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Факультэт Дата і час Адказныя Тэле- 
фоны

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Курчатава, 10, аўд. 1

08 студзеня 2015 г., 13-30
26 сакавіка 2015 г., 13-30

Дзітчанка Таццяна Іванаўна 209-59-00

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Кастрычніцкая, 4, аўд. 317

10 студзеня 2015 г., 10-00
28 лютага 2015 г., 10-00

Бахар Андрэй Міхайлавіч
Шэўчык Сяргей Васільевіч

209-52-83
209-52-82

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Ленінградская, 16,  
аўд. 312

05 студзеня 2015 г., 12-00
26 сакавіка 2015 г., 12-00

Глядко Юлія Аляксандраўна
Харытонава Лілія 
Міхайлаўна

209-53-21
209-52-57

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Чырвонаармейская, 6, 
актавая зала

10 студзеня 2015 г., 12-00
24 сакавіка 2015 г., 13-00

Бярэйшык Лілія 
Уладзіміраўна

209-55-98

ІНСТЫТУТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 
вул. Кальварыйская, 9, 
актавая зала

06 студзеня 2015 г., 13-00
24 сакавіка 2015 г., 13-00

Зубчонак Наталля 
Анатольеўна 

259-70-93

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ 
пр. Незалежнасці, 4, аўд. 433

09 студзеня 2015 г., 14-00
21 сакавіка 2015 г., 14-00

Мядзведзеў Дзмітрый 
Георгіевіч 

209-52-49

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН 
вул. Ленінградская, 20,  
аўд. 1201

05 студзеня 2015 г., 13-00
28 сакавіка 2015 г., 13-00

Карэлін Сяргей Валер'евіч 209-59-77

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ 
пр. Незалежнасці, 4, аўд. 521

09 студзеня 2015 г., 14-00
24 сакавіка 2015 г., 14-00

Задворны Барыс 
Валянцінавіч 

209-50-70

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І 
КАМП'ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ 
вул. Курчатава, 5, аўд. 115

05 студзеня 2015 г., 10-00
21 сакавіка 2015 г., 10-00

Ушакоў Дзмітрый 
Уладзіміравіч 

209-58-36

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Курчатава, 5, аўд. 212

05 студзеня 2015 г., 12-00
23 сакавіка 2015 г. 12-00

Янушэвіч Іван Іванавіч 209-59-20

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ І 
САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 
вул. Кальварыйская, 9,  
аўд. 635

05 студзеня 2015 г., 14-00
26 сакавіка 2015 г., 14-00

Бобр Аляксандр Міхайлавіч 259-74-06

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
пр. Незалежнасці, 2, аўд. 220

06 студзеня 2015 г., 11-45
21 сакавіка 2015 г., 13-00

Саладухін Ігар Анатольевіч 209-50-67

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. К. Маркса, 31, актавая 
зала

05 студзеня 2015 г., 12-00
27 сакавіка 2015 г., 12-00

Важнік Сяргей 
Аляксандравіч 

222-36-02

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Ленінградская, 14,  
аўд. 301

29 снежня 2014 г., 14-00
28 сакавіка 2015 г., 14-00

Якіменка Таццяна 
Мар'янаўна 

209-52-53

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. К. Маркса, 31, аўд. 113

29 снежня 2014 г., 14-30
28 сакавіка 2015 г., 14-30

Абакумава Юлія Георгіеўна 222-39-96

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
вул. Ленінградская, 8, аўд. 
609

05 студзеня 2015 г.,10-00
24 сакавіка 2015 г., 10-00

Сатолін Уладзімір 
Мікалаевіч 

209-52-79

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ 
КІРАВАННЯ І САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ 
вул. Шпалерная, 7, аўд. 106

09 студзеня 2015 г., 11-00
27 сакавіка 2015 г., 11-00

Усцюшэнка Наталля 
Андрэеўна 

306-00-19

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ І 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ 
вул. Маскоўская, 5, аўд. 213

10 студзеня 2015 г., 11-00
28 сакавіка 2015 г., 11-00

Самусевіч Уладзімір 
Пятровіч 

399-23-93

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ  
ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ  
І КІРЫЛЫ 
пр. Незалежнасці, 24, аўд. 307

09 студзеня 2015 г., 14-00
27 сакавіка 2015 г., 14-00

Шымбалёва Алена Юр'еўна 327-64-65

ФАКУЛЬТЭТ 
ДАЎНІВЕРСІТЭЦКАЙ 
АДУКАЦЫІ 
вул. Акадэмічная, 25, аўд. 303

08 студзеня 2015 г., 14-00
26 сакавіка 2015 г., 14-00

Андрыянава Алена 
Мікалаеўна
Сакольчык Ірына 
Анатольеўна

284-00-14
284-00-83

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ 
вул. Камсамольская, 21,  
аўд. 409

08 студзеня 2015 г., 10-00
26 сакавіка 2015 г., 10-00

Урублеўская Ніна 
Генадзеўна

328-55-34

ЛІЦЭЙ 
вул. Ульянаўская, 8, актавая 
зала

29 снежня 2014 г., 11-00
24 сакавіка 2015 г., 11-00

Шніп Макар Аляксандравіч 209-52-65

Запрашае БДУ! ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЁН 
АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ

у БДУ на 2014/2015 навучальны год

АДРАС ПРыёмнАЙ кАміСіі
Мінск, вул. Ленінградская, 16, корпус геаграфічнага факультэта, п. 112.
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 ўстанова вышэйшай адукацыі, 
найбуйнейшы адукацыйны, навукова-вытворчы 
і культурны цэнтр Рэспублікі Беларусь.

Зараз у БДУ навучаецца больш за 31 тыс. 
студэнтаў І і ІІ ступеняў, з іх каля 22 тыс. – на 
дзённай і 9 тыс. – на завочнай форме наву-
чання. 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. Навучальны працэс вядзец-
ца па 71 спецыяльнасці, 76 напрамках, па 278 
спецыялізацыях. 

У 2015 годзе прыём на першы курс бу-
дуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, а такса-
ма Дзяржаўны інстытут кiравання i сацыяль-
ных тэхналогiй, Інстытут бізнесу і менеджмен-
ту тэхналогій, Інстытут тэалогіі імя святых 
Мяфодзія і Кірылы. Усяго плануецца прыняць 
каля 6 тыс. абітурыентаў, у тым ліку каля 2 тыс. 
на дзённую бюджэтную форму навучання.

За апошнія 3 гады ў БДУ пачатая падрыхтоўка 
па 18 новых спецыяльнасцях і 37 напрамках 
спецыяльнасцяў I ступені вышэйшай аду кацыі. 
Сёлета плануецца прыём на новую спецыяль-
насць – «дзяржаўнае кіраванне і права» і новыя 
напрамкі – «дызайн касцюма і тканіны» (ДІКСТ) 
і «геадэмаграфія» (геаграфічны факультэт). 

Студэнты дзённай формы навучання, па-
спяховасць якіх не ніжэйшая за «сем», пас-
ля заканчэння другога курса могуць на плат-
най аснове паралельна навучацца па другой 
спецыяльнасці і ў выніку атрымаць два ды-
пломы. 

Студэнты БДУ бралі ўдзел у міжнародных 
алімпіядах па матэматыцы; па інфарматыцы і 
праграмаванні; па экстрэмальным праграма-
ванні IEEEXtreme 5.0; экалагічнай бяспе-
цы, па прыкладных матэматыцы і фізіцы; па 
эканамічных, фінансавых дысцыплінах і пытан-
нях кіравання; па дызайне, у рэспубліканскай 
алімпіядзе па правазнаўстве. Па выніках 
алімпіяд студэнты БДУ занялі 68 прызавых 
месцаў, з іх: 1 месца – 22, 2 месца – 28, 3 мес-
ца – 18 студэнтаў. 

Каманда студэнтаў БДУ з'яўляецца ся-
рэбраным прызёрам чэмпіянату свету па 
праграмаванні ACM. Студэнты ўдзельнічаюць 
у міжнародных конкурсах кітайскай мовы і 
творчасці (КНР, Шыцзячжуан); па між на род-
ным гуманітарным праве імя Ф. Мартэнса; па 
інвестыцыйным праве FDI Moot Court (Вялі ка-
брытанія, Лондан) і інш. 

Арганізацыя навучання ў БДУ грунтуец-
ца на абавязковым спалучэнні яго з навукова-
даследчай дзейнасцю. Тут дзейнічае  болей за 
40 СНДЛ прыродазнаўчанавуковага і гума ні-
тар нага кірунку. 

БДУ мае пагадненні аб супрацоўніцтве 
больш чым з 360 універсітэтамі з 50 краін 
свету. 29 замежных грамадзян з’яўляюцца 
ганаровымі прафесарамі БДУ.

У сусветным вэбаметрычным рэйтын-
гу ўніверсітэтаў Webometrics БДУ ўваходзіць 
у 2 % найлепшых навучальных устаноў. Бел-
дзяржуніверсітэт апярэдзіў усе айчынныя і 
прапусціў наперад толькі 4 расійскія ВНУ. 

Паводле рэйтынгу вядомага брытанска-
га агенцтва QS (QS World University Rankings) 
БДУ ў 2015 г. увайшоў у топ-500 найлепшых 
універсітэтаў свету. 

У БДУ створаны спрыяльныя ўмовы для 
працы і адпачынку. Каля 2/3 іншагародніх 
першакурснікаў атрымліваюць месца ў 
інтэрнаце. У 2013 г. адкрыўся інтэрнат у Сту-
дэнцкай вёсцы на больш як 1100 месцаў. 
У 2014 г. завяршыўся капітальны рамонт 
інтэрната № 3. Да паслуг студэнтаў – стадыё-
ны, спартыўныя і трэнажорныя залы, басейны. 
Дзейнічае больш за 60 агульнаўніверсітэцкіх 
творчых калектываў і аб’яднанняў.

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

Жадаем поспехаў!
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Агульная колькасць прафесараў – 31; 
дацэнтаў – 68; аспірантаў – 36; магістрантаў – 
17; студэнтаў – 610. 

Падрыхтоўка ажыццяўляецца па спецыяль-
насцях «Камп’ютарная фізіка» (кваліфікацыя 
– «Фізік. Праграміст»), «Ядзерныя фізіка і 
тэхналогіі» (кваліфікацыя – «Фізік. Інжынер»), 
«Фізіка нанаматэрыялаў і нанатэхналогій» 
(кваліфікацыя – «Фізік. Інжынер»), а таксама 
«Фізіка», у межах якой тры напрамкі: навукова-
даследчы (кваліфікацыя – «Фізік. Даследчык»), 
вытворчы (кваліфікацыя – «Фізік. Інжынер») і 
кіраўніцкі (кваліфікацыя – «Фізік. Менеджар»).

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 
цела і матэрыялазнаўства, функцыянальныя 
нанаматэрыялы, 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 нашых выпускнікоў размяркоўваецца 
па заяўках вядучых камп'ютарных кампаній: 
СП ЗАТ «Міжнародны дзелавы альянс» (больш 
вядомае як IBA), ЗТАА EPAM Systems, ЗАТ 
«Ітранзішн» і інш. 

Нашы выпускнікі працуюць у НДІ, кан-
с т р у к т а р с к і х  б ю р о , 
наву кова-вытворчых 
прадпрыемствах, на-
вучальных установах і 
іншых арганізацыях, у 
тым ліку ў фірмах розна-
га профілю. 

У чым спецыфіка фі-
зічнага факультэта, якія 
магчымасці развіцця 
навуковай кар'еры? 
Думкамі на гэту тэму 
з намі падзяліўся да-
цэнт кафедры тэарэтыч-
най фізікі, прэзідэнцкі 
стыпендыят за 2010 
год  Андрэй Навіцкі, 
які скончыў фізфак у 
2002 г.: «Тых, хто ідзе 
н а  ф і з і ч н ы  ф а к у л ь-
тэт, прыцягвае магчы-
масць спазнаць свет, 
зразумець законы пры-
роды, мець зносіны з 

замежнымі калегамі, быць у рэчышчы сучасных 
даследаванняў у любой галіне фізікі. Вялікая 
колькасць выпускнікоў кафедры тэарэтычнай 
фізікі працуюць ва ўніверсітэтах і інстытутах па 
ўсім свеце, у навукаёмістай індустрыі. З 2010 
па 2012 гады я працаваў у Інстытуце фатонікі 
Тэхнічнага ўніверсітэта Даніі ў групе «Мета-
матэрыялы» (кіраўнік – былы супрацоўнік ка-
федры тэарэтычнай фізікі А.У. Лаўрыненка). 

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

Мне спадабалася, што ў Даніі працуюць людзі 
з многіх краін свету, што там часта праводзяц-
ца семінары, на якіх можна даведацца новае з 
першых вуснаў. На кафедры тэарэтычнай фізікі 
мы пастараліся стварыць пэўны аналаг атмас-
феры такіх семінараў».

Узровень адукацыі, атрыманы на факуль-
тэце, дазваляе выпускнікам лёгка адапта-
вацца 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 ды-
рэктара ўласнай юрыдычнай фiрмы, якая па-
спяхова iснуе ўжо болей за 10 гадоў. «Вельмi 
добра адчуваецца рознiца памiж падыхо-
дам да права юрыста i падыходам фiзiка-
юрыста, – падзялiўся ўласным досведам Вiталь 
Фёдаравiч. – Разглядаючы заканадаўства, я 
аналiзую яго так, як гэта робяць фiзiкi ў да-
чыненнi да фiзiчных заканамернасцяў i з’яў. 
Тым больш сённяшняе жыццё немагчы-
ма ўявіць без высокiх тэхналогiй. А займац-
ца юрыдычным суправаджэннем навукова-
тэхнiчных галін, безумоўна, можа толькi той, 
хто добра з iмi знаёмы». В. Брагiнец лічыць, 
што фiзiчны факультэт – выдатнае месца для 
набыцця ведаў і навыкаў, якiя могуць быць 
скарыстаныя ў прынцыпе ў любой прафесii. 
Ён спрыяе развiццю аналiтычнага мыслення, 
логiкi – таго, што неабходна для паспяховай 
дзейнасцi ў кожнай сферы.

Больш падрабязныя звесткі пра факультэт 
можна знайсці на нашым сайце, дзе змешча-
на інфармацыя пра «Дні адчыненых дзвярэй» 
(6 студзеня і 21 сакавіка 2015 года), вочна-
завочную школу па фізіцы і матэматыцы для 
абітурыентаў, а таксама шмат іншай карыснай 
інфармацыі.

Паважаныя абітурыенты! Сардэчна запра-
шаем вас на фізічны факультэт БДУ, дзе вы 
зможаце атрымаць якасную сучасную аду-
кацыю і авалодаць самай універсальнай 
прафесіяй – ФІЗІК.

На 11 кафедрах працуюць 152 выкладчыкі, 
з іх 3 акадэмікі і 2 члены-карэспандэнты НАН 
Беларусі, 35 прафесараў, 83 дацэнты, канды-
даты навук.

З верасня 2013 г. адбыўся пераход на чаты-
рохгадовае навучанне. У сувязі з гэтым факуль-
тэт вядзе набор на наступныя спецыяльнасці:  
«Механіка і матэматыч  нае мадэляванне», 
«Матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі», 
«Камп’ютарная матэматыка і сістэмны 
аналіз», «Матэматыка (па напрамках)». 

У рамках спецыяльнасці «Механіка і матэма-
тычнае мадэляванне» вядзецца падрыхтоўка 
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», 
«Біямеханіка» і «Механіка нанасістэм». 

Выпускнікі спецыяльнасці «Механіка і ма-
тэматычнае мадэляванне» будуць праца-
ваць у ВНУ; навукова-даследчых установах; 
канструктарскіх і праектных арганізацыях; ва 
ўстановах і арганізацыях, звязаных з мадэ-
ляваннем (матэматычным і камп'ютарным) 
механічных працэсаў і механізмаў, а такса-
ма з праграмаваннем. Кваліфікацыя «Механік. 
Матэматык -прыкладнік». 

Падрыхтоўка па спецыяльнасці «Матэ-
ма тыка», як і раней, вядзецца 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 асобных навучальных 
планах адпавядна сённяшнім патрабаванням. 

Напрамак «Матэматычныя метады ў эка-
номіцы» мае эканамічны ўхіл. Выпускнікі пра-
цуюць як прафесійныя матэматыкі ў даследчых 
установах, а таксама як эканамісты- матэматыкі 
– у банках, страхавых фірмах, агенцтвах па про-
дажы нерухомай маёмасці і г. д. Кваліфікацыя 
«Матэматык. Матэматык-эканаміст». 

Выпускнікі напрамку «Навукова-канструк-
тарская дзейнасць» працуюць у айчын-

ных і замежных даследчых установах, пра-
ектных арганізацыях, на прадпрыемствах. 
Кваліфікацыя «Матэматык. Канструктар 
праграмна-апаратных сістэм». 

Выпускнікі спецыяльнасці «Камп'ютарная 
матэматыка і  с істэмны аналіз» будуць 
спецыялістамі па распрацоўцы, стварэнні і 
суправаджэнні інфармацыйных сістэм любо-
га ўзроўню; распрацоўцы і прымяненні матэ-
матычных метадаў апрацоўкі, назапашвання, 
надзейнасці захавання, перадачы і забеспя-
чэння абароны інфармацыі. Кваліфікацыя «Ма-
тэматык. Сістэмны аналітык». 

З 2014 г. на спецыяльнасць «Матэматыка і 
інфармацыйныя тэхналогіі» праходзіць на-
бор па двух напрамках: «Вэб-праграмаванне 
і інтэрнэт-тэхналогіі» і «Матэматычнае і пра-
грамнае забеспячэнне мабільных прылад».

У рамках гэтых на прам каў студэнты будуць 
вывучаць курсы па асноўных мовах прагра-
мавання, Java і NET-тэхналогіях, тэхналогіях 
праектавання і  работы з базамі даных, 
камп'ютарнай бяспецы і абароне інфармацыі. 
Кваліфікацыя «Матэматык. Спецыяліст па 
інфармацыйных тэхналогіях».

Алег Бабуль, вядучы інжынер-праграміст 
З П  E PA M  S y s t e m s ,  к а н д ы д ат  ф і з і к а -
матэматычных навук. Выпускнік 2006 г.

– Менавіта ў сту-
дэнцкія гады вызна-
чаецца кола інтарэсаў 
м а л а д о г а  ч а л а в е -
ка і закладваюцца пра-
фесійныя навыкі, якія 
ё н  б у д з е  р а з в і в а ц ь 
і  в ы к а р ы с т о ў в а ц ь  у 
будучыні. Асноўны ўплыў 
на працэс фарміравання 
кругагляду студэнтаў аказваюць выкладчыкі, 
якія раскрываюць перад імі перспектывы 
прафесіі і дапамагаюць рэалізаваць сябе.

На механіка-матэматычным факультэце 
выдатны прафесарска -выкладчыцкі калектыў. 
Цікавасць да праграмавання ў мяне з’явілася 
дзякуючы лекцыям І. М. Блінова і С. В. Сузда-
ля. Працую інжынерам-праграмістам больш 
за 7 гадоў, зараз у кампаніі EPAM Systems 
– вядучым распрацоўшчыкам праграмна-
га забеспячэння ў Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропе.

А . М . М а ш э н с к і , 
выпускнік 1992 г., ге-
неральны дырэктар СП 
«Санта IмпэксБрэст»

– Вызначальным для 
мяне пры паступ ленні на 
механіка-матэматычны 
факультэт стала тое, 
што мяне будуць вучыць 
высока прафесіянальныя 
настаўнікі. У мяне не было сумненняў у тым, 
што я атрымаю якасную прафесіянальную аду-
кацыю.

Мне сапраўды пашанцавала, што га-
ды вучобы прайшлі менавіта тут, дзе база-
выя дысцыпліны, спорт і зносіны даюць маг-
чымасць фарміраваць сябе не толькі як 
прафесіянала, а таксама як асобу.

Тыя навыкі, якія я атрымаў у час вучобы, 
дапамаглі мне дасягнуць поспехаў у тым, чым 
я займаюся.

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.

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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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 су-
довай сістэме дзяржавы, у праваахоўных ор-
ганах, адвакатуры, натарыяце, на прадпрыем-
ствах усіх формаў уласнасці. Сярод выпускні-
коў – міністры, дэпутаты Нацыянальнага схо-
ду, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый. Выпускнікі 
факультэта ўзначальваюць Канстытуцыйны i 
Вярхоўны cуды, Міжнародны арбітражны суд 
пры Беларускай гандлёва-прамысловай па-
лаце, Міжнародны арбітражны (трацейскі) суд 
«Палата арбітраў пры Саюзе юрыстаў», Ге-
неральную пракуратуру Рэспублікі Беларусь, 
зай маюць кіраўнічыя пасады ў Адміністрацыі 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь і Міністэрстве 
юстыцыі Рэспублікі Беларусь. 

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

Р. А. Васілевіч, 
загадчык кафедры 
к а н с т ы т у ц ы й н а г а 
права, доктар юры-
дычных навук, пра-
фесар, заслужаны 
юрыст Рэспублікі Бе-
ларусь. 

–  Ю р ы д ы ч н ы  
ф а к у л ь т э т  Б Д У 
з ’ я ў л я е ц ц а  ф л а г -
манам падрыхтоўкі 
спе цыялістаў у галіне правазнаўства 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 за-
межнай юрыдычнай навукі.

Выпускнікі факультэта запатрабаваны ва 
ўсіх галінах народнай гаспадаркі, працуюць 

БіЯлАГічны ФАкУльтэт

ЮРыДычны ФАкУльтэт

На факультэце дзейнічаюць 9 кафедраў, 
9 навукова-даследчых лабараторый, за-
алагічны музей, батанічны сад, гербарый, 
вучэбная лабараторыя вылічальнай тэхнікі 
і тэхнічных сродкаў навучання і вучэбна- 
навуковы цэнтр «Нарачанская біялагічная 
станцыя імя Г. Г. Вінберга». Функцыяну-
юць 9 філіялаў кафедраў на базе навуко-
вых устаноў Нацыянальнай акадэміі на-
вук, прыродаахоўных устаноў і прамысло-
вых прадпрыемстваў. Працуюць 2 акадэмікі, 
2 члены-карэспандэнты НАН Беларусі, 19 
дактароў і 85 кандыдатаў навук.

Навучаюцца больш за 2000 студэнтаў, 35 
магістрантаў і 50 аспірантаў. 

Падрыхтоўка спецыялістаў на дзённым 
аддзяленні вядзецца па 4 
спецыяльнасцях: «Біялогія» 
( н а п р а м к і  « Н а в у к о в а -
в ы т в о р ч а я  д з е й н а с ц ь » , 
«Навукова-педагагічная дзей-
насць» і  «Біятэхналогія»), 
«Біяэкалогія», «Біяхімія» 
і  « М і к р а б і я л о г і я » .  С т у -
дэнты атрымліваюць адну 
з 6 кваліфікацый: «Бiёлаг», 
«Біёлаг. Выкладчык біялогіі 
і хіміі», «Біёлаг-біятэхнолаг. 
Выкладчык біялогіі», «Біёлаг- 
эколаг. Выкладчык біялогіі і 
экалогіі», «Біёлаг. Біяхімік» 
і «Біёлаг. Мікрабіёлаг». На 

завочным аддзяленні падрыхтоўка вядзец-
ца па спецыяльнасцях «Біялогія» (напрамкi: 
«Навукова- вытворчая дзейнасць» i «Навуко-
ва -педагагiчная дзейнасць»), «Біяэкалогія», 
«Біяхімія» і «Мікрабіялогія». 

Дзейнічаюць дзевяць студэнцкіх навуко-
вых гурткоў, студэнцкія навукова-даследчыя 
лабараторыі малекулярнай біятэхналогіі; 
прыкладных праблем расліннай клеткі і 
біятэхналогіі раслін; структуры і дынамікі 
біяразнастайнасці; біяінфарматыкі і малеку-
лярнай эвалюцыі жывёл.

Выпускнікі факультэта могуць праца-
ваць супрацоўнікамі навукова-даследчых 
інстытутаў, на прадпрыемствах аграпра-
мысловага комплексу, фармацэўтычнай, 
біяхімічнай, мікрабіялагічнай, ветэрынар-
най і харчовай прамысловасці, на прад-

прыемствах, 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, эк-
с пертна- аналітычных, мытных установах, 
выкладчыкамі сярэдніх і вышэйшых навучаль-
ных устаноў і г. д.  

Прафесія біёлага – прафесія будучыні!

Вадзім Дзямід-
чык, загадчык кафед-
ры клетачнай біялогіі 
і біяінжынерыі раслін  
біялагічнага факультэ-
та, доктар біялагічных 
навук, член Брытан-
с к а й  а к а д э м і і  в ы -
ш э й ш а й  а д у к а ц ы і . 
Выпускнік 1994 г.

– У юнацтве марыў 
стаць то мастаком, то архітэктарам, то трэне-
рам па акадэмічнай грэблі. Але з дзясятага кла-
са 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 лабараторных 
заняткаў (5000 у БДУ супраць 300–500 у Кем-
брыджы), так і па глыбіні і сістэматычнасці пада-
чы матэрыялу. Наш біяфак сёння – гэта, магчы-
ма, найбуйнейшы па колькасці студэнтаў біяфак 
Усходняй Еўропы, добра абсталяваны, пры-
гожы, ветлівы, з амаль стогадовай гісторыяй 
лідара беларускай вышэйшай школы.

Аляксандр Мас-
н ы ,  м а г і с т р а н т 
біялагічнага факуль-
тэта. Выпускнік 2014 г.

–  М о й  ш л я х  д а 
біялогіі быў цярністым: 
спачатку я шукаў ся-
б е  с я р о д  х і м і ч н ы х 
с п е ц ы я л ь н а с ц я ў 
і  т о л ь к і  п о т ы м 
зрабіў для сябе са-
м а е  в а ж н а е  а д -
крыццё – біялогію. Факультэт дапамог мне 
рэалізавацца не толькі ў вучобе і навуцы, але 
таксама даў магчымасць паспрабаваць ся-
бе ў ролі старшыні савета старастаў. Пад-
час вучобы я ўбачыў прыгажосць біялогіі як 
навукі, яе шматграннасць і дасканаласць. 
Кожны крок да ведаў прыносіў мне вялікае за-
давальненне, таму сваю будучыню я бачу вы-
ключна ў навуцы. Пасля біяхіміі я вырашыў па-
спрабаваць сябе ў міждысцыплінарнай галіне 
– біяінфарматыцы. У гэтай навуцы з дапамо-
гай камп'ютарных метадаў аналізу навукоўцы 
спрабуюць выявіць генетычныя механізмы, 
знайсці новыя больш эфектыўныя лекі, зма-
дэляваць жыццёвыя працэсы ў клетцы. Мяне 
прыцягваюць гэтыя пакуль закрытыя для лю-
дзей веды. І я вельмі ўдзячны біялагічнаму 
факультэту БДУ за тое, што ён даў фунда-
ментальныя веды  і паказаў кірунак маіх да-
лейшых даследаванняў.

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: 21 доктар навук і пра-
фесар, 150 кандыдатаў юрыдычных навук, 
дацэнтаў, 94 выкладчыкі. 

На факультэце 10 кафедраў, «Юрыдычная 
клініка» і 3 вучэбныя кабінеты: тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, 
прававой інфарматыкі. Навучаецца больш за 
3,5 тыс. студэнтаў, магiстрантаў, аспірантаў.

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 
трох спецыяльнасцях: «Правазнаўства» 
– ква ліфікацыя «Юрыст»; «Паліталогія» 
–  к в а л і ф і к а ц ы я  « П а л і т о л а г -  ю р ы с т »  і 
«Эканамічнае права» – кваліфікацыя «Юрыст 

з веданнем эканомікі». Па спецыяльнасці «Пра-
вазнаўства» прапануецца таксама завочная 
форма навучання, 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, права-
вое забеспячэнне камерцыйнай дзейнасці, 
прававое рэгуляванне фінансаў і крэдыту, 
палітыка і дзяржаўнае кіраванне, еўрапейскае 
эканамічнае права.

Вучэбны працэс спалучае класіч ную фор-
му выкладання з новымі аду кацыйнымі 

тэхналогіямі. Факультэт забяспечаны 
сучаснымі тэхнічнымі сродкамі навучання, 
аб’яднанымi лакальнай сеткай. Практычныя 
навыкі студэнты набываюць на семінарскіх 
занятках, вучэбных і вытворчых практыках, 
у «Юрыдычнай клініцы», дзе яны кансульту-
юць малазабяспечаных грамадзян. 

На факультэце створаны ўсе ўмовы для 
вучэбнай, навуковай дзейнасці і рэалізацыі 
творчых здольнасцяў студэнтаў. На пра-
ця гу навучальнага года праводзяц-
ца студэнцкія навуковыя канферэнцыі, 
кон кур сы навуковых работ, функцыя-
нуе форум на афiцыйным сайце фа-
культэта, дзейнічаюць студэнцкія орга-
ны самакіравання, на кафедрах працуюць 
студэнцкія навуковыя гурткі.

На факультэце штогод праводзіц-
ца Беларуская студэнцкая юрыдыч ная 
алімпіяда. На базе музея правазнаўства 
працуе гісторыка -патрыятычны цэнтр «Па-
мяць». 

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

Юрыдычны факультэт БДУ сёння – вя-
дучы вучэбны і навуковы цэнтр падрыхтоўкі 

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, 
загадчык кафедры 
фінансавага пра-
ва і правовога рэгу-
лявання гаспадар-
чай дзейнасці, стар-
шыня ГА «Беларускі 
рэспубліканскі са-
юз юрыстаў», доктар 
юрыдычных навук, 
прафесар, заслужа-
ны юрыст Рэспублікі Беларусь.

– БДУ – аlma mater многіх пакаленняў 
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 запатра-
баваны ў дзяржаўных органах, у тым ліку ў 
эканамічных судах рэспублікі, міжнародных 
арганізацыях, адвакацкіх калегіях, буйных пры-
ватных кампаніях, у юрыдычным суправаджэнні 
бізнесу.

Студэнцкія гады – самыя яркія і пра-
дуктыўныя. Гэта час эфектыўных інвестыцый 
у сваю паспяховую будучыню. Юрысты – гэ-
та 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



29 снежня 2014 года, № 19 (2122)

 4

ФАкУльтэт ПРыклАДноЙ
мАтэмАтыкі і інФАРмАтыкі

ФПМІ заснаваны 1 красавіка 1970 г. 
Выкладчыцкі склад налічвае больш за 200 ча-

лавек, сярод якіх акадэмiк, член -карэспандэнт 
НАН Беларусi, 30 прафесараў і дактароў навук, 
больш за 100 дацэнтаў і кандыдатаў навук. 

На факультэце дзейнічаюць 11 кафедраў, 
навучаюцца больш за 1400 студэнтаў дзённай 
формы навучання. 

За час свайго існавання ФПМІ падрыхтаваў 
амаль 10 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 – с істэмны праграміст» ) , 
«Эканамічная кібернетыка» (кваліфікацыя 
«Матэматык- эканаміст»), «Актуарная матэма-
тыка» (кваліфікацыя «Матэматык- фінансіст»), 
«Камп'ютарная бяспека» (кваліфікацыя 
«Спецыяліст па ахове інфармацыі. Матэ-
матык») ,  «Прыкладная інфарматыка» 
(кваліфікацыя «Інфарматык. Спецыяліст па 
распрацоўцы праграмнага забеспячэння»). 
Незалежна ад спецыяльнасці выпускнікі ФПМІ 
могуць займацца аналітычнай, навуковай, 
кіраўнічай і практычнай дзейнасцю, звязанай 
з праектаваннем, распрацоўкай, эксплуатацы-
яй і суправаджэннем прыкладнога і сістэмнага 
праграмнага забеспячэння.

Студэнты, якія навучаюцца на факультэ-
це на першай ступенi вышэйшай адукацыi, 
атрымліваюць фундаментальную матэматыч-
ную i праграмiсцкую падрыхтоўку (матэматыч-
ны аналіз, алгебра і аналітычная геаметрыя, 
дыскрэтная матэматыка, мовы праграмавання, 
камп'ютарныя сеткi, базы даных, функцыяналь-
ны аналіз, варыяцыйнае вылічэнне, лікавыя 
метады i iнш.), вывучаюць цыкл спецыяльных 
дысцыплін, што адносяцца да iнфарматыкi 
i  матэматычнага мадэлявання (тэорыя 
алгарытмаў, аптымальнае кіраванне, дынаміка 
механічных сістэм, тэорыя ўстойлівасці, матэ-

матычная эканоміка, фінансавая матэматыка, 
тэорыя гульняў і даследаванне аперацый, тэо-
рыя верагоднасцяў і матэматычная статысты-
ка, тэорыя рызык і інш.). На другой ступенi вы-
шэйшай адукацыi нашы выпускнiкi падрыхтава-
ны для навучання па спецыяльнасцях факуль-
тэта: «Прыкладная матэматыка i iнфарматыка», 
«Матэматычнае i праграмнае забеспячэн-
не iнфармацыйнай бяспекi» (кваліфікацыi 
«Магiстр фiзiка-матэматычных навук»), «Ал-
гарытмы i сiстэмы апрацоўкi вялiкiх аб'ёмаў 
iнфармацыi (Big Data)» (кваліфікацыя «Магiстр 
прыкладной матэматыкi i iнфарматыкi»). 

Сучаснае жыццё немагчымае без выкары-
стання дасягненняў прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі.  Яны запатрабаваны ў вы ра-
шэнні канкрэтных фізічных, эканамічных, 
фінансавых, сацыяльных, тэхнічных задач, 
калі змястоўную сутнасць той альбо іншай 
праблемы трэба перавесці на мову формул і 
знайсці эфектыўнае рашэнне. Менавіта таму 
спецыялісты ў галіне прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі запатрабаваныя сучасным жыц-
цём і маюць добрыя перспектывы знайсці 
цікавую і высокааплатную працу. Доказам 
гэтаму служыць тое, што факультэт цес-
на супрацоўнічае і мае афiцыйныя дамовы 
аб падрыхтоўцы спецыялістаў з Нацыяналь-
ным банкам Рэспублікі Беларусь i шматлiкiмi 
камерцыйнымi банкамi, з больш як 100 кам-
панiямі Парка высокiх тэхналогiй і іншымі 
прадпрыемствамі і арганізацыямі.

Студэнцкае жыццё насычана яркімі па-
дзеямі. Штогод шырока святкуюцца разам з 
выкладчыкамі Дні ФПМІ. Ладзяцца канцэр-
ты факультэцкай каманды КВЗ, студэнцкiя 
капуснiкi, Дзень першакурсніка і іншыя. 
Апошнія навіны можна прачытаць у штомесяч-
най газеце «ФПМы» і на сайце факультэта. 

Іншагароднім студэнтам даецца месца ў 
інтэрнаце, дзе створаны камфортныя ўмовы 
пражывання: функцыянуюць трэнажорны i 
більярдны пакоі, відэазалы, сертыфікаваная 
камп'ютарная сетка, якая дазваляе падклю-
чаць камп'ютары непасрэдна да адукацыйных 
сервераў факультэта з выхадам у інтэрнэт. 

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 класа школы) і мерапрыем-
ствы 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 шматразова 
былі фіналістамі каманднага чэмпіянату свету 
па праграмаванні (ACM ICPC), у якім прымаюць 
удзел каманды звыш 2300 універсітэтаў свету! 
Найвышэйшага поспеху наша каманда дасяг-
нула ў 2004 г., калі заваявала залаты медаль, у 
2008 г. – бронзавы, а ў 2012 і 2013 гг. – сярэбра-
ны. На студэнцкіх алімпіядах па матэматыцы з 
2001 г. студэнты ФПМІ заваявалі 75 медалёў 
(75 удзельнікаў – 75 узнагарод, у тым ліку 39 
залатых медалёў), а ў 2003 і 2005 гг. узялі пер-
шыя месцы ў агульнакамандным спаборніцтве. 
Нездарма на факультэце вучыліся і вучацца 
больш за 600 лаўрэатаў спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай 
падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў, 
больш за 90 з іх валодаюць 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 («ЮНІцэнтр–ХХI»).

А. В. Тузікаў, генеральны дырэктар 
Аб'яднанага інстытута праблем інфарматыкі 
НАН Беларусі, доктар фізіка-матэматычных на-
вук. 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 навуко-
вай, так і ў прафесійнай. Нездарма попыт на 
выпускнікоў ФПМІ не проста высокі – у любой 
арганізацыі (навуковая ўстанова, ВНУ, банк 
або ІТ-кампанія) кожны кіраўнік ведае: любы 
выпускнік факультэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі адразу і лёгка ўключаецца ў самую 
складаную працу і дамагаецца поспеху.

С. А. Гвардзейцаў, 
генеральны дырэктар 
кампані і  «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.

ГеАГРАФічны ФАкУльтэт

На геаграфічным факультэце існуюць на-
ступныя спецыяльнасці і спецыялізацыі. 

Ге а г р а ф і я .  Н а п р а м а к  « Н а в у к о в а -
педагагічная дзейнасць». Спецыялізацыі: 
геаграфія турызму і экскурсійны менеджмент; 
эканамічная геаграфія; дэмаграфія; геаграфія 
глебаў, зямельныя рэсурсы і меліярацыя; 
рэгіянальнае кіраванне; рацыянальнае прыро-
дакарыстанне і ахова прыроды; біягеаграфія. 

Напрамак «Геадэмаграфія».
Напрамак «Геаінфармацыйныя сістэмы».
Гідраметэаралогія. 
Космааэракартаграфія. 
Геаэкалогія. Спецыялізацыі: ахова прыро-

ды і рацыянальнае выкарыстанне прыродных 
рэсурсаў; геаэкалагічны менеджмент. 

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», 
напрамак «Навукова- педагагічная дзей-
н а с ц ь » ) ,  « Ге о г р а ф .  Г і д р а м е т э а р о л а г » 
(«Гідраметэаралогія»), «Географ. Спецыяліст 
па геаінфармацыйных сістэмах» («Геаграфія», 
напрамак «ГІС»). «Географ-эколаг. Выкладчык 
геаграфіі і экалогіі» («Геаэкалогія»), «Інжынер-

геолаг» («Геалогія і разведка радовішчаў ка-
рысных выкапняў»). «Географ. Спецыяліст па 
картографа-геадэзічнай дзей насці» («Косма-
аэракартаграфія»). «Географ. Геадэмограф» 
(«Геаграфія», напрамак «Геадэмаграфія»).

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 
геаінфармацыйных сістэмах»  адкрывае 
шырокія магчымасці для атрымання тэарэ-
тычнай і практычнай падрыхтоўкі па комплек-
се дысцыплін, неабходных пры распрацоўцы 
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», «Бел-
картаграфія», «Белдзіпразем»). 

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

Інжынеры- геолагі працуюць у структур-
ных падраздзяленнях упраўлення па геалогіі 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы нава-
кольнага асяроддзя, ДП «Белдзяржгеацэнтр», 
ААТ «Белгархімпрам», у навукова-даследчых і 
праектных інстытутах геалагічнага профілю.

Картографы будуць працаваць у вытворчых 
прадпрыемствах і ў арганізацыях Дзяржаўнага 
камітэта па маёмасці Беларусі («Белгеадэзія», 
«Белкартаграфія», «Белаэракосмагеадэзія», 
«Картгеацэнтр»), праектных арганізацыях 

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

Дэкан – доктар геаграфічных навук дацэнт Дзмітрый леанідавіч іВАноЎ 
Адрас: г. мінск, вул. ленінградская, 16 
тэл. 209-52-57. Факс 209-50-15. е-mail: geo@bsu.by; www.geo.bsu.by

Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры. 
С п е ц ы я л і с т ы - г е а д э м о г р а ф ы  б у д у ц ь 

размяркоўвацца ў профільныя ўстановы 
Мінпрацы, Мінэканомікі і Нацыянальнага ста-
тыстычнага камітэта.

Л і т в і н к а  Н і н а 
Генадзеўна, студэнтка 
магістратуры кафедры 
геадэзіі і  картаграфіі 
г е а г р а ф і ч н а г а  ф а -
культэта БДУ, інжынер 
упраўлення аэрадром-
нага праектавання ДП 
«Белгіпрадар». Занесе-
на на Дошку пашаны БДУ, стыпендыят Урада 
Славацкай Рэспублікі (стажыравалася на ка-
федры геаграфіі і прыкладной геаінфарматыкі 
Прэшаўскага ўніверсітэта). Рэдактар весніка 
геаграфічнага факультэта «Экватар».

– Геаграфічная адукацыя вызначыла ключа-
выя кірункі развіцця маёй асобы, канчатковы 
выбар прафесіі і кола захапленняў. Выдатныя 
выкладчыкі, разнастайныя палявыя практыкі, 
курсы і стажыроўкі, магчымасць творча рэалі-
заваць сябе – усё гэта мой любімы факультэт.

Дарагі абітурыент, ты пачуў і яшчэ шмат 
рознага пачуеш пра геаграфічны факультэт 
БДУ. Скажу адно: гэта выдатны шанец знайсці 
сябе. Падчас вучобы ты знаёмішся з наваколь-
ным светам, сустракаеш новых сяброў і такса-
ма разумееш, што заўсёды трэба быць сабой. 
Не абыйдуць цябе вандраванні, і з мноства 
розных відаў дзейнасці ты абавязкова абярэш 
сваю. Геафак – сапраўдная школа жыцця для 
тых, хто здольны гэта зразумець і ўбачыць. Бо 
«Географ» – не толькі прафесія і слова ў дыпло-
ме пра адукацыю. Гэта стыль жыцця!
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ФАкУльтэт міЖнАРоДныХ 
АДноСін

Гуманітарны факультэт ажыццяўляе пад-
рыхтоўку спецыяліс таў па спецыяльнас-
цях: «Дызайн» (напрамак «Камунікатыўны 
дызайн»);  «Сучасныя замежныя мо -
вы» (напрамак «Пераклад»; напрамак «Вы-
кладанне» – спецыялізацыі «Камп'ютарная 
лінгвістыка» і «Камп'ютарнае навучанне мо-
вам»); «Прыкладная інфарматыка» (напра-
мак «Вэб -праграмаванне і камп'ютарны ды-
зайн»); «Сацыяльная работа» (напрамкi – 
«Сацыяльна-педагагічная дзейнасць», «Са-
цыяльнае праектаванне»); «Культуралогія» 
па напрамках: «Культуралогія фундамен-
тальная» (спецыялізацыi «Амерыканiстыка i 
англiйская мова», «Гебраістыка і англійская 
мова», «Германiстыка i нямецкая мова»); 
«Культуралогія прыкладная» (спецыялізацыі 
«Менеджмент рэкламы і грамадскіх сувязяў», 
« М е н е д ж м е н т  м і ж н а р о д н ы х  к у л ьт у р -
ных сувязяў»); «Менеджмент» (напрамак 
«Сацыяльна-адміністратыўны менеджмент»). 

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

Пры падрыхтоўцы дызайнераў асаблівая 
ўвага надаецца безаналагаваму інавацыйнаму 
праектаванню, развіццю навыкаў творчага па-
дыходу да праектавання штучнага асяроддзя. 
Спецыяліст у галіне дызайну мае права зай-
маць такія пасады, як мастак кніжнай графікі, 
мастак па рэкламе, дызайнер віртуальнага ася-
роддзя, дызайнер медыйных тэхналогій, ды-
зайнер лічбавай фатаграфіі, вэб-дызайнер, ды-

зайнер малых архітэктурных формаў, мастак-
канструктар (дызайнер).

Будучыя спецыялісты па камп'ютарным 
навучанні мовам змогуць не толькі выкладаць за-
межную мову, але і быць аўтарамі камп'ютарных 
курсаў па навучанні мове. Яны могуць зай-
маць пасады выкладчыка, малодшага навуко-
вага супрацоўніка, перакладчыка, рэдактара-
перакладчыка, рэдактара- стыліста і інш. 

Напрамак «Вэб -праграмаванне і камп'ю-
тар ны дызайн» прадугледжвае вывучэн-
не такiх асноўных дысцыплін, як праграма-
ванне, камп'ютарны дызайн, праектаванне i 
распрацоўка вэб- i мабiльных дадаткаў для 
розных платформаў, а таксама дысцыплін ма-
стацкага кірунку. Спецыяліст можа займаць 
такія пасады, як інжынер-праграміст, 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 сацыяльнага праек-
тавання можа працаваць у арганiзацыях усiх 
формаў уласнасцi, у тым лiку ва ўстановах 
адукацыi, аховы здароўя, сацыяльнай абароны, 
у грамадскiх аб'яднаннях i прыватным бiзнесе.

Атрыманне адукацыі па спецыяльнасці 
«Культуралогія (па напрамках)» ажыццяўляецца 
ў межах некалькіх спецыялізацый: «Мене-
джмент міжнародных культурных сувязяў», 
«Менеджмент рэкламных і  грамадскіх 
сувязяў», «Амерыканістыка і англійская мова», 

«Гебраістыка і англійская мова», «Германістыка 
і нямецкая мова». Спецыяльнасць скіраваная 
на падрыхтоўку менеджараў па сувязях з гра-
мадскасцю, спецыялістаў у сферы кіравання 
культурай, менеджараў міжнародных культур-
ных сувязяў. Высокі ўзровень прафесіяналізму 
і кампетэнцыі, заснаваны на веданні ўласнай 
культуры, міжкультурных адрозненняў і 
агульных культурных кодаў, на здольнас-
цях аналізаваць, прагназаваць і кіраваць 
сацыякультурнымі працэсамі – адна з адмет-
ных рысаў спецыяльнасці.

Менеджар -эканаміст – гэта спецыяліст шы-
рокага профілю з рознабаковай эканамічнай 
і прававой падрыхтоўкай. Аб'ектамі яго 
прафесійнай дзейнасці з'яўляюцца навуко-
выя арганізацыі, кансультацыйныя фірмы, 
аналітычныя падраздзяленні  ўстаноў і 
прадпрыемстваў, органаў сацыяльнай абаро-
ны, 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 прапануе інавацыйныя спе-
цыяльнасці, вельмі запатрабаваныя на рын-
ку працы. Матэрыяльна-тэх нічная база, спры-

яльная атмасфера і абачлівае кіраўніцтва ства-
раюць добрыя ўмовы для плённай дзейнасці 
студэнтаў. Зараз, знаходзячыся на пачатку 
свайго дарослага, самастойнага жыцця, я за-
думалася, а што, калі б мне далі яшчэ адзін ша-
нец выбраць ВНУ і факультэт. Я б не раздумва-
ючы зноў выбрала БДУ і толькі гуманітарны фа-
культэт.

І р ы н а  Гу д з ь к о , 
выпу скніца 2012 г., 
на меснік сакратара 
БРСМ БДУ, найлепшы 
студэнт 2012 г., член 
савета факультэта.

Выпускнікоў часта 
пытаюць: «Што даў вам 
факультэт?» Многія 
ка жуць 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 навуко вым і грамадскім жыцці, развіць 
у сабе лідарскія якасці і мэтанакіраванасць, 
знайсці сапраўдных сяброў. Але самая вялікая 
па дзяка – 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 
няўдачамі! Дзякуй! 

ФМА створаны 1 кастрычніка 1995 г. Тут на-
вучаецца 2,5 тыс. студэнтаў, у тым ліку 400 за-
межных грамадзян. ФМА падрыхтаваў звыш 
4 тыс. спецыялістаў. 30 % 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 «Міжна роднае права».
Спецыялізацыі: міжнароднае публічнае 

права,  міжнароднае прыватнае права, 
еўрапейскае права.

Даецца кваліфікацыя «Юрыст-міжнароднік 
з веданнем замежных моў (з указаннем моў 
зносiн)». Гэта спецыялісты шырокага юрыдыч-
нага профілю, якія маюць уяўленне пра сус-
ветны правапарадак, свабодна валодаюць 
сучаснымі метадамі аналізу і вырашэння пра-
вавых праблем на публiчным узроўнi (памiж 
дзяржавамi) i прыватным узроўнi (памiж 
замежнымi юрыдычнымi i фiзiчнымi асобамi), 
могуць аргументавана абгрунтоўваць сваю 
пазiцыю па міжнародна-прававой праблема-

тыцы. Выпускнікі запатрабаваныя ў сістэме 
органаў дзяржаўнай улады і  кіравання, 
міжнародных арганізацыях і ўстановах, а так-
сама на прадпрыемствах, якiя ажыццяўляюць 
знешнеэканамiчнyю дзейнасць, а таксама ў 
беларускiх i мiжнародных юрыдычных фiрмах.

Спецыяльнасць «Лінгвакраіназнаўства».
Лінгвакраіназнаўства – спецыяльнасць, 

прызначаная для падрыхтоўкі спецыялістаў 
шырокага профілю па ўсходазнаўчых дыс-
цыплі нах.

Студэнты атрымліваюць глыбокую тэарэ-
тычную і практычную падрыхтоўку па адной з 
усходніх моў, гісторыі, палітыцы, эканоміцы, 
геаграфіі і культуры краіны, мову якой вы-
вучаюць (Кітай, Карэя, Турцыя, Японiя, Іран, 
арабскія краіны). 

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 знешнеэка-

намiчнай дзейнасцю, знешнегандлёвая i ка-
мерцыйная 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 палі-
ты кі. Выпускнікі атрымліваюць кваліфікацыю 
«Эканаміст».

Спецыяльнасць «Менеджмент» (напра-
мак – «Менеджмент у сферы міжнароднага ту-
рызму»).

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. Акра-
мя агульнапрафесійных дысцыплін, студэнты 
атрымліваюць спецыяльныя веды па вядзен-
ні знешнегандлёвай i лагiстычнай дзейнасці, 
паглыблена вывучаюць дзве замежныя мо-
вы. Даецца кваліфікацыя «Спецыяліст мыт най 
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.

Мікіта Дунец, вы-
пускнік 2012 г. Пра-
цуе загадчыкам аддзе-
ла продажаў і марке-
тынгу кампаніі R-Style 
Lab у галіне сучас-
ных інфармацыйных 
тэхналогій і  паслуг. 
У 2013 г. пачаў наву-
чанне ў аспірантуры 
п а  с п е ц ы я л ь н а с ц і 
«гісторыя міжнародных 
а д н о с і н  і  з н е ш н я й 
палітыкі» пад кіраў-
ніц твам загадчыка кафедры міжнародных 
адносін, доктара гістарычных навук, прафеса-
ра Шарапы А. В.

– Навучанне на факультэце міжнародных 
адносін дало мне магчымасць сфарміраваць 

творчы падыход да наладжвання міжнародных 
сувязяў і каардынацыі супрацоўніцтва з за-
межнымі партнёрамі, стаць самастойным і 
паслядоўным у прыняцці важных рашэнняў, на-
быць неабходныя навыкі дзелавой камунікацыі 
з прадстаўнікамі розных краін і рэгіёнаў све-
ту. Нельга не прыгадаць і высокі ўзровень вы-
кладання на факультэце замежных моў, без 
якога працаваць сёння на сучасным рын-
ку інфармацыйных тэхналогій і паслуг проста 
немагчыма, а гэта вельмі перспектыўны на-
прамак для пашырэння экспартнага патэн-
цыялу нашай дзяржавы. Менавіта таму пас-
ля атрымання дыплома вырашыў працягнуць 
навучанне спачатку ў магістратуры, а потым – 
у аспірантуры, каб спалучаць сваю практыч-
ную дзейнасць з атрыманнем новых ведаў і 
ўдасканальваннем прафесійных навыкаў.

Наталля Бары сен -
ка-Клепач, вы пуск ні-
ца 2009 г. З моманту 
выпуску працуе ў Бе-
ларускім гра мадскім 
аб'яднанні «Адпачы-
нак у вёсцы» ў якасці 
мене джа   ра па праек-
тах. БГА «Адпачынак у 
вёсцы» – нацыяналь-
ная арганізацыя, якая 
зай маецца развіццём 
аграэкатурызму ў Беларусі. Наталля прыма-
ла ўдзел у шматлікіх міжнародных і нацыя-
нальных праектах, накіраваных на развіццё 
ўстойлівага турызму ў Беларусі. Аўтар ар-
тыкулаў і брашур на такія тэмы, як «Бізнес-
інкубараты ў турызме», «Фарміраванне тур-
прадукту ў аграэкатурызме», «Развіццё «зя-
лёных маршрутаў» і г. д. А з 2014 г. Наталля 
працуе таксама на кафедры мiжнароднага 
турызму ФМА. 

– Універсітэт быў для мяне перыядам по-
шуку сябе. Калі я паступала, я не была на 
100 % ўпэўнена, што «менеджмент у сфе-
ры міжнароднага турызму» – гэта менавіта 
тое, што мне патрэбна. Але падчас навучан-
ня і цяпер працы я зразумела, што гэта, як ка-
жуць, «маё». Турызм для мяне не толькі пра-
ца, але стыль жыцця. Я рада, што маю маг-
чымасць прымяніць атрыманыя веды ў сваёй 
дзейнасці, так шанцуе не багата каму.

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

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

ФАкУльтэт ФілАСоФіі
і САцыЯльныХ нАВУк

Хімічны факультэт, заснаваны ў 1931 г., 
з'яўляецца вядучым вучэбна-навуковым цэн-
трам па падрыхтоўцы высокакваліфікаваных 
спецыялістаў-хімікаў. Нашы выпускнікі пра-
цуюць у навукова-даследчых і праектных 
інстытутах, вышэйшых навучальных уста-
новах, на многіх прадпрыемствах хiмiчнай, 
фармацэўтычнай, мікраэлектроннай прамы-
словасцi. Шмат хімікаў-даследчыкаў і хімікаў-
педагогаў працуе за мяжой у вядучых унiвер-
сітэтах і фірмах, дзейнасць якiх звязана з хiмiяй.

У структуры факультэта 9 кафедраў, на 
якiх працуюць 2 акадэмiкі, 26 дактароў і 86 
кандыдатаў навук. Факультэт плённа супра-
цоўнічае з НДІ фізіка-хімічных праблем БДУ, 
інстытутамі НАН Беларусі, дзе арганізава-
ны спецыялізаваныя практыкумы і студэн-
ты знаёмяцца з перадавымі даследаваннямі, 
вы конваюць курсавыя і дыпломныя працы, 
удзельнічаюць у выкананні навуковых тэм.

У 2013 годзе хімічны факультэт адкрыў тры 
новыя спецыяльнасці: «Фундаментальная 
хімія», «Хімія высокіх энергій» і «Хімія лека-
вых злучэнняў». Адначасова захаваны прыём 
па традыцыйнай для факультэта спецыяльнасці 
«Хімія» па чатырох напрамках: навукова-
вытворчая дзейнасць, фармацэўтычная дзей-
насць, навукова-педагагічная дзейнасць, ахова 
навакольнага асяроддзя. У залежнасці ад абра-
най спецыяльнасці выпускнікі атрымліваюць 
адну з кваліфікацый: «Хімік. Даследчык», 
«Хімік. Iнжынер», «Хімік. Выкладчык хіміі», 
«Хімік. Хімік- эколаг», «Хімік. Хімік -фармацэўт», 
«Хiмiк. Радыяцыйны хiмiк. Радыяхiмiк», «Хімік. 
Бiяфармахiмiк».

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

ялу студэнтаў, уменне самастойна будаваць 
сваю адукацыйную траекторыю, пастаянна 
папаўняць і абнаўляць сваю прафесійную кам-
петэнцыю. Таму многія нашы выпускнікі сталі 
не толькі буйнымі навукоўцамі і арганiзатара-
мi вытворчасці, але і прадпрымальнікамі, 
дыпламатамі, крыміналістамі, менеджарамі, а 
гэта значыць, што яны лёгка ўвайшлі ў іншыя 
сферы дзейнасці і дасягнулі ў іх знакавых 
поспехаў.

У апошнія гады выканана рэканструк-
цыя корпуса хімічнага факультэта, закупле-
на новае абсталяванне для навучальных 
практыкумаў. Факультэт мае сучасныя ву-
чэбныя лабараторыі, тры камп’ютарныя кла-

сы, уласную бібліятэку. Дзейнiчаюць чатыры 
студэнцкiя НДЛ.

Выпускнік і  х iмфака маюць шырокія 
магчымасці ў выбары сваёй прафесійнай 
дзейнасці ў НАН Беларусі, даследчых і 
інжынерных цэнтрах прадпрыемстваў, 
хімічных лабараторыях буйных прамыс-
ловых аб'яднанняў, радыёэлектроннай і 
фармацэўтычнай прамысловасці, а такса-
ма ўсюды, дзе выкарыстоўваюцца хімічныя 
тэхналогіі. І не толькі ў Беларусі. Тыя, хто схільны 
да выкладчыцкай дзейнасці, могуць рэалізаваць 
сябе ў навучальных установах. Мы чакаем вас 
на хімічным факультэце. Вы не пашкадуеце, 
калі прыйдзеце вучыцца да нас.

Кацярына Скорб, 
дацэнт кафедры неар-
ганiчнай хiмii, канды-
дат хiмiчных навук, 
лаўрэат прэзідэнцкай 
стыпендыі маладым 
в у ч о н ы м .  С к о н ч ы -
ла хiмiчны факультэт у 
2006 годзе, абаранiла 
кандыдацкую дысер-
тацыю ў 2009 годзе.

–  Х і м ф а к  –  г э -
та вялізны калектыў высокапрафесійных 
выкладчыкаў, гэта верныя і добрыя сябры на 
ўсё жыццё, гэта САПРАЎДНАЯ спецыяльнасць. 
Зараз сфер прыкладання хімікаў велізарная 
колькасць – гэта і эколагі, і фармацэўты, і 
настаўнікі, і інжынеры, і даследчыкі, і многія 
іншыя. Але самае галоўнае тое, што хімічны 
факультэт – скарбніца магчымасцяў, якія ад-
крываюцца перад табой па яго заканчэнні. Ты 
малады, разумны і мэтанакіраваны – перад та-
бой адкрыты ўсе гарызонты. Далучайся да ка-
манды ўнiверсiтэцкiх хiмiкаў! 

Д з м i т р ы й  Ш ч у -
кiн, прафесар Лівер-
пульскага ўні вер сітэта 
(Вяліка брытанія).

–  Д л я  м н о г і х  з 
нас хімічны факуль-
т э т  Б Д У ,  я к і  м н е 
пашчасціла скончыць у 
1998 г., стаў выдатнай 
школай, якая зрабiла 
з нас кампетэнтных 
і  інтэлігентных лю-
дзей, здольных шмат чаго дасягнуць у жыцці. 
Хімік – гэта не проста прафесія. Гэта хобі, гэ-
та пакліканне, а для большасці з нас гэта са-
мо жыццё. Дзе б ні працаваў хімік, кім бы ён 
ні быў, яго адрознівае розум, напорыстасць, 
мэтанакіраванасць і незвычайнае ўменне 
выйсці пераможцам з любой сiтуацыі. Так 
навучылі нас нашыя выкладчыкі. Хімфак – гэ-
та вялікая сям'я, поўная добразычлівасці і 
паважлівых адносін, якія вы цалкам зможаце 
адчуць, паступіўшы на хiмiчны факультэт.

ФФСН вядзе навучанне па дзённай фор-
ме – філасофіі, сацыялогіі, псіхалогіі, сацыяль-
ных камунікацый і завочнай форме – філасофіі 
і сацыялогіі. 

На аддзяленні  філасофіі  вядзецца 
падрыхтоўка па спецыялізацыях «Анталогія і 
тэорыя пазнання», «Сацыяльная філасофія», 
«Філасофія культуры». 

Студэнты аддзялення атрымліваюць 
грунтоўную падрыхтоўку ў галіне прырода-
знаўчых і сацыяльна-гуманітарных навук, ава-
лодваюць ведамі па гісторыі філасофіі і куль-
туры, тэорыі і метадалогіі пазнання, сацыяль-
най філасофіі, логіцы, псіхалогіі, шырокім ко-
ле напрамкаў сучаснай філасофіі. Даецца 
кваліфікацыя «Філосаф. Выкладчык філасофіі і 
сацыяльна-гуманітарных дысцыплін». 

На аддзяленні  сацыялогіі  вядзецца 
падрыхтоўка па спецыялізацыях «метадалогія 
і метады сацыялагічнага даследавання», 
«сацыялогія кіравання». Мяркуецца адкрыц-
цё спецыялізацыі «палітычная сацыялогія». 
Спецкурсы прысвячаюцца вывучэнню пра-
блем сацыялогіі працы, кіравання, выхавання, 
культуры, адукацыі і г. д. Вялікая ўвага надаец-
ца вывучэнню дысцыплін матэматычнага цык-
ла, агульнай і сацыяльнай псіхалогіі. Даецца 
кваліфікацыя «Сацыёлаг. Выкладчык сацыялогіі 
і сацыяльна-палітычных дысцыплін». 

Аддзяленне псіхалогі і  забяспечвае 
падрыхтоўку па спецыялізацыях «Медыцын-
ская псіхалогія» і «Сацыяльная псіхалогія». 
Даецца кваліфікацыя «Псіхолаг. Выкладчык 
псіхалогіі». 

Медыцынскія псіхолагі атрымліваюць 
спе цыяльныя веды па нейрапсіхалогі і , 

псіхасаматыцы, псіхафармакалогіі, псіхалогіі 
паводзін з адхіленнямі, анамаліях псіхічнага 
развіцця дзіцяці, яго дыягностыцы і карэкцыі. 
Мяркуецца адкрыццё спецыялізацыі «Псіха-
ло гія здароўя», дзе акцэнт будзе зроблены 
на навучанне метадам прафілактыкі зах вор-
ванняў, фарміраванне здаровага ладу жыцця, 
пазбаўлення шкодных звычак.

Сацыяльныя псіхолагі вывучаюць сучасныя 
праблемы сусветнай сацыяльнай псіхалогіі, 
псіхалогіі працы і кіравання, псіхалогіі каму-
нікацый, псіхалагічныя асновы работы з кад-
рамі, а таксама авалодваюць навыкамі правя-

дзення сацыяльна-псіхалагічнага трэнінгу, ся-
мейнага кансультавання. Мяркуецца адкрыц-
цё спецыялізацыі «арганізацыйная псіхалогія», 
дзе акцэнт будзе зроблены на прымянен-
не 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 сацыяльных камунікацый 
вядзе падрыхтоўку па спецыяльнасці «Сацы-
яльныя камунікацыі». Даецца кваліфікацыя 
«Спецыяліст па сацыяльных камунікацыях». 

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.

Д ы я н а 
А ў с ю к е в і ч , 
а с п і р а н т к а 
ФФСН, лаўрэат 
стыпендыі імя 
К. Крапівы.

А д у к а -
цыя – гэта не 
вынік,  а пра-
цэс. Універсітэт 
закліканы вы-
даваць не га-
товыя вынік і , 
а  с п р ы я ц ь 
фарміраванню 
ўстойлівай пазіцыі і рэфлексіўнага стаўлен-
ня да сабе і навакольнага свету. Гады вучо-
бы ў БДУ прайшлі менавіта так: мы пазнавалі 
сябе, сталелі, атрымлівалі веды і прагнулі 
знайсці ім найбольш эфектыўнае прыкладан-
не. Вельмі хутка надыдзе момант, калі мы змо-
жам нарэшце праверыць ККД нашых высілкаў, 
але сумненняў у поспеху насамрэч практыч-
на няма. Здаровыя амбіцыі, творчая энергія і 
непахісная вера ва ўласныя сілы – гэтыя якасці 
сёння для нас з’яўляюцца не абавязковымі 
пунктамі ў рэзюмэ, а рэальным багажом, наза-
пашаным за гады вучобы ў БДУ!

Дэкан – доктар хімічных навук, прафесар, член-карэспандэнт нАн Беларусi  
Дзмітрый Вадзімавіч СВіРыДАЎ 
Адрас: г. мінск, вул. ленінградская, 14. тэл. 209-52-53. Факс 226 49 98.
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. Гала-
вач, П. Броўка, П. Глебка, С. Дарожны, А. Зво-
нак, Т. Кляшторны, Кандрат Крапіва. У пасля-
ваенныя гады нашымі студэнтамі былі буду-
чыя народныя пісьменнікі Беларусі І. Мележ, 
Н. Гілевіч, І. Навуменка, Р. Барадулін, акадэмікі 
А. Падлужны, А. Жураўскі, члены -карэспандэнты 
НАН Беларусі А. Булыка, А. Лойка і інш. Некато-
рыя 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,  12 
спецыялізаваных кабінетаў: беларускай, ру-
скай, украінскай, польскай, чэшскай, сла-
вацкай, сербскай, кітайскай, італьянскай, ня-
мецкай філалогіі, корпуснай лінгвістыкі, кабінет 
аўдыявізуальных сродкаў навучання кабінет -  
музей беларускага фальклору. Для арганіза-
цыі інфармацыйна-метадычнага забеспя-
чэння вучэбнага працэсу створаны Вучэбны 
цэнтр інфармацыйных тэхналогій. На факуль-
тэце дзейнічае таксама Цэнтр філалагічнай 
падрыхтоўкі, дзе абітурыенты рыхтуюцца да 
ўступных экзаменаў, а студэнты БДУ займа-
юцца на курсах па вывучэнні замежных моў.  

На факультэце працуюць 24 дактары 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  таксама спасцігаюць сакрэты асноў 
літаратурна- мастацкай дзейнасці, метадаў 
аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў, тэорыі і 
практыкі перакладу, камп’ютарных тэхналогій. 
Студэнты аддзяленняў славянскай, рамана-
германскай, усходняй філалогіі праходзяць 
моўную прак тыку ў краінах вывучаемай 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 
пасведчаннем). Апра-
ча таго, студэнты ма-
юць магчымасць па-
ралельнага навучання 
на любым факультэ-
це БДУ для атрымання 
другой спецыяльнасці: 
юрыста, эканаміста, 
псіхолага і інш.

ДЫПЛОМ 
ФІЛО ЛА ГА 
ЗАПАТРАБАВАНЫ!
У наш час,  калі 

актыўна развіваюцца 
разнастайныя фор-

мы міжнароднага супра цоўніцтва, выдатная 
моўная, агульнакультурная падрыхтоўка даз-
валяе выпускнікам філалагічнага факультэта 
БДУ паспяхова працаваць у якасці рэферэнтаў, 
маркетолагаў, перакладчыкаў у арганізацыях, 
установах, на прадпрыемствах народнай 
гаспадаркі любога профілю, у рэкламных аген-
цтвах і турыстычных фірмах. З укараненнем 
новых напрамкаў нашы спецыялісты сталі як 
ніколі запатрабаванымі ў выдавецтвах, у рэ-
дакцыях газет, часопісаў, радыё і тэлебачан-
ня. Рознабаковая падрыхтоўка і высокая эру-
дыцыя дазваляюць ім упэўнена адчуваць ся-
бе ў якасці аўтараў праграм, рэдактараў, а так-
сама вядучых самых рэйтынгавых перадач. 
Сёння філолагі паспяхова працуюць у цэн-
трах інфармацыйных тэхналогій, у навуко-
вых і навукова-вытворчых цэнтрах, якія займа-
юцца пытаннямі камп'ютарнай апрацоўкі тэк-
сту і маўлення. Судовыя спрэчкі па абароне 
аўтарскіх правоў, па абароне годнасці грама-
дзян немагчымыя без правядзення рознага 
кшталту экспертыз тэксту, вусных выказванняў 

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.

Ганна Ковель, выпуск-
ніца 2014 года філа-
лагічнага факультэта БДУ 
спецыяльнасці «Белару-
ская філалогія», стара-
ста факультэта, кіраўнік 
с т у д э н ц к а й  к у р ат а р -
скай службы, кіраўнік ва-
ланцёрскай арганізацыі 
«Адрас дружбы». 

– Жыццё кожнага шчаслівага чалавека звя-
зана з гісторыяй трох Храмаў: першы – род-
ны Дом, другі – Храм Ведаў, трэці – Храм 
Дасягненняў, які трэба пабудаваць самому. 
Для мяне ж ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ БДУ 
за пяць гадоў навучання стаў адразу і Домам, 
бо менавіта ў гэтай навучальнай установе я 
знайшла сапраўдных сяброў, якія сустрака-
юць усмешкай кожную раніцу, і Храмам Ведаў, 
бо менавіта тут мне пашчасціла вучыцца ў са-
мых лепшых Настаўнікаў, якія не толькі тлу-
мачаць матэрыял, не толькі дзеляцца сваімі 
адкрыццямі, але і заўсёды гатовыя падтрымаць 
сваіх студэнтаў у навуковых пошуках. Менавіта 
на філалагічным факультэце я пачала будаваць 
свой Храм Дасягненняў... 

– Калі б у мяне была магчымасць перайсці 
на іншы факультэт, ці скарыстала б я яе? Не, бо 
нельга кінуць родны Дом, нельга развітвацца 
з найлепшымі сябрамі і выкладчыкамі. Нель-
га руйнаваць Дом і Храмы Ведаў і Дасягненняў, 
калі ты хочаш быць сапраўды шчаслівым чала-
векам! 

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. 
менавіта эканамісту быў выдадзены дыплом 
БДУ № 1. Сёння на факультэце на ўсіх фор-
мах навучаюцца каля 2,5 тыс. студэнтаў, 
магістрантаў, аспірантаў, дактарантаў. Вучац-
ца не толькі беларусы, але амаль 500 замеж-
ных грамадзян з 20 краін свету. На 8 кафедрах 
працуюць 97 штатных выкладчыкаў, з якіх 12 
прафесараў і дактароў навук, 40 дацэнтаў і 
кандыдатаў навук. Па сумяшчальніцтве на фа-
культэце працуе шэраг вядомых навукоўцаў-
практыкаў, кіраўнікоў і вядучых спецыялістаў 
міністэрстваў, банкаў, дзяржаўных устаноў, 
кансалтынгавых фірмаў. 

Абітурыенты паступаюць на пяць спе-
цы  яль насцяў: эканамічная тэорыя (ква лі -
фікацыя «Эканаміст. Выкладчык эканамічных 
дысцыплін»),  эканоміка (ква лі  фікацыя 
« Э к а н а м і с т - а н а л і т ы к » ) ,  э к а н а м і ч н а я 
інфарматыка  (кваліфікацыя «Эканамicт -
інфарматык»), фі нансы і крэдыт (напрамкі 
«фі нан сы» і «бан каў ская справа», кваліфікацыя 
«Эка наміст»), ме  неджмент (напрамкі «Між-
на родны менедж мент», «Іна вацыйны 
мене джмент»,  кваліфікацыя «Ме-
неджар-эканаміст»). На ўсіх спецыяль-
насцях тэрмін навучання – 4 гады. 

Першыя два гады ўсе студэнты атрым-
ліваюць фундаментальную эканамічную 
(макра- , мікра- , агра-, міжнародная, 
рэгіянальная эканоміка), фінансавую 
(бухулік і аўдыт, карпаратыўныя фінансы, 
бізнес-планаванне, інвестыцыйны 
аналіз), а таксама інструментальную 
падрыхтоўку (матэматыка, інфарматыка, 
базы даных, статыстыка, эканаметрыка, 
метады прыняцця рашэнняў, лагістыка). 

Паглыбленае тэарэтычнае і  практыч-
нае навучанне працягваецца на III–ІV кур-
сах у адпаведнасці з абранай спецыяльнас-
цю, яе напрамкам і спецыялізацыяй. Пасля 
атрымання дыплома спецыяліста можна пра-
цягваць навучанне па магістарскіх прагра-
мах, па навуковым і прыкладным напрамках. 
Выпускнікі з дыпломам магістра навук могуць 
паступіць у аспірантуру, абараніць дысертацыю 
і папоўніць эліту нацыянальнай эканамічнай 
навукі. На эканамічным факультэце шмат увагі 
надаецца вывучэнню англійскай мовы, аднак 
зацікаўленыя могуць вывучаць французскую, 
італьянскую, нямецкую, іспанскую мовы як мо-
вы нашых важных гандлёвых партнёраў. Многія 
студэнты навучаюцца адзін ці два семестры 
за мяжой у рамках праектаў Эразмус Мундус, 
прымаюць удзел у сумесных праектах кшталту 
«Нямецкія інвестыцыі ў Беларусі» (з Анхальцкім 
універсітэтам прыкладных навук, ФРГ), «Бе-
л а р у с ь – Га л а н д ы я :  з н е ш н е э к а н а м і ч н а е 
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, электрон-
нага бізнесу, маркетынгу, лагістыкі. Працуе 
студэнцкi навуковы цэнтр, створаны разам з 
Банкам развiцця. Мы маем уласныя карпункты 
часопісаў «Вестник Ассоциации белорусских 
банков», «Банкаўскі веснік», «Финансы, учет, 
аудит», «Новая эканоміка». 

Дапаможа выпускнікам адаптавацца да 
практычнай работы вучэбная і вытворчая прак-
тыка па статыстыцы, фінансах, макра-  і мі-
краэканоміцы, міжнародным менеджменце 
– як у дзяржаўных установах, так і на найлеп-
шых айчынных і замежных прадпрыемствах, у 
фірмах і банках. Такое ўзаемадзеянне з рэаль-
ным сектарам эканомікі дазваляе яшчэ задоўга 
да заканчэння 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 цікавую і высока-
аплатную працу. 

Эканамічны факультэт – элітарны 
факультэт для здольных і энергічных 
абітурыентаў. Наш лозунг: «Мы разум-
ных робім багацейшымі, а багатых – 
разумнейшымі».

Анастасія Смелая, выпускніца 2011 г., 
аналітык кампаніі фінансавага і інвестыцыйнага 
аналізу «Праметэя» (Італія).                                         

– Эканамічны факультэт БДУ ў асобе яго 
выкладчыкаў даў мне не толькі ўнікальную маг-

чымасць атрымаць фунда-
ментальныя веды ў галіне 
эканомікі і фінансаў, але 
таксама дапамог пашы-
рыць мой далягляд у су-
межных дысцыплінах, 
сфарміраваўшы тым са-
мым унікальны лад ана-
літычнага мыслення, які ў 
далейшым дазволіў мне 
скончыць магістратуру Ба-
лонскага ўніверсітэта і пачаць сваю кар'еру ў 
адной з найлепшых кампаній Італіі.

Г у с е ў  А н д р э й , 
выпускнік 2006 г., гене-
ральны дырэктар ААТ 
« С е к ’ ю р ы ц і з »  ( Р а с і я , 
Санкт-Пецярбург).

– Адукацыя на эка на-
мічным факультэце БДУ 
мае больш высокі ўзро-
вень, чым у іншых ус та-
ноў вышэйшай адука цыі 
Беларусі і Расіі. 

Дадзеная акалічнасць абумоўлена як якасцю 
матэматычнай падрыхтоўкі студэнтаў, так і знач-
ным упорам на самаадукацыю. Хоць эканоміка 
навука гуманітарная, яна памылкова лічыцца не-
дакладнай шматлікімі ВНУ, якія складаюць план 
навучання студэнтаў. І гэты фактар з'яўляецца 
вызначальным як у кар'ернай перспектыве 
выпускнікоў, так і ў выніковым успрыманні якасці 
ВНУ кадравымі службамі прадпрыемстваў. На 
практыцы эфектыўнасць эканаміста залежыць 
ад яго здольнасці вызначаць дакладную меру ў 
кіраванні эканамічнымі аб'ектамі і працэсамі. Бо 
памылкі ў кіраванні эканамічнымі працэсамі, на-
прыклад, запазычанне па высокай стаўцы ў ва-
люце, прыводзяць да таго, што дзяржава гу-
бляе сродкі. Менавіта здольнасці вызначаць 
меру вучаць такія дысцыпліны, як матэматыч-
ная статыстыка, эканаметрыка, матэматычныя 
метады ў эканоміцы, тэорыя гульняў, тэорыя 
верагоднасцяў і г. д.

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@economy.bsu.by; www. bsu.by
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нашым факультэце. 
Цікаўнасць і энергія 
студэнтаў узмацняец-
ца энтузіязмам і во-
пытам выкладчыкаў – 
яны падладжваюцца, 
прыціраюцца адзін да 
аднага, а затым пачы-
наюць працаваць на 
поўную моц. Такі сплаў 
дазваляе студэнтам 
атрымаць агульны фундаментальны базіс вы-
шэйшай фізіка-тэхнічнай адукацыі, а такса-
ма практычныя навыкі, запатрабаваныя як у 
Беларусі, так і за мяжой, а выкладчыкі змуша-
ны працягваць самаадукацыю і развівацца ра-
зам са сваімі вучнямі. 

 
Антон Саечнikaў, 

магістрант ФРКТ.
– Высокі ўзровень 

адукацыі і вялізны на-
в у к о в ы  п ат э н ц ы я л 
выкладчыкаў ФРКТ 
дазваляе выпускнікам 
атрымліваць якасную 
адукацыю і станавіцца 
запатрабаванымі спе-
цыялістамі  і  наву-
коўцамі. За апошні год я стаў удзельнікам 5 
міжнародных канферэнцый i кангрэсаў па 
касмічных тэхналогіях. Курыраваў і кіраваў ка-
мандай навучэнцаў Ліцэя БДУ, якая запусціла 
нанаспадарожнік BelSat Mark3 з палігона пад 
горадам Дубна Маскоўскай вобласці і стала 
пераможцам III адкрытага чэмпіянату «CanSat у 
Расіі». Добразычлівая атмасфера, сяброўскае 
атачэнне, сучасная навукова-тэхнічная база 
факультэта дазваляе ўвасабляць у жыццё са-
мыя смелыя праекты і ідэі.

ФАкУльтэт РАДыёФіЗікі  
і кАмП'ЮтАРныХ тэХнАлоГіЙ

ВАенны ФАкУльтэт

Факультэт пачынаўся з ваеннай кафедры 
БДУ, утворанай 4 лістапада 1926 г. За перыяд 
да 2003 г. ваенная кафедра падрыхтавала ты-
сячы афіцэраў запасу па 13 ваенна-ўліковых 
спецыяльнасцях.

У 2003 г. кафедра была рэарганізавана ў ва-
енны факультэт БДУ.

Падрыхтоўка студэнтаў вядзецца па 9 спе-
цыяльнасцях па праграмах афіцэраў запа-
су, па 15 праграмах малодшых вайсковых 
спецыялістаў.

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

Падрыхтоўка курсантаў на ваенным фа-
культэце вядзецца па 4 спецыяльнасцях: 
«Хімія» (напрамак – радыяцыйная, хімічная 
і біялагічная абарона), «Правазнаўства» 
(спецыялізацыя – «Юрысконсульцкая рабо-
та ў ваеннай сферы»), «Геаграфія» (напрамак 
– геаінфармацыйныя сістэмы, спецыялізацыя 
– «ГІС ваеннага прызначэння», «Прыкладная 
крыптаграфія» (кваліфікацыя – «Матэматык. 
Спецыяліст па абароне інфармацыі»).

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

Правазнаўства:  выпускніку надаец-
ца кваліфікацыя «Юрыст». Яго рыхтуюць 
да арганізацыйна-кіраўнічай, навукова-
даследчай, экспертна-аналітычнай дзейнасці.

Ге а г р а ф і я :  в ы п у с к н і к  а т р ы м л і в а е 
квалі  фікацыю «Географ. Спецыяліст па 
геаінфармацыйных сістэмах». Ён прызна-
чаны для праходжання вайсковай службы ў 
навігацыйна-тапаграфічных часцях і падраз-

дзяленнях на першаснай вайсковай пасадзе 
картографа.

 Прыкладная крыптаграфія: выпускнік 
атрымлівае кваліфікацыю – «Матэматык.
Спецыяліст па абароне інфармацыі». Выпускнікі 
прызначаны для праходжання службы ў пад-
раздзяленнях Камітэта дзяржаўнай бяспекі 
Рэспублікі Беларусь.

Інтэрв’ю са Станіславам Пінчуком
– Чаму вы вырашылi паступаць на ваенны 

факультэт?
– Яшчэ з маленства хацеў атрымаць 

афіцэрскія пагоны. У сям'і ваенных не было, але 
цяга да вайсковай справы з'явілася дзякуючы 
патрыятычнаму выхаванню бацькоў. Спачатку 
вырашыў паступіць у сувораўскае вучылішча – 
паступіў і паспяхова скончыў, потым прыйшоў 
час абіраць вышэйшую навучальную ўстанову. 
БДУ – месца, дзе навучаюцца сапраўдныя 
спецыялісты, як ваенныя, так i цывільныя. А 
ваенны факультэт кансалідуе вучэбныя базы i 

такім чынам рыхтуе прафесіяналаў. Таму мой 
выбар быў менавіта такім.

– На ваш погляд, якiмi якасцямі павiнен ва-
лодаць курсант, афiцэр?

– Па-першае, што афіцэр, што курсант 
павінны адпавядаць сучасным патрабаванням. 
Я лічу, што кожны вайсковы чалавек павінен 
валодаць аб'ектыўнай iнфармацыяй, якая ты-
чыцца нашай краіны, а таксама сіту ацыяй, якая 
складваецца ў свеце. 

Па-другое, хачу адзначыць асабісты пры-
клад, які падаюць афіцэры сваім падначале-
ным. Існуе такая беларуская прыказка: «Якое 
дрэва, такі і клін, які бацька, такі сын».

– Што вам падабаецца больш за ўсё ў ва-
шым навучаннi?

– Па-першае – тыя, хто нас навучае – 
кіраўніцтва факультэта і батальёна, выкладчыкі 
на ваенным і юрыдычным факультэтах. Па-
другое – якасць адукацыі. Па-трэцяе – магчы-
масць паказаць сябе. 

– Як змянiла вас армiя?
– Армія надала маёй дзейнасці рацыя-

нальнасць. Навучыла быць самастойным, 
правільна планаваць і размяжоўваць інтарэсы, 
патрабаванні.

– Якiя мерапрыемствы вы праводзiце су-
месна з БРСМ? І дзеля чаго (мэты, за дачы)?

– За перыяд маёй дзейнасці мы стварылі 
моцны калектыў, які працуе над арганізацыяй 
розных мерапрыемстваў.

Адметна, што па ініцыятыве курсантаў быў 
створаны гістарычны клуб «Памяць», дзяку-
ючы якому курсанты наведалі Брэсцкую крэ-
пасць, шмат памятных месцаў, а таксама 
зладзілі велапрабег па месцах баявой славы. 
Разам з БРСМ БДУ было арганізавана мера-
прыемства «Курсант года». 

Інтэрв’ю з Дзянісам Каральковым 
– Ужо два гады я ўзначальваю арганізацыю 

Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі 
ваеннага факультэта. За гэты час мне давя-
лося арганізаваць некалькі маштабных мера-
прыемстваў. Адным з іх з’яўляецца праект «Па-
мяць». У рамках мерапрыемства курсанты і 
афі цэ  ры нашага факультэта сустракаюцца з 
ветэранамі, наведваюць месцы баявой славы. 
Зусім нядаўна была арганізавана паездка ў ме-
марыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць – ге-
рой». 

Для мяне БРСМ – гэта пляцоўка для рэа-
лізацыі сваіх ідэй на карысць людзей і любімага 
факультэта. Тут я зразумеў, як часам складана 
арганізаваць мерапрыемствы, працаваць ра-
зам з людзьмі, планаваць задачы, але ў канчат-
ковым выніку – гэта вялікі вопыт, які абавязкова 
спатрэбіцца ў жыцці. «Беларускі рэспубліканскі 
саюз моладзі» – гэта для мяне другая сям'я. 
Тут у мяне шмат сяброў і знаёмых, якія заўсёды 
прыйдуць на дапамогу. 

Інтэрв’ю з Юрыем Калабковым
– Нядаўна ўдзельнічаў у кубку Беларусі 

па гіравым спорце, дзе заняў першае мес-
ца ў рыўку. Старанна рыхтаваўся, каб выйсці 
на пік сваёй формы. Хацелася б адзначыць, 
што на факультэце створаны ўсе неабходныя 
ўмовы для ўдасканалення асабістых навыкаў 
як у спорце, так і ў навучальным працэсе. Усё 
ў мяне складваецца вельмі ўдала. Стараю-
ся праяўляць вытрымку і прыкладаю максімум 
намаганняў для атрымання выніку. Я не 
збіраюся спыняцца на дасягнутым. Буду спра-
баваць і далей прыносіць перамогі ваеннаму 
факультэту БДУ.

начальнік – палкоўнік ігар Анатольевіч ноВікАЎ
Адрас: г. мінск вул. кастрычніцкая, 4. 
тэл. 209-56-46. тэл./факс 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 НАН Беларусі, 15 
прафесараў, 63 дацэнты, 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 інфармацыйныя 
тэхналогіі, прыкладная электрадынаміка, цвёр-
дацельная электроніка, нанаэлектроніка і 
нанатэхналогіі, квантавая электроніка, фізічная 
мікраэлектроніка, медыцынская электроніка, 
тэлекамунікацыйныя і  інфармацыйныя 
сістэмы, інфармацыйна-аналітычныя ме-
тады ў электроніцы, радыёэлектронныя і 

тэлекамунікацыйныя сістэмы, комплекс-
нае забеспячэнне інфармацыйнай бяспекі 
тэлекамунікацыйных 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 тэх-
налогiй. Яны накiроўваюца ў навукова-
даследчыя iнстытуты, прыборабудаўнiчыя, 
ра дыё электронныя, камп'ютарныя, тэле-
камунiкацыйныя арганiзацыi, фiрмы, кампанii, 
камп'ютарныя дэпартаменты банкаў. Сярод іх 
ёсць кiраўнiкi i вядучыя спецыялiсты навукова-

вытворчых аб'яднанняў, 
даследчых iнстытутаў, 
ВНУ, а таксама буйныя 
бiзнесмены. 

Мікалай Зянь кевіч, 
старшы выкладчык ка-
федры тэлекамунікацый 
і  і н ф а р м а ц ы й н ы х 
тэхналогій,  галоўны 
інжынер-праграміст 
EPAM Systems.

–  З  ф і з і к і  в я д о -
ма, што калі частата 
ўласных хістанняў супа-
дае з частатой знешне-
га ўздзеяння, то ўзнікае 
рэзананс і ўздзеянне 
можа быць шматразо-
ва ўзмоцнена. Нешта 
падобнае, як мне зда-
ецца, адбываецца і на 

Дэкан – кандыдат фiзiка-матэматычных навук 
дацэнт Сяргей Уладзiмiравiч мАлы
Адрас: г. мiнск, вул. курчатава, 5. тэл. 209-58-18, 209-58-17. 
е-mail: maly@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 тако-
га кшталту ў былым СССР.  З 1 верасня 2008 г. 
факультэт журналістыкі быў рэарганізаваны ў 
Інстытут журналістыкі з двума факультэтамі – 
факультэтам журналістыкі і факультэтам павы-
шэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі. 

Сёння ў ім працуюць 13 прафесараў, 
дактароў навук, 64 дацэнты, кандыдаты навук. 

У інстытуце дзейнічае 10 кафедраў. 
Агульная колькасць студэнтаў – 1480 чала-

век, магістрантаў – 38, аспірантаў – 33. 
За апошнія гады цалкам абноўленыя ву-

чэбныя планы, мадэрнізаваная навучальна-
тэхнічная база ў адпаведнасці з патрабаваннямі 
сістэмы менеджменту якасці.

 Дзейнічае вучэбная лабараторыя эксперы-
ментальных аўдыявізуальных праграм, вучэб-

Попыт на журналісцкія кадры ў краіне сёння 
застаецца вельмі высокім. Інстытут забяспеч-
вае стопрацэнтнае  размеркаванне.

Пры факультэце журналістыкі працуюць 
падрыхтоўчыя курсы для абітурыентаў да іс-
пыту  «Творчасць». 

Шчыра запрашаем!

Мікалай Казловіч, 
у л а д а л ь н і к  « З а л а -
той літары–2010» як 
найлепшы рэпарцёр. 
Выпускнік факультэта 
журналістыкі 2006 г.

– Самае галоўнае 
д л я  ж у р н а л і с т а  – 
зарабіць сабе імя. 
Справа гэта клапот-
ная. Таму, чым раней 
пачнуцца «заробкі», тым лепш. Вольная аўра, 
якая панавала тады яшчэ на журфаку, даз-
валяла 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- рэдак-
тараў, вярстальшчыкаў. Як высветлілася по-
тым, усе гэтыя веды спатрэбіліся. І няхай у 
рэдакцыях нас чакала пэўнае расчараванне, 
няхай мы зразумелі, што журналістыка – гэ-
та хутчэй не вольны палёт, а цяжкая праца на 
галеры, дзе ў кожнага сваё вясло, той першы 
вопыт прафесійнага самавыяўлення я лічу не-
ацэнным.

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 1921 г. адбылося адкрыццё ўніверсітэта. З  
тых часоў бяруць пачатак навуковыя гістарыч-
ныя школы на факультэце, шырока вядомыя ў 
краіне і па-за яе межамі. Больш за 10 тыс. на-
шых выпускнікоў працуюць у сістэме навукі 
і адукацыі, мас медыя, музеях, турыстычных 
фірмах, банкаўскіх установах, удзельнічаюць 
у палітычным жыцці краіны, яе адміністрацый-
ным кіраванні.

На факультэце працуюць 2 акадэмікі, 1 
член-карэспандэнт НАН Беларусі, больш за 
20 прафесараў і 140 дацэнтаў. Дзейнічаюць 9 
кафедраў. 

Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па ча-
тырох спецыяльнасцях: 

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

2. «Гісторыка -архівазнаўства»; 
3. «Музейная справа і ахова гісторыка-

культурнай спадчыны» (па напрам-
ках)», напрамкі: гісторыя і  музеалогія, 
мастацтвазнаўства і музеалогія, культурная 
спадчына і турызм;

4.«Дакументазнаўства (напрамак – ін фар-
мацыйнае забеспячэнне кіравання)». 

Выпускнікі  спецыяльнасці «Гісторыя» 
ўладкоўваюцца ў школы і гімназіі, а такса-
ма ва ўстановы вышэйшай адукацыі і навукі, 
дзяржаўныя ўстановы, мас медыя і г. д. Новыя 
напрамкі – паліталогія, археалогія, гісторыя 
рэлігій, гістарычная інфарматыка, гісторыя 
міжнародных зносін – робяць вывучэнне 
гістарычных праблем больш разнастайным і 
набываюць усё большую папулярнасць сярод 
абітурыентаў.

Музеязнаўцы падчас навучання прахо-

Дэкан – кандыдат гістарычных навук дацэнт Сяргей мікалаевіч ХоДЗін 
Адрас: г. мінск, вул. чырвонаармейская, 6. тэл. 209-55-98, факс 327-30-14. 
е-mail: hist@bsu.by; www.hist.bsu.by

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 
(інфармацыйнае забеспячэнне кіравання)» сту-
дэнтам выкладаецца шырокае кола прававых 
дысцыплін, для чаго прыцягваюцца выкладчыкі 
юрыдычнага факультэта БДУ і юрысты- практыкі. 

Ва ўмовах сучаснай універсітэцкай адука-
цыі традыцыі факультэта спалучаюцца з вы-
карыстаннем навацый. Тут дзейнічаюць 3 
камп'ютарныя класы з выхадам у інтэрнэт. Пад-
час лекцый шырока выкарыстоўваецца мульты-
медыйная тэхніка. Студэнты вывучаюць шырокі 
блок дысцыплін, звязаных з інфармацыйнымі 
тэхналогіямі. 

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

Вадзім Францавіч 
Г іг ін  нарадзіў ся  ў 
1977 г. Скончыў гі-
с т а  р ы ч н ы  ф а к у л ь -
тэт БДУ з адзнакай 
у 1999 г. Навучаўся 
ў аспірантуры РІВШ 
Б Д У .  Н а в у к о в ы м 
кіраўніком быў до-
ктар гістарычных на-
вук, прафесар М. С. 
Сташкевіч. У 2003 г. абараніў кандыдацкую 
дысертацыю па тэме «Фарміраванне адна-
партыйнай сістэмы ў Беларусі (кастрычнік 
1917 – 1925 гг.)». Кандыдат гістарычных навук 
(2003), дацэнт (2011). Аўтар больш за 50 наву-
ковых прац.

Працаваў настаўнікам гісторыі ў школе, на 
розных пасадах у ГА «БРСМ», у прэс-цэнтры 
Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Бела-
русь, выкладчыкам у Камандна-інжынерным 
інстытуце МНС Рэспублікі Беларусь. З 2007 г. 
– галоўны рэдактар часопіса «Беларуская дум-
ка». Першы намеснік старшыні Беларускага 
саюза журналістаў. Член Саюза пісьменнікаў 
Беларусі. Узнагароджаны медалём Францы-
ска Скарыны.

– Што мне даў гістарычны факультэт? Мож-
но было б сказаць проста – усё. Гістарычная 

адукацыя вучыць думаць асаблівым чынам. 
Шукаць у любой з’яве, рэчы першапрычы-
ну, глядзець на падзеі ў развіцці. Навучальны 
працэс на гістфаку пабудаваны так, што пе-
рад студэнтамі паступова разгортваецца ўся 
мінуўшчына планеты: Старажытны Усход, Ан-
тычнасць, Сярэднявечча, Новы час, найноўшая 
эпоха. А за гэтым лёсы, краіны, пакаленні лю-
дзей. 

Бясцэнны здабытак гістарычнага факультэ-
та – гэта выкладчыкі. Яны вучылі нас думаць, 
аналізаваць, рабіць высновы. А з большага – 
любіць і разумець гісторыю.

Гістарычны факультэт даў прафесію і пу-
цёўку ў жыццё!

Ксенія Алегаў на 
Луцкіна ў 2006 г. скон-
чыла гіста рыч ны факуль-
тэт па спецыяльнасці 
« г і с  т о  р ы я  ( а й ч ы н -
ная і  ў сеагульная)». 
П р а ц у е  а ў т а р а м  і 
кіраўніком навукова-
папулярных праектаў  
Белтэлерадыё кам паніі.

– Ніводнага дня я не пашкадавала, што 
абрала гэты факультэт і гэтую спецыяльнасць. 
Вучыцца на гістарычным факультэце – цікава. 
Гэта штодзённае адкрыццё чагосьці нова-
га. Пяць гадоў навучання на факультэце, год 
магістратуры, тры гады аспірантуры – гэта не 
проста атрыманне фундаментальнай адукацыі, 
прафесіі, але станаўленне асобы. У 2005 год-
зе я прыйшла ў Белтэлерадыёкампанію і пра-
цую ў навукова-папулярным жанры. Спачатку 
гэта былі тэлевізійныя перадачы «Золотое се-
чение», «Бритва Оккама», потым – «Страсти по 
культуре» і шмат іншых. У 2008-2011 гг. выйшлі 
дакументальныя фільмы «История одного горо-
да», «Маленькая крепость», «1100 дней», «Ди-
вертисмент победы», «Сафія Слуцкая. Апошняя 
з роду Алелькавічаў» і інш. Таксама з’яўляюся 
аўтарам і кіраўніком навукова-папулярнай пра-
грамы «Terra incognita. Беларусь неизвестная» і 
дакументальнага цыкла «Великая война» тэле-
канала «Беларусь 1».

Я ўжо даўно не студэнтка, сталы прафе-
сія нал, але менавіта ацэнка маіх настаўнікаў 
застаецца вельмі важнай. Лічу, што якасць 
аду кацыі немагчыма ацаніць пакуль не пач-
неш працаваць, рэалізоўваць навык і ве-
ды на практыцы. Сёння я дакладна ве-
даю, што гістарычны факультэт даў мне не 
толькі фундаментальную адукацыю, выдат-
ную аналітычную школу, творчы падыход да 
рэалізацыі планаў, сфарміраваў светапогляд, 
але і нешта большае, што немагчыма сфарму-
ляваць – адносіны да жыцця наогул.

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 арганізаваны твор-
чыя лабараторыі журналісцкага майстэрства. 
Майстар-класы са студэнтамі праводзяць  
вядомыя журналісты нашай краіны. Студэн-
ты выдаюць вучэбныя газеты «ЖУРфакты» і  
«Перья». 

 
Прапануем наступныя спецыяльнасці і 

спецыялізацыі: 
Журналістыка (кваліфікацыя «Журналіст»). 
Напрамак: друкаваныя СМІ. 
Напрамак: аўдыявізуальная журналістыка. 
Напрамак: вэб -журналістыка.
Напрамак: менеджмент сродкаў масавай 

інфармацыі.
Журналістыка міжнародная (кваліфікацыя 

«Журналіст-міжнароднік»). 
Інфармацыя і камунікацыя (кваліфікацыя 

«Спецыяліст па інфармацыі і камунікацыі»). 
Літаратурная работа. 
Напрамак: рэдагаванне (кваліфікацыя 

«Літаратурны рэдактар. Журналіст»). 
Напрамак: творчасць (кваліфікацыя «Літа-

ратурны работнік»).
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таму ў яго выпускнікоў 
б о л ь ш  ш а н с а ў  н а 
рынку працы знасці 
цікавую і запатраба-
ваную грамадствам 
працу. Падчас вучо-
бы я ўдзельнічаў у пра-
граме студэнцкага аб-
мену і вучыўся у ЗША, 
дзе захапіўся выву-
чэннем міжнароднага 
бізнесу і кіраваннем чалавечымі рэсурсамі. 

Прайшлі два гады з моманту майго выпуску, 
але ўжо цяпер мне даводзіцца выкарыстоўваць 
на практыцы веды, атрыманыя ў альма -матар. 
Асобнае дзякуй хачу выказаць усім выкладчы-
кам, у якіх мне давялося вучыцца.

А л е н а  Я р м а к , 
л а г i с т ы к  к а м п а -
нii «Kuhe ne + Na gel». 
Выпускнiца 2014 г. 

–  П а д ч а с  в у ч о -
бы ў IБМТ я паспе-
ла папрацаваць у бе-
ларускай лагiстычнай 
кампанii   i  прайсцi  
стажыроўку ў поль-
скай (мiжнародная 
лагiстычная кампанiя Kuhene+Nagel). Бе зу-
моўна, iх складана параўноўваць, таму што гэ-
та розныя кампанii па сваiх маштабах, абаро-
тах i бачанні бiзнесу. Але адна з рысаў, якую я 
не магу не адзначыць, гэта адказнае стаўленне 
супрацоўнiкаў кампанii Kuhene+Nagel да сваiх 
стажораў. Праца ўяўляла сабой знаёмства з 
прафесiяй i выкананне абавязкаў лагiстыка. 
Мой кiраўнiк не толькi даручала мне розныя 
заданнi, але i давала магчымасць самастойна 
прымаць рашэннi. Гэта стала добрым штурш-
ком да павышэння ўзроўню прафесiйнага 
развiцця. Пасля сканчэння ўнiверсiтэта мне 
прапанавалi супрацоўнiчаць з кампанiяй ужо 
ў якасцi паўнапраўнага спецыялiста. Дзякуй 
IБМТ БДУ за  веды i  магчымасцi!

Дзейсныя эканамічныя пераўтварэнні не-
магчымыя без кваліфікаваных спецыялістаў, 
якія б мелі фундаментальныя веды ў галіне 
эканомікі, кіравання, права, сацыяльных на-
вук, валодалі б сучаснымі тэхналогіямі, 
маглі б без цяжкасцяў працаваць на сусвет-
ным узроўні. Аснова эфектыўнасці навучан-
ня ў інстытуце – якасць і ўзровень выкла-
дання, навізна навучальных праграм, склад 
выкладчыцкіх кадраў. 

Спецыяльнасць: Менеджмент.
Напрамкі спецыяльнасцi: менеджмент 

(сацыяльна-адмiнiстратыўны), спецыялізацыя: 
кіраванне персаналам; менеджмент (фiнан-
савы i  iнвестыцыйны),  спецыялізацыя: 
фiнансавы менеджмент; менеджмент (неру-
хомай 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.
Cпецыялізацыі: маркетынг у электрон-

най камерцыі;  міжнародны маркетынг; 
кваліфікацыя: «Маркетолаг-эканаміст».

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

ў перспектыўных інструментах маркетын-
гу – інфармацыйных тэхналогіях. Выпускнікі 
змогуць працаваць як у сферы традыцыйна-
га маркетынгу, так і спецыялістамі ў галіне 
электроннай камерцыі, а таксама інтэрнэт-
маркетолагамі.

Спецыяльнасць: Сацыяльная работа.
Напрамкі спецыяльнасці: сацыяльна-

п с і  х а  л а г і ч н а я  д з е й н а с ц ь ,  с а ц ы я л ь н а -
рэабілітацыйная дзейнасць, сацыяльна-
эканамічная дзейнасць.  Кваліфікацыі : 
«Спецыяліст па сацыяльнай рабоце-псіхолаг», 
« С п е ц ы я л і с т  п а  с а ц ы я л ь н а й  р а б о ц е -
рэабілітолаг», «Спецыялiст па сацыяльнай 
рабоце-эканаміст».

 Студэнты атрымліваюць грунтоўныя ве-
ды па псіхалогіі, сацыяльнай рэабіліталогіі, 
сацыяльнай медыцыне, тэорыі, метадах і 
тэхналогіях сацыяльнай работы, сацыяльна-
эканамічнай палітыцы, менеджменце і 
іншых дысцыплінах. Выпускнікі маюць маг-
чымасць працаваць не толькі ў дзяржаўных 
структурах (сацабарона і сацабслугоўванне, 
ахова здароўя, адукацыя, розныя галіны 
вытворчасці), але і ў грамадскіх арганізацыях 
( м і ж н а р о д н ы я  і  р э с п у б л і к а н с к і я  ф о н-
ды, асацыяцыі, таварыствы), самастойна 
развіваць бізнес у сферы сацыяльных паслуг.

Спецыяльнасць: Дызайн.
Напрамкі спецыяльнасцi: дызайн (прадмет-

на-прасторавага асяроддзя); дызайн (касцюма 
і тканін); кваліфікацыя: «Дызайнер».

Адметным у падрыхтоўцы спецыялістаў 
з'яўляецца 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 спецыялістаў 
па тэорыі і гісторыі мастацтваў і дызайну, су-
часных стратэгіях формаўтварэння і праекта-
вання, камп’ютарных тэхналогіях, замежных 
мовах.

Спецыяльнасць: Дзяржаўнае кіраванне і 
права.

Кваліфікацыя: «Юрыст».
Асаблівасцю падрыхтоўкі  кадраў па 

спецыяльнасці «Дзяржаўнае кіраванне і права» 
з'яўляецца комплекснае вывучэнне спецыяль-
ных прававых дысцыплін і блока эканамічных, 
к i р а ў н i ц к i х ,  с а ц ы я л ь н а - п с і х а л а г і ч н ы х 
дысцыплін. У працэсе навучання студэнты ава-
лодваюць тэхналогіямі менеджменту ў розных 
сферах дзяржаўна-прыватнага партнёрства, 
прававога забеспячэння бізнесу.

Шэўчык Вольга – выпускніца 2012 г.
Кіраўнік рыэлтарскай групы ТАА «Цэнтр 

гандлю нерухомасцю «Пакадан».
– Я спыніла свой выбар на прафесіі мене-

джар-эканаміст у сферы кіравання нерухомас-
цю, і мае спадзяванні апраў даліся.

Зараз я ўзначальваю рыэлтарскую гру-
пу ў цэнтры гандлю нерухомасцю «Пакадан». 
Атрыманыя веды, а таксама працавітасць, ад-
казнасць і выканаўчасць дазволілі мне за до-
сыць кароткі прамежак часу атрымаць званне 
«Найлепшы спецыяліст года», стаць тварам рэ-
кламнай кампаніі ТАА «Пакадан». 

Дзякуючы зладжанай працы прафесарска-
выкладчыцкага складу ДІКСТ БДУ будучым 

ДЗЯРЖАЎны інСтытУт кіРАВАннЯ 
і САцыЯльныХ тэХнАлоГіЙ БДУ

інСтытУт БіЗнеСУ і ме  не  ДЖментУ 
тэХнАлоГіЙ БДУ

спецыялістам у сферы 
кіравання нерухомас-
цю даецца ўнікальная 
м а г ч ы м а с ц ь  ат р ы -
маць фунда менталь-
н у ю  т э а р э т ы ч н у ю 
падрыхтоўку і зама-
цаваць свае веды на 
практыцы ў буйных 
агенцтвах нерухомасці 
і ацэначных кампаніях, 
дзе можна прачуць 
усю спецыфіку абра-
най прафесіі. 

Шаршакоў Кі рыл 
– дырэктар па раз віцці 
міжнароднай кансал-
т ы н г а в а й  к а м п а н і і 
Lev erXInternational, 
якая з'яўляецца сер-
тыфікаваным парт-
нёрам і пераважным 
пастаўшчыком пра-
дуктаў SAPAG на тэры-
торыі ЗША, Заходняй 
Еўропы і СНД.

У 2009 г. з адзнакай скончыў Дзяржаўны 
інстытут кіравання і сацыяльных тэхналогій 
па спецыяльнасці «менедж мент: кіраванне 
персаналам». У 2011 г. на выдатна скончыў 
магістратуру ДІКСТ БДУ. 

– Штодня, у рамках сваіх прафесійных аба-
вязкаў, мне прыходзіцца прымаць няпростыя 
кіраўнічыя рашэнні, праводзіць перамовы з 
прадстаўнікамі буйнога бізнесу, ажыццяўляць 
тактычнае і стратэгічнае бізнес-планаванне. 
Шмат у чым свой падыход у працы я будую зы-
ходзячы з ведаў і досведу, атрыманых ад маіх 
настаўнікаў з ДІКСТ.

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.

«Бізнес-адміністраванне», «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 грунтуюц-
ца на глыбокім разуменні рынкавай эканомікі, 
функцый і  эканамічнай ролі  дзяржавы, 
усведамленні сацыяльнай адказнасці бізнесу. 
Праграмы падрыхтоўкі разлічаны 
на тых, хто плануе прэтэндаваць на 
кіраўнічыя пасады ў бізнесе. 

Вялікая ўвага ў інстыту це нада-
ецца вывучэнню англійскай мовы, 
якая з’яўляецца не толькі праграм-
най дысцыплінай, але і мовай выкла-
дання асобных курсаў. Большасць 
выкладчыкаў прайшла спецыяльную 
падрыхтоўку ці стажыроўку за мяжой у 
рамках сумесных міжнародных адука-
цыйных праектаў. 

З 2014 г. iнстытут пачаў падрыхтоўку 
спе цыялістаў па спецыяльнасці 

«Бізнес-адміністраванне» на англійскай мове. 
Сёння ў iнтэрнацыянальнай групе навучаецца 
16 студэнтаў.

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 
«Бізнес-адміністраванне». 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 мене-
джмент», у 2013 – «Тэхналогіі кіравання пер-
саналам». У планах інстытута – адкрыццё 
магістарскай падрыхтоўкі ў галіне фінансаў, 
рэкламнай дзейнасці, турысцкага менедж-
менту. 

Адна з асноўных асаблівасцяў інстытута – 
паслядоўнае далучэнне да міжнароднай аду-
кацыйнай прасторы. ІБМТ мае партнёрскія 
зносіны з многімі заходнімі ўніверсітэтамі, 

а к т ы ў н а  ў д з е л ь н і ч а е  ў  р а з н а с т а й н ы х 
міжнародных праектах. Найлепшыя студэн-
ты маюць магчымасць стажыравацца ў Стак-
гольмскай школе эканомікі ў Рызе (Латвія), 
Універсітэце менеджменту і эканомікі (Літва), 
праходзіць практыку ў буйных 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 праца-
ўладкаванню і планаванню будучай кар'еры 
студэнтаў. Створаны тут Цэнтр развіцця 
кар’еры праводзіць цэлы комплекс мера-
прыемстваў у гэтым кірунку: пошук месцаў вы-
творчай 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!

Кірыл Катушкін,  аўдытар замежнага 
аўдытарскага прадпрыемства «Дэлойт і Туш» 
(Deloitte and Touch). Выпускнік 2012 г.

– Я лічу, што Інстытут бізнесу і менедж-
менту 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, 

Дырэктар – доктар фізіка-матэматычных навук прафесар Уладзімір Уладзіміравіч АПАнАСоВіч 
Адрас: г. мінск, вул. маскоўская, 5. тэл./факс 399-23-93. е-mail: sbmt@bsu.by; www.sbmt.bsu.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 
спецыяльнасці «Тэалогія» з прысваеннем 
кваліфікацыі «Тэолаг-рэлігіявед. Выкладчык 
грамадазнаўчых дысцыплін». Нашы выпускнікі 
маюць магчымасць альбо працягваць навучан-
не ў магістратуры і аспірантуры, альбо праца-
ваць выкладчыкамі курса «Рэлігіязнаўства» 

i  cацыяльна-гуманiтарных дысцыплiн ва 
ўстановах вышэйшай адукацыі і сярэдніх спе-
цыяльных навучальных установах. Высокі 
ўзровень падрыхтоўкі дазваляе ім таксама па-
спяхова працаваць у сферы навукі, культуры, 
царкоўнага і сацыяльнага служэння. 

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

ня, рэлігіязнаўства. Дзейнічае 
вучэбная літургічная лабарато-
рыя. Больш за 75 % выкладчыкаў 
інстытута маюць навуковыя сту-
пені і званні.

Студэнты вывучаюць 6 за-
межных моў: чатыры старажыт-
ныя (старажытнаяўрэйскую, ста-
ражытнагрэчаскую, лацiнскую, 
царкоўнаславянскую) і дзве сучас-
ныя (англійскую і нямецкую). 

У  ц ы к л е  с п е ц ы я л ь н ы х 
дысцып лін вывучаюцца Свя-
шчэннае Пicанне Старога і Но-
в а г а  З а п а в е т а ў,  б і б л е й  с к а я 
археалогія, багаслоўе (асноўнае, 

параўнальнае, дагматычнае, маральнае), 
літургіка, патралогія, агульная гiсторыя 
хрысцiянскай царквы, кананічнае права, 
гістарычнае рэлігіязнаўства, сектазнаўства, 
сiстэматычнае рэлігіязнаўства, рэлiгiйная 
фiласофiя, вiзанталогiя, псiхалогiя рэлiгii, 
сацыялогiя рэлiгii.

У бібліятэцы інстытута назапашаны ўні-
кальны фонд навуковай літаратуры па 
багаслоўскіх, царкоўна-гістарычных, рэлі-
гіязнаўчых і  рэлігійна- філасофскіх дыс-
цыплінах. Бібліятэчны фонд і фонд электрон-
ных рэсурсаў уключае больш за 21 000 назваў 
(27 000 адзінак захавання). 

Ф ё д а р  Л і т в і н а ў , 
лаўрэат імянной сты-
пендыі імя Ефрасінні 
Полацкай, найлепшы 
выпускнік БДУ 2011 го-
да, аспірант Папска-
га біблейскага інстытута 
(Pontificio Instituto Biblico 
(Італія)).

 – Тэалогія на сучас-
ным этапе – гэта шырокі комплекс сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін. Вывучаць тэалогію 
азначае не толькі авалодаць спецыяльнымі 
ведамі ў пэўнай навуковай сферы (багаслоўе, 
рэлігіязнаўства), але таксама мець здольнасць 
арыентавацца і карыстацца метадамі і вынікамі 
сучаснай філалогіі, гісторыі, сацыялогіі, 

філасофіі і часам тэхнічных навук. У Інстытуце 
тэалогіі БДУ для студэнтаў створана ўнікальная 
база, дзе багаслоўе спыняе сваё існаванне 
як замкнёная, выключна эклезіястычная 
дысцыпліна і выходзіць на новы этап як рэ-
альна навуковая дысцыпліна. Міжнародная 
дзейнасць і актыўнасць у рамках Беларусі дае 
Інстытуту тэалогіі магчымасць заявіць пра не-
абходнасць прысутнасці тэалогіі ў сферы вы-
шэйшай адукацыі для служэння сучаснаму гра-
мадству 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 Ефрасінні 
Полацкай.

Месца працы: на-
в у к о в ы  с у п р а ц о ў н і к 
Інстытута экуменічнай тэалогіі Гётынгенскага 
ўніверсітэта (Германія).

– Тэалогія – гэта класічная вучэбная 
дысцыпліна, якая стаіць ля вытокаў усёй 
універсітэцкай адукацыі. Інстытут тэалогіі пра-
пануе 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 Заслаўскі ПАВел,  
Патрыяршы экзарх усяе Беларусі, кандыдат багаслоўя
Адрас: г. мінск, прасп. незалежнасці, 24.
тэл. 327-63-67, 327-64-65. тэл./факс 289-11-61. 
е-mail: theology.bsu@tut.by; www. theology.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 – 50, у тым ліку 
5 дацэнтаў, 38 старшых выкладчыкаў. Так-
сама для арганізацыі вучэбнага працэсу на 
падрыхтоўчых курсах прыцягваюцца звыш 50 
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 да-
ўніверсітэцкай падрыхтоўкі. Асноўная мэта – 
падрыхтоўка слухачоў да цэнтралізаванага 
тэсціравання і паспяховай здачы ўступных 
іспытаў на ўсе спецыяльнасці БДУ і на ад-
паведныя спецыяльнасці іншых ВНУ. На фа-
культэце вядзецца падрыхтоўка па 19 
профілях навучання:  фіз ічны, матэма-
тычны, хімічны, геаграфічны, біялагічны, 
гістарычны, правазнаўства, эканамічны, 
мовазнаўства, літаратуразнаўства, філасофскі, 
сацыялагічны, культуралагічны, замежныя мо-
вы, журналістыка, псіхалогія, сацыяльная аба-
рона, міжнародныя адносіны, культура і ма-
стацтва. 

Тэрмін навучання на падрыхтоўчым ад-
дзяленні складае 9 месяцаў з тыднёвай на-
грузкай 18–26 акадэмічных 
гадзін. Форма навучання – 
дзённая. 

У адпаведнасці з пра-
віламі прыёму ў вышэй шыя 
навучальныя ўстановы, ву-
чэбны план кожнага профілю 
ўключае тры дыс цыпліны: 
рускую або беларускую 
мову і  два профільныя 
прадметы. Агульны аб’ём 
вучэбнага плана складае 
612 акадэмічных гадзін.

Р а б о ч ы я  п р а г р а м ы 
ўсіх дысцыплін скла дзе-
ны з улікам паглыблен-
ня, сістэматызацыі і аба-
гульнення ведаў, атрыма-

ных вучнямі ў сярэдняй школе. Навучальны год 
складаецца з двух семестраў, якія завярша-
юцца экзаменацыйнымі сесіямі, заняткі пра-
водзяцца ў форме практычных і семінарскіх 
заняткаў, шырока выкарыстоўваюцца роз-
ныя формы кантролю самастойнай работы. 
Такім чынам, слухачы атрымліваюць магчы-
масць адаптавацца да ўніверсітэцкай сістэмы 
адукацыі. 

Пра эфектыўнасць працы падрыхтоўчага 
аддзялення сведчаць вынікі цэнтралізаванага 
тэсціравання, паказаныя нашымі выпускнікамі 
2013 і 2014 гг.: па кожным прадмеце вынікі 
палепшаны на 10–20 балаў. Больш за 85 % 
выпускнікоў паступілі ва ўстановы вышэйшай 
адукацыі, астатнія – ва ўстановы сярэдняй спе-
цыяльнай адукацыі.

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 якім-
небудзь прадмеце, то праводзіцца ўступны іс-
пыт у форме тэсціравання.

Навучанне на аддзяленні платнае. Інша-
гароднім даецца інтэрнат. 

Тэл.: 284-00-09, 284-00-83, 284-26-82.

Падрыхтоўчае аддзяленне для за-
межных грамадзян вядзе сваю гісторыю 
з 1961 г. За гэты час тут навучалася звыш 9 
тыс. слухачоў больш чым са 120 краін. Вучэб-
ны працэс на аддзяленні забяспечвае кафед-
ра рускай мовы як замежнай і агульнаадука-
цыйных дысцыплін. З 2009 г. на аддзяленні вя-
дзецца падрыхтоўка па двух вучэбных планах: 
для грамадзян СНД і грамадзян далёкага за-
межжа. У структуры вучэбнага плана ў аб’ёме 
1252 акадэмічныя гадзіны: руская мова (712–
912 гадзін) і два профільныя прадметы (340–
540 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 4 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 (з аўдыторнымi заняткамi)) i тэрмiнах на-
вучання (ад 3 дзён да 8 месяцаў) дзейнічаюць 
на працягу ўсяго навучальнага года. Заняткі 
па ўсіх дысцыплінах праводзяцца як у гру-
пах камплектнасцю 10–12 слухачоў, так і ў гру-
пах малой камплектнасці (5–8 слухачоў), а так-
сама 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 каля 90 % абiтурыентаў, якiя 
скончылi курсы i ўдзельнiчалi ў конкурсе, стано-
вяцца студэнтамi БДУ, а астатнія – студэнтамі 
iншых універсітэтаў і каледжаў. 

Та к с а м а  Ф Д А  в я д з е  п р ы ё м  в у ч н я ў  
10-х класаў на курсы паглыбленага вывучэння 
агульна адукацыйных дысцыплiн.

Тэл. для даведак: 284-00-08, 284-00-18.
З мэтай эфектыўнай падрыхтоўкi абiту-

рыентаў да цэнтралiзаванага тэсцiравання 
з 2004 г. сумесна з РІКВ праводзiцца рэ-
петыцыйнае тэсцiраванне.  Апрацоўка 
бланкаў адказаў i выдача вынiкаў тэсцiравання 
ажыццяўляецца па тэхналогii цэнтралiзаванага 
тэсцiравання. Таксама на факультэце право-
дзяцца iндывiдуальныя кансультацыi для сама-
стойнай работы над памылкамi па вынiках рэ-
петыцыйнага 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 гістарычным факуль-
тэтам БДУ. Я атрымаў глыбокія веды, змог 
самарэалізавацца, су стрэў сапраўдных 
сяброў, з якімі крочу па жыцці. 

Вэй Вэй, выпускніца 2000 г., кандыдат 
філа лагічных навук, старшы выкладчык  кафед-
ры кітайскай філалогіі філалагічнага факультэ-
та БДУ.

– Вучоба на факультэце стала добрым пад-
муркам для маёй далейшай вучобы. Я скон-
чыла філалагічны факультэт у 2005 г., затым 
паступіла ў аспірантуру. У 2014 г. паспяхова 
абараніла кандыдацкую дысертацыю.

Гады, праведзеныя ў сценах універсітэта, 
дапамаглі мне стаць кваліфікаваным філо-
лагам. Я ўдзячная ўсім выкладчыкам, якія 
сустрэліся на маім шляху.
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Карэктар Ганна Яўгенаўна 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 5 
кірункаў навучання: фізіка-матэматычны, 
хіміка-біялагічны, хіміка-матэматычны, 
філалагічны, грамадазнаўчы.  Уступныя 
іспыты праводзяцца ў пiсьмовай форме па двух 
прадметах, якiя адпавядаюць 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 2014 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. 

Адукацыйны працэс у ліцэі ажыццяўляюць 
кваліфікаваныя работнікі адукацыі i навукi.

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

Навучальны працэс у Ліцэі БДУ арганізаваны 
ў форме спараных урокаў. Гэта дазваляе 
ладзіць заняткі ў выглядзе лекцый, семінараў, 
лабараторных работ. 

У Ліцэі БДУ пяцідзённы навучальны ты-
дзень. Шосты дзень – субота – прызначаны для 
факультатыўных заняткаў, спартыўных і паза-
класных 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 2014 г. на заключным этапе 
Рэспубліканскай алімпіяды ліцэісты заваявалі 
83 дыпломы.

Паспяхова ліцэісты выступаюць і на міжна-
родных алімпіядах. За час існавання ліцэя імі 
заваявана 175 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 цікавыя мерапрыемствы, якія 
з’яўляюцца вынікам дзейнасці вакальнай, тан-

ліцэЙ БДУ

ЮРыДычны кАлеДЖ БДУ

цавальнай, драматычнай студый, спартыўных 
секцый, тэатра педагогаў. 

За час існавання Ліцэя БДУ яго скончылі 
больш за 5 тыс. навучэнцаў, і больш за 950 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. 

Больш за 1000 ліцэістаў сталі лаўрэатамі 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Бе-
ларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў. 

У апошнія гады кантроль ведаў выпускнікоў 
праводзіцца ў форме цэнтралізаванага 
тэсціравання. Вынікі ліцэістаў прыкладна на 
40–50 балаў перавышаюць сярэдні бал па 
краіне. 

Паводле звестак Рэспубліканскага інстытута 
кантролю ведаў, па выніках цэнтралізаванага 
тэсціравання 2014 г. па беларускай мове, 
фізіцы, матэматыцы, хіміі, біялогіі, замежных 
мовах, гісторыі Беларусі, сусветнай гісторыі і 
грамадазнаўстве Ліцэй БДУ з’яўляецца най-
лепшай установай адукацыі Беларусі.

Гэтыя вынікі з’яўляюцца плёнам мэта на -
кіраванай і самаадданай працы педа га гіч-
нага калектыву. Нашы настаўнікі, акрамя на-
вучальнай 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 бы-
ла прысуджана прэмія ўрада Рэспублікі Бе-
ларусь за дасягненні ў галіне якасці, у 2007 г. 
званне лаўрэата было пацверджана, а ў 2013 г.  
Лiцэй БДУ быў узнагароджаны Ганаровай  
граматай Мiнiстэрства адукацыi Рэспублікі 
Беларусь.

РАЗВІЦЦЁ 
Юрыдычны каледж БДУ адкрыты 1 верасня 

2000 г.
Высокі ўзровень падрыхтоўкі ў Юрыдыч  ным 

каледжы пацвярджаецца тым, што ў ця  перашні 
час больш за 90 % нашых былых навучэнцаў 
працягваюць адукацыю ў беларускіх ВНУ, з іх 
каля 30 % – на дзённых аддзяленнях. 

Дзякуючы якаснаму прафесарска    -вык-
ладчыцкаму складу (20 чалавек маюць наву-
ковыя званні і ступені), за 14 гадоў дзейнасці 
каледж стаў адной з найбольш прэстыжных 
сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў 
краіны.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ І СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ
Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па 

спецыяльнасці «Правазнаўства» з наступнымі 
спецыялізацыямі: «Дзяржаўна-прававая 
дзейнасць», «Судова- прававая дзейнасць», 
«Гаспадарча- прававая і кадравая работа». 
Выпускнікам даецца кваліфікацыя «Юрыст». 

НАВУЧАЛЬНЫ ПРАЦЭС 
Навучанне ў каледжы ажыццяўляецца па 

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

Навучальны працэс забяспечваюць чатыры 
кафедры: дзяржаўна-прававых і крымінальна-
прававых дысцыплін, агульнаправавых і гра-
мадзянска-прававых дысцыплін, сацыяльна-
гуманітарных дысцыплін, прыродазнаўчых 
дысцыплін. 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. 

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ 
Выпускнікі Юрыдычнага каледжа могуць 

працаваць: 
– у юрыдычных (прававых), кадравых, 

рэферэнцкіх службах органаў выканаўчай ула-
ды (міністэрстваў, ведамстваў і іншых органаў 
дзяржкіравання) і органаў мясцовага кіравання 

і самакіравання (сацыяльнай абароны, ліцэн-
завання і рэгістрацыі суб’ектаў гаспадарання, 
землеўпарадкавання, статыстыкі і інш.); 

– юрыдычных (прававых), кадравых, 
рэферэнцкіх службах суб'ектаў гаспадаран-
ня 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 куль-
турным жыцці кале-
джа і ўніверсітэта (гур-
тках, студыях, клубах і 
г. д.). Добрай традыцы-
яй стала правядзенне 
«Пасвячэння ў навучэн-
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 тэарэтычныя веды з уменнем 
іх практычнага ўвасаблення. Гэта дазва ляе ім 
знайсці пер спектыўную, ці ка вую, высокааплат-
ную працу, якая будзе для іх справай усяго 
жыцця.

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРЫЁМЕ 
Ў ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ У 2015 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 
навучання – 3 гады 10 месяцаў. Залічэнне 
ажыццяўляецца па конкурсе сярэдняга бала 
пасведчання аб агульнай базавай адукацыі. 

Спецыяльнасць на аснове агульнай ся-
рэдняй адукацыі (11 кл.): «Правазнаўства» 
(спецыялізацыі: «Дзяржаўна-прававая дзей-
насць»,  «Судова- прававая дзейнасць», 
«Гаспадарча- прававая і кадравая работа»). 
Тэрмін навучання – 2 гады 10 месяцаў. Уступ-
ныя іспыты: беларуская (руская) мова – ЦТ, ма-
тэматыка – ЦТ. 

Інтэрнат падчас навучання даецца толькі на-
вучэнцам 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», 
«Гаспадарча- прававая і кадравая работа»). 
Тэрмін навучання – 3 гады 9 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.

Парадак прыёму ў каледж рэгулюец-
ца Правіламі прыёму ў ССНУ, зацверджанымі 
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 
07.02.2006 № 80 (са зменамі і дапаўненнямі).

Дырэктар – кандыдат юрыдычных навук дацэнт Алег міхайлавіч СтАРАВоЙтАЎ 
Адрас: г. мінск, вул. камсамольская, 21. тэл./факс 289-12-82. 
E-mail: college@bsu.by; www.lawcollege.bsu.by

Дырэктар – кандыдат гістарычных навук
макар Аляксандравіч ШніП
Адрас: г. мінск, вул. Ульянаўская, 8. 
тэл. 226-01-12, 209-52-65 
е-mail: info@lyceum.by; www.lyceum.bsu.by


