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Весткі  
з рэктарата

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

Чытайце  
ў нумары:

Балі выпускнікоў  
прайшлі 24 і 25 чэрвеня  
ў нашым універсітэце.

ЗАХОВАЦЬ І ПАМНАЖАЦЬ
 СЛАВУТЫЯ ТРАДЫЦЫІ 

АЛЬМА-МАТАР
На імпрэзу 25 чэрвеня былі за

прошаны каля 600 чалавек. Усяго 
сёлета дыплом БДУ атрымалі звыш 
5 тыс. маладых людзей. З іх больш 
за 3 тыс. скончылі дзённае аддзя
ленне і каля 1,3 тыс. – завочнае. 

Выпускнікоў павіншаваў рэктар 
БДУ акадэмік Сяргей Абламейка і 
кіраўніцтва факультэтаў. Асаблівую 
святочнасць гэтаму вечару дадаў 
парад дэканаў у мантыях чорнага 
колеру і канфедэратках. 

Ва ўрачыстай атмасферы са
мым годным выпускнікам рэктар 
ўручыў ганаровыя дыпломы і па
мятныя падарункі за адмысловыя 
заслугі ў спартыўным, наву ковым, 
культурным і грамадскім жыцці 
ўніверсітэта. У ліку ўзнагароджа
ных – 20 уладальнікаў звання 
«Студэнцкі лідар» і 20 юнакоў і 
дзяўчат, прызнаных «найлепшымі 
выпускнікамі БДУ». Па традыцыі 
яшчэ нядаўнія сту дэнты далі клят
ву: «Годна служыць прынцыпам 
дабра і справядлівас  ці на карысць 
чалавека, Айчыны і сусветнай 
цывілізацыі; захоўваць і памнажаць 
славутыя традыцыі Бел  дзярж
універсітэта, быць узорам выса
кароднасці, сумленнасці і праца
вітасці; усе сілы, розум, імкненні 
накіраваць на павышэнне аўтары
тэту БДУ і з гонарам насіць званне 

выпускніка Беларускага дзяр жаў
нага ўніверсітэта». 

Адзначым, сёлета святочная 
праграма балю была разнастай
най. На сцэне актавай залы Ліцэя 
БДУ выпускнікоў павіншавалі арты
сты беларускай эстрады – Андрэй 
Усанаў, Мікіта Найдзёнаў,  групы 
Indigo, Mountreal і «Скай тай». Гле
дачы ўбачылі выступленне лаў
рэата спецфонду Прэзідэнта Бела
русі па падтрымцы тале навітай 
моладзі Веранікі Сальнік. Запро
шаным госцем вечара стаў канкур
сант «Еўрабачання–2014» Тэа, які 
выканаў для «герояў» ім прэзы 
некалькі музычных нумароў. 

Арганізатары мерапрыемства – 
упраўленне па справах культуры 
БДУ – здзівілі выпускнікоў і гасцей 
разнастайнасцю танцавальных 
стыляў і кірункаў, прыгажосцю і 
арыгінальнасцю строяў і зрабілі гэ
ты дзень незабыўным у жыцці кож
нага дыпламанта.

ВЫХАВАНЦЫ БДУ 
ДЛЯ 14 кРАІН

А 24 чэрвеня адбыўся выпускны 
баль для студэнтаў БДУграмадзян 
замежных дзяржаў.

Героямі імпрэзы сталі 272 
выпускнікі 14 факультэтаў. Павін
ша ваў выхаванцаў ВНУ рэктар 
акадэмік Сяргей Абламейка і дэка
ны факультэтаў. У мерапрыемстве 
прынялі ўдзел кіраўнікі дыплама
тычных місій Казахстана і Турк
меністана, а таксама прадстаўнікі 
КНР і міністэрства адукацыі нашай 
краіны. 

Усяго сёлета вышэйшую адука

цыю атрымалі грамадзяне з 14 
краін: Кітая, Туркменістана, В’ет
нама, Казахстана, Турцыі, Нігерыі, 
Азербайджана, Грузіі, Егіпта, Ірака, 
Лівана, Узбекістана, Пакістана і 
Японіі. Пры гэтым па колькасці за
межных выпускнікоў лідарства 
трымае Кітай – 148 чалавек. На 
другой пазіцыі размясціўся Турк
меністан, які павялічыў колькасць 
спецыялістаў з дыпломам БДУ на 
83. Замыкаюць тройку в’етнамскія 
грамадзяне – 11 чалавек. 

Адзначым таксама, што больш 
за ўсё дыпломаў было ўручана 
выпускнікам эканамічнага факуль
тэта (101), па 47 чалавек з дып
ломамі спецыялістаў падрыхтавалі 
факультэты міжнародных адносін і 
філалагічны і 18 – факультэт жур
налістыкі. Акрамя таго, за выдат

ную вучобу і актыўны ўдзел у 
грамадскім і спартыўным жыцці 37 
замежнікаў узнагароджаны гана
ровымі граматамі і значкамі БДУ, а 
таксама памятнымі падарункамі ад 
рэктара БДУ. У 2013 годзе такіх 
выпускнікоў было толькі 25. Дарэ
чы, ва ўніверсітэце назіраецца 
станоўчая дынаміка ў сістэме наву
чання замежнікаў. Паляпшаецца 
якасны ўзровень іх падрых
таванасці, што відавочна з прывед
зеных даных. Таксама з году ў год 
расце колькасць замежных гра
мадзян, ахвотных атрымаць вы
шэйшую адукацыю ў вядучай ВНУ 
Беларусі. Сёння ў БДУ навучаецца 
больш за 2600 студэнтаў з 44 краін 
свету.

Жанна ВАСАНСкАЯ

Баль выпускнікоў БДУ

МАГЧЫМАСЦІ З БДУ
Праз новы праект студэнты 

могуць узбагаціцца досведам 
замежных стажыровак

Стар. 2

ПРА  МАДЭРНІЗАЦЫЮ 
АДУКАЦЫІ

Сучасныя рэформы ў 
адукацыі былі разгледжаны 19 
чэрвеня на чарговым семінары 
“Актуальныя праблемы навукі, 
адукацыі і культуры”. 

Стар. 3

ПЛАН ПРЫЁМУ  
Ў АСПІРАНТУРУ БДУ

Стар. 4

БДУ прыняты ў асацыяваныя 
члены CHERNE на Х семінары 
Еўрапейскай сеткі «Супрацоў ніц
тва для вышэйшай адукацыі ў 
галіне радыёлагічнай і ядзернай 
інжыне рыі» (Cooperation for Higher 
Educa tion on Radiological and 
Nuclear Engineering), які праходзіў 
у Салоніках (Грэцыя).

Дэкларацыю CHERNE падпісаў 
рэктар БДУ Сяргей Аб ламейка, а 
афіцыйным прадстаў ніком прыз
начаны прарэктар па вучэбнай ра
боце Аляксей Толсцік.  Наша ВНУ 
атрымала рэкамендацыі ад двух 
членаў CHERNE: Універсітэта 
Балонні (Італія) і Нацыянальнага 
політэх нічнага ўніверсі тэта Афін 
(Грэцыя). Усяго ў CHERNE  ува хо
дзіць 19 найбуйнейшых уні вер
сітэтаў Еўропы. Асноўныя задачы 
скіра ваны на развіццё адукацыі ў 
галіне ядзернай энер гетыкі, уклю
чаючы ядзерную і радыяхімію, 
ядзерную фізіку, ядзерную бяс
пеку і інш.; абмен перадавым пе
да гагічным і навуковым досведам 
у дадзенай сферы і арга нізацыю 
навучальных курсаў для студэнтаў 
і магістрантаў.

* * *
НА ВУК оўцы НДІ ядзерных 

праблем БДУ  выйгралі конкурс 
Еўрапей скага Навуковага Фонду  
«Флагман графен» (Graphene 
Flagship).

Навуковы праект «Прыборы на 
аснове шмат пластовых графено
вых сэндвічструктур» (Multi
layered sandwich grap hene devi
ces), узначалены прафесарам 
Філіпам Ламбінам  (універсітэт 
Намюра, Бельгія) увайшоў у лік 
пераможцаў  прэстыжнага кон
курсу Graphene Flagship. У склад 
міжнароднага кансорцыума пра
екта ўваходзіць каманда даслед
чыкаў НДІ ЯП на чале з доктарам 
фіз.мат. навук Сяргеем Максі
мен ка і загадчыкам лабараторыяй 
кандыдатам фіз.мат. навук 
Палінай Кужыр. З 218 пададзеных 
на конкурс праектаў  толькі 21 быў 
адабраны для наступнага фінан
савання дасле даванняў. 
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студэнцкі мерыдыян

Працягваем знаёміцца 
з уражаннямі студэнтаў 
ад навучання за мяжой. 

Гутарым са студэнткай геафака 
Нінай ЛІТВІНкА, якая стажыра
валася ў Славацкай Рэспубліцы.

– Добры дзень, Ніна. Вы ў на
шым праекце першая дзяўчына. 
Пачнём з нестандартнага пы
тання: вы шчаслівыя?

– Добры дзень! Вядома, ТАК! 
«Шчасце – гэта калі цябе разуме
юць!» Як ні банальна, але такая мая 
формула. Такіх людзей няшмат, 
але яны ёсць. А яшчэ ёсць тыя, хто 
спрабуе гэта зрабіць, і пасля зносін 
з імі я пачынаю лепш разумець са
му сябе.

– Як думаеце, хто з ахвотных 
прайсці стажыроўку зможа хут
чэй патрапіць за мяжу? 

– Ахвотных з’ехаць хоць на не
каторы час заўсёды было і будзе 
досыць. Многім падаецца, што 
«там» цікавей, больш магчымасцяў, 
адным словам – лепш. Але, каб жа
данне ажыццявілася, трэба не про
ста нешта рабіць, а ХАцЕцЬ 
САПРАўДы. Большасць апускае 
рукі альбо ў працэсе афармлення 
дакументаў, альбо пасля першага 
адмоўнага адказу на заяўку. На гэ
тую тэму можна вельмі шмат гава
рыць. А рысы чалавека вылучу 
такія: матывацыя (ёсць мэта і я да 
яе іду!), цярпенне (трэба быць га
товым да доўгага пошуку прагра

Вы любіце новыя 
магчымасці? Ведаеце 
замежную мову і 
жадаеце паспрабаваць 
сябе ў навучанні за 
мяжой? Толькі чулі 
пра стажыроўкі, і 
не ведаеце, з чаго 
пачаць? Упраўленне 
выхаваўчай работы 
з моладдзю 
запусціла праект 
«Магчымасці з БДУ»! 

Вы даведаецеся шмат карыснай 
інфармацыі ад студэнтаў, якія ўжо 
атрымалі гранты на навучанне за 
мяжой і гатовыя распавесці пра 
цяжкасці, радасці і свае ўражанні. 
Прапануем вашай увазе цікавае і 
мудрае інтэрв’ю са студэнтам 4 
курса геаграфічнага факультэта. 
Яго завуць Раман ШкАБАРА. 

– Добры дзень, Раман. Пач
нём з пытанняў «Што? Дзе? 
Калі?» Што праходзіце, дзе 
знаходзіцеся? 

– У дадзены момант праходжу 
гадавую стажыроўку ў Corvinus 
University of Budapest, Венгрыя, 
2013/2014. Праграма завецца 
Visegrad Fund Scholarship for the 
Eastern Partnership.

– Распавядзіце, як Вы даве
даліся пра праграму? 

– На адным з семінараў у БДУ 
прафесар зрабіла аб’яву: «Ахвот
ныя паспрабаваць сябе ў вучобе за 
мяжой з поўнай стыпендыяй пад
німіце рукі. Я ўзяў і падняў. Усё 
проста, як бачыце».

– Прасцей не прыдумаеш :) 
Раней нават не задумваліся пра 
такую магчымасць?

– Насамрэч, ідэя прыйшла на
шмат раней. А менавіта, пасля пер
шага ўдзелу ў міжнароднай кан
ферэнцыі за мяжой. Калі бачыш 
адкрытых і адукаваных людзей у 
адным месцы, ты параўноўваеш іх 

Як я патрапіў у Венгрыю?  
Проста ўзяў і падняў руку

узровень са сваім уласным і разу
мееш, што значна прайграеш, вы
бар адбываецца як быццам без 
твайго ўдзелу. З гэтага моманту 
старыя адгаворкі, якія спыняюць 
любы рух наперад, накшталт: няма 
часу, грошай, ведання англійскай – 
больш не працуюць. З гэтага мо
манту гэта твая мэта.

– І на шляху да мэты не было 
ніякіх перашкод? Асабліва 
цікавыя асабістыя перажыванні, 
асцярогі або, магчыма, страхі 
перад новай краінай.

– Бадай, не было як такіх. Калі 
ты баішся, значыць, ты не ўпэўнены 
ў сабе. А калі ты не ўпэўнены ў са
бе, значыць, ты абмяжоўваеш пра
стору сваіх дзеянняў і замест 100 
адсоткаў магчымасцяў выкарыста
еш прыкладна 60. Пакінутыя 40 за
крытыя на замок залішняй сарамлі

васцю і бояззю быць няправільна 
зразуметым. Людзі самі ствараюць 
свае страхі з прычыны магчымай 
няўдачы задуманага, ілжывай боязі 
дарагоўлі вучобы за мяжой і ілюзіі 
ўяўнай геніяльнасці людзей, якім 
удаецца гэта зрабіць. У рэальнасці 
ж усе тыя, хто навучаецца за ме
жамі Беларусі, такія ж звычайныя 
людзі, як і мы з Вамі. Адзінае, што 
іх адрознівае – гэтае выразнае ба
чанне сваёй мэты і мэтанакіра ваны 
рух да яе. Страху да новага месца 
жыхарства і новага станові шча я 
ніколі не меў. Хутчэй наадварот, 
гэта было тым, чаго я імкнуўся да
сягнуць. Калі ты прадстаўлены сам 
сабе, калі ўсе твае знаёмыя зна
ходзяцца ў аддаленасці, у іншай 
кропцы Зямлі, гэта выпра цоў вае 
звычку дзейнічаць хутка і сама
стойна, ніколі не адкладаючы 
нічога на потым. Ёсць праблема – 
ідзеш і вырашаеш яе, бо з часам 
яна не вырашыцца сама сабой. 
Стала сумна – ідзеш і знаходзіш 
сабе кампанію, а не чакаеш, пакуль 
хтосьці пастукае ў дзверы і прапа
нуе табе схадзіць у бар. Тут выс
нова: усё тое, чаго ты дасягнуў, – 
гэта вынік дзеянняў, якія ты 
распачаў у мінулым. Усё проста. 
Так што дзейнічайце адважней.

– Як справы з замежнай мо
вай? Бо трэба ж не толькі ка
мунікаваць, але і навучацца на 
англійскай.

– Веданне або няведанне 
англійскай мовы не іграе вялікай 
ролі пры вучобе за мяжой. У маім 
выпадку дакументы на ўдзел у пра
граме я падаваў папярэдне пера
кладаючы іх у google translate. Уся
го праз паўгода я ўжо вольна 

размаўляў на любыя тэмы, нават 
пры ўмове, што Венгрыя не ан
гламоўная краіна.

– Пагаворым да чаго трэба 
быць гатоваму ахвотнаму 
прайсці стажыроўку за мяжой. 
Пра цяжкасці, з якімі можна су
стрэцца?

– Мне заўсёды было складана 
адказваць на гэтае пытанне. Для 
кагосьці цяжкім выпрабаваннем 
будзе ўстаць з канапы, а для 
кагосьці крос – лёгкая размінка. 
Але, мусіць, не скажу нічога новага: 
асноўная складанасць – гэта па
пяровая цяганіна пры афармленні 
дакументаў як у Беларусі, так і ў 
Венгрыі. Абіванне парогаў дзвя
рэй службоўцаў у чаканні пячатак і 
подпісаў з часам становіцца звы
клай справай.

– Гэтыя этапы былі паспяхова 
пройдзеныя. Такім чынам, як ка
жуць, Вы спусціліся з трапа са
малёта і... Як яна, Венгрыя?

– У маім выпадку спусціўся «з 
цягніка рэгіянальных ліній эканом
класа». Пералёт «Белавіяй» – не
дазваляльная раскоша для студэн
та. Першы тыдзень быў выдаткава
ны на адаптацыю да іншай краіны, 
мясцовых асаблівасцяў паводзін і 
жудасна цяжкай з першага погляду 
венгерскай мовы.

– Гатовыя параўнаць адука
цыйную сістэму Беларусі і Вен
грыі? 

– Асноўнае адрозненне венгер
скай адукацыі абумоўленае 
ўдзелам гэтай краіны ў Балонскім 
працэсе. Крэдытная сістэма даз
валяе мясцовым студэнтам вучыц
ца 4 дні ў тыдзень, пятніцу адво
дзіць на самападрыхтоўку. Субота і 

нядзеля, як і мае быць, выхадныя. 
Пасля навучання ёсць магчымасць 
уладкавацца на працу ў такія най
буйнейшыя транснацыянальныя 
кар парацыі, як Morgan Stanley, 
OTP bank, Vodafone, P&G etc. Калі 
вы навучаліся за кошт сродкаў 
бюджэту, адпрацоўка абавязковая, 
так што не думайце, што такое 
існуе толькі ў Беларусі. 

Але асноўны момант, які дагэ
туль для мяне застаецца не адказа
ным – гэта альбо венгерская адука
цыя настолькі лёгкая, альбо бела
руская настолькі моцная, але пасля 
пары гадоў вучобы ў БДУ пачуваеш
ся на галаву вышэй за мясцовых 
студэнтаў, калі цяжкія рэчы для іх 
па сутнасці банальныя для цябе.

– Дзякуй за цікавы экскурс! 
Якія планы на будучыню?

– Далей 2 сесіі запар. За зада
вальненне трэба плаціць, як бачы
це. Але гэта таго варта.

– Традыцыйныя словы пра 
БДУ, Раман. 

– Я задаволены, што выбраў 
менавіта нашу ВНУ. Вучоба ў БДУ 
ў любым выпадку найлепшая маг
чымасць, якую вы можаце ўзяць ад 
беларускай адукацыі. 

– Вельмі важна пачуць пара
ду, зыходзячы з пройдзенага 
досведу, ім студэнтам.

– 30 штампаў у пашпарце, сотні 
новых знаёмстваў, незлічоная 
колькасць прыемных успамінаў. І 
усё гэта троху больш чым за 
паўгода. Думаеце, што можаце 
паўтарыць гэта? Я ўпэўнены, што 
можаце! І нават перасягнуць. Про
ста зрабіце першы крок. 

Гутарыла 
Наталля кАПАЦЭВІЧ

У Славакіі студэнт больш самастойны

мы, а потым і да запаўнення даку
ментаў) і ўменне правільна пад
несці свае вартасці (а чаму мена
віта цябе павінны вылучыць?).

– Распавядзіце, у якой краіне 
Вы праходзілі стажыроўку.

– Я стажыравалася ў рамках На
цыянальнай стыпендыяльнай пра
грамы Славацкай Рэс публікі (НСП) 
на кафедры геаграфіі і прыкладной 
геаінфарматыкі факультэта гума
нітарных і прарода знаўчых навук 
Прэшаўскага ўніверсітэта.

Праграма арыентаваная на 4 
катэгорыі ўдзельнікаў з еўрапейскіх 
краін, СНД і некаторых іншых – гэта 
студэнты, аспіранты, навуковыя 
супрацоўнікі і выкладчыкі ВНУ. 

– Як Вы даведаліся пра ста
жыроўку?

– На курс старэйшыя знаёмыя 
ездзілі ў Славакію троху больш за 
год назад па НСП. А потым пра та
кую магчымасць нагадала Кацяры
на Анціпава, адна з найлепшых вы
кладчыц на нашым факультэце 
(заўв. – загадчыца кафедры эка на
мічнай геаграфіі замежных кра ін). 
Таму і я вырашыла паспрабаваць.

– Якія яшчэ крытэрыі вылуча
юцца для вучобы за мяжой?

– У НСП могуць удзельнічаць 
студэнты другой ступені вышэй
шай адукацыі, г. зн.  для ўмоў на
шай краіны – 5 курс і магістранты. 
Ас ноў ная ўмова праграмы – наяў
насць запрашэння на стажы роўку 
са славацкай ВНУ. Калі няма кантак
ту паміж універсітэтамі ў абедзвюх 
краінах, то атрымаць ста ноўчы ад
каз будзе даволі складана. 

– Ці былі ў Вас непрадбача
ныя акалічнасці ў Беларусі і 
Славакіі? – Тут два моманты. Пер
шы – у дакументах абавязкова трэ
ба выразна прапісваць курс наву
чання! У Славакіі двухузроўневая 
сістэма вышэйшай адукацыі: 3 га
ды бака лаўрыят і 2 гады 
магістратуры. У свой час ад каар
дынатара праграмы мне прыйшоў 
ліст, што я магу паехаць толькі ў 
тым выпадку, калі тэма стажыроўкі 
звязаная з тэмай магістарскай 
дысертацыі (аргані за тары палічылі, 
што я ўжо магіс трант). У выніку я 
паўторна адпраў ляла поштай у 

Славакію даведку аб навучанні 
(адзнакі, курс, спецыяльнасць і 
кваліфікацыя) і заданне на ды
пломную працу. Канчатковы 
станоўчы адказ па электроннай по
шце я атрымала толькі праз месяц, 
калі да майго ад’езду заставалася 
2 тыдні. Таму выезд прыйшлося 
адкласці,  консульства патрабава
ла друкаваныя арыгіна лы запра
шэння, якія дайшлі мне па пошце 
толькі ў пачатку лютага (у гэты час 
я ўжо павінна была быць у Славакіі).

А другое – нават дасканалага 
ведання англійскай мовы можа не 
хапіць, далёка не ўсе выкладчыкі 
добра яго ведаюць. Таму перад па
ездкай не лішнім будзе адкрыць 
падручнік славацкай мовы.

– Распавядзіце пра выбар 
краіны. Што спадабалася, да 
чаго не змаглі прывыкнуць? 

– Славакія справядліва можа 
назваць сябе «вялікая маленькая 
краіна». Гэта сапраўды так: дзівос
ная прырода (ад гор і пячор да 
прыдунайскіх раўнін); вузкія вулач
кі і стрэхі хат з чырвонай чарапіцай, 
мноства замкаў і выдатных гатун
каў піва… У цэлым, славакі вельмі 
гасцінныя і рэлігійныя, а яшчэ 
больш прывязаныя да дома. У чац
вер пасля абеду ў асноўнай масы 
студэнтаў заканчваюцца заняткі, і 
ўвечар горад пусцее, вялікая част
ка іншагародніх раз’яжджаецца па 
дамах. У нас такое цяжка ўявіць, і 
не толькі таму, што плошча Бела
русі амаль у 4 разы большая, гэта 

асаблівасць культуры... Што ты
чыцца навучання ва ўніверсітэце, 
то тут, наадварот, студэнт больш 
самастойны. На парах выкладчык 
тлумачыць толькі асновы, астатняе 
ты вывучаеш сам, а калі нешта не 
зразумела, то існуюць кансульта
цыйныя гадзіны. 

– Асноўныя пункты, па якіх 
павінен дзейнічаць студэнт на 
стажыроўцы, ад пачатку і да канца.

– 1. разабрацца з фармаль
насцямі ў дакументаў па прыездзе. 
2. вызначыць для сябе прыярытэт 
стажыроўкі – заняткі або напісанне 
навуковай працы, зыходзячы з гэ
тага размеркаваць свой час.  
3. некалькі раз у тыдзень 
знаходзіць час для вывучэння за
межнай мовы. 4. абавязкова 
пакінуць нейкі рэзерв часу на пада
рожжы. 5. у пачатку апошняга ме
сяца стажыроўкі пачаць падрых
тоўку справаздачы і пачынаць рых
тавацца да ад’езду, браць квіткі. 
Усё даволі проста.

– Якую ролю сыграў БДУ ў ва
шым навучанні замяжой? 

– У першую чаргу БДУ матывуе 
шукаць такія магчымасці і рэалі
зоўваць іх. Ты глядзіш на рэальныя 
прыклады сваіх знаёмых, і сам нат
хняешся. Думаю, ні ў адным іншым 
універсітэце Беларусі няма такой 
колькасці студэнтаў, якія ўдзель
нічаюць у праграмах абмену і роз
ных стажыроўках.  

Гутарыла 
Наталля кАПАЦЭВІЧ

Спелеалагічнае абследаван-
не пячоры Pruzhinska dyrna 
jaskyňa
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з першых крыніц

Сучасныя рэформы ў адукацыі 
былі абмеркаваны 19 чэрвеня 
на чарговым навукова
метадалагічным семінары 
«Актуальныя праблемы 
навукі, адукацыі і культуры». 
На ім выступілі загадчык 
кафедры праектавання 
адукацыйных сістэм РІВШ 
Анатоль МАКАРАў і дацэнт 
біялагічнага факультэта 
БДУ Дзмітрый Сандакоў.

кАМПеТЭНТАСНЫ ПАДЫХОД
Праблемы стандартызацыі вышэйшай 

адукацыі Беларусі былі падрабязна разгле
джаны ў дакладзе прафесара Анатоля Ма
карава. Ён нагадаў, што з 2013 – 2014 года 
ва ўніверсітэтах нашай краіны пачаў рэалі
зоўваецца адукацыйны стандарт вышэйшай 
адукацыі трэцяга пакаленння, які, як і другі, 
ўлічвае як глабальныя тэндэнцыі, так і 
рэгіянальны вопыт стварэння еўрапейскага 
асяроддзя вышэйшай адукацыі (балонскія 
рэформы).

З лепшых еўрапейскіх адукацыйных прак
тык беларускія стандарты запазычылі кам
петэнтнасны падыход у навучанні. У бела
рускіх адукацыйных стандартах выдзелены 
тры групы сучасных кампетэнцый: акадэ
мічныя, сацыяльнаасобасныя і прафесій
ныя. Сёння акцэнт робіцца на самастойнае 
засваенне студэнтам ведаў і фарміраванне 
ў яго навыкаў вырашэння сацыяльных і 
прафесійных праблем. Акрамя гэтага маец
ца на ўвазе развіццё асобасных якасцяў 
выпускніка, які здольны генерыраваць новыя 

кафедра гісторыі 
Беларусі новага  
і найноўшага часу, 
якая адзначыла 
20гадовы юбілей, 
багата яркімі падзеямі, 
славутымі імёнамі 
людзей, якімі могуць 
ганарыцца студэнты. 

Менавіта ў чэрвені 1994 г. ва 
ўмовах станаўлення суверэннай 
беларус кай дзяржаўнасці і пашы
рэння курса айчыннай гісторыі ў 
БДУ былі створаны дзве новы ка
федры: гісторыі Беларусі стара
жытнага часу і сярэдніх вякоў (за
гадчык – дацэнт П. А. Лойка, цяпер 
– дацэнт Ю. Л.Казакоў) і гісторыі 
Беларусі новага і найноўшага часу. 
Спачатку ёй загадваў прафесар 
П. І. Бры гадзін, а з 1999 г. дацэнт 
А. Г. Каханоўскі.

цяперашні калектыў кафедры ў 
складзе 19 выкладчыкаў і 3 лаба
рантаў працягвае лепшыя трады
цыі сваіх настаўнікаў і папярэднікаў. 
Яны былі закладзены яшчэ пер
шым рэктарам вядомым гісторы
камславістам У. І. Пічэтай. У 1922 г. 
у складзе педагагічнага факультэ
та вылучылася сацыяльнагіста
рыч нае аддзяленне, дзе абавязко
вым прадметам вызначаны курс 
гісторыі Беларусі, які выкладаў 
прафесар У. І. Ігнатоўскі. Ён зай
маючы шэраг высокіх дзяржаўных 
пасад (камісар асветы ў 1920–1926 
гг., прэзідэнт Беларускай акадэміі 
навук у 1928–1931 гг.) зрабіў 
істотны ўплыў на фарміраванне на
цыянальнай і культурнай палітыкі, 
увасобленай ў палітыцы белару
сізацыі. 

Студэнты БДУ 
зноў сярод 
найлепшых каманд 
чэмпіянату свету 
па праграмаванні 
(ACM-ICPC). Фінал 
сусветнага першынства 
завяршыўся 26 чэрвеня 
ў Екацярынбурзе. 

Каманда БДУ ў складзе сту
дэнтаў факультэта прыкладнай 
матэматыкі і інфарматыкі трэця
кур сніка Аляксандра Некрашэвіча, 
чацвёртакурснікаў Яўгена Грыцке
віча і Аляксея Колесава заняла 14 
месца ў агульным заліку. Трэнер 
і кіраўнік каманды – прафесар 
Уладзімір Котаў, асістэнт – Павел 
Іржаўскі. Камандныя студэнцкія 
спаборніцтвы па праграмаванні 
маюць высокі статус і выклікаюць 
вялікую цікавасць сярод студэнтаў 
усяго свету, якія спецыялізуюцца ў 
галіне інфармацыйных тэхналогій. 
У адборачных турах чэмпіянату сё
лета стартавалі 33430 удзельнікаў
студэнтаў з 2385 універсітэтаў 89 
краін. У выніку серыі вочных спа
бор ніцтваў заваявалі права на 
ўдзел у фінале найлепшыя каман
ды 122 універсітэтаў. Еўропу 
прадстаўлялі 33 каманды, Паўноч
ную Амерыку – 21, Лацінскую Аме
рыку – 17, Азію – 42, Афрыку і Блізкі 
Усход – 7, Аўстралію і Акіянію – 2 
каманды. Па правілах у фінале мо
жа ўдзельнічаць адна каманда ад 
адной навучальнай установы. 

Студэнцкія каманды БДУ рэгу
лярна паказваюць годныя вынікі і 
змагаюцца ў фінале. Так, у 2004 г. у 
Чэхіі каманда БДУ заваявала зала
тыя медалі, у 2008 г. у Канадзе – 

ПРА МАДЭРНІЗАЦЫЮ АДУКАЦЫІ

ідэі, працаваць у камандзе, узаемадзей
нічаць у сацыяльным асяроддзі, вучыцца на 
працягу ўсяго жыцця, вытрымліваць крытыку 
і г. д. 

АкАДЭМІЧНАЯ РЭВАЛюЦЫЯ
Глабальныя тэндэнцыі накладваюць 

асаблівы адбітак на рэфармаванне і ма дэр
нізацыю нацыянальных сістэм вышэйшай 
адукацыі. Па словах прафесара Макарава, 
зараз ўніверсітэтам прыходзіцца актыўна 
рэагаваць на такую комплексную праблему, 
як «акадэмічная рэвалюцыя». Яшчэ на дру
гой Сусветнай канферэнцыі па вышэйшай 
адукацыі (Парыж, 2009 г.) было заўважана, 
што сярод тэндэнцый, якія вызначаюць 
«акадэмічную рэвалюцыю», на першы план 
выступае масіфікацыя вышэйшай адукацыі. 
Па дадзеных канферэнцыі працэнт узроста
вай кагорты ў трацічнай адукацыі ўзрос з 
19% у 2000 г. да 26% у 2007 г.. Анатоль 
Васільевіч гаворыць пра выбуховы характар 
масавасці вышэйшай адукацыі як за мяжой, 
так і на Беларусі. Гэта праяўляецца не толькі 

ў хуткім росце колькасці студэнтаў у 
трацічнай адукацыі, але і ў павелічэнні раз
настайных дыверсіфіцыраваных формаў, 
відаў і тэрмінаў у атрыманні вышэйшай 
адукацыі. Калі ў 2005/2006 навуч. г. вышэй
шай адукацыяй было ахоплена 47,9 % бела
рускай моладзі, то ў 2012/2013 навуч. г. – 
ужо 72,8%. У 2013/2014 навуч. г. у ВНУ 
Беларусі навучалася 395,3 тысячы студэн
таў ( 418 студэнтаў на 10 тысяч жыхароў). 
Беларусь дзякуючы гэтым паказчыкам 
зраўнавалася з Іспаніяй і перавысіла па
казчыкі Францыі, Венгрыі і Італіі. На думку 
Анатоля Васільевіча, такая масіфікацыя вя
дзе да рэзкага зніжэння якасці падрыхтоўкі 
студэнтаў. І як вынік, падзенне прэстыж
насці, статуса вышэйшай адукацыі, у тым 
ліку па традыцыйна важных для дзяржавы 
спецыяльнасцях.

СТУПеНЬЧАТАЯ ПАДРЫХТОўкА
Сярод іншых глабальных і еўрапейскіх 

тэндэнцый рэфармавання і мадэрнізацыі 
сістэм вышэйшай адукацыі, якія аказваюць 
уплыў на адукацыйны працэс на Беларусі, 
прафесар назваў ступеньчатасць вышэйшай 
адукацыі ў адказ на масіфікацыю. Эха балон
скага працэсу ў нашай краіне на сёння адлю
стравана ў беларускай мадэлі ступеньчатай 
падрыхтоўкі выпускнікоў ВНУ: спецыялітэт з 
дыферанцыраваным тэрмінам падрыхтоўкі 
(4; 4,5; 5 гадоў) + магістратура ( 1–2 гады). 
Як расказаў Анатоль Васільевіч, зараз пад
час унясення карэкціровак у дзейны Кодэкс 
аб адукацыі Рэспублікі Беларусь разгляда
ецца варыянт аб ператварэнні спецыялітэта 
ў бакалаўрыят з тэрмінамі падрыхтоўкі 4; 
4,5; 5 гадоў. Чакаецца, што гэта будзе сугуч
на з класіфікацыямі вышэйшай адкацыі ў 
краінах балонскага працэсу. 

ІНАВАЦЫйНАЯ МАДЭЛЬ
У апошнія два дзесяцігоддзі ў дакументах 

ЮНЕСКА і балонскага працэсу пазначана 
праблема парадыгмы студэнтацэнтрызму. 
Яе сутнасць у тым, што ў цэнтры навучальна
га працэсу аказваецца студэнт з яго 
здольнасцямі да самастойнага здабывання і 
асэнсавання ведаў, выбарам сваіх асобасна
адукацыйных траекторый, фарміраваннем 
практыкаарыентаваных навыкаў. Выкладчык 
жа ў гэтым выпадку выступае ў ролі настаў
ніка, кансультанта, памочніка студэнта.

У дакладзе Макарава  была закранута і 
праблема масавага ўкаранення інавацыйных 
адукацыйных сістэм і тэхналогій у навучаль
ны працэс. 

Ва ўстановах вышэйшай адукацыі Бела
русі паступова рэалізуецца інавацыйная 
адукацыйная мегасістэма або мадэль. Яна 
ўключае ў сябе такі «лінейны шэраг», як аду
кацыйныя стандарты новага пакалення па 
канкрэтных спецыяльнасцях, навучальныя 
праграмы новага пакалення тыпу 
«навігатар», мадэль кіруемай самастойнай 
работы студэнтаў, сістэму дыягностыкі кам
петэнцый студэнтавыпускніка.

Напрыканцы загадчык кафедры праекта
вання адукацыйных сістэм РІВШ спрагна
заваў і некаторыя вектары мадэрнізацыі вы
шэйшай адукацыі ў Бела русі на бліжэйшыя 
пяць гадоў. На яго думку, у нашай краіне не  
за гарамі той час, калі з’явяцца гібкія «ра
мачныя» стандарты, прыкладныя навучаль
ныя планы і праграмы, крэдытнамодульная 
пабудова навучальных планаў замест цыкла
вай пабудовы, дыверсі фіцы ра ваныя адука
цыйныя праграмы, фонды ацэначных 
сродкаў, узмоцніцца студэнтацэнтрызм.

Ганна ЛАГУН

Віншуем! Ведай нашых!

З юбілеем, родная кафедра!

Як бачым, курсы па айчыннай 
гісторыі выкладаліся ў БДУ з пер
шых дзён, але адмысловая кафе
дра гісторыі БССР утварылася 
толькі ў 1958 г. дзякуючы намаган
ням Л. С. Абецэдарскага.

Усё жыццё Лаўрэнція Сымона
віча з 1937 г. (за выняткам гадоў 
Вялікай Айчыннай вайны, калі ён 
служыў у арміі) было цесна звязана 
з БДУ. Пасля заканчэння гістфака і 
аспірантуры ён працаваў старшым 
выкладчыкам кафедры гісторыі 
СССР, загадчыкам гэтай кафедры, 
а з верасня 1958 г. – загадчыкам 
кафедры гісторыі БССР. Хутка 
таленавіты навукоўца і педагог 
стаў доктарам гістарычных навук, 
прафесарам, членамкарэспан
дэн там Акадэміі педагагічных на
вук СССР (1968). Узначалены ім 
калектыў кафедры быў цесна звя
заны з агульнаадукацыйнай шко
лай, аказваў дзейсную дапамогу ў 
павышэнні кваліфікацыі настаўні
кам. З удзелам Л. С. Абецэдарска
га і яго паплечнікаў у свет выйшлі 
асноўныя савецкія выданні па 
гісторыі Беларусі, а таксама вучэб
ныя дапаможнікі па гісторыі БССР 
для сярэдняй школы (якія вытры
малі 13 выданняў!)  

Дзякуючы дзейнасці Л. С. Абе
цэ дарскага, П. І. Брыгадзіна, А. Г. 
Каханоўскага кафедра гісторыі 
Беларусі новага і найноўшага часу 
стала адной з самых прэстыжных 
кафедраў нашага ўніверсітэта. Пра 
гэта сведчыць павелічэнне коль
касці студэнтаў, якія жадаюць слу
хаць курсы такіх аўтарытэтных вы
кладчыкаў як акадэмік М. П. Кас
цюк, прафесары М. І. Зялінскі, І. Ф. 
Раманоўскі, дацэнты Л. М. Кулеш, 
Л. А. осіпава, В. А. цяплова, А. У. 
Бурачонак, В. С. Макарэвіч, Г. І. 
Маскевіч. Расце лік аспірантаў: у 
бягучым навуч. г. імі сталі 5 вы
пускнікоў (летась – 4). 

Толькі за паўгода кандыдацкія 
дысертацыі абаранілі Аліна Вера
мейчык і Віктар Хаданёнак, а док
тарскія даследаванні Андрэя Лука
шэвіча і Аляксандра Каханоў скага 
рэкамендаваны да абароны. У 
2013 г. зроблена 92 публікацыі, у 
тым ліку 8 падручнікаў, 3 манагра
фіі і 1 складнік дакументаў. Разам 
з тым, прэстыж кафедры трымаец
ца і на плённай працы студэнтаў, 
магістрантаў, аспірантаў.

Новых здзяйсненняў вам, 
шаноўныя калегі!

Дацэнт Альберт кОТАў 

Чарговы раз у фінале

бронзавыя, а ў 2012 г. дзве 
беларускія каманды з БДУ і БДУІР 
прывезлі сярэбраныя і бронзавыя 
медалі. У 2013 г. каманда БДУ зноў 
заваявала «серабро».

Сёлета фінал спаборніцтваў, 
якія называюць яшчэ «Бітвай 
інтэлектаў» (Battle of the Brains), 
праходзіў у сапраўды тытанічнай 
барацьбе. У выніку засталіся без 
узнагарод каманды такіх прызна
ных праграмісцкіх школ, як 
Масачусецкі і Стэнфардскі ўіверсі
тэты ЗША, Кіеўскі і Харкаўскі нацы
янальныя ўніверсітэты ўкраіны, 
Саратаўскі, Новасібірскі, Уральскі і 
Маскоўскі фізікатэхнічны ўнівер
сітэты Расіі, універсітэты Кітая, 
Карэі, Японіі і Індыі.

Беларуская каманда выйграла 
паўфінал Паўночнаўсходняга 
Еўра пейскага рэгіёну ў снежні  
2013 г., у якім змагаліся 224 каман
ды з 12 краін. 

Перамога ў Екацярынбургу да
сталася студэнтам СанктПецяр
бургскага дзяржаўнага ўніверсі
тэта. З падрабязнымі вынікамі 
можна пазнаёміцца на сайце www.
icpc2014.ru.

Паводле інфармацыі  
прэс-службы БДУ

Анатоль Макараў
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Рэдактар Сяргей Сяргеевіч ШАФАЛОВІЧ

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

Прыём асоб для атрымання 
пасляўніверсітэцкай адукацыі 
ажыццяўляецца ў парадку, 
вызначаным Палажэннем 
аб падрыхтоўцы навуковых 
работнікаў вышэйшай 
кваліфікацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь, зацверджаным 
Указамі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь ад 01.12.2011  
№ 561 і ад 16.12.2013 № 560.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, 
павінны мець:

вышэйшую адукацыю;
схільнасць да навуковых даследаванняў, што 

пацвярджаецца навуковымі публікацыямі, удзе
лам у навуковадаследчых і інавацыйных праек
тах, канферэнцыях ці іншымі матэрыяламі;

рэкамендацыю савета ўстановы вышэйшай 
адукацыі ці факультэта гэтай установы (для 
тых, хто паступае ў год заканчэння навучання ў 
дадзенай установе) або досвед практычнай 
працы не меншы за два гады на пасадах, што 
патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі.

Тыя, хто паступае ў аспірантуру для атры
мання навуковай кваліфікацыі «Даследчык» у 
дзённай ці завочнай форме атрымання 
адукацыі, павінны здаць кандыдацкія іспыты і 
залікі па агульнаадукацыйных дысцыплінах да 
паступлення ў аспірантуру.

Для тых, хто паступае ў аспірантуру для на
вучання ў завочнай форме атрымання адукацыі 
і ў форме суіскальніцтва. досвед практычнай 
працы не меншы за два гады на пасадах, якія 
патрабуюць наяўнасці вышэйшай адукацыі, 
з’яўляецца абавязковым.

Для атрымання пасляўніверсітэцкай 
адукацыі I ступені па спецыяльнасцях 
педагагічнай галіны навукі прымаюцца асобы, 
якія маюць вышэйшую педагагічную адукацыю і 
стаж працы ў сферы адукацыі ў якасці 
спецыяліста з вышэйшай адукацыяй не меншы 
за два гады.

Дапускаецца паступленне ў аспірантуру 
асоб, спецыяльнасць (спецыялізацыя) вышэй
шай адукацыі якіх не адпавядае галіне навукі, 
па спецыяльнасці якой плануецца іх навучанне 
ў аспірантуры. Падчас навучання дадзеныя 
асобы павінны таксама здаць іспыт у аб’ёме 
агульнаадукацыйнай праграмы ўстановы вы
шэйшай адукацыі па спецыяльнасці 
(спецыялізацыі), якая супадае са спецыяльнас
цю ў аспірантуры ці блізкай да яе.

Навучанне ў аспірантуры БДУ ажыццяў
ляецца як за кошт сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту, так і на платнай аснове. Колькасць 
месцаў у аспірантуры для навучання за кошт 
сродкаў рэспубліканскага бюджэту па пэўных 
спецыяльнасцях фарміруецца па заяўках 
арганізацый, якія маюць патрэбу ў кадрах вы
шэйшай кваліфікацыі. Аспірант, Заказчык 
(арганізацыя, якая падала заяўку) і Выканаўца 
(БДУ) заключаюць дамову, у якой вызначаюцца 
абавязкі бакоў. Аспірантам дзённай формы 
атрымання адукацыі за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту выплачваецца сты
пендыя. Асобы, якія атрымалі пасляўнівер
сітэцкую адукацыю за кошт сродкаў 
рэспубліканскага бюджэту, незалежна ад фор
мы атрымання такой адукацыі, не маюць права 
паўторнага навучання ў аспірантуры за кошт 
бюджэтных сродкаў.

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру, пада
юць на імя рэктара ўніверсітэта заяву вызнача
нага ўзору. Пералік дакументаў можна пагляд
зець на сайце ў раздзеле «Навука/Аспірантура»

Дакумент, які сведчыць асобу, і 
арыгіналы дакументаў пра адукацыю 
прад’яўляюцца пры паступленні ў 
аспірантуру асабіста.

Прыёмная камісія разглядае прадстаўленыя 
дакументы, праводзіць сумоўе з кандыдатам 
на навучанне ў аспірантуры, дактарантуры і 
прымае заключэнне прыёмнай камісіі, аформ
ленае ў выглядзе выпіскі з пратаколу пасяд
жэння, у якім:

пры паступленні ў аспірантуру (ад’юнктуру) 
– даецца характарыстыка навуковага ўзроўню 
апублікаваных прац (навуковага рэферата), 
схільнасці таго, хто паступае, да навукова
даследчай працы, змяшчаецца прапанова пра 
допуск да ўдзелу ў конкурсе і ўступнага іспыту 
(пры паступленні для навучання ў дзённай ці 
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завочнай форме) або заключэнне пра актуаль
насць тэматыкі і допуску да ўдзелу ў конкурсе 
(пры паступленні для навучання ў форме 
суіскальніцтва), выносіцца рэкамендацыя па 
кандыдатурах меркаваных навуковых 
кіраўнікоў;

Асобы, якія паступаюць у аспірантуру для 
навучання ў дзённай ці завочнай форме атры
мання адукацыі, здаюць уступны іспыт па спе
цыяльнай дысцыпліне ў аб’ёме навучальнай 
праграмы I ступені вышэйшай адукацыі. Для 
атрымання пасляўніверсітэцкай адукацыі ў 
аспірантуры ў форме суіскальніцтва здача 
ўступнага іспыту не патрабуецца.

Ад здачы ўступнага іспыту па спецыяльнай 
дысцыпліне з выстаўленнем адзнакі «дзесяць» 
вызваляюцца лаўрэаты спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, 
або лаўрэаты спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай 
моладзі, або лаўрэаты рэспубліканскіх і 
міжнародных конкурсаў навуковых прац па 
дысцыплінах, якія адпавядаюць профілю абра
най спецыяльнасці.

Прыём дакументаў у аспірантуру з 1 жніўня 
па 30 верасня 2014 года.

Залічэнне ў аспірантуру з 01 лістапада 2014 
года. 

Усім, хто паступае ў аспірантуру, перад 
уступным іспытам па спецыяльнасці неаб-
ходна забраць у аддзеле аспірантуры экза-
менацыйны ліст з бланкам пратаколу і пас-
ля іспыту ў гэты ж дзень вярнуць іх у аддзел 
аспірантуры.

Пералік спецыяльансцяў, па якіх плануецца 
прыём у 2014 годзе:

ДЗёННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ:
механіка-матэматычны факультэт
01.01.01 Рэчыўны, комплексны і функцыя

нальны аналіз
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, 

дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
01.01.07 Вылічальная матэматыка
01.01.09 Дыскрэтная матэматыка і матэма

тычная кібернетыка

факультэт прыкладнай матэматыкі і 
інфарматыкі

01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, 
дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне

01.01.05 Тэорыя верагоднасцяў і матэма
тычная статыстыка

01.01.09 Дыскрэтная матэматыка і матэма
тычная кібернетыка*

05.13.18 Матэматычнае мадэляванне, 
лікавыя метады і комплексы праграм

 05.13.19 Метады і сістэмы абароны 
інфармацыі, інфармацыйная бяспека

фізічны факультэт
01.01.03 Матэматычная фізіка*
01.04.02 Тэарэтычная фізіка
01.04.05 оптыка
01.04.07 Фізіка кандэнсаванага стану
01.04.10 Фізіка паўправаднікоў
01.04.16 Фізіка атамнага ядра і элементар

ных часціц
01.04.21 Лазерная фізіка
03.01.02 Біяфізіка
13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і вы

хавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)

факультэт радыёфізікі і камп’ютарных 
тэхналогій

01.04.01 Прыборы і метады эксперымен
тальнай фізікі

01.04.03 Радыёфізіка
05.13.01 Сістэмны аналіз, кіраванне і 

апрацоўка інфармацыі (па галінах)
05.13.19 Метады і сістэмы абароны 

інфармацыі, інфармацыйная бяспека

хімічны факультэт
02.00.01 Неарганічная хімія
02.00.02 Аналітычная хімія
02.00.04 Фізічная хімія
02.00.06 Высокамалекульныя злучэнні
03.01.04 Біяхімія

біялагічны факультэт
03.01.04 Біяхімія
03.01.05 Фізіялогія і біяхімія раслін
03.01.06 Біятэхналогія (у тым ліку біянана

тэхналогіі)
03.01.07 Малекулярная генетыка
03.02.03 Мікрабіялогія
03.02.05 Энтамалогія

03.02.07 Генетыка
03.02.08 Экалогія (па галінах)

гістарычны факультэт
05.25.02 Дакументалістыка, дакументазнаў

ства, архівазнаўства
07.00.02 Айчынная гісторыя
07.00.03 Усеагульная гісторыя (адпаведнага 

перыяду)
07.00.06 Археалогія
07.00.07 Этнаграфія, этналогія і антра па

логія
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і 

метады гістарычнага даследавання
24.00.03 Музеязнаўства, кансервацыя і 

рэстаўрацыя гісторыкакультурных аб’ектаў

эканамічны факультэт
08.00.01 Эканамічная тэорыя
08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай га

спадаркай (па галінах і сферах дзейнасці)
08.00.13 Матэматычныя і інструментальныя 

метады эканомікі

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.03 Гісторыя філасофіі
09.00.11 Сацыяльная філасофія
19.00.01 Агульная псіхалогія, псіхалогія асо

бы, гісторыя псіхалогіі
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія
22.00.01 Тэорыя, метадалогія і гісторыя 

сацыялогіі
22.00.08 Сацыялогія кіравання

філалагічны факультэт
10.01.01 Беларуская літаратура
10.01.08 Тэорыя літаратуры. Тэксталогія*
10.02.03 Славянскія мовы
10.02.19 Тэорыя мовы

Інстытут журналістыкі 
10.01.10 Журналістыка
10.02.19 Тэорыя мовы

факультэт міжнародных адносін
07.00.15 Гісторыя міжнародных адносін і 

знешняй палітыкі
08.00.14 Сусветная эканоміка
10.02.19 Тэорыя мовы
10.02.20 Параўнальнагістарычнае, тыпала

гічнае і супастаўляльнае мовазнаўства
10.02.22 Мовы народаў замежных краін 

Еўропы, Азіі, Афрыкі, абарыгенаў Амерыкі і 
Аўстраліі (усходнія мовы)

12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры
мальніцкае права; сямейнае права; міжна
роднае прыватнае права

12.00.10 Міжнароднае права; еўрапейскае 
права

23.00.02 Палітычныя інстытуты, працэсы і 
тэхналогіі

24.00.01 Тэорыя і гісторыя культуры

юрыдычны факультэт
12.00.01 Тэорыя і гісторыя права і дзяржа

вы; гісторыя вучэнняў пра права і дзяржаву
12.00.02 Канстытуцыйнае права; канстыту

цыйны працэс; муніцыпальнае права
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры

мальніцкае права; сямейнае права; міжна
роднае прыватнае права

12.00.04 Фінансавае права; падатковае 
права; бюджэтнае права

12.00.06 Зямельнае права; прыродарэсурс
нае права; экалагічнае права; аграрнае права

12.00.08 Крымінальнае права і крыміналогія; 
крымінальнавыканаўчае права

12.00.12 Крыміналістыка; судоваэкс
пертная дзейнасць; аператыўнавышуковая 
дзейнасць

12.00.13 Інфармацыйнае права
12.00.15 Грамадзянскі працэс; гаспадарчы 

працэс; арбітражны працэс

гуманітарны факультэт
24.00.01 Тэорыя і гісторыя культуры

геаграфічны факультэт
25.03.01 Фізічная геаграфія і біягеаграфія, 

геаграфія глеб і геахімія ландшафтаў
25.03.02 Эканамічная, сацыяльная, 

палітычная і рэкрэацыйная геаграфія
25.03.13 Геаэкалогія (па галінах)*
* Мэтавыя месцы.

ЗАВОЧНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ:
механіка-матэматычны факультэт
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, 

дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне*

хімічны факультэт
02.00.02 Аналітычная хімія

філалагічны факультэт
10.02.01 Беларуская мова*
10.02.02 Руская мова*
10.02.21 Прыкладная і матэматычная 

лінгвістыка*
13.00.02 Тэорыя і методыка навучання і вы

хавання (па галінах і ўзроўнях адукацыі)*

эканамічны факультэт
08.00.05 Эканоміка і кіраванне народнай га

спадаркай (па галінах і сферах дзейнасці)

факультэт міжнародных адносін
12.00.03 Грамадзянскае права; прадпры

мальніцкае права; сямейнае права; міжна
роднае прыватнае права

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.03 Гісторыя філасофіі
19.00.01 Агульная псіхалогія, псіхалогія асо

бы, гісторыя псіхалогіі*
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія*
22.00.01 Тэорыя, метадалогія і гісторыя 

сацыялогіі*
22.00.08 Сацыялогія кіравання*

юрыдычны факультэт
12.00.08 Крымінальнае права і крыміналогія; 

крымінальнавыканаўчае права*
12.00.13 Інфармацыйнае права*
12.00.14 Адміністрацыйнае права, 

адміністрацыйны працэс*
23.00.01 Тэорыя і філасофія палітыкі, 

гісторыя і метадалогія палітычнай навукі
23.00.02 Палітычныя інстытуты, працэсы і 

тэхналогіі
* Мэтавыя месцы.

НАВУЧАННе ў ФОРМе СУІСкАЛЬНІЦТВА:
факультэт прыкладнай матэматыкі і 

інфарматыкі
01.01.02 Дыферэнцыяльныя ўраўненні, 

дынамічныя сістэмы і аптымальнае кіраванне
05.13.17 Тэарэтычныя асновы інфарматыкі
05.13.18 Матэматычнае мадэляванне, 

лікавыя метады і комплексы праграм*

хімічны факультэт
02.00.02 Аналітычная хімія
02.00.04 Фізічная хімія

біялагічны факультэт
03.02.08 Экалогія (па галінах)*

гістарычны факультэт
07.00.03 Усеагульная гісторыя (адпаведнага 

перыяду)*
07.00.09 Гістарыяграфія, крыніцазнаўства і 

метады гістарычнага даследавання*

факультэт філасофіі і сацыяльных навук
09.00.14 Філасофія рэлігіі і рэлігіязнаўства 
19.00.05 Сацыяльная псіхалогія
22.00.08 Сацыялогія кіравання*

філалагічны факультэт
10.02.19 Тэорыя мовы

інстытут журналістыкі 
10.01.10 Журналістыка

юрыдычны факультэт 
12.00.03 Грамадзянскае права; 

прадпрымальніцкае права; сямейнае права; 
міжнароднае прыватнае права

кафедра педагогікі і праблем развіцця 
адукацыі 

13.00.01 Агульная педагогіка, гісторыя 
педагогікі і адукацыі*

кафедра фізічнага выхавання і спорту
13.00.04 Тэорыя і методыка фізічнага выха

вання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і 
адаптыўнай фізічнай культуры

* Мэтавыя месцы.

З планам прыёму ў дактарантуру (фор-
ма навучання дзённая і суіскальніцтва) 
можна азнаёміцца ў № 108 газеты  
«Звязда» за 12 чэрвеня 2014 г. ці на сайце 
www.bsu.by у раздзеле «Навука/дакта-
рантура» 

Даведкі па тэл. (017) 209 51 73, 209 50 24


