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Факультэт Дата і час Адказныя,
кантактныя тэлефоны

БІЯлАгІчНЫ фАкультЭт
(вул. курчатава, 10, аўд. 1)

27 снежня 2012 г., 13.30
28 сакавіка 2013 г., 13.30

Дзітчанка таццяна 
Іванаўна
209-59-00

ВАЕННЫ фАкультЭт
(вул. кастрычніцкая, 2, 
канферэнц-зала)

5 студзеня 2013 г., 10.00
16 лютага 2013 г., 10.00

Шэўчык Сяргей Васільевіч
209-52-82

гЕАгрАфІчНЫ фАкультЭт
(вул. ленінградская, 16, аўд. 116)

4 студзеня 2013 г., 12.00
28 сакавіка 2013 г., 12.00

глядко Юлія 
Аляксандраўна
209-53-21

гІСтАрЫчНЫ фАкультЭт
(вул. чырвонаармейская, 6, 
актавая зала)

5 студзеня 2013 г., 12.00
30 сакавіка 2013 г., 12.00

Бярэйшык лілія 
уладзіміраўна
209-55-98

гумАНІтАрНЫ фАкультЭт
(вул. курчатава, 5, аўд. 212)

3 студзеня 2013 г., 12.00
29 сакавіка 2013 г., 12.00

Янушэвіч Іван Іванавіч
209-59-20

мЕхАНІкА-мАтЭмАтЫчНЫ 
фАкультЭт
(пр. Незалежнасці, 4, аўд. 433)

4 студзеня 2013 г., 13.00
29 сакавіка 2013 г., 13.00

Яблонская ганна 
генадзьеўна
209-53-68

ІНСтЫтут ЖурНАлІСтЫкІ
(вул. кальварыйская, 9, актавая 
зала)

4 студзеня 2013 г., 13.00
26 сакавіка 2013 г., 13.00

Зубчонак Наталля 
Анатольеўна
259-70-93

фАкультЭт мІЖНАроДНЫх 
АДНоСІН
(вул. ленінградская, 20, аўд. 1201)

4 студзеня 2013 г., 13.00
26 сакавіка 2013 г., 13.00

карэлін Сяргей Валер'евіч
209-59-77

фАкультЭт ПрЫклАДНой 
мАтЭмАтЫкІ І ІНфАрмАтЫкІ
(пр. Незалежнасці, 4, аўд. 521)

4 студзеня 2013 г., 14.00
28 сакавіка 2013 г., 14.00

Задворны Барыс 
Валянцінавіч
209-50-70

фАкультЭт рАДЫЁфІЗІкІ І 
кАмП’ЮтАрНЫх тЭхНАлогІй
(вул. курчатава, 5, аўд. 115)

29 снежня 2012 г., 10.00
23 сакавіка 2013 г., 10.00

ушакоў Дзмітрый 
уладзіміравіч
209-58-33, 209-58-34

фАкультЭт фІлАСофІІ 
І САцЫЯльНЫх НАВук
(вул. кальварыйская, 9, аўд. 635)

4 студзеня 2013 г., 14.00
28 сакавіка 2013 г., 14.00

Бобр Аляксандр 
міхайлавіч
259-74-06

фІЗІчНЫ фАкультЭт
(пр. Незалежнасці, 2, аўд. 220)

8 студзеня 2013 г., 11.45
23 сакавіка 2013 г., 13.00

Саладухін Ігар 
Анатольевіч
209-50-67

фІлАлАгІчНЫ фАкультЭт
(вул. к. маркса, 31, актавая зала)

4 студзеня 2013 г., 12.00
28 сакавіка 2013 г., 12.00

Важнік Сяргей 
Аляксандравіч
222-36-02

хІмІчНЫ фАкультЭт
(вул. ленінградская, 14, аўд. 301)

27 снежня 2012 г., 14.00
30 сакавіка 2013 г., 12.00

Якіменка таццяна 
мар’янаўна
209-51-77, 209-52-53

ЭкАНАмІчНЫ фАкультЭт
(вул. к. маркса, 31, аўд. 113 )

4 студзеня 2013 г., 14.00
30 сакавіка 2013 г., 14.00

Васільева Алена 
Эдуардаўна
222-39-96

ЮрЫДЫчНЫ фАкультЭт
(вул. ленінградская, 8, аўд. 609)

4 студзеня 2013 г., 10.00
28 сакавіка 2013 г., 10.00

Сатолін уладзімір 
мікалаевіч
209-52-79

ДЗЯрЖАЎНЫ ІНСтЫтут 
кІрАВАННЯ І САцЫЯльНЫх 
тЭхНАлогІй
(вул. Шпалерная, 7, аўд. 106)

5 студзеня 2013 г., 11.00
29 сакавіка 2013 г., 11.00

манкевіч Валерый 
Віктаравіч
306-00-17

ІНСтЫтут БІЗНЕСу І 
мЕНЕДЖмЕНту тЭхНАлогІй
(вул. рэвалюцыйная, 11, аўд. 309)

5 студзеня 2013 г., 11.00
30 сакавіка 2013 г., 11.00

25 мая 2013 г., 11.00

Самусевіч уладзімір 
Пятровіч
210-41-06

ІНСтЫтут тЭАлогІІ ІмЯ СВЯтЫх 
мЯфоДЗІЯ І кІрЫлЫ
(пр. Незалежнасці, 24, аўд. 307)

3 студзеня 2013 г., 16.00
28 сакавіка 2013 г., 16.00

Шымбалёва Алена 
Юр’еўна
327-64-65

ЮрЫДЫчНЫ кАлЕДЖ
(вул. камсамольская, 21, аўд. 409)

4 студзеня 2013 г., 10.00
28 сакавіка 2013 г., 10.00

Старавойтаў Алег 
міхайлавіч
328-55-34

лІцЭй
(вул. ульянаўская, 8, актавая зала)

26 снежня 2012 г., 11.00
26 сакавіка 2013 г., 11.00

Варакса Ігар мікалаевіч
226-00-62

фАкультЭт ДАЎНІВЕрСІтЭцкАй 
АДукАцЫІ
(вул. Акадэмічная, 25, аўд. 601)

27 снежня 2012 г., 14.00
28 сакавіка 2013 г., 14.00

Сакольчык Ірына 
Анатольеўна
284-00-83

Запрашае БДУ! ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЁН 
АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ

у БДУ на 2012/2013 навучальны год

АДРАС ПРыёмнАЙ кАміСіі
г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультэта.
Даведкі па тэл. 209-50-85 (шматканальны).
Уся інфармацыя, што датычыцца паступлення ў БДУ, размешчана 
на сайце: www.bsu.by

Рэктар Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта акадэмік 
Сяргей Уладзіміравіч АБлАмеЙкА

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт – 
найcтарэйшы класічны ўніверсітэт нашай 
краіны, вядучая вышэйшая навучальная 
ўстанова ў сістэме нацыянальнай адукацыі, 
найбуйнейшы адукацыйны, навукова-выт-
ворчы і культурны цэнтр Беларусі.

Зараз у БДу навучаецца каля 30 тыс. 
студэнтаў І і ІІ ступеняў, з іх 21 тыс. – на дзён-
най і 9 тыс. – на завочнай форме атрыман-
ня адукацыі. Іх падрыхтоўкай займаюцца 
больш за 3,1 тыс. выкладчыкаў, у тым ліку 15 
акадэмікаў і 16 членаў-карэспандэнтаў НАН 
Беларусі, больш за 490 прафесараў і больш 
за 1750 кандыдатаў навук. Навучанне вя-
дзецца па 63 спецыяльнасцях, 81 напрамку, 
па 278 спецыялізацыях. 

У 2013 годзе прыём на першы курс бу-
дуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а такса-
ма Дзяржаўны інстытут кiравання i сацы-
яльных тэхналогiй, Інстытут бізнесу і ме-
неджменту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя 
святых мяфодзія і кірылы. усяго плануецца 
прыняць больш за 6 тыс. абітурыентаў, у тым 
ліку каля 2 тыс. на дзённую бюджэтную фор-
му атрымання адукацыі.

За апошнія 3 гады ў БДу пачата пад-
рыхтоўка па 7 новых спецыяльнасцях і  35 
напрамках спецыяльнасцяў I ступені вы-
шэйшай адукацыі (у галінах ядзернай 
энергетыкі, мікрабіялогіі, біяхіміі, лагістыкі, 
кіравання інавацыйнымі працэсамі, кіра ван-
ня інфармацыйнымі рэсурсамі, прыклад-
ной інфарматыкі, эканамічнай інфарматыкі, 
крыптаграфіі, аэракасмічных радыёэлек-
тронных і інфармацыйных сістэм і тэхналогій, 
маркетынгу, сацыяльных камунікацый, са-
цыяльнай работы).

у гэтым годзе плануецца ажыццявіць 
прыём на новыя спецыяльнасці «хімія ле-
кавых злучэнняў», «хімія высокіх энергій» 
(хімічны факультэт), «камп'ютарная фізіка» 
(фізічны факультэт). 

Студэнты дзённай формы атрымання 
адукацыі, паспяховасць якіх не ніжэйшая 
за «сем», пасля заканчэння другога курса 
могуць на платнай аснове паралельна на-
вучацца па іншай спецыяльнасці і ў выніку 
атрымаць два дыпломы. 

Арганізацыя навучальнага працэсу ў 
БДу грунтуецца на абавязковым спалучэнні 
яго з навукова-даследчай дзейнасцю. 
Ва ўніверсітэце дзейнічае 37 студэнцкіх 
навукова-даследчых лабараторый прырода-
знаўчанавуковага і гуманітарнага кірунку. 
Даследаванні ў СНДл праводзяцца па най-
больш актуальных кірунках сучаснай навукі. 

Студэнты БДу бяруць удзел у шматлікіх  
міжнародных і рэспубліканскіх студэнцкіх 
алімпіядах. Па выніках алімпіяд яны занялі  
68 прызавых месцаў, з іх: I месца – 22, II 
месца – 28, III месца – 18 студэнтаў. каман-

да фПмІ БДу стала сярэбраным прызёрам  
чэмпіянату свету па праграмаванні. 

БДу мае пагадненні аб супрацоўніцтве з 
больш чым  280 ВНу з 50 краін свету. 29 за-
межных грамадзян з'яўляюцца ганаровымі 
дактарамі (прафесарамі) БДу.

у сусветным вэбаметрычным рэйтынгу 
ўніверсітэтаў (Webometrics Ranking of World 
Universities) БДу ўваходзіць у 2 % найлеп-
шых навучальных устаноў і значна апярэдж-
вае ўсе айчынныя ВНу. Паводле рэйтын-
гу вядомага брытанскага агенцтва QS, БДу 
знаходзіцца ў групе ўніверсітэтаў, якія зай-
маюць 501–550 пазіцыі. Сярод ВНу СНД БДу 
ў гэтым рэйтынгу займае 9 месца. 

у БДу створаны спрыяльныя ўмовы 
для працы і адпачынку. 2/3 іншагародніх 
першакурснікаў атрымліваюць месца ў 
інтэрнаце. у 2013 г. плануецца адкрыццё 
яшчэ аднаго інтэрната ў студэнцкай вёс-
цы на больш чым 1100 месцаў, завяршэнне 
капітальнага рамонту інтэрната № 3. Да пас-
луг студэнтаў – стадыёны, спартыўныя і трэ-
нажорныя залы, басейны. Дзейнічае больш 
за 80 агульнаўніверсітэцкіх творчых калекты-
ваў і аб'яднанняў.

Дарагія абітурыенты! Беларускі дзяр-
жаўны ўніверсітэт зацікаўлены, каб у яго 
аўдыторыі прыйшлі самыя падрыхтаваныя і 
таленавітыя маладыя людзі. Незалежна ад 
абранай спецыяльнасці навучання ў вас ёсць 
магчымасць атрымаць тут адукацыю сусвет-
нага ўзроўню.

Жадаем поспехаў!
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Агульная колькасць прафесараў – 31; 
дацэнтаў – 68; аспірантаў – 42; магістрантаў – 
14; студэнтаў – 735. 

Падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецы-
яльнасці «Фізіка», у межах якой шэсць на-
прамкаў: навукова-даследчы (кваліфікацыя – 
«Фізік. Даследчык»), вытворчы (кваліфікацыя – 
«Фізік. Інжынер»), ядзерныя фізіка і тэхналогіі 
(кваліфікацыя – «Фізік. Інжынер»), фізіка 
нанаматэрыялаў і нанатэхналогій (кваліфіка-
цыя – «Фізік. Інжынер»), кіраўніцкі (кваліфіка-
цыя – «Фізік. Менеджар») і навукова-педа-
гагічны (кваліфікацыя – «Фізік. Выкладчык фізікі 
і інфарматыкі»). З 2013 г. плануецца адкрыццё 
спецыяльнасці «Камп’ютарная фізіка».

На другім курсе студэнты размяркоўваюцца 
па спецыялізацыях, якія адпавядаюць роз-
ным галінам сучаснай фізічнай навукі: на-
на- і мікраэлектроніка, фізіка паўправаднікоў 
і паўправадніковых матэрыялаў, прагра-
маванне і інфармацыйнае забеспячэнне 
вылічальных сістэм, біяфізіка і біятэхналогіі, 
нанабіяматэрыялы, квантавая і аптычная 
электроніка, лазерныя сістэмы і тэхналогіі, 
нанафатоніка, фізічная оптыка, ахоўныя і плаз-
менныя пакрыцці і плёнкі, фізіка цвёрдага це-
ла і матэрыялазнаўства, функцыянальныя на-
наматэрыялы, ядзерная фізіка, фізіка ядзер-
ных рэактараў і атамных энергетычных уста-
новак, ядзерная бяспека, электроннае прыбо-
рабудаванне і схематэхніка, энергафізіка і не-
традыцыйныя крыніцы энергіі, атамная фізіка 

і фізічныя метады пераўтварэння інфармацыі, 
тэарэтычная фізіка і іншыя. 

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па 
фізіцы і матэматыцы, асаблівая ўвага на фа-
культэце звяртаецца на сучасныя камп'ютарныя 
тэхналогіі і інфарматыку. Штогод частка на-
шых выпускнікоў размяркоўваецца па заяўках 
вядучых камп'ютарных кампаній: СП ЗАт 
«міжнародны дзелавы альянс» (больш вядо-
мае як IBA), ЗтАА EPAM 
Systems, ЗАт «Ітранзішн» і 
інш. 

Нашы выпускнікі працу-
юць у НДІ, канструктарскіх 
бюро, навукова-вытворчых 
прадпрыемствах, наву-
чальных установах і іншых 
арганізацыях, у тым ліку ў 
фірмах рознага профілю. 

Як выбраць правільную 
дарогу ў жыцці? Як не па-
мыліцца? Думкамі з гэ-
тай нагоды з намі па дзя-
лілася аспірантка кафе-
дры біяфізікі Алена Го
лубева, якая скончыла 
фізфак у 2010 г.: «Дзесьці 
сем гадоў таму для мяне 
гэта было вельмі склада-
нае пытанне, – кажа Але-
на. – Калі выбіраеш у якасці 
свайго шляху фізіку, цяж-

ка адразу ўявіць сабе, што будзеш рабіць по-
тым з гэтымі складанымі і, як здаецца спачатку, 
абстрактнымі ведамі. Але гэта толькі спачатку. 
Потым атрымліваецца, што без фізікі ты – гэта 
ўжо зусім не ты. Пачынаеш гэта разумець та-
ды, калі атрымліваеш першыя вынікі, выступа-
еш на першай канферэнцыі, друкуеш першы 
артыкул, хай для пачатку ўсяго толькі ў зборніку 
матэрыялаў канферэнцыі. Так пачынаецца да-

ФіЗічны ФАкУльтэт

меХАнікА-мАтэмАтычны 
ФАкУльтэт

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны 
дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь Віктар міхайлавіч  АнIШчык 
Адрас: г. мінск, прасп. незалежнасці, 2. тэл. 209-52-67, 209-51-15. 
е-mail: physdean@bsu.by; www.physics.bsu.by

рослае «фізічнае» жыццё. Тваёй працай па-
чынаюць цікавіцца, паступаюць прапановы 
ад іншых арганізацый – і тое, што атрымаў ты 
сваім розумам, пачынае знаходзіць сваё пры-
мяненне недзе яшчэ: на вытворчасці, у меды-
цыне, у галіне інфармацыйных тэхналогій і г. д. 
А калі ты бачыш, што твая праца запатрабава-
на, ці не гэта найлепшы доказ таго, што калісьці 
быў зроблены правільны выбар?»

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.). Даказвае гэта 
прыклад Вiталя Брагiнца, выпускнiка фiзiчнага 
факультэта, а зараз дырэктара ўласнай юры-
дычнай фiрмы, якая паспяхова iснуе ўжо бо-
лей за 10 гадоў. «Вельмi добра адчуваец-
ца рознiца памiж падыходам да права юры-
ста i падыходам фiзiка-юрыста, – падзялiўся 
ўласным досведам Вiталь Фёдаравiч. – Раз-
глядаючы заканадаўства, я аналiзую яго так, 
як гэта робяць фiзiкi ў дачыненнi да фiзiчных 
заканамернасцяў i з’яў. Тым больш сённяш-
няе жыццё немагчыма ўявіць без высокiх тэх-
налогiй. А займацца юрыдычным суправаджэн-
нем навукова-тэхнiчных галін, безумоўна, мо-
жа толькi той, хто добра з iмi знаёмы». В. Бра-
гiнец лічыць, што фiзiчны факультэт – выдат-
нае месца для набыцця ведаў і навыкаў, якiя 
могуць быць скарыстаныя ў прынцыпе ў лю-
бой прафесii. Ён спрыяе развiццю аналiтычнага 
мыслення, логiкi – таго, што неабходна для па-
спяховай дзейнасцi ў кожнай сферы.

Больш падрабязныя звесткі пра факультэт 
можна знайсці на нашым сайце, дзе змешчана 
інфармацыя пра работу вочна-завочнай школы 
па фізіцы і матэматыцы для абітурыентаў, а так-
сама шмат іншай карыснай інфармацыі.

Паважаныя абітурыенты! Сардэчна запра-
шаем вас на фізічны факультэт БДу, дзе вы змо-
жаце атрымаць якасную сучасную адукацыю 
і авалодаць самай універсальнай прафесіяй – 
фІЗІк.

На 11 кафедрах працуюць 152 выкладчыкі, 
з іх 5 членаў-карэспандэнтаў НАН Беларусі, 35 
прафесараў, 83 дацэнты, кандыдаты навук.

З верасня 2013 года пачнецца пераход 
на чатырохгадовае навучанне. у сувязі з гэ-
тым факультэт плануе набор на наступныя 
спецыяльнасці – «Механіка і прыкладная ма
тэматыка» і «Матэматыка і інфармацыйныя 
тэхналогіі», «Камп’ютарная матэматыка і 
сістэмны аналіз» , «Матэматыка». 

у рамках спецыяльнасці «механіка і прыклад-
ная матэматыка» плануецца ўвесці падрыхтоўку 
па розных напрамках сучаснай механікі і вы-
карыстання інфармацыйных тэхналогій у 
механіцы. у студэнтаў ёсць магчымасць асвой-
ваць такія сучасныя напрамкі, як «фундамен-
тальныя і прыкладныя праблемы механікі су-
цэльных асяроддзяў», «САПр і робататэхніка ў 
механіцы», «камп'ютарная механіка», «Біямеха-
ніка» і «механіка нанасістэм». 

Выпускнікі спецыяльнасці «механіка і пры-
клад  ная матэматыка» будуць працаваць у 
ВНу; навукова-даследчых установах; кан-
структарскіх і праектных арганізацыях; ва 
ўстановах і арга ні зацыях, звязаных з мадэ-
ляваннем (матэма тычным і камп'ютарным) 
механічных працэсаў і механізмаў, а такса-
ма з праграмаваннем. кваліфікацыя «Механік. 
Матэматык-прыкладнік». 

Падрыхтоўка па спецыяльнасці «матэма-
тыка» будзе, як і раней, весціся  па навукова-
вытворчым і навукова-педагагічным напрам-
ках з вывучэннем найноўшых праграмна-
інфармацыйных асяроддзяў, што дасць маг-
чымасць размеркавання ў прэстыжныя Іт-
кампаніі. 

Выпускнікам навукова-вытворчага на-
прамку даецца кваліфікацыя «матэматык». 
Яны працуюць у навучальных установах, НДІ, 

канструктарскіх бюро,  інфармацыйных цэн-
трах, на прадпрыемствах, у банках і г. д. 

Студэнты навукова-педагагічнага напрам-
ку дадаткова вывучаюць прадметы псіхолага-
педагагічнага цыкла. кваліфікацыя «Матэма-
тык. Выкладчык матэматыкі і інфарматыкі». 

Падрыхтоўка па спецыяльнасці «Матэма
тыка» адбываецца па індывідуальных наву-
чальных планах, адпаведных сённяшнім патра-
баванням. 

Напрамак «матэматычныя метады ў 
эканоміцы» мае эканамічны ўхіл. Выпускнікі 
працуюць як прафесійныя матэ матыкі ў дас-
ледчых установах, а таксама як эканамісты-
матэматыкі – у банках, страха вых фірмах, 
агенцтвах па продажы нерухомай маёмасці 
і г. д. кваліфікацыя «Матэматык. Матэматык-
эканаміст». 

Напрамак «матэматычная электро ніка» 
а д н о с і ц ц а  д а 
н а в у к о в а - к а н -
с т р у к т а р с к а й 
дзейнасці. Вы-
пускнікі працу-
юць у айчынных 
і замежных дас-
ледчых устано-
вах, праектных 
а р г а н і з а ц ы я х , 
на прадпрыем-
с т в а х .  к в а л і -
фікацыя «Матэ-
матык. Канструк-
т а р  п р а  г р а м -
н а - а п а р ат н ы х 
сістэм». 

В ы п у с к н і к і 
спецыяльнасці 
«камп'ютарная 

матэматыка і сістэмны аналіз» будуць спе-
цыялістамі  па распрацоўцы, стварэнні і 
суправаджэнні ін фар мацыйных сістэм любо-
га ўзроўню; рас працоўцы і прымяненні матэ-
матычных метадаў апрацоўкі, назапашвання, 
надзейнасці захавання, перадачы і забеспя-
чэння аховы інфармацыі. кваліфікацыя «Матэ-
матык. Сістэмны аналітык». 

На спецыяльнасці «матэматыка і інфар-
ма цыйныя тэхналогіі» студэнты будуць выву-
чаць курсы па асноўных мовах праграмаван-
ня, Java- і NET-тэхналогіях, тэхналогіях праек-
тавання і работы з базамі даных, камп'ютарнай 
бяспецы і ахове інфармацыі. Студэнты атры-
маюць магчымасць стаць спецыялістамі ў такіх 
сучасных напрамках, як вэб-праграмаванне 
і інтэрнэт-тэхналогіі, матэматычнае і пра-
грамнае забеспячэнне мабільных прылад, 
інтэрнэт-маркетынг. кваліфікацыя «Матэматык. 
Спецыяліст па інфармацыйных тэхна логіях».

Алег Бабуль, вядучы  
інжынер-праграміст ЗП 
EPAM Systems, кандыдат 
фізіка-матэматычных на-
вук. Выпускнік 2006 г.

–  Менавіта ў студэнц-
кія гады вызначаецца ко-
ла інтарэсаў маладога 

чалавека і закладваюцца прафесійныя навыкі, 
якія ён будзе развіваць і выкарыстоўваць у бу-
дучыні. Асноўны ўплыў на працэс фармі ра ван-
ня далягляду студэнтаў аказваюць вы кладчы-
кі, якія раскрываюць перад імі перспектывы 
прафесіі   і дапамагаюць рэалізаваць сябе.

На механіка-матэматычным факультэце вы-
датны прафесарска-выкладчыцкі калектыў. 
Цікавасць да праграмавання ў мяне з’явілася 
дзякуючы лекцыям І. М. Блінова і С. В. Суздаля. 
Працую інжынерам-праграмістам больш за 5 
гадоў, зараз у кампаніі EPAM Systems – вядуча-
га распрацоўшчыка праграмнага забеспячэння 
ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе.

В і к т а р  Л я в о н а ў , 
дырэктар аўтацэнтра 
« А т л а н т - М  У р у ч ч а »  
ў  Мінску.  Выпу скнік  
2002 г.

– Вызначальным для 
мяне пры паступленні на 
механіка-матэматычны 
факультэт стала парада 
Чурбанава Юрыя Дзмітрыевіча, які выкладаў 
матэматыку ў Ліцэі БДУ. Ён сказаў: «Віктар, на 
тваім месцы я б абавязкова паступаў на ММФ. 
Там цябе навучаць галоўнаму – працаваць гала-
вой». Гэты выбар быў правільным. Я сапраўды 
навучыўся думаць, вырашаць розныя прабле-
мы, і цяпер у мяне ёсць упэўненасць, што не-
вырашальных задач няма, ёсць тыя, рашэння 
якіх я пакуль не ведаю.

Я з цеплынёй узгадваю гады, праведзе-
ныя ў ВНУ. Вучыцца было цікава, жыць – весе-
ла, пазнаваць новае – займальна. В. У. Курсаў, 
П. А. Корзан, Э. І. Звяровіч, М. В. Лазаковіч,  
В. У. Балашчанка, Д. Г. Мядзведзеў былі для 
мяне не проста выкладчыкамі – яны сталі маімі 
настаўнікамі па менеджменце, матывацыі, 
кіраванні групай.

У сваім жыцці я сустракаю вялікую коль-
касць паспяховых людзей, моцных кіраўнікоў, 
выдатных лідараў, прычым мяне асабліва ра-
дуе тое, што сярод іх значную долю складаюць 
выпускнікі мехмата БДУ.

Дзякуй факультэту, дзякуй выкладчыкам, 
дзякуй лёсу, што ён правёў мяне па гэтым  
шляху.

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук 
дацэнт Дзмітрый Георгіевіч мЯДЗВеДЗеЎ
Адрас: г. мінск, прасп. незалежнасці, 4. 
тэл. 209-50-46, 209-52-49. 
е-mail: medvedev@bsu.by; www.mmf.bsu.by
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правазнаўства працуе гісторыка-патрыятычны 
цэнтр. 

фонд бібліятэкі юрфака складае звыш 200 
тыс. выданняў, у тым ліку і ўнікальных (XVIII – 
пачатак XX ст.).

Юрыдычны факультэт БДу сёння – вя-
дучы вучэбны і навуковы цэнтр падрыхтоўкі 
кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здольных па-
спяхова працаваць як у сваёй краіне, так і 
за яе межамі. Нашы выпускнікі працуюць у 
заканадаўчых і выканаўчых органах улады, у 
судовай сістэме дзяржавы, у праваахоўных 
органах, адвакатуры, натарыяце, на прад-
прыемствах усіх формаў уласнасці. Сярод 
выпускнікоў – міністры, дэпутаты Нацыяналь-
нага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. 
Выпускнікі факультэта ўзначальваюць кансты-
туцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы гаспадарчы су-
ды Беларусі, міністэрства юстыцыі, генераль-
ную пракуратуру, займаюць кіраўнічыя паса-
ды ў Адміністрацыі Прэзідэнта рэспублікі Бе-
ларусь. 

Дыплом юрфака БДу – гарантыя паспяхо-
вай кар'еры i максiмальнай самарэалiзацыi!

Р. А. Васілевіч,  
доктар юрыдычных 
навук, прафесар, за-
гадчык кафедры кан-
стытуцыйнага права. 

– Юрыдычны фа-
культэт БДУ з’яў-
ляецца флагманам 
падрыхтоўкі спе цыя-
лістаў у галіне пра-
ва знаў ства нашай 
краіны.

На працягу ўсяго тэрміну існавання заўсёды 
было прэстыжна набываць веды менавіта на 
юрфаку. Тут працуюць добрасумленныя і вы-
сокаадукаваныя выкладчыкі, імёны многіх з 
якіх ужо зараз увайшлі ў гісторыю беларускай  
і замежнай юрыдычнай навукі.

БіЯлАГічны ФАкУльтэт

ЮРыДычны ФАкУльтэт

На факультэце 9 кафедраў, 9 НДл, заала-
гічны музей, батанічны сад, гербарый, вучэб-
ная лабараторыя вылічальнай тэхнікі і тэхнічных 
сродкаў навучання і вучэбна-навуковы цэнтр 
«Нарачанская біялагічная станцыя імя г. г. 
Вінберга». Дзейнічаюць 7  філіялаў кафедраў 
на базе навуковых ус та ноў Нацыянальнай 
ака  дэміі навук. Працуюць 2 акадэмікі, 2 члены-
карэс  пандэнты НАН Беларусі, 22 дактары  
і 70 кандыдатаў навук.

Навучаюцца больш за 2000 студэнтаў,  
20 магістрантаў і 43 аспіранты. 

Падрыхтоўка спе цыя лістаў на дзён-
ным аддзяленні вядзец-
ца па 4 спецыяльнас-
цях: «Біялогія» (напрамкі 
« Н а в у к о  в а - в ы т в о р ч а я 
дзейнасць», «Навукова-
п е д а г а г і ч н а я  д з е й  -
насць» і «Біятэхна логія»), 
«Біяэкалогія», «Біяхімія» 
і «Мікра біялогія». Сту-
дэнты атрымліваюць ад-
н у  з  6  к в а л і ф і к а ц ы й : 
«Бiёлаг», «Біёлаг. Выклад-
чык біялогіі і хіміі», «Біёлаг-
біятэхнолаг. Выкладчык 
біялогіі», «Біёлаг-эколаг. 
В ы к л а д ч ы к  б і я л о г і і  і 
экалогіі», «Біёлаг. Біяхімік» 
і «Біёлаг. Мікрабіёлаг».  
На завочным аддзяленні 

падрыхтоўка вядзецца па спецыяльнасцях 
«Біялогія» (напрамкi: «Навукова-вытворчая дзей-
насць» i «Навукова-педагагiчная дзейнасць»), 
«Біяэкалогія», «Біяхімія» і «мікрабіялогія». 

Дзейнічаюць дзевяць студэнцкіх навуковых 
гурткоў, СНДл малекулярнай біятэхналогіі; пры-
кладных праблем расліннай клеткі і біятэхналогіі 
раслін; структуры і дынамікі біяразнастайнасці.

Выпускнікі факультэта могуць працаваць 
выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучаль-
ных устаноў, супрацоўнікамі НДІ, на прад-
прыемствах аграпрамысловага комплексу, 
фармацэўтычнай, біяхімічнай, мікрабіялагічнай, 

ветэрынарнай і харчовай прамысловасці, на 
прадпрыемствах, якія вырабляюць касметы-
ку, у экспертна-крымiналiстычных цэнтрах, у 
запаведніках, заказніках, нацыянальных пар-
ках, батанічных садах, на селекцыйных стан-
цыях, у міністэрстве прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя, у сістэме 
Дзяржкамгідрамета, у сертыфікацыйных, экс-
пертна-аналітычных, мытных установах і г. д. 

Прафесія біёлага – прафесія будучыні!

К а ц я р ы н а  В е -
рамеенка,  старшы 
выкладчык кафедры 
генетыкi бiялагiчнага 
факультэта, канды-
дат бiялагiчных навук. 
Выпускніца 2006 г.

– У далёкiм 2001 г. 
перада мною, апантана 
захопленай бiялогiяй 
i хiмiяй, стаяў нялёгкi 
выбар: пайсцi вучыц-
ца ў медыцынскi ўнiверсiтэт або на бiялагiчны 
факультэт БДУ. Урэшце я схілілася на карысць 
апошняга: вельмi прывабнай i перспектыўнай 
мне падалася спецыяльнасць «бiятэхналогiя», 
да таго ж, я зразумела, што шанцаў займац-
ца навуковай дзейнасцю пасля заканчэння 
бiяфака будзе значна больш. Студэнцкiя га-
ды, магiстратура i аспiрантура праляцелi як 
адзiн подых, напоўненыя вучобай у выдатных 

выкладчыкаў, навукай i сяброўствам. Высокi 
ўзровень прафесiйнай падрыхтоўкi, у тым лiку 
i па англiйскай мове, даў мне магчымасць зай-
мацца мiжнародна актуальнымi даследаваннямi 
пад патранажам Сусветнай федэрацыi вучоных 
i стаць паўнапраўным яе членам. Большасць 
маiх аднагрупнiкаў зараз паспяхова працуе ў 
розных даследчых установах краiны і за мяжой, 
i ўсе мы з удзячнасцю успамiнаем аlma mater.

Вадзім Дзямід-
чык, загадчык кафе-
дры фізіялогіі і біяхіміі 
раслін біялагічнага 
факультэта, доктар 
біялагічных навук, член 
Брытанскай акадэміі 
вышэйшай адукацыі. 
Выпускнік 1994 г.

– У юнацтве марыў 
стаць то мастаком, то 
архітэктарам, то трэ-
нерам па акадэмічнай грэблі. Але з дзясятага 
класа цвёрда вырашыў стаць біёлагам і ніколі 
пра гэта не пашкадаваў. Біялагічны факультэт 
даў вельмі добрыя веды не толькі па біялогіі, але 
і па хіміі. Мне пашанцавала спецыялізавацца 
на кафедры фізіялогіі і біяхіміі раслін, дзе 
падтрымліваліся выдатныя акадэмічныя 
традыцыі і высокі навуковы ўзровень. А пасля 
давялося шмат гадоў працаваць супрацоўнікам 
і лектарам у Кембрыджскім і іншых заходніх 
універсітэтах. Калі параўноўваць, дык наша 
вышэйшая адукацыя лепшая за заходнюю як 
па колькасці гадзін лекцыйных і лабаратор-
ных заняткаў (5000 у БДУ супраць 300–500 у 
Кембрыджы), так і па глыбіні і сістэматычнасці 
падачы матэрыялу. Наш біяфак сёння – гэ-
та, магчыма, найбуйнейшы па колькасці 
студэнтаў біяфак Усходняй Еўропы, добра аб-
сталяваны, прыгожы, ветлівы, з амаль стога-
довай гісторыяй лідара беларускай вышэйшай  
школы.

Дэкан – кандыдат біялагічных навук дацэнт Уладзімір Васільевіч лыСАк 
Адрас: г. мінск, вул. курчатава, 10. тэл. 209-58-08, 209-59-02, 209-58-05. 
Факс 209-58-08. е-mail: bio@bsu.by; www.bio.bsu.by

Юрыдычны факультэт БДу – гэта прэстыж, 
творчасць, будучыня, фундаментальныя веды, 
высокая прафесійная падрыхтоўка!

Выкладчыцкі склад: 22 дактары навук, пра-
фесары; 133 кандыдаты юрыдычных навук, да-
цэнты; 86 выкладчыкаў. 

На факультэце 10 кафедраў, «Юрыдычная 
клініка» і 3 вучэбныя кабінеты: тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, пра-
вавой інфарматыкі. Навучаецца больш за 3 тыс. 
студэнтаў, магiстрантаў, аспірантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 
трох спецыяльнасцях: «Правазнаўства» – 

ква  лі фікацыя «Юрыст»; «Паліталогія» – ква-
ліфікацыя «Палітолаг-юрыст» і «Экана міч нае 
права» – кваліфікацыя «Юрыст з веданнем 
эканомікі». Па спецыяльнасці «Правазнаўства» 
прапануецца таксама завочная форма наву-
чання, у тым ліку для асоб, якiя атрымлiваюць 
другую вышэйшую адукацыю. 

Студэнты-прававеды спецыялізуюцца 
па 10 напрамках: арганізацыя і дзейнасць 
дзяржаўных органаў, гаспадарчае права, 
судова-пракурорска-следчая дзейнасць, ад-
вакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае 
права, параўнальнае правазнаўства, пра-

вавое забеспячэнне камерцый-
най дзейнасці, прававое рэгуля-
ванне фінансаў і крэдыту, палітыка і 
дзяржаўнае кіраванне, еўрапейскае 
эканамічнае права.

Вучэбны працэс спалучае кла-
січную форму выкладання з новымі 
адукацыйнымі тэхналогіямі. факуль-
тэт забяспечаны сучаснымі тэхнічнымі 
сродкамі навучання, аб’яднанымi ла-
кальнай сеткай. Практычныя навыкі 
студэнты набываюць на семінарскіх 
занятках, вучэбных і вытворчых прак-
тыках, у «Юрыдычнай клініцы», дзе 
яны кансультуюць малазабяспечаных 
грамадзян. 

На факультэце створаны ўсе ўмовы 
для вучэбнай, навуковай дзейнасці 
і рэалізацыі творчых здольнасцяў 
студэнтаў. На працягу навучальнага 
года праводзяцца студэнцкія наву-
ковыя канферэнцыі, конкурсы на-
вуковых работ, функцыянуе фо-
рум на афiцыйным сайце факультэ-
та, дзейнічаюць студэнцкія органы 
самакіравання, на кафедрах працу-
юць студэнцкія навуковыя гурткі.

На факультэце штогод право-
дзіцца Беларуская студэнцкая юры-
дычная алімпіяда. На базе музея 

Выпускнікі факультэта запатрабаваны ва 
ўсіх галінах народнай гаспадаркі, працуюць 
на адказных пасадах у праваахоўных органах, 
Парламенце, Адміністрацыі Прэзідэнта, судо-
вых органах, адвакатуры. Ад іх дзейнасці зале-
жыць далейшае развіццё працэсу станаўлення 
Беларусі як сацыяльнай дэмакратычнай права-
вой дзяржавы. 

Мне пашанцавала непасрэдна ўдзельнічаць 
у вучэбна-выхаваўчым працэсе на юрыдычным 
факультэце ў якасці загадчыка кафедры кан-
стытуцыйнага права і прафесара, спалучаючы 
практыку з навучаннем.

Я перакананы, што кожны выпускнік лічыць 
вялікім гонарам вучобу і працу на юрыдычным 
факультэце БДУ!

Жадаю ўсім вялікіх поспехаў у працы і вучо-
бе, здароўя і шчасця!

В. С. Камянкоў, 
Старшыня Вышэй-
шага Гаспадарча-
га Суда Рэспублікі 
Беларусь, старшы-
ня ГА «Белару скі 
рэспубліканскі са-
юз юрыстаў», доктар 
юрыдычных навук, 
прафесар.

–  Б Д У  –  а l m a 
mater многіх пака-
ленняў студэнтаў, найстарэйшая навучальная 
ўстанова рэспублікі. А яго юрыдычны факуль-
тэт – адзін з самых папулярных і прэстыжных.

Ён славіцца сваёй шматгадовай гісто-
рыяй, унікальнымі традыцыямі, шырокімі 
міжнароднымі сувязямі. Высокі ўзровень 
падрыхтоўкі спецыялістаў – вось адмет-
ная рыса юрфака. Яго выпускнікі запатраба-
ваны ў дзяржаўных органах, у тым ліку ў га-
спадарчых судах рэспублікі, міжнародных 
арганізацыях, адвакацкіх калегіях, буйных пры-
ватных кампаніях, у юрыдычным суправаджэнні 
бізнесу.

Студэнцкія гады – самыя яркія і прадук-
тыўныя. Гэта час эфектыўных інвестыцый у сваю 
паспяховую будучыню. Юрысты – гэта эліта 
беларускай інтэлігенцыі, гарант законнасці і 
стабільнасці краіны.

Як загадчык кафедры фінансавага права і 
прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці 
і прафесар юрфака БДУ хачу пажадаць буду-
чым студэнтам факультэта здароўя, поспехаў 
у вучобе і прафесіі!

Дэкан – доктар юрыдычных навук прафесар 
Сяргей Аляксандравіч БАлАШэнкА 
Адрас: г. мінск, вул. ленінградская, 8. тэл./факс 209-52-30.
е-mail: law@bsu.by; www.law.bsu.by
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ФАкУльтэт ПРыклАДноЙ
мАтэмАтыкі і інФАРмАтыкі

фПмІ заснаваны 1 красавіка 1970 г. 
Выкладчыцкі склад налічвае больш за 

150 чалавек, сярод якіх 2 акадэмiкі, 2 члены-
карэспандэнты НАН Беларусi, 33 прафесары і 
дактары навук, каля 100 дацэнтаў і кандыдатаў 
навук. 

На факультэце дзейнічаюць 12 кафедраў, 
навучаюцца каля 1200 студэнтаў. 

За час свайго існавання фПмІ падрыхтаваў 
больш за 9 тыс. спецыялістаў, якія складаюць 
кадравую аснову многіх вядучых арганізацый 
краіны ў галіне інфармацыйных тэхналогій і 
адпаведных падраздзяленняў прамысловых 
прадпрыемстваў, у тым ліку з Парка высокіх 
тэхналогій, банкаў, страхавых кампаній, наву-
ковых i навучальных устаноў. 

Спецыяльнасці факультэта: «Прыклад
ная матэматыка» (кваліфікацыя «Матэматык-
праграміст»), «Інфарматыка» (кваліфікацыя 
«Матэматык – сістэмны праграміст»), «Эка
намічная кібернетыка»  (кваліфікацыя 
«Матэматык-эканаміст»), «Актуарная матэма
тыка» (кваліфікацыя «Матэматык-фінансіст»), 
«Камп'ютарная бяспека» (кваліфікацыя 
«Спецыяліст па ахове інфармацыі. Матэма-
тык»), «Прыкладная інфарматыка» (ква-
лі   фікацыя «Інфарматык. Спецыяліст па 
распрацоўцы праграмнага забеспячэння»). 
Незалежна ад спецыяльнасці выпускнікі фПмІ 
могуць займацца аналітычнай, навуковай, 
кіраўніцкай і практычнай дзейнасцю, звязанай 
з праектаваннем, распрацоўкай, эксплуатацы-
яй і суправаджэннем прыкладнога і сістэмнага 
праграмнага забеспячэння.

Студэнты, якія навучаюцца на факультэ-
це, атрымліваюць фундаментальную матэ-
матычную падрыхтоўку (матэматычны аналіз, 
алгебра і аналітычная геаметрыя, дыскрэт-
ная матэматыка, функцыянальны аналіз, тэо-
рыя функцый комплекснага пераменнага, ва-
рыяцыйнае вылічэнне, лікавыя метады) і выву-
чаюць цыкл спецыяльных дысцыплін, што ад-
носяцца да матэматычнага мадэлявання (ап-
тымальнае кіраванне, ураўненні матэматыч-
най фізікі, дынаміка механічных сістэм, тэо-
рыя ўстойлівасці, матэматычная эканоміка, 

фінансавая матэматыка, тэорыя гульняў і дас-
ледаванне аперацый, тэорыя верагоднасцяў 
і матэматычная статыстыка, тэорыя рызык і 
інш.).

Сучаснае жыццё немагчымае без выка-
рыстання дасягненняў сучаснай матэматыкі і 
інфарматыкі і, у канчатковым выніку, без матэ-
матычнага мадэлявання адпаведных працэсаў 
і іх частак. Прыкладная матэматыка вывучае 
пытанні выкарыстання матэматычных ведаў 
у самых розных сферах чалавечай дзейнасці. 
Яна запатрабаваная ў рашэнні канкрэтных 
фізічных, эканамічных, фінансавых, сацыяль-
ных, тэхнічных задач, калі змястоўную сутнасць 
той альбо іншай праблемы трэба перавесці 
на мову формул і знайсці эфектыўнае рашэн-
не. менавіта таму спецыялісты ў галіне пры-
кладной матэматыкі і інфарматыкі запатраба-
ваныя сучасным жыццём і маюць добрыя пер-
спектывы знайсці цікавую і высокааплатную 
працу. Доказам гэтаму служыць тое, што фа-
культэт цесна супрацоўнічае і мае дамовы 
аб падрыхтоўцы спецыялістаў з Нацыяналь-
ным банкам рэспублікі Беларусь, «Беларус-
банкам», «Прыёрбанкам», «ЭПАм Сістэмз», 
«міжнародным дзелавым альянсам (IBA)», 
«Бел-хардгруп», «Ітранзішн», «Навучсофт», «Ат-
лант м», «Софтклуб», «топ Софт – галактыка», 
«Інвеныёшн машын» і іншымі прадпрыемствамі 
і арганізацыямі.

Студэнцкае жыццё насычана яркімі падзе-
ямі. Штогод шырока святкуюцца разам з 
выкладчыкамі Дні фПмІ. ладзяцца канцэрты 
факультэцкай каманды кВЗ, конкурсы «Што? 
Дзе? калі?», Дзень першакурсніка і іншыя. 
Апошнія навіны можна прачытаць у штомесяч-
най газеце «фПмы» і на сайце факуль тэта. 

Іншагароднім студэнтам даецца месца ў 
інтэрнаце № 6, дзе створаны камфорт ныя 
ўмовы пражывання: існуе сертыфікаваная 
камп'ютарная сетка, якая дазваляе падклю-
чаць камп'ютары непасрэдна да адукацыйных 
сервераў факультэта з выхадам у інтэрнэт, трэ-
нажорная, більярдная і відэазалы.

На факультэце дзейнічае сістэма беспе-
рапыннай адукацыі, арыентаванай на прад-

меты «матэматыка» і «Інфарматыка». Сістэма 
ўключае пастаянна дзейныя школы для юнацт-
ва (пачынаючы з 5-га класа школы) і мерапры-
емствы алімпіядна-конкурснага і навучальнага 
характару (алімпіяды, канферэнцыі, вучэбныя 
зборы рознага ўзроўню і накіраванасці, летнія 
школы і г. д.). 

Штогод нашы студэнты працуюць у скла-
дзе журы розных алімпіяд і конкурсаў для 
школьнікаў, удзельнічаюць у рэспубліканскіх 
і  міжнародных студэнцкіх алімпіядах па 
праграмаванні і матэматыцы і дэманструюць 
нязменна высокі ўзровень падрыхтоўкі. каман-
ды БДу ў складзе студэнтаў фПмІ шматразо-
ва былі фіналістамі каманднага чэмпіянату све-
ту па праграмаванні (ACM ICPC), у якім прыма-
юць удзел звыш 20 000 каманд! Найвышэйша-
га поспеху наша каманда дасягнула ў 2004 г., 
калі заваявала залаты медаль, у 2008 г. – брон-
завы, а ў 2012 г. – сярэбраны. На студэнцкіх 
алімпіядах па матэматыцы з 2001 г. студэнты 
фПмІ заваявалі  64 медалі (64 удзельнікі – 64 
узнагароды, у тым ліку 29 залатых), а ў 2003 і 
2005 гг. узялі першыя месцы ў агульнакаманд-
ным спаборніцтве. Нездарма на факультэце 
вучыліся або вучацца больш за 600 лаўрэатаў 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта рэспублікі Бе-
ларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў, больш за 85 з іх вало-
даюць найвышэйшай узнагародай спецфонду 
– нагрудным знакам.

Запрашаем усіх зацікаўленых на факуль-
тэт прыкладной матэматыкі і інфарматыкі БДу, 
а навучэнцаў 5–11-х класаў – у нашыя шко-
лы для юнацтва, а таксама ў цэнтр па рабоце з 
адоранымі школьнікамі («ЮНІ-цэнтр–ххI»).

А. В. Тузікаў,  генеральны дырэктар 
Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі 
НАН Беларусі, док тар фізіка-матэматычных 
навук. Выпускнік 1980 г.

– ФПМІ з моманту свайго заснавання быў 
і застаецца сапраўдным лідарам у краіне па 
падрыхтоўцы спецыялістаў у галіне прыклад-
ной матэматыкі і інфарматыкі. Высокая якасць 
адукацыі – на ўзроўні самых прэстыжных сус-

ветных стандартаў – за-
снавана перш за ўсё 
на высокапрафесійных 
спецыялістах, якія пра-
цуюць на факультэце, 
але таксама ў вялікай 
ступені на скрупулёзным 
адборы абітурыентаў. 
Усё гэта дазваляе сту-
дэнтам ФПМІ дамагацца 
выдатных вынікаў у сва-
ёй кар'еры: як у навуковай, так і ў прафесійнай. 
Нездарма попыт на выпускнікоў ФПМІ не 
проста высокі – у любой арганізацыі кожны 
кіраўнік (навуковая ўстанова, ВНУ, банк або 
ІТ-кампанія) ведае: любы выпускнік факультэ-
та прыкладной матэматыкі і інфарматыкі адра-
зу і лёгка ўключаецца ў самую складаную пра-
цу і дамагаецца поспеху.

С. А. Гвардзейцаў, 
генеральны дырэктар 
кампаніі  «Ітранзішн». 
Выпускнік 1996 г.

– ФПМІ – гэта не 
толькі аснова ўсіх ведаў 
і ўменняў, атрыманых 
мной у галіне матэматыкі 
і інфарматыкі, але часта 
і крыніца новых ідэй для 
стварэння новага ў лю-
бой галіне: у прыкладной матэматыцы, у ІТ-
сферы, у навуцы, у бізнесе. Так стваралася 
і мая кампанія – усё пачыналася з навучаль-
нага курса для «прасунутых» студэнтаў, по-
тым на гэтай аснове быў створаны калектыў, 
які паклаў пачатак існаванню кампаніі пад на-
звай «Ітранзішн». Зараз гэта вельмі паспя-
ховая кампанія, якая працягвае актыўнае 
супрацоўніцтва з ФПМІ і бачыць у гэтым адзін 
з фактараў свайго поспеху. Разам з факуль-
тэтам мы пабудавалі некалькі лабараторый, 
распрацавалі шэраг навучальных курсаў, 
садзейнічаем развіццю студэнцкага руху ў 
алімпіядах і навуковай творчасці, а таксама 
далейшаму працаўладкаванню выпускнікоў.

гуманітарны факультэт ажыццяўляе пад-
рыхтоўку спецыялістаў па спецыяльнасцях: 
«Дызайн» (напрамак «камунікатыўны ды-
зайн»); «Сучасныя замежныя мовы» (на-
прамак «Пераклад»; напрамак «Выкладанне» 
– спецыялізацыі «камп'ютарная лінгвістыка» 
і «камп'ютарнае навучанне мовам»); «Пры
кладная інфарматыка» (напрамак «Вэб-
праграмаванне і камп'ютарны дызайн»); «Са
цыяльная работа» (напрамкi – «Сацыяльна-
педагагічная дзейнасць», «Сацыяльнае пра-
ектаванне»); «Культуралогія» (спецыялізацыi 
«Амерыканiстыка i англiйская мова», «герма-
нiстыка i нямецкая мова», «геб раiстыка i ан-
глiй ская мова»); «Менеджмент» (напрамак  
«Сацыяльна-адміністратыўны менеджмент»). 

На ўсіх спецыяльнасцях студэнты паглыбле-
на вывучаюць камп'ютарныя тэхналогіі, а так-
сама замежныя мовы. 

Пры падрыхтоўцы дызайнераў асаблівая 
ўва га надаецца безаналагаваму інавацыйнаму 
праектаванню, развіццю навыкаў творчага па-
дыходу да праектавання штучнага асяроддзя. 
Спецыяліст у галіне дызайну мае права займаць 
такія пасады, як мастак-канструктар (дызай-
нер), мастак, мастак па рэкламе і афармленні 
вітрын. 

Будучыя спецыялісты па камп'ютарным 
навучанні мовам змогуць не толькі выкладаць  

замежную мову, але і быць аўтарамі камп'ю-
тарных курсаў па навучанні мове. Яны могуць 
займаць пасады выкладчыка, малодшага наву-
ковага супрацоўніка, перакладчыка, рэдактара-
перакладчыка, рэдактара-стыліста і інш. 

Напрамак «Вэб-праграмаванне і камп'ю-
тарны дызайн» прадугледжвае акрамя асноўных 
дысцыплін праграмавання дысцыпліны ма-
стацкай накіраванасці кшталту «тэорыя і мета-
далогія дызайну», «Псіхалогія ўспрымання ві-
зуальнай 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 чалаве-
ка. Спецыяліст у галіне сацыяльнай рабо-
ты мае права займаць такія пасады, як сацы-
яльны педагог, сацыяльны псіхолаг, навуковы 
супрацоўнік, інструктар па працоўнай тэрапіі, 
інспектар па ахове дзяцінства, інструктар па 
арганізацыйна-масавай рабоце, выхавальнік 
інтэрната, кансультант у сферы прафесійнага 
адбору. 

менеджмент сацыяльнай сферы праду-
гледжвае кіраўнічае эканамічнае забеспя-
чэнне пры арганізацыі медыка-сацыяльнага 
абслугоўвання насельніцтва. менеджар-
эканаміст – гэта спецыяліст шырокага про-
філю з рознабаковай эканамічнай і права-
вой падрыхтоўкай. Аб'ектамі яго прафесійнай 
дзейнасці з'яўляюцца навуковыя арганізацыі, 
кансультацыйныя фірмы, аналітычныя пад-
раздзяленні ўстаноў і прадпрыемстваў, органаў 
сацыяльнай абароны, аховы здароўя, адукацыі, 
сферы паслуг.

Паліна Хонькіна, 
выпу скніца 2011 г. 
спе цыяльнасці «Су-
часныя замежныя мо-
в ы  ( к а м п ' ю т а р н а я 
лінгвістыка)».  Была 
сты пен дыяткай імян-
ной сты пендыі імя Кан-
драта Крапівы, стар-
шынёй савета па якасці 
адукацыі БДУ, членам 
Вучонага савета БДУ.

– Гумфак прапа-
нуе інавацыйныя спе цы яльнасці, вель мі запа-
трабаваныя на рынку працы. Матэрыяльна-тэх-
нічная база, спрыяльная атмасфера і абачлівае 

кіраўніцтва ствараюць добрыя ўмовы для плён-
най дзейнасці студэнтаў. Студэнтам даец-
ца магчымасць зай мацца творчай і даслед-
чай працай, удзель нічаць у грамадскіх аргані-
зацыях і органах студэнцкага самакіравання. 
Зараз, знаходзячыся на парозе свайго дарос-
лага, самастойнага жыцця, я задумалася, а 
што, калі б мне далі яшчэ адзін шанец выбраць 
ВНУ і факультэт. Я б не раздумваючы зноў вы-
брала БДУ і толькі гуманітарны факультэт.

І р ы н а  Гу д з ь к о , 
выпускніца 2012 г., на-
меснік сакратара БРСМ 
БДУ, найлепшы студэнт 
2012 г., была членам 
савета гуманітарнага 
факультэта.

Выпускнікоў часта 
пытаюць: «Што даў вам 
факультэт?» Многія 
кажуць пра сяброў, 
хтось ці – пра атрыма-
ныя веды, іншыя – пра сваё бестурботнае сту-
дэнцкае жыццё. Што тычыцца мяне, то ў мяне 
было ўсё пералічанае і нават больш. Я магу з 
упэўненасцю канстатаваць: факультэт шмат у 
чым дапамог мне. Тут у кожнага студэнта ёсць 
магчымасць рэа лізаваць свой творчы патэн-
цыял у навуковым і грамадскім жыцці, развіць 
у сабе лідарскія якасці і мэтанакіраванасць, 
знайсці сапраўдных сяброў. Але самая вялікая 
падзяка – маім выкладчыкам: як шмат вы нам 
далі, як імкнуліся ўкласці ў нашы галовы па-
трэбныя веды, як выхоўвалі і падтрымлівалі, 
як радаваліся нашым поспехам і засмучаліся 
няўдачам! Дзякуй! Дарагі гуманітарны, заста-
вайся  па-ранейшаму маладым, бадзёрым, 
поўным сіл і энергіі.

Дэкан – кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, намеснік першага прарэктара БДУ 
па адукацыйных інавацыях і інфармацыйных тэхналогіях Павел Аляксеевіч мАнДРык 
Адрас: г. мінск, прасп. незалежнасці, 4. тэл. 209-52-45. Факс 226-55-48. 
е-mail: dean_office_FPMI@bsu.by;  www.fpmi.bsu.by 

ГУмАнітАРны ФАкУльтэт
Дэкан – кандыдат тэхнічных навук дацэнт Уладзімір Яўгенавіч ГУРСкі 
Адрас: г. мінск, вул. курчатава, 5. тэл. 209-59-11, 209-59-20. 
е-mail: hurski@bsu.by; www. gumf.bsu.by



5

20 снежня 2012 года, № 21 (2080)

ГеАГРАФічны ФАкУльтэт

ФАкУльтэт міЖнАРоДныХ 
АДноСін

На геаграфічным факультэце існуюць на-
ступныя спецыяльнасці і спецыялізацыі. 

Геаграфія. Напрамак «Навукова-педа-
га  гічная дзейнасць». Спецыялізацыі: геа-
гра  фія турызму і экскурсійны менеджмент; 
эканамічная геаграфія; дэмаграфія; геаграфія 
глебаў, зямельныя рэсурсы і меліярацыя; рэ-
гіянальная сацыяльна-эканамічная геагра-
фія; рацыянальнае прыродакарыстанне і ахо-
ва прыроды; біягеаграфія. 

Напрамак «геаінфармацыйныя сістэмы».
Напрамак «гідраметэаралогія». Спецыя-

лізацыі: гідралогія сушы; аграметэаралогія, 
метэаралогія.

Напрамак «космааэракартаграфія» Спе-
цыя лізацыі: картаграфія, дыстанцыйнае зандзі-
раванне і тэматычнае дэшыфраванне. 

Геаэкалогія. Спецыялізацыі: ахова нава-
кольнага асяроддзя і рацыяналь  нае выкары-
станне прыродных рэсурсаў; маніто рынг на-
вакольнага асяроддзя, геаэкалагічны мене-
джмент. 

Геалогія і разведка радовішчаў карыс
ных выкапняў. Спецыялізацыі: геалагічная 
здымка, пошук і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў; гiдрагеалогiя i iнжынерная геалогiя.

Выпускнікі геаграфічнага факультэта мо-
гуць атрымаць наступныя кваліфікацыі: «Гео-
граф. Выкладчык геаграфіі» («геаграфія», на-
прамак «Навукова-педагагічная дзейнасць»), 

«Географ. Гідраметэаролаг» («геаграфія», 
на пра мак «гідраметэаралогія»), «Географ. 
Спецыяліст па геаінфармацыйных сістэмах» 
(«геаграфія» напрамак «гІС»). «Географ-
эколаг. Выкладчык геаграфіі і экалогіі» («геа-
экалогія»), «Інжынер-геолаг» («геалогія і раз-
ведка радовішчаў карысных выкапняў»). «Гео-
граф. Картограф» («геаграфія», напрамак 
«космааэракартаграфія».

Пасля заканчэння ўніверсітэта 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 атрымання 
тэарэтычнай і практычнай падрыхтоўкі па ком-
плексе дысцыплін, неабходных пры распрацоў-
цы і прымяненні інфармацыйных тэхналогій у 
галіне землекарыстання, геадэзіі і картаграфіі. 
Выпускнікі напрамку «гІС» размяркоўваюцца 
ў сістэму Дзяржаўнага камітэта па маёмасці 
Беларусі, яго тэрытарыяльных органаў, у пад-
ведамасныя навуковыя і вытворчыя прад-
прыемствы і арганізацыі («Белгеадэзія», 
«Белкартаграфія», «Белдзіпразем»). 

Спецыялісты-гідраметэаролагі прахо дзяць 
падрыхтоўку для працы ў сістэме Дэпарта-
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.

картографы будуць працаваць у вытворчых 
прадпрыемствах і ў арганізацыях Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці Беларусі («Белгеадэзія», 
«Белкартаграфія», «Аэракосмагеадэзія», 
«карт геацэнтр»), праектных арганізацыях мі-
ністэрства будаўніцтва і архітэктуры. 

фмА створаны 1 кастрычніка 1995 г. тут на-
вучаецца 2,3 тыс. студэнтаў, у тым ліку 400 за-
межных грамадзян. фмА падрыхтаваў звыш 
4 тыс. спецыялістаў. 20 % супрацоўнікаў 
міністэрства замежных спраў рэспублiкi Бела-
русь з'яўляюцца нашымі выпускнікамі. 

На кафедрах працуюць вядомыя навукоўцы, 
адзначаныя прэстыжнымі айчыннымі і міжна-
роднымі ўзнагародамi.

Спецыяльнасць «Міжнародныя адносіны»
Спецыялiзацыi: знешняя палiтыка i дыпла-

матыя, мiжнародныя арганiзацыi, арганiзацыя 
мiжнародных сувязяў.

Падрыхтоўка прадугледжвае вывучэнне су-
часнай міжнароднай палітыкі, эканомікі і пра-
ва, базавых прынцыпаў і напрамкаў знешняй 
палітыкі рэспублiкi Беларусь i iншых дзяржаў. 
Студэнты паглыблена вывучаюць дзве замеж-
ныя мовы. Даецца кваліфікацыя «Спецыяліст 
па міжнародных адносінах. Перакладчык-
рэферэнт (з указаннем моў зносiн)». Выпускнiкi 
працуюць у міністэрстве замежных спраў, 
іншых міністэрствах і ведамствах рэспублiкi 
Беларусь, знешнегандлёвых падраздзя-
леннях беларускiх прадпрыемстваў, СмІ, 
прадстаўніцтвах міжнародных арганізацый і за-
межных кампаній.

Спецыяльнасць «Міжнароднае права»
Спецыялізацыі: міжнароднае публічнае пра-

ва, міжнароднае прыватнае права, еўрапейскае 
права.

Даецца кваліфікацыя «Юрыст-міжнароднік 
з веданнем замежных моў (з указаннем моў 
зносiн)». гэта спецыялісты шырокага юры-
дычнага профілю, якія маюць уяўленне пра 
сусветны правапарадак, свабодна валода-
юць сучаснымі метадамі аналізу і вырашэн-
ня прававых праблем, могуць аргументавана 
абгрунтоўваць сваю пазiцыю па міжнародна-
прававой праблематыцы. Выпускнікі запатра-
баваныя ў сістэме органаў дзяржаўнай ула-
ды і кіравання, міжнародных арганізацыях і 
ўстановах, а таксама на прадпрыемствах, якiя 
ажыццяўляюць знешнеэканамiчнyю дзейнасць.

Спецыяльнасць «Лінгвакраіназнаўства».
лінгвакраіназнаўства – спецыяльнасць, 

прызначаная для падрыхтоўкі спецыялістаў 
шырокага профілю па ўсходазнаўчых дыс-
цыплінах.

Студэнты атрымліваюць глыбокую тэарэ-
тычную і практычную падрыхтоўку па адной з 
усходніх моў, гісторыі, палітыцы, эканоміцы, 
геаграфіі і культуры краіны, мову якой вывуча-
юць (кітай, карэя, турцыя, Японiя, Іран i iнш.). 

Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю 
«Усходазнаўца-міжнароднік. Перакладчык-
рэферэнт (з указаннем моў зносін)». такія 
спецыялісты могуць працаваць не толькі 
перакладчыкамі, але і кансультантамі па адпа-
веднай краіне і рэгіёне, а таксама выкладчыкамі 
рускай мовы як замежнай.

Спецыяльнасць «Сусветная эканоміка».
Спецыялізацыі: кiраванне знешне экана-

мiчнай дзейнасцю, знешнегандлёвая i камер-
цыйная дзейнасць.

Студэнты вывучаюць механізм функцыя-
навання сусветнай эканомікі і міжнародных 
эканамічных адносін,  міждзяржаўнай і 
рэгіянальнай палітыкі, а таксама дзейнасць 
міжнародных арганізацый. Выпускнікі мо-
гуць працаваць у міждзяржаўных органах, 
замежных прадстаўніцтвах, міжнародных 
фінансава-эканамічных арганізацыях, а так-

сама міністэрствах і ведамствах, якія зай-
маюцца распрацоўкай і правядзеннем ма-
краэканамічнай і знешнеэканамічнай палітыкі. 
Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю «Эка-
наміст».

Спецыяльнасць «Менеджмент» (па на-
прамках) (напрамак – «менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму»).

Папулярнасць гэтай спецыяльнасці ся-
род моладзі расце з кожным годам. Выпускнікі 
атрымліваюць кваліфікацыю «Менеджар-
эканаміст. Перакладчык-рэферэнт (з ука-
заннем дзвюх замежных моў)». гэта дае ім 
магчымасць паспяхова працаваць як у роз-
ных кiрунках турыстычнай індустрыі, так 
i ў знешнеэканамічных падраздзяленнях 
прадпрыемстваў і арганізацый.

Спецыяльнасць «Мытная справа».
Спецыялізацыі: прававое забеспячэнне 

мытнай дзейнасці, эканамічнае забеспячэнне 
мытнай дзейнасці, мытная лагiстыка.

Акрамя агульнапрафесійных дысцыплін, 
студэнты атрымліваюць спецыяльныя веды 
па вядзенні знешнегандлёвай i лагiстычнай 
дзейнасці. Даецца кваліфікацыя «Спецыяліст 
мытнай справы». 

Выпускнікі запатрабаваныя ў мытных ор-
ганах, дзяржаўных і камерцыйных структурах, 
якія ажыццяўляюць дзейнасць у мытнай сфе-
ры, знешнеэканамічныя сувязі і дзейнасць у 
сферы лагістыкі.

Ул а д з і м і р  В а -
сіль коў,  выпускнік 
2 0 0 6  г.  У  2 0 0 6 –
2010 гг. – журналіст 
інфармагенцтва Бел-
ТА, з 2010 г. на ды-
пламатычнай службе: 
працаваў першым са-
кратаром галоўнага 
ўпраўлення Еўропы 
Мiнiстэрства замеж-
ных спраў Рэспублiкi 

Беларусь, зараз працуе першым сакратаром 
Пасольства Рэспублiкi Беларусь у Польшчы.

– Alma mater запомнілася жывымі, зай-
мальнымі і творчымі зносінамі з вельмі ціка вы-
мі людзьмі – я маю на ўвазе як выкладчыкаў, 
так і аднакурснікаў. Для прыроджанага гума-
нітарыя, які любіць палітыку і размаўляе са све-
там лю дзей на «ты», ФМА БДУ – не толькі жы-
ватворны навуковы аазіс, але і выдатны пад-
мурак карысных чалавечых кантактаў, свайго 
роду школа камунікацыі. Гэта ўнікальнае мес-
ца, дзе кожны студэнт можа – хоць бы ў фор-
ме ролевай гульні – адчуць сябе датычным да 
рашэння сусветных лёсаў. А гэта вялікае за-
давальненне для сапраўдных гурманаў.

Дзмiтрый Клеў-
ж ы ц ,  в ы п у с к н і к 
2005 г.  Кандыдат 
э к а  н а м i ч н ы х  н а -
вук. Дырэктар На-
цыянальнага аген-
цтва па iнвестыцыях 
i прыватызацыi.

– Веды, як iя  я 
атрымаў па спецы-
яльнасцi «су свет-
ная эканомiка», дазваляюць мне паспяхо-
ва вырашаць самыя разнастайныя зада-
чы. З намi працавалi вопытныя навукоўцы-
тэарэтыкi i эканамiсты-практыкi. Мы атрымалi 
грунтоўныя веды ў галiне сусветнай эканомiкi, 
iнтэрнацыяналiзацыi дзелавой актыўнасцi, за-
межнага iнвеставання. Адметнай рысай наву-
чання на ФМА з'яўляецца добрая падрыхтоўка 
па дзвюх замежных мовах. Значны ўплыў на 
маё станаўленне як эканамiста-даследчыка 
аказалi студэнцкiя навуковыя канферэнцыi, 
якiя штогод праводзiлiся на факультэ-
це, яны прадвызначылi мой навуковы шлях 
i прафесiйную кар'еру. Мы вучылiся адмет-
на мыслiць, знаходзiць iнавацыйныя шляхi вы-
рашэння складаных эканамiчных задач. Пад-
час удзелу ў шматлiкiх дыскусiях навучылiся 
свабодна пачувацца перад аўдыторыяй, пе-
раадольваць псiхалагiчныя бар'еры i адстой-
ваць свае меркаваннi. На факультэце мы 
атрымалi навыкi самастойнага набыцця ведаў 
i адаптацыi да iмклiвых змен знешняга асярод-
дзя, што вельмi спатрэбiлася ў жыццi. Кажуць: 
«Урач адказны за жыццё чалавека, а эканамiст 
– за жыццё краiны». Думаю, сённяшнiм студэн-
там важна пра гэта памятаць.

Дэкан – доктар гістарычных навук прафесар Віктар Генадзьевіч ШАДУРСкі
Адрас: г. мінск, вул. ленiнградская, 20. тэл. 209-59-77. Факс 209-57-42.
е-mail: fir@bsu.by; www.fir.bsu.by

Дэкан – доктар геаграфічных навук прафесар іван іванавіч ПіРоЖнік 
Адрас: г. мінск, вул. ленінградская, 16 
тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15. е-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

Марыя Шчарба-
кова, спецыяліст па 
геаінфармацыйных 
с істэмах,  маг істр 
геа  графічных на -
в у к ,  к а н с у л ьт а н т 
у п р а ў л е н н я  г е а -
дэзіі  і  картаграфіі 
Дзяржаўнага камі-
тэта па маёмасці 
Рэс публікі Беларусь.

– Геафак – гэта тая ўнікальная пляцоўка 
ведаў, дзе амаль кожны адкрывае нешта 
асаблівае для сябе. Экзатычныя мясціны, 
традыцыі і быт народаў, эндэмічныя жывёлы 
і расліны – рай для рамантыкаў. Глабальныя 
праблемы сучаснасці, геапалітыка і сусвет-
ная гаспадарка – пераважна для сур’ёзных. 
Тапаніміка прыйдзецца даспадобы тым, хто 
прагне вывучэння асаблівасцяў моў і гісторыі. 
А хто любіць маляваць і не ўяўляе свайго жыц-
ця без камп’ютарных тэхналогій, зной дзе 
натхненне на занятках па ГІС і картаграфіі. 
Безумоўна, ва ўсім ёсць свая спецыфіка. Ад-
казы на разнастайныя пытанні патрабуюць 
комплекснага вывучэння. Але ж у тым і хара-
ство геаграфічнага падыходу: думаць гла-
бальна, а дзейнічаць лакальна. 

І канечне, нельга не ўспомніць пра шматлікія 
вандроўкі і экспедыцыі. Палявая практыка на 
геастанцыі, дарэчы, у цудоўным куточку на бе-
разе ракі Заходняя Бярэзіна, не толькі дапа-
магае пашырыць веды па геаграфіі роднай 
краіны, але і загартоўвае характар, з іншага 
боку, адкрывае сяброў-аднакурснікаў і нават 
фарміруе тыя віртуальныя падмуркі, на якіх у 
будучым узнікаюць маладыя сем’і. Я ўвогуле не 
разумею тых, хто праводзіць вольны час на ка-
напе. Цікавае знаходзіцца побач з намі – трэба 
толькі азірнуцца.
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Хімічны ФАкУльтэт

ФАкУльтэт ФілАСоФіі
і САцыЯльныХ нАВУк

хімічны факультэт, заснаваны ў 1931 г., 
з'яўляецца вядучым вучэбным i навуковым 
цэнтрам падрыхтоўкi высокакваліфікаваных 
спецыялістаў-хімікаў. Нашы выпускнікі пра-
цуюць у навукова-даследчых і праектных 
інстытутах, вышэйшых навучальных уста-
новах, на многіх прадпрыемствах хiмiчнай, 
фармацэўтычнай, мікраэлектроннай прамыс-
ловасцi. Шмат хімікаў-даследчыкаў і хімікаў-
педагогаў працуе за мяжой у вядучых устано-
вах і фірмах, дзейнасць якiх звязана з хiмiяй.

у структуры факультэта 8 кафедраў. Працу-
юць 25 дактароў і 85 кандыдатаў навук. факуль-
тэт плённа супрацоўнічае з НДІ фізіка-хімічных 
праблем БДу, інстытутамі НАН Беларусі, 
дзе арганізаваны спецыялізаваныя практы-
кумы і студэнты знаёмяцца з перадавымі 
даследаваннямі, выконваюць курсавыя і ды-
пломныя працы, удзельнічаюць у выкананні на-
вуковых тэм.

у наступным годзе хімічны факультэт пла-
нуе адкрыць тры новыя спецыяльнасці: «Фун
даментальная хімія», «Хімія высокіх энергій» 
і «Хімія лекавых злучэнняў». Прыём на гэ-
тыя спецыяльнасці будзе абвешчаны вясной  
2013 г. Адначасова будзе захаваны прыём па 
традыцыйнай для факультэта спецыяльнасці 
«Хімія» па трох напрамках: фармацэўтычная 
дзейнасць, навукова-педагагічная дзейнасць, 
ахова навакольнага асяроддзя. у залежнасці 
ад абранай спецыяльнасці выпускнікі атрым-
ліваюць адну з пяці кваліфікацый: «Хімік. Дас-
ледчык», «Хімік. Выкладчык хіміі», «Хімік. Хімік-
эколаг», «Хімік. Хімік-фармацэўт», «Хімік. 
Бiяфармахiмiк».

 Навучальны працэс на хiмiчным факультэ-
це скіраваны на развіцце творчага патэнцы-

ялу студэнтаў, уменне самастойна будаваць 
сваю адукацыйную траекторыю, пастаянна 
папаўняць і абнаўляць сваю прафесійную кам-
петэнцыю. таму многія нашыя выпускнікі сталі 
не толькі буйнымі вучонымі і арганiзатарамi 
вытворчасці, але і прадпрымальнікамі, дыпла-
матамі, крыміналістамі, менеджарамі – г. зн. 
лёгка ўвайшлі ў іншыя актуальныя прафесіі 
і сферы дзейнасці і дасягнулі ў іх знакавых 
поспехаў.

у апошнія гады выканана рэканструкцыя 
корпуса хімічнага факультэта, закуплена новае 
абсталяванне для навучальных практыкумаў. 

факультэт мае сучасныя вучэбныя лабараторыі, 
тры камп'ютарныя класы, уласную бібліятэку. 
Дзейнiчаюць чатыры студэнцкiя НДл.

Выпускнікі хiмфака маюць шырокія магчы-
масці ў выбары сваёй пра фесійнай дзейнасці 
ў НАН Беларусі, даследчых і інжынерных цэн-
трах прадпрыемстваў, хімічных лабараторы-
ях буйных прамысловых аб'яднанняў, радыё-
электроннай і фармацэўтычнай прамысловас-
ці, а таксама ўсюды, дзе выкарыстоўваюцца 
хімічныя тэхналогіі. людзі, схільныя ды выклад-
чыцкай дзейнасці, могуць рэалізаваць сябе ў 
навучальных установах. І не толькі ў Беларусі.

мы чакаем вас на хімічным факультэце, і вы 
не пашкадуеце, прыйшоўшы навучацца да нас.

Кацярына Скорб, 
с т а р ш ы  в ы к л а д -
чык кафедры неар-
ганiчнай хiмii, канды-
дат хiмiчных навук, 
лаўрэат прэзідэнцкай 
стыпендыі маладым 
вучоным.

– Хімфак – гэта вя-
лізны калектыў высо-
капрафесійных выкладчыкаў, гэта верныя і до-
брыя сябры на ўсё жыццё, гэта САПРАЎДНАЯ 
спецыяльнасць. Зараз сфер прыкладання 
хімікаў велізарная колькасць – гэта і эколагі, 
і фармацэўты, і настаўнікі, і інжынеры, і да-
следчыкі, і многія іншыя. Але самае галоўнае 
тое, што хімічны факультэт – скарбніца 
магчымасцяў, якія адкрываюцца перад та-
бой па яго заканчэнні. Ты малады, разумны і 
мэтанакіраваны – перад табой адкрыты ўсе га-
рызонты. Будзь самім сабой і будзь такім, як 
мы – хімікі! 

Дзмiтрый Шчукiн, 
прафесар Лівер пуль-
скага  ўнівер сітэта (Вя-
лі ка бры танія).

– Для многіх з нас 
хімі чны факультэт БДУ, 
які  мне пашчасціла 
скончыць у 1998 г., стаў 
выдатнай школай, якая 
зрабiла з нас кампе-
тэнтных і інтэлігентных 
людзей, здольных шмат чаго дасягнуць у 
жыцці. Хімік – гэта не проста прафесія. Гэ-
та хобі, гэта пакліканне, а для большасці з 
нас гэта само жыццё. Дзе б ні працаваў хімік, 
кім бы ён ні быў, яго адрознівае розум, напо-
рыстасць, мэтанакіраванасць і незвычайнае 
ўменне выйсці пераможцам з любой сiтуацыі. 
Так навучылі нас нашыя выкладчыкі. Хімфак 
– гэта вялікая сям'я, поўная добразычлівасці 
і паважлівых адносін, якія вы цалкам зможаце 
адчуць, паступіўшы на факультэт.

ффСН вядзе навучанне па дзённай фор-
ме – філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, сацыяль-
най камунікацыі і завочнай форме – філасофіі і 
сацыялогіі. 

На аддзяленні філасофіі вядзецца падрых-
тоўка па спецыялізацыях «Анталогія і тэорыя 
пазнання», «Сацыяльная філасофія», «філа-
софія культуры». 

Студэнты аддзялення атрымліваюць грун-
тоўную падрыхтоўку ў галіне прыродазнаўчых 
і сацыяльна-гуманітарных навук, авалодваюць 
ведамі па гісторыі філасофіі і культуры, логіцы, 
псіхалогіі, шырокім коле напрамкаў сучаснай 
філасофіі. Даецца кваліфікацыя «філосаф. Вы-
кладчык філасофіі і сацыяльна-гуманітарных 
дысцыплін». 

На аддзяленні сацыялогіі вядзецца пад-
рых тоўка па спецыялізацыях «метадалогія 
і метады сацыялагічнага даследавання», 
«сацыялогія кіравання». мяркуецца адкрыц-
цё спецыялізацыі «палітычная сацыялогія». 
Вялікая ўвага надаецца вывучэнню дысцыплін 
матэматычнага цыкла, агульнай і сацыяльнай 
псіхалогіі. Спецкурсы прысвячаюцца вывучэн-
ню праблем працы, кіравання, выхавання, куль-
туры, адукацыі і г. д. Даецца кваліфікацыя «Са-
цыёлаг. Выкладчык сацыялогіі і сацыяльна-
палітычных дысцыплін». 

Аддзяленне псіхалогіі забяспечвае падрых-
тоўку па спецыялізацыях «медыцынская 
псіхалогія» і «Сацыяльная псіхалогія». Даецца 
кваліфікацыя «Псіхолаг. Выкладчык псіхалогіі». 

медыцынскія псіхолагі атрымліваюць 
спе цыяльныя веды па нейрапсіхалогіі, псі-
хасаматыцы, псіхафармакалогіі, псіхалогіі 
паводзін з адхі леннямі, анамаліях псіхічнага 

развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. 
мяркуецца адкрыццё спецыялізацыі «Псі-
халогія здароўя», дзе акцэнт будзе зробле-
ны на навучанне метадам прафілактыкі зах-
ворванняў, фарміраванне здаровага ладу жыц-
ця, пазбаўлення шкодных звычак.

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 і развіцця супрацоўнікаў, арганізацыйных 
паводзін і інш.

Аддзяленне сацыяльнай камунікацыі вя-
дзе падрыхтоўку па спецыяльнасці «Сацы-
яльныя камунікацыі».  Даецца кваліфікацыя 
«Спецыяліст па сацыяльнай камунікацыі». 

На аддзяленні атрымліваюць спецыяль-
ныя веды па арганізацыйнай і  маркетынга-
вай камунікацыі,  рэкламнай і выставачнай 
дзейнасці, PR, медыяпланаванні, механізмах 
масавых паводзін, у тым ліку паводзін 
спажыўцоў, эфектыўных формах фарміравання 
попыту і прасоўвання тавараў і інш. 

На факультэце традыцыйна святкуюцца 
Дзень першакурсніка, Дзень студэнта, Дзень 
факультэта, Дзень нараджэння ўніверсітэта, 
выбіраюцца міс і містар ффСН. Штогод пра-
водзяцца турніры па футболе, валейболе, шах-
матах, восеньскі турыстычны злёт.

традыцыйнымі сталі навуковыя канфе-
рэнцыі, якія прыцягваюць мноства слухачоў і 
ўдзельнікаў з іншых факультэтаў і ўніверсітэтаў.

Студэнты і аспіранты ўдзельнічаюць у 
міжнародных праграмах «Эразмус мундус», 
«капернікус», праектах Вышаградскай групы і 
інш.

Аўсюкевіч Дыяна,  студэнтка ФФСН 
5-га курса, лаўрэат стыпендыі імя К. Крапівы.

Адукацыя – 
гэта не вынік, а 
працэс. Уні вер-
сітэт заклі каны 
выдаваць не га-
товыя вынікі, а 
спрыяць фар мі-
раванню ўс той-
лівай пазіцыі і 
рэфлексіўнага 
дачынення да 
с абе і  нава-
кольнага све-
ту. 5 гадоў у 
БДУ прайшлі 
менавіта так: мы пазнавалі сябе, сталелі,  
атрымлівалі веды  і прагнулі знайсці ім най-
больш эфектыўнае прыкладанне. Вельмі хут-
ка надыдзе момант, калі мы зможам нарэшце 
праверыць ККД нашых высілкаў, але сумненняў 
у поспеху насамрэч практычна няма. Здаро-
выя амбіцыі, творчая энергія і непахісная вера 
ва ўласныя сілы – гэтыя якасці сёння для нас 
з’яўляюцца не абавязковымі пунктамі ў рэзю-
мэ, а рэальным багажом, назапашаным за 5 
гадоў у БДУ! 

Дэкан – доктар хімічных навук прафесар Дзмітрый Вадзімавіч СВіРыДАЎ 
Адрас: г. мінск, вул. ленінградская, 14. тэл. 209-52-53. Факс 200-69-18.
е-mail: chem@bsu.by; www.chemistry.bsu.by

Дэкан – доктар сацыялагічных навук прафесар Анатоль Уладзіміравіч РУБАнАЎ 
Адрас: г. мінск, вул. кальварыйская, 9. тэл./факс 259-70-47.
е-mail: phse@bsu.by; www.ffsn.bsu.by
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экАнАмічны ФАкУльтэт

ФілАлАГічны ФАкУльтэт

Падрыхтоўка спецыялістаў-філолагаў ва 
ўніверсітэце пачалася ў год яго заснаван-
ня: 12 жніўня 1921 г. быў аб’яўлены прыём на 
этнолага-лінгвістычнае аддзяленне факуль-
тэта грамадскіх навук. Праз год быў ство-
раны педагагічны факультэт з літаратурна-
лінгвістычным аддзяленнем у яго структуры. 
Адкрыццё самастойнага філалагічнага факуль-
тэта адбылося ў 1939 г. 

у даваенны час на філфаку вучыліся П. Броў-
ка, П. галавач, П. глебка, С. Дарожны, А. Зво-
нак, т. кляшторны, кандрат крапіва. у пасля-
ваенныя гады нашымі студэнтамі былі бу-
дучыя народныя пісьменнікі Беларусі І. ме-
леж, Н. гілевіч, І. Навуменка, р. Барадулін, 
акадэмікі А. Падлужны, А. Жураўскі, члены-
карэспандэн  ты НАН Беларусі А. Булыка, А. лой-
ка і інш. Некаторыя з іх працавалі на родным 
для іх факультэце выкладчыкамі.

На факультэце навучаецца каля 2 тыс. 
студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў з Беларусі 
і з-за мяжы. Навучальны працэс забяспеч-
ваюць 17 кафедраў, вучэбна-навуковая ла-
бараторыя беларускага фальклору, лаба-
раторыя тэхнічных сродкаў навучання, 12 
спецыялізаваных кабінетаў: беларускай, ру-
скай, украінскай, польскай, чэшскай, славацкай, 
паўднёваславянскай, кітайскай, італьянскай, 
нямецкай філалогіі, кабінет-музей беларуска-
га фальклору, кабінет аўдыявізуальных сродкаў 
навучання, а таксама цэнтр філалагічных пас-
луг, які ажыццяўляе падрыхтоўку абітурыентаў 
да ўступных экзаменаў і арганізуе курсы па 
вывучэнні замежных моў для студэнтаў БДу. 
На факультэце працуе 28 дактароў навук і звыш 
120 кандыдатаў навук.

Студэнты-філолагі атрымліваюць грун-
тоўныя веды па беларускай, рускай, сусветнай 
літаратурах, вывучаюць працэсы гістарычнага 
развіцця моў, даследуюць іх сучасны стан, а так-
сама спасцігаюць сакрэты асноў літаратурна-

мастацкай дзейнасці, метадаў аўтаматычнай 
апрацоўкі тэкстаў, тэорыі і практыкі перакла-
ду, камп’ютарных тэхналогій. Студэнты славян-
скай, рамана-германскай, усходняй філалогіі 
праходзяць моўную практыку ў краінах вывуча-
емай мовы: Польшчы, чэхіі, германіі, кітаі і інш.

Для студэнтаў і магістрантаў арганізавана 
каля 80 навуковых спецсемінараў па актуаль-
ных праблемах сучаснага літаратуразнаўства 
і лінгвістыкі, створаны ўмовы для свабодна-
га карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі 
інтэрнэту – абсталяваны 3 камп'ютарныя класы 
на факультэце і 3 міжфакультэцкія медыятэкі.

На вячэрніх курсах студэнты па жаданні 
вывучаюць дадаткова адну са славянскіх ці 
заходнееўрапейскіх моў (з адпаведным пас-
ведчаннем). Апрача таго, студэнты маюць 
магчымасць паралельнага навучання на лю-
бым факультэце БДу для атрымання другой 
спецыяльнасці: юрыста, эканаміста, псіхолага 
і інш.

ДЫПлом фІлолАгА ЗАПАтрАБАВАНЫ!
у наш час, калі актыўна развіваюцца раз-

настайныя формы міжнароднага супра-
цоўніцтва, выдатная моўная, агульнакуль-
турная падрыхтоўка дазваляе выпускнікам 
філалагічнага факультэта БДу паспяхова пра-
цаваць у якасці рэферэнтаў, маркетолагаў, 
перакладчыкаў у арганізацыях, установах, на 
прадпрыемствах народнай гаспадаркі любога 
профілю, у рэкламных агенцтвах і турыстычных 
фірмах. З укараненнем новых напрамкаў нашы 
спецыялісты сталі як ніколі запатрабаванымі ў 
выдавецтвах, у рэдакцыях газет, часопісаў, ра-
дыё і тэлебачання. рознабаковая падрыхтоўка 
і высокая эрудыцыя дазваляюць ім упэўнена 
адчуваць сябе ў якасці аўтараў праграм, 
рэдактараў, а таксама вядучых самых рэйтын-
гавых перадач. Сёння філолагі паспяхова пра-
цуюць у цэнтрах інфармацыйных тэхналогій, у 
навуковых і навукова-вытворчых цэнтрах, якія 
займаюцца пытаннямі камп'ютарнай апрацоўкі 

тэксту і маўлення. Судовыя спрэчкі па абароне 
аўтарскіх правоў, па абароне годнасці грама-
дзян немагчымы без правядзення рознага 
кшталту экспертыз тэксту, вусных выказван няў 
і нават асобных слоў, што, у сваю чаргу, абу-
мовіла неабходнасць прысутнасці філолагаў 
і ў сістэме праваахоўных органаў. глыбокая 
дасведчанасць нашых выпускнікоў у пытан-
нях сусветнай літаратуры і культуры, выдатная 
агульнагуманітарная падрыхтоўка забяспечва-
юць нашым выпускнікам працаўладкаванне ў 
літаратурных музеях, архівах, аддзелах рэдкіх 
кніг і рукапісаў бібліятэк, а таксама ў сістэме 
народнай адукацыі.

Аксана Волчак, ас-
пірантка, лаўрэат спец-
фонду прэзідэнта; пе-
раможца Рэспублікан-
скай алімпіяды па рускай  
мове сярод студэнтаў; 
найлепшая выпускніца 
філалагічнага факультэта  
2010 г.

– Мая жыццёвая сця-
жына прывяла на філ-
фак БДУ яшчэ ў дзявятым класе, калі мне 
пашчасціла трапіць на заняткі па падрыхтоўцы 
да Рэспубліканскай алімпіяды па рускай мове. 
Выкладчыкі, якія праводзілі заняткі, захапілі-
зачаравалі мяне. Тады я зразумела, што хачу 
вучыцца менавіта ў гэтых людзей.

Пяць год я радасна спяшалася ў дарагія 
сэрцу аўдыторыі, дзе заўсёды было па-
сапраўднаму цікава. На факультэце я заўсёды 
адчувала сябе ўтульна, бо выкладчыкі 
падтрымлівалі студэнтаў, дапамагалі паве-
рыць у свае сілы. Тут я зразумела, як можа 
захапіць навука. Спасціжэнне гістарычных 
шляхоў развіцця рускай, беларускай, стара-
славянскай мовы, асэнсаванне таямніц хара-
ства і велічы твораў сусветнай літаратуры ад 
антычнасці да нашых дзён сталіся сэнсам 
майго студэнцкага жыцця. Родны факультэт 
дапамог мне стаць кваліфікаваным філола-
гам, паспрабаваць свае сілы ў журналістыцы і 
рыторыцы. І сёння я рада, што аднойчы не па-
мылілася ў выбары.

Дэкан — доктар філалагічных навук прафесар іван Сямёнавіч РоЎДА
Адрас: г. мінск, вул. к. маркса, 31. тэл. 222-34-21, 222-36-02.
е-mail: phyl@bsu.by; www. philology.bsu.by

Эканамічны факультэт заснаваны 1 сака-
віка 1999 г. і працягвае слаўныя традыцыі 
падрыхтоўкі эканамістаў у БДу. у 1925 г. мена-
віта эканамісту быў выдадзены дыплом БДу 
№ 1. Сёння на факультэце на ўсіх формах на-
вучаюцца каля 2 тыс. студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў, дактарантаў. Вучацца не толькі бе-
ларусы, але і звыш 583 замежных грама дзян 
з 20 краін свету. На 5 кафедрах працуюць 74 
штатныя выкладчыкі, з якіх 8 прафесараў і 
дактароў навук, 45 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 пяць спе-
цыяльнасцяў: эканамічная тэорыя (ква-
ліфікацыя «Эканаміст»), эканоміка (квалі-
фікацыя «Эканаміст-аналітык», эканамічная 
інфар матыка  (кваліфікація «Эканамicт-
інфарматык»), фінансы і крэдыт 
(кваліфікацыя «Эканаміст»), ме
неджмент (напрамкі «міжнарод-
ны менеджмент», «Інавацыйны мене-
джмент», кваліфікацыя «Эканаміст-
менеджар»). На ўсіх спецыяльнасцях 
тэрмін навучання – 4 гады. 

Першыя два гады ўсе студэн-
ты атрымліваюць фундаменталь-
ную эканамічную (макра-, мікра-, 
агра-, міжнародную, рэгіянальную), 
фінансавую (бухулік і аўдыт, кар па-
ратыўныя фінансы, бізнес-плана-
ванне, інвестыцыйны аналіз), а так-
сама інструментальную падрыхтоўку 

(матэматыка, інфарматыка, базы даных, ста-
тыстыка, эканаметрыка, метады прыняцця ра-
шэнняў, лагістыка). 

Паглыбленае вывучэнне пачынаецца з II–ІІІ 
курса ў адпаведнасці з абранай спецыяльнас-
цю. Пасля атрымання дыплома спецыяліста 
можна працягваць навучанне па магістарскіх 
праграмах, па навуковым і прыкладным на-
прамках. Выпускнікі з дыпломам магістра на-
вук могуць паступіць у аспірантуру, абараніць 
дысертацыю і папоўніць эліту нацыянальнай 
эканамічнай навукі. На эканамічным факультэ-
це шмат увагі надаецца вывучэнню англійскай 
мовы, аднак зацікаўленыя могуць вывучаць ня-
мецкую і іспанскую мовы як мовы нашых важ-
ных гандлёвых партнёраў. многія студэнты на-
вучаюцца адзін ці два семестры за мяжой, пры-
маюць удзел у сумесных праектах кшталту 
«Нямецкія інвестыцыі ў Беларусі» (з Анхальцкім 
універсітэтам прыкладных навук, фрг), 

«Беларусь–галандыя: знешнеэканамічнае 
супрацоўніцтва і лагістыка» (з інстытутам ме-
неджменту FONTYS, галандыя), а таксама ў пра-
ектах з універсітэтамі магдэбурга, франкфур-
та (фрг), Балонні (Італія). мы супрацоўнічаем 
з эканамічнымі факультэтамі мДу і Санкт-
Пецярбургскага ўніверсітэтаў, Вільнюскага 
ўніверсітэта, кіеўскай школай эканомікі і інш. 

На факультэце па замове шэрагу 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», «Банкаўскі 
веснік», «финансы, учет, аудит». 

Дапаможа выпускнікам адаптавацца да 
практычнай работы вучэбная і вытворчая прак-
тыка па статыстыцы, фінансах, макра- і мікр а  -
эканоміцы, міжнародным менеджменце – як у 
дзяржаўных установах, так і на найлепшых ай-
чынных і замежных прадпрыемствах, у фірмах 
і банках. такое ўзаемадзеянне з рэальным сек-
тарам эканомікі дазваляе яшчэ задоўга да за-
канчэння ўніверсітэта наладзіць кантакт і 
знайсці месца працы, якое найбольш адпавя-
дае здольнасцям выпускніка. Добра падрыхта-
ванаму эканамісту няцяжка знайсці працу, але 
мы ставім больш складаную задачу: дапамагчы 
нашым выхаванцам знайсці добрую, цікавую, 
высокааплатную працу. 

Эканамічны факультэт – сучасны элітарны 
факультэт для здольных і энергічных абіту-
рыентаў. Наш лозунг: «мы разумных робім 
багацейшымі, а багатых – разумнейшымі».

Цімафей Кузьмініч, 
выпускнік 2006 г., вяду-
чы спецыяліст па марке-
тынгу ТАА «Алстронг» (ГК 
АЛЮТЕХ). 

Навучанне на факуль-
тэце стала добрым фун-
даментам для далейша-
га развіцця прафесійных 
навыкаў  і павышэння 
кваліфікацыі. Адзначу, што студэнтам і магі-
странтам даецца шмат магчымасцяў для 
рэалізацыі іх патэнцыялу.

Аляксандра Лабачо-
ва, выпускніца 2007 г., 
старшы аўдытар кампаніі 
«Эрнст энд Янг». 

– Таму, чаго я дасяг-
нула на дадзеным этапе, 
я шмат у чым абавязаная 
эканамічнаму факультэ-
ту – гэтай унікальнай ат-
масферы, а галоўнае, 
цудоўным выкладчыкам. Гады вучобы далі не 
толькі фундаментальную адукацыю, шырокія 
веды і практычныя навыкі, але паказалі неаб-
ходнасць пастаяннага ўдасканалення і развіцця 
для паўнавартаснай самарэалізацыі за сценамі 
alma mater. Універсітэт вызначыў галоўныя 
напрамкі маёй прафесійнай кар'еры.

Вікторыя Каржанеўская,  выпускніца 
2003 г., галоўны аналітык Камерц-банка (ФРГ).

– Высокаадукаваныя выкладчыкі не толькі 
далі патрэбныя веды, але навучылі комплексна 
іх выкарыстоўваць на практыцы, нават у замеж-
ных банках – я больш за 7 гадоў працую ў банках 
Франкфурта – нямецкай банкаўскай сталіцы. 
Асабліва мне спатрэбіліся веды па эканаме-
трыцы, статыстыцы, банкаўскай аналітыцы.

Дэкан – доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь міхаіл міхайлавіч кАВАлёЎ 
Адрас: г. мінск, вул. к. маркса, 31. тэл. 227-60-25, 217-83-52.
е-mail: economics@bsu.by; www. bsu.by
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ФАкУльтэт РАДыёФіЗікі  
і кАмП'ЮтАРныХ тэХнАлоГіЙ

ВАенны ФАкУльтэт

факультэт пачынаўся з ваеннай кафедры 
БДу, утворанай 4 лістапада 1926 г. За перы-
яд да 2003 г. ваенная кафедра падрыхтавала 
некалькі тысяч афіцэраў запасу па 13 ваенна-
ўліковых спецыяльнасцях.

у 2003 г. кафедра была рэарганізавана ў 
ваенны факультэт Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта.

Падрыхтоўка студэнтаў вядзецца па 9 спе-
цыяльнасцях па праграмах афіцэраў запа-

су, па 15 праграмах малодшых вайсковых 
спецыялістаў. Падчас навучання курсанты і сту-
дэнты выконваюць практыкаванні стральбы 
са стралковай зброі, сродкаў узбраення БмП, 
а таксама практыкаванні па кіраванні баявой 
тэхнікай.

Падрыхтоўка курсантаў на ваенным факуль-
тэце вядзецца па 4 спецыяльнасцях: «хімія» 
(напрамак – радыяцыйная, хімічная і біялагічная 
абарона), «Правазнаўства» (спецыялізацыя – 
«Юрысконсульцкая работа ў ваеннай сферы»), 
«геаграфія» (напрамак – геаінфармацыйныя 
сістэмы, спецыялізацыя – «гІС ваеннага прыз-
начэння»), «Прыкладная крыптаграфія».

Хімія: пасля заканчэння навучання даецца 
кваліфікацыя «Спецыяліст па кіраванні. Хімік-
эколаг». Выпускнік прызначаны для праход-
жання службы ў падраздзяленнях і часцях ра-
дыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны з 
першай пасадай камандзіра ўзвода, а таксама 
для працы ў структурах народнай гаспадаркі ў 
галіне радыяцыйнай бяспекі і экалогіі.

Правазнаўства:  выпускніку даецца 
кваліфікацыя «Юрыст». Яго рыхтуюць да арга-
нізацыйна-кіраўнічай, навукова-даследчай, 
экспертна-аналітычнай дзейнасці.

Геаграфія:  выпускнік атрымлівае ква-
ліфікацыю «Географ. Спецыяліст па геаін-
фармацыйных сістэмах». Ен прызначаны для 
праходжання вайсковай службы ў навігацыйна-
тапаграфічных часцях і падраздзяленнях на 
першаснай вайсковай пасадзе картографа.

 Прыкладная крыптаграфія: выпускнік 
атрымлівае кваліфікацыю «матэматык, 
спецыяліст  па ахове інфармацыі». Выпускнікі 
прызначаны для праходжання службы ў пад-
раздяленнях камітэта дзяржаўнай бяспекі 
рэспублікі Беларусь.

Дзяніс Ананчык, 
майстар спорту па 
самба,  бронзавы 
прызёр чэмпіянату 
Е ў р о п ы  с я р о д 
юніёраў па самба і 
бронзавы прызёр 
чэмпіянату свету ў 
2011 г.

– Быць прафе-
сійным спартсме-
нам, ды яшчэ і сту-
д э н т а м ,  н е  п р о -
с т а :  ш т о д з ё н н ы я 
трэніроўкі, вучоба і 
служба – гэта нялёгка спалучаць. 

Любое адзінаборства спатрэбіцца кожна-
му хлопцу ў жыцці: а калі прыйдзецца засту-
пацца за сястру ці за дзяўчыну? Наогул, я не 
прыхільнік боек, але калі даводзіцца абара-
няцца, то без ведаў хоць бы элементарных 
правілаў самаабароны ніяк.

У мяне штодзённыя трэніроўкі, не толькі на 
татамі, але і ў трэнажорнай зале з гантэлямі, 
басейне. Вядома, не варта забываць і пра ба-
нальную фізкультуру – бег, прэс, перакладзіна, 
адцісканні – і рэгулярна ўжываць вітаміны.

Пастаянная, але ўмераная фізічная на-
грузка – заклад не толькі бадзёрага самаад-
чування, але і прыгожага рэльефнага цела. У 
спартсменаў ёсць свае прыкметы. Я, напры-
клад, імкнуся перад спаборніцтвамі не галіць 
бараду. Але, на жаль, супраць статуту не па-
прэш – таму неяк выкручваюся.

начальнік – палкоўнік ігар Анатольевіч ноВікАЎ
Адрас: г. мінск вул. кастрычніцкая, 4. 
тэл. 209-56-46. тэл./факс 209-56-46, 209-56-25

радыёфiзiкаў у БДу рыхтуюць з 1962 г. 
у 1976 г. адкрыты факультэт радыёфізікі і 
электронікі. у 2010 г. ён перайменаваны ў фа-
культэт радыёфізікі і камп’ютарных тэхналогій.

Навучальны працэс забяспечваюць больш 
за 90 выкладчыкаў, у тым лiку 1 акадэмiк і 2 
члены-карэспандэнты, 15 прафесараў, 63 да-
цэнты, 49 iнжынераў i лабарантаў.

у структуры: 8 кафедраў, 4 навукова-
даследчыя лабараторыi, 3 СНДл, даследча-
тэхналагiчны цэнтр «Нанатэхналогii i фiзiчная 
электронiка», цэнтр аэракасмічнай адукацыi, 
сучасныя камп'ютарныя класы, медыятэка.

факультэт рыхтуе спецыялiстаў па спе-
цыяльнасцях: «Радыёфiзiка», «Фiзiчная 
электронiка», «Камп'ютарная бяспе
ка», «Аэракасмічныя радыёэлектронныя 
і інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі», 
«Прыкладная інфарматыка» з наступнымi 
спецыялізацыямi: статыстычная радыёфізіка, 
мультымедыйныя інфармацыйныя тэхналогіі, 
квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, 
стахастычныя працэсы і сістэмы, мікра- і 
нанасістэмы, камп'ютарнае прыборабу-
даванне, інтэлектуальныя інфар мацыйныя 
тэхналогіі, прыкладная электрадынаміка, цвёр-
дацельная электроніка, нанаэлектроніка і 
нанатэхналогіі, квантавая электроніка, фізічная 
мікраэлектроніка, медыцынская электроніка, 
тэлекамунікацыйныя і  інфармацыйныя 
сістэмы, інфармацыйна-аналітычныя мета-
ды ў электроніцы, радыёэлектронныя і тэле-
камунікацыйныя сістэмы, комплекснае за-
беспячэнне інфармацыйнай бяспекі тэ-
лекамунікацыйных і інфармацыйных сістэм, 
праграмна-тэхнічныя сродкі і сістэмы абаро-
ны інфармацыі, інтэлектуальныя тэхналогіі 
абароны інфармацыйных сістэм, мадэля-
ванне і аналіз інфармацыйных сістэм, гла-
бальныя навігацыйныя і тэлекамунікацыйныя 
сістэмы, радыёэлектронныя сістэмы апрацоўкі 

і перадачы інфармацыі, бартавыя і наземныя 
інфармацыйныя комплексы.

Нашы выпускнiкi працуюць у сферах Іт, 
тэлекамунiкацый, радыёэлектроннага i аптыч-
нага прыборабудавання, камп'ютарных сетак, 
праграмаванай электронiкi, мiкраэлектронiкi, 
нанаэлектронiкi, лазерных аптычных тэхнало-
гiй. Яны накiроўваюца ў навукова-даследчыя 
iнстытуты, прыборабудаўнiчыя, радыёэлек-
тронныя, камп'ютарныя, тэлекамунiкацыйныя 
арганiзацыi, фiрмы, кампанii, камп'ютарныя 

дэпартаменты банкаў. Сярод іх ёсць кiраўнiкi 
i вядучыя спецыялiсты навукова-вытворчых 
аб'яднанняў, даследчых iнстытутаў, ВНу, а так-
сама буйныя бiзнесмены. 

23 сакавіка 2013 г. у рамках Дзён радыёфізіка 
адбудзецца вочная алімпіяда па фізіцы (у фор-
ме тэсту) «Абітурыент БДу–2013», перамож-
цы якой атрымаюць пераважнае права пры 
залічэнні ў БДу ў выпадку роўнасці балаў. 
рэгістрацыя ўдзельнікаў на сайце: www.rfe.by. 
удзел у мерапрыемствах Дзён бясплатны.

М і к а л а й  З я н ь -
кевіч,  старшы вы-
к л а д ч ы к  к а ф е д р ы 
т э  л е  к а м у н і к а ц ы й  і 
інфармацыйных тэх-
налогій, галоўны інжы-
нер-праграміст  EPAM 
Systems.

– З фізік і  вядо-
м а ,  ш т о  к а л і  ч а -
стата ўласных хістанняў супадае з часта-
той знешнега ўздзеяння, то ўзнікае рэза-
нанс і  ўздзеянне можа быць шматразо-
ва ўзмоцнена. Нешта падобнае, як мне зда-
ецца, адбываецца і на нашым факультэце. 
Цікаўнасць і энергія студэнтаў узмацняец-
ца энтузіязмам і вопытам выкладчыкаў – яны 
падладжваюцца, прыціраюцца адзін да адна-
га, а затым пачынаюць працаваць на поўную 
моц. Такі сплаў дазваляе студэнтам атры-
маць агульны фундаментальны базіс вы-
шэйшай фізіка-тэхнічнай адукацыі, а такса-
ма практычныя навыкі, запатрабаваныя як у 
Беларусі, так і за мяжой, а выкладчыкі зму-
шаны працягваць самаадукацыю і развівацца 
разам са сваімі вучнямі. 

 
Дзмітрый Шчаг-

р ы к о в і ч ,  а с п і р а н т 
ФРКТ, малодшы на-
вуковы супрацоўнік 
лабараторыі лазер-
най плазмадынамікі 
НДІ ПФП імя А. Н. Сеў-
чанкі.

– Высокі ўзровень 
адукацыі  і  вялізны  
навуковы патэнцы-
ял выкладчыкаў ФРКТ дазваляе выпускнікам 
атрымліваць якасную адукацыю і станавіцца 
запатрабаванымі спецыялістамі і навукоўцамі. 
За апошні год я стаў удзельнікам дзвюх 
міжнародных і адной усерасійскай канферэнцыі 
маладых вучоных. Добразычлівая атмасфе-
ра, сяброўскае атачэнне, сучасная навукова-
тэхнічная база факультэта дазваляе ўвасабляць 
у жыццё самыя смелыя праекты і ідэі.

Дэкан – доктар тэхнічных навук, прафесар, заслужаны работнік 
адукацыi Рэспублiкi Беларусь Сцяпан Рыгоравiч мУлЯРчык
Адрас: г. мiнск, вул. курчатава, 5. тэл. 209-58-18, 209-58-17. 
е-mail: mulyarchik@bsu.by; www.rfe.by
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Дырэктар – кандыдат філалагічных навук 
дацэнт Сяргей Валянцінавіч ДУБоВік
Адрас: г. мінск, вул. кальварыйская, 9. 
тэл. 259-74-00.
е-mail: jour@bsu.by; www.journ.bsu.by

ГіСтАРычны ФАкУльтэт

інСтытУт ЖУРнАліСтыкі

факультэт журналістыкі БДу быў заснава-
ны ў 1944 г. і стаў першым факультэтам такога 
кшталту ў былым СССр. 

Зараз тут працуюць 7 прафесараў, дактароў 
навук, 49 дацэнтаў, кандыдатаў навук. 

у інстытуце на факультэце журналістыкі 
дзейнічае 9 кафедраў. 

Агульная колькасць студэнтаў – 1514  чала-
век, магістрантаў – 23, аспірантаў – 19. 

За апошнія гады поўнасцю абноўленыя ву-
чэбныя планы, мадэрнізаваная навучальна-
тэхнічная база ў адпа веднасці з патрабавання-
мі сістэмы менеджменту якасці.

 Дзейнічае вучэбная лабараторыя эксперы-
ментальных аўдыявізуальных праграм, вучэб-

ны цэнтр камунікацыйных тэхналогій. Практыч-
ныя заняткі па шэрагу дысцыплін праходзяць 
на базе тэлецэнтра БДу. 

у навучальным працэсе шырока выкары-
стоўваюцца сучасныя інавацыйныя мета-
ды. Навучанне вядзецца згодна з новымі 
адукацыйнымі стандартамі.

у рэдакцыях вядучых дзяржаўных друкава-
ных СмІ, тэлеканалаў і радыёстанцый, прэс-
службах і службах па сувязях з грамадскас-
цю, прэс-цэнтрах, інфармацыйных і рэклам-
ных агенцтвах, выдавецтвах створаны філіялы 
факультэцкіх кафедраў – творчыя лабараторыі 
журналісцкага майстэрства. майстар-класы 
са студэнтамі праводзяць вядомыя журналісты 

Спецыялізацыя: проза, паэзія,  к іна-
драматургія, літаратурная крытыка, мастацкі 
пераклад.

Попыт на журналісцкія кадры ў краіне сёння 
застаецца вельмі высокім. 

З 1 верасня 2008 г. факультэт журналістыкі 
быў рэарганізаваны ў Інстытут журналістыкі з 
двума факультэтамі – факультэтам журналістыкі 
і  факультэтам павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі кадраў. Пры факультэце 
журналістыкі Інстытута журналістыкі працуюць 
падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў. 

Шчыра запрашаем!

Мікалай Казловіч, 
с п е ц ы я л ь н ы  к а р э -
с п а н д э н т  а д д з е -
л а  ж у р н а л і с ц к і х 
расследаванняў газе-
ты «СБ. Беларусь сён-
ня», уладальнік «Зала-
той літары–2010» як 
найлепшы рэпарцёр. 
Выпускнік факультэта 
журналістыкі 2006 г.

– Самае галоўнае для журналіста – зарабіць 
сябе імя. Справа гэта клапотная. Таму, чым ра-
ней пачнуцца «заробкі», тым лепш. Вольная 
аўра, якая панавала тады яшчэ на журфаку, 
дазваляла нам з галавой акунуцца ў творчасць. 
Мы былі гатовыя ўгрызацца зубамі ў кожнага 
журналіста-практыка, які прыходзіў на заняткі 
з майстар-класам. З радасцю выпускалі на-
вучальныя газеты, прымяраючы на сябе ро-
лю карэспандэнтаў, карэктараў, стыль-
рэдактараў, вярстальшчыкаў. Як высветлілася 
потым, усе гэтыя веды спатрэбіліся. І няхай у 
рэдакцыях нас чакала пэўнае расчараванне, 
няхай мы зразумелі, што журналістыка – гэта, 
хутчэй, не вольны палёт, а цяжкая праца на га-
леры, дзе ў кожнага сваё вясло, той першы во-
пыт прафесійнага самавыяўлення я лічу неа-
цэнным.

гістарычны факультэт БДу – найстарэйшая 
і найбольш аўтарытэтная навучальная і навуко-
вая ўстанова гістарычнага профілю ў краіне. 

На будынку факультэта ўсталяваны ме-
марыяльная дошка ў гонар першага рэктара 
БДу і ахоўная дошка, якая сведчыць, што тут 
у кастрычніку–лістападзе 1921 г. адбылося ад-
крыццё ўніверсітэта. З тых часоў бяруць пача-
так навуковыя гістарычныя школы на факультэ-
це, шырока вядомыя ў краіне і па-за яе межамі. 
Больш за 10 тыс. нашых выпускнікоў працуюць 
у сістэме навукі і адукацыі, мас-медыя, музе-
ях, турыстычных фірмах, банкаўскіх установах, 
удзельнічаюць у палітычным жыцці краіны, яе 
адміністрацыйным кіраванні.

На факультэце працуюць 1 акадэмік, 1 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, больш за 

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт Сяргей мікалаевіч ХоДЗін 
Адрас: г. мінск, вул. чырвонаармейская, 6. тэл. 209-55-98, 227-71-00. 
е-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

20 прафесараў і 75 дацэнтаў. Дзейнічаюць 9 
кафедраў. 

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па ча-
тырох спецыяльнасцях: 

1. «Гісторыя», па напрамках: айчынная і 
ўсеагульная гісторыя, паліталогія, археалогія, 
этналогія, гісторыя мастацтваў, гісторыя 
рэлігій, гістарычная інфарматыка, гісторыя 
міжнародных зносін;

2. «Гісторыкаархівазнаўства»; 
3. «Музейная справа і ахова гісторыка

культурнай спадчыны»,  па напрамках: 
гісторыя і музеялогія, мастацтвазнаўства і 
музеялогія, культурная спадчына і турызм;

4. «Дакументазнаўства» па напрамках: 
дакументацыйнае забеспячэнне кіравання, 
інфармацыйнае забеспячэння кіравання, аба-
рона інфармацыі. 

Выпускнікі  спецыяльнасці «гісторыя» 
ўладкоўваюцца ў школы і гімназіі, а такса-

ма ва ўстановы вышэйшай адукацыі і на вукі, 
дзяржаўныя ўстано вы, мас-медыя і г. д. Но-
выя кі рун кі – паліта логія, археалогія, гісто-
рыя рэлігій, гі с тарыч ная інфарматыка, гісто-
рыя міжнародных зно сін – робяць вывучэнне 
гістарычных праб лем больш разнастайным і 
набываюць усё большую папулярнасць сярод 
абітурыентаў.

музеязнаўцы падчас навучання прахо-
дзяць практыку ў славутых музеях краіны, ва 
ўстановах адукацыі, турыстычных фірмах. За-
раз факультэт актыўна развівае напрамак 
«культурная спадчына і турызм», каб забяспе-
чыць патрэбы дзяржавы ў высокапрафесійных 
спецыялістах у галіне рэгіянальнага турызму. 

Архівісты і дакументазнаўцы рыхтуюцца пры 
ўдзеле Дэпартамента міністэрства юстыцыі, 
куды пераважна і размяркоўваюцца. Акрамя 
таго, дакументазнаўцы працуюць у банкаўскіх 
установах, кадравых службах, службах ДЗк.

На спецыяльнасці «Дакументазнаўства» 
студэнтам выкладаецца шырокае кола пра-
вавых дысцыплін, для чаго прыцягваюц-
ца выкладчыкі юрыдычнага факультэта БДу і 
юрысты-практыкі. 

Ва ўмовах сучаснай ун іверсітэцкай 
адукацыі традыцыі факультэта спалучаюцца 
з выкарыстаннем навацый. тут дзейнічаюць 
3 камп'ютарныя класы з выхадам у інтэрнэт. 
Падчас лекцый шырока выкарыстоўваецца 
мультымедыйная тэхніка. Студэнты выву-
чаюць шырокі блок дысцыплін, звязаных з 
інфармацыйнымі тэхналогіямі. 

Актывізацыі навучальнага працэсу спрыяе 
музей археалогіі, этнаграфіі і антычнага ма-
стацтва. Яго нумізматычная калекцыя – адна з 
самых багатых і каштоўных у краіне.

Аляксандр Мацяс, карэспандэнт дырэкцыі 
інфармацыйнага вяшчання Другога нацыя-
нальнага тэлеканала, курыруе пытанні куль-
туры. Узнагароджаны дыпломам Нацыяналь-

най камісіі па справах 
ЮНЕСКА. Выпускнік 
2006 г.

– Гістарычны фа-
к у л ьт э т  Б Д У  м а е 
вельмі цікавыя наву-
ковыя школы, грун-
тоўныя традыцыі ў 
арганізацыі навучаль-
нага працэсу.  Са-
мае галоўнае для мя-
не, што я атрымаў не толькі прафесію, а перш 
за ўсё выдатную фундаментальную адука-
цыю. Гэта дапамагае ў вырашэнні самых роз-
ных задач, у рэалізацыі шматлікіх праектаў на 
тэлебачанні.

Мая праца патрабуе шырокага кругагляду, 
грунтоўнага ведання самых розных аспектаў 
айчыннай і сусветнай культуры, часам нават 
пэўных нюансаў прадстаўленага сюжэту.

Веды, якія атрымаў на гістфаку, як і імкненне 
да самаўдасканалення, вельмі дапамагаюць у 
маім дынамічным жыцці.

Ю л і я  Р а м а ш к а 
ў 1999 г. скончыла 
гіста рычны факультэт 
БДУ па спецыяльнасці 
«г історыка-архіва-
знаўства». Пасля за-
канчэння ўніверсітэта 
працавала вядучым, 
галоўным архівістам 
аддзела справавод-
ства, камплектавання 
і ведамасных архіваў 
Нацыянальнага архіву 
Рэспублікі Беларусь. 
Ад жніўня 2003 г. узна-
чаліла аддзел камплектавання, ведамасных 
архіваў і справаводства Мінскага гарадскога 
архіву. З кастрычніка 2010 г. – дырэктар уста-
новы «Дзяржаўны архіў Мінскай вобласці».

– Неацэнны багаж ведаў і досведу, атры-
маны падчас вучобы, зносін з выдатнымі 
выкладчыкамі, стаў трывалай базай для май-
го далейшага жыцця. Сёння без пераболь-
шання магу сказаць, што менавіта студэнцкія 
гады заклалі аснову шматлікіх асабістых 
дасягненняў.

нашай краіны. Студэнты выдаюць вучэбныя га-
зеты «Журфакты» і «Перья». 

у адпаведнасці з запатрабаванямі часу фа-
культэт працягвае адкрываць новыя напрамкі 
спецыяльнасцяў: «менеджмент СмІ» (спецы-
яльнасць «журналістыка»); «творчасць» (спецы-
яльнасць «літаратурная работа»). 

упершыню на прасторах СНД менавіта 
ў БДу пачалася падрыхтоўка спецыялістаў 
для інтэрнэт-рэдакцый друкаваных і аўдыяві-
зуальных СмІ, анлайнавых выданняў. Выпуск-
нікі напрамку «Вэб-журналістыка» змогуць 
працаваць карэспандэнтамі, аглядальні-
камі, рэдактарамі сайтаў, рэдактарамі інтэр-
актыўнага вяшчання. 

Прапануем наступныя спецыяльнасці і 
спецыялізацыі: 

Журналістыка (кваліфікацыя «Журналіст»). 
Напрамак: друкаваныя СмІ. Спецыялізацыя: 

«Перыядычны друк». 
Напрамак: аўдыявізуальная журналістыка. 

Спецы ялізацыі: «тэлежурналістыка», «радыё-
журналістыка».

Напрамак: вэб-журналістыка.
Напрамак: менеджмент сродкаў масавай 

інфармацыі.
Журналістыка міжнародная (кваліфікацыя 

«Журналіст-міжнароднік»). 
Спецыялізацыі: «міжнародная журналістыка 

і палітыка», «міжнародная журналістыка і 
эканоміка». 

Інфармацыя і камунікацыя (кваліфікацыя 
«Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі. 
Журналіст»). 

Спецыялізацыя: «рэкламная інфармацыя і 
камунікацыя». 

Літаратурная работа 
Напрамак: рэдагаванне (кваліфікацыя 

«Літаратурны рэдактар. Журналіст»). Спецыя-
лізацыя: «літаратурнае рэдагаванне ў СмІ», 
«літаратурнае рэдагаванне ў выдавецтвах». 

Напрамак: творчасць  (кваліфікацыя 
«літаратурны работнік»).
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ла, высокакваліфіка-
ваныя выкладчыкі, 
цікавыя дысцыпліны, 
выкладанне асоб-
ных бізнес-курсаў 
на англійскай мо-
ве. Сістэма адукацыі 
ў  ІБМТ набліжана 
д а  е ў р а п е й с к і х 
стандартаў – пра гэта 
я кажу з упэўненасцю, 
бо ўдзельнічала ў пра-
граме абмену студэнтамі і вучылася ў Іспаніі. 
Нашы імкненні заўсёды падтрымліваліся 
адміністрацыяй, мы ўдзельнічалі ў розных ме-
рапрыемствах і самі іх арганізоўвалі.

Кіры ла Катушкін, 
аўдытар замежнага 
аўдытарскага прад-
прыемства «Дэлойт 
і Туш» (Deloitte and 
Touch).  Выпу скнік 
2012 г.

Я лічу, што Інстытут 
бізнесу і менеджмен-
ту тэхналогій БДУ – 
найлепшая бізнес-
школа нашай краіны. Асабіста мне падабаец-
ца, што ў інстытуце вялікая ўвага надаецца са-
мастойнай працы студэнтаў з навучальным ма-
тэрыялам, асноўны ўпор робіцца на практыч-
ныя заняткі, а выкладчыкі шмат у чым могуць 
прадвызначыць поспех кожнага студэнта ў яго 
будучай кар’еры. Інстытут шырока ўкараняе 
прагрэсіўныя тэхналогіі ў навучальны працэс, 
таму ў яго выпускнікоў больш шансаў на рын-
ку працы знасці цікавую і запатрабаваную гра-
мадствам працу. Падчас вучобы я ўдзельнічаў 
у праграме студэнцкага абмену і вучыўся у 
ЗША, дзе захапіўся вывучэннем міжнароднага 
бізнесу і кіраваннем чалавечымі рэсурсамі. 

Яшчэ не прайшло і года з моманту майго вы-
пуску, але ўжо цяпер мне даводзіцца ўжываць 
на практыцы веды, атрыманыя ў альма-матар. 
Асобнае дзякуй хачу выказаць усім выкладчы-
кам, у якіх мне давялося вучыцца.

Дзейсныя эканамічныя пераўтварэнні не-
магчымыя без кваліфікаваных спецыялістаў, 
якія б мелі фундаментальныя веды ў галіне 
эканомікі, 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. 

Спецыяльнасць: Менеджмент.
Напрамкі спецыяльнасцi: менеджмент 

(сацыяльна-адмiнiстратыўны), спецыялізацыя: 
кіраванне персаналам; менеджмент (фiнансавы 
i iнвестыцыйны), спецыялізацыя: фiнансавы ме-
неджмент; менеджмент (нерухомай маёмасці); 
кваліфікацыя: «Менеджар-эканаміст». 

гэтая спецыяльнасць дазваляе атрымаць 
адну з найбольш цікавых прафесій – менеджар-
эканаміст. Па ёй рыхтуюцца спецыялісты шы-
рокага профілю з рознабаковай эканамічнай і 
прававой падрыхтоўкай. Студэнты набываюць 
навыкі аналізу механізма кіравання прадпры-
емствам, авалодваюць тэхналогіяй і метадамі 
працы з людзьмі.

Спецыяльнасць: Маркетынг.
Cпецыялізацыя: маркетынг у электрон-

най камерцыі;  кваліфікацыя: «Маркетолаг-
эканаміст».

Спецыялізацыя дазволіць студэнтам ары-
ентавацца не толькі ў традыцыйных, але і ў 

перспектыўных інструментах маркетынгу – 
інфармацыйных тэхналогіях. Выпускнікі змогуць 
працаваць як у сферы традыцыйнага марке-
тынгу, так і спецыялістамі ў галіне электроннай 
камерцыі, а таксама інтэрнэт-маркетолагамі.

Спецыяльнасць: Сацыяльная работа.
Напрамкі спецыяльнасці: сацыяльна-псі-

ха лагічная дзейнасць, сацыяльна-рэабі лі-
тацыйная дзейнасць, сацыяльна-эканамічная 
дзейнасць. кваліфікацыі: «Спецыяліст па сацы-
яльнай рабоце-псіхолаг», «Спецыяліст па са-
цыяльнай рабоце-рэабілітолаг», «Спецыялiст 
па сацыяльнай рабоце-эканаміст».

 Студэнты атрымліваюць грунтоўныя веды 
па псіхалогіі, сацыяльнай рэабіліталогіі, сацы-
яльнай медыцыне, тэорыі, метадах і тэхналогіях 
сацыяльнай работы, сацыяльна-эканамічнай 
палітыцы, менеджменце і іншых дысцыплінах. 
Выпускнікі маюць магчымасць працаваць не 
толькі ў дзяржаўных структурах (сацабарона і 
сацабслугоўванне, ахова здароўя, адукацыя, 
розныя галіны вытворчасці), але і ў грамадскіх 
арганізацыях (міжнародныя і рэспубліканскія 
фонды, асацыяцыі, таварыствы), самастойна 
развіваць бізнес у сферы сацыяльных паслуг.

Спецыяльнасць: Дызайн.
Напрамак спецыяльнасцi: дызайн (прадмет-

на-прасторавага асяроддзя); кваліфікацыя: 
«Дызайнер».

Адметным у падрыхтоўцы спецыялістаў 

з'яў ляецца спалучэнне прафесійнага трэнінгу 
ў галіне праектавання, кампазіцыі, жывапісу і 
малюнка, пластыкі, формаўтварэння з выкары-
станнем найноўшых інфармацыйных і матэма-
тычных тэхналогій мадэлявання асяроддзя, з 
культурнымі, экалагічнымі фактарамі прафесіі. 
ДIкСт забяспечвае падрыхтоўку дызайнераў па 
тэорыі і гісторыі мастацтваў і дызайну, сучас-
ных стратэгіях формаўтварэння і праектавання, 
камп’ютарных тэхналогіях, замежных мовах.

Антон Сярко, кі-
раў нік фінансавага  
аддзела афіцыйнага 
дылера Volkswagen 
« А т  л а н т - М  У р у ч -
ча», самага буйнога і  
сучаснага аўтацэнтра 
ў Рэспубліцы Бела-
русь.

У 2009 г. з адзнакай 
скончыў ДІКСТ БДУ па 
спецыяльнасці  «кіраванне персаналам».

У штодзённай практыцы займаюся кіра-
ваннем фінансавымі патокамі і інвесты-
цыямі. У гэтым мне дапамагае прафесійная 
каманда фінансавага аддзела, маладыя і 
амбіцыйныя людзі, узаемадзеянне з якімі бу-
дую на ўмовах бізнес-партнёрства. Такі пады-
ход сфарміраваны на аснове ведаў, атрыманых 
у сценах роднага інстытута.

Цяпер навучаюся ў магістратуры ДІКСТ БДУ, 
удасканальваючы навыкі кіравання перса-
налам. 

– У студэнцкія гады я не абмяжоўваўся вы-
ключна вучобай, імкнуўся максімальна выка-
рыстаць той патэнцыял, які дае навучальная 
ўстанова – удзельнічаў у грамадскім жыцці, 

ДЗЯРЖАЎны інСтытУт кіРАВАннЯ 
і САцыЯльныХ тэХнАлоГіЙ БДУ

інСтытУт БіЗнеСУ і ме  не  ДЖментУ 
тэХнАлоГіЙ БДУ

узначальваў студэнцкі савет па якасці адукацыі 
інстытута.

Апроч навучальных дысцыплін, прак-
тычных заняткаў, навуковай і грамадскай 
дзейнасці, асаблівая каштоўнасць  вучобы ў 
ДІКСТ БДУ – гэта ўсёабдымны жыццёвы до-
свед прафесарска-выкладчыцкага складу, 
аўтэнтычны навык міжасобасных зносін, што 
з'яўляецца цудоўнай базай для фарміравання 
сталага прафесіянала.

Алена Станіслаў-
чык. У 2004 г. скон-
чыла ДІКСТ БДУ па 
спецыяльнасці «сацы-
яльная работа», ква-
ліфікацыя «псіхолаг-
спецыяліст па сацы-
яльнай рабоце». 

Зараз з'яўляюся 
выканаўчым дырэк-
тарам ГА «Белару-
ская асацыяцыя сацыяльных супрацоўнікаў». 
Займаюся ўкараненнем замежных інавацый-
ных падыходаў у сацыяльнай працы з неаба-
роненымі катэгорыямі грамадзян праз рэалі-
зацыю сацыяльных праектаў у інтарэсах роз-
ных груп насельніцтва, правядзенне семінараў, 
трэнінгаў і міжнародных канферэнцый. 

Веды, атрыманыя ў Дзяржаўным інстытуце 
кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ, 
дапамаглі мне рэалізаваць сябе ў якасці 
спецыяліста ў сацыяльнай сферы. Удзел у ме-
рапрыемствах (студэнцкае самакіраванне, 
канферэнцыі) прынеслі цікавыя знаёмствы, ат-
масфера прафесіяналізму і падтрымка з бо-
ку выкладчыкаў дазвалялі адчуваць, што ты 
здольны на многае. 

Дырэктар — доктар гістарычных навук, прафесар, 
заслужаны работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Пётр іванавіч БРыГАДЗін
Адрас: г. мінск, вул. Шпалерная, 7. тэл. 306-00-20. Факс 306-00-40.
е-mail: mail@e-edu.by; www.e-edu.by, www.simst.bsu.by

ІБмт утвораны ў 1996 г. Інстытут рых-
туе спецыялістаў міжнароднага ўзроўню ў 
галіне бізнес-кіравання і кіравання новымі 
тэхналогіямі. 

у 2004 г. iнстытут упершыню ў Беларусі 
пачаў падрыхтоўку па спецыяльнасці «Бізнес
адміністраванне». З 2009 г. адкрыта спе-
цыяльнасць «Лагiстыка», а ў 2011 г. пача-
та падрыхтоўка па спецыяльнасці «Кіраванне 
інфармацыйнымі рэсурсамі». Дадзеныя 
спецыяльнасці прапануюць атрыманне першай 
і другой вышэйшай адукацыі на дзённай і за-
вочнай формах.

«Бізнесадміністраванне», «Лагiстыка» 
і «Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі» 
сёння з’яўляюцца найбольш запатрабаванымі 
спецыяльнасцямі ў сферы эканомiкі ва ўмовах 
пераходу да нацыянальнай інавацыйнай 
сістэмы. Спецыяльнасці прадугледжваюць 
сфарміраванасць светапогляду і авалоданне 
выпускніком кампетэнцыямі, якія грунтуюцца на 

глыбокім разуменні рынкавай эканомікі, функ-
цый і эканамічнай ролі дзяржавы, усведамленні 
сацыяльнай адказнасці бізнесу. Праграмы 
падрыхтоўкі разлічаны на тых, хто плануе прэ-
тэндаваць на кіраўнічыя пасады ў бізнесе. 

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 
прайшла спецыяльную падрыхтоўку ці 
стажыроўку за мяжой у рамках сумесных 
міжнародных адукацыйных праектаў. 

З 1996 г. у ІБмт рэалізуецца магістарская 
праграма па падрыхтоўцы бізнес-спецыялістаў 
вышэйшай кваліфікацыі. у 2003 г. выпускнікі гэ-
тай праграмы ўпершыню ў Беларусі атрымалі 
дзяржаўны дыплом магістра па спецыяльнасці 
«Бізнесадміністраванне». Паводле ацэнкі 
міжнароднай экзаменацыйнай камісіі, узро-
вень ведаў нашых выпускнікоў адпавядае стан-
дартам якасці заходніх універсітэтаў. 

у 2012 г. інстытут адкрыў падрыхтоўку 
магiстраў па спецыяльнасцях «Кіраванне 
лагістычнымі сістэмамі» і «Інавацыйны ме
неджмент». 

Адна з асноўных асаблівасцяў інстытута – 
паслядоўнае далучэнне да міжнароднай адука-
цыйнай прасторы. ІБмт мае партнёрскія зносі-
ны з многімі заходнімі ўніверсітэтамі, актыўна 
ўдзельнічае ў разнастайных міжнародных пра-
ектах. Найлепшыя студэнты маюць магчы-
масць стажыравацца ў Стакгольмскай школе 
эканомікі ў рызе (латвія), універсітэце мене-
джменту і эканомікі (літва), праходзіць практы-
ку ў польскіх кампаніях і інш. 

Актыўна развіваецца сістэма дыстанцый-
нага навучання, укараняюцца інавацыйныя 
тэхналогіі ў навучальны працэс – над гэ-
тай задачай плённа працуе асобная структу-
ра інстытута – цэнтр дыстанцыйнай адукацыі і 
інфармацыйных тэхналогій. 

Інстытут надае вялікую ўвагу працаўлад-
каванню і планаванню будучай кар'еры сту-
дэнтаў. Створаны тут цэнтр развіцця кар’еры 
праводзіць цэлы комплекс мерапрыемстваў 
у гэтым кірунку: пошук месцаў вытвор-
чай і пераддыпломной практыкі, сустрэ-
чы з прадстаўнікамі кампаній і паспяховымі 
выпускнікамі, трэнінгі па будаванні кар’еры і 
дапамога ў працаўладкаванні.

Запрашаем стаць студэнтамі Інстытута 
бізнесу і менеджменту тэхналогій БДу!

Таццяна Шастак, эканаміст упраўлення 
кансалідаванай справаздачнасці па між-
народных стандартах фінансавай справа-
здачнасці  ААТ «Белінвестбанк». Выпускніца 
2011 г. 

– У ІБМТ я навучылася ставіць мэты і дама-
гацца іх, самастойна шукаць адказы на пытанні, 
вырашаць праблемы. Гэта была добрая шко-

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАнАСоВіч 
Адрас: г. мінск, вул. кастрычніцкая, 4. тэл./факс 210-41-06. е-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.by
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інСтытУт тэАлоГіі 
імЯ СВЯтыХ мЯФоДЗіЯ 
і кіРылы БДУ

ФАкУльтэт ДАЎніВеРСітэцкАЙ 
АДУкАцыі

Інстытут тэалогіі імя святых мяфодзія і 
кірылы БДу ажыццяўляе падрыхтоўку па спе-
цыяльнасці «Тэалогія» з прысваеннем ква-
ліфікацыі «тэолаг-рэлігіявед. Выкладчык этыкi, 
эстэтыкi i культуралогii». Нашы выпускнікі ма-
юць магчымасць альбо працягваць навучан-
не ў магістратуры і аспірантуры, альбо пра-

цаваць выкладчыкамі курса «рэлігіязнаўства» 
i cацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн у ВНу і 
ССНу. Высокі ўзровень падрыхтоўкі дазваляе ім 
таксама паспяхова працаваць у сферы навукі, 
культуры, царкоўнага і сацыяльнага служэння. 

у структуры інстытута тры кафедры: бага-
слоўя, біблеістыкі і хрысцiянскага веравучэн-

ня, рэлігіязнаўства. Дзейнічаюць 
вучэбная літургічная і навукова-
даследчая лабараторыі. Больш за 
50 % выкладчыкаў інстытута ма-
юць навуковыя ступені і званні.

Студэнты вывучаюць 6 замеж-
ных моў: чатыры старажытныя 
(старажытнаяўрэйскую, стара-
жытнагрэчаскую, лацiнскую, цар-
коўнаславянскую) і дзве сучасныя 
(на выбар). 

у цыкле спецыяльных дысцып-
лін вывучаюцца Свяшчэннае Пi-
cанне Старога і Новага Запаветаў, 
біб лейская археалогія, багаслоўе 
(асноўнае, параўнальнае, дагма-

тычнае, маральнае), літургіка, патралогія, 
агуль ная гiсторыя хрысцiянскай царквы, 
кананічнае права, гістарычнае рэлігіязнаўства, 
сектазнаўства, сiстэматычнае рэлігіязнаўства, 
рэлiгiйная фiласофiя, вiзанталогiя, псiхалогiя 
рэлiгii, сацыялогiя рэлiгii.

Сёння ў бібліятэцы інстытута назапаша-
ны ўнікальны фонд навуковай літаратуры па 
багаслоўскіх, царкоўна-гістарычных, рэлі-
гіязнаўчых і рэлігійна-філасофскіх дысцып-
лінах. Бібліятэчны фонд і фонд электрон-
ных рэсурсаў уключае больш за 16 000 назваў  
(20 000 адзінак захавання). 

Ф ё д а р  Л і т в і н а ў , 
лаўрэат імянной стыпен-
дыі імя Ефрасінні Полац-
кай, найлепшы выпус-
кнік БДУ 2011 г., аспірант 
Папскага біблейскага ін-
сты тута (Pontificio Insti-
tu to Biblico (Італія)).

 – Тэалогія на сучас-
ным этапе – гэта шырокі 
комплекс сацыяльна-гуманітарных дысцыплін. 
Вывучаць тэалогію азначае не толькі авало-
даць спецыяльнымі ведамі ў пэўнай навуковай 
сферы (багаслоўе, рэлігіязнаўства), але так-
сама мець здольнасць арыентавацца і кары-
стацца метадамі і вынікамі сучаснай філалогіі, 
гісторыі, сацыялогіі, філа софіі і часам тэхнічных 

навук. У Інстытуце тэа ло гіі БДУ для студэнтаў 
створана ўнікальная база, дзе багаслоўе спы-
няе сваё існаванне як замкнёная, выключна 
эклезіястычная дысціп ліна і выходзіць на но-
вы этап як рэальна навуковая дысцыпліна. 
Міжнародная дзейнасць і актыўнасць у рам-
ках Беларусі дае Інстытуту тэалогіі магчымасць 
заявіць неабходнасць прысутнасці тэалогіі ў 
сферы вышэйшай адука цыі для служэння су-
часнаму грамадству і асобнаму чалавеку.

Станіслаў Паўлаў, 
выпускнік 2011 г. Інсты-
тута тэалогіі БДУ і факуль-
тэта тэалогіі Берлінскага 
ўніверсітэта імя Гумбаль-
та, уладальнік імянной 
стыпендыі імя Е фра сінні 
Полацкай.

Месца працы: на-
вуковы супрацоўнік Ін-
стытута экуменічнай тэалогіі Гётынгенскага 
ўніверсітэта (Германія).

– Тэалогія – гэта класічная вучэбная дыс-
цып ліна, якая стаіць ля вытокаў усёй універ-
сітэцкай адукацыі. Інстытут тэалогіі прапа-
нуе сваім студэнтам выдатную гуманітарную 
адукацыю, а валоданне мовамі, як сучаснымі, 
так і старажытнымі, з’яўляецца неабходным 
інструментам у сур’ёзнай навуковай рабоце.  

Аднак жыццё чалавека не абмяжоўваецца 
толькі інтэлектуальнай сферай. Студэнты-
тэолагі часта ініцыіруюць розныя моладзе-
выя праекты сацыяльнай, экалагічнай і твор-
чай скіраванасці, для чаго ў інстытуце створа-
ны ўсе ўмовы. 

Гэта, без сумнення, унікальная навучальная 
ўстанова валодае ўсімі якасцямі для таго, каб 
стаць аlma mater для выдатных спецыялістаў, 
якія сумяшчаюць прафесіяналізм і актыўную 
жыццёвую пазіцыю.

Рэктар – мітрапаліт мінскі і Слуцкі ФілАРэт, 
Патрыяршы экзарх усяе Беларусі, доктар багаслоўя, прафесар
Адрас: г. мінск, прасп. незалежнасці, 24.
тэл. 289-11-61, 327-63-67, 327-64-65. Факс 289-11-61. 
е-mail: institut-teologii@tut.by;  www.inst.bsu.by

Дэкан факультэта – Вячаслаў міхайлавіч мАлАФееЎ
г. мінск, вул. Акадэмiчная, 25. тэл. 284-00-02, 284-26-82. 
е-mail: fpuedu@bsu.by; www. fpuedu.bsu.by

колькасць выкладчыкаў – 45, у тым ліку 
5 дацэнтаў, 37 старшых выкладчыкаў. так-
сама для арганізацыі вучэбнага працэсу на 
падрыхтоўчых курсах прыцягваюцца звыш 40 
вопытных выкладчыкаў з базавых кафедраў 
БДу, ліцэяў і гімназій г. мінска.

факультэт мае тры камп’ютарныя кла-
сы, лінгафонны кабінет і бібліятэку з фондам 
літаратуры для абітурыентаў больш за 20 ты-
сяч тамоў.

Падрыхтоўчае аддзяленне для бела
рускіх грамадзян працуе ў БДу з 1969 г. 

Вучэбны працэс забяспечвае кафедра 
даўніверсітэцкай падрыхтоўкі. Асноўная мэта 
– падрыхтоўка слухачоў да цэнтралізаванага 
тэсціравання і паспяховай здачы ўступных 
іспытаў на ўсе спецыяльнасці БДу і на адпавед-
ныя спецыяльнасці іншых ВНу. На факультэце 
вядзецца падрыхтоўка па 19 профілях навучан-
ня: фізічны, матэматычны, хімічны, геаграфічны, 
біялагічны, гістарычны, правазнаўства, 
эканамічны, мовазнаўства, літаратуразнаўства, 
філасофскі, сацыялагічны, культуралагічны, за-
межныя мовы, журналістыка, псіхалогія, сацы-

яльная абарона, міжнародныя адносіны, куль-
тура і мастацтва. 

тэрмін навучання на падрыхтоўчым аддзя-
ленні складае 9 месяцаў з тыднёвай нагруз-
кай 18 акадэмічных гадзін. форма навучан-
ня – дзённая. у адпаведнасці з правіламі пры-
ёму ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, ву-
чэбны план кожнага профілю ўключае тры 
дысцыпліны: рускую або беларускую мову і два 
профільныя прадметы. Агульны аб’ём вучэбна-
га плана складае 612 акадэмічных гадзін.

рабочыя праграмы ўсіх дысцыплін скла-
дзены з улікам паглыблення, сістэматызацыі 
і абагульнення ведаў, атрыманых вучнямі ў 
сярэдняй школе. Навучальны год склада-
ецца з двух семестраў, якія завяршаюцца 
экзаменацыйнымі сесіямі, заняткі праводзяц-
ца ў форме  практычных і семінарскіх заняткаў, 
шырока выкарыстоўваюцца розныя формы 
кантролю самастойнай работы. такім чынам, 
слухачы атрымліваюць магчымасць адаптавац-
ца да ўніверсітэцкай сістэмы адукацыі. 

Пра эфектыўнасць працы падрыхтоўчага 
аддзялення сведчаць вынікі цэнтралізаванага 

тэсціравання, паказаныя нашымі выпускнікамі 
ў 2011 і 2012 гг.: па кожным прадмеце вынікі 
палепшаны на 15–20 балаў. Больш за 90 % 
выпускнікоў паступілі ў ВНу, астатнія – у ССНу.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзя-
ленне патрэбны наступныя дакументы: заява 
на імя рэктара, дакумент аб сярэдняй адукацыі 
(арыгінал), сертыфікаты цт, 2 фотаздымкі 
3х4, медыцынская даведка формы № 086-у. 
калі ў абітурыента няма сертыфіката цт па 
профільным прадмеце, то праводзіцца ўступны 
іспыт у форме тэсціравання.

Навучанне на аддзяленні платнае. Іншага-
роднім даецца інтэрнат. 

тэл.: 284-00-09, 284-00-83, 284-26-82.
Падрыхтоўчае аддзяленне для замеж

ных грамадзян вядзе сваю гісторыю з 1961 г. 
За гэты час тут навучалася звыш 9 тыс. слухачоў 
больш чым з 120 краін. Вучэбны працэс на 
аддзяленні забяспечвае кафедра рускай мовы 
як замежнай і агульнаадукацыйных дысцыплін. 
З 2009 г. на аддзяленні вядзецца падрыхтоўка 
па двух вучэбных планах: для грамадзян СНД 
і грамадзян далёкага замежжа. у структуры 
вучэбнага плана ў аб’ёме 1252 акадэмічныя 
гадзіны: руская мова (712–912 гадзін) і два 
профільныя прадметы (540–340 гадзін).

форма навучання – дзённая, навучан-
не платнае. Па выніках станоўча здадзеных 
экзаменаў за падрыхтоўчы курс замежныя гра-
мадзяне атрымліваюць пасведчанне, якое дае 
ім права быць залічанымі для навучання па вы-
бранай спецыяльнасці як у БДу, так і ў іншыя 
ВНу рэспублікі Беларусь.

Пры падрыхтоўчым аддзяленні працуюць 
таксама курсы рускай мовы, на якіх даец-
ца магчымасць вывучаць рускую мову па роз-
ных праграмах з аб’ёмам ад 80 да 720 гадзін. у 
ліпені–жніўні дзейнічае летняя школа рускай 
мовы з рознымi праграмамi навучання праця-
гласцю ад 2 да 8 тыдняў.

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.: 284-00-02, 284-00-01, 284-18-00,  
284-26-82.

Падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў 
розныя па формах (дзённыя, вячэрнія, завоч-
ныя, вочна-завочныя) i тэрмiнах навучання 
(ад 3 дзен да 8 месяцаў) дзейнічаюць на пра-
цягу ўсяго навучальнага года. Заняткі па ўсіх 
дысцыплінах праводзяцца як у групах кам-
плектнасцю 10–12 слухачоў, так і ў групах ма-
лой камплектнасці (3–6 слухачоў), а такса-
ма ў групах iндывiдуальнай падрыхтоўкi (1–2 
слухачы). у залежнасці ад формы навучан-
ня і камплектнасці груп у тыдзень на прадмет 
адводзіцца 3 цi 6 акадэмічных гадзін. Навучанне 
вядуць высокаквалiфiкаваныя выкладчыкi фДА, 
а таксама iншых факультэтаў БДу i ўстаноў 
адукацыi горада мiнска, якiя маюць вялiкi во-
пыт работы ў галiне даўнiверсiтэцкай адукацыi. 
Пра эфектыўнасць падрыхтоўчых курсаў гаво-
рыць той факт, што амаль 80 % абiтурыентаў, 
якiя скончылi курсы, становяцца студэнтамi 
ВНу, а астатнія студэнтамі ССНу. 

таксама фДА вядзе прыём вучняў 9–10 
класаў на курсы паглыбленага навучання па 
агульнаадукацыйных дысцыплiнах.

тэл. для даведак: 284-00-08, 284-00-14, 
284-00-18.

З мэтай эфектыўнай падрыхтоўкi абiтурыен-
таў да цэнтралiзаванага тэсцiравання з 2004 г. 
сумесна з рІкВ праводзiцца рэпетыцыйнае 
тэсцiраванне. Апрацоўка бланкаў адказаў i 
выдача вынiкаў тэсцiравання ажыццяўляецца 
па тэхналогii цэнтралiзаванага тэсцiравання. 

тэл.: 284-00-18,284-00-19.

Алег  Аляксеенкаў, былы старшыня савета 
маладых вучоных БДУ, выпускнік 2004 г.

Навучанне на ФДА – гэта трывалы мосцік 
паміж школай і  г істарычным факультэ-
там БДУ. Я атрымаў глыбокія веды, змог 
самарэалізавацца, сустрэў сапраўдных сяброў, 
з якімі крочу па жыцці. 

Ганна Сакалоўская, выкладчык англійскай 
мовы БДЭУ, выпускніца 2004 г.

На ФДА мы навучыліся вучыцца, зразумелі 
ролю самаадукацыі, выпрацавалі сістэму, 
набылі шмат верных сяброў. Калі вас спасцігла 
няўдача на ўступных экзаменах, ідзіце на ФДА, 
не пашкадуеце!
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Рэдактар Сяргей ШАФАЛОВІЧ

карэктар ганна рАк

ліцэй БДу быў адкрыты дзеля пошуку, ад-
бору і навучання таленавітых старшакласнікаў 
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 
напрамкі навучання: фізікаматэматычны, 
хімікабіялагічны, філалагічны, грамада
знаўчы. уступныя іспыты праводзяцца ў  
пiсьмовай форме па двух прадметах, якiя ад-
павядаюць абранаму кiрунку адукацыi.

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

усім навучэнцам ліцэя прапануецца вялікі 
шэраг факультатыўных заняткаў.

Па заканчэнні ліцэя выпускнікі атрымліваюць 
атэстат аб агульнай сярэдняй адукацыі.

За апошнія гады ліцэй БДу стаў адной з са-
мых прэстыжных навучальных устаноў нашай 
краіны. у 2012 г. сярэдні конкурс склаў 6,4 ча-
лавека на месца.

у ліцэі працуюць платныя вечаровыя кур-
сы для навучэнцаў 8–11 класаў, якія плануюць 
паступаць у ліцэй ці ва ўстановы вышэйшай 
адукацыі. Штогод па выніках уступных іспытаў 

больш за палову абітурыентаў, якія паступілі ў 
ліцэй, складаюць наведнікі згаданых курсаў. 

Вучэбна-выхаваўчы працэс у ліцэі ажыц-
цяўляюць кваліфікаваныя работнікі адукацыі i 
навукi.

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

Навучальны працэс у ліцэі БДу арганізаваны 
ў форме спараных урокаў. гэта дазваляе ла-

дзіць заняткі ў выглядзе лекцый, семінараў, ла-
бараторных работ. 

у ліцэі БДу пяцідзённы навучальны ты-
дзень. Шосты дзень – субота – прызначаны  
для факультатыўных заняткаў, спартыўных і  па-
закласных мерапрыемстваў. 

Па шэрагу вучэбных прадметаў ліцэй БДу 
мае права выступаць на заключным этапе 
рэспубліканскай алімпіяды асобнай камандай, 
якая паспяхова канкуруе з камандамі абласцей 
краіны і мінска. у 2012 г. на заключным этапе 
рэспубліканскай алімпіяды ліцэісты заваявалі 
77 дыпломаў.

Паспяхова ліцэісты выступаюць і на міжна-
род ных алімпіядах. За час існавання ліцэя імі 
заваявана 159 медалёў, сярод якіх 16 залатых. 

Акрамя алімпіяд, шмат увагі надаецца і 
іншым формам пазакласнай работы па прад-
метах. гэта навуковыя канферэнцыі навучэнцаў 
і інтэлектуальныя турніры. 

у ліцэі наладжана вельмі эфектыўная сістэма 
ідэйна-выхаваўчай работы. Яна ўключае ціка-
выя мерапрыемствы, якія з’яўляюцца вынікам 

ліцэЙ БДУ

ЮРыДычны кАлеДЖ БДУ

дзейнасці вакальнай, танцавальнай, драма-
тычнай студый, спартыўных секцый, тэатра 
педагогаў. 

За час існавання ліцэя БДу яго скончылі 
больш за 5 тыс. навучэнцаў, і больш за 850 з іх 
з залатымі і сярэбранымі медалямі. Практычна 
ўсе выпускнікі адразу працягнулі вучобу ў ВНу 
Беларусі і за мяжой. узровень і якасць атрыма-
ных ведаў і навыкаў дазваляе ім вытрымаць са-
мыя вялікія конкурсы. 

Сярод ліцэістаў больш за 850 чалавек сталі 
лаўрэатамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў. 

у апошнія гады кантроль ведаў выпускнікоў 
праводзіцца ў форме цэнтралізаванага тэсці-
равання. Вынікі ліцэістаў прыкладна на 40–50 
балаў перавышаюць сярэдні бал па краіне. 

Паводле звестак рэспубліканскага інстытута 
кантролю ведаў, па выніках цэнтралізаванага 
тэсціравання 2012 г. па рускай мове, фізіцы, 
матэматыцы, хіміі, біялогіі, замежных мо-
вах, гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі і 
грамадазнаўстве ліцэй БДу з’яўляецца най-
лепшай установай адукацыі Беларусі.

гэтыя вынікі з’яўляюцца плёнам мэтанакі-
раванай і самаадданай працы педагагічнага 
калектыву. Нашы настаўнікі, акрамя наву-
чальнай работы, актыўна прапагандуюць 
свой педагагічны досвед, імі падрыхтава-
на шмат падручнікаў і вучэбна-метадычных 
дапаможнікаў, у тым ліку дапаможнікаў для тых, 
хто паступае ў ліцэй БДу.

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.

рАЗВІццЁ 
Юрыдычны каледж БДу адкрыты 1 верасня 

2000 г.
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 аддзяленнях. 

Дзякуючы якаснаму прафесарска-вы-
кладчыцкаму складу (24 чалавекі маюць наву-
ковыя званні і ступені), за 12 гадоў дзейнасці 
каледж стаў адной з найбольш прэстыжных 
ССНу краіны.

СПЕцЫЯльНАСцІ І СПЕцЫЯлІЗАцЫІ
П а д р ы х т о ў к а  с п е ц ы я л і с т а ў  в я д з е ц-

ца па спецыяльнасці «Правазнаўства» з 
наступнымі спецыялізацыямі: «Дзяржаўна-
прававая дзейнасць», «Судова-прававая 
дзейнасць», «гаспадарча-прававая і кадравая 
работа». Выпускнікам надаецца кваліфікацыя 
«Юрыст». 

НАВучАльНЫ ПрАцЭС 
Навучанне ў каледжы ажыццяўляецца па 

вучэбных планах і праграмах, якія даюць па-
глыбленую гуманітарную і спецыяльную па д-
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. Дзейнічаюць тры аддзяленні: на ас-
нове агульнай базавай адукацыі і агульнай ся-
рэдняй адукацыі, завочнае аддзяленне. 

у каледжы функцыянуюць тры камп'ютарныя 
класы, а таксама лабараторыя заканадаўства, 
бібліятэка і чытальная зала з вялікім выба-
рам найноўшай юрыдычнай літаратуры. ка-
ледж падключаны да агульнаўніверсітэцкай 

інфармацыйнай сеткі, мае свабодны выхад у 
інтэрнэт. 

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

ПрАцАЎлАДкАВАННЕ 
Выпускнікі Юрыдычнага каледжа могуць 

працаваць: 
– у юрыдычных (прававых), кадравых, 

рэферэнцкіх службах органаў выканаўчай 
улады (міністэрстваў, ведамстваў і іншых 
органаў дзяржкіравання) 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 
формаў уласнасці, некамерцыйных юрыдычных 
асобаў (грамадскія арганізацыі, прафесійныя 
саюзы і г. д.); 

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

– органах пракуратуры (канцылярыя, статы-
стыка, архіў і г. д.); 

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

ПАЗАВучЭБНАЯ 
ДЗЕйНАСць 
Нашы выхаванцы бяруць актыўны ўдзел 

у спартыўным і культурным жыцці каледжа і 
ўніверсітэта (гуртках, студыях, клубах і г. д.). 
Добрай традыцыяй стала правядзенне «Пас-

в я ч э н н я  ў  н а в у ч э н -
цы каледжа», «Белару-
скага тыдня», конкурсу 
«лэдзі каледж», «Най-
лепшая група Юрыдыч-
нага каледжа», турніраў 
«Што? Дзе? калі?», кон-
курсу аратарскага май-
стэрства «Залатавуст», 
«Дзён каледжа» і іншых 
мерапрыемстваў. 

Наш каледж – наву-
чальная ўстанова для 
здольных і энергічных 
юнакоў і  дзяўчат. Ён 
рыхтуе кваліфікаваных 
юрыстаў, якія спалу-
чаюць глыбокія тэарэ-
тычныя веды з умен-
н е м  і х  п р а к т ы ч н а г а 
ўва  саблення. гэта да-
зва ляе ім знайсці пер-
спектыўную, ціка вую, 
высокааплатную працу, 
якая будзе для іх спра-
вай усяго жыцця.

ІНфАрмАцЫЯ АБ ПрЫЁмЕ 
Ў ЮрЫДЫчНЫ кАлЕДЖ у 2013 г. 
ДЗЁННАЕ АДДЗЯлЕННЕ 
(на бюджэтнай і платнай аснове)
Спецыяльнасць на аснове агульнай ба-

завай адукацыі (9 кл.): «Правазнаўства» 
(спецыялізацыі: «Дзяржаўна-прававая дзей-
насць», «Судова-прававая дзейнасць», «гаспа-
дарча-прававая і кадравая работа»). тэрмін на-
вучання – 3 гады 10 месяцаў. уступныя іспыты: 
беларуская (руская) мова – дыктоўка, матэма-
тыка – пісьмовая работа. 

Спецыяльнасць на аснове агульнай ся-
рэдняй адукацыі (11 кл.): «Правазнаўства» 
(спецыялізацыі: «Дзяржаўна-прававая дзей-
насць», «Судова-прававая дзейнасць», «гас-
падарча-прававая і кадравая работа»). тэрмін 
навучання – 2 гады 10 месяцаў. уступныя 
іспыты: беларуская (руская) мова – цт, матэма-
тыка – цт. 

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. 

Інтэрнат падчас уступных іспытаў даец-
ца ўсім абітурыентам, падчас навучання – 
толькі навучэнцам на аснове агульнай базавай 
адукацыі.

 ЗАВочНАЕ АДДЗЯлЕННЕ 
(на бюджэтнай і платнай аснове) 
Спецыяльнасць на аснове агульнай ся-

рэдняй адукацыі (11 кл.): «Правазнаўства» 
(спецыялізацыі: «Дзяржаўна-прававая дзей-
насць», «Судова-прававая дзейнасць», «гас-
падарча-прававая і кадравая работа»). тэрмін 
навучання – 3 гады 10 месяцаў. уступныя 
іспыты: беларуская (руская) мова – цт, матэма-
тыка – цт. 

На завочную бюджэтную форму могуць па-
ступаць асобы, якія маюць агульную сярэднюю 
адукацыю і працуюць па спецыяльнасці, а так-
сама дзеці-інваліды, інваліды I, II групы.

уступныя выпрабаванні  праводзяц -
ца прыёмнай камісіяй БДу. Парадак прыё-
му ў каледж рэгулюецца Правіламі прыёму ў 
сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы, 
зацверджанымі указам Прэзідэнта рэспублікі 
Беларусь ад 07.02.2006 № 80 (з апошнімі 
зменамі ад 30.12.2011).

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт ігар Раманавіч ВЯРэнчыкАЎ 
Адрас: г. мінск, вул. камсамольская, 21. тэл./факс 289-12-82. 
е-mail: college@bsu.by; www.lawcollege.bsu.by

Дырэктар – кандыдат хімічных навук дацэнт
Вадзiм эдвардавiч мАтУлIС 
Адрас: г. мінск, вул. Ульянаўская, 8. 
тэл. 226-01-12, 209-52-65 
е-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.by 


