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БРЭСЦКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 
ЎНІВЕРСІТЭТ ІМЯ А. С. ПУШКІНА 
СВЯТКУЕ

Па гістарычных маштабах 70 гадоў для ўніверсі-
тэта – гэта перыяд станаўлення, набыцця свайго 
профілю, свайго прызначэння. У нашага ўніверсітэта 
слаўная гісторыя, якой можна і трэба ганарыцца, 
і перспектыўная будучыня. За параўнальна кароткі час ён 
прайшоў шлях ад настаўніцкага інстытута да класіч нага 
ўніверсітэта, стаўшы цэнтрам навуковых даследаванняў 
і культурна-асветніцкага жыцця паў днёва-заходняга 
Палесся. Ужо сёння выпускнікоў універ сітэта можна 
сустрэць ва ўсіх кутках нашай краіны, на розных пасадах 

у сацыяльнай сферы, народнай гаспадарцы, у органах дзяржаўнага кіравання, у сіла-
вых структурах, і ўсюды яны пацвярджаюць высокі ўзровень сваёй прафесійнай 
падрыхтоўкі. І гэта не выпадкова. Пастаянны пошук, укараненне перадавых метадаў 
і тэхналогій арганізацыі адукацыйнага працэсу, сучасная вучэбна-матэрыяльная база, 
высокакваліфікаваны прафесарска-выкладчыцкі калектыў – усё гэта садзейнічае 
падрыхтоўцы ва ўніверсітэце канкурэнтаздольных спецыялі стаў.
Важнае значэнне для паспяховай працы ўніверсітэта мае згуртава насць 

працоўнага калектыву. Менавіта плённая праца выкладчыкаў і супрацоўнікаў 
забяспечвае бездакорнае функцыянаванне сістэмы разгалінаванай падрых тоўкі 
кадраў, шматаспектную навукова-даследчую дзейнасць, непарыўную сувязь з вы-
творчай і сацыяльна-культурнай сферамі Берасцейшчыны. Выкладчыкі, дацэнты 
і прафесары, якія працуюць ва ўніверсітэце, – гэта асаблівыя людзі, для якіх 
універсітэт – не проста месца працы, а справа жыцця. Усё гэта спрыяе стварэнню 
ўнікальнай творчай атмасферы, якая пануе ў сценах нашага ўніверсітэта.
Захоўваючы свае шматгадовыя традыцыі, універсітэт развіваецца і ўдасканаль-

ваецца. Святкуючы свой 70-гадовы юбілей, калектыў універсі тэта з аптымізмам 
глядзіць у будучыню. Разам мы зможам рэалізаваць самыя амбіцыйныя планы, увасобіць 
у жыццё новыя ідэі і адкрыцці на карысць нашай Радзімы! З юбілеем, універсітэт!

70-ГАДОВЫ ЮБІЛЕЙ

Г. М. Сендзер,
рэктар Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна,
доктар педагагічных навук прафесар
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Г. М. Сендзер,
рэктар, доктар педагагічных навук прафесар,

Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна

Пастановай Савета народных камiсараў БССР ад 
6 чэрвеня 1945 г. зацверджана рашэнне аб заснаванні 
настаўнiцкага iнстытута ў Брэсце. Ён распачаў 
сваю дзейнасць у жнiўнi 1945 г. У 1949 г. інстытуту 
прысвоена імя А. С. Пушкіна ў гонар 150-годдзя з дня 
нараджэння паэта, а ў 1950 г. пастановай Саве-
та Міністраў СССР адкрыты Брэсцкі дзяржаўны 
педагагічны інстытут, які ў 1995 г. пераўтвораны 
ў Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт (імя А. С. Пушкіна 
прысвоена ў 1999 г.).

Сёння ўніверсітэт дае магчымасць прайсці да-
ўніверсітэцкую падрыхтоўку, атрымаць вышэйшую 
адукацыю па 10 профілях («Педагогіка», «Педагогі-
ка. Прафесійная адукацыя», «Гуманітарныя навукі», 
«Прыродазнаўчыя навукі», «Сацыяльная абарона», 
«Камунікацыі. Права. Эканоміка. Кіраванне. Экано-
міка і арганізацыя вытворчасці», «Экалагічныя на-
вукі», «Тэхніка і тэхналогіі», «Фізічная культура. 
Турызм і гасціннасць», «Грамадскае харчаванне. 
Бытавое абслугоўванне»), прадоўжыць навучанне 
ў магістратуры і аспірантуры, павысіць кваліфікацыю, 
атрымаць паслядыпломную адука цыю ў Інсты туце 
павышэння кваліфікацыі і пера падрыхтоўкі.

У структуры ўніверсітэта 10 факультэтаў: 
філалагіч ны, псіхолага-педагагічны, сацыяльна-педа-
гагічны, факультэт замежных моў, фізічнага выха-
вання, геагра фічны, біялагічны, фізіка-матэматычны, 
гістарычны, юрыдычны. На I ступені вышэйшай 
адукацыі навучаецца больш за 8,5 тысяч студэнтаў. 
Падрыхтоўка спецыялiстаў ажыццяўля ецца па 45 спе-
цыяльнасцях I ступенi вышэйшай адукацыi (12 на-
прамках спецыяльнасцяў, 41 спецыялізацыі) i 20 спе-
цыяльнасцях магiстратуры. Падрыхтоўка кадраў 
вышэйшай навуковай кваліфікацыі вядзецца па 
16 спецыяльнасцях аспірантуры. Адасобленым пад-
раздзяленнем універсітэта з’яўляецца Пінскі каледж, 
якi ажыццяўляе падрыхтоўку кадраў з сярэдняй спе-
цыяльнай адукацыяй. Для падрыхтоўкі спецыялістаў 
з вышэйшай адукацыяй на базе сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі ў скарочаныя тэрміны ўніверсітэтам сумес-
на з кале джам рэалізуюцца вучэбныя планы для атры-
мання вышэйшай адукацыі па адукацыйнай праграме, 
інтэграванай з адукацыйнымі праграмамі сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі.

За апошняе дзесяцігоддзе адкрыта 11 но-
вых спецыяльнасцей i 15 спецыялiзацый I ступе-
ні вышэйшай адукацыі, 15 новых спецыяльнасцей 
магістратуры, сярод якіх практыка-арыентаваныя: 
«Сацыяльная псіхалогія», «Web-праграмаванне і ін-
тэрнэт-тэхналогіі», «Інавацыі ў навучанні замежным 
мовам», «Інава цыйныя тэх налогіі ў сферы турыз-

У БУДУЧЫНЮ – 
ПРАЗ ЗАХАВАННЕ ТРАДЫЦЫЙ
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му і гасціннасці», «Псіха лагічнае кансультаванне 
і псiхакарэкцыя». З 2008 г. ажыццяўляецца падрых-
тоўка спецыялiстаў па спецыяльнасцях «Біяэкалогія», 
«Турызм і гасціннасць»; з 2009 г. – па спецыяльнасці 
«Журналістыка»; з 2011 г. – па спецыялізацыі 
«Камп’ютарная лінгвістыка»; з 2012 г. – па спецы-
яльнасцях «Практычная псіхалогія», «Гісто-
рыя (рэлігій)» са спецыялізацыямі «Гісторыя 
хрысціянства» і «Гісторыя рэлігій Усходу»; 
з 2013 г. – па спецыяльнасцях «Сацыяль-
ная педагогіка», «Камп’ютарная фізіка» са 
спецыялізацыямі «Тэарэтычная фізіка» і «Кам-
п’ютарнае мадэляванне фізічных працэсаў». 
У 2015 г. упершыню адбыўся набор на новыя 
напрамкі спецыяльнасці «Гісторыя» – «Гісто-
рыя (археалогія)» і «Гісторыя (паліталогія)».

Адукацыйная дзейнасць універсітэта на-
кіравана ў першую чаргу на сістэмнае развіццё 
ў студэнтаў сацыяльна-прафесійных якас-
цей, якія дазволяць ім паспяхова выконваць 

прафесійныя задачы, узаемадзейнічаць з іншымі 
людзь мі, самаўдасканальвацца. Найваж нейшымі 
складнікамі ў па вышэнні кан курэнтаздольнасці 
і прэстыжнасці пра фесійнай падрыхтоўкі 
ва ўніверсітэце ў апошні час сталі сістэма 
ўзаема дзеяння з ар ганізацыямі-заказчыкамі 
кадраў і практыка-арыентаваныя падыходы 
ў арганізацыі адукацыйнага працэсу. У сумеснай 
з кафедрамі падрыхтоўцы спецыялістаў прыма-
юць удзел базавыя арганізацыі ўніверсітэта – 
аддзелы адукацыі, спорту і турызму раённых 
і гарадскіх выканаўчых камітэтаў Брэсцкай 
вобласці, ЗТАА «ERICPOL BREST», ЗТАА 
«ЭПАМ Сістэмз», Брэсцкі абласны камітэт 
прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага ася-
роддзя, следчы камітэт Рэспублікі Беларусь па 
Брэсцкай вобласці, Брэсцкае абласное ўнітарнае 
прадпрыемства «Упраўленне жыллёва-каму-
нальнай гаспадаркі», пракуратура Брэсцкай 
вобласці і інш. 

Для рэалізацыі практыка-арыентаванага пады-
ходу да прафесійнай падрыхтоўкі спецыялістаў ва 
ўстановах, арганізацыях, для якіх універсітэт рыхтуе 
кадры, створаны 41 філіял кафедраў, з іх 25 – на базе 
ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі г. Брэста. 

Важную ролю ў падрыхтоўцы канкурэнта-
здольных спецыялістаў маюць шматлікія цэн-
тры, лабараторыі, навучальныя кабінеты, якія 
функцыянуюць ва ўніверсітэце. Ужо больш за 
10 гадоў на юрыдычным факультэ це дзейнічае 
вучэбная лабараторыя «Юрыдычная клініка», 
у якой студэнты 3–5-га курсаў праходзяць бес-
перапынную вытворчую практыку ў якасці 
грамадскіх памочнікаў следчага камітэта, 
пракуратуры або супрацоўнікаў сістэмы 
Упраўлення ўнутраных спраў, пад кіраўніцтвам 
прафесійных адвака таў аказваюць кансульта-
цыйную дапамогу грамадзянам. Штогод сту-

Сустрэча кіраўніцтва ўніверсітэта 
з прадстаўнікамі аддзелаў адукацыі, спорту 
і турызму на базе навукова-метадычнага 

цэнтра «Школа – сям’я»

Падпісанне дамовы аб супрацоўніцтве паміж БрДУ
 імя А. С. Пушкіна і Педагагічнай гімназіяй 

г. Кройцлінген (Швейцарыя)

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнка 
ўручае дыплом доктара навук загадчыку кафедры гісторыі 

славянскіх народаў А. М. Вабішчэвічу
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Лабараторныя заняткі па спецыяльнасці 
«Камп’ютарная фізіка»

Заняткі па крыміналістыцы ў вучэбнай лабараторыі 
«Юрыдычная клініка»

Заняткі ў вучэбным кабінеце геалогіі

дэнты, якія атрымалі вопыт працы грамадскага 
памочніка, атрымліваюць накіраванне на пра-
цу ў органы пракуратуры Брэсцкай вобласці 
або ў следчыя органы.

Пры падтрымцы эканамічнага суда Брэсц-
кай вобласці ў 2013 г. на базе юрыдычнага фа-
культэта адкрыта Зала судовых пасяджэнняў. 
Студэнты юрыдычнага факультэта маюць маг-
чымасць не выходзячы з корпуса ўніверсітэта 
наведваць рэальныя судовыя пасяджэнні, са-
чыць за ходам судовага працэсу, атрымліваць 
практычны вопыт, неабходны для далейшай 
прафесійнай дзейнасці. 

Візітнай карткай універсітэта з’яўляецца 
структурнае падраздзяленне Цэнтра экалогіі 
«Зімовы сад», якое было ўрачыста адкры-
та для наведвання 1 снежня 2010 г. Сёння 
«Зімовы сад» – гэта вучэбна-метадычная і на-
вукова-даследчая база, якая забяспечвае павы-
шэнне якасці выкладання дысцыплін эколага-
прыродазнаўчага напрамку і правядзення 
экалагічнай асветы. У экспазіцыі аранжарэі, 
якая складаецца з трох прасторава падзеле-
ных зон – тропікі, субтропікі, пустыня, расце 
звыш 1800 раз навідна сцей інтрадуцыраваных 
раслін, якія прадстаўляюць больш за 500 відаў 
з 95 сямействаў.

Шырокае прызнанне ў Рэспубліцы Бела-
русь мае дзейнасць універсітэцкага навукова-
метадычнага цэнтра «Школа – сям’я», якім 
кіруе прафесар кафедры педагогікі пачатковага 
навучання М. П. Осіпава. Цэнтрам праводзіцца 
навукова-даследчая дзейнасць па праблемах 
сямейнага выхавання, узаемадзеяння школы 
і сям’і, падрыхтоўкі будучых спецыялістаў, 
бацькоў да гэтых відаў дзейнасці. Па даручэнні 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь   
распрацоўваецца навукова-метадычнае забес-
пячэнне ўзаемадзеяння класных кіраўнікоў 
з сям’ёй. Па выніках даследаван няў, праведзе-
ных супрацоўнікамі цэнтра, з красавіка 2012 г. 
па снежань 2014 г. апубліка вана 33 дапаможнікі 
для спецыялістаў уста ноў агульнай сярэд-
няй адукацыі, інстытутаў развіцця адукацыі, 
выкладчыкаў і студэнтаў педагагічных спе-
цыяльнасцей устаноў вышэйшай адукацыі, 
каледжаў.

З мэтай аказання арганізацыйна-мета-
дычнай да памогі прафесарска-выкладчыцка-
му складу ў пра вядзенні вучэбна-метадычнай, 
навуковай і выхаваўчай працы, а таксама на-
вучэнцам у іх самастойнай вучэбна-даслед-
чай працы па геалагічных дысцыплінах на 
геаграфічным факультэце створаны вучэб-
ны кабінет геа логіі. У ім прадстаўлена ўнікальная 
па тэматычнай накіраванасці і геа графічнай 
прыналежнасці калекцыя мінералаў, горных парод 
і закамянеласцей, якая ўключае больш за 1500 вы-

ставачных і фондавых узо раў. З 2014 г. вучэбны 
кабінет геалогіі мае віртуаль ную версію, якая раз-
мешчана на сайце ўніверсітэта. Вір туальны кабінет 
утрымлівае фільматэку, у якой прад стаўлены больш 
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за 60 фільмаў, база дадзеных прэзентацый, якія 
выкарыстоўваюцца падчас правядзення вучэб-
ных заняткаў.

Сіламі прафесарска-выкладчыцкага скла-
ду ўні версітэта створана бібліятэка элек-
тронных адукацыйных рэсур саў, у якой 
прадстаўлены вучэбна-метадычныя матэры-
ялы амаль па ўсіх вучэбных дысцыплінах. 
Акрамя інтэрактыўных электронных вучэбна-
метадычных комплексаў, бібліятэка налічвае 
дыстанцыйныя курсы, інтэрактыўныя ат-
ласы, сістэмы тэста вання і інш. Доступ да 
электроннай бібліятэкі ажыццяўляецца пры 
дапамозе адзінай інфармацыйна-адукацыйнай 
сеткі, якая аб’ядноўвае ўсе вучэбныя карпу-
сы і інтэрнаты з выкарыстаннем тэхналогіі 
высакахуткаснага бесправаднога доступу да 
сусветных адукацыйных рэсурсаў. Значная 

колькасць аўдыто рый абсталявана стацыя-
нарнай мультымедыйнай тэхнікай, якая даз-
валяе праводзіць вучэбныя заняткі з выка-
рыстаннем інфармацыйна-камунікатыўных 
тэхналогій (інтэрактыўныя лекцыі, онлайн- 
семінары, відэаканферэнцыі).

Пры падтрымцы базавай арганізацыі 
ЗТАА «ЭПАМ Сістэмз» з 2011 г. на 
фізіка-матэматычным факультэце адкры-
ты рэгіянальны Беларуска-Індыйскі цэнтр 
у галіне інфармацыйных і камунікацыйных 
тэхналогій з сучасным абсталяваннем і пра-
грамным за беспячэннем. У цэнтры прахо-
дзяць падрыхтоўку студэнты спецыяльнасці 
«Прыкладная матэматыка», лепшыя ўжо 
з другога курса маюць магчымасць праца-
ваць у арганізацыях-рэзідэнтах Парка высокіх 
тэхналогій, такіх як ЗТАА «ЭПАМ Сістэмз», 
ЗТАА «ERICPOL BREST».

Універсітэт шануе педагагічную спадчыну, 
пакі нутую яго першымі прафесарамі У. Калес-
нікам і С. Кандраценем. З 2007 г. праводзяцца 
кон курсы на прысуджэнне імянных прэмій: 
прэмія імя У. А. Калесніка прысуджаецца ў га-
ліне сацыяльных і гуманітарных навук, прэмія 
імя С. Г. Кандрацені – у галіне прыродазнаўчых 
навук. На філалагічным факультэце функцы-
януе Адукацыйна-асветны цэнтр імя У. Ка-
лесніка, на базе якога ажыццяўляецца аду-
кацыйная, выхаваўчая, асветная праца сярод 
студэнтаў універсітэта, навучэнцаў агульнааду-
кацыйных устаноў Берасцейшчыны.

Добрай традыцыяй універсітэта сталі 
шматлікія конкурсы прафесійнага майстэрства 
для выкладчыкаў і навучэнцаў. З мэтай выву-
чэння і распаўсюджвання перадавога вопыту 
арганізацыі адукацыйнага працэсу і выкладан-
ня вучэбных дысцыплін у вышэйшай школе 

Сустрэча старшыні Брэсцкага гарадскога 
выканаўчага камітэта С. А. Рагачука 
са студэнтамі і работнікамі ўніверсітэта

Конкурс для выкладчыкаў – маладых спецыялістаў 
«Прафесійны дэбют»

Сустрэча з выпускніком універсітэта 
акадэмікам НАН Беларусі, ганаровым доктарам 
ўніверсітэта прафесарам В. В. Гніламёдавым 

у Адукацыйна-асветным цэнтры імя У. Калесніка
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штогод праводзяцца конкурсы «Майстар 
лекцыйных заняткаў», «Майстар практыч-
ных (семінарскіх, лабараторных) заняткаў». 
Для выкладчыкаў – маладых спецыялістаў 
заснаваны конкурс «Прафесійны дэ-
бют», накіраваны на стымуляванне мала-
дых педагогаў да развіцця прафесійнай 
кампетэнтнасці, стварэнне ўмоў для іх 
прафесійнай і асобаснай самарэалізацыі, 
усведамлення імі каштоўнасна-мэтавых 
прыя рытэ таў у пра фесійным станаўленні. 

З мэтай стымулявання навучэнцаў да 
навукова-даследчай дзейнасці, павышэння 
навуковага ўзроўню і якасці даследаванняў, 
садзейнічання ўкараненню ў практыч-
ную сферу вынікаў даследавання штогод 
праводзіцца конкурс на лепшую дыплом-
ную працу і ма гістарскую дысертацыю па 
гуманітарных і пры родазнаўчых спецыяль-
насцях.

Шырокае прызнанне ў Рэспубліцы Беларусь і за яе 
межамі маюць навукова-педагагічныя школы ўніверсітэта: 
«Педагагічная», кіраў нік – доктар педагагічных навук пра-
фесар Г. М. Сендзер; «Гісторыка-антрапалагічная», кіраў-
нік – доктар гістарычных навук пра фесар А. А. Гарбацкі; 
«Намінатыўная і функцыянальная лінг вістыка», кіраўнік – 
доктар філалагічных навук прафесар В. І. Сянкевіч; 
«Псіхалогія сама свядомасці», кіраўнік – доктар псі-
халагічных на вук прафесар Л. Г. Лысюк; «Актуальныя пра-
блемы дэмаграфіі», кіраўнік – доктар геаграфічных навук 
прафесар К. К. Красоўскі; «Лінгвадыдактычная», кіраўнік – 
кандыдат філалагічных навук дацэнт М. М. Аляхновіч; 
«Практычная псіхалогія дзяцінства», кіраўнік – кандыдат 
псіхалагічных навук дацэнт І. Я. Валітава.

Кадравы навуковы патэнцыял уні версітэта скан-
цэнтраваны на 46 кафедрах, пры якіх функ цыянуе каля 
20 профільных лабараторый і цэнт раў. Штогод праходзіць 
звыш 70 навуковых і навукова-практыч-
ных канферэнцый міжнароднага, рэс-
публіканскага, рэгіянальнага і ўнівер-
сітэцкага ўзроўняў. 

У 2015 г. універсітэт выконвае 9 за-
данняў у рамках чатырох Дзяржаўных пра-
грам навуковых даследаванняў: «Гісторыя, 
культура, грамадства, дзяржава», «Кан-
вергенцыя», «Хі мічныя тэхна логіі і матэ-
рыялы, прыродна-рэсурсны патэнцыял», 
«Функцыянальныя і кампазіцыйныя матэ-
рыялы, нанаматэрыялы». За апошнія пяць 
гадоў агульны аб’ём фінансавання наву-
кова-даследчых работ павялічыўся ў тры 
разы.

Ва ўніверсітэце асаблівая ўвага нада-
ецца ўключэнню ў навукова-даслед-
чую дзейнасць студэнтаў і ма гістрантаў. 
Студэнцкія навукова-даследчыя аб’яд-
нанні створаны практычна на ўсіх кафе-
драх і ахопліваюць 32 % студэнтаў дзённай 

формы навучання. Функцыянуюць 11 студэнцкіх 
навукова-даследчых лабараторый і больш 
за 140 студэнцкіх навукова-даследчых груп 
і гурткоў. У 2014 г. на Рэспубліканскім конкурсе 
навуковых работ студэнтаў 79 % работ студэнтаў 
універсітэта атрымалі катэгорыю, 3 аўтары работ 
сталі лаўрэатамі конкурсу. 

Ва ўніверсітэце працуюць і навучаюцца 
23 пераможцы рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсаў і алімпіяд, інфармацыя пра якіх за-
несена ў банк даных адоранай моладзі. Ствара-
юцца ўмовы для іх прафесійнага росту, многія 
з іх адзначаны спецыяльным фондам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы 
адораных навучэнцаў і студэнтаў. Так, студэнт 
фізіка-матэматычнага факультэта А. С. Рыжоў 
у 2013 г. стаў лаўрэатам спе цыяльнага фонду як 
пераможца XI і XII Між народнага адкрытага кон-

Студэнты на занятках у рэгіянальным Беларуска-
Індыйскім цэнтры ў галіне інфармацыйных 

і камунікацыйных тэхналогій

Лекцыя прафесара Інстытута эканамічнай педагогікі 
Эканамічнага ўніверсітэта Вены (Аўстрыя) Рыхарда Фортмюлера 

для студэнтаў спецыяльнасці «Турызм і гасціннасць»
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курсу па веб-дызайне і камп’ютарнай графіцы сярод 
студэнтаў і вучняў.

Адным з найбольш эфектыўных механізмаў раз-
віцця адукацыйнай і навуковай дзейнасці з’яўляецца 
міжнароднае супрацоўніцтва. Сёння ўніверсітэт вя-
дзе шматвектарную палітыку ў галіне міжнароднага 
супрацоўніцтва па напрамках развіцця акадэмічнай 
мабільнасці навучэнцаў i выкладчыкаў з установамі 
вышэйшай адукацыі і замежнымі ар ганізацыямі ў рам-
ках міжнародных праектаў і па гадненняў, арганізацыі 
навучання замежных грамадзян.

У цяперашні час універсітэтам рэалізуюцца пра-
грамы супрацоўніцтва больш чым па 50 дагаворах і па-
гадненнях з установамі вышэйшай адукацыі і замежны-
мі арганізацыямі Расійскай Федэрацыі, Украіны, Бельгіі, 
Францыі, Венгрыі, Германіі, Азербайджана, Швейцарыі, 
КНР, Казахстана, Польшчы, Італіі, Літвы і інш.

Адным з прыярытэтных напрамкаў міжнароднага 
супрацоўніцтва ўніверсі тэта з’яўляецца інтэграцыя 
ў еўрапейскую адукацыйную і навукова-даслед-

чую прастору. Так, універсітэт актыўна 
ўдзель нічае ў розных міжнародных 
акадэмічных і навуковых праграмах і пра-
ектах ЮНЕСКА, ПРААН, Erasmus Mundus, 
Tempus, праграме германскай службы 
акадэмічных абменаў DAAD, праграмах 
«Трансгранічнае супрацоўніцтва Поль-
шча – Беларусь – Украіна», «Адукацыя на 
працягу ўсяго жыцця – Жан Манэ» і інш. 
У межах названых праграм рэалізуюцца 
сумесныя навуковыя даследаванні, ства-
раюцца навучальныя модулі і праграмы, 
вучэбна-метадычныя комплексы, якія 
дазваляюць забяспечыць прафесійную 
падрыхтоўку спецыялістаў высокай якасці 
ў ад паведнасці з па трабаваннямі нацыя-
нальных і міжна родных стан дартаў з улікам 
запытаў спажыўцоў адукацыйных паслуг. 
Толькі ў межах праектаў праграмы Erasmus 

Mundus, у якой універсітэт прымае ўдзел з 2007 г., што-
год больш за 20 прадстаўнікоў (студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў, выкладчыкаў) стажыруюцца, праводзяць 
навуковыя даследаванні ў еўрапейскіх вышэйшых наву-
чальных установах. У сваю чаргу ўніверсітэт прымае на 
навучанне і для правядзення навуковых даследаванняў 
студэнтаў, выкладчыкаў з краін Еўрасаюза (Польшчы, 
Партугаліі, Іспаніі, Італіі, Германіі, Бельгіі і інш.). 

Штогод па запрашэнні ўніверсітэта для чытан-
ня лекцый, правядзення практычных і семінарскіх 
заняткаў прыбываюць замежныя спецыялісты па 
геаграфіі, біялогіі, гісторыі, юрыспрудэнцыі з Поль-
шчы, Расіі, Германіі, Францыі, ЗША. На факультэце 
замежных моў функцыянуе Кампетэнтнасны цэнтр 
адукацыйнага менеджменту і між народных адука-
цыйных праграм, абсталяваны сістэмай PolyCom 
для правядзення онлайн-семінараў, канферэнцый, 
інтэрактыўных лекцый. 

Адукацыйныя паслугі ўніверсітэта прывабныя 
і канкурэнтаздольныя. На сённяшні дзень у ім наву-

чаецца больш за 450 замежных грама-
дзян з Грузіі, Расіі, Украіны, Узбекістана, 
Азербайджана, Казахстана, Літвы, Тур-
цыі, ЗША, КНР, Паўднёвай Карэі. На 
філалагічным факультэце функцыянуе 
кабінет рускай мовы як замежнай, абсталя-
ваны сучаснай мультымедыйнай тэхнікай і 
вучэбнай літаратурай. Традыцыйным стаў 
фестываль замежных студэнтаў. 

Ідэалагічная і выхаваўчая работа ва 
ўніверсітэце ажыццяўляецца на аснове 
ідэй і каштоўнасцей, якія складаюць змест 
ідэалогіі беларускай дзяржавы як сістэмы 
поглядаў, адпавядаюць мэтам і асаблівасцям 
беларускага шляху сацыяльна-эканамічнага 
і грамадскага развіцця. У сучасных сацыя-
культурных умовах універсітэт выконвае 
вядучую ролю не толькі ў прафесійнай 
падрыхтоўцы спецыяліста, здольнага да 

Цэнтр рускай мовы як замежнай

Ва ўніверсітэцкай бібліятэцы
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мабілізацыі сваіх рэсурсаў, ведаў, уменняў, паводзін 
ва ўмовах дынамічнага развіцця грамадства, але і 
ў выхаванні рознабакова развітай, маральна сталай, 
творчай асобы. 

Сістэма ідэалагічнай і выхаваўчай работы дазва-
ляе з поспехам вырашаць гэтыя задачы. З 2012 г. ва 
ўніверсітэце функцыянуе Каардынацыйны савет па 
ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце з навучэнцамі. Важ-
ная роля ў фарміраванні асобы навучэнца належыць 
аддзелу выхаваўчай работы з моладдзю, студэнцкім 
і спартыўным клубам, сацыяльна-педагагічнай і псіха-
лагічнай службе і іншым структурным падраздзяленням. 

Растлумачэнне дзяржаўнай унутранай і знешняй 
палітыкі Рэспублікі Беларусь – найважнейшы напра-
мак у арганізацыі ідэалагічнай і вы хаваўчай работы ва 
ўніверсітэце. У яго рэалізацыі прымаюць актыўны ўдзел 
інфармацыйна-прапагандысцкія групы, Дыскусійны клуб.

Брэндам універсітэта стала валанцёрская дзейнасць 
студэнтаў, якая не толькі фарміруе актыўную жыццё-
вую пазіцыю моладзі, але і павышае іх прафесійную 
кампетэнтнасць. З 2010 г. дзейнічае клуб валанцёраў 
«Акадэмія добраахвотніцтва». Ім рэалізавана больш 
за 20 сацыяльных праектаў, накіраваных на вырашэн-
не сацыяльна значных праблем грамад-
ства (гуманізацыя працэсу рэабілітацыі 
дзяцей, якія знаходзяцца на працяглым 
стацыянарным лячэнні, наведванне 
былых непаўналетніх вязняў фашыз-
му, прафілактыка дэві янтных паводзін 
падлеткаў і інш.). Праект «У тваёй 
руцэ мая рука», накіраваны на забес-
пячэнне эфектыўнай інтэграцыі дзяцей 
з парушэннямі апорна-рухальнага апарату 
шляхам стварэння безбар’ернага асярод-
дзя, у 2013 г. атрымаў гран-пры на кон-
курсе сацыяльных праектаў італьянскага 
фонда «Дапаможам ім жыць». 

Сацыяльна-педагагічны факультэт уні-
версітэта – адзін з ініцыятараў стварэння 
ў 2010 г. у Брэсце першага ў Рэспубліцы 

Беларусь Інстытута трэцяга ўзросту, інавацыйнасць 
і арыгінальнасць дзейнасці якога вызначаецца ідэяй 
разбурэння сацыяльных стэрэатыпаў у дачыненні да 
сталых людзей і вызначэння новых рэсурсаў, стварэння 
ўмоў для ўзаемадзеяння студэнцкай моладзі і пажылых 
людзей з мэтай усведамлення каштоўнасці жыццёвага 
і сацыяльнага вопыту розных пакаленняў, павышэння 
даверу адзін да аднаго ў працэсе сумеснай адукацый-
най, творчай і іншай дзейнасці.

Мы ганарымся добрымі традыцыямі арганізацыі 
культурнай дзейнасці са студэнцкай моладдзю. Сёння 
у нас працуюць 13 калектываў мастацкай творчасці 
і клубных аб’яднанняў па інтарэсах (студыя эстрад-
ных спеваў «Ступені», універсітэцкая ліга КВЗ і ка-
манда КВЗ «Гораздо», ансамбль народнай музыкі і сту-
дыя народнай песні, гурток дэкаратыўна-прыкладнога 
мастацтва «Повязь», школа добрых манер, тэатр 
жывога слова, студыя танца «One Way», клуб «Дыя-
лог культур» і інш.). Камерны хор «Gaudeamus» пад 
кіраўніцтвам выкладчыка кафедры тэорыі і методыкі 
эстэтычнага выхавання А. П. Грыняка і тэатраль-
ная студыя пад кіраўніцтвам рэжысёра вышэйшай 
катэгорыі П. Д. Бекіша маюць званне «народны».

Фестываль замежных студэнтаў

Акцыя «Памятаем і ганарымся» – высадка алеі 
ў памяць аб ветэранах Вялікай Айчыннай вайны
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Прэзентацыя

У студэнцкім асяроддзі ёсць мерапрыемствы, якія 
моладзь чакае з асаблівым нецярпеннем, каб стаць 
не толькі гледачамі, але і ўдзельнікамі. Напрыклад, 
традыцыйны вечар-пасвячэнне першакурснікаў 
у студэнты «Першакурснік, наперад!», фестываль 
студэнцкай творчасці першакурснікаў «АРТ-сесія», 
фестываль замежных студэнтаў, фестываль творчасці 
«Студэнцкая вясна». Кожны год наш студэнцкі актыў 
ініцыюе новыя моладзевыя праекты. Так, да 70-год-
дзя Перамогі прысвечаны адкрыты моладзевы фе-
стываль патрыятычнай песні, да Году моладзі – фе-
стываль моладзевых відэаролікаў «САМ (Студэнцкая 
актыўная моладзь)».

Ва ўніверсітэце цалкам вырашана праблема за-
беспячэння студэнтаў месцамі для пражывання 
ў інтэрнатах. 1 верасня 2012 г. адкрыўся новы інтэрнат 
студэнцкага гарадка па вуліцы Пушкінская. У ім ма-
юцца добраўпарадкаваныя па коі самападрыхтоўкі, 
адпачынку, спартыўны пакой. На базе інтэрната пра-
цуюць сацыяльна-педагагічная і псіхалагічная служ-

бы. Ёсць усе неабходныя ўмовы для падтрымання 
і паляпшэння здароўя студэнтаў: працуе аддзел 
арганізацыі аховы здароўя, спартыўны комплекс 
з 4 заламі і басейнам, дзейнічаюць больш за 
20 спартыўных і фізкультурна-аздараўленчых сек-
цый, «Школа маладога арбітра па футболе», туры-
стычны клуб «Бярэсце». З 2006 г. універсітэт вы-
ступае сузаснавальнікам баскетбольнай каманды 
БрДУ – ЦАР «Вікторыя».

Мы ганарымся сваімі спартс менамі – чэм-
піёнкай XXVIII Алімпійскіх гульняў у Грэцыі 
Юліяй Несцярэнка (лёгкая атлетыка) і бронзавым 
прызёрам Наталляй Гелах (акадэмічнае веславан-
не). Нашы студэнты прымалі ўдзел у XXIV Су-
светнай летняй універсіядзе 2007 г. у Тайландзе 
(узнагароды заваявалі Юлія Леанцюк (другое мес-
ца – штурханне ядра), Аляксандр Казулька (дру-
гое месца – кіданне молата)). Пяць прадстаўнікоў 
нашага студэнцтва былі ўдзельнікамі XXIX летніх 
Алімпійскіх гульняў у Пекіне. У 2009 г. Дзмітрый 

Дарашук стаў бронзавым прызёрам Чэмпіянату свету 
па скачках на акрабатычнай дарожцы. У 2012 г. Ка-
цярына Герасіменка заваявала сярэбраны медаль на 
Чэмпіянаце Еўропы па веславанні на байдарках і ка-
ноэ, а Максім Кунда стаў прызёрам Чэмпіянату Еўропы 
па стральбе з лука і ўдзельнікам Алімпійскіх гульняў 
у Пекіне. У 2013 г. Алена Копец заняла трэцяе месца на 
Чэмпіянаце Еўропы па лёгкай атлетыцы ў залах, Ганна 
Зінчук стала пераможцам Кубка Еўропы па лёгкай ат-
летыцы, Таццяна Халадовіч – прызёрам Кубка Еўропы 
па лёгкай атлетыцы, Андрэй Дземянчук – прызёрам 
Чэмпіянату свету па баявому самба. Зборная каманда 
па плаванні (трэнер – С. А. Суркоў) у 2014 г. атрымала 
перамогу на спартакіядзе Саюзнай дзяржавы Беларусі 
і Расіі, а таксама стала першай на Рэспубліканскай 
універсіядзе. А зборная каманда ўніверсітэта па лёгка-
атлетычным кросе з’яўляецца двухразовым перамож-
цам Рэспубліканскай універсіяды ў дадзеным відзе 
спорту.

Да добрых традыцый можна аднесці і правядзенне 
спартыўных спаборніцтваў міжнароднага ўзроўню, 
якія носяць імёны выкладчыкаў універсітэта: Ад-
крытага турніру па лёгкаатлетычных кіданнях 
памяці Заслужанага трэнера СССР Я. М. Шукевіча, 
Міжнароднага турніру па акрабатыцы памяці Заслу-
жанага трэнера СССР У. П. Коркіна, Кубка па гандбо-
ле памяці Заслужанага трэнера БССР А. П. Мяшкова.

Падводзячы вынікі 70-гадовай гісторыі Брэсц-
кага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна, 
трэба выказаць глыбокую ўдзячнасць яго ветэ-
ранам за шматгадовую плённую працу. Лепшыя 
традыцыі ўніверсітэта дастойна працягваюць на су-
часным этапе яго пра фесарска-выкладчыцкі склад, 
супрацоўнікі, студэнты, магістранты, аспіранты, 
а таксама шматлікая супольнасць выпускнікоў 
у розных кутках Беларусі і за мяжой. Паважлівыя 
адносіны да мінулага даюць цяперашнім пакаленням 
надзею і ўпэўненасць у будучыні. 

Удзельнікі Рэспубліканскага фестывалю 
мастацкай творчасці навучэнцкай 
і студэнцкай моладзі «АРТ-вакацыі»

 Студэнты ўніверсітэта на святкаванні 
70-годдзя Вялікай Перамогі


