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ЗАПРАШАЕ БДУ!
Беларускі дзяржаўны  універсітэт -  най- 

старэйшы класічны універсітэт нашай краіны, 
вядучая вышэйшая навучальная ўстанова ў 
сістэме нацыянальнай адукацыі, найбуйней- 
шы адукацыйны, навукова-вытворчы і культур
ны цэнтр Рэспублікі Беларусь.

Зараз у БДУ навучаецца 28,5 тыс. студэнтаў, 
з іх 20 тыс. -  на дзённай І 8,5 тыс. -  на завочнай 
форме навучання. Ix падрыхтоўкай займаюц- 
ца больш за 2,5 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 9 
акадэмікаў і 12 членаў-карэспандэнтаў Нацыя
нальнай акадэміі навук Беларусі, больш за 400 
прафесараў і больш за 1600 кандыдатаў навук. 
Навучальны працэс вядзецца па 53 спецыяль- 
насцях, 51 напрамку, 256 спецыялізацыях.

У 2010 годзе прыём на першы курс будуць 
ажыццяўляць 16 факультэтаў, а таксама Дзяр- 
жаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэх- 
налогій, Інстытут бізнесу і менеджменту тэх- 
налогій, Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія 
і Кірылы. Усяго плануецца прыняць больш за 
5,5 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. на 
дзённую бюджэтную форму навучання.

Упершыню будзе ажыццяўляцца прыём на 
напрамкі: інавацыйны менеджмент (эканаміч- 
ны факультет), фінансавы і інвестыцыйны ме
неджмент (Дзяржаўны інстытут кіравання і са
цыяльных тэхналогій), журналістыка (менедж
мент сродкаў масавай інфармацыі) (факуль
тет журналістыкі Інстытута журналістыкі), на 
спецыяльнасць “ Кіраванне інфармацыйнымі 
ресурсамі” (Інстытут бізнесу і менеджмен
ту техналогій). Плануецца адкрыццё спецы- 
яльнасцяў “Аэракасмічныя радыёелектронныя 
і інфармацыйныя сістэмы і тэхнапогіі” (факуль
тет радыёфізікі і электронікі), “Прыкладная інфар- 
матыка (па напрамках)” (факультет прыкладной 
математыкі і інфарматыкі, факультет радыёфізікі 
і електронікі, гуманітарны факультет), напрамку 
“прыкладная механіка” спецыяльнасці “Меха- 
ніка’’ (механіка-математычны факультет).

Студенты, паспяховасць якіх не ніжейшая за^ 
“сем” , пасля заканчення другога курса могуць 
на платнай аснове паралельна навучацца па 
другой спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два 
дыпломы.

Упершыню для набыцця другой вышэй- 
шай адукацыі па скарочаным терміне будзе 
ажыццяўляцца набор па спецыяльнасцях: "Псі- 
халогія” (факультетфіласофііісацыяльныхнавук), 
"Дакументазнаўства" (гістарычны факультет), 
"Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны" (гістарычны факультет), "Менедж
мент" (напрамкі -  фінансавы і інвестыцыйны, са- 
цыяльна-адміністратыўны, нерухомасці) (Дзяр- 
жаўны інстытут кіравання і сацыяльных тэх- 
налогій), "Матзматыка" (напрамкі -  навукова- 
педагагічны, інфармацыйныя техналогіі) (ме- 
ханіка-матэматычны факультет).

Вауніверсітеце пастаянна вядзецца пошук но
вых метадаў і техналогій выкпадання і арганізацыі Ж адаем поспехаў!

АДРАС ПРЫЁМНАЙ КАМІСІІ
г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультета. 
Даведкі па тэл. 2 0 9 -5 0 -8 5  (шматканальны). 
Уся інфармацыя, што датычыцца паступлення ў БДУ, размешчана 
на сайце: www.bsu.by
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ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ 
АЗЁН AAKPbITbIX АЗВЯРЭЙ 

У 2009/2010 HАВУЧААЬНЫМ ГОАЗЕ

Рэктар Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта акадэмік 
Сяргей Уладзіміравіч АБЛАМЕЙКА
навучальнага працесу, якія скіраваны на стварэн- 
не ўмоў для самастойнага набыцця ведаў пры 
кансультацыях і пад кантролем кваліфікаваных 
выкладчыкаў. Арганізацыя навучальнага працэ- 
су ў БДУ грунтуецца на абавязковым спалученні 
яго з навукова-даследчай дзейнасцю. Нашы 
выпускнікі сёння працуюць па ўсёй краіне і да
лёка за яе межамі, і ўсюды яны пацвярджаюць 
высокі ўзровень прафесійнай падрыхтоўкі.

Асаблівая ўвага ва універсітеце надаец- 
ца ўмацаванню кааперацыі ў галіне адукацыі 
і навукі з іншымі айчыннымі і замежнымі вышей- 
шымі навучальнымі ўстановамі. БДУ мае па- 
гадненні аб супрацоўніцтве больш чым са 100 
універсітзтамі з 44 краін свету.

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для пра- 
цы і адпачынку. Каля 75% іншагародніх пер- 
шакурснікаў атрымліваюць месца ў інтернаце. 
Ha працягу 2010 г. будуць уведзены ў зкс- 
плуатацыю 2 інтернаты (адзін з іх пасля капі- 
тальнага рамонту) на больш як 2200 месцаў. 
Да паслуг студентаў -  стадыёны, спартыўныя 
і тренажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш 
за 60 агульнауніверсітецкіх творчых калектываў 
і аб’яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяржаўны 
універсітет зацікаўлены, каб у яго аўдыторыі 
прыйшлі самыя падрыхтаваныя і таленавітыя 
маладыя людзі. Незалежна ад абранай спе- 
цыяльнасці навучання ў вас ёсць магчымасць 
атрымаць тут адукацыю сусветнага ўзроўню.

№ Факультэт Дата і час Адказныя, 
кантактныя телефоны

I. БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 10, аўд. I)

29 снежня 2009 г., 13-00
30 сакавіка 2010 г., 13-00

Дзітчанка 
Таццяна Іванаўна 
209-59-00

2.
BAEHHЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Кастрычніцкая, 2, 
канферэнц-зала)

14 лістапада 2009 г., 10-00 
27 лютага 2010 г., 10-00

Сурмач
Мікалай Мікалаевіч 
209-52-82

3. ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 16, аўд. 116)

5 студзеня 2010 г., 12-00 
30 сакавіка 2010 г., 10-00

Кавальчык
Надзея Уладзіміраўна 
209-54-87

4.
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Чырвонаармейская, 6, 
актавая зала)

5 студзеня 2010 г., 12-00 
3 красавіка 2010 г., 12-00

Бярэйшык
Лілія Уладзіміраўна
209-55-98

5. ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 5, аўд. 212)

4 студзеня 2010 г., 11-00 
29 сакавіка 2010 г. 11-00

Нямковіч
Вольга Уладзіміраўна 
209-59-11, 209-59-20

6.
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ
ФАКУЛЬТЭТ
(пр. Незалежнасці, 4, аўд. 433)

5 студзеня 2010 г., 12-00 
3 красавіка 2010 г., 14-00

Каралёва
Ганна Анатольеўна 
209-52-49, 209-50-46

7.
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 
ІНСГЫТУТА ЖУРНАЛІСТЫКІ 
(вул. Кальварыйская, 9, аўд. 414)

5 студзеня 2010 г., 14-00 
30 сакавіка 2010 г., 14-00

Зубчонак
Наталля Анатольеўна 
259-70-32

8.
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
(вул. Акадэмічная, 25, аўд. 603)

5 студзеня 2010 г., 16-00 
30 сакавіка 2010 г., 16-00

Дастанка
Алена Анатольеўна 
284-08-67

9.
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІI ІНФАРМАТЫКІ 
(пр. Незалежнасці, 4, аўд. 521)

5 студзеня 2010 г., 14-00 
2 красавіка 2010 г., 14-00

Задворны
Барыс Валянцінавіч 
209-54-05, 209-50-70

10.
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ
I ЭЛЕКТРОНІКІ
(вул. Курчатава, 5, аўд. 115)

9 студзеня 2010 г., 10-00 
31 сакавіка 2010 г., 10-00

Ушакоў
Дзмітрый Уладзіміравіч 
209-58-34

H .
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
(вул. Кальварыйская. 9, аўд. 635)

5 студзеня 2010 г., 14-00 
31 сакавіка 2010 г., 14-00

Бобр
Апяксандр Міхайлавіч 
259-74-06

12. ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
(пр. Незалежнасці, 2, аўд. 220)

28 снежня 2009 г., 11-45 
27 сакавіка 2010 г., 12-00

Саладухін
Irap Анатольевіч
209-50-67

13. ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. K. Маркса, 31, актавая зала)

5 студзеня 2010 г., 12-00 
30 сакавіка 2010 г., 12-00

Важнік
Сяргей Аляксандравіч 
222-36-02

14. ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
(вул. Ленінградская, 14, аўд. 201)

8 студзеня 2010 г., 14-00 
2 красавіка 2010 г., 14-00

Прокашава 
Bepa Акімаўна 
209-51-74

15. ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. К. Маркса, 31, актавая зала)

28 снежня 2009 г., 14-00
29 сакавіка 2010 г., 14-00

Вараб'ёў
Апяксандр Уладзіміравіч 
226-39-96

16. ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 8, аўд. 609)

5 студзеня 2010 г., 10-00 
31 сакавіка 2010 г., 10-00

Сатолін
Уладзімір Мікалаевіч 
209-52-79

17.
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОПИ 
(вул. Шпалерная, 7, аўд. 301)

5 студзеня 2010 г., 11-00 
30 сакавіка 2010 г., 11-00

Барабан
Валянціна Іосіфаўна 
306-00-19

18.
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ „
I МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОПИ 
(вул. Рэвалюцыйная, 11, аўд. 309)

5 студзеня 2010 г., 12-00 
30 сакавіка 2010 г., 12-00

Кавалінскі 
Анатоль Іванавіч 
210-41-06

19.
ІНСТЫТУТ ТЭАЛОПІІМЯ 
СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ I КІРЫЛЫ 
(пр. Незалежнасці, 24, аўд. 307)

28 снежня 2009 г., 14-00
29 сакавіка 2010 г., 14-00

Шымбалёва 
Алена Юр'еўна 
227-64-65

20. ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ
(вул. Камсамольская, 21, аўд. 409)

5 студзеня 2010 г., 10-00 
30 сакавіка 2010 г., 10-00

Урублеўская 
Ніна Генадзьеўна 
209-43-68

21. ЛІЦЭЙ
(вул. Ульянаўская, 8, актавая зала)

28 снежня 2009 г., 11-00 
30 сакавіка 2010 г., 11-00

Андреева 
Апена Паўлаўна 
209-56-01

22.
ФАКУЛЬТЭТ „ 
ДАУН1ВЕРС1ТЭЦКАИ АДУКАЦЫІ 
(вул. Маскоўская, 15, актавая зала)

5 студзеня 2010 г., 14-00 
30 сакавіка 2010 г., 14-00

Сакольчык й 
Ірына Анатольеўна 
200-79-64

Паважаныя абітурыенты!
Рэдакцыя газеты “Універсітет” сумесна з прыёмнай камісіяй БДУ рыхтуе да друку яшче адзін 

спецвыпуск для абітурыентаў, дзе плануецца размясціць план прыёму, праграмы ўступных 
іспытаў, прыкладныя варыянты екзаменацыйных заданняў, графік правядзення централізаванага 
тзсціравання і іншую інфармацыю.

Спецыяльныя выпускі газеты “Універсітэт” для абітурыентаў можна набыць у кніжных 
кіёсках “Універсітецкая кніга” , размешчаных у фае галоўнага корпуса БДУ (прасп, Незалежнас- 
ці, 4) і корпусе юрыдычнага факультета (вул. Ленінградская, 8).

http://www.bsu.by
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В БЕЛОРУССКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫ ШУНИВЕРСИТЕТ HА 2010 г.
А дрес: 220030 , г. М инск, пр. Независимости, 4
Тел.: (017) 2 0 9 -5 2 -0 3  (приемная ректора), (017) 2 0 9 -5 0 -8 5  (прием ная ком иссия)
Ф акс: (017) 2 2 6 -5 8 -9 8 ; Web-сайт: w w w .bsu.by
E-m ail: bsu@ bsu.by (прием ная ректора), ab iturient@ bsu.by (прием ная ком иссия)
Условия и порядок приема абитуриентов на дневную и заочную формы получения высшего 

образования в Белорусский государственный университет определяются «Правилами прие
ма в высшие учебные заведения», утвержденными Указом Президента Республики Беларусь 
от 07.02.2006 г. Ns 80, с изменениями и дополнениями, утвержденными Указами Президента 
Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г. Ng 52, от 12.05.2009 г. Ng 243, (да
лее -  «Правила приема в высшие учебные заведения») и настоящим Порядком.

Белорусский государственный университет имеет специальное разрешение (лицензию) 
на право осуществления образовательной деятельности № 02100/0533101 от 02.06.2009 г., 
выданное Министерством образования Республики Беларусь.

Институты БГУ с правом юридического лица имеют собственные лицензии на право осу
ществления образовательной деятельности: Институт теологии имени святых Мефодия и 
Кирилла -  № 02100/0112302 от 19.11.2004 г., Государственный институт управления и со
циальных технологий -  Ng 02100/0453995 от 30.03.2009 г., Институт бизнеса и менедж
мента технологий -  № 02100/0533066 от 01.07.2009 г.

Сроки приема документов от абитуриентов и проведения вступительных испытаний уста
навливаются в соответствии с «Правилами приема в высшие учебные заведения».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Прием абитуриентов осуществляется: 
-  НА ДНЕВНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Подсистема системы 
специальностей и квалификаций, 

в рамках которой проводится конкурс
Квалификация Вступительные испытания

I 2 3
Механико-математический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I.  Математика (направление-научно- 
производственная деятельность) Математик белорусский (русский) язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Математика (направление-научно- 
педагогическая деятельность)

Математик. Препо
даватель математи
ки и информатики

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Математика (направление -  эко
номическая деятельность)

Математик. Матема
тик-экономист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Математика (напр. -  научно-конст
рукторская деятельность, специализа
ция -  математическая электроника)

Математик. Конст
руктор программно
аппаратных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Математика (напр. -  информацион
ные технологии, специализация -  веб
программирование и Интернет-тех
нологии)

Математик. Специа
лист по информаци
онным технологиям

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

6. Математика (напр. -  анализ и модели
рование информационных систем, специ
ализация -  компьютерная математика)

Математик. Систем
ный аналитик

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

7. Механика (направление -  научно
производственная деятельность)

Механик. Матема
тик-прикладник

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

8. Механика (напр. -  научно-произ
водственная деятельность, специали
зация -  компьютерная механика)

Механик. Матема
тик-прикладник

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

9. Механика (направление -  приклад
ная механика) Механик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), математика (ЦТ)
Факультет прикладной математики и информатики

проводится общий конкурс по группе специальностей
I. Прикладная математика (напр. -  на
учно-производственная деятельность)

М а т е м а т и к -п р о 
граммист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Информатика Математик-систем- 
ный программист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Актуарная математика Математик-финан
сист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Экономическая кибернетика (напр. 
-  математические методы в экономике)

Математик-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Компьютерная безопасность (на
правление -  математические методы 
и программные системы)

Сггециал ист по 
защите информа
ции. Математик

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности
6. Прикладная информатика 
(по направлениям) Информатик белорусский (русский) язык (ЦТ), 

физика (ЦТ), математика (ЦТ)
Факультет радиофизики и электроники

проводится общий конкурс по факультету

I. Радиофизика Радиофизик белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

2. Физическая электроника Физик-инженер белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

3. Компью терная безопасность 
(напр. -  радиофизические методы и 
программно-технические средства)

Специалист по за
щите информации. 
Радиофизик

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

4. Прикладная информатика (напр. -  
программно-аппаратные средства об
работки и передачи информации)

Информатик. Спе
циалист по разра
ботке компьютер
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

5. Аэрокосмические радиоэлектрон
ные и информационные системы и 
технологии

Специалист по аэ
рокосмическим си
стемам и техноло
гиям. Радиофизик

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

Физический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I .  Физика (направление -  научно
исследовательская деятельность)

Физик. Исследова
тель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

2. Физика (направление -  про
изводственная деятельность) Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

3. Физика (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Физик. Преподава
тель физики и ин
форматики

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), физика (ЦТ)

4. Физика (направление -  управ
ленческая деятельность) Физик. Менеджер белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), физика (ЦТ)
5. Физика (направление -  ядерные физи
ка и технологии) Физик. Инженер белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), физика (ЦТ)

Химический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I .  Химия (направление -  научно
производственная деятельность)

Химик.
Исследователь

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

2. Химия (напр. -  научно-производст
венная деятельность, специализация -  
радиационная химия, специализация -  
радиохимия)

Химик.
Исследователь

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

3. Химия (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Химик. Преподава
тель химии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

4. Химия (направление -  фармацев
тическая деятельность)

Химик.
Химик-фармацевт

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

5. Химия (направление -  охрана окру
жающей среды, специализация -  хи
мическая экология)

Химик.
Химик-эколог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

6. Химия (направление-управленческая 
деятельность) Химик. Менеджер белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), химия (ЦТ)
Биологический факультет

проводится общий конкурс по факультету
I.  Биология (направление -  научно
производственная деятельность) Биолог белорусский (русский) язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), биология (ЦТ)

2. Биология (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Биолог. Преподава
тель биологии и хи
мии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

3. Биология (направление -  биотех
нология)

Биолог-биотехно
лог. Преподаватель 
биологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

4. Биоэкология
Биолог-эколог. Пре
подаватель биоло
гии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), биология (ЦТ)

Географический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I.  География (направление -  гидро
метеорология)

Географ.
Г идрометеоролог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

2. География (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Географ. Препода
ватель географии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

3. География (направление -  геоин- 
формационные системы

Географ. Специалист 
по геоинформаци- 
онным системам

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

4. Геология и разведка месторожде
ний полезных ископаемых Инженер-геолог белорусский (русский) язык (ЦТ), 

математика (ЦТ), география (ЦТ)

5. Геоэкология
Г е о гр а ф -эко л о г. 
Преподаватель гео
графии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I. Экономическая теория
Экономист. Препо
даватель экономи
ческих дисциплин

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Экономика Экономист-анали
тик

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Финансы и кредит Экономист белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Менеджмент (направление -  меж
дународный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

5. Менеджмент (направление -  иннова
ционный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики
проводится раздельный конкурс по специальностям, направлениям специальности

I .  Журналистика (направление -  
печатные СМИ) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

2. Журналистика (направление -  
аудиовизуальная журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

3. Журналистика (направление -  
веб-журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

4. Журналистика (направление -  
менеджмент средств массовой инфор
мации)

Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

5. Международная журналистика Журналист-
международник

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

6. Информация и коммуникация (на
правление -  технологии коммуника
ции)

Специалист по ин
формации и ком
муникации. Журна
лист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

7. Литературная работа (направле
ние -  редактирование)

Литературный ре
дактор. Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

Филологический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей

I. Белорусская фи
лология (по направ
лениям)

1. Филолог. Преподаватель белорусского языка и 
литературы. Литературно-редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель белорусского языка и 
литературы. Специалист по компьютерной фило
логии

б ел ор усски й  язы к 
(ЦТ), история Белару
си (ЦТ), белорусская 
литература (УЭ)

2. Славянская (сла
вянская и белорус
ская) филология

Филолог. Преподаватель славянских языков и ли
тератур. Переводчик

б ел ор усски й  язы к 
(ЦТ), история Белару
си (ЦТ), белорусская 
литература (УЭ)

проводится общий конкурс по группе специальностей

3. Русская филоло
гия (по направле
ниям)

1. Филолог. Преподаватель русского языка и лите
ратуры. Литературно-редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского языка и лите
ратуры. Специалист по компьютерной филологии

русский язык (ЦТ), 
история  Беларуси 
(ЦТ), русская литера
тура (УЭ)
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3. Современные иностранные языки 
(напр. -  преподавание, специализация 
-  компьютерное обучение языкам)

Лингвист. Препо
даватель двух ино
странных языков

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), иностран
ный язык (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальностям, направлениям специальности, специализациям
4. Культурология (напр. -  фундамен
тальная культурология, специализация 
-  американистика и английский язык)

Культуролог-иссле
дователь.
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

5. Культурология (направление -  фун
даментальная культурология, специали
зация -  германистика и немецкий язык)

Кул ьту рол ог- и сел е-
дователь.
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

6. Культурология (напр. -  фундамен
тальная культурология, специализа
ция -  гебраистика и английский язык)

Культуролог-иссле
дователь.
Преподаватель

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

7. Дизайн (направление -  коммуника
тивный дизайн) Дизайнер

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  рисунок, 2 этап -  свобод
ная композиция

8. Менеджмент (напр. -  социально- 
админисгративныи менеджмент, специ
ализация -  социальный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

9. Социальная работа (напр. -  социально
педагогическая деятельность)

Специалист по со
циальной работе

белорусский (русский) язык (ЦТ), исто
рия Беларуси (ЦТ), биология (ЦТ)

10. Информатика (специализация -  
веб-дизайн и компьютерная графика)

Математик -  систем
ный программист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Бизнес-администрирование М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Логистика Логистик-экономист белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Управление информационными ре
сурсами

М енеджер-эконо
мист информацион
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

Институт теологии имени святых Met юдия и Кирилла
проводится конкурс по специальности

I. Теология
Tеолог-рел и гиовед. 
Преподаватель эти
ки, эстетики и куль
турологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), 
библейская история (УЭ)

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I.  Дизайн (направление -  дизайн 
предметно-пространственной среды) Дизайнер

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ),творчество 
( I  этап -  рисунок, 2 этап -  свобод
ная композиция)

2. Менеджмент (напр. -  социально
административный менеджмент, спе
циализация -  управление персона
лом; напр. -  финансовый и инвести
ционный менеджмент; направление -  
менеджмент недвижимости)

Менеджер-
экономист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

3. Социальная работа (направление -  
социо-медико-психологическая дея
тельность)

Специалист по со
циальной работе. 
Психолог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), биология 
(ЦТ)

Военный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Психология (специализация -  
морально-психологическое обеспече
ние воинской деятельности)

Психолог.
Преподаватель пси
хологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), биология 
(ЦТ)

2. Химия (напр. -  радиационная, хи
мическая и биологическая защита)

Специалист по управ
лению. Химик-эколог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), химия (ЦТ)

3. География (направление -  геоин- 
формационные системы, специализа
ция -  геоинформационные системы 
военного назначения)

Географ.
Специалист по гео- 
информационным 
системам

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

4. Правоведение (специализация -  юри
сконсультская работа в военной сфере) Юрист белорусский (русский) язык (ЦТ), ма

тематика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)

5. Журналистика (направление -  пе
чатные СМИ, специализация -  воен
ная журналистика)

Журналист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 2 
этап -  творческое тестирование)

6. Международные отношения (спе
циализация -  международные отно
шения в военной сфере)

Специалист по меж
дународным отно
шениям. Перевод
чик-референт

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

-  НА ДНЕВНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
I 2 3

Юридический факультет
проводится конкурс по специальности

I.  Правоведение (для выпускников 
Юридического колледжа БГУ) Юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
теория права, конституционное и 
административное право (ПЭ), граж
данское и уголовное право (ПЭ)

Исторический факультет
проводится конкурс по специальности

I.  Документоведение (направление -  
документационное обеспечение управ
ления) (для выпускников Полоцкого 
колледжа УО Витебский государствен
ный университет имени П.М. Машерова

Документовед. 
Организатор доку
ментационного обе
спечения управле
ния

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история государственных учрежде
ний (ПЭ), документационное обе
спечение управления и архивове
дение (ПЭ)

-  НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
I 2 3

Механико-математический факультет
проводится общий конкурс по группе направлений специальности

I. Математика (направление -  инфор
мационные технологии, специализа
ция -  веб-программирование и Ин
тернет-технологии)

Математик. 
Специалист по ин
формационным тех
нологиям

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Математика (направление-научно
педагогическая деятельность)

Математик. 
Преподаватель ма
тематики и инфор
матики

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
физика (ЦТ), математика (ЦТ)

Биологический факультет
проводится общий конкурс по группе направлений специальности

I. Биология (направление -  научно
производственная деятельность) Биолог белорусский (русский) язык (ЦТ), 

химия (ЦТ), биология (ЦТ)

4. Славянская 
(славянская и рус
ская) филология

Филолог. Преподаватель славянских языков и ли
тератур. Переводчик

русский язык (ЦТ), исто
рия Беларуси (ЦТ), рус
ская литература (!»0)

проводится общий конкурс по группе специальностей

5. Восточная 
(китайская) фило
логия

Филолог. Преподаватель китайского языка и лите
ратуры. Переводчик

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), иностран
ный язык (ЦТ)

6. Романо-герман
ская (итальянская) 
филология

Филолог. Преподаватель итальянского языка и ли
тературы. Переводчик

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), иностран
ный язык (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по направлениям специальности

7. Романо-герман
ская (английская) 
филология

Филолог. Преподаватель английского языка и ли
тературы. Переводчик

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), англий
ский язык (ЦТ)

8. Романо-герман
ская (нем ецкая) 
филология

Филолог. Преподаватель немецкого языка и лите
ратуры. Переводчик

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), немецкий 
язык (ЦТ)

9. Романо-герман
ская (французская) 
филология

Филолог. Преподаватель французского языка и 
литературы. Переводчик

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), француз
ский язык (ЦТ)

Исторический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I.  Документоведе
ние (по направле
ниям)

1. Документовед. Организатор документационного 
обеспечения управления
2. Документовед. Организатор информационного 
обеспечения управления
3. Документовед. Специалист по защите информа
ции

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

2. Историко-архиво- 
ведение Историк-архивист. Преподаватель

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

3. История (по на
правлениям)

1. Историк. Преподаватель истории и социально
гуманитарных дисциплин
2. Историк-археолог. Преподаватель
3. Историк-этнолог. Преподаватель
4. Историк. Искусствовед. Преподаватель истории и 
социально-гуманитарных дисциплин
5. Историк-политолог. Преподаватель

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

4. Музейное дело 
и охрана историко
культурного насле
дия (по направле
ниям)

1. Историк-музеолог. Преподаватель
2. Искусствовед-музеолог. Преподаватель
3. Менеджер по культурному наследию и туризму

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

Факультет философии и социальных наук
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Философия Философ. Преподаватель философии и социально
гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), обще
ствоведение (ЦТ)

2. Социология Социолог. Преподаватель социологии и социально
политических дисциплин

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), обще
ствоведение (ЦТ)

3. Информация и 
коммуникация (на
правление -  соци
альные техноло
гии, научно-педа
гогическая деятель
ность)

Специалист по информации и коммуникации. Пре
подаватель социально-политических дисциплин

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), обще
ствоведение (ЦТ)

4. Психология Психолог. Преподаватель психологии
белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), биология 
(ЦТ)

Факультет международных отношений
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Лингвострановедение
Востоковед-между
народник. Перевод- 
чик-'референт

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

2. Международное право
Юрист-международ
ник со знанием ино
странных языков

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

3. Мировая экономика Экономист белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

4. Менеджмент (направление -  ме
неджмент в сфере международного 
туризма)

М енеджер-эконо
мист. Переводчик- 
референт

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

5. Таможенное дело Специалист тамо
женного дела

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

6. Международные отношения
Специалист по меж
дународным отноше
ниям. Переводчик- 
референт

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

Юридический факультет
проводится общий конкурс по группе специальностей

I. Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), обществоведе
ние (ЦТ)

2. Экономическое право Юрист со знанием 
экономики

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), обществоведе
ние (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности

3. Политология (направление -  
политико-юридическая деятельность) Политолог-юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), общество
ведение (ЦТ)

Гуманитарный факультет
проводится общий конкурс по группе направлений специальности

I.  Современные иностранные языки 
(направление -  перевод)

Лингвист. Перевод
чик с английского 
языка

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), иностран
ный язык (ЦТ)

2. Современные иностранные языки 
(направление -  преподавание, специа
лизация -  компьютерная лингвистика)

Лингвист. Препо
даватель двух ино
странных языков

белорусский (русский) язык (ЦТ), ис
тория Беларуси (ЦТ), иностранный 
язык (ЦТ)
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Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I.  Менеджмент (напр. -  социально
административный менеджмент, спе
циализация -  управление персона
лом; напр. -  финансовый и инвести
ционный менеджмент; направление -  
менеджмент недвижимости)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

2. Социальная работа (направле
ние -  социо-медико-психологическая 
деятельность)

Специалист по со
циальной работе. 
Психолог

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), биология 
(ЦТ)

3. Правоведение (специализация -  
правовое обеспечение бизнеса) Юрист белорусский (русский) язык (ЦТ), ма

тематика (ЦТ), обществоведение (ЦТ)

-  НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
I 2 3

Юридический факультет
проводится конкурс по специальности

I .  Правоведение (для выпускников 
Юридического колледжа БГУ) Юрист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
теория права, конституционное и 
административное право (ПЭ), граж
данское и уголовное право (ПЭ)

Исторический факультет
проводится конкурс по специальности

I. Документоведение (напр, -  докумен
тационное обеспечение управления 
(для выпускников Полоцкого коллед
жа УО Витебский государственный 
университет имени П.М. Машерова, 
а также выпускников 2010 г. Минско
го государственного политехнического 
колледжа. Витебского государственно
го технологического колледжа, Мин
ского профессионально-технического 
колледжа электроники)

Документовед. 
Организатор доку
ментационного обе
спечения управле
ния

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история государственных учрежде
ний (ПЭ), документационное обе
спечение управления и архивове
дение (ПЭ)

-  НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I 2 3
Юридический факультет

проводится конкурс по специальности

I. Правоведение Юрист
зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

Экономический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Менеджмент (направление -  меж
дународный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Финансы и кредит Экономист
зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

. Механико-математический факультет
проводится конкурс по специальности

I.  Математика (направление -  науч
но-педагогическая деятельность; на
правление -  информационные тех
нологии, специализация -  веб
программирование и Интернет- 
технологии)

1. Математик. Пре
подаватель матема
тики и информатики
2. Математик. Специ
алист по информаци
онным технологиям

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

Исторический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Документоведение 
(по направлениям)

1. Документовед. 
Организатор доку
ментационного обе
спечения управления
2. Документовед. 
Организатор инфор
мационного обеспе
чения управления
3. Документовед. 
Специалист по за
щите информации

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Музейное дело и охрана историко
культурного наследия (по направле
ниям)

1.Йсторйк-музеолог. 
Преподаватель
2. Искусствовед-му- 
зеолог. Преподаватель
3. М енеджер по 
культурному насле
дию и туризму
4. Музеевед

зачисление производится 
в соответствии с п.30 
«Правил приема в высшие 
учебные заведения»

Факультет философии и социальных наук
проводится конкурс по специальности

I. Психология
Психолог.
Преподаватель пси
хологии

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

Государственный институт управления и социальных технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Менеджмент (напр. -  социально
административный менеджмент, 
специализация -  управление пер
соналом; напр. -  финансовый и инве
стиционный менеджмент; напр. -  ме
неджмент недвижимости)

Менеджер-
экономист

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Правоведение (специализация -  
правовое обеспечение бизнеса) Юрист

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Бизнес-администрирование М енеджер-эконо
мист

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Логистика Логистик-экономист
зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

3. Управление инновационными про
цессами

Специалист по ин
новациям

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

4. Управление информационными ре
сурсами

М енеджер-эконо
мист информацион
ных систем

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Биология (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Биолог.
Преподаватель био
логии и химии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), 
биология (ЦТ)

проводится раздельный конкурс по специальности

3. Биоэкология
Биолог-эколог. Пре
подаватель биоло
гии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
химия (ЦТ), 
биология (ЦТ)

Географический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  География (направление -  научно
педагогическая деятельность)

Географ. Препода
ватель географии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

2. Геоэкология
Г еограф-эколог. 
Преподаватель гео
графии и экологии

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), география (ЦТ)

Экономический факультет
проводится общий конкурс по факультету

I. Экономическая теория
Экономист. Пре
подаватель э ко 
номических дисцип
лин

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математика 
(ЦТ)

2. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математика 
(ЦТ)

3. Менеджмент (направление -  меж
дународный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математика 
(ЦТ)

4. Менеджмент (направление -  инно
вационный менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математика 
(ЦТ)

Факультет журналистики Института журналистики
проводится раздельный конкурс по направлениям специальности

I .  Журналистика 
(направление -  печатные СМИ) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 
2 этап -  творческое тестирование)

2. Журналистика (направление -  
аудиовизуальная журналистика) Журналист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), творчество 
( I  этап -  творческое сочинение, 
2 этап -  творческое тестирование)

Филологический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Белорусская фи
лология
(по направлениям)

1. Филолог. Преподаватель белорусского языка и 
литературы. Литературно-редакционный сотруд
ник
2. Филолог. Преподаватель белорусского языка и 
литературы. Специалист по компьютерной фило
логии

б ел ор усски й  язык 
(ЦТ), история Белару
си (ЦТ), белорусская 
литература (УЭ)

2. Русская филоло
гия (по направле
ниям)

1. Филолог. Преподаватель русского языка и литера
туры. Литературно-редакционный сотрудник
2. Филолог. Преподаватель русского языка и лите
ратуры. Специалист по компьютерной филологии

русский язык (ЦТ), 
и стория Беларуси 
(ЦТ), русская литера
тура (УЭ)

Факультет философии и социальных наук
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Философия Философ. Преподаватель философии и социально
гуманитарных дисциплин

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), обще
ствоведение (ЦТ)

2. Социология Социолог. Преподаватель социологии и социаль
но-политических дисциплин

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), обще
ствоведение (ЦТ)

Исторический факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Документоведе
ние (по направле
ниям)

1. Документовед. Организатор документационного 
обеспечения управления
2. Документовед. Организатор информационного 
обеспечения управления
3. Документовед. Специалист по защите информа
ции

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

2. Историко-архиво- 
ведение Историк-архивист. Преподаватель

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

3. История Историк. Преподаватель истории и социально-гу
манитарных дисциплин ’

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

4. Музейное дело 
и охрана историко
культурного насле
дия (по направле
ниям)

1. Историк-музеолог. Преподаватель
2. Искусствовед-музеолог.
Преподаватель
3. Менеджер по культурному наследию и туризму
4. Музеевед

белорусский (русский) 
язык (ЦТ), история Бе
ларуси (ЦТ), всемир
ная история новейше
го времени (ЦТ)

Юридический факультет
проводится конкурс по специальности

I.  Правоведение Юрист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
математика (ЦТ), обществоведе
ние (ЦТ)

Гуманитарный факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Менеджмент (направление -  
социально-административный менед
жмент, специализация -  социальный 
менеджмент)

М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

2. Социальная работа (направление -  
социо-педагогическая деятельность)

Специалист по со
циальной работе

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
история Беларуси (ЦТ), биология 
(ЦТ)

Институт бизнеса и менеджмента технологий
проводится раздельный конкурс по специальностям

I. Бизнес-администрирование М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

2. Логистика Логистик-экономист белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)

3. Управление информационными ре
сурсами

М енеджер-эконо
мист информацион
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), ино
странный язык (ЦТ), математика (ЦТ)
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-  НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
I 2 3

проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Бизнес-администрирование М енеджер-эконо
мист

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

2. Управление информационными ре
сурсами

М енеджер-эконо
мист информацион
ных систем

белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

3. Финансы и кредит Экономист
белорусский (русский) язык (ЦТ), 
иностранный язык (ЦТ), математи
ка (ЦТ)

-  НА ЗАОЧНУЮ СОКРАЩЕННУЮ ФОРМУ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

I 2 3
проводится раздельный конкурс по специальностям

I .  Бизнес-администрирование М енеджер-эконо
мист

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

2. Финансы и кредит Экономист
зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

3. Управление информационными ре
сурсами

М енеджер-эконо
мист информацион
ных систем

зачисление производится в соот
ветствии с п.30 «Правил приема в 
высшие учебные заведения»

При поступлении на специальности «жур
налистика», «международная журналисти
ка», «международное право», «международ
ные отношения», «правоведение», «экономи
ческое право», «таможенное дело» абитури
енты в обязательном порядке с 5 по 31 мар
та регистрируются на прохождение профес
сионально-психологического собеседо
вания (тестирования) и проходят его с 5 по 
30 апреля в соответствии с «Инструкцией о 
порядке проведения профессионально-пси
хологического собеседования или тестирова
ния в высших учебных заведениях», утверж
денной Постановлением Министерства об
разования Республики Беларусь от 26 фев
раля 2008 г. Ns 17.

На военный факультет БГУ принимаются:
-  граждане Республики Беларусь в возрас

те от 17 до 21 года (в том числе те, которые 
достигнут 17-летнего возраста или достигли 
21 -летнего возраста в год поступления на учебу);

-  граждане Республики Беларусь, которые 
прошли или проходят срочную военную служ
бу, службу в резерве или прошли военную 
службу по контракту, в возрасте до 23 лет;

-  военнослужащие, которые проходят воен
ную службу по контракту, в возрасте до 25 лет.

Лица из числа гражданской молодежи и 
лица, отслужившие срочную военную службу, 
службу в резерве или военную службу по кон
тракту, принимаются по направлениям рай
онных (городских) военных комиссариатов. 
Лица, проходящие срочную военную служ
бу, службу в резерве, военную службу по кон
тракту, принимаются по направлениям коман
диров воинских частей.

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, 
представляют вместе с другими документами 
письменное согласие одного из родителей или 
законного представителя.

До начала вступительных испытаний осу
ществляется профессиональный отбор по сле
дующим направлениям: состояние здоровья, 
физическая подготовленность, профессио
нально-психологические качества. Профес
сиональный отбор проводится комиссиями 
районных военных комиссариатов (предва
рительный) и комиссиями областных военных 
комиссариатов (окончательный). Абитуриен
ты, не прошедшие профессиональный отбор, 
к сдаче вступительных испытаний и участию в 
конкурсе на зачисление не допускаются. ^

В Институт теологии имени святых Me- 
фодия и Кирилла принимаются лица по ха
рактеристикам-рекомендациям настоятелей 
церковных приходов.

На гуманитарный факультет на специаль
ности «культурология (направление -  фунда
ментальная культурология, специализация -  
американистика и английский язык)» и «куль
турология (направление -  фундаментальная 
культурология, специализация -  гебраистика 
и английский язык)» принимаются абитуриен
ты, владеющие английским языком в объеме 
средней школы. На специальность «культуро
логия (направление -  фундаментальная куль
турология, специализация -  германистика и 
немецкий язык)» принимаются абитуриенты, 
владеющие немецким языком в объеме сред
ней школы.

Выпускники Ю ридического колледжа  
БГУ, поступившие на дневную (заочную) со
кращенную форму получения образования, за
числяются на 3-й курс юридического факуль
тета.

Выпускники Полоцкого колледжа УО Ви
тебский государственный университет 
имени П.М. Машерова, поступившие на днев
ную (заочную) сокращенную форму получения 
образования, зачисляются на 2-й курс истори
ческого факультета.

Выпускники 2010 г. Минского государст
венного политехнического колледжа, Ви
тебского государственного технологи
ческого колледжа, М инского проф ес
сионально-технического колледжа элек
троники, поступившие на заочную сокращен

ную форму получения образования, зачисляют
ся на 2-й курс исторического факультета.

Получение второго высшего образова
ния по заочной сокращенной форме обуче
ния осуществляется в БГУ только по следую
щим специальностям: юридический факуль
тет -  «правоведение»; экономический факуль
тет -  «менеджмент (направление -  междуна
родный менеджмент)», «финансы и кредит»; 
механико-математический факультет -  «мате
матика (направление -  научно-педагогическая 
деятельность; направление -  информаци
онные технологии, специализация -  веб
программирование и Интернет-технологии)»; 
исторический факультет -  «документоведение 
(по направлениям)», «музейное дело и охра
на историко-культурного наследия (по направ
лениям)»; факультет философии и социаль
ных наук -  «психология»; Государственный ин
ститут управления и социальных технологий -  
«менеджмент (направление -  социально
административный менеджмент, специали
зация -  управление персоналом; направле
ние -  финансовый и инвестиционный менед
жмент; направление -  менеджмент недвижи
мости)», «правоведение (специализация -  
правовое обеспечение бизнеса)»; Институт 
бизнеса и менеджмента технологий -  «бизнес- 
администрирование», «логистика», «управле
ние инновационными процессами», «управле
ние информационными процессами». Для по
лучения второго или следующего высшего об
разования по иным специальностям и формам 
обучения в соответствии с планом приема 
в БГУ принимаются лица, имеющие диплом об 
окончании высшего учебного заведения.

На параллельное обучение в соответ
ствии с планом приема в БГУ принимают
ся студенты 3-6  курсов вузов Республики Бе
ларусь, которые получили по изученным дис
циплинам за весь период обучения оценки не 
ниже, чем «семь» (по десятибалльной шкале). 
При этом учебные занятия по месту основ
ной учебы студента и на избранной им для па
раллельного обучения специальности долж
ны проводиться, как правило, в разные сме
ны, чтобы обеспечить студенту возможность в 
полном объеме посещать занятия.

Зачисление в состав студентов для полу
чения второго или следующего высшего об
разования, а также на параллельное обучение 
осуществляется приемной комиссией БГУ на 
основе заключения декана соответствующего 
факультета о возможности обучения абитури
ента сразу на втором или старших курсах и на
личии вакантных мест на этом курсе. В случае 
положительного заключения декана факульте
та зачисление абитуриента на платное обуче
ние осуществляется без вступительных экза
менов.

В случае значительного несоответствия 
требований учебного плана второй специ
альности ранее полученному абитуриентом 
образованию, на основании заключения де
кана факультета приемная комиссия БГУ 
принимает решение о необходимости про
хождения абитуриентом полного курса обу
чения. В этом случае абитуриент сдает все 
вступительные испытания, предусмотрен
ные «Порядком приема в Белорусский го 
сударственный университет на 2010 год», и 
пользуется правом внеконкурсного зачисле
ния на платное обучение.

Лица, получившие первое высшее образо
вание в вузах Республики Беларусь на плат
ной основе и поступающие в БГУ для получе
ния второго высшего образования на бюджет
ной основе; лица, получившие первое выс
шее образование на бюджетной основе, ко
торым в соответствии с заключением медико
реабилитационной экспертной комиссии про
тивопоказана работа по ранее полученной 
специальности в связи с ухудшением состоя
ния здоровья; лица, которые учатся в вузах Ре
спублики Беларусь на платной основе и посту
пают в БГУ на бесплатное параллельное обу
чение, сдают все вступительные испытания,

предусмотренные «Порядком приема в Бело
русский государственный университет на 2010 
год», и участвуют в конкурсе на бюджетное об
учение среди лиц, поступающих в БГУ для по
лучения первого высшего образования. В слу
чае прохождения по конкурсу на бюджетные 
места такие лица могут быть переведены на 
основе заключения декана факультета о соот
ветствии требований учебного плана второй 
специальности ранее полученному абитуриен
том образованию на второй или старшие кур
сы, но только при наличии вакантных бюджет
ных мест на данном курсе.

Сроки и условия зачисления устанавли
ваются «Правилами приема в высшие учебные 
заведения».

При равном общем количестве баллов 
зачисление производится в соответствии с 
п. 24 «Правил приема в высшие учебные заве
дения».

При поступлении на дневную и заочную 
форму получения образования после лиц, ука
занных в п. 24 «Правил приема в высшие учеб
ные заведения», преимущественное право на 
зачисление при поступлении на соответству
ющие факультеты БГУ в порядке перечисления 
имеют:

-  выпускники лицея БГУ;
-  выпускники факультета доуниверситет- 

ского образования БГУ;
-  лица, обучающиеся в БГУ на платной фор

ме получения образования;
-лица, прошедшие обучение в классах, ра

ботающих на основании договоров о сотруд
ничестве с факультетами БГУ;

-  лица, имеющие стаж работы по специаль
ности не менее 6 месяцев;

-  лица, имеющие более высокий балл всту
пительного испытания по первому профильно
му предмету;

-лица, имеющие более высокий балл в до
кументе об образовании по второму профиль
ному предмету;

-  победители олимпиад «Абитуриент БГУ- 
2010»;

-  лица, прошедшие годичную подготовку 
в «Школах юных» и «Школах абитуриентов» на 
факультетах БГУ.

При поступлении на заочную сокращенную 
форму получения второго высшего образова
ния после лиц, указанных в п. 30 «Правил при
ема в высшие учебные заведения», преимуще
ственное право на зачисление в порядке пере
числения имеют:

-  лица, работающие по профилю избран
ной специальности;

-  лица, представившие ходатайство с ме
ста работы о том, что получение второй спе
циальности вызвано служебной необходимо
стью;

-  лица, имеющие более высокий средний 
балл документа о высшем образовании;

-  лица, которым противопоказана работа 
по полученной ранее специальности в связи с 
ухудшением состояния здоровья (при наличии 
заключения медико-реабилитационной экс
пертной комиссии).

При поступлении на параллельную форму 
получения образования после лиц, указанных 
в п. 30 «Правил приема в высшие учебные за
ведения», преимущественное право на зачис
ление имеют:

-  лица, имеющие более высокий средний 
балл документа об образовании (академиче
ской справки с места учебы).

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
(НАПРАВЛЕНИЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ), ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 
НА КОТОРЫЕ КОНКУРС В 2 0 0 9  г. 

СОСТАВИЛ 5 И БОЛЕЕ 
ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО;

ДНЕВНАЯ ФОРМА
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
факультет международных отношений -

«международные отношения», «международ
ное право», «лингвострановедение»;

гуманитарный факультет -  «дизайн (на
правление -  коммуникативный дизайн)», «ин
форматика (специализация -  веб-дизайн и 
компьютерная графика)»;

Государственный институт управле
ния и социальных технологий -  «дизайн 
(направление -  дизайн предм етно-прост
ранственной среды)»;

ДНЕВНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА 
ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
юридический факультет -  «правоведе

ние».

СВЕДЕНИЯ 
О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ, 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На факультете доуниверситетского образо

вания БГУ работают подготовительное отделе
ние для белорусских граждан, подготовитель
ное отделение для граждан СНГ, подготови
тельное отделение для иностранных граждан 
дальнего зарубежья.

На подготовительном отделении для бело
русских граждан ведется обучение по следую
щим профилям: математический, физический, 
химический, биологический, географический, 
исторический, правоведение, экономический, 
языкознание и литературоведение, иностран

ные языки, журналистика, психология, фило
софский, социологический, международные 
отношения.

Форма обучения: дневная, вечерняя, заоч
ная. Продолжительность обучения: 9 месяцев. 
Обучение платное.

Факультет доуниверситетского образова
ния БГУ организует репетиционное тестиро
вание.

Тел. для справок: (+375-17) 209-59-59.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫ Е КУРСЫ
1. Подготовительные курсы ГУО «Инсти

тут непрерывного образования БГУ». На
курсах ведется подготовка к централизован
ному тестированию, а также к профильным эк
заменам: «Русская литература», «Белорусская 
литература», «Библейская история», «Творче
ство (профиль -  «журналистика»)», «Творче
ство (профиль -  «дизайн»)».

Формы обучения: дневная, вечерняя, очно
заочная, заочная. Продолжительность обуче
ния: от 4 до 9 месяцев в зависимости от интен
сивности выбранной учебной программы. Пре
доставляется возможность обучения в группах 
малой комплектности (4-6 человек). Обучение 
платное.

Тел. для справок: (+375-17) 222-80-10.
2. Подготовительные курсы Института 

журналистики ведут подготовку к сдаче всту
пительных экзаменов в форме централизован
ного тестирования и к профильному экзаме
ну «Творчество» на специальности факультета 
журналистики.

Формы обучения: вечерняя, заочная. Про
должительность обучения: 8 месяцев. Обуче
ние платное.

Тел. для справок: (+375-17) 259-70-32.
3. Подготовительные курсы филологи

ческого факультета ведут подготовку к сда
че вступительных экзаменов в форме центра
лизованного тестирования по русскому языку, 
белорусскому языку, иностранным языкам и к 
профильным экзаменам по русской литерату
ре и белорусской литературе.

Форма обучения: вечерняя. Продолжитель
ность обучения: 4-9 месяцев. Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 222-33-65.
4. Подготовительные курсы ГУО «Госу

дарственный институт управления и соци
альных технологий БГУ» ведут подготовку к 
сдаче профильного экзамена «Творчество» на 
специальность «Дизайн».

Формы обучения: дневная, вечерняя. Про
должительность обучения: 8 месяцев, 4 меся
ца, 1 месяц. Обучение платное.

Тел. для справок: (+375-17) 223-04-30.
Сайт: www.arts.e-edu.by.

Ш КО ЛЫ  Д Л Я  АБИТУРИЕНТОВ
1. При географическом факультете рабо

тает «Школа юного географа и краеведа». Слу
шателями школы могут стать учащиеся 7 -1 1 
классов общеобразовательных школ, лицеев и 
гимназий. Цель школы -  углубленное изучение 
географии. Занятия проводятся каждую по
следнюю субботу месяца на географическом 
факультете (ул. Ленинградская, 16). Обучение 
бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-54-92.
2. При механико-математическом фа

культете работает школа для абитуриентов 
и преподавателей математики. Цель школы -  
углубленное изучение математики и приобре
тение навыков в решении заданий централизо
ванного тестирования. Занятия проводятся раз 
в неделю на механико-математическом факуль
тете (пр-т Независимости, 4). В рамках школы 
проводится очная олимпиада по математике 
«Абитуриент БГУ». Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-50-46, 209
52-49.

3. При факультете прикладной матема
тики и информатики работают «Школа юных 
математиков и информатиков» («ЮНИЦентр- 
XXI», вечерняя форма обучения) и «Очно
заочная школа по математике и информати
ке» для учащихся 5-11 классов общеобра
зовательных школ, лицеев и гимназий. Цель 
школ -  углубленное изучение математики, ин
форматики и физики; приобретение навыков 
в решении заданий централизованного те
стирования. Обучение платное и бесплатное. 
Проводится очная олимпиада по математике 
и информатике «Абитуриент БГУ».

Тел. для справок: (+375-17) 209-50-70.
Сайт: www.school.bsu.by.
4. При факультете радиофизики и элек

троники работает «Школа абитуриента- 
радиофизика» для учащихся выпускных клас
сов общеобразовательных школ, лицеев и гим
назий. Цель школы -  знакомство абитуриентов 
с требованиями вступительного испытания по 
физике, знакомство с факультетом, его учеб
ной и научной базой. В рамках школы прово
дится очная олимпиада по физике «Абитури
ент БГУ». Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-58-36.
5. При физическом факультете работает 

«Очно-заочная физико-математическая шко
ла» для учащихся выпускных классов общеоб
разовательных школ, лицеев и гимназий. Цель 
школы -  помочь абитуриентам систематизи
ровать и углубить знания по физике и матема
тике, подготовиться к сдаче централизованно
го тестирования. Занятия в очной школе про
ходят два раза в месяц (с января по май) на 
физическом факультете (пр-т Независимости, 
2). Обучение бесплатное.

Тел. для справок: (+375-17) 209-52-67.
Сайт: www.physics.bsu.by.
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ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дж ан  -  доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар,
заслуж аны дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь
Віктар Міхайлавіч АНІШЧЫК
Адрас: Мінск, прасп. Незалежнасці, 2
Тэл. 209-52-67; 209-51-15
e-mail: physdean @bsu. by; www .physics. bsu. by

Агульная колькасць прафесараў -  31; 
дацэнтаў -  68; аспірантаў -  41; магістрантаў -  
14; студэнтаў-712.

Паважаныя абітурыенты! Мы сардэчна за- 
прашаем вас на фізічны факультэт БДУ, які мае 
паўвекавую гісторыю. Тут вас чакае шмат яскра- 
вых і запамінальных падзей, што напаўняюць 
студэнцкае жыццё. Але галоўнае -  вы мае- 
це магчымасць атрымаць якасную сучасную 
адукацыю і авалодаць самай універсальнай 
прафесіяй -  ФІЗІК.

Лекцыі кваліфікаваных выкладчыкаў, вяду- 
чых навукоўцаў краіны, навуковыя лабараторыі 
з сучасным фізічным абсталяваннем, атмасфе- 
ра творчага пошуку і ўпэўненасці ў сваіх сілах -  
усё гэта фізічны факультэт.

Падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецыяль- 
насці “Ф ізіка”. У межах гэтай спецыяльнасці 
існуе пяць напрамкаў: навукова-даследчы 
(кваліфікацыя -  “Фізік. Даследчык"), навукова- 
педагагічны (кваліфікацыя “Фізік. Выкладчык 
фізікі і інфарматыкі”), вытворчы (кваліфіка- 
цыя -  "Фізік. Інжынер"), ядзерныя фізіка і тэх- 
налогіі (кваліф ікацыя -  “Ф ізік. Інжынер”) 
і кіраўніцкі (кваліфікацыя -  “Фізік. Менеджэр”).

Пасля заканчэння другога курса студэн- 
ты размяркоўваюцца па спецыялізацыях. На ка
федрах факультэта вядзецца навучанне па роз
ных галінах сучаснай фізічнай навукі: па фізіцы 
паўправаднікоў і паўправадніковых матэрыялаў, 
нана- і м ікраэлектроніцы, праграмаванні 
і інфармацыйным забеспячэнні вылічальных 
сістэм, квантавай і аптычнай электроніцы, лазер
ных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоў- 
ных і плазменных пакрыццях і плёнках, фізіцы 
цвёрдага цела і матэрыялазнаўстве, ядзернай 
фізіцы і фізіцы ядзерных рэактараў, электрон
ным прыборабудаванні і схематэхніцы, біяфізіцы 
і біятэхналогіі, энергафізіцы і нетрадыцыйных

крыніцах энергіі, атамнай фізіцы і фізічных ме- 
тадах пераўтварэння інфармацыі, тэарэтычнай 
фізіцы і іншых.

Акрамя фундаментальней падрыхтоўкі па 
фізіцы і матэматыцы, асаблівая ўвага на фа- 
культэце звяртаецца на сучасныя кампутарныя 
тэхналогіі і інфарматыку. Пра ўзровень адпа- 
веднай падрыхтоўкі нашых выпускнікоў свед- 
чыць той факт, што ў 2009 г. шмат з іх былі раз- 
меркаваныя па заяўках вядучых кампутар- 
ных кампаній: СП ЗАТ “ Міжнародны дзела- 
вы альянс” (больш вядомае як IBA), ЗП “ЭПАМ 
Сістэмз” , ЗАТ “ Ітранзішэн” і інш.

Студэнты актыўна займаюцца навукова- 
даследчай работай. На факультэце дзейнічае 
каля дзесяці гурткоў па розных фізічных на- 
прамках, чатыры студэнцкія навукова-даслед- 
чыя лабараторыі. Па выніках сваіх навуковых 
даследаванняў больш за двадзесяткі студэнтаў- 
фізікаў кожны год атрымліваюць дыпломы, гра- 
маты, грашовыя прэміі.

Аднак жыццё на фізічным факультэце не аб- 
мяжоўваецца толькі вучобай. Дні фізіка, Дзень 
першакурсніка, КВЗ І розныя святы сталі ўжо 
традыцыйнымі. Тут вам і тэатралізаваныя выс
туплений і конкурсы, і гульні, і жарты!..

Нашы выпускнікі працуюць у навукова- 
даследчых інстытутах, канструктарскіх бю

ро, навукова-вытворчых прадпрыемствах, на- 
вучальных установах і іншых арганізацыях, 
у тым ліку ў разнастайных фірмах. Тыя, хто ў 
студэнцкія гады вылучаўся найлепшай паспя- 
ховасцю, маюць магчымасць працягваць наву
чанне ў магістратуры і аспірантуры не толькі ў 
БДУ і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 
але і ў замежных краінах.

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

Больш падрабязныя звесткі пра факультэт 
можна знайсці на нашым сайце. Ha старонцы 
“Абітурыенту” змешчана інфармацыя пра рабо
ту вочна-завочнай школы па фізіцы і матэматыцы 
для абітурыентаў, а таксама шмат іншай карыс- 
най інфармацыі.

МЕХАНІКА -МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан -  кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
Дзмітрый Георгіевіч М ЯДЗВЕДЗЕУ
Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-50-46,209-52-49
e-mail: m edvedev@ bsu.by; www.mmf.bsu.by

Факультэт рыхтуе па дзвюх спецыяльнас- 
цях -  “Механіка” і “Матэматыка”.

У рамках спецыяльнасці “ М е х а н ік а ” 
ажыццяўляецца падрыхтоўка па розных на- 
прамках сучаснай механікі і выкарыстан- 
ня інфармацыйных тэхналогій у механіцы. 
Тут вядзецца навучанне па спецыялізацыях: 
“Фундаментальный і прыкладныя праблемы 
механікі суцэльных асярод д зяў” , “ САПР 
і робататэхніка ў механіцы” , “ Кампутарная 
механіка” , “ Б іямеханіка” і “ Механіка нана- 
сістэм” .

Выпускнікі спецыяльнасці “Механіка” мо- 
гуць атрымаць працу ў ВНУ на кафедрах ме- 
ханічнага профілю (механікі, супрамату, дэта- 
ляў машын і інш.) і прыкладной матэматыкі; 
у навукова-даследчых падраздзяленнях ін- 
стытутаў, звязаныхз вывучэннем разнастайных 
механічных працэсаў і з ’яў, устойлівасцю і на- 
дзейнасцю машын і механізмаў; у канструктар- 
скіх і праектных арганізацыях; ва ўстановах 
і арганізацыях, звязаных з мадэляваннем (ма- 
тэматычным і кампутарным) разнастайных меха- 
нічных працэсаў і механізмаў, а таксама з пра- 
грамаваннем. Ім надаецца кваліфікацыя “Ме- 
ханік. Матэматык-прыкладнік”.

Падрыхтоўка па спецыяльнасці “М атэ 
матыка” вядзецца на навукова-вытворчым 
і навукова-педагагічным аддзяленнях з выву
чэннем як класічных матэматычных прадметаў, 
так і найноўшых праграмна-інфармацыйных 
асяроддзяў, што дае магчымасць далейшага 
размеркаванняўтакія прэстыжныяарганізацыі, 
як ЗАТ “ БелХардГруп” , СП ЗАТ “ Міжнародны 
дзелавы альянс” , ЗП “ЭПАМ Сістэмз” , СП ЗАТ 
“НавучСофт” і інш.

Выпускнікам навукова-вытворчага аддзя- 
лення надаецца кваліфікацыя “Матэматык”. 
Як правіла, яны працуюць у вышэйшых і ся- 
рэдніх спецыяльных навучальных установах, 
навукова-даследчых акадэмічных і галіновых 
інстытутах, канструктарскіх бюро, вылічальных 
і інфармацыйных цэнтрах, на прадпрыемствах 
прамысловых міністэрстваў і ведамстваў, у 
банках і г. д.

Студэнты навукова-педагагічнага аддзя- 
лення дадаткова вывучаюць прадметы псі- 
холага-педагагічнага цыкла, атрымліваючы 
кваліфікацыю “Матэматык. Выкладчык матэ
матыкі і інфарматыкі” , і могуць працаваць ва 
ўстановах адукацыі.

Падрыхтоўка па спецыяльнасці “М атэ
матыка” адбываецца таксама па напрамках 
і спецыялізацыях, якія маюць індывідуальныя 
навучальныя планы, адпаведныя сённяшнім 
патрабаванням.

Спецыялізацыя “ Матэматычныя метады ў 
эканоміцы” мае эканамічны напрамак. Студен
там чытаюцца фундаментальныя матэматыч
ныя курсы, а таксама курсы тэарэтычнай эка-

номікі -  асновы эканамічнай тэорыі, мікра- 
эканоміка, макраэканоміка. Паглыбленаму вы- 
вучэнню спецыфікі прымянення матэматыч
ных метадаў прысвячаюцца вялікія курсы ста- 
тыстычных метадаў эканомікі (эканаметрыкі), 
эканоміка-матэматычнага мадэлявання, ста- 
хастычных метадаў у эканоміцы і фінансах. 
Выпускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць як 
прафесійныя матэматыкіўдаследчых аддзелах 
і лабараторыях разнастайных прадпрыемстваў, 
а таксама як эканамісты-матэматыкі -  у банках, 
страхавых фірмах, агенцтвах па продажы неру- 
хомай маёмасці І г. д. Im надаецца кваліфікацыя 
“Матэматык. Матэматык-эканаміст’’.

Спецыялізацыя“Матэматычнаяэлектроніка” 
адносіцца да навукова-канструктарскай дзей- 
насці. Падрыхтоўка спецыялістаў прадугледж- 
вае паглыбленае вывучэнне логіка-матэматыч- 
ных асноў вылічальнай тэхнікі (матэматычнай 
логікі, тэорыі аўтаматаў, тэорыі графаў, тэорыі 
алгарытмаў, дыскрэтнай матэматыкі і інш.). 
Асаблівая ўвага надаецца вывучэнню пытанняў 
пабудовы прыбораў вылічальнай тэхнікі на ас- 
нове выкарыстання мікрапрацэсарнай тэхнікі 
ііншыхнайноўшыхдасягненняўмікраэлектроні- 
кі. Выпускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць 
у айчынных і замежных навукова-даследчых 
лабараторыях, праектных арганізацыях, кан- 
структарскіх бюро, на разнастайных прад
прыемствах. Im надаецца кваліфікацыя “Ма
тэматык. Канструктар пратрамна-апаратных 
сістэм”.

За час навучання на спецыялізацыі “Кам
путарная матэматыка” студэнты атрымліваюць 
веды ў галіне матэматыкі, інфарматыкі, срод- 
каў кампутарнай матэматыкі, інфармацый- 
ных сістэм, матэматычных метадаў аналізу 
інфармацыі. Выпускнікі гэтай спецыялізацыі

з ’яўляюцца спецыялістамі па распрацоўцы, 
стварэнні і суправаджэнні інфармацыйных сі- 
стэм любога ўзроўню; распрацоўцы і пры- 
мяненні матэматычных метадаў апрацоўкі, на- 
запашвання, надзейнасці захавання, перада- 
чы і забеспячэння аховы інфармацыі. Яны мо
гуць працаваць у навукова-даследчых цэн
трах, ІТ-кампаніях, прагнозна-аналітычных 
структурах, органах кіравання, на прадпры
емствах розных галін народнай гаспадаркі, у 
банках, фірмах, навучальных установах. Im  на
даецца кваліфікацыя “Матэматык. Сістэмны 
аналітык”.

Спецыялізацыя “Вэб-праграмаванне і Ін- 
тэрнэт-тэхналогіі” спалучае фундаментальную 
падрыхтоўку ў класічных матэматычных 
дысцыплінах (матэматычны і функцыяналь- 
ны аналіз, алгебра, геаметрыя і тапалогія, тэ- 
орыя імавернасцяў і інш.), паглыбленае вы
вучэнне раздзелаў матэматыкі, якія актыўна 
ўжываюцца ў прыкладных кампутарных галінах 
(лічбавыя метады, дыскрэтная матэматыка і ма- 
тэматычная логіка, тэорыя апгарытмаў, матэма- 
тычная статыстыка і інш.) з навучаннем перада- 
вым тэхналогіям праграмавання. Студэнты вы
вучаюць курсы па асноўных мовах праграмаван
ня, Java- i NET-тэхналогіях, тэхнапогіях праекта- 
вання І работы з базамі дадзеных, кампутарнай 
бяспецы і ахове інфармацыі. Выпускнікі могуць 
працаваць у навукова-даследчых цэнтрах І цэн
трах высокіх тэхналогій; у IT-кампаніях, якія зай
маюцца распрацоўкайпраграмнага забеспячэн
ня І комплексных праграмных рашэнняў на ас- 
нове навукаёмістых інфармацыйных тэхналогій; 
на прадпрыемствах, у органах кіравання, бан
ках, фірмах, навучальных установах. Im  нада
ецца кваліфікацыя “Матэматык. Спецыяліст па 
інфармацыйных тэхналогіях”.
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У цяперашні час на 9 кафедрах факультэта 
працуюць 84 выкладчыкі, сярод якіх 2 акадэмікі 
HAH Беларусі, 15 прафесараў, 20 дактароў на
вук, 50 дацэнтаў, 58 кандыдатаў навук.

Навучальны працэс на факультэце забя- 
спечваюць 7 навукова-даследчых лабарато- 
рый, заалагічны музей, батанічны сад, гер- 
барый, вучэбная лабараторыя вылічальнай 
тэхнікі і тэхнічных сродкаў навучання і вучэбна- 
навуковы цэнтр “Нарачанская біялагічная стан- 
цыя імя Г.Г. Вінберга” ,

Ha факультэце навучаюцца больш за 1700 
студэнтаў (дзённая і завочная формы навучан
ня), 12 магістрантаў і 38 аспірантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў на дзённым 
аддзяленні вядзецца па дзвюх спецыяльнас- 
цях: “Біялогія” (напрамкі “Навукова-вытворчая 
дзейнасць” , “Навукова-педагагічная дзейнасць” 
і "Біятэхналогія” ) і “Біяэкалогія”. Студэнты ат- 
рымліваюць адну з 4 кваліфікацый: “Біёлаг", 
“Біёлаг. Выкладчык біялогіі і хіміі", “Біёлаг- 
біятэхнолаг. Выкладчык біялогіі", “Біёлаг-эколаг. 
Выкладчык біялогіі і экалогіі”. Ha завочным 
аддзяленні падрыхтоўка спецыялістаў вядзец
ца па спецыяльнасцях “Біялогія” (напрамкі: 
“Навукова-вытворчая дзейнасць” і “Навукова- 
педагагічная дзейнасць”) і “Біяэкалогія”.

Ha працягу першых трох семестраў студэн
ты, якія атрымліваюць розныя кваліфікацыі,

займаюцца паводле агульнага навучальнага 
плана, які прадугледжвае вывучэнне асноўных 
прыродазнаўчых, сацыяльна-гуманітарных 
і базавых біялагічных дысцыплін. Пачынаючы 
з чацвёртага семестра, навучанне студэнтаў 
ажыццяўляецца па асобных навучальных пла
нах у адпаведнасці з кваліфікацыяй.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць 
шырокую прафесійную падрыхтоўку, якая забя- 
спечваецца вывучэннем у вялікім аб’ёме такіх 
дысцыплін біялагічнага цыкла, як цыталогія

і гісталогія, біяхімія, біяфізіка, радыёбіялогія, 
фізіялогія раслін, мікрабіялогія, вірусалогія, 
імуналогія, біятэхналогія, ксенабіялогія, ма- 
лекулярная б іялогія, анатомія чалавека, 
біялогія індывідуальнага развіцця, біяметрыя, 
інфармацыйныятэхнапогііўбіялогіі, фізіялогія ча
лавека і жывёл, пратэоміка, геноміка, альгалогія 
і мікалогія, сістэматыка вышэйшых раслін, 
марфалогія раслін, малекулярная біялогія ге
на, біялагічна актыўныя рэчывы, заалогія бес- 
пазваночных, заапогія пазваночных, геабатаніка, 
экалогія, функцыянальная заалогія, біямедыя- 
тары ў раслін і г. д.

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў на дзённым 
аддзяленні прадугледжана праходжанне прак- 
тык: на I і Il курсах -  палявая вучэбная практы- 
ка па батаніцы і заалогіі на Валожынскай геаба- 
зе “Заходняя Бярэзіна” і ў вучэбна-навуковым 
цэнтры “ Нарачанская біялагічная станцыя 
імя Г.Г. Вінберга” ; на NI -  вучэбная практы- 
ка па спецыялізацыі на кафедрах, у вучэбна- 
навуковым цэнтры “ Нарачанская біялагічная 
станцыя імя Г. Г. Вінберга", навукова-даследчых 
лабараторыях факультэта, навукова-даследчых 
інстытутах, вытворчыхустановах, запаведніках, 
батанічных садах І нацыянальных парках; на IV 
і V курсах -  вытворчая і педагагічная практыкі. 
На завочным аддзяленні вучэбную практыку па 
батаніцы і заалогіі студэнты праходзяць на Il 
І IN курсах на базе спартыўна-аздараўленчага 
комплексу БДУ “Брыганціна” , вытворчую І пе- 
дагагічную практыкі -  на Vl курсе.

Студэнты маюць магчымасць займацца 
навукова-даследчай работай на сучасным уз- 
роўні. На факультэце дзейнічаюць дзевяць 
студэнцкіх навуковых гурткоў, студэнцкая наву- 
кова-даследчая лабараторыя “Малекулярная 
біятэхнапогія” .

Выпускнікі факультэта могуць працаваць 
выкладчыкамі сярэдніх І вышэйшых навучаль-

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Юрыдычны факультэт БДУ -  гэта прэстыж, 
творчасць, будучыня, фундаментальныя веды, 
высокая прафесійная падрыхтоўка!

Выкладчыцкі склад: 21 доктар навук, прафе- 
сар; 124 кандыдаты юрыдычных навук, дацэн- 
ты; 65 выкладчыкаўбез вучоных ступеняў.

Колькасць кафедраў -  10: тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права; канстытуцыйнага права; гра- 
мадзянскага права; экалагічнага і аграрнага 
права; фінансавага права і прававога рэгуля- 
вання гаспадарчай дзейнасці; крымінальнага 
права; грамадзянскага працэсу і працоўнага 
права; крымінальнага працэсу і пракурорскага 
нагляду; крыміналістыкі; паліталогіі.

Працуе 6 вучэбных лабараторый: закана- 
даўства; інфарматыкі і тэхнічных сродкаў на
вучання; інавацыйных тэхналогій навучання, 
крыміналістыкі; папітычныхтэхналогій, атакса- 
ма “Юрыдычная клініка” .

На факультэце навучаецца больш за 3 тыс. 
студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па трох 
спецыяльнасцях: “Правазнаўства” -  квалі- 
фікацыя “Юрыст”\ “Паліталогія” -  кваліфі- 
кацыя “Палітолаг-юрыст” і “Эканамічнае

Дж ан -  доктар юрыдычных навук, прафесар 
Сяргей Аляксандравіч БАЛАШЭНКА 
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 8 
Тэл./ф акс 209-52-30 (приёмная) 
e-mail: law@ bsu.by; www.law.bsu.by

права” -  кваліфікацыя “Юрыст з веданнем 
эканомікі". Акрамя дзённай формы навучан
ня, па спецыяльнасці “Правазнаўства” пра- 
пануецца завочная І завочная для асоб, якія 
атрымліваюць другую вышэйшую адукацыю.

На працягу навучання студэнты-прававеды 
спецыялізуюцца па 9 напрамках: арганізацыя 
І дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадар- 
чае права, судова-пракурорска-следчая дзей
насць, адвакатура І натарыят, падатковае 
і банкаўскае права, параўнальнае правазнаў- 
ства, прававое забеспячэнне камерцыйнай 
дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў 
і крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне.

Асноўнымі прадметамі на факультэце з’яў- 
ляюцца наступныя: агульная тэорыя пра
ва, канстытуцыйнае права, адміністрацыйнае 
права, грамадзянскае права, фінансавае 
права, экалагічнае права, гаспадарчае пра
ва, працоўнае права, крымінальнае права, 
крымінальна-выканаўчае права, грамадзянскі 
працэс, міжнароднае публічнае права, між- 
народнае прыватнае права і інш. Вывучаюцца 
розныя спецкурсы.

Вучэбны працэс на юрыдычным факуль
тэце спалучае класічную форму выкладан- 
ня з новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Фа
культэт забяспечаны сучаснымі тэхнічнымі 
сродкамі навучання, аб’яднанымі лакальнай 
сеткай. Студэнты могуць пры падрыхтоўцы да 
заняткаў, іспытаў ці залікаў з любога факуль- 
тэцкага ці хатняга кампутара атрымаць па кож- 
най вучэбнай дысцыпліне поўную даведачную, 
заканадаўчую і вучэбную інфармацыю, раз- 
мешчаную на сайце факультэта. Практычныя 
навыкі студэнты-юрысты набываюць як на ву
чэбных і вытворчых практыках, так і ў “Юрыдыч- 
най клініцы” , дзе яны кансультуюць малазабя- 
спечаных грамадзян.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе 
ўмовы для вучэбнай, навуковай і творчай 
дзейнасці студэнтаў. На кафедрах працуюць 
студэнцкія навуковыя гурткі, актыўна дзейнічае 
Студэнцкая навукова-даследчая лабарато
рыя і Студэнцкі навуковы савет, праходзяць 
студэнцкія навуковыя канферэнцыі, конкурсы 
навуковых работ, працуе форум на афіцыйным 
сайце факультэта.

На базе юрыдычнага факультэта штогод 
праводзіцца Рэспубліканская юрыдычная сту
дэнцкая алімпіяда.

Традыцыйна праводзяцца Дні факуль
тэта. На базе Музея правазнаўства працуе 
Гісторыка-культурны цэнтр.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта 
налічвае каля 165 тыс. экзэмпляраў выданняў, 
у тым ліку і унікальных (XVIII -  пачатак XX ст.), 
напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт з'яўляецца асноўнай 
часткай утворанай у БДУ сістэмы бесперапын- 
най падрыхтоўкі юрыдычных кадраў, якая за- 
бяспечвае атрыманне сярэдняй спецыяльнай 
юрыдычнай адукацыі на базе Юрыдычнага ка- 
леджа БДУ, вышэйшай юрыдычнай адукацыі 
на юрыдычным факультэце БДУ І павышэн- 
не кваліфікацыі і перападрыхтоўку юрыдычных 
кадраў на базе Інстытута перападрыхтоўкі і па- 
вышэння кваліфікацыі судцзяў, работнікаў пра- 
куратуры, судоў і ўстаноў юстыцыі БДУ.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца 
вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам 
падрыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, 
здольных паспяхова вырашаць юрыдычныя 
заданы дзяржавы і грамадства, працаваць 
як у сваёй краіне, так і за яе межамі. Нашы 
выпускнікі працуюць ва ўсіх сферах грамадства: 
у заканадаўчых і выканаўчых органах улады, у 
судовай сістэме дзяржавы, у праваахоўных ор-

ных устаноў, супрацоўнікамі навукова-даслед
чых інстытутаў, на прадпрыемствах аграпра- 
мысловага комплексу, фармацэўтычнай, бія- 
хімічнай, мікрабіялагічнай і харчовай пра- 
мысловасці, на прадпрыемствах, якія вырабля- 
юць касметыку, у экспертна-крыміналістычных 
цэнтрах, у запаведніках, заказніках, нацыя
нальных парках, батанічных садах, на селек- 
цыйных станцыях, у сістэме Міністэрства пры- 
родных рэсурсаў і аховы навакольнага асярод- 
дзя, у сістэме Дзяржкамгідрамета і г. д.

Выпускнікі, якія выявілі схільнасць да наву
кова-даследчай работы і высокую эрудыцыю, 
атрымліваюць рэкамендацыю Вучонага са- 
вета для паступлення ў магістратуру ці аспі- 
рантуру.

Прафесія біёлага -  прафесія будучыні. Cap- 
дэчна запрашаем на біялагічны факультэт Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэта.

ганах, адвакатуры, натарыяце, на прадпрыем
ствах усіх формаў уласнасці. ІІІэраг выпускнікоў 
юрыдычнага факультэта займаюць кіраўнічыя 
пасады ў Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. Шмат выхаванцаў юрыдычнага фа
культэта паступаюць у аспірантуру і потым па
спяхова займаюцца навуковай працай. За гады 
існавання факультэт падрыхтаваў не адно пака- 
ленне юрыстаў з вышэйшай адукацыяй. Сярод 
яго выпускнікоў -  міністры, дэпутаты Нацыя- 
нальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. 
Сёння выпускнікі факультэта ўзначальваюць 
Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы Гаспа- 
дарчы суды Рэспублікі Беларусь, Міністэрства 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Генеральную 
пракуратуру Рэспублікі Беларусь.

Прахадны бал на юрыдычны факультэт у 
2009 г. па выніках уступных іспытаў на бюд- 
жэтную форму навучання па спецыяльнас
цях “ Правазнаўства” і “Эканамічнае права” 
склаў 297 балаў, па спецыяльнасці “ Палі- 
талогія” -  315. Сярод тых, хто паступіў, боль- 
шасць -  прадстаўнікі розных рэгіёнаў Беларусі, 
што сведчыць пра вялікую папулярнасць наша- 
га факультэта.

Дыплом юрфака БДУ -  гарантыя паспяхо- 
вай кар'еры і максімальнай самарэалізацыі!
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ФАКУЛЬТЭ T ПРИКЛАДНОЙ  
МАТЭМАТЫКІI

Дж ан -  кандидат  фізіка-матэматычных навук, дацэнт,
намеснік першага прарэктара БД У  па адукацыйных
інавацыях і інфармацыйных тэхналогіях
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК
A dpac: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4
Тэл. 209-52-45, факс 226-55-48
e-mail: d.ean_office_FPMI@bsu.by; www.fpm i.bsu.by

Дата заснавання -  1 красавіка 1970 г.
Выкладчыцкі склад налічвае больш за 

150 чалавек, сярод якіх 1 акадэмік, 2 члены- 
карэспандэнты HAH Беларусі, 25 прафесараў 
і дактароў навук, каля 100 дацэнтаў і кандыдатаў 
навук.

Ha факультэце дзейнічаюць 12 кафедраў, 
навучаюцца больш за 1100 студэнтаў.

За час свайго існавання факультэт падрых- 
таваў больш за 8500 спецыялістаў, якія скла- 
даюць кадравую аснову многіх вядучых арга- 
нізацый краіны ў галіне інфармацыйных тэх- 
налогій і адпаведных падраздзяленняў пра- 
мысловых прадпрыемстваў, навуковых уста- 
ноў, банкаў, страхавых кампаній, навучальных 
устаноў.

Спецыяльнасці факультэта: “Прыкладная 
матэматыка” (кваліфікацыя “Матэматык-пра- 
грам/'ст”), “Інфарматыка” (кваліфікацыя“Магэ- 
матык - сістэмны пратраміст"), “Эканамічная 
кібернетыка” (кваліфікацыя "Матэматык-эка- 
наміст"), “Актуарная матэматы ка” (квалі- 
фікацыя “Матэматык-фінансіст”), “Кампутар- 
ная бяспека” (кваліфікацыя “Спецыяліст па 
ахове інфармацыі. Матэматык").

Незалежна ад спецыяльнасці выпускнікі 
факультэта могуць займацца праблемна- 
аналітычнай, навукова-даследчай, арганізацый- 
на-кіраўніцкай і практычнай дзейнасцю, звя- 
занай з праектаваннем, распрацоўкай, экс- 
плуатацыяй і суправаджэннем прыкладнога 
і сістэмнага праграмнага забеспячэння.

Матэматык-праграміст -  спецыяліст у галіне 
прымянення сучасных матэматычных метадаў 
ва ўсіх сферах чалавечай жыццядзейнасці 
і пабудовы рашэнняў з дапамогай сучас
ных кампутараў. Ён здольны будаваць матэ- 
матычныя мадэлі з ’яў, працэсаў і сістэм у на- 
вуцы, тэхніцы, эканоміцы, на вытворчасці і ў

кірауніцтве; распрацоуваць праграмнае за- 
беспячэнне і рэалізоўваць яго на сучаснай 
вылічальнай тэхніцы; апрацоўваць, аналізаваць 
і інтэрпрэтаваць атрыманыя вынікі, рыхтаваць 
ці прымаць кіраўніцкія рашэнні.

Матэматык -  сістэмны праграміст -  спе- 
цыяліст у галіне прымянення і стварэння роз
ных сродкаў, сетак, баз дадзеных, праграмнага 
забеспячэння і іншых сродкаў у сферы інфар- 
мацыйныхтэхналогій. Ёнздольны праводзіцьтэ- 
арэтычныя і прыкладныя даследаванні ў галіне 
сістэмнага праграмавання; распрацоўваць но
вый метады, сістэмы і сродкі забеспячэння 
кампутарных тэхналогій.

Матэматык-эканаміст -  спецыяліст па 
прымяненні сучасных матэматычных мета- 
даў, рэалізацыі мадэляў, пабудовы і аналізу 
раш энняў у эканом іцы  з дапамогай с у 
часных кампутараў. Ён здольны будаваць 
і выкарыстоўваць мадэлі для апісання і праг- 
назавання разнастайных эканамічных з ’яў, 
ажыццяўляць іх колькасны і якасны аналіз;

выкарыстоўваць кампутарныя метады збо- 
ру, захоўвання і апрацоўкі эканам ічнай 
інфармацыі.

Матэматык-фінансіст -  спецыяліст у галіне 
сучасных матэматычных метадаў, рэалізацыі 
мадэляў, пабудовы і аналізу рашэнняў у 
фінансавай сферы з дапамогай сучасных 
кампутараў. Ён здольны займацца дастасаван- 
нем матэматыкі да пытанняў, звязаных з рызы- 
кай і няпэўнасцю, быць экспертам у вырашэнні 
праблем, звязаных з няпэўнасцю ў галіне 
фінансаў і бізнесу, даваць матэматычна абгрун- 
таваныя парады кіраўнікам у сферы фінансавай 
бяспекі.

Спецыяліст па ахове інфармацыі. Матэма
тык -  спецыяліст у галіне кампутарнай бяспекі 
і аховы інфармацыі. Ён можа весці тэарэтыч- 
ныя і прыкладныя даследаванні ў адпаведнай 
галіне, распрацоўваць перспектыўныя пра- 
грамныя метады, тэхналогіі, сродкі і сістэмы 
забеспячэння кампутарнай бяспекі.

Студэнцкае жыццё факультэта насыпа
на яркімі падзеямі. Напярэдадні дня нара- 
джэння факультэта (1 красавіка) праходзяць 
Дні ФПМІ, Святочная праграма ўключае ў ся- 
бе забаўляльныя і спартыўныя конкурсы, 
спаборніцтвы і г. д., у якіх студэнты ўдзель- 
нічаюць разам з выкладчыкамі. Канцэрты 
факультэцкай каманды КВЗ ладзяцца пад- 
час студэнцкіх святаў: Дня першакурсніка, 
Дня студэнта, Дня універсітэта, Дня святога 
Валянціна і г. д. Апошнія навіны можна прачы- 
таць у штомесячнай газеце “ФПМы" і на сай- 
це факультэта,

Іншагароднім студэнтам даецца месца ў 
інтэрнаце № 6, дзе традыцыйна жывуць выха- 
ванцы нашага факультэта. У гэтым інтэрнаце 
існуе сертыфікаваная кампутарная сетка, якая 
дазваляе непасрэдна з пакоя падключаць два

кампутары да адукацыйных сервераў факуль
тэта з выхадам у Інтэрнэт. У 2005 г. у гарадскім 
конкурсе інтэрнат № 6 заняў I месца сярод 
інтэрнатаў ВНУ г. Мінска.

На факультэце дзейнічае сістэма беспе- 
рапыннай адукацыі, арыентаванай на пред
меты “Матэматыка" і “ Інфарматыка” . Сістэма 
ўключае пастаянна дзейны я школы для 
юнацтва (вочную і вочна-завочную, пачына- 
ючы з 5-га класа школы) і разнастайныя ме- 
рапрыемствы алімпіядна-конкурснага і наву- 
чальнага характеру (алімпіяды, канферэнцыі, 
зборы рознага ўзроўню і накіраванасці, летнія 
школы і г. д.).

Штогод студэнты факультэта ўдзельнічаюць 
у міжнародных студэнцкіх алімпіядах па пра- 
грамаванні і матэматыцы і дэманструюць ня- 
зменна высокі ўзровень падрыхтоўкі. Каманды 
БДУ, складзеныя са студэнтаў ФПМІ, шматра- 
зова былі фіналістамі каманднага чэмпіянату 
свету па праграмаванні (ACM ІСРС). Найвы- 
шэйшага поспеху наша каманда дасягнула ў 
2004 г. -  заваявала залаты медаль і ў 2008 г. -  
бронзавы. Ha студэнцкіх алімпіядах па матэма
тыцы з 2001 г. студэнты ФПМІ заваявалі 29 за- 
латых, 20 срэбраных і 3 бронзавыя медалі, а ў 
2003 і 2005 гг. узялі першыя месцы ў агульнака- 
мандным спаборніцтве.

Запрашаем усіх зацікаўленых на факультэт 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДУ, а 
навучэнцаў 5 -1 0-х класаў -  у нашыя школы 
для юнацтва, а таксама ў цэнтр па рабоце з 
адоранымі школьнікамі (“ЮНІ-цэнтр-ХХІ” ).

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дж ан -  кандидат тэхнічных навук, дацэнт  
Уладзімір Яўгенавіч ГУРСКІ 
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5
Тэл. 209-59-11,209-59-09  ф а к у л ь т е т .......

e-mail: hurski@ bsu.by; www. gumf.bsu.by

\ ІУМАНТТГАГНЫЙ;

Ha гуманітарным факультэце адбываецца 
падрыхтоўка спецыялістаў па наступных спе- 
цыяльнасцях: "Дызайн" (напрамак "Каму- 
нікатыўны дызайн"); "Сучасныя замежныя 
мовы" (напрамак "Пераклад"; напрамак "Вы- 
кладанне" -  спецыялізацыі "Кампутарная лінг- 
вістыка" і "Кампутарнае навучанне мовам''); 
"Інфарматыка” (спецыялізацыя "Вэб-дызайн 
і кампутарная графіка"); "Сацыяльная ра
бота" (напрамак -  сацыяльна-педагагічная 
дзейнасць); "Культуралогія" (спецыялізацыі 
"Амерыканістыка і англійская мова", "Герма- 
ністыка і нямецкая мова","Гебраістыка і англій-

ская мова"); "Менеджмент" (спецыялізацыя 
"Сацыяльны менеджмент").

Гуманітарны факультэт забяспечвае па- 
дрыхтоўку спецыялістаў якасна новага ўзроў- 
ню. Ha ўсіх спецыяльнасцях студэнты паглы- 
блена знаёмяцца з кампутарнымі тэхналогіямі, 
паколькі ўзрастае роля кампутараў і тэхнічных 
сродкаў пры арганізацыі дзейнасці любога 
спецыяліста. Таксама студэнты паглыблена 
вывучаюць замежныя мовы, што абумоўлена 
працэсам і глабал ізацы і, неабходнасцю  
актывізаваць узаемадзеянне з замежнымі 
партнёрамі.

Пры падрыхтоўцы дызайнераў асаблівая 
ўвага надаецца безаналагаваму інавацыйнаму 
праектаванню, развіццю навыкаў творчага па- 
дыходу да праектавання штучнага асяроддзя. 
Асаблівасць гэтай методыкі -  у прыцягненні 
абітурыентаў, якія маюць нязначную падрых- 
тоўку ў традыцыйнай выяўленчай грамаце, 
але здольныя праектна мысліць. Сферы пра- 
фесійнай дзейнасці -  вытворчыя, навукова- 
даследчыя, праектныя, творчыя, адукацыйныя 
ўстановы, арганізацыі і прадпрыемствы розных

формаў уласнасці, якія ажыццяўляюць дызайн- 
распрацоўкі, і г. д. Спецыяліст у галіне дызай- 
ну мае права займаць такія пасады, як мастак- 
канструктар (дызайнер), мастак, мастак па ре
кламе і афармленні вітрын.

Будучыя спецыялісты па кампутарным 
навучанні мовам змогуць не толькі выкла- 
даць замежную мову, але і быць аўтарамі 
кампутарных курсаў па навучанні мове. Пад- 
час падрыхтоўкі спецыялісты засвойваюць 
замежныя мовы і вывучаюць праграмаван- 
не і псіхалагічныя дысцыпліны. Пасля паспя- 
ховага заканчэння БДУ яны могуць займаць 
пасады выкладчыка, малодшага навукова- 
га супрацоўніка, перакладчыка, рэдактара- 
перакладчыка, рэдактара-стыліста і інш.

Спецыялізацыя "Вэб-дызайн і кампутарная 
графіка" прадугледжвае падрыхтоўку не толькі 
прафесійных праграмістаў, але і спецыялістаў 
у галіне кампутарнай графікі і вэб-дызайну. 
Акрамя асноўных дысцыплін праграмавання, 
у пералік спецкурсаў уваходзяць дысцыпліны 
мастацкай накіраванасці кшталту "Тэорыя 
і метадалогія дызайну", "Псіхалогія ўспрымання

візуальнай інфармацыі", "Колеразнаўства і ка- 
ларыстыка" і інш. Спецыяліст можа займаць 
такія пасады, як інжынер-праграміст, матэма
тык, інжынер-даследчык, малодшы навуковы 
супрацоўнік і інш.

Вядзецца падрыхтоўка сучасных сацыяль- 
ных работнікаў, спецыялістаў, якія маюць вы
сокую псіхалагічную кампетэнцыю, спецы- 
яльныя веды ў галіне сацыяльнай інжынерыі 
і тэхналогіі, прававых, псіхалагічных і мараль- 
ных асаблівасцяў жыццядзейнасці чалавека. 
Сфера прафесійнай дзейнасці -  дзяржаўныя 
і недзяржаўныя сацыяльныя службы, арга- 
нізацыі і ўстановы сістэмы сацыяльнай абаро- 
ны насельніцтва, адукацыі, аховы здароўя, вой
ска, праваахоўных органаў і г. д. Спецыяліст 
у галіне сацыяльнай работы мае права зай
маць такія пасады, як сацыяльны педагог, са
цыяльны псіхолаг, навуковы супрацоўнік, 
інструктар па працоўнай тэрапіі, інспектар па 
ахове дзяцінства, інструктар па арганізацыйна- 
масавай рабоце, выхавальнік інтэрната, кан- 
сультант у сферы прафесійнага адбору.

Менеджмент сацыяльнай сферы -  новы від 
міждысцыплінарнай прафесійнай дзейнасці. 
У аснове яго ляжыць кіраўнічае эканамічнае 
забеспячэнне пры арган ізацы і медыка- 
сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. 
Менеджэр-эканаміст -  гэта спецыяліст шы- 
рокага профілю з рознабаковай эканамічнай 
і прававой падрыхтоўкай. Аб'ектам і яго 
прафесійнай дзейнасці з'яўляюцца навукова- 
даследчыя арганізацы і, кансультацыйныя 
фірмы, аналітычныя падраздзяленні ўстаноў 
і прадпрыемстваў розных арганізацыйна- 
прававых формаў, у тым ліку органаў сацыяль
най абароны, аховы здароўя, адукацыі, сферы 
паслуг.
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ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дж ан -  доктар геаграфічных навук, 
прафесар Іван Іванавіч ПІРОЖ НІК  
Адрас: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16 
Тэл. 209-52-57, факс 209-50-15  
e-mail: geo@ bsu.by; www.geo.bsu.by

Выпускнікі геаграфічнага факультэта мо- 
гуць атрымаць наступныя кваліфікацыі: “Гео
граф. Выкладчык геаграфіі" (“Геаграфія” , на- 
прамак “ Навукова-педагагічная дзейнасць” ), 
"Географ. Гідраметэаролаг” ( “ Геаграфія” , 
напрамак Т ідрам етэаралогія ” ), “Географ. 
Спецыяліст па геаінфармацыйных сістэмах" 
(“Геаграфія” напрамак “ПС”). “Географ-эколаг. 
Выкладчык геаграфіі і экалогіі” (спецыяльнасць 
“ Геаэкалогія” ), “Інжынер-геолаг” (спецыяль
насць “Геалогія І разведка радовішчаў карыс- 
ных выкапняў”).

На геаграфічным факультэце існуюць на
ступныя спецыяльнасці і спецыялізацыі.

Геаграф ія . С пецы ял ізацы і: ф ізічная 
геаграфія; геаграфія турызму і экскурсійны 
менеджмент; эканамічная геаграфія; дэма- 
графія; геаграфія глебаў, зямельныя рэсур- 
сы і меліярацыя; картаграфія; рэгіянальная 
сацыяльна-эканамічная геаграфія; рацыя- 
нальнае прыродакарыстанне і ахова прыро- 
ды; біягеаграфія.

Напрамак “Геаінфармацыйныя сістэмы” .
Напрамак “ Гідраметэаралогія” . Спецыялі- 

зацыі: гідралогія сушы; аграметэаралогія.

Геаграфічная экалогія. Спецыялізацыі: 
ахова навакольнага асяроддзя і рацыяналь- 
нае выкарыстанне прыродных рэсурсаў; 
маніторынг навакольнага асяроддзя.

Геалогія і разведка радовішчаў карыс- 
ных выкапняў. Спецыялізацыі: геалагічныя 
здымкі, пошук і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў; тэктоніка і фізіка Зямлі, гідрагеалогія 
і інжынерная геалогія.

Студэнты вывучаюць цыкл сацыяльна-гума- 
нітарныхіпрыродазнаўчыхдысцыплін (гісторыя

Беларусі, філасофія, паліталогія, фізіка, хімія, 
вышэйшая матэматыка, астраномія і інш.), а 
таксама вялікую колькасць спецыяльных (агуль- 
нае землязнаўства, геалогія, глебазнаўства 
і геаграфія глебаў, метэаралогія і кліматалогія, 
гідралогія, біягеаграфія, тапаграфія з асновамі 
геадэзіі, картаграфія, геаграфія сусветнай 
гаспадаркі, геаграфія насельніцтва, прабле- 
мы фізічнай і эканамічнай геаграфіі ды інш.). Па 
заканчэнні тэарэтычнага навучання студэнты 
I і Il курсаў праходзяць вучэбную практыку, а на 
III і IV курсах -  вытворчую. Для правядзення па- 
лявых практыкстворана вучэбная геаграфічная 
станцыя “Заходняя Бярэзіна” (Валожынскі ра- 
ён Мінскай вобласці). Міжрэгіянальная вучэб
ная практыка пасля Il курса праходзіць у роз
ных прыродна-гаспадарчых рэгіёнах Беларусі 
(Паазер’е, Палессе, Прыдняпроўе і інш.).

Пасля заканчэння універсітэта географы 
і геаэколагі могуць працаваць у структурных 
установах Міністэрства прыродных рэсурсаў 
І аховы навакольнага асяроддзя, у навукова- 
даследчых і праектных інстытутах І прадпры
емствах прыродазнаўчага, водагаспадарча- 
га, меліярацыйнага, турысцка-экскурсійнага 
і сацыяльна-эканамічнага профіляў, а таксама 
выкладаць геаграфію і экалогію ў сярэдніх і вы- 
шэйшых навучальных установах.

Кваліфікацыя “Географ. Спецыяліст па ГІС” 
адкрывае шырокія магчымасці для атрыман- 
ня тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі 
па комплексе дысцыплін, неабходных пры 
распрацоўцы і прымяненні інфармацыйных 
тэхналогій у галіне землекарыстання, аховы 
прыроднага асяроддзя, геадэзіі і картаграфіі. 
Выпускнікі напрамку “ ПС” размяркоўваюцца

ў сістэму Дзяржаўнага камітэта па маёмасці 
Беларусі, яго тэрытарыяльных органаў, у пад- 
ведамасныя навуковыя і вытворчыя прад- 
прыемствы і арганізацы і ( “ Белгеадэзія” , 
“Белкартаграфія” , “Белдзіпразем”).

Спецыялісты-гідраметэаролагі праходзяць 
падрыхтоўку для працы ў сістэме Департа
мента гідраметэаралогіі Міністэрства прырод
ных рэсурсаў і аховы навакольнага асярод
дзя, у навуковых І вытворчых прадпрыемствах 
і ўстановах.

Інжынеры-геолагі працуюць у структурных 
падраздзяленнях Дэпартамента па геалогіі 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы на
вакольнага асяроддзя, экспедыцыях РУП 
“Белгеалогія” , у навукова-даследчых І праект
ных інстытутах.

ФАКУЛЬТЭ T МІЖНАРОДНЫХ А ДНО CIH

Спецыяльнасць 
“Міжнародныя адносіны”
Падрыхтоўка па гэтай спецыяльнасці пра- 

дугледжвае вывучэнне сучаснай міжнарод- 
най палітыкі і эканомікі, базавых прынцыпаў 
і напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі, асаб- 
лівасцяў палітычнага развіцця і знешнепа- 
літычнага курсу іншых краін. Студэнты па- 
глыблена вывучаюць дзве замежныя мовы. 
Выпускнікам надаецца кваліфікацыя “Спе- 
цыяліст па міжнародных адносінах. Пераклад- 
чык-рэферэнт(з указанием м оўзносін)’’. Яны 
працуюць у М іністэрстве замежных спраў, 
іншых міністэрствах і ведамствах Беларусі, 
прадстаўніцтвах міжнародных арганізацый і за
межных кампаній, сродках масавай інфармацыі 
і грамадскіх арганізацыях, а таксама знешне- 
гандпёвых падраздзяленнях арганізацый роз- 
най формы ўласнасці.

Спецыяльнасць “Менеджмент”
(напрамак -  менеджмент 
у сферы міжнароднага турызму) 
Папулярнасць гэтай спецыяльнасці сярод 

моладзі расце з кожным годам. У параўнанні з 
1998 г. колькасць студэнтаў на адцзяленні вы- 
расла ў 10 разоў. Выпускнікі атрымліваюць 
унікальную кваліфікацыю “Менеджэр-экана- 
міст. Перакладчык-рэферэнт (з указанием

Дэкан -  доктар гістарычных навук, прафесар  
Віктар Генадзьевіч ШАДУРСКІ 
Адрас: г. Мінск, вул. Акадэмічная, 25 
Тэл. 284-26-82, факс 284-00-04 
e-mail: fir@ bsu .by; www.fir.bsu.by

дзвю хзамежных моўУ'. Гэта дае ім магчымасць 
працаваць у турыстычнай індустрыі, банкаўскай 
сферы, знешнеэканамічных падраздзялен
нях прадпрыемстваў і арганізацый краіны. Усе 
студэнты-бюджэтнікі маюць гарантаванае мес- 
ца працы.

Студэнты атрымліваюць трывалыя веды па 
найважнейшых галінах турбізнесу. Яны вывуча
юць такія дысцыпліны, як “Эканамічная і са- 
цыяльная геаграфія замежных краін“ , “ Між- 
народная атэльная гаспадарка” , “Эканоміка 
міжнароднага турызму” і г. д. Вучэбна-вы- 
творчую практыку студэнты праходзяць у вяду- 
чых турфірмах Беларусі.

Спецыяльнасць “Міжнароднае права”
Спецыялізацыі: міжнароднае публічнае пра

ва, міжнароднае прыватнае права, еўрапейскае 
права.

Выпускнікам гэтай спецыяльнасці надаец
ца кваліфікацыя “Юрыст-міжнароднік з веден
ием замежныхмоў’’. Тэта спецыялісты шырока- 
га юрыдычнага профілю, якія маюць уяўленне 
пра цяперашні сусветны правапарадак, могуць 
лагічна і граматна выказваць і абгрунтоўваць 
уласныя меркаванні наконт міжнародна-пра- 
вавой праблематыкі, свабодна валодаюць су- 
часнымі метадамі аналізу і вырашэння права- 
вых праблем. Выпускнікі нашага факультэта 
найбольш запатрабаваныя ў сістэме органаў 
дзяржаўнай улады і кіравання, а таксама ў 
міжнародных арганізацыях і ўстановах.

Спецыяльнасць “Сусветная эканоміка”
Падчас падрыхтоўкі ў гэтай галіне студэнты 

вывучаюць механізм функцыянавання сусвет
най эканом ікі і міжнародных эканамічных 
адносін, міждзяржаўнай і рэгіянапьнай палітыкі, 
а таксама дзейнасць міжнародных арганізацый. 
Гэтыя веды дазволяць ім працаваць у міждзяржаў- 
ных органах, замежных прадстаўніцтвах, між- 
народных фінансава-эканамічных арганізацыях, 
навукова-даследчых інстытутах, установах аду- 
кацыі, а таксама міністэрствах і ведамствах,

якія займаюцца распрацоўкай і правядзеннем 
макраэканамічнай і знешнеэканамічнай па- 
літыкі. Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю 
“Эканаміст" з дадатковым сертыфікатам “Пера
кладчык-рэферэнт” .

Спецыяльнасць “Лінгвакраіназнаўства”
Лінгвакраіназнаўства -  спецыяльнасць, 

прызначаная для падрыхтоўкі спецыялістаў 
шырокага профілю па ўсходазнаўчых дысцы- 
плінах.

Студэнты атрымліваюць глыбокую тэарэ- 
тычную і практычную падрыхтоўку па адной з 
усходніх моў, гісторыі, палітыцы, эканоміцы, 
геаграфіі і культуры краіны, мову якой выву
чаюць. Сюды ўваходзяць Кітай, Японія, Карэя, 
Турцыя, Іран і іншыя краіны.

Спецыяльнасць “Лінгвакраіназнаўства” рых- 
туе спецыялістаў для забеспячэння адпавед- 
нымі кадрамі дзяржаўных і камерцыйных струк
тур. Ha сёння ніводная вышэйшая навучальная 
ўстанова Беларусі такіх спецыялістаў не рых- 
туе. Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю 
“Усходазнаўца-міжнароднік. Перакладчык- 
рэферэнт (з указаниеммоўзносін)”, што дазва- 
ляе ім паспяхова канкурыраваць з выпускнікамі 
вузкаспецыялізаваных навучальных устаноў. 
Такія спецыялісты могуць працаваць не толькі 
перакладчыкамі, але і кансультантамі па краіне 
і рэгіёне, а таксама выкладчыкамі рускай мовы 
як замежнай.

Спецыяльнасць “Мытная справа”
Спецыялізацыі: прававое забеспячэнне 

мытнай дзейнасці, эканамічнае забеспячэнне 
мытнай дзейнасці.

Падрыхтоўка спецыялістаў мытнай спра
вы на ўзроўні ВНУ ажыццяўляецца ўпершыню 
ў гісторыі Беларусі. Спецыяльнасць была ад- 
крыта ў 2000 г. Аснову падрыхтоўкі скла- 
даюць агульнапрафесійныя спецыяльныя 
дысцыпліны. Студэнты таксама атрымліваюць 
спецыяльныя веды па вядзенні знешнеганд- 
лёвай, ф інансавай і валютна-крэдытнай 
дзейнасць Выпускнікам надаецца кваліфікацыя 
“Спецыяліст мытнай справы" з дадатковым 
сертыфікатам “Перакладчык-рэферэнт” . Ix ве
ды запатрабаваныя ў мытных органах, розных 
дзяржаўных І камерцыйных структурах, якія 
ажыццяўляюць знешнеэканамічныя сувязі.
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Дж ан -  доктар хімічных HaeyKj  прафесар 
Уладзімір Васільевіч ПАНЬКОУ 
Адрас: г. Мінск, еул. Ленінградская, 14 
Тэл. 200-69-18,209-52-53 
e-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

Ш Ш С Ш І - - - - - - - - - - - - - - -

Хімічны факультэт, заснаваны ў 1931 г., з ’яў- 
ляецца вядучым вучэбным і навуковым цэн- 
трам падрыхтоўкі спецыялістаў-хімікаў вышэй
шай кваліфікацыі. Выпускнікі факультэта працу
юць у Нацыянальнай акадэміі навук, навукова- 
даследчых і праектных інстытутах, ВНУ, на многіх 
прадпрыемствах хімічнай прамысловасці. 
Вялікая колькасць хімікаў-даследчыкаў і хімікаў- 
педагогаў працуе за мяжой у вядучых установах 
і фірмах, дзейнасць якіх звязана з хіміяй.

Хімічны факультэт сёння -  тэта сем кафедраў 
(аналітычнай, неарганічнай, арганічнай, фізічнай 
хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміка-фармацэўтычных 
тэхналогій, хіміі высокамалекулярныхзлучэнняў, 
агульнай хіміі і методыкі выкладання хіміі). У на- 
вучальным працэсе задзейнічаны 25 дактароў 
і 76 кандыдатаў навук. Вядзецца інтэнсіўная на- 
вуковая работа. Факультэт плённасупрацоўнічае 
з НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, інстытутамі 
HAH Беларусі, дзе студэнты ў рамках спе- 
цыяльных курсаў знаёмяцца з перадавымі

даследаваннямі, выконваюць курсавыя і ды- 
пломныя працы, удзельнічаюць у выкананні на
вуковых тэм.

Падрыхтоўка спецыялістаў ажыццяўляецца 
па спецыяльнасці “Хімія” па чатырох напрам- 
ках: навукова-вытворчая дзейнасць, навуко- 
ва-педагагічная дзейнасць, фармацэўтычная 
дзейнасць і ахова навакольнага асяроддзя. 
Пасля заканчэння навучання выпускнікі атрым- 
ліваюць адну з чатырох кваліфікацый: "Хімік. 
Даследчык", “Хімік. Выкладчык х ім іі”, “Хімік. 
Хімік-эколаг” і “Хімік. Хімік-фармацэўт”. Двай- 
ная кваліфікацыя дае права кожнаму выпускніку 
займацца як навукова-даследчай дзейнасцю 
ў галіне хіміі, так і працаваць па спецыяльнасці 
ў залежнасці ад абранага напрамку. Студэнты 
навукова-вытворчага і навукова-педагагічнага

напрамкаў маюць магчымасць з NI курса выбі- 
раць адну са спецыялізацый: аналітычная хімія, 
неарганічная хімія, арганічная хімія, фізічная 
хімія, хімія высокамалекулярных злучэнняў, 
хімія цвёрдага цела і паўправаднікоў, энерга- 
зберажэнне ў хімічнай тэхналогіі. Гэта дазва- 
ляе паглыблена засвоіць самыя перспектыўныя 
спецыяльнасці для далейшага кар'ернага, на- 
вуковага і навукова-педагагічнага росту. 3 2008 
года на напрамку “навукова-вытворчая дзей
насць” упершыню ажыццяўляецца падрыхтоўка 
спецыялістаў для навуковага суправаджэння 
І забеспячэння працы АЭС (спецыялізацыі: ра- 
дыяцыйная хімія і радыяхімія). На напрамку 
“фармацэўтычная дзейнасць” студэнты маюць 
магчымасць спецыялізавацца па хіміі лекавых 
прэпаратаў або па тэхналогіі лекавых сродкаў. 
На напрамку “ахова навакольнага асяроддзя” 
прапаноўваецца спецыялізацыя па хімічнай 
экалогіі.

Навучальны працэс на факультэце скіраваны 
не толькі І не столькі на засваенне студэнтамі 
пэўнага аб'ёму ведаў, колькі на развіццё іх 
творчага патэнцыялу, умення самастойна бу- 
даваць сваю адукацыйную траекторыю, паста- 
янна папаўняць і абнаўляць сваю прафесійную 
кампетэнцыю. Сведчаннем гэтага служыць той 
факт, штомногія выпускнікі хімічнага факультэта 
сталі банкірамі, дыпламатамі, крыміналістамі, 
кіраўнікамі, менеджэрамі -  г. зн. лёгка ўвайшлі 
ў разнастайныя лрафесіі і сферы дзейнасці 
і дасягнулі ў іх значных поспехаў.

Для паспяховага навучання факультэт 
мае ўсё неабходнае: дастатковую колькасць
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аўдыторый, сучасныя вучэбныя лабараторыі, 
два кампутарныя класы, уласную бібліятэку. 
Вядома, акрамя навучальнага працэсу, ёсць 
вольны час і зацікаўленасці. Можна займацца 
спортам, танцаваць, спяваць, удзельнічаць у 
пастаноўках студэнцкага тэатра.

А чаго варта грандыёзнае веснавое свя
та “Дзень хіміка"! Многім яно дае магчымасць 
адкрыць сваё “Я” , знайсці новых сяброў, атры- 
маць цудоўныя ўражанні.

Навучальны працэс непарыўна звязаны 
з навукова-даследчай работай выкладчыкаў 
і супрацоўнікаў факультэта; на старэйшых кур
сах працягваецца ў навуковых лабараторыях 
і даследчых цэнтрах факультэта. Падчас вы- 
канання курсавых і дыпломных прац студэн
ты могуць удзельнічаць у навуковых даследа- 
ваннях разам са сваімі кіраўнікамі. На факуль
тэце дзейнічаюць тры студэнцкія навукова- 
даследчыя лабараторыі.

Пасля заканчэння факультэта выпускнікі 
маюць шырокія магчымасці ў выбары сваёй 
прафесійнай дзейнасці ў такіх установах, як 
навукова-даследчыя інстытуты Нацыянальнай 
акадэміі навук, даследчыя і інжынерныя цэн- 
тры прамысловых прадпрыемстваў, хімічныя 
лабараторыі буйных прамысловых аб’яднанняў 
хімічнага профілю, прадпрыемствы радыё- 
электроннай і фармацэўтычнай прамысловасці, 
а таксама ўсюды, дзе выкарыстоўваюцца 
хімічныя тэхналогіі, без якіх сёння цяжка ўявіць 
паспяховае дзяржаўнае ці прыватнае прад- 
прыемства любой краіны. Людзі, схільныя да 
выкладчыцкай дзейнасці, могуць рэалізаваць 
сябе ў галіне выкладання хіміі ў вышэйшых, 
сярэдніх спецыяльных і сярэдніх навучаль- 
ных установах сістэмы народнай адукацыі. I не 
толькі ў Беларусі.

Найлепшыя выпускнікі факультэта маюць 
магчымасць працягнуць адукацыю ў магістра- 
туры па спецыяльнасці “Хімія” і ў аспірантуры 
на адпаведных кафедрах. Гэта адкрывае яшчэ 
больш шырокія далягляды для актыўнай творчай 
дзейнасці ў будучыні.

Мы чакаем вас на хімічным факультэце і пе- 
ракананыя, што вы не пашкадуеце, прыйшоўшы 
навучацца да нас.

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Дж ан -  доктар сацыялагічных навук,  ̂
прафесар Анатоль Уладзіміравіч РУБАНАУ  
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварыйская, 9 
Тэл./ф акс 259-70-47  
e-mail: phse@ bsu.by; www.jfsn.bsu.by

Факультэт філасофіі І сацыяльных на
вук уключае 4 аддзяленні дзённай формы на
вучання -  філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, 
інфармацыі і камунікацыі (напрамак -  сацыяль- 
ныя тэхналогіі) і 2 аддзяленні завочнай формы 
навучання -  філасофіі і сацыялогіі.

Ha аддзяленні філасофіі вядзецца пад- 
рыхтоўка спецыялістаў па спецыялізацыях 
“Анталогія і тэорыя пазнання” , “Сацыяльная 
філасофія” , “Філасофія культуры” .

Студэнты аддзялення атрымліваюць грун- 
тоўную агульнаадукацыйную падрыхтоўку ў 
галіне прыродазнаўчых і сацыяльна-гумані- 
тарных навук, авалодваюць значнымі ведамі па 
гісторыі філасофіі і культуры, логіцы, псіхалогіі, 
шырокім коле напрамкаў сучаснай філасофіі. 
Выпукнікам надаецца кваліфікацыя “Філосаф. 
Выкладчык філасофіі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін”. Яны могуць знайсці дастасаван-

не сваім ведам у вышэйшых, сярэдніх спе
цыяльных і сярэдніх навучальных установах, 
навукова-даследчых і аналітычных цэнтрах, 
грамадскіх аб'яднаннях, органах дзяржаўнага 
кіравання.

Ha аддзяленні сацыялогіі вядзецца пад- 
рыхтоўка спецыялістаў па спецыялізацыях 
“ Метадалогія і метады сацыялагічнага дас- 
ледавання” , “Сацыялогія кіравання” . Мярку- 
ецца адкрыццё спецыялізацыі “палітычная 
сацыялогія” . Студэнты авалодваюць ком 
плексам сацыялагічных дысцыплін агуль- 
нага і спецыяльнага характеру. Вялікая 
ўвага надаецца вывучэнню дысцыплін ма- 
тэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай 
псіхалогіі. Спецкурсы прысвячаюцца выву
чэнню праблем працы, кіравання, выхаван- 
ня, культуры, адукацыі і г. д. Выпускнікі ад
дзялення атрымліваюць кваліфікацыю "Са- 
цыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна- 
палітычных дысцыплін" і могуць працаваць 
у сацыялагічных і маркетынгавых службах, 
рэкламных агенцтвах і аддзелах па сувя- 
зях з грамадскасцю, аналітычных і навукова- 
даследчых цэнтрах, вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных установах.

Аддзяленне псіхалогіі забяспечвае пад- 
рыхтоўку па спецыялізацыях “Медыцынская 
псіхалогія” І “Сацыяльная псіхалогія” . Студэнты 
вывучаюць асноўныя дысцыпліны псіхалагічнага 
цыкла: агульная, сацыяльная, медыцынская, 
узроставая, педагагічная, інжынерная псіхапогія, 
псіхалогія індывідуальных адрозненняў і г. д.

Прадугледжваецца паглыбленае засваенне 
сусветных педагагічных традыцый. Выпускнікі 
аддзялення атрымліваюць кваліф ікацыю 
“Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі".

Медыцынскія псіхолагі атрымліваюць спе- 
цыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псіхаса- 
матыцы, псіхафармакалогіі, псіхалогіі паводзін 
з адхіленнямі, анамаліях псіхічнага развіцця 
дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. Мяркуецца 
адкрыццё спецыялізацыі “псіхалогія здароўя” , 
дзе акцэнт будзе зроблены на навучанне мета- 
дам прафілактыкі захворванняў, фарміраванне 
здаровага ладу жыцця, пазбаўлення шкодных 
звычак.

Такія спецыялісты могуць працаваць ў раз- 
настайных кансультацыйных службах, лячэб- 
ных установах і крызісных цэнтрах; псіхолагамі- 
кансультантамі ў сацыяльна-педагагічных, 
псіхалагічных і медыка-псіхалагічных служ
бах дапамогі насельніцтву; навуковымі супра- 
цоўнікамі і выкладчыкамі псіхалогіі.

Сацыяльныя псіхолагі вывучаюць сучасныя 
праблемы сусветнай сацыяльнай псіхалогіі, 
псіхалогіі працы і кіравання, псіхалогіі камуні- 
кацый, псіхалагічныя асновы работы з кадрамі, 
а таксама авалодваюць навыкамі правядзен- 
ня сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу, сямей- 
нага кансультавання. Мяркуецца адкрыццё 
спецыялізацыі “арганізацыйная псіхалогія” , 
дзе акцэнт будзе зроблены на прымяненні 
псіхалагічных тэорый і даследчых методык 
да праблем арганізацыі, кіравання і бізнесу, 
пытанні падбору персаналу, матывацыі, наву

чання I развіцця супрацоўнікаў, арганізацыйных 
паводзінаў і інш.

Выпускнікі аддзялення змогуць скарыс- 
тоўваць свае веды ў галіне кіравання, бізнесу, 
масавых камунікацый у якасці сацыяльнага 
псіхолага;псіхолага-усацыяльна-педагагічных 
і прафесійна-арыентацыйных службах, ва 
ўстановах сістэмы адукацыі і выхавання.

Аддзяленне інфармацыі і камунікацыі 
(напрамак -  сацыяльныя тэхналогіі, навуко- 
ва-педагагічная дзейнасць) вядзе падрых- 
тоўку па дзвюх спецыялізацыях -  “Інфармацыя 
і камунікацыя ў арганізацыях” і “ Інфармацыя 
і камунікацыя ў сістэмах масавых паводзін” .

Студэнты гэтага аддзялення вывучаюць 
адну з найбольш перспектыўных І папуляр- 
ных галін сацыяльнай навукі, якая мае шыро- 
кае практычнае прымяненне, -  камунікацыю, 
навуку аб распаўсюджванні і функцыянаванні 
інфармацыі ў грамадстве. Выпускнікі аддзя
лення атрымліваюць кваліфікацыю "Спецыяліст 
па інфармацыі і камунікацыі. Выкладчык 
сацыяльна-палітычных дысцыплін".

Студэнты, якія спецыялізуюцца па арга- 
нізацыйнай камунікацыі, атрымліваюць паглыб- 
леныя веды па кіраванні персаналам і чалавечымі 
рэсурсамі. Таксама яны вывучаюць асновы 
тэорыі інавацый, тэорыі прыняцця кіраўніцкіх 
рашэнняў, вядзення дзелавых перамоў, сувязяў 
з грамадскасцю ў дзелавой сферы, вырашэн- 
ня ўнутрыарганізацыйных і міжарганізацыйных 
канфліктаў.

Студэнты, якія спецыялізуюцца ў галіне маса- 
вай камунікацыі, вывучаюць законы фарміраван- 
ня і функцыянавання грамадскай думкі, уплыў 
CMI на асобу і грамадства, медыяпланаванне, 
рэкламу, сацыяльны менеджмент, арганізацыю 
і правядзенне электаральных даследаванняў.

Мяркуецца адкрыццё спецыялізацыі “мар- 
кетынгавыя камунікацыі і даследаванні” , у 
рамках якой будзе ажыццяўляцца паглыбле
нае вывучэнне рынкаў, паводзінаў спажыўцоў, 
механізмаў фарміравання попыту, эфектыўных 
формаў прасоўвання тавараў, рэкпамнай і вы- 
ставачнай дзейнасці, PR, медыяпланавання.

Выпускнікі аддзялення змогуць праца
ваць у органах дзяржаўнага кіравання, камер- 
цыйных структурах і грамадскіх аб'яднаннях, 
аналітычных, рэкламных І маркетынгавых служ
бах, службах па сувязях з грамадскасцю.
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нак зацікаўленыя могуць вывучаць І нямецкую 
мову як мову нашых найважнейшых гандлёвых 
партнёраў. Многія студэнты навучаюцца адзін ці 
два семестры за мяжой, прымаюць удзел у су- 
месных праектах кшталту “Нямецкія інвестыцыі 
ў Беларусі” (з універсітэтам Анхальт, ФРГ), “Бе- 
ларусь-Галандыя: знешнеэканамічнае супра- 
цоўніцтва” (з інстытутам менеджменту FONTYS, 
Галандыя), “Французскі бізнес у Беларусі” , а 
таксама ў праектах з універсітэтамі Магдэбурга 
і Франкфурта (Германія), Трэнта (Італія), Мапагі 
(Іспанія). Мы супрацоўнічаем з эканамічнымі 
факультэтамі МДУ і Санкт-Пецярбургскага 
універсітэтаў, Кіева-Магілянскай акадэміі і інш.

На факультэце па замове шэрага фірмаў, 
банкаў, прадпрыемстваў актыўна займаюц- 
ца навукова-практычнай работай у галіне 
бізнес-планавання, кансалтынгу, электронна- 
га бізнесу, маркетынгавых даследаванняў. Мы 
маем уласныя карпункты часопісаў “Вестник 
Ассоциации белорусских банков” , “Банковский 
вестник’’, “Финансы, учет, аудит” .

Нават выдатныя тэарэтычныя веды не гаран- 
туюць выпускнікам магчымасць лёгка адапта- 
вацца да практычнай работы. Таму прадугледж- 
ваецца вучэбная І вытворчая практыка па ста- 
тыстыцы, фінансах, макра- і мікраэканоміцы, 
міжнародным менеджменце -  як у дзяржаўных 
установах, так І на найлепшых айчынных І за- 
межных прадпрыемствах, фірмах І банках. Та
кое ўзаемадзеянне з рэальным сектарам 
эканомікі дазваляе яшчэ задоўга да заканчэн- 
ня універсітэта наладзіць кантакт і знайсці мес- 
ца працы, якое найбольш адпавядае характеру 
і здольнасцям выпускніка. Добра падрыхтава- 
наму эканамісту няцяжка знайсці працу, але мы 
ставім больш складаную задачу: дапамагчы на- 
шым выхаванцам знайсці добрую, цікавую, вы- 
сокааплатную працу. 3 гэтай мэтай створана 
кадравае агенцтва.

Эканамічны факультэт -  сучасны элітарны 
факультэт для здольных і энергічных абіту- 
рыентаў. Наш лозунг: “Мы разумных робім ба- 
гацейшымі, а багатых -  разумнейшымі” .

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дж ан  -  доктар фізіка-матэматычных навук  
прафесар, заслуж аны дзеяч навукі 

Рэспублікі Беларусь  
М іхаіл Міхайлавіч КАВАЛЁУ 
Адрас: г. Мінск, вул. К. М аркса, 31 
Тэл. 227-60-25,226-12-92  
e-mail: economics @bsu. by; www.economy.bsu.

Эканамічны факультэт заснаваны 1 сака- 
віка 1999 г. і працягвае слаўныя традыцыі пад- 
рыхтоўкі эканамістаў у БДУ. У 1925 г. менавіта 
эканамісту быў выдадзены дыплом БДУ № 1. 
Сёння на факультэце на ўсіх формах навуча
юцца 1330 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, 
дактарантаў. Вучацца не толькі беларусы, але 
і каля 300 замежных грамадзян з 20 краін 
свету. Ha 5 кафедрах працуюць 60 штатных 
выкладчыкаў, з якіх 8 прафесараў і дактароў 
навук, 35 дацэнтаў і кандыдатаў навук. Па 
сумяшчальніцтве на факультэце працуе шэ- 
раг вядомых навукоўцаў-практыкаў, кіраўнікоў 
і вядучых спецыялістаў міністэрстваў, банкаў, 
дзяржаўных устаноў, кансалтынгавых фірмаў.

Абітурыенты паступаюць на чатыры аддзя- 
ленні: эканамічная тэорыя (спецыялізацыя

“Эканамічная палітыка” , кваліфікацыя "Эка- 
наміст. Выкладчык эканамічных дысцыплін"), 
эканоміка (спецыялізацыя “Аналітычная эка- 
номіка” , кваліфікацыя “Эканаміст-аналітык” ), 
фінансы і крэдыт (спецыялізацыя “Банкаўская 
справа” , кваліфікацыя “Эканаміст”) і менедж
мент (спецыялізацыя “ Міжнародны менед
жмент” , кваліфікацыя “Эканаміст-менеджэр").

Першыя тры гады ўсе студэнты атрымліва- 
юць фундаментальную эканамічную (макра-, 
мікра-, агра-, міжнародную, рэгіянальную), фі- 
нансавую (бухулік і аўдыт, карпаратыўныя фі- 
нансы, бізнес-планаванне, інвестыцыйны ана- 
ліз), а таксама інструментальную (матэматы
ка, інфарматыка, базы дадзеных, статыстыка, 
эканаметрыка, прыняцце рашэнняў, лагістыка) 
падрыхтоўку.

Паглыбленае вывучэнне пачынаецца з III-IV 
курса ў адпаведнасці з абранай спецыяльнас- 
цю. Пасля чатырох гадоў навучання замежныя 
студэнты маюць магчымасць здаць выпускны 
тэст, абараніць выніковую працу, атрымаць ды
плом бакалаўра. Можна далей працягваць на- 
вучанне і напрыканцы атрымаць традыцый- 
ны дыплом спецыяліста, аднак большасць ад- 
дае перавагу навучанню па магістэрскіх пра- 
грамах, якіх на факультэце чатыры. Некаторыя 
з замежнікаў паступаюць у магістратуру за мя
жой (найперш у Pacii).

Выпускнікі з дыпломам магістра могуць 
паступіць у аспірантуру, абараніць дысерта- 
цыю І тым самым папоўніць эліту нацыяналь- 
най эканамічнай навукі. Аспірантура існуе па 
трох спецыяльнасцях: эканамічная тэорыя, 
эканоміка і кіраванне народнай гаспадаркай, 
матэматычныя і інструментальныя метады ў 
эканоміцы. Па спецыяльнасцях “Эканамічная 
тэорыя” , “Менеджмент”, “Фінансы і крэ
дыт” існуе завочнае аддзяленне.

Ha эканамічным факультэце шмат увагі нада- 
ецца вывучэнню англійскай мовы як асноўнай 
мовы міжнародных эканамічных адносін, ад-

ФІЛАЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Дэкан — доктар філалагічных навук, прафесар 
Іван Сямёнавіч РОУДА 
A dpac: г. Мінск, вул. K. М аркса, 31 
Тэл. 222-34-21,222-36-02  
e-mail: phyl@ bsu.by; www. philology.bsu.by

3  ГІСТОРЫІ
Падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў ва 

універсітэце пачалася ў год яго заснаван- 
ня: 12 жніўня 1921 г. быў аб’яўлены прыём на 
этнолага-лінгвістычнае аддзяленне факульте
та грамадскіх навук БДУ. Праз год факультэт 
грамадскіх навук быў рэарганізаваны, і ўвосень 
1922 г. на яго базе створаны яшчэ адзін факуль
тэт -  педагагічны, у склад якога поруч з іншымі 
ўвайшло і літаратурна-лінгвістычнае аддзя
ленне. Ha ім працавалі такія вядомыя вучоныя- 
філолагі, як акадэмік AH БССР I. Замоцін, пра- 
фесары А. Вазнясенскі, М. Піятуховіч і інш. 3 
восені 1923 г. лекцыі па беларускай мове і мето- 
дыцы яе выкладання пачаў чытаць выдатны пе
дагог, класік беларускай літаратуры Якуб Колас.

У перыяд з 1921 г. па 1931 г. дыпломы філо- 
лагаў атрымалі 336 выпускнікоў універсітэта, 
з іх каля пяцідзесяці сталі вядомымі пісьмен- 
нікамі (П. Броўка, П. Галавач, П. Глебка, C. Да- 
рожны, А. Звонак, Т. Кляшторны, K. Крапіва, 
Я. Скрыган і інш.).

7 чэрвеня 1931 г. у межах агульнай рэарга- 
нізацыі Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
на базе літаратурна-лінгвістычнага і сацыяльна- 
гістарычнага аддзяленняў педфака быў утво- 
раны Вышэйшы педагагічны інстытут. Адкрыц- 
цё самастойнага філалагічнага факультэта ў 
структуры БДУ адбылося толькі ў 1939 г.

У розныя гады на філфаку вучыліся буду- 
чыя народныя пісьменнікі Беларусі Іван Мележ, 
Ніл Гілевіч, Іван Навуменка, Рыгор Барадулін, 
акадэмікі Нацыянальнай акадэміі навук Бе- 
ларусі А. Падлужны, А. Жураўскі, члены-ка- 
рэспандэнты HAH Беларусі А. Булыка, А. Лойка 
і інш. Некаторыя з іх працавалі на родным для іх 
факультэце выкладчыкамі.

СУЧАСНЫ СТАН
На філалагічным факультэце сёння навуча- 

ецца больш як 2 тыс. студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў з Беларусі, а таксама з краін бліз- 
кага І далёкага замежжа. Навучальны працэс 
забяспечваюць 16 кафедраў, на якіх працуе 
27 прафесараў, дактароў навук І больш як 120 
дацэнтаў, кандыдатаў навук.

Асновай філалагічнага факультэта на пра- 
цягу ўсяго перыяду яго дзейнасці былі два ад- 

,дзяленні -  беларускай мовы і літаратуры 
і рускай мовы і літаратуры. 3 1946 г. па 1967 г. 
у склад філфака ўваходзіла яшчэ І аддзялен
не журналістыкі. У 90-я гады факультэт пачаў 
актыўна развівацца, з ’явіліся спецыяльнасці: 
славянская, класічная, рамана-германская, 
усходняя філалогія, на якіх рыхтуюцца не 
толькі выкпадчыкі, але і перакладчыкі з замеж
ных моў, зразумела.з адпаведнымзапісам у ды- 
пломе. 3 2009 г. падрыхтоўка па спецыяльнасці 
"Беларуская філалогія" і "Руская філалогія" 
праводзіцца па новых напрамках: 1) літаратур- 
на-рэдакцыйная дзейнасць; 2) кампутарнае за- 
беспячэнне. У 2010 г. плануецца адкрыццё яш
чэ двух новых напрамкаў падрыхтоўкі: дзела- 
вая камунікацыя (для спецыяльнасцяў "Бела
руская філалогія" і "Руская філалогія” ) і руская 
мова як замежная (толькі для спецыяльнасці 
"Руская філалогія").

Для больш эфектыўнага засваення дасяг- 
ненняў айчыннай і сусветнай навукі і ўдзелу 
студэнтаў у навуковай працы на факультэ
це дзейнічаюць вучэбна-навуковая лабара- 
торыя беларускага фальклору, лабарато- 
рыя тэхнічных сродкаў навучання, 9 спецыя- 
лізаваных кабінетаў: беларускай, рускай, 
украінскай, польскай, чэшскай і славацкай, 
кітайскай, італьянскай, нямецкай філалогіі, 
кабінет аўдыёвізуальных сродкаў навучан
ня. Для падрыхтоўкі абітурыентаў да цэнтра-

лізаванага тэсціравання па беларускай, ру
скай і замежнай мовах, да ўступнага вусна- 
га экзамену па літаратуры ўтвораны Цэнтр 
філалагічных паслуг. У Цэнтры займаюцца не 
толькі абітурыенты, але і студэнты універсітэ- 
та -  для іх арганізаваны вячэрнія курсы па 
вывучэнні замежных моў. Апрача таго, для тых, 
у каго ёсць жаданне вывучыць турэцкую мо
ву, пазнаёміцца з культурай гэтай паўднёвай 
краіны, на факультэце ўжо некалькі год актыўна 
працуе Цэнтр турэцкай культуры.

Студэнты-філолагі атрымліваюць грунтоў- 
ныя веды па беларускай, рускай, сусветнай 
літаратурах, вывучаюць працэсы гістарычнага 
развіцця моў, даследуюць іх сучасны стан. 
Студэнты славянскай, рамана-германскай, 
усходняй філалогіі праходзяць моўную прак- 
тыку ў тых краінах, мову якіх вывучаюць. Для 
студэнтаў і магістрантаў выкладаецца 130 
спецкурсаў, дзейнічае больш за 100 навуко- 
вых спецсемінараў па праблемах сучаснага 
літаратуразнаўства, лінгвістыкі, методыкі вы
кладання мовы і літаратуры.

Падчас вучобы студэнты маюць магчымасць 
удасканаліць свае навыкі і ўменні работы на 
кампутары, для іх створаны ўмовы свабодна- 
га карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі 
Інтэрнэту: на факультэце абсталяваны 4 кампу- 
тарныя класы.

Студэнты старэйшых курсаў маюць магчы
масць вывучаць дадаткова адну са славянскіх 
ці заходнееўрапейскіх моў. Пры ўмове добрай 
і выдатнай паспяховасці студэнтам дазваляец- 
ца паралельнае навучанне на любым факультэ
це БДУ для атрымання другой спецыяльнасці: 
юрыста, эканаміста, псіхолага і інш.

ДЫПЛОМ ФІЛОЛАГА ЗАПАТРАБАВАНЫ!
Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў пра

цуюць настаўнікамі беларускай, рускай, за

межных моў і літаратур у школах, калед- 
жах, універсітэтах рэспублікі. У наш час, калі 
актыўна пашыраюцца самыя розныя фор
мы міжнароднага супрацоўніцтва, выдатная 
моўная, агульнакультурная падрыхтоўка даз
валяе выхаванцам філалагічнага факультэта 
БДУ паспяхова працаваць у якасці рэферэнтаў, 
маркетолагаў, перакладчыкаў у арганізацыях, 
установах, на разнастайных прадпрыемствах 
краіны. Спецыялісты з гэткім дыпломам сён
ня запатрабаваны ў выдавецтвах, літаратурных 
музеях і архівах, адцзелах рэдкіх кніг і рукапісаў 
бібліятэк і да т. п. Напрыклад, дырэктары і абса- 
лютная большасць супрацоўнікаў Дзяржаўнага 
архіва-музея літаратуры і мастацтва Беларусі, 
Дзяржаўных музеяў Янкі Купалы, Якуба Кола- 
са, Максіма Багдановіча, дырэктары, галоўныя 
рэдактары, карэктары выдавецтваў (“Мастац- 
кая літаратура” , “ Беларуская навука” , “ Вы- 
шэйшая школа” і інш.), рэдактары, загадчыкі 
аддзелаў вядучых літаратурных перыядыч- 
ных выданняў (“Полымя” , “ Маладосць” , “ Нё- 
ман” і інш.) , кіраўніцтва і большасць навуко- 
вых супрацоўнікаў Інстытута мовы і літаратуры 
імя Якуба Коласа і Янкі Купалы Нацыяналь
най акадэміі навук Беларусі -  былыя студэнты 
філфака БДУ. 3 улікам новых напрамкаў на спе
цыяльнасцях "Беларуская філалогія" і "Руская 
філалогія” гэты пералік будзе істотна пашыра- 
ны, што дазволіць выпускнікам філалагічнага 
факультэта БДУ заняць годнае месца ў жыцці 
нашага грамадства.
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Радыёфізікаў у Беларускім дзяржаўным уні- 
версітэце рыхтуюць з 1962 г. У 1976 г. быў ад- 
крыты факультэт радыёфізікі і электронікі.

Сёння навучальны працэс забяспечваюць 
больш за 90 выкладчыкаў, у тым ліку 1 акадэмік 
і 2 члены-карэспандэнты, 15 прафесараў, 63 
дацэнты, 49 інжынераў і лабарантаў.

У структуру факультэта ўваходзяць 8 кафед- 
раў, 3 навукова-даследчыя лабараторыі, 3 сту- 
дэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі, дас- 
ледча-тэхналагічны цэнтр "Нанатэхналогіі і фі- 
зічная электроніка", цэнтр аэракасмічнай адука- 
цыі, сучасныя кампутарныя кпасы, медыятэка.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў па спецы- 
яльнасцях: "Радыёфізіка", "Фізічная электро- 
ніка", "Кампутарная бяспека", "Аэракас- 
мічныя радыёэлектронныя і інфармацый- 
ныя сістэмы і тэхналогіі”, "Прыкладная ін- 
фарматыка", напрамак ("Інфармацыйныя

Дж ан -  доктор тэхнічных навук, прафесар, 
заслуж аны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь  
Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК  
Адрас: г. Мінск, вул. Курчатава, 5  
Тэл. 209-58-18,209-58-17  
e-mail: mulyarchik@bsu.by; www.rfe.bsu.by

тэхналогп тэлекамутацыиных сютэм ) з нас- 
тупнымі спецыялізацыямі: статыстычная 
радыёфізіка, мультымедыйныя інфармацыйныя 
тэхналогіі, квантавая радыёфізіка І лазерные 
сістэмы, стахастычныя працэсы і сістэмы, мікра- 
і нанасістэмы, кампутарнае прыборабудаван- 
не, інтэлектуальныя інфармацыйныя тэхналогіі, 
прыкладная электрадынаміка, цвёрдацельная 
электроніка, нанаэлектроніка і нанатэхналогіі, 
квантавая электроніка, фізічная мікраэлектроні- 
ка, электроніка інфармацыйных тэхналогій, 
медыцынская электроніка, тэлекамунікацыйныя 
і інфармацыйныя сістэмы, інфармацыйна-аналі- 
тычныя метады ў электроніцы, радыёэлектрон
ныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы, комплекс- 
нае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі 
тэлекамунікацыйных і інфармацыйных сістэм, 
праграмна-тэхнічныя сродкі і сістэмы абароны

інфармацыі, інтэлектуальныя тэхналогіі абаро
ны інфармацыйныхсістэм, мадэляванне і анапіз 
інфармацыйных сістэм, глабальныя навігацый- 
ныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы, радыёэлект
ронныя сістэмы апрацоўкі і перадачы інфарма- 
цыі, бартавыя і наземныя інфармацыйныя ком
плексы, інтэлектуальныя інфармацыйныя сістэмы.

Выпускнікі факультэта працуюць у сферах 
інфармацыйных тэхналогій, тэлекамунікацый, 
радыёэлектроннага і аптычнага прыладабу- 
давання, кампутарных сетак, праграмаванай 
электронікі, мікраэлектронікі, нанаэлектронікі, 
лазерных аптычных тэхналогій. Пасля закан- 
чэння факультэта выпускнікі накіроўваюца ў 
навукова-даследчыя інстытуты, прыладабу- 
даўнічыя, радыёэлектронныя, кампутарныя, 
тэлекамунікацыйныя арганізацыі, фірмы, кам- 
паніі, кампутарныя дэпартаменты банкаў. Ся- 
род нашых выпускнікоў ёсць кіраўнікі і вядучыя 
спецыялісты навукова-вытворчых аб’яднанняў, 
навукова-даследчых інстытутаў, вышэйшых на
вучальных устаноў, лаўрэаты Дзяржаўных прэмій 
СССР і БССР, прэмій Савета Міністраў, буйныя 
бізнесмены. Сайт Беларускага рэспубліканскага 
аб'яднання радыёфізікаў -  www.orf. by.

Факультэт мае цесныя навукова-тэхнічныя 
сувязі з шэрагам замежных навуковых цэнтраў: 
Рурскім універсітэтам (Германія), Ліенскай тэх-
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нічнай школай (Францыя), Архускім універ- 
сітэтам (Данія), універсітэтамі Нідэрландаў, Бель- 
гіі, Швейцарыі, Італіі, Славеніі, Польшчы, Украіны, 
Расійскім інстытутам касмічных даследаванняў.

9 студзеня і 31 сакавіка 2010 года факуль
тэт радыёфізікі і электронікі праводзіць Дні 
абітурыента-радыёфізіка. Запрашаем Bac пры- 
няць удзел у гэтым выключна важным, надзвы- 
чай карысным, запамінальным мерапрыемстве! 
9 студзеня Вы сустрэнецеся з кіраўніцтвам фа
культэта, пазнаёміцеся з правіламі прыёму на 
наш факультэт, для Вас будзе праведзеная аз- 
наямленчая экскурсія па навучальных І навуко
вых лабараторыях, сучасных кампутарных кла
сах, медыятэцы факультэта. Кафедрамі фа
культэта будуць арганізаваныя семінары па ак
туальных праблемах радыёфізікі, электронікі 
і інфарматыцы.

31 сакавіка ў рамках Дзён радыёфізіка ад- 
будзецца вочная алімпіяда па фізіцы (у фор
ме тэсту) "Абітурыент БДУ-2010", пераможцы 
якой атрымаюць пераважнае права пры залі- 
чэнні ў БДУ ў выпадку роўнасці бапаў. Выключна 
карысным будзе для Вас І разбор у тэты дзень 
выкладчыкамі факультэта заданняў заключна- 
га этапу рэпетыцыйнага тэсціравання 2010 г. 
Тут Вы атрымаеце рэкамендацыі па паспяхо- 
вым выкананні выніковага цэнтралізаванага 
тэсціравання. Пра студэнцкаежыццё на нашым 
факультэце Вам распавядуць яе непасрэдныя 
ўдзельнікі -  студэнты-радыёфізікі.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў Дзён абітурыента- 
радыёфізіка адбудзецца 9 студзеня і 31 сакавіка 
2010 г. з 9.00 да 10.00 у фае факультэцкага кор
пуса (г. Мінск, вул. Курчатава, 5). Можна за- 
гадзя зарэгістравацца па тэл. 209-58-36 або 
накіраваць заяўку на ўдзел на адрас: 220030, 
г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 4, факультэт 
радыёфізікі і электронікі. У заяўцы ўказаць проз- 
вішча, імя, імя па бацьку (цапкам), хатні адрас з 
паштовым індэксам, адрас і назву навучальнай 
установы, якую вы заканчваеце; прозвішча, імя, 
імя па бацьку (цапкам) вашага настаўніка фізікі.

Праезд: аўт. Ns 47 ад чыгуначнага вакзала 
(вул. Кірава), аўт. № 28, 30, ЗОД, 90, 104; 132, 
электрычкай Стаўбцоўскага напрамку да пры- 
пынку "Гай” ("Роща").

Удзел у мерапрыемствах Дзён абітурыента- 
радыёфізіка- бясплатны.

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ

інфармацыі, афіцэра інфармацыйнага цэнтра 
Узброеных Сіл Рэспублікі Беларусь.

Правазнаўства: выпускніку надаецца квалі- 
фікацыя “Юрыст”. Яго рыхтуюць да арганізацый- 
на-кіраўнічай, навукова-даследчай, экспертна- 
аналітычнай дзейнасці.

Міжнародныя адносіны: кваліфікацыя вы- 
пускніка “Спецыялістпа міжнародных адносінах. 
Перакладчык-рэферэнт(з указанием моў)". Вы- 
пускнік павінен быць падрыхтаваны для замяш- 
чэння першасных афіцэрскіх пасад у структур
ных падраздзяленнях Міністэрства абароны 
Беларусі і Генеральнага штаба Узброеных Сіл, 
якія адказваюць за планаванне, арганізацыю 
і правядзенне мерапрыемстваў міжнароднага 
супрацоўніцтва ў ваеннай сферы, а таксама 
верыфікацыйнай дзейнасці.

Геаінфармацыйныя сістэмы: выпускнік 
атрымліваекваліфікацыю "Географ. Спецыяліст 
па геаінфармацыйных сістэмах". Ён прызна- 
чаны для праходжання вайсковай службы ў 
навігацыйна-тапаграфічных часцях і падраз
дзяленнях на першаснай вайсковай пасадзе 
картографа.

Начальнік -  палкоўнік Мікалай Паўлаеіч БАДЗЮ К  
Адрас: г. Мінск, вул. Кастрычніцкая, 4 
Тэл. 209-56-46
Тэл./ф акс 209-56-46,209-56-25

Падрыхтоўка студэнтаў па праграмах 
афіцэраў запасу вядзецца па 9 спецыяль- 
насцях, па праграмах малодшых вайсковых 
спецыялістаў- па 15.

Падчас навучання курсанты і студэнты вы- 
конваюць практыкаванні стральбы са стралко- 
вай зброі, сродкаў узбраення БМП, а таксама 
практыкаванні па кіраванні баявой тэхнікай.

Падрыхтоўка курсантаў на ваенным фа
культэце вядзецца па 6 спецыяльнасцях: “Псі- 
халогія” (спецыялізацыя -  “ Маральна-псіха- 
лагічнае забеспячэнне вайсковай дзейнасці” ), 
“Хімія” (напрамак -  радыяцыйная, хімічная 
і біялагічная абарона), “Журналістыка” (на

прамак -  друкаваныя СМІ, спецыялізацыя -  
“ Ваенная журналістыка"), “ Правазнаўства” 
(спецыялізацыя -  “ Юрысконсульцкая работа 
ў ваеннай сферы” ), “ Міжнародныя адносіны” 
(спецыялізацыя -  “ Міжнародныя адносіны ў 
ваеннай сферы” ), “ Геаграфія” (напрамак -  
геаінфармацыйныя сістэмы, спецыялізацыя -  
T IC  ваеннага прызначэння").

Псіхалогія: выпускнік атрымлівае кваліфі- 
кацыю “Псіхолаг, выкладчык псіхалогіі” . Ён па
вшей быць падрыхтаваны да арганізацыйна- 
кіраўніцкай і выкладчыцкай дзейнасці ў галіне 
арганізацыі і правядзення псіхапагічнай работы ў 
падраздзяленні. Выпускнік можа заняць першас- 
ную афіцэрскую пасаду псіхолага батальёна.

Хімія: пасля заканчэння навучання нада
ецца кваліфікацыя “Спецыяліст па кіраванні. 
Хімік-эколаг". Выпускнік прызначаны для пра
ходжання службы ў падраздзяленнях і часцях 
радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны з 
першай пасадай камандзіра ўзвода, а таксама 
для працы ў структурах народнай гаспадаркі ў 
гапіне радыяцыйнай бяспекі і экалогіі.

Журналістыка: выпускнік атрымлівае квалі- 
фікацыю “Журналіст". Ён прызначаны для пра
ходжання вайсковай службы на першаснай афі- 
цэрскай пасадзе карэспандэнта (аглядальніка) 
у рэдакцыях вайсковых сродкаў масавай

Факультэт пачынаўся з ваеннай кафедры 
Белдзяржуніверсітэта, утворанай 4 лістапада 
1926 г. Першым яе кіраўніком быў палкоўнік 
М. Пятроў. У 1926-1931 гг. курс “ Вышэйшая 
дапрызыўная ваенная падрыхтоўка студэнтаў” 
вы кладаў кам анд з ір  3 9 -га  М елякеска - 
Пугачоўскага кавалерыйскага палка Г. Жукаў, 
пазней -  маршал і чатырохразовы Герой Ca- 
вецкага Саюза. На ваеннай кафедры БДУ 
праходзілі службу Героі Савецкага Саюза 
палкоўнік А. Патрын (1952-1955) і генерал- 
маёрА. Кірсанаў (1955-1960).

За перыяд да 2003 г. ваенная кафедра па- 
дрыхтавала тысячы афіцэраў запасу па 13 
ваенна-ўліковых спецыяльнасцях.

У 2003 г. кафедра была рэарганізаваная ў 
ваенны факультэт Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта.

Факультэт уключае чатыры кафедры: ка
федру баявога прымянення артылерыі, ка
федру супрацьпаветранай абароны, агульна- 
вайсковую кафедру (у складзе двух цыклаў -  
цыкл агульнаваенных дысцыплін І цыкл ваенна- 
спецыяльных дысцыплін), а таксама кафедру 
радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны.
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Дж ан -  кандидат  гістарычных навук, 
дацэнт Сяргей М ікалаевіч Х ОДЗІН  
Адрас: г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6 
Тэл. 209-55-98,227-71-00  
e-m ail: hist@ bsu.by; www.hist.bsu.by

Гістарычны факультэт БДУ -  найстарэйшая 
і найбольш аўтарытэтная навучальная І навуко- 
вая ўстанова гістарычнага профілю ў краіне.

Факультэт размяшчаецца ў цэнтры Мінска, у 
самым “гістарычным” будынку БДУ па вул. Чыр- 
вонаармейскай. Тут у кастрычніку-лістападзе 
1921 г. адбылося адкрыццё універсітэта, ітутжа 
знаходзіўся кабінет першага рэктара, вядомага 
гісторыка прафесара У.І. Пічэты.

На факультэце працуюць больш за 20 пра- 
фесараў і 75 дацэнтаў -  вядучых спецыялістаў у 
сваёй галіне. Гістарычны факультэт ганарыцца 
сваімі дзесяццю тысячамі выпускнікоў, якія пра
цуюць у сістэме навукі і адукацыі, мас-медыя, 
музеях, турыстычных фірмах, банкаўскіх устано
вах, удзельнічаюцьу палітычным жыцці краіны, 
яе адміністрацыйным кіраванні.

Навуковыя гістарычныя школы на факуль
тэце бяруць пачатак з далёкіх 1920-х гг. Подпіс 
прафесара У.М. Перцава стаіць пад Статутам 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый.

Працуюць 9 кафедраў: гісторыі Беларусі ста- 
ражытнага часу і сярэдніх вякоў; гісторыі Беларусі 
новага і найноўшага часу; гісторыі старажытнага 
свету і сярэдніхвякоў; новай і найноўшай гісторыі; 
гісторыі Расіі; гісторыі паўднёвых і заходніх сла
вян; крыніцазнаўства; археалогіі; этналогіі, 
музеялогіі і гісторыі мастацтваў.

Падрыхтоўка спецыялістаў на факультэце 
вядзецца па чатырох спецыяльнасцях:

1. “Гісторыя” , па напрамках: “айчынная 
і ўсеагульная гісторыя", “ паліталогія", “архе- 
алогія” , “этнапогія” , “гісторыя мастацтваў” ;

2. “Гісторыка-архівазнаўства”;
3. “Музейная справа і ахова гісторыка- 

культурнай спадчыны”, па напрамках: “гісто- 
рыя і музеялогія”, ‘‘мастацтвазнаўства і музеяло- 
гія”, “культурная спадчына і турызм” ;

4. “Дакументазнаўства” па напрамках: 
“Дакументацыйнае забеспячэння кіравання” , 
“ Інфармацыйнае забеспячэння кіравання", 
“Абарона інфармацыі” .

Напрамак спецыяльнасці студэнты на асно- 
ве свайго рэйтынгу паспяховасці выбіраюць па 
заканчэнні 4-х семестраў і ў выніку студэнты- 
гісторыкі атрымліваюць наступныя кваліфікацыі:

-  “Псторык. Выкладчык гісторыі і сацыяльна - 
гуманітарных дысцыплін",

-  “Гісторык-археолаг. Выкладчык”,
- “Гісторык-этнолаг. Выкладчык",
-  ‘Тісторык-палітолаг. Выкладчык",
- ‘Тісторык. Мастацтвазнаўца. Выкладчык

гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін".
Выпускнікі па спецыяльнасці “Гісторыя” па- 

чынаюць працоўную дзейнасць з выкладання ў

школах, гімназіях, каледжах, а пасля займаюць 
кіраўнічыя пасады ва ўстановах адукацыі і навукі.

Студэнтам-музеязнаўцам прысвойваюцца 
наступныя кваліфікацыі:

- “Мастацтвазнаўца-музеёлаг. Выкладчык", 
-'Тісторык-музеёлаг. Выкладчык”, 
- “Менеджэр па культурнай спадчыне і ту- 

рызме".
Тэарэтычная падрыхтоўка студэнтаў музея- 

знаўцаў падмацоўваецца практычнай дзей- 
насцю ва ўстановах адукацыі, музеях, туры
стычных фірмах. Пашырэнню ведаў студэнтаў 
ў гістарычнай, музеязнаўчай і турыстычнай 
галінах спрыяюць факультэцкія гурткі “ Гарад- 
ская антрапалогія” , “Клуб аматараў і знаўцаў 
мастацтва” , “Клуб экскурсаводаў’’. Сваю пра- 
фесійную дзейнасць выпускнікі дадзенай 
спецыяльнасці ажыццяўляюць ва ўстановах 
культуры і турызму, аховы помнікаў і музеях, а 
таксама ў школах, ліцэях і гімназіях.

Выпускнікам “Архівазнаўства” даецца квалі- 
фікацыя -  “Гісторык-архівазнаўца. Выкладчык".

Выпускнікі па спецыяльнасці “Дакумента- 
знаўства'' (па напрамках) атрымліваюць квалі- 
фікацыі:

-"Дакументазнаўца. Арганізатар дакумен- 
тацыйнага забеспячэння кіравання”,

- “Дакументазнаўца. Арганізатар інфарма- 
цыйнага зябеспячэння кіравання",

- “Дакументазнаўца. Спецыялістпа абаро- 
не інфармацыі”.

Архівісты і дакументазнаўцы рыхтуюцца пры 
ўдзеле супрацоўнікоў Дэпартамента Міністэрст- 
ва юстыцыі, куды ў далейшым пераважна і раз-

мяркоўваюцца. Акрамя таго, дакументазнаўцы 
працуюць у адпаведных аддзелах банкаўскіх 
устаноў, кадравых службах, службах ДЗК.

Ha спецыяльнасці “Дакументазнаўства” сту- 
дэнтам выкладаецца шырокае кола прававых 
дысцыплін, для чаго прыцягваюцца найлеп- 
шыя выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДУ 
і юрысты-практыкі.

Студэнты кожнай спецыяльнасці прахо
дзяць вучэбныя і вытворчыя практыкі:

-  па спецыяльнасці “ Гісторыя” -  археа- 
лагічную, этналагічную, архіўна-музейную, 
педагагічную, пераддыпломную;

-  Т історы ка-архівазнаўства” -  архіўна- 
палеаграфічную, архіўна-інфармацыйную, 
педагагічную, архіўную, архіўна-вытворчую 
(пераддыпломную);

-  “ Музейная справа і ахова помнікаў гіс- 
торыка-культурнай спадчыны” -  археалагіч- 
ную, музейную (азнаямляльную), экскурсій- 
ную, педагагічную, турыстычную, музейна- 
фондавую, менеджэрскую, пераддыпломную;

-  “Дакументазнаўства” -  дакументазнаўчую, 
даследчую, справаводчую (азнаямляльную), 
інфармацыйную.

Паступленне на гістарычны факультэт на ўсе 
спецыяльнасці адбываецца на аснове агульна- 
га конкурсу (акрамя завочнай формы навучан
ня). Размеркаванне па спецыяльнасцях адбы
ваецца на аснове сумы балаў (ЦТ + сярэдні бал 
атэстата) на сумоўях з дэканам факультэта.

Без уступных іспытаў прымаюцца перамож- 
цы Рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі.

Ba ўмовах сучаснай універсітэцкай адука- 
цыі традыцыі факультэта спалучаюцца з выка- 
рыстаннем навацый і інфармацыйных тэхна- 
логій. Тут дзейнічаюць 3 кампутарныя класы 
з выхадам у Інтэрнэт. Падчас лекцый шырока 
выкарыстоўваецца мультымедыйная тэхніка. Усе 
студэнты факультэта вывучаюць шырокі блок 
дысцыплін, звязаных з інфармацыйнымі тэх- 
налогіямі. Акрамя таго, студэнты могуць праца
ваць самастойна ва універсітэцкіх медыятэках.

Актывізацыі навучальнага працэсу спры- 
яе Музей археалогіі, этнаграфіі і антычнага ма
стацтва. Яго нумізматычная калекцыя -  адна з 
самых багатых і каштоўных у краіне.

ІНСТЫТУТ ЖУРН
Склад выкладчыкаў факультэта журнапістыкі 

Інстытута журналістыкі БДУ: 8 прафесараў, 
10 дактароў навук, 53 дацэнты, 56 кандыдатаў 
навук.

У інстытуце на факультэце журналістыкі 
дзейнічае 9 кафедраў.

Агульная колькасць студэнтаў -  1564 чала- 
век, магістрантаў -  10, аспірантаў- 17.

Факультэт журналістыкі Беларускага дзяр- 
жаўнага універсітэта быў заснаваны адразу пас
ля вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў у 1944 г. Згодна з пастановай ЦК 
УКП(б) ад 9 жніўня 1944 г. ён стаў першым фа- 
культэтам такога кшталту ў сістэме дзяржаўных 
універсітэтаў былога Савецкага Саюза.

Увесь час факультэт імкліва развіваўся. У 
1967 г. былі створаны кафедры гісторыі журна- 
лістыкі, тэлебачання і радыёвяшчання, тэорыі 
і практыкі савецкай журналістыкі, стылістыкі 
і літаратурнага рэдагавання. У 1984 г. распача- 
ла сваю працу кафедра замежнай журналістыкі 
і літаратуры.

У 1998 г. на базе кафедры тэорыі і практыкі 
сучаснай журналістыкі створаны кафедры пе- 
рыядычнага друку, сацыялогіі журналістыкі і'літа- 
ратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 г. утвора- 
на кафедра тэхналогій камунікацыі, у 2005 г. -  
кафедра тэорыі і метадалогіі журналістыкі.

3 1 верасня 2008 г. факультэт журналістыкі 
быў рэарганізаваны ў Інстытут журналістыкі з 
двума факультэтамі -  факультэтам журналістыкі 
і факультэтам павышэння кваліфікацыі журна- 
лісцкіх кадраў.

За апошнія гады факультэт журналістыкі 
поўнасцю абнавіў вучэбныя планы, мадэрні- 
заваў навучальна-тэхнічную базу. Створана 
Эксперыментальнае моладзевае творчае 
тэлерадыёаб’яднанне (ЭМТТРА), функцыя- 
нуе вучэбны цэнтр камунікацыйных тэхналогій. 
Практычныя заняткі па шэрагу дысцыплін пра
ходзяць на базе Тэлецэнтра БДУ. У 2010 г. пры- 
ём на факультэт журналістыкі будзе ажыццяўля- 
ецца на спецыяльнасці: “Інфармацыя і каму- 
нікацыя”, “Міжнародная журналістыка” і “Лі- 
таратурная работа”, а таксама па чатырох на
прамках спецыяльнасці “Ж урналісты ка”:

Дырэкт ар -  кандидат  філалагічных навук, 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБ OBIK 
Адрас: г. Мінск, вул. Кальварийская, 9  
Тэл. 259-74-00
e-mail: jour@ bsu.by; www.joum .bsu.by

“Друкаваныя CMI” , “Аўдыёвізуальная жур- 
налістыка” , “Вэб-журналістыка” , “Менеджмент 
CMI” .

Упершыню на прасторах СНД менавіта ў БДУ 
пачалася падрыхтоўка спецыялістаў для інтэр- 
нэт-рэдакцый друкаваных і аўдыёвізуальных 
CMI, анлайнавых выданняў. Выпускнікі на
прамку “Вэб-журналістыка” змогуць працаваць 

, карэспандэнтамі, аглядальнікамі, рэдактарамі 
сайтаў, рэдактарамі інтэрактыўнага вяшчання.

У навучальным працэсе шырока выкарыс- 
тоўваюцца сучасныя інавацыйныя метады. 
Выкладчыкамі па кожнай дысцыпліне падрых- 
таваны вучэбна-метадычныя комплексы, мана- 
графіі. 3 2008 г. навучанне вядзецца згодна з 
новымі адукацыйнымі стандартамі.

На факультэце працуе некалькі навукова- 
даследчых лабараторый. Выкладчыкі займаюц- 
ца вывучэннем асноўных тэндэнцый развіцця су
часнай журналістыкі па самых розных кірунках: 
папітапогія журналістыкі, гісторыя журналістыкі, 
мова і стыль CMI1 літаратурна-мастацкая крыты- 
ка, літаратурнае рэдагаванне і інш.

У рэдакцыях вядучых дзяржаўных друкава
ных CMI, тэлеканалаў і радыёстанцый, прэс- 
службах і службах па сувязях з грамадскас
цю, прэс-цэнтрах, інфармацыйных і реклам
ных агенцтвах, выдавецтвах створаны філіялы 
факультэцкіх кафедраў -  творчыя лабараторыі 
журналісцкага майстэрства. Майстар-класы 
са студэнтамі праводзяць вядомыя журналісты 
нашай краіны. Студэнты выдаюць вучэбныя га
зеты “Журнапіст” і “Перья” .

За гады існавання факультэт журналістыкі 
выпусціў больш за 6000 спецыялістаў.

Пры факультэце журналістыкі Інстытута 
журналістыкі працуюць падрыхтоўчыя курсы 
для абітурыентаў.

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛИСТЫ Kl

Прапануем наступныя 
спецыяльнасці і спецыя- 
лізацыі.

Журналістыка (квалі- 
фікацыя “Журналіст").

Напрамак: друка
ваныя CMI. Спецыя- 
лізацыя: “Перыядычны друк” .

Напрамак: аўдыёвізуальная журналістыка. 
Спецыялізацыі: “Тэлежурналістыка” , “Радыё- 
журналістыка".

Напрамак: вэб-журналістыка.
Напрамак: менеджмент CMI.
Міжнародная журналістыка (кваліфікацыя 

“Журналіст-міжнароднік").
Спецыялізацыі: “Міжнародная журналістыка 

і палітыка” , “ Міжнародная журналістыка і эка- 
номіка” .

Інфармацыя і камунікацыя (кваліфікацыя 
“Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. Жур
налюг”).

Напрамак: тэхналогіі камунікацыі. Спецыя- 
лізацыя: “Рэкламная інфармацыя і камунікацыя” .

Літаратурная работа (кваліфікацыя “Літара- 
турны рэдактар. Журналіст”).

Напрамак: літаратурная работа (рэдагаван
не). Спецыялізацыя: “Літаратурнае рэдагаван
не ў СМГ', “Літаратурнае рэдагаванне ў выда
вецтвах” . Плануецца адкрыць новы напрамак 
“Творчасць” . ,

Профільнымі дысцыплінамі на факультэце 
журналістыкі з'яўляюцца: асновы журналістыкі, 
асновы інтэрнэт-журналістыкі, асновы твор- 
чай дзейнасці журналіста, прафесійная этыка 
журналіста, эканоміка і менеджмент CMI, ды- 
зайн газеты, вэб-дызайн, журналісцкае май
стэрства, прававое рэгуляванне дзейнасці 
CMI1 праграмнае забеспячэнне мультымедый-

най вытворчасці, літаратурнае рэдагаванне, 
папітапогія, сацыялогія і псіхапогія журналістыкі. 
Шмат увагі ў вучэбных планах надаецца гісторыі 
беларускай, рускай і замежнай журналістыкі, су
часнай беларускай, рускай і замежным мовам.

У пералік дысцыплін, якія вывучаюцца на 
працягу пяці гадоў, уваходзяць таксама гісто- 
рыя, філасофія, сацыялогія, эканоміка, права, 
папітапогія, логіка, этыка, літаратурна-мастацкая 
крытыка, гісторыя мастацтваў, беларуская, ру- 
ская і замежная літаратуры і шэраг іншых.

Пачынаючы з NI курса, кожны студэнт мо- 
жа сам выбраць напрамак сваёй будучай ра
боты. Па кожнай спецыялізацыі прапанаваны 
дысцыпліны спецыялізацый, курсы па профілі, 
спецкурсы і спецсемінары.

Навучальны працэс на факультэце журна- 
лістыкі ажыццяўляецца шляхам супрацоўніцтва 
з рэдакцыямі рэспубліканскіх сродкаў масавай 
інфармацыі.

Размеркаванне выпускнікоў факультэта што- 
год адбываецца ў адпаведнасці з планамі Міні- 
стэрства інфармацыі, Міністэрства адукацыі 
і Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь, 
а таксама запатрабаваннямі рэдакцый. Попыт 
на журналісцкія кадры ў краіне сёння застаец- 
ца вельмі высокім.

ІІІчыра запрашаем у Інстытут журналістыкі!
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Інстытут бізнесу і менеджменту тэхналогій 
БДУ ўтвораны ў 1996 г. Асноўнай задачай ін- 
стытута з ’яўляецца падрыхтоўка спецыялістаў 
міжнароднагаўзроўнюўгалінебізнес-кіравання 
і кіравання новымі тэхналогіямі.

У 2004 г. Інстытут упершыню ў Беларусі 
пачаў падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасці 
“Бізнес-адміністраванне”. 3 2009 г. у інсты- 
туце адкрыта падрыхтоўка па спецыяльнасцях 
“Лагістыка” і “Кіраванне інавацыйнымі пра- 
цэсамі”. Спецыяльнасці “ Бізнес-адміністра- 
ванне” і “Лагістыка” прапануюць атрыманне 
першай і другой вышэйшай адукацыі ў дзённай 
і завочнай форме навучання, а спецыяльнасць 
“ Кіраванне інавацыйнымі працэсамі” пакуль 
што прапануе атрыманне толькі другой вышэй
шай адукацыі ў завочнай форме.

Гэтыя спецыяльнасці сёння з ’яўляюцца ад- 
нымі з найбольш запатрабаваных і шырока вя- 
домых у свеце. Яны прадугледжваюць авало- 
данне выпускніком ведамі, навыкамі, а такса
ма светапоглядам, які грунтуецца на глыбокім 
разуменні рынкавай эканомікі і яе магчымасцяў, 
функцыйіэканамічнай ролідзяржавы.усведам- 
ленні сацыяльнай адказнасці бізнесу і прыхіль- 
насці да цывілізаваных этычных нормаў яго вя- 
дзення. Праграмы падрыхтоўкі разлічаны на

тых, хто плануе ў будучым прэтэндаваць на 
кіраўнічыя пасады ў бізнесе.

Навучальныя планы ахопліваюць шматба- 
ковыя аспекты спецыяльнасцяў: менеджмент, 
арганізацыйныя паводзіны, бухгалтарскі ўлік, 
фінансы, маркетынг, стратэгічны і інвестыцыйны 
менеджмент, інфармацыйныя тэхналогіі, лагіс- 
тыку, права, кіраванне чалавечымі рэсурсамі. 
Студэнты вывучаюць асновы эканомікі і коль- 
каснага аналізу. Навучальны працэс мае акрэс- 
леную практычную накіраванасць, спрыяе ін- 
дывідуальнаму ўдасканаленню праз развіццё 
такіх уменняў, як прыняцце рашэнняў, каманд- 
ная работа, лідарства, вядзенне перамоў, ка- 
мунікацыя і прэзентацыя.

Вялікая ўвага ў інстытуце надаецца вывучэн- 
ню англійскай мовы, якая з ’яўляецца не толькі

праграмнай дысцыплінай, але і мовай выкла- 
дання асобных курсаў. Большасць выкладчыкаў 
інстытута прайшла спецыяльную падрыхтоўку 
ці стажыроўку за мяжой у рамках сумесных 
міжнародных адукацыйных праектаў.

Сёння інстытут назапасіў значны досвед 
падрыхтоўкі спецыялістаў у галіне бізнес-кі- 
равання. 3 1996 г. у інстытуце рэалізуецца ма- 
гістэрская праграма па падрыхтоўцы бізнес- 
спецыялістаў найвышэйшай кваліфікацыі. У 
2003 г. выпускнікі гэтай праграмы ўпершыню ў 
Беларусі атрымапі дзяржаўны дыплом магістра 
па спецыяльнасці “ Бізнес-адміністраванне” . 
Паводле ацэнкі членаў міжнароднай экзамена- 
цыйнай камісіі, узровень ведаў нашых выпуск- 
нікоў адпавядае стандартам якасці заходніх 
універсітэтаў.

Адна з асноўных асаблівасцяў інстытута -  
паслядоўнае далучэнне да міжнароднай адука- 
цыйнай прасторы. Інстытутналадзіўпартнёрскія 
адносіны з многімі заходнімі універсітэтамі, 
актыўна ўдзельнічае ў разнастайных міжна- 
родных праектах. Так, пры распрацоўцы вучэб- 
нага плана выкарыстоўваўся багаты досвед 
Інстытута эканомікі Універсітэта Каларада 
(ЗША). Актыўна развіваецца супрацоўніцтва з 
універсітэтам Векша (Швецыя), універсітэтам 
Molde (Нарвегія), універсітэтам MAICH (Г рэцыя), 
універсітэтамі Central Washington University 
(ЗША), Indiana Northwest i Nebraska Linkoln 
(ЗША), Рыжскай бізнес-школай (Латвія).

У рамках адукацыйных праграм, якія дзей- 
нічаюць у інстытуце, найлепшыя студэнты ма
юць магчымасць ўдзельнічаць у праграме аб- 
мену са Школай менеджменту і эканомікі 
універсітэта Векша (Швецыя), універсітэтам 
Molde (Нарвегія), універсітэтам MAICH (Г рэ
цыя).

Вольны доступ да Інтэрнэту ў кампутарных 
класах інстытута дазвапяе студэнтам эфектыўна 
выкарыстоўваць інфармацыйныя рэсурсы гла- 
бапьнай сеткі пры падрыхтоўцы да заняткаў. Pac- 
працавана і дзейнічае інфармацыйная сістэма 
падтрымкі функцыянавання падраздзяленняў 
інстытута. Актыўна развіваецца сістэма дыстан- 
цыйнага навучання.

Інстытут таксама мае бібліятэку, дзе сабра- 
ны арыгінальныя навучальныя і навучальна-ме- 
тадычныя выданні вядучых сусветных спецыя- 
лістаў па дысцыплінах вучэбнага плана.

Запрашаем стаць студэнтамі Інстытута 
бізнесу і менеджменту тэхналогій БДУ!

ДЗЯРЖА ЎНЫІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ БДУ

Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар, 
заслуж аны работнік адукацыі 
Рэспублікі Беларусь,
Пётр Іванавіч БРЫ ІАДЗІН  
Адрас: г. Мінск, вул. Ш палерная, I  
Тэл. 306-00-20, факс 306-00-40  
e-mail: m ail@ e-edu.by; www.e-edu.by

Дзейсныя эканамічныя пераўтварэнні не- 
магчымы без кваліфікаваных спецыялістаў, 
якія б мелі фундаментальныя веды ў галіне эка- 
номікі, кіравання, права, сацыяльных навук, 
валодалі б сучаснымі тэхналогіямі, маглі б без 
цяжкасцяў працаваць на сусветным узроўні. 
Аснова эфектыўнасці навучання ў інстытуце -  
якасць і ўзровень выкладання, навізна наву- 
чальных праграм, склад выкладчыцкіх кадраў. 
Выпускнікі інстытута валодаюць глыбокімі веда- 
мі ў галіне эканомікі і кіравання, а таксама до
бра разбіраюцца ў пытаннях прававога забес
пячэння гаспадарчай дзейнасці.

, .. орийге»

Спецыяльнасць: Менеджмент.
Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (са- 

цыяльна-адміністратыўны), спецыялізацыя: кі- 
раванне персаналам; кваліфікацыя: “Мене- 
джэр-эканаміст".

Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (фі- 
нансавы і інвестыцыйны), спецыялізацыя: фі- 
нансавы менеджмент; кваліфікацыя: “Мене- 
джэр-эканаміст".

Напрамак спецыяльнасці: менеджмент (не- 
рухомай маёмасці); кваліфікацыя: “Менеджэр- 
эканаміст”.

Гэтая спецыяльнасць дазвапяе атрымаць ад- 
ну з найбольш цікавых прафесій -  менеджэр- 
эканаміст. Па ёй рыхтуюцца спецыялісты шырока- 
га профілю з рознабаковай эканамічнай і прававой 
падрыхтоўкай. Студэнты набываюць навыкі ана- 
лізу механізму кіравання прадпрыемствам, ава- 
лодваюць тэхнапогіяй і метадамі працы з людзьмі, 
атрымліваюць добрую прававую падрыхтоўку. Тэ
та дае будучаму спецыялісту вялікія прафесійныя 
магчымасці -  ад кіравання фірмай да вырашэння 
найважнейшых эканамічных праблем на ўзроўні 
галіны і эканомікі ў цэлым.

Спецыяльнасць: Сацыяльная работа
Напрамак спецыяльнасці: сацыя-медыка- 

псіхалагічная дзейнасць; кваліфікацыя: "Спецы- 
яліст па сацыяльнай рабоце. Псіхолаг”.

Сацыяльная работа -  перспектыўная новая 
спецыяльнасць, якая інтэнсіўна развіваецца. 
Такія спецыялісты патрэбны для вырашэн
ня шматлікіх сацыяльных, сацыяльна-псіха- 
лагічных праблем усіх катэгорый насель- 
ніцтва, у тым ліку і тых, якія тычацца захаван- 
ня фізічнага і псіхічнага здароўя, пераадо- 
лення наступстваў хваробаў і траўмаў, што 
вядуць да інваліднасці. Разам з усебаковай 
агульнагуманітарнай падрыхтоўкай студэнты 
атрымліваюць грунтоўныя веды па псіхалогіі, 
сацыяльнай медыцыне, тэорыі і практыцы са
цыяльнай работы, рэабіліталогіі. Наяўнасць 
у вучэбным плане прававых дысцыплін і ме
неджменту дазваляе выпускнікам не толькі 
працаваць у дзяржаўных структурах (сацы
яльная абарона, ахова здароўя, праца, прад- 
прыемствы, навучальныя ўстановы і г.д.) 
і грамадскіх арганізацыях (міжнародныя і рэс- 
публіканскія фонды, асацыяцыі, таварыствы), 
але і самастойна развіваць бізнес у сферы 
сацыяльных паслуг.

Спецыяльнасць: Дызайн
Напрамак спецыяльнасці: дызайн (прад- 

метна-прасторавага асяроддзя); кваліфікацыя: 
“Дизайнер".

БДУ вядзе падрыхтоўку дызайнераў з 1999 г. 
Новым у падрыхтоўцы гэтых спецыялістаў 
з'яўляецца спалучэнне прафесійнага трэнінгу 
ў галіне праектавання, кампазіцыі, жывапісу 
і малюнка, пластыкі, формаўтварэння з выка- 
рыстаннем найноўшых інфармацыйных і матэ
матычных тэхналогій мадэлявання асярод
дзя, з культурнымі, экалагічнымі фактарамі 
прафесіі.Універсітэтзабяспечваепадрыхтоўку 
дызайнераў па тэорыі і гісторыі мастацтваў 
і дызайну, сучасных стратэгіях формаўтварэн- 
ня і праектавання, кампутарных тэхналогіях, 
замежных мовах.

Спецыяльнасць: Правазнаўства
Спецыялізацыя: прававое забеспячэнне 

бізнесу; кваліфікацыя: “Юрыст".
Студэнты гэтай спецыяльнасці вывучаюць 

як юрыдычныя, так і эканамічныя, сацыяльна- 
псіхалагічныя, грамадска-гуманітарныя, кіраў- 
ніцкія дысцыпліны. Будучым юрыстам прапа- 
нуюцца курсы бухгалтарскага ўліку, аналізу га
спадарчай дзейнасці, макра- і мікраэканомікі, 
тэорыі і практыкі кіравання, псіхалогіі. Інстытут 
рыхтуе юрыстаў, здольных паспяхова праца
ваць у сферы бізнесу, кіравання, адвакатуры, 
праваахоўных органах.
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Рэктар -  Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі ФІЛАРЭТ, 
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Адрас: г. Мінск, прасп. Незалежнасці, 24 
Тэл. 289-11-61,227-63-67,220-23-55; факс 289-11-61 
e-mail: institut-teologii@ tut.by; www .inst.by

Дзяржаўная ўстанова адукацыі “ Інстытут 
тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірылы” БДУ 
дзейнічае на падставе ліцэнзіі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь з кастрычніка 
2004 г. Падрыхтоўка студэнтаў ажыццяўляецца 
на дзённай форме навучання як на бюджэтнай, 
так І на платнай аснове. Сёння ў інстытуце на- 
вучаюцца студэнты I-V курсаў і магістранты.

У цяперашні час інстытут ажыццяўляе 
падрыхтоўку спецыялістаў па спецыяльнасці 
“Тэалогія” з прысваеннем ім кваліфікацыі 
“Тэолаг-рэлігіявед. Выкладчык этыкі, эстэ- 
тыкі і культуралогіі". Нашы выпускнікі маюць 
магчымасць альбо працягваць навучанне ў 
магістратуры і аспірантуры, альбо праца
ваць выкладчыкамі курса “ Рэлігіязнаўства” 
і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у ВНУ 
і сярэдніх спецыяльных навучальных уста
новах. Высокі ўзровень падрыхтоўкі дазва- 
ляе ім таксама паспяхова працаваць у сфе

ры навукі, культуры, царкоўнага і сацыяльна- 
га служэння.

У структуру інстытута ўваходзяць тры кафе
дры: філасофска-хрысціянскай антрапалогіі, 
біблеістыкі і хрысціянскага веравучэння, рэлі- 
гіязнаўства. Дзейнічаюць вучэбная літургічная 
і навукова-даследчая лабараторыі. Больш за 
50 % выкладчыкаў інстытута маюць навуковыя 
ступені і званні.

Інстытут ажыццяўляе шырокую агульнааду- 
кацыйную і спецыяльную падрыхтоўку. Нашы 
студэнты, напрыклад, вывучаюць 6 замежных 
моў: чатыры старажытныя (старажытнаяўрэй- 
скую, старажытнагрэчаскую, лацінскую, цар- 
коўнаславянскую) і дзве сучасныя (на выбар).

У цыкле спецыяльных дысцыплін вывучаюц- 
ца, у прыватнасці, Свяшчэннае Пісанне Старо- 
га і Новага Запаветаў, біблейская археалогія, 
багаслоўе(асноўнае, параўнальнае, дагматыч- 
нае, маральнае), літургіка, патралогія, агульная 
гісторыя хрысціянскай Царквы, кананічнае пра
ва, гістарычнае рэлігіязнаўства, сектазнаўства, 
сістэматычнае рэлігіязнаўства, рэлігійная 
філасофія, візанталогія, псіхапогія рэлігіі, сацыя- 
логія рэлігіі.

У інстытуце існуе магістратура па спецы- 
яльнасці “Рэлігіязнаўства, філасофская ант- 
рапалогія, філасофія культуры" з прысваен
нем акадэмічнай ступені магістра філасоф-

скіх навук. Мэтай магістэрскай праграмы з'яў- 
ляецца падрыхтоўка кваліфікаваных спецыя- 
лістаў, якія спалучаюць паглыбленыя веды 
агульнагуманітарных і рэлігіязнаўчых дысцыплін 
з сучаснымі навыкамі навукова-даследчай 
дзейнасці. Магістранты абавязкова здаюць 
кандыдацкія іспыты і залікі.

Сёння ў бібліятэцы інстытута назапашаны 
унікальны фонд навуковай літаратуры па бага- 
слоўскіх, царкоўна-гістарычных, рэлігіязнаўчых 
і рэлігійна-філасофскіх дысцыплінах. Бібліятэч- 
ны фонд і фонд электронных рэсурсаў уключае 
9900 назваў (16 034 адзінкі захавання).

Перспектыўная праграма навуковых дасле- 
даванняў на 2006-2010 гг. уключае 6 навуко
вых кірункаў, якія адпавядаюць профілю пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў, у прыватнасці: а) Царк- 
ва і асоба (духоўна-маральны аспект); б) Біблія 
і яе роля ў жыцці грамадства; в) Царква і гра- 
мадства.

ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ
VnftPCTBE^

ФАКУЛЬТЕТ
ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

Дж ан факультэта -  ^
Вячаслаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕУ 
Адрас: г. Мінск, вул. М аскоуская,15  
Тэл. 209-59-59
e-mail:fpuedu@ bsu.by; www.fpuedu.bsu.by

Колькасць выкладчыкаў -  56, у тым ліку 7 
дацэнтаў, 34 старшыя выкладчыкі. Для выкла- 
дання асобных дысцыплін ці раздзелаў пры- 
цягваюцца вопытныя выкладчыкі як базавых 
кафедраў БДУ, так і ліцэяў і гімназій г. Мінска.

У структуры: кафедра рускай мовы як замеж- 
най і агульнаадукацыйных дысцыплін, кафедра 
дауніверсітэцкай падрыхтоўкі, вучэбны цэнтр 
вочна-завочнага І дытанцыйнага навучання.

У распараджэнні факультэта маецца знач- 
ны аўдыторны фонд (агульнай плошчай каля 
700 м2), чатыры мультымедыйныя кампутарныя 
класы, бібліятэка з вялікім фондам літаратуры 
для абітурыентаў (каля 18 тыс. тамоў).

Вучэбны працэс вядзецца па наступных 
кірунках: падрыхтоўчае аддзяленне для бела- 
рускіх грамадзян, падрыхтоўчае аддзяленне 
для грамадзян СНД, падрыхтоўчае аддзялен
не для замежных грамадзян далёкага замеж- 
жа, падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў, кур
сы рускай мовы для замежных грамадзян.

Падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх 
грамадзян функцыянуе ў БДУ з 1969 г. Вучэб
ны працэс вядзе кафедра дауніверсітэцкай 
падрыхтоўкі. Асноўная мэта -  забяспечыць 
якасную падрыхтоўку слухачоў да цэнтраліза- 
ванага тэсціравання і паспяховай здачы ўступ- 
ных іспытаў на ўсе спецыяльнасці БДУ І на 
адпаведныя спецыяльнасці іншых ВНУ краіны. 
На факультэце вядзецца падрыхтоўка па 16 
профілях навучання: фізічны, матэматычны, 
хімічны, геаграфічны, біялагічны, гістарычны,

правазнауства, эканамічны, мовазнауства, 
літаратуразнаўства, філасофскі, сацыялагічны, 
культурапагічны, замежныя мовы, журнапістыка, 
псіхалогія, сацыяльная абарона, міжнародныя 
адносіны, культура і мастацтва.

Вучэбны план кожнага профілю ўкпючае тыя 
дысцыпліны, па якіх прадугледжаны ўступныя 
выпрабаванні ў ВНУ. Формы навучання -  дзён- 
ная, вочна-завочная, завочная. Тэрмін наву
чання на падрыхтоўчым аддзяленні складае 9 
месяцаў з тыднёвай нагрузкай 30 акадэмічных 
гадзін на дзённай форме навучання і 12 акадэ- 
мічных гадзін на вочна-завочнай форме наву- 

ччання. Агульны аб’ём акадэмічных гадзін на 
дзённай форме навучання складае 1020.

Рабочыя праграмы ўсіх дысцыплін складзе- 
ны з улікам паглыблення, сістэматызацыі І аба- 
гульнення ведаў, атрыманых вучнямі ў сярэд- 
няй школе. Вучэбны працэс на факультэце 
арганізаваны ў адпаведнасці з усімі патраба- 
ваннямі вышэйшай школы: навучальны год 
скпадаеццаз двухсеместраў, якія завяршаюцца 
экзаменацыйнымі сесіямі, заняткі праводзяцца 
ў форме лекцый, практычных і семінарскіх занят- 
каў, шырока выкарыстоўваюцца розныя фор
мы кантролю самастойнай работы. Такім чы- 
нам, слухачы атрымліваюць магчымасць адап- 
тавацца да універсітэцкай сістэмы адукацыі. 
Аб эфектыўнасці дзейнасці падрыхтоўчага ад- 
дзялення сведчыць той факт, што ўзровень 
паспяховасці выпускнікоў аддзялення на пер- 
шым курсе ВНУ перавышае 90%.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзя
ленне патрэбны дакументы: заява на імя рэкта- 
ра, дакумент аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), 
сертыфікаты ЦТ, 2 фотаздымкі 3x4, медыцын- 
ская даведка формы № 086-У. Калі ўабітурыента 
няма сертыфіката ЦТ па профільным прадме- 
це, то па ім праводзіцца ўступны іспыт у фор
ме тэсціравання.

Навучанне на аддзяленні платнае, але юнакі 
і дзяўчаты з сацыяльна не абароненых слаёў 
насельніцтва, а таксама пацярпеўшыя ад ава-

рыі на ЧАЭС навучаюцца без аплаты. У гэтым 
выпадку яны падаюць дакументы, якія пацвяр- 
джаюць права навучання без аплаты.

Тэл.: 200-79-64, 209-59-59.
Падрыхтоўчае аддзяленне для зам еж

ных грамадзян вядзе сваю гісторыю з 1961 г. 
За тэты час тут навучалася каля 7000 юнакоў 
і дзяўчат болыш чым з 90 краін. Вучэбны пра
цэс на аддзяленні забяспечвае кафедра ру
скай мовы як замежнай І агульнаадукацый
ных дысцыплін. 3 2009 г. на аддзяленні вядзец
ца падрыхтоўка па двух вучэбных планах: для 
грамадзян СНД І для грамадзян далёкага за- 
межжа. У структуры вучэбнага плана ў аб’ёме 
1200 акадэмічных гадзін: руская мова (60-75% 
гадзін) І два профільныя прадметы.

Форма навучання -  дзённая, навучанне плат
нае. Па выніках станоўча здадзеных экзаме- 
наў за падрыхтоўчы курс замежныя грамадзя- 
не атрымліваюць пасведчанне, якое дае ім пра
ва быць залічанымі для навучання па выбра- 
най спецыяльнасці як у БДУ, так і ў іншых ВНУ 
Рэспублікі Беларусь.

Пры падрыхтоўчым аддзяленні працуюць так
сама курсы рускай мовы для замежных спе- 
цыялістаў, на якіх даецца магчымасць выву- 
чаць рускую мову па розных праграмах з аб’ё- 
мам гадзін ад 80 да 720. У ліпені -  верасні дзей- 
нічае летняя школа рускай мовы.

Для паступлення замежным грамадзянам 
трэба падаць наступныя дакументы: запрашэн- 
не на навучанне, заяву на імя рэктара, пашпарт 
з візай, дакумент аб адукацыі, медыцынскую 
страхоўку І 6 фотаздымкаў.

Тэл.: 209-59-58, 209-59-59.
На працягу навучальнага года для абітуры- 

ентаў дзейнічаюць розныя па формах (вячэр- 
нія, завочныя, вочна-завочныя) і тэрмінах на
вучання (ад 4 да 9 месяцаў) падрыхтоўчыя 
курсы. Заняткі праводзяцца па 4 акадэмічныя 
гадзіны ў тыдзень на прадмет у залежнасці ад 
формы навучання і камплектнасці груп. 3 мэтай 
павышэння якасці вучэбнага працэсу заняткі

па ўсіх дысцыплінах праводзяцца як у трупах 
поўнай камплектнасці (20-25 слухачоў), так 
і ў трупах малой камплектнасці (4-8 слухачоў), 
дзе форма заняткаў прымае індывідуальны ха- 
рактар.

Тэл. для даведак: 209-59-59, 209-54-06.
3 мэтай эфектыўнай падрыхтоўкі абітурыен- 

таў да ЦТ з 2004 г. сумесна з Рэспубліканскім ін- 
стытутам кантролю ведаў факультэтам право- 
дзіцца рэпетыцыйнае тэсціраванне. Пасля кам
путарнай апрацоўкі вынікаў тэсціравання з абі- 
турыентамі праводзяцца кансультацыі з поўным 
разборам тэставых заданняў.

Тэл.: 209-54-06.
На базе ФДА вядзецца прыём вучняў 9-11 

класаўу “Школу юнага эканаміста” , "Школу юна- 
га дызайнера", “Школу юнага ІТ-спецыяліста” .

Заняткі ў "Школе юнага эканаміста’’ аргані- 
заваны сумесна з эканамічным факультэтам. 
Прадугледжаны практыкумы, дзелавыя і роле- 
выя эканамічныя гульні, псіхалагічныя трэнінгі, 
якія дазваляюць слухачам атрымаць дадатко- 
выя веды па эканамічных дысцыплінах, наву- 
чыцца асновам прадпрымальніцкай дзейнасці.

"Школа юнага дызайнера" -  гэта практычныя 
курсы для вучняў 9-11 кпасаў, якія жадаюць спаз- 
наць асновы дызайну, пашырыць кругагляд і звя- 
заць жыццё з дадзенай прафесіяй. Вучэбны пра
цэс арганізаваны сумесна з кафедрай дызай
ну гуманітарнага факультэта. Ha занятках ство- 
раны ўсе ўмовы для фарміравання крэатыўных 
мастацкіх здольнасцяў, а таксама для развіцця 
праектна-творчага мыслення і мастацка- 
вобразнага майстэрства будучых дызайнераў.

Навучанне ў “Школе юнага ІТ-спецыяліста" 
дае магчымасць зарыентавацца ў плыні су- 
часнай адукацыі па ІТ-кірунках, вызначыцца з 
такімі спецыяльнасцямі, як “Вэб-дызайн” , “Вэб- 
праграмаванне” , “ Інтэрнэт-тэхналогіі” . Наву
чанне кампутарнай графіцы, вэб-дызайну, аў- 
дыё- і відэамантажу вядзецца праз практыкумы 
на сучаснай кампутарнай тэхніцы. Заняткі пра- 
водзяць спецыялісты вучэбнага цэнтра вочна- 
завочнага і дыстанцыйнага навучання.

Вучэбныя планы школ даюць таксама маг
чымасць для навучэнцаў 10-11 класаў прайсці 
падрыхтоўку да ЦТ па профільных прадметах 
і да здачы іспыту “Творчасць" спецыяльнасці 
“Дызайн". Прадугледжана прафарыентацыйная 
дыягностыка і прафкансультаванне навучэнцаў.

Навучанне ў школах платнае.
Тэл.: 334-80-04, 331-79-63, 209-54-06.
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Ліцэй БДУ адкрыўся 20 гадоў таму дзеля 
пошуку, адбору І навучання таленавітых стар- 
шакласнікаў з усёй Беларусі.

У бягучым навучальным годзе прыём у ліцэй 
будзе ажыццяўляцца ў 10-я класы з тэрмінам 
навучання 2 гады.

Для вучняў 10-х класаў мы прапануем 4 на- 
прамкі навучання: фізіка-матэматычны, хіміка- 
біялагічны, філалагічны, грамадазнаўчы. Уступ- 
ныя іспыты праводзяцца пісьмова па двух 
прадметах, адпаведных профільным уступным 
іспытам у БДУ.

Без уступных іспытаў у ліцэй залічваюцца 
пераможцы заключнага этапу Рэспубліканскай 
алімпіяды.

Усім навучэнцам ліцэя прапануецца вялікі 
шэраг факультатыўных заняткаў.

ЛІЦЭЙБДУ
Па заканчэнні ліцэя выпускнікі атрымліваюць 

атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі.
За апошнія гады Ліцэй БДУ стаў адной з 

самых прэстыжных навучальных устаноў на- 
шай краіны. У 2009 г. сярэдні конкурс склаў 4 
чалавекі на месца.

У ліцэі працуюць платныя вячэрнія курсы для 
навучэнцаў 8-11 класаў, якія плануюць у дапей- 
шым паступацьуліцэй і вышэйшыя навучальныя 
ўстановы. Гэтая задача паспяхова рэапізуецца -  
больш за папову з тых, хто паступіўу ліцэй, скла- 
даюць слухачы згаданых курсаў.

Вучэбна-выхаваўчы працэс у ліцэі ажыц- 
цяўляюць кваліфікаваныя работнікі адукацыі 
і навукі.

Дзейнічае 10 кафедраў: матэматыкі, фізікі, 
хіміі, біялогіі і геаграфіі, беларускай мовы і лі- 
таратуры, рускай мовы і літаратуры, замежных 
моў, грамадскіх навук, інфарматыкі і фізічнай 
культуры.

Навучальны працэсуЛіцэі БДУ арганізаваны 
ўформеспараныхурокаў. Гэтадазвапяеладзіць 
заняткі ў форме лекцый, семінараў, лабаратор- 
ных работ.

УЛІцэі БДУпяцідзённы навучальны тыдзень. 
Шосты дзень -  субота -  прызначаны для фа- 
культатыўных заняткаў, спартыўных і пазаклас- 
ных мерапрыемстваў.

Мы маем вельмі значныя дасягненні: на- 
шы навучэнцы заваявалі 1006 дыпломаў Рэс- 
публіканскай алімпіяды, 74 з іх -  у 2009 г.

Ас'абліва ўражваюць поспехі ліцэістаў на 
міжнародных алімпіядах -  134 медалі, сярод 
якіх 15 залатых. Такім чынам робіцца важкі

Дырэкт ар -  кандидат хімічных навук  
Таццяна Аляксандраўна KAJIEBI4 
Адрас: г. Мінск, вул. Ульянаўская, 8 
Тэл./ф акс 226-00-50,209-52-19  
e-mail: lyceum@ bsu.by; www.lyceum .by

ўнесак ва ўмацаванне прэстыжу нашай краіны 
за мяжой.

Акрамя алімпіяд, шмат увагі надаецца і ін- 
шым формам пазакласнай работы па прадме
тах. Гэта навуковыя канферэнцыі навучэнцаў 
і інтэлектуальныя турніры. Больш за 150 ліцэ- 
істаў сталі прызёрамі гэтых спаборніцтваў. Па- 
чынаецца ўсё з навуковай канферэнцыі “Першы 
кроку навуку” , якая ладзіцца штогод напярэдадні 
святкавання Дня нараджэння ліцэя.

У ліцэі наладжана вельмі эфектыўная сістэма 
ідэйна-выхаваўчай работы. Яна ўключае 
цікавыя мерапрыемствы, якія з ’яўляюцца выш
кам дзейнасці вакальнай, танцавальнай, дра- 
матычнай студый, спартыўных секцый, тэатра 
педагогаў.

За час існавання Ліцэя БДУ яго закончылі 
амаль 4 тыс. навучэнцаў, больш за 600 з іх -  з 
залатымі і срэбранымі медалямі. Практычна 
ўсе выпускнікі адразу працягнулі вучобу ў ВНУ 
Беларусі і за мяжой, каля 70% з іх -  у БДУ. Узро- 
вень і якасць атрыманых ведаў і навыкаў дазва- 
ляе ім вытрымаць самыя вялікія конкурсы.

Сярод ліцэістаў больш за 500 чалавек сталі 
стыпендыятамі Слецыяльнага фонду Прэзі- 
дэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай пад- 
трымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў.

У апошнія гады кантроль ведаў выпускнікоў 
праводзіцца ў форме цэнтралізаванага тэсці- 
равання. Вынікі ліцэістаў прыкпадна на 40-50 
бапаў перавышаюць сярэдні бал па краіне.

Гэтыя вынікі з ’яўляюцца плёнам мэтанакі- 
раванай і самаадданай працы педагагічнага ка- 
лектыву. Нашыя настаўнікі, акрамя навучаль- 
най работы, актыўна прапагандуюць свой педа- 
гагічны досвед, яны апублікавалі больш за 400 
артыкулаў у навукова-метадычных часопісах, 
а таксама выдалі шмат падручнікаў і вучэбна- 
метадычных дапаможнікаў.

Нашы намаганні атрымалі высокую ацэн- 
ку кіраўніцтва краіны. У 2004 г. Ліцэю БДУ была 
прысуджана прэмія ўрада Рэспублікі Беларусь 
за дасягненні ў галіне якасці, а ў 2007 г. званне 
лаўрэата было пацверджана.

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ
Дырэктар -  кандидат  юрыдычных навук, дацэнт  
Ігар Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ  
Адрас: г. Мінск, вул. Камсамольская, 21 
Тэл./ф акс 289-12-82
e-mail: college@ bsu.by; www.lawcollege.bsu.by

РАЗВІЦЦЕ
Юрыдычны каледж БДУ быў адкрыты 1 ве- 

расня 2000 г., а ў 2003 г. загадам міністра 
адукацыі ён быў вызначаны ў якасці базавай ся
рэдняй спецыяльнай навучальнай установы па 
праблемах прававой адукацыі.

Высокі ўзровень падрыхтоўкі ў Юрыдычным 
каледжы пацвярджаецца тым, што ў цяперашні 
час больш за 90 % нашых былых навучэнцаў 
працягваюць адукацыю ў беларускіх ВНУ, з іх 
40% -  на дзённых адцзяленнях.

Дзякуючы якаснаму прафесарска-выклад- 
чыцкаму складу (24 чалавекі маюць навуковыя 
званні і ступені), за 9 гадоў дзейнасці капедж стаў 
адной з найбольш прэстыжных ССНУ краіны.

Спецыяльнасці і  спецыялізацыі
Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 

спецыяльнасці “Правазнаўства'' з наступнымі 
спецыялізацыямі: “Дзяржаўна-прававая дзей
насць” , “Судова-прававая дзейнасць”, “Гаспа- 
дарча-прававая і кадравая работа” . Выпуск- 
нікам надаецца кваліфікацыя “Юрыст” .

НАВУЧАЛЬНЫ ПРАЦЭС
Навучанне ў каледжы ажыццяўляецца па 

вучэбных планах і праграмах, якія даюць па- 
глыбленую гуманітарную і спецыяльную пад- 
рыхтоўку, а таксама адпаведныя практычныя 
навыкі.

Навучальны працэс забяспечваюць чатыры 
кафедры: дзяржаўна-прававых і крымінальна- 
прававых дысцыплін, агульнаправавых і гра- 
мадзянска-прававых дысцыплін, сацыяльна- 
гуманітарных дысцыплін, прыродазнаўчых 
дысцыплін. Дзейнічаюцьтры аддзяленні: на ас- 
нове агульнай базавай адукацыі І агульнай ся
рэдняй адукацыі, завочнае аддзяленне.

У каледжы функцыянуюць тры кампутарныя 
класы, а таксама лабараторыя заканадаўства, 
бібліятэка І чытальная зала з вялікім выбарам 
найноўшай юрыдычнай літаратуры. Каледж 
цалкам падкпючаны да агульнауніверсітэцкай 
інфармацыйнай сеткі, мае свабодны выхад у 
Інтэрнэт.

Іншагароднія навучэнцы аддзялення на ас- 
нове агульнай базавай адукацыі забяспечва- 
юцца інтэрнатам.

Асноўнымі базамі вучэбнай і пераддыплом- 
най практык з ’яўляюцца Міністэрства юстыцыі 
Беларусі, сістэма агульных судоў, Гаспадарчы 
суд Мінска, раённыя адміністрацыі Мінска і вы- 
канкамы раёнаў, суб'екты гаспадарання роз
ных формаўуласнасці.

Выпускнікі каледжа маюць права працяг- 
ваць навучанне па спецыяльнасці на юрыдыч
ным факультэце БДУ са скарочаным тэрмінам 
навучання (пачынаючы з IN курса).

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі Юрыдычнага каледжа могуць 

працаваць:
-  у юрыдычных (прававых), кадравых, рэфе- 

рэнцкіх службах органаў выканаўчай ула- 
ды (міністэрстваў, ведамстваў і іншых органаў 
дзяржаўнага кіравання) і органаў мясцова- 
га кіравання і самакіравання (сацыяльнай аба- 
роны, ліцэнзавання і рэгістрацыі суб’ектаў га
спадарання, землеўпарадкавання, статыстыкі 
і інш.);

-  юрыдычных (прававых), кадравых, рэфе- 
рэнцкіх службах суб'ектаў гаспадарання розных 
формаўуласнасці, некамерцыйных юрыдычных 
асобаў (грамадскія арганізацыі, прафесійныя 
саюзы і г. д.);

-  органах судовай улады (канцылярыя, ста- 
тыстыка, архіў, выкананне судовых пастановаў, 
забеспячэнне судовай вытворчасці і г. д.);

-  органах пракуратуры (канцылярыя, статы- 
стыка, архіўі г. д.);

-  установах юстыцыі (органы ЗАГСа, ната- 
рыяту, адвакатуры, архівы юрыдычных кансуль- 
тацый).

ПАЗАВУЧЭБНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ
Нашы выхаванцы прымаюць актыўны ўдзел 

у спартыўным і культурным жыцці капеджа і уні- 
версітэта (гуртках, студыях, клубах і г. д.). Добрай 
традыцыяй стала правядзенне “Пасвячэння ў на
вучэнцы каледжа” , “Беларускага тыдня” , кон
курсу ‘‘Лэдзі капедж” , “Найлепшая група Юры
дычнага капеджа” , турніраў “Што? Дзе? Калі?” , 
конкурсу аратарскага майстэрства “Запатавуст” , 
“Дзён капеджа” і многіх іншых мерапрыемстваў.

Наш каледж -  навучальная ўстанова для 
здольных і энергічных юнакоў і дзяўчат. Ён рых- 
туе кваліфікаваных юрыстаў, якія спалучаюць 
глыбокія тэарэтычныя веды з умением іх прак- 
тычнага ўвасаблення. Гэта дазваляе ім знайсці 
перспектыўную, цікавую, высокааплатную пра- 
цу, якая будзе для іх справай усяго жыцця.

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРЫЁМЕ 
Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ У 2 0 1 0  г.

Прыём ажыццяўляецца на дзённую І завоч- 
ную формы навучання.

ДЗЁННАЕАДДЗЯЛЕННЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)
Спецыяльнасць на аснове агульнай базавай 

адукацыі (9 кл.): “Правазнаўства". Тэрмін наву
чання -  3 гады 10 месяцаў. Уступныя іспыты: 
беларуская (руская) мова -  дыктоўка, матэма- 
тыка -  пісьмовая работа.

Падрыхтоўчыя курсы. Для тых, хто пасту- 
пае на аснове агульнай базавай адукацыі: га- 
давыя -  кастрычнік-май, кароткатэрміновыя -  
чэрвень-ліпень, а таксама на працягу года па 
меры набору груп. Тэл. 289-12-82.

Спецыяльнасць на аснове агульнай сярэд
няй адукацыі (11 кл.): "Правазнаўства” . Тэрмін 
навучання -  2 гады 10 месяцаў. Уступныя 
іспыты: беларуская (руская) мова -  ЦТ, матэма- 
тыка -  ЦТ.

Інтэрнат падчас уступных іспытаў даецца ўсім 
абітурыентам, падчас навучання -  толькі наву
чэнцам на аснове агульнай базавай адукацыі.

ЗАВОЧНАЕ АДДЗЯЛЕННЕ
(на бюджэтнай і платнай аснове)
Спецыяльнасць на аснове агульнай сярэд

няй адукацыі (11 кл.): “Правазнаўства” (спе- 
цыялізацыі: “Дзяржаўна-прававая дзейнасць", 
“Судова-прававая дзейнасць” , “ Гаспадарча- 
прававая І кадравая работа” ). Тэрмін навучання -  
3 гады 10 месяцаў. Уступныя іспыты: беларуская 
(руская) мова -  ЦТ, матэматыка -  ЦТ.

На завочную бюджетную форму могуць па- 
ступаць асобы, якія маюць агульную сярэднюю 
адукацыю І працуюць па спецыяльнасці, а так
сама дзеці-інвапіды, інваліды I, Il групы.

Паколькі каледж з ’яўляецца структурным 
падраздзяленнем Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта, то ўступныя выпрабаванні право
дзяцца прыёмнай камісіяй БДУ. Парадак пры- 
ёму ў каледж рэгулюецца Правіламі прыёму ў 
сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы, 
зацверджанымі Указам Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 07.02.2006 № 80 (з апошнімі 
зменамі, зацверджанымі Указам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь ад 02.06.2009 № 275).

Ш І І В Е Р С І Т Э Т
Выдаецца з 1929 года
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