
вочна-завочнай адукацыі /  прафарыен
тацыйнай работы, вучэбна-навуковы 
цэнтр перспектыўнога развіцця.

На факультэце створана добрая ма- 
тэрыяльная база: агульная плошча аў- 
дыторнага фонду складае каля 700 м2, 
два мультымедыйныя камп’ютэрныя кла
сы дазваляюць актыўна выкарыстоўваць 
у навучанні інфармацыйныя тэхналогіі. 
У распараджэнні слухачоў бібліятэка з 
вялікім фондам літаратуры для абітуры- 
ентаў. У адным будынку з навучальным 
корпусам размяшчаюцца студэнцкі інтэр- 
нат і сталовая.

Падрыхтоўчае аддзяленне для 
беларускіх грамадзян з'яўляецца 
вядучым навучальным цэнтрам даунівер- 
сітэцкай падрыхтоўкі Рэспублікі Беларусь, 
існуе з 1969 года. Навучальны працэс

на аддзяленні забяспечвае кафедра 
дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і прафары- 
ентацыі моладзі. Асноўная мэта навучан
ня на аддзяленні — забяспечыць якас- 
ную падрыхтоўку слухачоў да цэнтралі- 
заванагатэсціравання і паспяховай зда- 
чы ўступных іспытаў на ўсе спецыяль- 
насці БДУ і на адпаведныя спецыяль- 
насці іншых ВНУ краіны. Навучанне на 
аддзяленні платнае. Форма навучання — 
дзённая, тэрмін навучання — 9 месяцаў.

Вучоба на падрыхтоўчым аддзяленні 
спрыяе ліквідацыі прабелаў у ведах вы- 
пускнікоў сельскіх І раённых школ (ся
род слухачоў аддзялення ў апошнія гады 
іх доля складае больш за 70 %), павы- 
шэнню ўзроўню падрыхтоўкі юнакоў і 
дзяўчат з сацыяльна не абароненых сла- 
ёў насельніцтва, а таксама пацярпелых 
ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, якія, 
згодна з Законам Рэспублікі Беларусь 
“Аб сацыяльнай абароне грамадзян, па
цярпелых ад катастрофы на Чарнобыль
скай АЭС” , навучаюцца без аплаты.

Навучальны працэс арганізаваны па 
сістэме ВНУ, што дае слухачам магчымасць 
адаптавацца да універсітэцкай сістэмы 
адукацыі. Навучальны план кожнай спе- 
цыяльнасці ўключае дысцыпліны, паякіх 
прадугледжаны ўступныя выпрабаванні, а 
таксама шэраг факультатываў. Аб эфек-

тыунасці дзеннасці падрыхтоучага аддзя
лення сведчыць той факт, што ўзровень 
паспяховасці выпускнікоў аддзялення на 
першым курсе БДУ перавышае 90 %, што 
вышэй за агульнауніверсітэцкія паказчыкі.

Паступаючыя на падрыхтоўчае ад
дзяленне праходзяць уступнае тэсціра- 
ванне па профільным прадмеце, адпавед- 
ным спецыяльнасці.

Для паступлення на падрыхтоўчае 
аддзяленне трэба падаць наступныя да
кументы: заяву на імя рэктара універсітэ- 
та, дакумент аб сярэдняй адукацыі (ары- 
гінал), 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, 
выпіска з працоўнай кніжкі, даведка са 
службы занятасці насельніцтва і інш.).

Прыём дакументаў: з 24 жніўня па 
11 верасня. Уступнае тэсціраванне пра- 
водзіцца з 13 па 18 верасня, залічэнне ў 
лік слухачоў — да 23 верасня. Пачатак 
заняткаў — 4 кастрычніка.

Тэлефон для даведак 209-52-87.
Падрыхтоўчае аддзяленне для 

замежных грамадзян вядзе сваю 
гісторыю з 1961 г. За гэты час тут прайшлі 
навучанне каля 6000 юнакоў і дзяўчат 
больш чым з 90 краінаў свету. НІавучаль-
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Рэдактар Т.М. КАЗАК
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поверх 4, пакой 411, 
тэлефон 209-53-45, 
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