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КАЗУЛІН

Беларускі дзяржаўны 
універсітэт — буйнейшы 
адукацыйны, навуковы і 
культурны цэнтр Рэспублікі 
Беларусь, вядучая вышэй- 
шая навучальная ўстанова 
ў сістэме нацыянальнай аду- 
кацыі. Створаны ў 1921 го- 
дзе пры дапамозе Маскоў- 
скага, Санкт-Пецярбургска- 
га і іншых вядучых універ- 
сітэтаў Расіі, ён пераняў 
шматвекавы вопыт развіцця 
еўрапейскай класічнай вы- 
шэйшай школы. Разам з 
тым, з самага пачатку БДУ 
фарміраваўся менавіта як 
нацыянальны універсітэт. 
Больш за сто дваццаць ты
сяч высокакваліфікаваных 
спецыялістаў падрыхтавана 
тут для краіны. Нашых вы- 
пускнікоў можна сустрэць 
ва ўсіх кутках Беларусі і 
далёка за яе межамі, і ўсю- 
ды яны пацвярджаюць вы- 
сокі ўзровень прафесійнай 
падрыхтоўкі ў БДУ. I гэта 
не выпадкова. Ba універсі- 
тэце вядзецца пастаянны по- 
шук новых метадаў і тэхна- 
логій выкладання і аргані-

зацыі навучальнага працэ- 
су, стрыжнем якога з ’яўля- 
юцца арыентацыя на пры- 
цягненне студэнтаў да на- 
вукова-даследчай дзей- 
насці ўжо на малодшых 
курсах і стварэнне шырокіх 
магчымасцей для самастой- 
нага набыцця ведаў пры 
кансультацыях і пад кантро- 
лем высокакваліфікаваных 
выкладчыкаў.

Ba універсітэце цяпер 
навучаецца 16,3 тыс. сту- 
дэнтаў, працуюць 7,4 тыс. 
супрацоўнікаў, у тым ліку 
2,5 тыс. выкладчыкаў, звыш 
1 тыс. навуковых супрацоў- 
нікаў. У БДУ працуюць 363 
дактары і 1544 кандыдаты 
навук. У вучэбным працэсе 
прымаюць удзел вядомыя 
навукоўцы, сярод якіх ака- 
дэмікі Нацыянальнай Ака- 
дэміі навук Беларусі М.М. 
Аляхновіч, Я.М. Бабосаў,
І.Дз. Валатоўскі, І.В.Гайшун, 
В.М. Гурын, М.А. !зобаў, 
М.П. Касцюк, Ф.М. Капуцкі, 
А.І. Лесніковіч, У.Ф. Логі- 
наў, А.С. Рубанаў, А.Р. Map- 
тыненка, B.B. Свірыдаў,

А.Ф. Чарняўскі і іншыя.
3 2001 года навучанне 

ажыццяўляецца па шматуз- 
роўневай сістэме вышэйшай 
адукацыі, што дазволіць 
яшчэ больш наблізіць пад- 
рыхтоўку спецыялістаў з 
вышэйшай адукацыяй ва уні- 
версітэце па форме і змес- 
це да існуючай сёння су- 
светнай практыкі і стварыць 
умовы для абмену студэн- 
тамі з універсітэтамі блізка- 
га і далёкага замежжа.

У 2002 годзе 17 факуль- 
тэтаў і Міжнародны гумані- 
тарны інстытут будуць 
ажыццяўляць прыём сту- 
дэнтаў на першы курс па 51 
спецыяльнасці.

Ha дзевяці факультэтах 
пры паступленні на дзённую 
форму навучання і пры 
ўмове супадзення ўступных 
выпрабаванняў будзе пра- 
водзіцца агульны конкурс 
па факультэце ў цэлым. 
Гэта дазволіць залічыць 
добра падрыхтаваных абі- 
турыентаў. Упершыню ўве- 
дзена падрыхтоўка спецы- 
ялістаў па фінансах і крэ- 
дыце. Асаблівасцю прыёму 
з’яўляецца ўвядзенне на не- 
каторых спецыяльнасцях 
напрамкаў падрыхтоўкі. 
Студэнтам, якія будуць на- 
вучацца па адной спецыяль- 
насці, але па розных на- 
прамках, пасля заканчэння 
навучання прысвойваюцца 
розныя кваліфікацыі. Для 
жадаючых ёсць магчымасць 
атрымаць вышэйшую аду- 
кацыю без адрыву ад вы- 
творчасці па завочнай фор
ме навучання па 17 спецы
яльнасцях.

Юрыдычны каледж уні- 
версітэта, які рыхтуе юры- 
стаў з сярэдняй спецыяль- 
най адукацыяй, працягне 
прыём асоб, якія маюць ся- 
рэднюю або базавую аду- 
кацыю. Вучэбныя планы 
юрыдычнага каледжа пабу- 
даваны такім чынам, што 
яго выпускнікі могуць заліч- 
вацца для навучання на 
юрыдычны факультэт адра- 
зу на трэці курс.

Уступныя экзамены ў 
Беларускім дзяржаўным 
універсітэце пачнуцца ўжо 
7 ліпеня, што дазволіць у 
выпадку няўдачы пры жа- 
данні ўдзельнічаць у кон

курсе ў іншых ВНУ.
Ha ўсіх спецыяльнасцях 

ацэнка ведаў праводзіцца 
па дзесяцібальнай сістэме, 
пры якой да далейшых эк- 
заменаў не будуць дапус- 
кацца абітурыенты, якія на 
бягучым экзамене набя- 
руць адзін бал. A тыя, хто 
атрымае два балы, могуць 
праходзіць далейшыя вы- 
прабаванні для наступлен
ия на платную форму на
вучання. Уступныя выпра- 
баванні ў першую чаргу 
з’яўляюцца конкурснымі, а 
не атэстацыйнымі, у сувязі 
з гэтым галоўная іх мэта — 
выявіць найбольш падрых
таваных і таленавітых абі- 
турыентаў. Для пошуку са
мых таленавітых сярод на- 
вучэнцаў выпускных класаў 
па большасці прадметаў 
праводзіцца алімпіяда 
«Абітурыент БДУ-2002», 
пераможцы заключных ту- 
раў якой будуць залічаны 
на адпаведныя спецыяль- 
насці без уступных вылра- 
баванняў. Пэўную ролю ў 
камплектаванні першых 
курсаў адыгрываюць ліцэй 
і факультэт дауніверсітэц- 
кай адукацыі для бела- 
рускіх і замежных грама- 
дзян, большасць выпускні- 
коў якіх становяцца сту
дэнтам! БДУ.

Студэнты, якія маюць 
высокія паказчыкі ў вучо- 
бе, пасля заканчэння дру- 
гога курса могуць пара- 
лельна навучацца па другой 
спецыяльнасці і ў выніку 
атрымаць два дыпломы. 
Якасць жа універсітэцкай 
адукацыі гіацвярджаецца 
тым, што дыпломы БДУ 
знаходзяць прызнанне ў 
большасці краін свету.

Значную ўвагу мы нада
ем і перападрыхтоўцы кад- 
раў з ліку асоб, якія маюць 
вышэйшую адукацыю. Гэ- 
тую функцыю выконваюць 
Рэспубліканскі інстытут вы
шэйшай школы, Інстытут 
перападрыхтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суд- 
дзяў, работнікаў пракура- 
туры, судоў і ўстаноў юс- 
тыцыі. На двух факультэтах 
ажыццяўляецца перапад- 
рыхтоўка кадраў і павы- 
шэнне кваліфікацыі ў галі- 
не інфармацыйных тэхна-

логій, прыкладной матэма- 
тыкі і бізнесу, яшчэ на ад- 
ным — падрыхтоўка магіст- 
раў у галіне менеджменту 
навукаёмістых тэхналогій. 
Адпаведная перападрых- 
тоўка забяспечваецца ў вы
шэйшай школе экскурсаво- 
даў і менеджэраў турызму.

Сёння ў склад універсі- 
тэта ўваходзяць таксама 
тры буйныя навукова-да- 
следчыя інстытуты, шэраг 
унітарных вытворчых прад- 
прыемстваў, навукова-да- 
следчыя лабараторыі і дос- 
ледныя станцыі, шматлікія 
цэнтры, сярод якіх нацыя
нальны навукова-вучэбны 
цэнтр фізікі часціц і высокіх 
энергій, нацыянальны наву- 
кова-даследчы цэнтр мані- 
торынгу азонасферы, на
цыянальны цэнтр асабліва 
ахоўваемых прыродных тэ- 
рыторый, цэнтры сацыяла- 
гічных і палітычных дасле- 
даванняў, міжнародных да- 
следаванняў, Еўрапейскай 
дакументацыі і інфармацыі, 
інфармацыйных рэсурсаў і 
камунікацый, праблем раз- 
віцця адукацыі, інфарма- 
цыйных тэхналогій, міжна- 
роднай дзейнасці, Рэспуб- 
ліканскі цэнтр праблем ча- 
лавека, навукова-тэхнала- 
гічная асацыяцыя «Інфапарк 
БДУ» і інш.

Сёння ў БДУ вядзецца 
падрыхтоўка кадраў вышэй
шай кваліфікацыі па 93 на
вуковых спецыяльнасцях 
праз аспірантуру і па 24 — 
праз дактарантуру. У БДУ 
дзейнічаюць 26 саветаў па 
абароне доктарскіх і кан- 
дыдацкіх дысертацый, на па- 
сяджэннях якіх штогод аба- 
раняецца звыш 100 работ.

Асаблівая ўвага ва уні- 
версітэце надаецца ўмаца- 
ванню супрацоўніцтва ў га- 
ліне адукацыі і навукі з 
іншымі айчыннымі і замеж- 
нымі вышэйшымі навучаль- 
нымі ўстановамі. БДУ мае 
пагадненні аб супрацоўніц- 
тве больш чым з 60 універ- 
сітэтамі, узаемадзейнічае з 
такімі міжнароднымі арга- 
нізацыямі, як ААН, АБСЕ, 
Еўрапейскі Саюз. Штогод 
на падрыхтоўчым і асноў- 
ных факультэтах, у магіст- 
ратуры, аспірантуры і дак- 
тарантуры навучаюцца або

праходзяць стажыроўку 
каля 500 замежных грама- 
дзян больш чым з 40 краін 
свету. Выпускнікі факульте
та перападрыхтоўкі кадраў 
па менеджменце тэхналогій 
атрымліваюць сумесны бе- 
ларуска-амерыканскі дып- 
лом. Многія студэнты на- 
кіроўваюцца для навучання 
ў замежныя універсітэты.

Ba універсітэце створа
ны добрыя ўмовы для пра- 
цы і адпачынку. Студэнты 
жывуць у добраўпарадка- 
ваных інтэрнатах, да іх па- 
слуг — стадыёны, спартыў- 
ныя залы, басейны, прафі- 
лакторый. У апошні час 
створаны школа прыга- 
жосці «Універсум модэлс», 
клуб аўтарскай песні, ліга 
інтэлектуальных гульняў 
«Што? Дзе? Калі?», гурток 
брэйк-данса. Прыхільнікі 
тэатральнага мастацтва і 
эстрады маюць магчымасць 
павышаць сваё майстэрства 
ў некалькіх студэнцкіх тэ- 
атрах, у тым ліку ў тэатры 
«На балконе», і эстраднай 
студыі. Шырока вядомыя ў 
нашай краіне і за яе межамі 
мастацкія творчыя калекты- 
вы — ансамбль танца «Кры- 
жачок», фальклорна-этна- 
графічны ансамбль «Не- 
pyLLPs—Экадэмічны хор сту- 
дэнтаў, аркестр народных 
інструментаў, хор народнай 
песні «Родніца», гурт «Ту- 
тэйшая шляхта». Вялікай па- 
пулярнасцю карыстаецца і 
студэнцкая каманда КВЗ — 
двухразовы ўладальнік ты- 
тула чэмпіёна міжнародна- 
га Клуба вясёлых і знаход- 
лівых. Традыцыяй ва уні- 
версітэце стала правядзен- 
не конкурсу «Міс БДУ».

Дарагія  абітурыенты! 
Незалежна ад абранай спе- 
цыяльнасці і формы наву
чання ў вас ё сц ь 'магчы
масць атрымаць у БДУ аду
кацыю сусветнага ўзроўню.

Ca свайго боку мы заці- 
каўлены ў тым, каб самыя 
падрыхтаваныя і таленаві- 
тыя маладыя людзі прыйшлі 
ў нашы студэнцкія аўдыто- 
рыі, дзеля чаго на выпра- 
баваннях будуць створаны 
выключна роўныя ўмовы і 
добразычлівыя адносіны 
для ўсіх абітурыентаў.

Жадаем поспехаў!
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П А Р А Д А К  П Р И Ё М У Зацверджана загадам па БДУ 
№  27-АД ад 13 л юта га 2002 г.

У Б Е Л А Р У С И !  Д З Я Р Ж Д У И Ы  УНІВЕРСІТЭТ НА  ZOOZ ГОД
I .  Для атрымання бясп- 

латнай першай вышэйшай 
адукацыі ў Беларускі дзяр- 
жаўны універсітэт (БДУ) 
прымаюцца на конкурснай 
аснове на базе сярэдняй 
адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь і беларусы, якія 
пражываюць за яе межамі;

б) грамадзяне Расійскай 
Федэрацыі, Рэспублікі Ka-

кожнай спецыяльнасці для 
вышэйназваных катэгорый 
абітурыентаў вызначаецца 
ў залежнасці ад наяўнай ву- 
чэбна-лабараторнай базы, 
прафесарска-выкладчыцка- 
га саставу і зацвярджаец- 
ца адпаведным загадам 
рэктара БДУ.

У Міжнародным гумані- 
тарным інстытуце, на фа- 
культэце менеджменту не-

Памер аплаты залежыць 
ад спецыяльнасці, формы 
навучання і зацвярджаецца 
адпаведным загадам рэкта
ра БДУ.

4. На платнае паралель- 
нае навучанне ў БДУ пры
маюцца па ўсіх спецыяль- 
насцях студэнты 3—4 кур- 
саў дзённай формы наву
чання дзяржаўных ВНУ, 
якія займаюцца толькі на

захстан, Кыргызскай Рэс- 
публікі, Рэслублікі Таджы- 
кістан;

в) асобы, якія пастаянна 
пражываюць на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь або 
маюць статус бежанца.

Грамадзяне іншых за- 
межных дзяржаў прымаюц
ца ў БДУ на платнае наву
чанне па выніках тэсціра- 
вання, калі іншае не праду- 
гледжана міждзяржаўнымі 
пагадненнямі.

2. На платнае навучанне 
для атрымання першай вы
шэйшай адукацыі па ўсіх 
спецыяльнасцях звыш кан- 
трольных лічбаў прыёму, 
фінансуемых за кошт бюд- 
жэтных сродкаў, прымаюц
ца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі 
ўсе ўступныя выпрабаванні, 
але не прайшлі па конкур
се на бюджэтныя месцы;

б) выказалі жаданне па- 
ступаць у БДУ па выніках 
тэсціравання з правам ат
рымання на працягу перша- 
га года навучання індывіду- 
альных кансультацый без 
дадатковай аплаты.

Залічэнне на платнае на
вучанне праводзіцца па 
конкурсе ў адпаведнасці з 
колькасцю месц, выдзеле- 
ных для кожнай з гэтых ка
тэгорый абітурыентаў.

Колькасць месц на плат- 
най форме навучання па

рухомай маёмасці і на фа- 
культэце кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій навучан
не ажыццяўляецца толькі на 
платнай аснове.

Памер аплаты залежыць 
ад спецыяльнасці, формы 
навучання, ладставы для 
залічэння І зацвярджаецца 
адпаведным загадам рэкта
ра БДУ.

Абітурыенты, якія заліч- 
ваюцца на платнае навучан
не па выніках тэсціравання, 
аплачваюЦь сваё навучанне 
ў лоўным памеры. Для абі- 
турыентаў, якія залічваюц- 
ца на платнае' навучанне па 
выніках уступных экзаме- 
наў, памер аплаты складае 
палову ад поўнага кошту 
навучання.

Асобы, якія не былі залі- 
чаны па конкурсе на плат
нае навучанне ў катэгорыі 
абітурыентаў, станоўча вы- 
трымаўшых усе ўступныя 
выпрабаванні, могуць удзель- 
нічаць у конкурсе сярод 
асоб, якія паступаюць на 
платнае навучанне па выш
ках тэсціравання, і аплач- 
ваць сваё навучанне ў поў- 
ным памеры.

3. Атрыманне другой 
вышэйшай адукацыі ажыц- 
цяўляецца ў БДУ на ўмовах 
поўнай аплаты за навучан
не. Залічэнне ў склад сту- 
дэнтаў ажыццяўляецца па 
выніках тэсціравання.

Фота IREX/PROMEDIA

«добра» і «выдатна». Залі- 
чэнне ў склад студэнтаў 
ажыццяўляецца па выніках 
тэсціравання.

Памер аплаты залежыць 
ад спецыяльнасці, формы 
навучання І зацвярджаецца 
адпаведным загадам рэкта
ра БДУ.

5. Студэнты БДУ, якія 
займаюцца на платнай фор
ме навучання І маюць па 
выніках вучобы адзнакі 
толькі «добра» І «выдатна» 
(па пяцібапьнай сістэме) або 
не ніжэй чым «шэсць» (па 
дзесяцібальнай сістэме) мо
гуць паступаць на конкурс
най аснове на адпаведныя 
спецыяльнасці бюджэтнай 
формы навучання без адлі- 
чэння з ліку студэнтаў.

6 . Асобы, якія паступа
юць у БДУ для набыцця 
першай вышэйшай адука- 
цыі, падаюць у прыёмную 
камісію ці дасылаюць па 
пошце наступныя дакумен- 
ты:

— заяву ўстаноўленага 
ўзору на імя рэктара (фор
ма № 1);

— арыгінал або натары- 
яльна завераную копію да- 
кумента дзяржаўнага ўзо- 
ру аб сярэдняй адукацыі;

— арыгінал або натары- 
яльна завераную копію ме- 
дыцынскай даведкі па фор
ме 086У (выдадзенай не 
раней як 15 мая 2002 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Працуючыя прадстаўля- 
юць, акрамя таго, выпіску 
з працоўнай кніжкі, а асо
бы, якія знаходзяцца на 
ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, 
якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1, 2 І 3 груп, а 
таксама дзец і-інвал іды  
прадстаўляюць адпаведныя 
заключэнні ўрачэбна-квалі- 
фікацыйных камісій аб тым, 
што ім не супрацьпаказана 
навучанне ў БДУ па абра- 
най спецыяльнасці і яны 
могуць наведваць заняткі.

В ы п у с кн ік і се л ь ск іх  
школ, якія пастаянна пра
жываюць у сельскіх насе- 
леных пунктах не менш 2 га- 
доў, прадстаўляюць адпа
ведныя даведкі выканкама 
сельскага савета.

Абітурыенты, якія пасту
паюць не ў год атрымання 
сярэдняй адукацыі, абавя- 
заны прадставіць дакумен- 
ты (дыплом, выпіска з пра- 
цоўнай к н іж к і, даведка 
службы занятасці насель- 
ніцтва ці іншае), якія пац- 
вярджаюць іх вучобу або 
работу за ўсе гады, якія па- 
пярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпераліча- 
нымі прадстаўляюцца даку- 
менты, якія пацвярджаюць 
правы аб ітуры ентаў на 
ільготы, устаноўленыя зака- 
надаўствам Рэспублікі Бе
ларусь, або сведчаць аб іх 
асабістых талентах і здоль- 
насцях.

Пашпарт або іншае пас- 
ведчанне асобы, выдадзе- 
нае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яў- 
ляецца кожным абітурыен- 
там асабіста.

7. Асобы, якія паступа
юць у БДУ для набыцця 
другой вышэйшай адукацыі, 
падаю ць у пры ём ную  
камісію ці дасылаюць па 
пошце наступныя дакумен- 
ты:

— заяву ўстаноўленага 
ўзору на імя рэктара (фор
ма Ns 2);

— натарыяльна завера
ную копію дыплома аб вы
шэйшай адукацыі;

— натарыяльна завера
ную копію дадатку да дып
лома;

— медыцынскую давед
ку па форме 086У (выда- 
дзеную не раней як 15 мая 
2002 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Працуючыя прадстаўля- 
юць, акрамя таго, выпіску 
з працоўнай кніжкі, а асо
бы, якія знаходзяцца на

ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, 
якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пас- 
ведчанне асобы, выдадзе- 
нае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яў- 
ляецца кожным абітурыен- 
там асабіста.

8 . Асобы, якія паступа
юць у БДУ на паралельнае 
навучанне, падаюць у пры
ёмную камісію ці дасыла
юць па пошце наступныя 
дакументы:

— заяву ўстаноўленага 
ўзору на імя рэктара (фор
ма № 3);

— пісьмовую згоду рэк
тара ВНУ, дзе вучыцца сту- 
дэнт (для студэнтаў БДУ — 
пісьмовую згоду дэкана 
факультэта);

— копію заліковай кніж- 
кі, завераную подпісам дэ
кана І пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Пашпарт або іншае пас- 
ведчанне асобы, выдадзе- 
нае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яў- 
ляецца кожным абітурыен- 
там асабіста.

9. Студэнты БДУ, якія 
займаюцца на платнай фор
ме навучання, падаюць у 
прыёмную камісію наступ
ныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага 
ўзору на імя рэктара (фор
ма № 3);

— копію дакумента аб 
сярэдняй адукацыі, завера
ную ўпраўленнем кадраў
БДУ;

— даведку ўпраўлення 
кадраў, якая пацвярджае 
факт вучобы ў БДУ і наяў- 
насць арыгінала дакумента 
аб сярэдняй адукацыі ў аса- 
бовай справе студэнта;

— ко п ію  за л іко в а й  
кніжкі, завераную подпісам 
дэкана І пячаткай факуль
тэта;

— 6 фотакартак паме
рам 3x4 см.

Працуючыя прадстаўля- 
юць, акрамя таго, выпіску 
з працоўнай кн іжкі, а асо
бы, якія знаходзяцца на 
ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, 
якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пас- 
ведчанне асобы, выдадзе- 
нае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яў- 
ляецца кожным абітурыен- 
там асабіста.

10. Дакументы ад пасту- 
паючых на дзённую і завоч- 
ную бюджэтныя формы 
навучання прымаюцца з 24 
чэрвеня па 6 ліпеня. Уступ- 
ныя выпрабаванні право-

дзяцца з 8 ліпеня па 20 ліпе- 
ня. Залічэнне ў склад сту- 
дэнтаў на бюджэтнае наву
чанне — да 22 ліпеня. 
Пералік уступных выпраба- 
ванняў па кож най спе- 
цыяльнасці даецца ў дадат
ку 1.

Дакументы ад паступаю- 
чых на платнае навучанне ў 
Міжнародны гуманітарны 
інстытут, на факультэт ме
неджменту нерухомай ма- 
ёмасці і на факультэт кіра- 
вання і сацыяльных тэхна- 
логій прымаюцца з 24 чэр
веня па 21 жніўня. Уступныя 
выпрабаванні праводзяцца: 
з 23 ліпеня па 29 ліпеня, з
23 жніўня па 29 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэн- 
таў — да 31 жніўня. Пералік 
уступных выпрабаванняў па 
кожнай спецыяльнасці да
ецца ў дадатку 1.

Дакументы ад асоб, якія 
выказапі жаданне паступаць 
на платнае навучанне для 
атрымання першай вышэй
шай адукацыі па выніках 
тэсціравання, прымаюцца з
24 чэрвеня па 21 жніўня. 
Тэсціраванне праводзіцца: 
12—13 ліпеня, 22—23 ліпеня, 
28—29 жніўня. Залічэнне ў 
склад студэнтаў — да 31 
жніўня. Калі пасля чаргова- 
га этапа тэсціравання план 
прыёму на платнае навучан
не па якой-небудзь спецы- 
яльнасці для дадзенай ка- 
тэгорыі абітурыентаў будзс 
выкананы, то прыём даку- 
ментаў па гэтай спецыяль- 
насці спыняецца. Пералік 
дысцыплін, па якіх право- 
дзіцца тэсціраванне, даец
ца ў дадатку 2.

Дакументы ад асоб, якія 
жадаюць набыць другую 
вышэйшую адукацыю, пры
маюцца з 24 чэрвеня па 21 
жніўня. Тэсціраванне пра- 
водзіцца: 12—13 ліпеня, 22— 
23 ліпеня, 28—29 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэн- 
таў — да 31 жніўня. Пералік 
дысцыплін, па якіх право- 
дзіцца тэсціраванне, даец
ца ў дадатку 3.

Дакументы ад асоб, якія 
паступаюць на паралельнае 
навучанне, прымаюцца з 24 
чэрвеня па 21 жніўня. Тэсці- 
раванне праводзіцца: 12— 
13 ліпеня, 22—23 ліпеня, 28— 
29 жніўня. Залічэнне ў склад 
студэнтаў — да 31 жніўня. 
Пералік дысцыплін, па якіх 
праводзіцца тэсціраванне, 
даецца ў дадатку 2.

11. Уступныя выпра- 
баванні для асоб, якія жа
даюць набыць першую вы
шэйшую адукацыю, І асоб, 
якія паступаюць на пара- 

(Працяг на 3-й стар.)
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лельнае навучанне, право- 
дзяцца па праграмах, што 
складзены ў адпаведнасці з 
вучэбны м і праграм ам і 
агульнай сярэдняй адукацыі 
і зацверджаны рэктарам 
БДУ.

Уступныя выпрабаванні 
для асоб, якія жадаюць на- 
быць другую вышэйшую 
адукацыю, праводзяцца па 
спецыяльна распрацаваных 
праграмах, што зацверджа
ны рэктарам БДУ.

Паступаючыя маюць пра
ва здаваць уступныя выпра- 
баванні па выбары на бе- 
ларускай мове або на рус- 
кай мове.

Абітурыенты спецыяль- 
насцей, па якіх прадугле- 
джана магчымасць выбару 
выпрабавання («беларус- 
кая мова і літаратура» або 
«руская мова і літарату- 
ра», «беларуская мова» 
або «руская мова», «чала- 
век І грамадства» або «ча- 
лавек І свет»), паведамля- 
юць аб сваім выбары пры 
падачы дакументаў.

Уступныя выпрабаванні 
па замежнай (англійскай, 
французскай, нямецкай, 
іспанскай) мове абітурыен-

па замежнай (англійскай, 
ф ранцузскай, нямецкай, 
іспанскай) мове па выбары, 
незалежна ад таго, якую за- 
межную мову яны вывучалі.

12. На конкурсных ус
тупных выпрабаваннях абі- 
турыенты атрымліваюць 
адзнакі ў балах ад 1 да 10. 
А б ітур ы е н ты , я к ія  не 
з ’явіліся на выпрабаванне 
без уважлівых прычын або 
атрымалі адзнаку «адзін», 
а таксама забралі дакумен- 
ты, да далейшых выпраба- 
ванняў і ўдзелу ў конкурсе 
не дапускаюцца. А б іту - 
рыенты, якія атрымалі на 
конкурсных уступных вып
рабаваннях адзнаку «два», 
па іх заяве могуць працяг- 
ваць здаваць далейшыя эк
замены для ўдзелу ў кон
курсе толькі на платнае на
вучанне сярод асоб, якія не 
прайшлі па конкурсе на 
бюджэтныя месцы.

На ўступных экзаменах, 
якія ў адпаведнасці з пера- 
лікам 1 здаюцца пажаданні 
абітурыента з мэтай атры- 
мання дадатковых балаў, 
адзнакі выстаўляюцца ў ба
лах ад 0 да 5.

13. На дзённую форму 
навучання асобы , якія  
скончылі сярэднюю наву-

намічны факультэт, факуль- 
тэт фундаментальнай І аль- 
тэрнатыўнай медыцыны 
(спецыяльнасці «менедж
мент (спецыялізацыя — са- 
цыяльны менеджмент)», 
«сацыяльная работа (спе- 
цыялізацыя — медыка-са- 
цыяльная дапамога насель- 
ніцтву)», «лячэбная спра
ва»), на філалагічны фа
культэт (спецыяльнасці «бе
ларуская філалогія», «рус
кая філалогія»), факультэт 
менеджменту нерухомай 
маёмасці, факультэт кіра- 
вання І сацыяльных тэхна- 
логій, у Міжнародны гума- 
нітарны інстытут здаюць 
адзін экзамен, які прыве- 
дзены ў пераліку ўступных 
выпрабаванняў першым. 
Пры атрыманні адзнакі 
«дзевяць» або «дзесяць» 
яны вызваляюцца ад астат- 
ніх экзаменаў, пры атры- 
манні іншых станоўчых 
адзнак — здаюць астатнія 
экзамены;

пры паступленні на фа
культэт фундаментальнай І 
альтэрнатыўнай медыцыны 
(спецыяльнасць «фарма- 
цыя») здаюць два экзаме
ны, якія  прыведзены ў 
пераліку ўступных выпраба- 
ванняў перш ы м і. Пры

ты могуць здаваць па вы
бары, незалежна ад таго, 
якую замежную мову яны 
вывучалі. Выключэннем 
з’яўляецца спецыяльнасць 
«рамана-германская (анг- 
лійская, нямецкая, француз
ская ) ф іл а л о гія » , пры 
паступленні на якую абіту- 
рыенты здаюць уступныя 
выпрабаванні па замежнай 
мове ў адпаведнасці з аб- 
ранай спецыяльнасцю. Пры 
паступленні на спецыяль
насць «рамана-германская 
(італьянская) ф ілалогія» 
абітурыенты могуць зда
ваць уступныя выпрабаванні

чальную ўстанову з залатым 
(сярэбраным) медалём, ся
рэднюю спецыяльную наву- 
чальную ўстанову або ПТВ 
(на аснове базавай школы 
з атрыманнем сярэдняй 
адукацыі) з дыпломам з ад- 
знакай,

пры паступленні на ме- 
ханіка-матэматычны фа
культэт, факультэт пры- 
кладной матэматыкі і інфар- 
матыкі, фізічны факультэт, 
факультэт радыёф ізікі і 
электронікі, хімічны фа
культэт, біялагічны факуль
тэт, геаграфічны факультэт, 
гістарычны факультэт, эка-

атрыманні на абодвух экза
менах адзнак «дзевяць» 
або «дзесяць» яны вызва
ляюцца ад астатніх экзаме- 
наў, пры атрыманні іншых 
станоўчых адзнак — зда
юць астатнія экзамены;

пры паступленні на фа
культэт філасофіі І сацы
яльных навук, факультэт 
міжнародных адносін, юры- 
дычны факультэт, факуль
тэт журналістыкі, філалагі- 
чны факультэт (спецыяль- 
насці «славянская (поль
ская) філалогія», «рамана- 
германская (англійская, ня
м ецкая, ф р а нц узска я ,

італьянская) ф ілалогія») 
здаюць усе экзамены.

14. На вочна-завочную 
форму навучання па спецы- 
яльнасці «фармацыя» пры- 
маюцца толькі асобы, якія 
скончылі сярэднія спецы- 
яльныя медыцынскія наву- 
чальныя ўстановы І працу- 
юць у сістэме аховы зда- 
роўя па атрыманай спецы- 
яльнасці не менш за 6 ме- 
сяцаў. Для вы пускн ікоў 
ССНУ 2002 года працоўны 
стаж не патрабуецца.

15. На завочную форму 
навучання асобы , як ія  
скончылі сярэднюю спецы
яльную навучальную ўста- 
нову або ПТВ (на аснове 
базавай школы з атрыман
нем сярэдняй адукацыі) з 
дыпломам з адзнакай па 
адпаведнай ці роднаснай 
спецыяльнасці, а таксама 
асобы, якія скончылі сярэд
нюю навучальную ўстанову 
з залатым (сярэбраным) 
медалём І маюць стаж 
практы чнай работы не 
менш за б месяцаў па ад
паведнай ці роднаснай 
спецыяльнасці,

пры паступленні на ме- 
ханіка-матэматычны фа
культэт, біялагічны факуль
тэт, геаграфічны факультэт, 
гістарычны факультэт, эка- 
намічны факультэт, факуль
тэт філасофіі І сацыяльных 
навук, філалагічны факуль
тэт, факультэт фундамен
тальнай і альтэрнатыўнай 
медыцыны (спецыяльнасць 
«сацыяльная работа (сле- 
цыялізацыя — медыка-са- 
цыяльная дапамога насель- 
ніцтву)»), факультэт мене
джменту нерухомай маё- 
масці, факультэт кіравання 
І сацыяльных тэхналогій 
здаюць адзін экзамен, які 
прыведзены ў пераліку 
ўступных выпрабаванняў 
першым. Пры атрыманні 
адзнакі «дзевяць» або 
«дзесяць» яны вызваляюц
ца ад астатніх экзаменаў, , 
пры атрыманні іншых ста- 
ноўчых адзнак — здаюць 
астатнія экзамены;

пры паступленні на юры- 
дычны факультэт, факуль
тэт журналістыкі здаюць 
усе экзамены.

Асобы, якія скончылі ся
рэднюю спецыяльную ме- 
дыцынскую навучальную 
ўстанову з дыпломам з ад
знакай, пры паступленні на 
вочна-завочную форму на
вучання па спецыяльнасці 
«фармацыя» здаюць адзін 
экзамен, які прыведзены ў 
пераліку ўступных выпраба- 
ванняў перш ы м. Пры 
атрыманні адзнакі «дзе

вяць» або «дзесяць» яны 
вызваляюцца ад астатніх 
экзаменаў, пры атрыманні 
іншых станоўчых адзнак — 
здаюць астатнія экзамены.

16. Выпускнікі ліцэя БДУ 
2002 года, якія маюць у атэ- 
стаце толькі адзнакі «доб
ра» І «выдатна», прымаюц- 
ца на ўмовах, прадугледжа- 
ных дадзеным «Парадкам 
прыёму» для асоб, якія 
скончылі сярэднюю школу 
з залатым (сярэбраным) 
медалём.

Выпускнікі падрыхтоўча- 
га аддзялення БДУ 2002 
года пры паступленні на 
спецыяльнасці, якія адпавя- 
даюць профілю іх навучан
ня, залічваюцца на падста- 
вах, што былі абумоўлены 
ў дагаворах пры іх залічэнні 
на падрыхтоўчае аддзялен- 
не.

17. Пераможцы алімпіяд 
«Абітурыент БДУ-2002» 
залічваюцца без уступных 
выпрабаванняў на спецы- 
яльнасці, вызначаныя ў ад- 
паведнасці з «Палажэннем 
аб алімпіядах». Прызёрам 
алімпіяд “ Абітурыент БДУ- 
2002” пры паступленні на 
гэтыя спецыяльнасці можа 
быць выстаўлена экзамена- 
цыйная адзнака «дзевяць» 
або «восем» па адпавед- 
ным прадмеце ў залежнасці 
ад колькасці балаў, набра- 
ных імі ў заключным туры 
алімпіяды.

Прызёрам алімпіяды  
«Абітурыент БДУ-2002» па 
матэматыцы пры паступ- 
ленні на ўсе спецыяльнасці 
механіка-матэматычнага 
факультэта адпаведная ад
знака выстаўляецца па ма
тэматыцы (вусна, з пісьмо- 
вым заданием).

Прызёрам алімпіяды  
«Абітурыент БДУ-2002» па 
матэматыцы і інфарматыцы 
пры паступленні на усе спе- 
цыяльнасці ф акультэта 
прыкладной матэматыкі І 
інфарматыкі адпаведная 
адзнака выстаўляецца па 
матэматыцы (вусна , з 
пісьмовым заданием).

Прызёрам ал імп іяды  
«Абітурыент БДУ-2002» па 
фізіцы пры паступленні на 
ўсе спецыяльнасці фізічна- 
га факультэта адпаведная 
адзнака выстаўляецца па 
фізіцы (вусна, з пісьмовым 
заданием).

Прызёрам ал ім п іяды  
«Абітурыент БДУ-2002» па 
фізіцы і інфарматыцы пры 
паступленні на спецыяль- 
насц і « р а д ы ё ф із іка » , 
«фізічная электроніка» фа
культэта радыёфізікі і элек- 
тронікі адпаведная адзнака

выстаўляецца па фізіцы 
(вусна, з пісьмовым задан
ием).

Прызёрам алімпіяды 
«Абітурыент БДУ-2002» па 
гісторыі пры паступленні на 
спецыяльнасці «гісторыя», 
« г іс то р ы ка -а р х ів а зн а ў - 
ства», «музейная справа і 
ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны» гістарычнага 
факультэта адпаведная ад
знака выстаўляецца па су- 
светнай гісторыі навейшага 
часу (пісьмова).

Прызёрам алімпіяды 
«Абітурыент БДУ-2002» па 
беларускай мове пры па- 
ступленні на спецыяльнасць 
«беларуская ф ілалогія» 
філалагічнага факультэта 
адпаведная адзнака выстаў- 
ляецца па беларускай мове 
(пісьмовае тэсціраванне).

Прызёрам алімпіяды 
«Абітурыент БДУ-2002» па 
рускай мове пры паступ- 
ленні на спецыяльнасць 
«руская філалогія» філала- 
гічнага факультэта адпа
ведная адзнака выстаўляец- 
ца па рускай мове (пісьмо- 
вае тэсціраванне).

18. Пераможцы І прызё- 
ры міжнародных предмет
ных алімпіяд школьнікаў, 
праведзеных з удзелам 
Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, заліч- 
ваюцца без уступных вы- 
прабаванняў пры ўмове па- 
ступлення на адпаведныя 
спецыяльнасці.

Пераможцы (дыплом 1 
ступені) рэспубліканскіх 
прадм етны х ал ім п іяд  
школьнікаў, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, а так
сама асобы, узнагароджа- 
ныя нагрудным знакам лаў- 
рэата спецыяльных фондаў 
Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь, залічваюцца без 
уступных выпрабаванняў 
пры ўмове паступлення на 
адпаведныя спецыяльнасці. 
Пры паступленні на іншыя 
спецыяльнасці такія асобы 
вызваляюцца ад уступнага 
выпрабавання па адпавед- 
ным прадмеце з выстаўлен- 
нем адзнакі «дзесяць».

Пераможцы (дыплом 2 
ступені) рэспубліканскіх 
прадм етны х ал ім п іяд  
школьнікаў, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, вызва
ляюцца ад уступнага выпра
бавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «дзесяць» пры 

IЗаканчэнне на 4-Й стар.)
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(Заканчэнне.
Пачатак на 2-3-й crap.j 
ўмове паступлення на адпа- 
ведныя спецыяльнасці. Пры 
паступленні на іншыя спецы- 
яльнасці такія асобы па іх 
жаданні могуць быць выз- 
валены ад уступнага выпра- 
бавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «дзевяць».

Пераможцы (дыплом 3 
ступені) рэспубліканскіх 
прадм етны х ал ім п ія д  
школьнікаў, праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэс-

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па гісто- 
рыі пры паступленні наспе- 
цыяльнасці «гісторы я», 
« г іс то р ы ка -а р х ів а зн а ў - 
ства», «музейная справа і 
ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны» гістарычнага 
факультэта адпаведная ад- 
знака выстаўляецца па су- 
светнай гісторыі навейшага 
часу (пісьмова).

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па бела- 
рускай мове пры паступ- 
ленні на спецыяльнасць «бе-

ёму» для асоб , я к ія  
скончылі сярэднюю школу 
з залатым (сярэбраным) 
медалём.

Пераможцы рэспублікан- 
скай алімпіяды па астра- 
номіі (дыплом 1 ступені) пры 
паступленні на спецыяль- 
насці «фізіка», «фізіка (на- 
прамак — кіраўніцкая дзей- 
насць)» запічваюцца без ус
тупных выпрабаванняў.

Пераможцы рэспублі- 
канскай алімпіяды па аст- 
раноміі (дыпломы 2 і 3 сту- 
пеняў) пры паступленні на

публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, па іх 
жаданні могуць быць выз- 
валены ад уступнага выпра- 
бавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «дзевяць» пры 
ўмове паступлення на адпа- 
ведныя спецыяльнасці. Пры 
паступленні на іншыя спецы- 
яльнасці такія асобы па іх 
жаданні могуць быць выз- 
валены ад уступнага выпра- 
бавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі «восем».

Пералік агульнаадука- 
цыйных прадметаў і адпа- 
ведных ім спецыяльнасцей 
у БДУ даецца ў дадатку 4.

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па матэ- 
матыцы пры паступленні на 
механіка-матэматычны фа- 
культэт, ф акультэт 
прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі адпаведная 
адзнака выстаўляецца па 
матэматыцы (вусна , з 
пісьмовым заданием).

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па фізіцы 
пры паступленні на фізічны 
факультэт, факультэт рады- 
ёфізікі і электронікі адпа
ведная адзнака выстаўляец- 
ца па ф із іцы  (вусна, з 
пісьмовым заданием).

ларуская філалогія» адпа
ведная адзнака выстаўляец- 
ца па беларускай мове 
(пісьмовае тэсціраванне).

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па рус- 
кай мове пры паступленні на 
спецыяльнасць «руская 
філалогія» адпаведная ад
знака выстаўляецца па рус- 
кай мове (пісьмовае тэсці- 
раванне).

Пераможцам рэспублі- 
канскай алімпіяды па за- 
межных мовахлры паступ- 
ленні на спецыяльнасць «ра- 
мана-германская (англійс- 
кая, нямецкая, французс
кая, італьянская) філалогія» 
філалагічнага факультэта 
адпаведная адзнака выстаў- 
ляецца па замежнай мове 
(лексіка-граматычны тэст).

Пераможцы рэспублі- 
ка н ска й  ал ім п іяд ы  па 
інф арм аты цы  (дыплом 
1 ступені) пры паступленні 
на спецыяльнасць «інфар- 
матыка» залічваюцца без 
уступных выпрабаванняў.

Пераможцы рэспублі- 
ка н ска й  ал ім п іяд ы  па 
інфарматыцы (дыпломы 2 і 
3 ступеняў) пры паступленні 
на спецыяльнасць «інфар- 
матыка» прымаюцца на 
ўмовах, прадугледжаных 
дадзеным «Парадкам пры-

спецыяльнасці «ф ізіка», 
«фізіка (напрамак — кіраў- 
ніцкая дзейнасць)» прыма
юцца на ўмовах, прадугле
джаных дадзеным «Парад
кам прыёму»\цля асоб, якія 
скончылі сярэднюю школу 
з залатым (сярэбраным) 
медалём.

19. У красавіку 2002 года 
прыёмная кам іс ія  пра- 
водзіць папярэднія платныя 
экзамены па матэматыцы 
(пісьмова), па беларускай 
мове або рускай мове 
(пісьмовае тэсціраванне), па 
беларускай мове і літара- 
туры або рускай мове і літа- 
ратуры (сачыненне).

Выстаўленая адзнака па 
жаданні абітурыента можа 
быць залічана ў якасці эк- 
заменацыйнай адзнакі на 
ўступных выпрабаваннях. У 
гэтым выпадку даведка аб 
атрыманай на папярэднім 
экзамене адзнацы павінна 
быць прадстаўлена ў пры- 
ёмную камісію пры падачы 
дакументаў.

20. Залічэнне ва універ- 
сітэт праводзіцца па кон
курсе ў адпаведнасці з 
колькасцю балаў, набраных 
абітурыентамі на ўступных 
выпрабаваннях, толькі ся
род асоб, якія прадставілі 
ў прыёмную камісію БДУ ва

ўстаноўленыя тэрміны ары- 
гіналы ўсіх неабходных да- 
кументаў.

Перад залічэннем абіту- 
рыенты, станоўча вытры- 
маўшыя ўсе ўступныя вы- 
прабаванні, праходзяць 
абавязковае субяседаванне 
з дэканам адпаведнага фа
культэта.

Пры паступленні надзён- 
ную форму навучання на 
механіка-матэматычны фа
культэт, факультэт пры
кладной матэматыкі і інфар- 
матыкі, фізічны факультэт, 
хімічны факультэт, біялагі- 
чны факультэт, эканамічны 
факультэт конкурс право- 
дзіцца па факультэце ў цэ- 
лым. Пры паступленні на 
г істары чны  ф акультэт 
агульны конкурс право- 
дзіцца для спецыяльнасцей 
«гісторыя», «гісторыка-ар- 
хівазнаўства», «музейная 
справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны». 
Пры паступленні на факуль
тэт радыёф ізікі і элект- 
ронікі агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнас
цей « р а д ы ё ф із іка » , 
«ф ізічная электроніка». 
Пры паступленні на геагра- 
фічны факультэт агульны 
конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей «геагра- 
фія», «геаграфія (напрамак 
— геаінфармацыйныя сістэ- 
мы)і>, «геалогія і разведка 
радовішчаў карысных вы- 
капняў». Пры паступленні 
на іншыя факультэты кон
курс праводзіцца па асоб- 
ных спецыяльнасцях.

На завочную форму на
вучання па конкурсе ў пер
шую чаргу залічваюцца абі- 
турыенты, якія маюць ся
рэднюю спецыяльную ці ся
рэднюю прафесійна-тэх- 
нічную адукацыю або стаж 
практы чнай работы не 
менш за 6 месяцаў І пасту- 
паюць на адпаведныя ці 
роднасныя спецыяльнасці. 
Іншыя асобы, якія набяруць 
на ўступных выпрабаваннях 
аднолькавую ці большую 
колькасць балаў у параў- 
нанні з адзначанай катэго- 
рыяй абітурыентаў, запічва- 
юцца ў межах 20 % ад кан- 
трольных лічбаў прыёму па 
дадзенай спецыяльнасці, а 
таксама на вакантныя мес- 
цы, што засталіся пасля за- 
лічэння вышэйпералічаных 
асоб.

Выпускнікам сельскіх 
школ, якія пастаянна пра- 
жываюць у сельскіх насе- 
леных пунктах не менш 2 
гадоў, пры паступленні на 
ўсе спецыяльнасці І формы

навучання дадаткова на- 
лічваюцца 3 балы.

Абітурыенты, якія на
брал! на ўступных экзаме
нах паўпрахадны бал, але не 
былі залічаны на бюджэт- 
нае навучанне або набралі 
прахадны бал, але атрымалі 
на некаторых экзаменах 
ацэнку «два», залічваюцца 
па іх заяве на платнае на
вучанне з аплатай у паме- 
ры чвэрці поўнага кошту 
навучання.

21. Залічэнне абітурыен- 
таў на ўмовах мэтавай кан- 
трактнай падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў ажыццяўляецца 
па асобным конкурсе згод- 
на планаў мэтавага кантрак- 
тнага набору, зацверджа- 
ных прыёмнай камісіяй уні- 
версітэта. У выпадках, калі 
конкурс на мэтавыя кант- 
рактныя месцы па якім-не- 
будзь раёне рэспубл ік і 
складзе менш 2 чалавек на 
месца, прадстаўнікі гэтага 
раёна паступаюць на агуль- 
ных падставах.

Асобы, не залічаныя на 
ўмовах мэтавага кантракт- 
нага набору, маюць права 
ўдзельнічаць у агульным 
конкурсе.

22. Па-за конкурсам  
пры атрыманні на ўступных 
выпрабаваннях адзнак у 
балах не ніжэй, чым «пяць», 
пры паступленні на дзённую 
І завочную формы навучан
ня залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяна- 
лісты;

б) дзеці-сіроты і дзеці, 
што засталіся без апекі 
бацькоў;

в) дзеці з сем’яў ваен- 
наслужачых або рабочых і 
служачых, што займалі 
штатныя пасады ў воінскіх 
часцях, загінуўшых (памер- 
лых) ці стаўшых інвалідамі 
ў час праходжання вайско- 
вай службы або працы ў 
складзе савецкіх войск на 
тэрыторыі дзяржаў, дзе 
вяліся баявыя дзеянні, а 
таксама дзеці з сем’яў ва- 
еннаслужачых, загінуўшых 
(памерлых) у мірны час пры 
праходж анн і вайсковай 
службы;

г) дзеці з сем’яў асоб 
начальніцкага і радавога 
складу органаў унутраных 
спраў, загінуўшых (памер
лых) ці стаўшых інвалідамі 
пры выкананні службовых 
абавязкаў на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя 
дзеянні, а таксама дзеці з 
сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў 
унутраны х спраў, за г і-  
нуўшых (памерлых) у мірны

час пры выкананні службо
вых абавязкаў;

д) дзеці з сем’яў асоб 
начальніцкага і радавога 
складу органаў фінансавых 
расследаванняў Рэспублікі 
Беларусь, загінуўшых (па
мерлых) пры выкананні 
службовых абавязкаў;

е) інваліды 1 і 2 груп, а 
таксама дзеці-інваліды;

ж) асобы, якія маюць 
ільготы ў адпаведнасці з 
арт. 18 Закона Рэспублікі 
Беларусь "Аб сацыяльнай 
абароне грамадзян, пацяр- 
пеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС” ;

з) беларусы замежжа па 
рэкамендацыях беларускіх 
суполак або навучальных 
устаноў замежжа на спецы- 
яльна вылучаныя прыёмнай 
камісіяй БДУ месцы.

23. Пры іншых роўных 
умовах пераважнае права 
на залічэнне пры паступ- 
ленні на дзённае і завочнае 
навучанне маюць:

а) інваліды 3 групы пры 
адсутнасці медыцынскіх 
супрацьпаказанняў;

б) асобы, якія маюць 
ільготы ў адпаведнасці з 
арт. 19, 20, 23, 24, 25 Зако
на Р эспублікі Беларусь 
«Аб сацыяльнай абароне 
грамадзян, пацярпеўшых 
ад катастрофы на Чарно
быльскай АЭС»;

в) ваенн асл уж ачы я , 
звольненыя ў запас, якія 
маюць ільготы, устаноўле- 
ныя заканадаўствам, і рэ- 
камендацыі воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БДУ 
2002 года;

д) выпускнікі падрыхтоў- 
чага аддзялення БДУ 2002 
года пры паступленні на спе- 
цыяльнасці, якія адпавяда- 
юць профілю іх навучання;

е) выпускнікі Нацыяналь- 
нага дзяржаўнага гумані- 
тарнага ліцэя імя Якуба 
Коласа 2002 года пры пас- 
тупленні на адпаведныя спе- 
цыяльнасці;

ж ) асобы, якія маюць 
стаж практычнай работы не 
менш двух гадоў;

з) асобы, якія скончылі 
сярэдню ю  навучальную 
ўстанову з залатым (сярэб
раным) медалём, сярэднюю 
спецыяльную навучальную 
ўстанову або ПТВ (на асно- 
ве базавай школы з атры- 
маннем сярэдняй адукацыі) 
з дыпломам з адзнакай.

24. Усе іншыя пытанні, 
звязаныя з лрыёмам у БДУ, 
якія не адлюстраваны ў 
дадзеным «Парадку прыё
му», канчаткова вырашаюц- 
ца прыёмнай камісіяй БДУ.
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MEXAHIКА-МАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (Д, 3)
2. Матэматыка (напрамак — 
матэматычная электроніка) (Д)
3. Матэматыка (напрамак — 
камп'ютэрныя тэхналогіі) (Д)
4. Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць) (Д)
5. Механіка (Д)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмо- 
вым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ 
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка (Д)
2. Інфарматыка (Д)
3. Эканамічная кібернетыка (Д)
4. Актуарная матэматыка (Д)

1. Матэматыка (вусна, з пісьмо- 
вым заданием)
2, Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4, Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ 
I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка (Д)
2. Фізічная электроніка (Д)
3. Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг) (Д)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым за
данием)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (Д)
2. Фізіка (напрамак — 
кіраўніцкая дзейнасць) (Д)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым за
данием)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць) (Д)
2. Хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць) (Д)
3. Хімія (напрамак — 
фармацэўтычная дзейнасць)
(Д)
4. Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя) (Д)

1, Хімія (вусна, з пісьмовым за
данием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4, Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія (Д, 3)
2. Біялогія (напрамак — 
біятэхналогія) (Д)
3. Біяэкалогія (Д, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Хімія (вусна, з пісьмовым за
данием)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія (Д, 3)
2. Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)
(Д)
3. Геалогія І разведка 
радовішчаў карысных 
выкапняў(Д)

1. Геаграфія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Матэматыка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

4. Геаэкалогія (Д, 3) 1. Геаграфія (вусуа, з пісьмовым 
заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя (Д, 3)
2. Музейная справа І ахова 
гісторыка-культурнай 
спадчыны (Д, 3)
3. Гісторыка-архівазнаўства 
(Д, 3)
4. Дакументазнаўства І 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання (Д, 3)

1. Гісторыя Беларусі (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Сусветная гісторыя навейшага 
часу (пісьмова)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1. Беларуская філалогія (Д, 3)

1. Беларуская мова (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Беларуская літаратура (вусна, 
з пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

2. Руская філалогія (Д, 3) 

_  .

1. Руская мова (пісьмовае тэсці- 
раванне)
2. Руская літаратура (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
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3. Славянская (польская) 
філалогія (Д)

1. Беларуская мова або руская 
мова (лісьмовае тэсціраванне)
2. Беларуская літаратура або 
руская літаратура (вусна, з пісьмо- 
вым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з пісь- 
мовым заданием)

4. Рамана-германская 
(англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) 
філалогія (Д)

1. Замежная мова (вусна, з 
аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка- 
граматычны тэст)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Беларуская літаратура або 
руская літаратура (вусна, з пісь- 
мовым заданием)

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія (Д, 3)
2. Сацыялогія (Д, 3)
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак— сацыяльныя 
тэхналогіі і навукова-педагагічная 
дзейнасць) (Д)

1. Чалавек І грамадства або 
чалавекі свет (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

4. Псіхалогія (Д) 1. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Біялогія (пісьмова)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (Д, 3)
2. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — тэхналогіі 
камунікацыі) (Д)
3. Літаратурная работа (Д)

1. Творчае сачыненне (пісьмова, на 
беларускай або рускай мове, з 
дзвюма адзнакамі — за змест, 
веданне літаратурных крыніц І за 
пісьменнасць)
2. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Творчае тэсціраванне (вусна, 
для жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 дадатковых 
балаў)

4. Міжнародная журналістыка
(Д)

1. Творчае сачыненне (пісьмова, 
на беларускай або рускай мове, 
з дзвюма адзнакамі —  за змест, 
веданне літаратурных крыніц І за 
пісьменнасць)
2. Чалавек і грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
4. Творчае тэсціраванне (вусна, 
для жадаючых, з атрыманнем 
пры станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны (Д)

1. Сусветная гісторыя навейшага 
часу (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

2. Лінгвакраіназнаўства (Д)
3. Міжнароднае права (Д)

1. Сусветная гісторыя навейшага 
часу (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
3. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)

4. Сусветная эканоміка (Д)
5. Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму) (Д)
6. Мытная справа (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
4. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя (Д, 3)
2. Менеджмент
(спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент) (Д, 3)
3. Эканоміка (Д)
4. Фінансы і крэдыт (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2: Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
1, Паліталогія (Д)

1. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Сусветная гісторыя навейшага 
часу (пісьмова)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

2. Правазнаўства (Д, 3)
3. Эканамічнае права (Д)

1. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная*мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Матэматыка (пісьмова)
4. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)

ФАКУЛЬТЭТ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙI 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ 
МЕДЫЦЫНЫ 
1. Менеджмент
(спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент) (Д)

1. Матэматыка (пісьмова)
2. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву) (Д, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

3". Фармацыя (Д) 1. Хімія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

Зь. Фармацыя (В-3) 1. Асновы медыцынскіх ведаў 
(вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмоваетэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

4. Лячэбная справа (Д) 1. Біялогія (пісьмова)
2. Фізіка (пісьмова)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства 
(спецыялізацыя — права вое 
забеспячэнне бізнесу) (Д, 3)
2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльна- 
поіхалагічная дапамога 
насельніцтву) (Д, 3)

1. Чалавек І грамадства або 
чалавек І свет (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

3. Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
адміністрацыйны менеджмент) 
(Д. 3)

1. Матэматыка (вусна, з пісь- 
мовым заданием)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ 
ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы
(Д)

1. Замежная мова (вусна, з 
аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка- 
граматычны тэст)
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)

2. Дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў (Д)
3. Архітэктура (Д)

1. Малюнак
2. Вольная кампазіцыя
3. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, для 
жадаючых, з атрыманнем пры 
станоўчай здачы да 5 
дадатковых балаў)

4. Культуралогія (Д) 1. Сусветная гісторыя навейшага 
часу (пісьмова)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

5. Маркетынг (Д) 1. Матэматыка (вусна, з пісь- 
мовым заданием)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ 
1. Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці) (Д, 3)

1. Матэматыка (вусна, з пісь- 
мовым заданием)
2. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

Д — дзённая форма навучання
3 — завочная форма навучання
В-3 — вочна-завочная форма навучання
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П ЕРДЛІК  Д Ы С ЦЫ ПЛІН ,  ПА ЯКІХ ПРАВ0Д31ЦЦА ТЭСЦІРАВАННЕ А Б І Т У Р Ы Е Н Т А У ,  
ЯКІЯ П А СТ У П А Ю Ц Ь  НА  П Л АТ Н А Е  Н А ВУ Ч А Н Н Е  ДЛЯ Н А Б Ы Ц Ц Я  П Е Р Ш А Й  В Ы Ш Э Й Ш А Й  ДДУКДЦЫІ I П А Р А Л Е Л Ь Н А Е  Н А В У Ч А Н Н Е

Факультеты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
_______спецыялізацыі______

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (напрамак— матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрныя 
тэхналогіі)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)
5. Механіка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫ КІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка 
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
3. Эканоміка
4. Фінансы і крэдыт
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
на рынку нерухомай маёмасці)
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Маркетынг
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГ1Й
1. Менеджмент (спецыялізацыя — 
адміністрацыйны менеджмент)
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны
менеджмент)________________________________
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)____________________________________

Дысцыпліны

Матэматыка

Фізіка

Факультеты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Дысцыпліны

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (напрамак — фармацэўтычная 
дзейнасць)
4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага 
асяроддзя)
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ і 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (Д)

Хімія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа І ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны .
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

Гісторыя
Беларусі

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)
2. Лячэбная справа

Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак— геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў
4. Геаэкалогія

Геаграфія

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія

Беларуская 
мова і літа- 
ратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Руская філалогія

Руская мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Славянская (польская) філалогія

Беларуская 
мова і літа- 
ратура або 
руская мова 
і літаратура

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Дысцыпліны

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія 
МІЖНАРОДНЫ ГУMAHITAPHЫ ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнароднае права

Сусветная 
гісторыя на- 
вейшага часу 
Замежная 
мова

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сусветная эканоміка
2. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у 
сферы міжнароднага турызму)
3. Мытная справа

Матэматыка
Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі і навукова-педагагічная 
дзейнасць)
4. Псіхалогія
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства
2. Эканамічнае права
3. Паліталогія
ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка
2. Міжнародная журналістыка
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)
4. Літаратурная работа

Чалавек І 
грамадства 
або чалавек І 
свет
Замежная
мова

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)
2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога насельніцтву)

Чалавек І 
грамадства 
або чалавек І 
свет

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў
2. Архітэктура

Малюнак
Вольная
кампазіцыя

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Культуралогія

Сусветная
гісторыя
навейшага
часу

ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (В-3)

Асновы 
медыцы HCKix 

ведау

Дадатак 3 П Е Р А Л ІК  ДЫ СЦЫ ПЛІН ,  ПД ЯКІХ ПРАВОДЗІЦЦА ТЭСЦІРАВАННЕ  
ЯКІЯ П А СТУП А Ю Ц Ь НА П ЛАТНАЕ  Н А В У Ч А Н Н Е  ДЛЯ Н А Б Ы Ц Ц Я  Д РУ ГОЙ

А БІТ У РЫ Е Н Т Д Ў ,  
В Ы Ш Э Й Ш А Й  А Д У К А Ц Ы І

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Дысцыпліны

MEXAHIKA-MАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (напрамак — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак— камп'ютэрныя 
тэхналогіі)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)
5 Мбхэнікэ
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка

Матэматыка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)

Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак —  навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (напрамак —  фармацэўтычная 
дзейнасць)
4. Хімія (напрамак —  ахова навакольнага 
асяроддзя)
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя (Д)

Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)
2. Лячэбная справа

Біялогія

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Дысцыпліны

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

Біялогія

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак— геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў
4. Геаэкалогія

Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

Гісторыя
Беларусі

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія

Беларуская 
мова і літа- 
ратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Руская філалогія

Руская мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Славянская (польская) філалогія

Беларуская 
мова і літа- 
ратура або 
руская мова 
і літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія 
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

Замежная
мова

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
3. Эканоміка
4. Фінансы і крэдыт
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сусветная эканоміка
2. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
у сферы міжнароднага турызму)
3. Мытная справа

Асновы
эканамічнай
тэорыі

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Дысцыпліны

ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
на рынку нерухомай маёмасці)
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Маркетынг
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — 
адміністрацыйны менеджмент)

Асновы
эканамічнай
тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка
2. Міжнародная журналістыка
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)
4. Літаратурная работа

Асновы
функцыяна-
вання
сродкаў
масавай
інфармацыі

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Псіхалогія
4. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі і навукова-педагагічная 
дзейнасць)

Асновы
філасофіі

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнароднае права
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнародныя адносіны 
МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Культуралогія

Сусветная 
гісторыя на
вейшага часу

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Архітэктура
2. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў

Малюнак
Вольная
кампазіцыя

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства
2. Паліталогія
3. Эканамічнае права
ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)

Асновы права
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Агульнаадука-
цыйныя

предметы

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Матэматыка МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (напрамак — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрныя 
тэхналогіі)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)
5. Механіка
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка 
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ I 
АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)

Інфарматыка ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ МАТЭМАТЫКІ I 
IНФ АРМ АТЫ Kl
1. Інфарматыка

Астраномія ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка
2. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць)

Фіэіка ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1, Фізіка
2. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІI ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка

Хімія ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (напрамак — фармацэўтычная 
дзейнасць)
4. Хімія (напрамак — ахова навакольнага 
асяроддзя)
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ 
I АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Фармацыя(Д)

Біялогія БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФУНДАМЕНТАЛЬНАЙ 
I АЛЬТЭРНАТЫЎНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)
2. Лячэбная справа

Беларуская 
мова і літара- 
тура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія

Руская мова і 
літаратура

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Руская філалогія

Гісторыя ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства

Геаграфія ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1.Геаграфія *
2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў
4. Геаэкалогія

Замежныя
мовы

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія

П Л АН  П Р Ы Ё И У  НА I КУРС  
Б Е Л Д З Я Р Ж У Н ІВ Е Р С ІТ Э Т А  Ў ZOOZ ГОДЗЕ  

( д з ё н н а я  ф о р м а  н а в у ч а н н я )

Факультэт
Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае

на
вучан

не

Платнае
навучанне

па
ВЫНІ-
ках

экза-
менаў

па выні- 
ках 

тэсці- 
раван- 

ня
Мехмат Матэматыка 80 10 5

Матэматыка (напрамак — 
матэматычная электроніка)

25 10 5

Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрныя тэхналогіі)

20 10 5

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

20 10 5

Механіка 25 10 5

Факультэт
Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае

на-
вучан-

не

Платнае
навучанне
па

В Ы Н І-

ках
экза-
менаў

па
В Ы Н І-

ках
ТЭСЦ І-

раван-
ня

ФПМІ Прыкладная матэматыка 85 10 5
Інфарматыка 60 10 5
Эканамічная кібернетыка 15 10 5
Актуарная матэматыка 15 10 5

Фізфак Фізіка 110 10 5
Фізіка (напрамак — 
кіраўніцкая дзейнасць)

15 20 5

ФРФЭ Радыёфізіка 60 10 5
Фізічная электроніка 50 10 5
Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць 
на рынку
радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)

15 10 5

Хімфак Хімія (напрамак —
навукова-вытворчая
дзейнасць)

40 5 5

Хімія (напрамак —
навукова-педагагічная
дзейнасць)

20 5 5

Хімія (напрамак —
фармацэўтычная
дзейнасць)

25 5 5

Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя)

15 5 5

Біяфак Біялогія 65 24 6
Біялогія (напрамак — 
біятэхналогія)

20 6 5

Біяэкалогія 15 6 5
Геафак Геаграфія 65 5 5

Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

15 5 5

Геалогія і разведка 
радовішчаў карысных 
выкапняў

15 5 5

Геаэкалогія 15 5 5
Гістфак Псторыя 75 35 10

Псторыка-архівазнаўства 15 10 5
Музейная справа і ахова
гісторыка-культурнай
спадчыны

15 10 5

Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 15 5

ЭФ Эканамічная тэорыя 15 15 5
Менеджмент (спецыялізацыя 
— міжнародны менеджмент)

15 15 5

Эканоміка 15 15 5
Фінансы і крэдыт 15 15 5

ФФСН Філасофія 30 8 5
Сацыялогія 20 8 5
Псіхалогія 20 8 5
Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі і навукова- 
педагагічная дзейнасць)

20 8 5

Журфак Журналістыка 50 30 5
Міжнародная 
журналісты ка

15 10 5

Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — тэхналогіі 
камунікацыі)

15 10 5

Літаратурная работа 15 10 5
Філфак Беларуская філалогія 70 8 5

Руская філалогія 50 8 5
Славянская (польская) 
філалогія

20 5 5

Рамана-германская 
(англійская) філалогія

30 7 5

Рамана-германская 
(французская) філалогія

15 5 5

Рамана-германская 
(нямецкая) філалогія

15 5 5

Рамана-германская 
(італьянская) філалогія

15 5 5

ФМА Міжнародныя адносіны 19 20 '5
Лінгвакраіназнаўства 10 5 5
Міжнароднае права 19 20 5
Сусветная эканоміка 19 20 5
Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму)

19 15 5

Мытная справа 19 15 5
Юрфак Правазнаўства 130 35 15

Паліталогія 20 10 5
Эканамічнае права 25 15 5

ФФАМ Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

15 10 5

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная 
дапамога насельніцтву)

15 10 5

Фармацыя 15 30 5
Лячэбная справа 15 7 5

Факультэт
Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд- 
жэт- 

нае на- 
вучан- 

не

Платнае
навучанне
па

выні-
ках

экза-
менаў

па
выні-
ках

тэсці-
раван-

ня
ФКСТ Правазнаўства 

(спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне 
бізнесу)

45 5

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная 
дапамога насельніцтву)

45 5

Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
адміністрацыйны 
менеджмент)

45 5

МГІ Сучасныя замежныя мовы — 70 10
Дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў

— 25 5

Архітэктура — 15 5
Культуралогія — 10 5
Маркетынг — 25 5

ФМНМ Менеджмент 
(спецыялізацыя — 
менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці)

50 5

УСЯГО 1825 1033 371

П Л АН  П Р Ы Ё И У  НА  I КУРС  
Б Е Л Д З Я Р Ж У Н ІВ Е Р С ІТ ЭТ А  У ZOOZ ГОДЗЕ  

( з а в о ч н а я  ф о р м а  н ав у ч ан н я )

Факультэт Спецыяльнасці, 
налрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае
наву
чанне

Платнае
навучанне
па

выніках
экзаме-

наў

па
выніках
тэсціра-
вання

Мехмат Матэматыка 20 5 5
Біяфак Біялогія 40 20 5

Біяэкалогія 10 6 5
Геафак Геаграфія 35 10 5

Г еаэкалогія 15 5 5
Гістфак Гісторыя 45 15 5

Гісторыка-арх івазнаўства 15 10 5
Музейная справа і ахова
гісторыка-культурнай
спадчыны

20 15 5

Дакументазнаў ства і 
інфармацыйнае 
забеспячэнне кі равання

20 10 5

ЭФ Эканамічная тэорыя 10 10 5
Менеджмент 
(спецыялі зацыя — 
міжнародны менеджмент)

10 10 5

ФФСН Філасофія 15 5 5
Сацыялог ія 15 5 5

Журфак Журнал істыка 30 20 5
Філфак Беларуская філалогія 25 5 5

Руская філалогія 25 5 5
ФФАМ Фармацыя 15 25 5

Сацыяльная работа 
(спецыялі зацыя — 
медыка-сацыяльная 
дапамога насельні цтву)

15 10 5

Юрфак Правазна ўства 70 35 15
Правазнаў ства (2-я 
вышэйшая адукацыя)

— — 50

Эканамі чнае права (2-я 
вышэйшая адукацыя)

— -", i Tb. 25

ФКСТ Правазнаў ства 
(спецыялі зацыя — 
прававое забеспячэнне 
бізнесу)

20 5

Сацыяльная работа 
(спецыялі зацыя — 
сацыяльна-псі халагічная 
дапамога насельні цтву)

20 5

Менеджмент 
(спецыялі зацыя —- 
адміністрацыйны 
менеджмент)

30 5

ФМНМ Менеджмент 
(спецыялі зацыя — 
менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці)

25 5

Менеджмент 
(спецыялі зацыя — 
менеджмент на рынку 
нерухомай маёмасці) (2-я 
вышэйшая адукацыя)

5

УСЯГО 450 321 205
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ЗВЕСТКІ А Б  А Г У Л Ы І Ы М  КОНКУРСЕ  
НА I КУРС  БЕЛ Д З Я Р Ж У Н ІВ Е Р С ІТ ЭТ А  

Ў 1998 -  ZOOl ГАДАХ  
( д зё нная  б ю д ж е т н а я  ф о р м а  н ав у ч а н н я )

2002 год, №№ 4-8 (1852-1856)~^)

Назва спецыяльнасці (спецыялізацыі) Прахадны
бал

Матэматыка 19 з 34*
Матэматычная электроніка 19 з 34*
Камп’ютэрная матэматыка 19з 34*
Матэматычныя метады ў эканоміцы 19 з 34*
Механіка 19 з 34*
Прыкладная матэматыка 26 з 34*
Інфарматыка 26 з 34*
Эканамічная кібернетыка ' 26 з 34*
Актуарная матэматыка 26 з 34*
Фізіка 19 з 34*
Фізіка (адцзяленне менеджменту) 19 з 34*
Радыёфізіка 23 з 34*
Фізічная электроніка 23 з 34*
Камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг

26 з 34*

Хімія 25 з 34*
Хімія лекавых злучэнняў 25 з 34*
Хімічная экалогія 25 з 34*
Біялогія 24 з 34*
Біятэхналогія 24 з 34*
Біяэкалогія 24 з 34*
Геаграфія 19 з 34*
Геаграфічныя інфармацыйныя сістэмы 19з 34*
Геалогія і разведка карысных выкапняў 19 з 34*
Геаэкалогія 16 з 34*
Гісторыя 19 з 40
Гісторыка-архівазнаўства 19 з 40
Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і 
культуры

19з 40

Дакументазнаўства, дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

19 з 40

Філасофія 23 з  30
Сацыялогія 24з 30
Псіхалогія 29 3 40
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук)

26 з 30

Медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву 20 з 34*
Менеджмент у сацыяльнай сферы 20 з 34*
Фармацыя 30 з 34*
Лячэбная справа 21 з 34*
Эканамічная тэорыя 29 з 40
Менеджмент 29 з 40
Эканоміка 29 з40
Журналістыка 34 з 45**
Міжнародная журналістыка 34 з 45**
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт 
журналістыкі)

32 з 45**

Літаратурная работа 33 з 45**
Беларуская мова і літаратура 17з 30
Руская мова і літаратура 18 з 30
Славянскія мовы і літаратуры 21 з 30
Сучасная англійская мова і літаратура 30 з  40
Сучасная французская мова і літаратура 23 з 40
Сучасная нямецкая мова і літаратура 26 з 40
Сучасная італьянская мова і літаратура 28 з 40
Кітайская мова і літаратура 29 3 40
Міжнародныя адносіны 31 з 40
Лінгвакраіназнаўства 27з 40
Міжнароднае права 32 з 40
Сусветная эканоміка і міжнародныя эканамічныя 
адносіны

32 з 40

Менеджмент у сферы міжнароднага турызму 30 3 40
Мытная справа 26 3 40
Эканамічнае права 22з 40
Правазнаўства 24з 40
Паліталогія 30 з 40
Правазнаўства (сярэдняя спецыяльная адукацыя 
на базе 11 класаў)

20 з 30

Правазнаўства (сярэдняя спецыяльная адукацыя 
на базе 9 кпасаў)

19з 30

* — з улікам чатырох магчымых дадатковых балаў па замежнай 
мове;
** —  з улікам пяці магчымых дадатковых балаў па творчым 
тэсціраванні.

Назва спецыяльнасці 
(спецыялізацыі)

Конкурс 
1998 г.

Конкурс 
1999 г.

Конкурс 
2000 г.

Конкурс 
2001 г.

Матэматыка 2.45 2.49 2.4 2.75
Матэматычная электрон іка 2.4 2.52 3.0 2.75
Камп’ютэрная матэматыка 3.6 2.6 2.8 2.75
Матэматычныя метады ў 
эканоміцы

3.15 4.0 3.4 2.75

Механіка 2.56 2.32 2.5 2.75
Прыкладная матэматыка 3.34 3.06 3.4 3.70
Інфарматыка 3.26 3.38 3.4 3.70
Эканамічная кібернетыка 2.1 4.4 4.5 3.70
Актуарная матэматыка 3.05 3.8 3.5 3.70
Фізіка 2.48 2.06 2.1 2.20
Фізіка (аддзяленне 
менеджменту)

— — 2.7 2.20

Радыёфізіка 2.14 2.35 2.6 2.28
Фізічная электрон іка 2.52 2.3 2.6 2.28
Камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг

3.47 3.47 3.9 3.13

Хімія 2.35 2.4 2.3 3.16
Хімія лекавых злучэнняў 3.52 2.8 2.8 3.16
Хімічная экалогія 2.47 2.53 3.0 3.16
Біялогія
Біятэхналогія
Біяэкалогія
Геаграфія 2.54 2.05 2.5 2.63
Геаграфічныя інфармацыйныя 
сістэмы

— 2.2 3.4 2.63

Геалогія і разведка карысных 
выкапняў

1.9 2.67 2.9 2.63

Геаэкалогія 2.6 2.73 3.3 3.40
Гісторыя 3.33 2.37 2.9 2.46
Гісторыка-архівазнаўства 2.93 3.0 2.7 2.46
Музейная справа і ахова 
помнікаў гісторыі і культуры

3.2 2.53 2.5 2.46

Дакументазнаўства, 
дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

2.46

Эканамічная тэорыя 3.75 3.0 4.7 4.41
Менеджмент 4.65 4.8 4.5 4.41
Эканоміка — 4.4 2.7 4.41
Філасофія 4.9 3.07 3.3 4.07
Сацыялогія 6.65 4.15 3.8 4.70
Псіхалогія 3.72 3.56 4.6 4.15
Інфармацыя і камунікацыя 
(факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук)

6.53 6.07 4.2 6.0

Журналістыка 3.83 4.5 4.0 4.18
Міжнародная журналістыка 3.13 3.8 3.1 3.33
Інфармацыя і камунікацыя 
(факультэт журналістыкі)

4.2 4.73 3.7 3.13

Літаратурная работа — 3.13 2.8 2.93
Беларуская мова і літаратура 3.11 2.74 2.6 3.39
Руская мова і літаратура 3.1 3.48 2.4 2.70
Славянскія мовы і літаратуры 2.48 3.13 5.1 4.0
Сучасная англійская мова і 
літаратура

6.28 4.56 5.2 10.08

Сучасная французская мова і 
літаратура

2.8 1.6 ' 2.5 4.67

Сучасная нямецкая мова і 
літаратура

3.67 2.73 3.5 5.67

Сучасная італьянская мова і 
літаратура

4.07 3.2 4.9 5.93

Кітайская мова і літаратура — — — 6.50
Эканамічнае права — — 3.1 3.12
Правазнаўства 4.3 3.39 3.1 3.14
Паліталогія 3.75 4.3 4.7 4.65
Міжнародныя адносіны 3.83 3.68 3.8 4.11
Лінгвакраіназнаўства — — — 3.0
Міжнароднае права 3.88 5.85 4.6 3.84
Сусветная эканоміка і 
міжнародныя эканамічныя 
адносіны

4.04 3.45 3.3 5.11

Менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму

2.95 2.55 2.6 3.47

Мытная справа — 2.3 2.8 3.84
Медыка-сацыяльная дапамога 
насельніцтву

— — 2.4 4.13

Менеджмент у сацыяльнай 
сферы *____________
Фармацыя______________
Лячэбная справа________
Правазнаўства (сярэдняя 
спецыяльная адукацыя на базе
11 класау)  _____________
Правазнаўства (сярэдняя 
спецыяльная адукацыя на базе
9 класаў) _____________

ЗВЕСТКІ А Б  П Р А Х А Д Н Ы Х  Б А Л А Х  
на ус тупны х  э к з а м е н а х  у ZOOl годзе  

( д з ё н н а я  б ю дж э тна я  ф о р м а  н а в у ч а н н я )

Н Е Х Д Н ІК Д -Н Д Т Э Н А ТЫ Ч Н Ы
Ф А К У Л Ь Т Э Т

Д ж а н  факультэта —  
п р а ф е с а р  М ік а л а й  
Іосіфавіч Ю РЧУК

г. М інск, 
прасп. Ф . Скарыны, 4, 

тэл. 2 09 -5 3 -91 , 
2 0 9 -5 2 -4 9 , 2 0 9 -5 0 -4 6

Механіка-матэматычны фа- 
культэт дзейнічае з кастрычні- 
ка 1958 года пасля падзелу 
фізіка-матзматычнага факультэ
та на два ф акультэты  — 
фізічны І матэматычны. У кра
савцу 1970 года на базе трох 
кафедраў матэматычнага фа
культэта быў створан факуль- 
тэт прыкладной матэматыкі. 
Цяпер у складзе факультэта 10 
кафедраў, на якіх працуюць 32 
прафесары І дактары навук, 68 
дацэнтаў і кандыдатаў навук. На 
факультэце навучаецца 960 сту- 
дэнтаў на дзённай форме, 125 
студэнтаў на завочнай форме, 
9 магістрантаў, 43 аспіранта і 
3 дактаранты. Механіка-матэма- 
тычны факультэт вядзе падрых- 
тоўку па дзвюх спецыяльнасцях 
— механіцы І матэматыцы. 
Спецыяльнасць «М еханіка» 
(кваліфікацыя «Механік. Матэ- 
матык-прыкладнік») уключае 
наступныя спецыялізацыі: тэо
рыя пругкасці, трываласці і пла- 
стычнасці, САПР механічных 
сістэм, механіка робатаў і ма- 
ніпулятараў. Выпускнікі гэтай 
спецыяльнасці атрымліваюць 
глыбокую матэматычную пад- 
рыхтоўку, фундаментальную 
адукацыю ў галіне механікі і 
сучасны ўзровень ведаў і на- 
выкаў у праграміраванні і вы- 
карыстанні ЭВМ. Падрыхтоўка 
па спецыяльнасці «Матэматы
ка» вядзецца на навукова-пе- 
дагагічным аддзяленні, навуко- 
ва-вытворчым аддзяленні па 
наступных, маючых індывіду- 
альныя вучэбныя планы, спе- 
цыялізацыях: матэматычная 
электроніка, камп’ютэрная ма
тэматыка, матэматычныя мета- 
ды ў эканоміцы. Выпускнікі 
навукова-педагагічнага аддзя- 
лення атрымліваюць кваліфіка- 
цыю «Матэматык. Выкладчык 
матэматыкі і інфарматыкі» і 
накіроўваюцца ў вышэйшыя і 
сярэднеспецыяльныя ўстановы 
і агульнаадукацыйныя школы.

В ы пускн ік і навукова-вы- 
творчага аддзялення атрымлі- 
ваюць адукацыю па класічных 
матэматычных спецыялізацыях 
(алгебра, геаметрыя, матэма
тычны аналіз, дыферэнцыяль- 
ныя ўраўненні, дыскрэтная ма
тэматыка, матэматычная кібер- 
нетыка і г.д.). Ім прысвойваец- 
ца кваліфікацыя «Матэматык». 
Яны працуюць у навукова-дас- 
ледчых акадэмічных і галіно-

вых інстытутах, канструктарскіх 
бюро, лабараторыях і вылічаль- 
ных цэнтрах, на прадпрыем- 
ствах прамысловых міністэр- 
стваў і ведамстваў, у банках і 
фірмах, вышэйшых навучаль- 
ных установах і інш.

Спецыялізацыя «Матэматыч
ная электроніка» (кваліфікацыя 
«Матэматык. Матэматык-сістэ- 
матэхнік») адкрылася на фа
культэце ў 1986 годзе для пад- 
рыхтоўкі спецыялістаў, якія бу- 
дуць працаваць у навукова-да- 
следчых акадэмічных і галіно- 
вых інстытутах, канструктарскіх 
бюро, прадпрыемствах і арга- 
нізацыях, звязаных з распра- 
цоўкай і вытворчасцю мікра- 
электроннай, радыёэлектрон- 
най, вылічальнай і тэлевізійнай 
тэхнікі і сродкаў сувязі.

Спецыялізацыі «Камп’ютэр
ная матэматыка» (кваліфікацыя 
«Матэматык. Матэматык — 
сістэмны аналітык») і «Матэма
тычныя метады ў эканоміцы» 
(кваліфікацыя «Матэматык. Ma- 
тэматык-эканаміст») адкрыты ў 
1998 годзе. Па першай спецы- 
ялізацыі рыхтуюцца матэматыкі, 
якія валодаюць асноўнымі ма- 
тэматычнымі пакетамі і могуць 
выкарыстоўваць іх у аналітыч- 
ных і лікавых вылічэннях і для 
рашэння задач па навуковым 
даследаванні, праектаванні, 
вытворчасці і суправаджэнні 
інфармацыйных сістэм рознай 
ступені складанасці. Па другой 
спецыялізацыі рыхтуюцца ма
тэматык! — спецыялісты ў галі- 
не распрацоўкі матэматычных 
метадаў даследавання эканам- 
ічных працэсаў, вывучэння роз
ных бакоў эканомікі на аснове 
класічных і сучасных эканомі- 
ка-матэматычных мадэляў, рас- 
працоўкі і абслугоўвання но
вых мадэляў у макра- і мікраэ- 
каноміцы, выкарыстання і ўка- 
ранення сучасных тэарэтычных 
і праграмна-інфармацыйных 
метадаў аналізу эканамічнай 
дзейнасці. Выпускнікі факуль
тэта, якія  паказалі высокія 
здольнасці да навукова-даслед- 
чай работы, атрымаюць рэка- 
мендацыі ў аспірантуру ці мо
гуць паступаць у магістратуру. 
Студэнты маюць магчымасць на 
платнай аснове атрымаць да- 
даткова эканамічную адука
цыю, кваліфікацыю рэферэнта 
перакладчыка (англійская ці 
нямецкая мовы) ці кваліфіка- 
цыю «Матэматык. Выкладчык з 
правам выкладання на англій- 
скай ці нямецкай мовах».
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Ф А К У Л Ь Т Э Т  Ж У Р Н А Л ІС Т Ы К І
Д ж а н  факультэта —  дацэнт, 
кандыдат філалагічных навук  
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁЎ

Састаў выкладчыкаў факультэ
та: прафесараў, дактароў навук — 
7; дацэнтаў, кандыдатаў навук — 
39.

Колькасць кафедраў — 9:
- сацыялогіі журналістыкі, 
заг. Вараб’ёў B. П., дацэнт.

- перыядычнага друку, 
заг. Свораб А.К., дацэнт.

- тэлебачання і  радыёвяшчання, 
заг. Булацкі B. P., дацэнт.

- гісторыі журналіст ыкі і  
літаратуры,

заг. Дарашчонак П.Л., дацэнт.
- замежнай журналіст ыкі і  

літаратуры,
заг. Сачанка прафесар.
- стылістыкі і  літаратурнага 

рэдагавоння,
заг. Іўчанкаў B./., дацэнт.
- тэхналогій камунікацыі
заг. Вашкевіч B. P., дацэнт.
- англійскай мовы і  моўнай  

камунікацыі,
заг. Ухванава І.Ф., прафесар.
Колькасць студэнтаў — 919.
Аспірантаў — 40.

Факультэт журналістыкі Беларус- 
кага дзяржаўнага універсітэта быў зас- 
наваны ў 1944 г. Ён быў першым фа- 
культэтам у сістэме дзяржаўных уні- 
версітэтаў краіны.

У сярэдзіне 60-х гадоў замест ад- 
ной — кафедры тэорыі і практыкі 
партыйна-савецкага друку — былі ство- 
раны 4 новыя: гісторыі журналістыкі 
(1967, загадчык праф. P.B. Булацкі), 
тэлэбачання і радыёвяшчання (1967, 
дацэнт М. Я. Дастанка), тэорыі і прак- 
тыкі савецкай журналістыкі (1969, 
праф. Б.В. Стральцоў), стылістыкі і 
л ітаратурнага рэдагавання (1969, 
праф. М.Я. Цікоцкі).

80-я гады ўвайшлі ў гісторыю фа
культэта як перыяд актыўнай працы па

г. М інск, 
вул. М аскоўская, 15, 
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падрыхтоўцы на міжнародным аддзя- 
ленні журналісцкіх кадраў для многіх 
краін свету. Значная роля ў гэтым 
належыць намесніку дэкана А.А. Py- 
дэнка і кафедры замежнай журналі- 
стыкі і літаратуры, створанай у 1984 
годзе (прафесар LI. Сачанка).

За апошнюю пяцігодку факультэт 
поўнасцю абнавіў вучэбныя планы, ма- 
дэрнізаваў навучальна-тэхнічную базу. 
Адкрыты 3 новыя спецыяльнасці, ар- 
ганізаваны Вучэбны цэнтр камуніка- 
цыйных тэхналогій.

Ca стварэннем навукова-даследчай 
лабараторыі CMI (кіраўнік — прафе
сар Б.В. Стральцоў) пашыраны наву- 
ковыя пошукі ў галіне сучаснай жур- 
налістыкі.

У 1998 годзе на аснове кафедры 
тэорыі і практыкі сучаснай журналі- 
стыкі адкрыты кафедры перыядычна
га друку, сацыялогіі журналістыкі і 
літаратурна-мастацкай крытыкі, у 1999 
годзе — кафедра тэхналогій камуні- 
кацыі, у 2000 годзе — кафедра анг- 
лійскай мовы і моўнай камунікацыі.

У рэдакцыях «Звязды», «Рэс-

публікі», «Голаса Радзімы», Белтэле- 
радыёкампаніі, Нацыянальным прэс- 
цэнтры створаны філіялы факультэцкіх 
кафедраў — творчыя лабараторыі жур- 
налісцкага майстэрства. Студэнты фа
культэта выпускаюць вучэбную газе
ту «Журналіст».

За гады існавання факультэт пад- 
рыхтаваў больш за 6 тысяч прафесій- 
ных журналістаў.

3 1998 года на факультэце працу- 
юць курсы павышэння кваліфікацыі 
журналістаў і спецыялістаў кнігавыдан- 
ня.

Спецыяльнасці 
і спецыялізацыі, па якіх  
вядзецца падрыхтоўка 

спецыялістаў

Журналістыка
спецыялізацыі:
- літаратурная работа на радыё і TB;
- літаратурная работа ў газеце і ча- 

сопісе;
- фотажурналістыка.
Кваліфікацыя: журналіст. 
Міжнародная журналістыка 
спецыялізацыі:
- міжнародная журналістыка і па- 

літыка;
- міжнародная журналістыка і эка- 

номіка.
Кваліфікацыя: журналіст-міжна- 

роднік.
Інфармацыя і камунікацыя
спецыялізацыі:
- спецыяліст па сувязях з грамадс- 

касцю;
- спецыяліст па рэкламнай камуні- 

кацыі;
- спецыяліст па аўдыёвізуальнай 

камунікацыі;
Кваліфікацыя: спецыяліст па інфар- 

мацыі і камунікацыі.
Літаратурная работа 
спецыялізацыя:
- літаратурнае рэдагаванне. 
Кваліф ікацыя: літаратурны ра-

ботнік.
Дысцыпліны, выкладаемыя на фа

культэце, размеркаваны ў адпавед-

насці з вучэбнымі планамі кожнай спе- 
цыяльнасці і падзелены на 5 блокаў:

- сацыяльна-гуманітарныя дысцып- 
ліны (асновы права, філасофія, эка- 
номіка, гісторыя Беларусі, палітало- 
гія, асновы псіхалогіі і педагогікі, эты- 
ка, логіка, сацыялогія, філасофія ў су- 
часным свеце, замежная мова, фізвы- 
хаванне);

- прыродазнаўчыя дысцыпліны 
(канцэпцыя сучаснага прыродазнаў- 
ства, асновы вышэйшай матэматыкі, 
асновы інфарматыкі і навейшыя ка- 
мунікацыйныя тэхналогіі, асновы эка- 
логіі, ахова працы);

- агульнапрафесійныя і спецыяль- 
ныя дысцыпліны (сучасная руская мова, 
сучасная беларуская мова, стылістыка 
мовы і літаратурнае рэдагаванне, ас
новы тэорыі літаратуры, беларуская 
літаратура, руская літаратура, замеж
ная літаратура, гісторыя журналістыкі, 
асновы журналістыкі, асновы фотажур- 
налістыкі, асновы літаратурна-рэдак- 
тарскай дзейнасці, асновы інфарма- 
цыйна-камунікацыйнай дзейнасці, ас
новы тэлерадыёжурналістыкі, гісторыя 
мастацтваў, культуралогія, тэхніка і тэх- 
налогія СМІ, асновы творчай дзейнасці 
журналіста, прафесійная этыка журна- 
ліста, эканоміка і менеджмент СМІ, 
прававыя асновы журналістыкі, палі- 
талогія журналістыкі, сацыялогія жур-

налістыкі, псіхалогія журналістыкі, су- 
часныя міжнародныя адносіны, сучас- 
ныя замежныя СМІ, літаратурна-мас- 
тацкая крытыка, асновы літаратурна- 
мастацкай творчасці, спецдысцыпліны, 
журналісцкае майстэрства, курсы па 
профілі);

- дысцыпліны спецыялізацыі (кур
сы па профілі, курсы па выбары сту- 
дэнта, курсы па рашэнні савета фа
культэта);

- дадатковыя віды навучання (ме- 
дыцынская падрыхтоўка, спецпадрых- 
тоўка, фізкультурна-аздараўленчыя і 
спартыўныя заняткі).

Навучальны працэс на факультэце 
журнал істыкі ажыццяўляецца ў цес- 
най сувязі з рэдакцыямі практычна ўсіх 
рэспубл іканскіх  сродкаў масавай 
інфармацыі. Набытыя веды студэнты 
замацоўваюць на радыё, тэлебачанні, 
у газетах, з часам становяцца іх су- 
працоўнікамі.

Размеркаванне выпускнікоў фа
культэта журналістыкі штогод ажыц- 
цяўляецца ў адпаведнасці з планамі 
міністэрстваў эканомікі, інфармацыі і 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, а так
сама з запатрабаваннямі рэдакцый. 
Попыт на журналісцкія кадры ў краі- 
не на сённяшні дзень застаецца вельмі 
высокім.

Б ІЯ Л А Г ІЧ Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Дэкан
факультэта —  
дацэнт Уладзімір 
Васільевіч 
ЛЫСАК

г. Мінск, вул. Курчатова, 10, 
тэл.: 277-55-35, 

209-59-02 , 209-59-00, 
209-58-08, факс: 277-55-35, 

e-mail: bio@bsu.by

У цяперашні час на 8 ка
федрах факультэта працу- 
юць 72 Выкладчыкі, з як іх  пра- 
фесараў — 8, дактароў на
вук — 11, дацэнтаў — 34, кан- 
дыдатаў навук — 48.

Акрамя таго, навучальны 
працэс на факультэце забяс- 
печваюць 6 навукова-даслед- 
чых лабораторий, заалагічны 
музей, батанічны сад, герба- 
рый, вучэбная лаборатория  
вылічальнай тэхнікі і  тэхніч- 
ных сродкаў навучання і  ву- 
чэбна-навуковы цэнтр “Нара- 
чанская біялагічная станция”.

На факультэце навучаюц- 
ца каля  1100 ст удэнт аў  
(дзённая і  завочная форма 
навучання), 6 м аг іст раў і  
25 аспірантаў.

Факультэт адкрыты ў 1931

годзе. Да гэтага з 1922 года бія- 
лагічная падрыхтоўка студэнтаў 
праводзілася на прыродазнаў- 
чанавуковым аддзяленні педа- 
гагічнага факультэта. Факультэт 
ганарыцца сваімі славутымі вы- 
лускнікамі, такімі як Л.М. Cy- 
шчэня, акадэмік, вядомы гідра- 
біёлаг, у 90-я гады — прэзідэнт 
Нацыянальнай Акадэміі навук 
Беларусі; І.М. Сяржанін, член- 
карэспандэнт АН БССР, вядо
мы заолаг; А.А. Мілюцін, пра
фесар, рэктар Міжнароднага 
экалагічнага універсітэта імя 
А.Д. Сахарава; H.I. Астаповіч, 
член-карэспандэнт HAH Бела- 
русі, намеснік дырэктара Інсты- 
тута мікрабіялогіі HAH Беларусі; 
К.І. Слабажаніна, член-карэс
пандэнт HAH Беларусі, намес- 
нік дырэктара Інстытута фотабія-

логіі HAH Беларусі; А.Г. Да- 
выдзенка, член-карэспандэнт 
HAH Беларусі, загадчык лаба- 
раторыі Інстытута генетыкі і цы- 
талогіі HAH Беларусі, прэзідэнт 
селекцыйнай кампаніі “ Соя-Поў- 
нач"; А.П. Астапеня, член-карэс
пандэнт HAH Беларусі, дырэк- 
тар Міжведамаснага цэнтра 
праблем Нацыянальных паркаў 
і запаведнікаў, загадчык НДЛ 
гідраэкалогіі; Д.У. Машара, 
трохразовая чэмпіёнка свету па 
кікбоксінгу.

Падрыхтоўка спецыялістаў на 
дзённым аддзяленні вядзецца па 
трох спецыяльнасцях: “Біялогія”, 
"Біятэхналогія” і "Біяэкало- 
гія”. Студэнты атрымліваюць 
адну з трох кваліфікацый: “ Біё- 
лаг. Выкладчык біялогіі і хіміі” , 
“ Біёлаг-біятэхнолаг. Выкладчык 
біялогіі” , “ Біёлаг-эколаг. Выклад
чык біялогіі і экалогіі” . Ha за- 
вочным адцзяленні падрыхтоўка 
спецыялістаў вядзецца па спецы
яльнасцях біялогія і біяэкалогія.

На першым і другім курсах 
студэнты ўсіх кваліфікацый на- 
вучаюцца па агульным вучэб- 
ным плане, які прадугледжвае 
вывучэнне асноўных прырода- 
знаўчанавуковых, сацыяльна- 
гуманітарных і базавых біяла- 
гічных дысцыплін. Пачынаючы 
з трэцяга курса навучанне сту- 
дэнтаў ажыццяўляецца па асоб- 
ных вучэбных планах, згодна з 
адпаведнай кваліфікацыяй.

За перыяд навучання сту
дэнты атрымліваюць шырокую 
прафесійную падрыхтоўку, якая 
забяспечваецца вывучэннем у 
вялікім аб’ёме такіх дысцыплін 
біялагічнага цыкла, як батані- 
ка, заалогія, цыталогія і гіста- 
логія, біяхімія, біяфізіка, рады-

ебіялогія, ф ізіялогія раслін, 
мікрабіялогія, вірусалогія, іму- 
налогія, біятэхналогія, генеты- 
ка, тэорыя эвалюцыі, экалогія, 
ксенабіялогія, малекулярная 
біялогія, біяэнергетыка клеткі, 
арганізацыя геномаў, фізіяло- 
гія чалавека і жывёл, анатомія 
чалавека, біялогія індывідуаль- 
нага развіцця, б іяметры я, 
інфармацыйныя тэхналогіі ў 
біялогіі, мадэліраванне біяла- 
гічных працэсаў і г.д.

Падрыхтоўка студэнтаў па 
спецыяльнасцях "Біятэхнало- 
гія’’ і “ Біяэкалогія” прадугле
джвае, акрамя таго, вывучэнне 
шэрага дадатковых спецыяль- 
ных дысцыплін, такіх як фар- 
макагнозія, культываванне кле- 
так, вектарныя сістэмы, генная 
інжынерыя, інжынерная энзі- 
малогія, клетачная інжынерыя, 
селекцыя прадуцэнтаў, рэгуля- 
цыя метабалізму клеткі, бія- 
трансфармацыя рэчываў, бія- 
сэнсарныя сістэмы, імабіліза- 
ваныя клеткі і ферменты, бія- 
небяспечнасць прадуктаў біятэх- 
налогіі, біяэнергетычныя сістэ- 
мы, выдзяленне і ачыстка 
прадуктаў біятэхналогіі, інава- 
цыйная дзейнасць у сферы бія- 
тэхналогіі, біятэхналогія ачысткі 
прамысловых адходаў і г.д. 
(спецыяльнасць “ Біятэхнало- 
гія” ); землязнаўства, гідраэка- 
логія, хімічная экалогія, папу- 
ляцыйная экалогія, першасныя 
прадуцэнты, кансументы, рэду- 
цэнты ў прыродных і штучных 
экасістэмах, радыеэкалогія, 
экалагічны маніторынг, кант- 
роль і экспертыза, экалагічны 
менеджмент, экалогія чалаве
ка, эканоміка прыродакарыстан- 
ня, глабальная экалогія, асно

вы рэгулявання якасці прырод
ных вод, экалагічнае права і г.д. 
(спецыяльнасць “ Біяэкалогія” ).

Пры падрыхтоўцы спецыя- 
лістаў на дзённым аддзяленні 
прадугледжана праходжанне 
практык: на першым і другім 
курсах — палявая вучэбная 
практыка па батаніцы і заалогіі 
на Валожынскай геабазе “ За- 
ходняя Бярэзіна’’; на трэцім — 
вучэбная практыка па спецыя- 
лізацыі на кафедрах, у вучэб- 
на-навуковым цэнтры “ Нара- 
чанская біялагічная станцыя", 
у навукова-даследчых лабара- 
торыях факультэта, у навуко
ва-даследчых інстытутах, вы- 
творчых установах, у запавед- 
ніках, батанічных садах І на
цыянальных парках; на чац- 
вёртым І пятым курсах — вы- 
творчая і педагагічная практыкі. 
На завочным аддзяленні вучэб
ную практыку па батаніцы І за- 
алогіі студэнты праходзяць на 
другім і трэцім курсах, вытвор-

чую I педагагічную практыкі — 
на шостым курсе.

Пасля заканчэння навучання 
выпускнікам прысвойваецца сту
пень бакалаўра або магістра.

Выпускнікі факультэта мо
гуць працаваць выкладчыкамі 
сярэдніх і вышэйшых навучаль- 
ных устаноў, супрацоўнікамі 
навукова-даследчых інстытутаў, 
на прадпрыемствах аграпра- 
мысловага комплексу, фарма- 
цэўтычнай, мікрабіялагічнай і 
харчовай прамысловасці, у за- 
паведніках, заказніках, нацыя
нальных парках, батанічных 
садах, на селекцыйных станцы- 
ях, у сістэме Міністэрства пры
родных рэсурсаў І аховы нава- 
кольнага асяроддзя, у сістэме 
Дзяржкамгідрамету І г.д.

Выпускнікі, якія паказалі 
схільнасць да навукова-даслед
чай работы, высокую эрудыцыю, 
атрымліваюць рэкамендацыю 
Вучонага савета факультэта для 
паступлення ў аспірантуру.

mailto:bio@bsu.by
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камерцыйныя банкі і цэнтральныя банкі, — а ву- 
чэбныя планы арыентаваны на падрыхтоўку бан- 
каўскіх аналітыкаў, якія ведаюць сучасныя тэхна- 
логіі банкаўскай справы. Падрыхтоўку вядуць тры 
прафесары, якія ў розны час працавалі саветнікамі 
кіраўнікоў Нацбанка, пяць дацэнтаў, а таксама вя- 
дучыя банкіры рэспублікі.

Усе студэнты факультэта першыя два гады не- 
залежна ад спецыяльнасці атрымліваюць фундамен
тальную падрыхтоўку ў галіне эканомікі (макра-, 
мікра-, агра-, міжнародная, рэгіянальная), фінансаў, 
бухуліку і аўдыту, статыстыкі, матэматыкі, інфарма- 
тыкі, замежных моў.

Сучасны эканаміст павінен цудоўна валодаць 
інструментарыем аналітычнай працы, г.зн. матэма- 
тычным апараіам, камп'ютэрна-інфармацыйнымі тэх- 
налогіямі, статыстычнымі базамі даных у Інтэрнэце 
— усяму гэтаму навучаюць на эканамічным факуль- 
тэце. Спецыяльна для гэтага створана кафедра эка- 
намічнай інфарматыкі і матэматычнай эканомікі з 
філіялам “электронны гандаль” , якая разам са ста- 
лымі кафедрамі эканамічных навук і эканамічнай 
тэорыі, а таксама новымі кафедрамі банкаўскай і 
фінансавай эканомікі, менеджменту забяспечвае ву- 

чэбны працэс. •
Ha факультэце шмат увагі нада- 

ецца вывучэнню англійскай як ас- 
ноўнай мовы міжнародных эканамі- 
чных зносін, хаця, зразумела, для 
жадаючых будзе прадстаўлена да- 
датковая магчымасць вывучаць ня- 
мецкую як мову краін — нашых най- 
важнейшых эканамічных партнёраў. 
Паглыбленая падрыхтоўка да буду- 
чай спецыяльнасці пачынаецца з 3
га курса ў адпаведнасці з абранай 
пры паступленні спецыяльнасцю і на- 
кірункам. Многія студэнты навуча- 
юцца адзін альбо два семестры за 
мяжой.

Нават самыя выдатныя тэарэтыч- 
ныя веды не гарантуюць магчымасць 
выпускнікам лепш адаптавацца да 

практычнай працы. Таму прадугледжана вучэбная і 
вытворчая практыка: па статыстыцы, фінансах, мак
ра- і мікраэканоміцы як у дзяржаўных структурах, 
так і на лепшых айчынных і замежных прадпрыем- 
ствах, фірмах, у банках. Такое ўзаемадзеянне з 
рэальным сектарам эканомікі дазволіць яшчэ за- 
доўга да заканчэння універсітэта наладзіць кантакт 
і знайсці месца працы, якое найбольш адпавядае 
характару і здольнасцям выпускніка. Эканамісту сёння 
не цяжка знайсці працу, але мы ставім больш скла- 
даную задачу: дапамагчы нашым выпускнікам знайсці 
добрую, цікавую, высокааплатную працу. Гэтак сама, 
як і адабраць студэнтаў для навучання ў магістрату- 
ры і аспірантуры. Адным словам, эканамічны фа
культэт — сучасны элітарны факультэт для здоль- 
ных і энергічных выпускнікоў школ.

На факультэце існуе таксама на платнай аснове 
двухгадовая магістратура (вочна і завочна) па спе
цыяльнасцях “ Менеджмент” , накірунак “ Менеджмент 
міжнароднага бізнесу” , і “ Фінансы і крэдыт” , на- 
кірункі “ Камерцыйныя банкі” і “ Цэнтральныя банкі” . 
Мы запрашаем у магістратуру тых, хто мае стаж 
практычнай работы па спецыяльнасці не менш двух 
гадоў.

Лозунг факультэта: «Мы разумных робім за- 
можнымі, а заможных — разумнымі».

Д ж а н  факультэта — доктар 
гістарычных навук , праф есар  
Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

г. М інск, 
вул. Акадзмічная, 25  

тзл. 2 8 4 -2 6 -8 2

не мытнай
дзейнасці.

Летась адбыўся набор па но- 
вай спецыяльнасці — лінгва- 
краіназнаўства Азіі і Афрыкі. 
Студэнты будуць вывучаць тэо- 
рыю і гісторыю міжнародных 
адносін, праблемы міжнарод- 
най і нацыянальнай бяспекі, 
гісторыю, геаграфію, палітыч- 
ную сістэму і культуру краіны 
або рэгіёна той мовы, якую яны 
вывучаюць, акутальныя прабле
мы гісторыі знешняй палітыкі 
краін Усходу. Лінгвістычны 
цыкл дысцыплін уключае ўво- 
дзіны ў мовазнаўства, моўную 
практыку ўсходняй мовы, іераг- 
ліфіку, тэарэтычную граматыку, 
стылістыку, дыялекталогію, кла- 
січную ўсходнюю мову. Сёлета

цыялізацыі лінгвакраіназнаўства 
краін Далёкага Усходу (кітайс- 
кая і японская мовы).

Вялікая ўвага на факультэ
це надаецца самастойнай на- 
вукова-даследчай працы сту- 
дэнтаў. Яны выступаюць на 
навуковых канферэнцыях, прад- 
стаўляюць свае распрацоўкі на 
універсітэцкіх, рэспубліканскіх 
і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты бу
дуць падрыхтаваныя для дып- 
ламатычнай, навукова-даслед- 
чай, інфармацыйна-аналітыч- 
най дзейнасці ў галіне міжна- 
родных зносін, міжнароднага 
права і знешнеэканамічнай 
дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змо- 
гуць працаваць у дзяржаўных 
органах кіравання, якія займа- 
юцца знеш неэканам ічнай і 
знешнепалітычнай дзейнасцю, 
у міжнародных арганізацыях і 
рэгіянальных аб'яднаннях, у 
якіх Рэспубліка Беларусь мае 
пасольскія прадстаўніцтвы, на 
прадпрыемствах, у знешнеган- 
длёвых, турыстычных і камер- 
цыйных фірмах, банках. Яны 
могуць займацца навукова-пе- 
дагагічнай работай у навуковых, 
навучальных установах.

Эканамічны факультэт створаны 1 сакавіка 1999 
года і працягвае слаўную традыцыю падрыхтоўкі 
эканамістаў у БДУ, пачатак якой быў пакладзены 
ў 1925 годзе, калі быў выдадзены эканамісту дып
лом №1 БДУ. У 1931 годзе на факультэце народ- 
най гаспадаркі БДУ навучалася 700 студэнтаў, што 
дазволіла на базе гэтага факультэта стварыць 
Haprac (цяпер БДЭУ). Сёння на факультэце наву- 
чаецца таксама амаль 700 студэнтаў, магістрантаў, 
аспірантаў. На яго пяці кафедрах працуе больш як 
50 штатных выкладчыкаў, з якіх 6 прафесараў, 
дактароў навук, і больш як 30 дацэнтаў, кандыда- 
таў эканамічных навук. Акрамя таго, на факультэ
це па сумяшчальніцтве працуе шмат практыкаў — 
кіраўнікоў і спецыялістаў банкаў, дзяржаўных ус- 
таноў, кансалтынгавых фірмаў.

Абітурыенты паступаюць на чатыры спецыяль- 
насці: эканамічная тэорыя (кваліфікацыя “эканаміст. 
Выкладчык эканамічных дысцыплін” ), менеджмент 
(кваліфікацыя “эканаміст-менеджэр” ), эканоміка 
(кваліфікацыя “ эканаміст-аналітык” ), фінансы і крэ
дыт (кваліфікацыя “ эканаміст-фінансіст” ).

Эканамістаў-тэарэтыкаў рыхтуюць толькі ў БДУ. 
Выпускнікі гэтага аддзялення працуюць на экана- 
мічных кафедрах універсітэтаў, у навуковых уста
новах, у органах дзяржаўнага і муніцыпальнага кіра- 
вання. Большасць выпускнікоў аддзялення працяг
вае навучанне ў магістратуры, аспірантуры, дакта- 
рантуры. Фактычна, аддзяленне эканамічнай тэо- 
рыі фарміруе кадравую эліту нацыянальнай экана- 
мічнай навукі. 3 1971 года БДУ выпусціў па гэтай 
спецыяльнасці больш за тысячу эканамістаў-тэарэ- 
тыкаў, з якіх каля 150 кандыдатаў і больш 10 дак- 
тароў эканамічных навук. Па гэтай спецыяльнасці 
існуе завочнае аддзяленне.

Эканоміка — новая спецыяльнасць, а яе наву- 
чальны план аналагічны лепшым замежным прагра- 
мам падрыхтоўкі эканамістаў-аналітыкаў: у Германіі 
гэта Volkswirtschaft, у Pacii — Нацыянальная эка- 
номіка, у ЗША — Economics. Аналітыкаў адрозні- 
вае спалучэнне фундаментальнасці і глыбокіх сістэм- 
ных ведаў эканамічных з ’яў з умением прымяняць 
эканамічныя веды на практыцы. БДУ не рыхтуе 
канкрэтна бухгалтараў ці заводскіх планавікоў, хаця, 
безумоўна, нашы выпускнікі змогуць працаваць і 
па такіх вузкіх эканамічных спецыяльнасцях. Зада
ча БДУ — рыхтаваць эканамістаў-аналітыкаў для 
працьі ў банках, страхавых кампаніях, бізнесе,

міністэрствах і ведамствах на пасадах экспертаў, 
саветнікаў.

Менеджмент, кваліфікацыя — эканаміст-мене- 
джэр. Падрыхтоўка эканамістаў-мэнеджэраў у БДУ 
ажыццяўляецца па трох кірунках: міжнародны мэ- 
неджмент з выкарыстаннем сучасных тэхналогій 
(Інтэрнэт, электронны гандаль, рынкі інтэлектуаль- 
ных прадуктаў), банкаўскі менеджмент, інфарма- 
цыйныя тэхналогіі бізнесу. Студэнты вывучаюць ме- 
тады кіравання фінансамі, складаюць бізнес-пла- 
ны, вывучаюць маркетынгавыя тэхналогіі, стратэг- 
ічнае планаванне, міжнародны маркетынг, міжна- 
роднае гандлёвае права. Аб'яднанне тэарэтычных 
ведаў з дзелавымі гульнямі, відэатрэнінгамі, тэсці- 
раваннем, рознымі відамі практыкі (у тым ліку за 
мяжой) дазволіць будучым менеджэрам ужо ў сце
нах БДУ выпрацаваць уменні і навыкі практычнага 
выканання кіраўніцкіх функцый. Тыя выпускнікі, каго 
прыцягвае навуковая і педагагічная дзейнасць (у 
краіне вялікі дэфіцыт выкладчыкаў кіраўніцкіх дыс- 
цыплін), маюць магчымасць працягваць навучанне 
ў магістратуры і аспірантуры. Па спецыяльнасці існуе 
завочнае аддзяленне.

Фінансы і крэдыт — новая для нас спецыяль
насць з невялікім наборам: 15 чалавек — бюджэт, 
15 чалавек — платна. Існуюць дзве спецыялізацыі:

На факультэце працуе 12 
дактароу навук, прафесараў, 
57 кандыдатау навук / дацэн- 
таў, звыш 100 старшых вы- 
кладчыкаў / выкладчыкаў.

Колькасць кафедраў — 13.
На факультэце навучаец- 

ца 1086 студэнтаў, 12 магі- 
странтаў, больш за 30 аспі- 
р  ант аў.

Факультэт міжнародных ад- 
носін створаны 1 кастрычніка 
1995 года з мэтай падрыхтоўкі 
прафесіяналаў высокага класа 
ў галіне міжнародных зносін, 
здольных годна прадстаўляць 
інтарэсы нашай краіны на су- 
светнай арэне.

Факультэт складаецца з 
шасці аддзяленняў: міжнарод- 
ных адносін, м іжнароднага 
права, міжнародных эканаміч- 
ных адносін, менеджменту ў 
галіне міжнароднага турызму, 
мытнай справы, лінгвакраіна- 
знаўства (рэгіён Далёкага Ус
ходу).

Для чытання лекцый пры- 
цягваюцца вядучыя спецыялі- 
сты Акадэміі навук Беларусі, 
работнікі Міністэрства замеж
ных спраў Беларусі, знешне- 
эканамічных і знешнепалітыч- 
ных ведамстваў, Дзяржаўнага 
мытнага камітэта, буйныя спе- 
цыялісты ў сферы міжнарод- 
ных адносін з краін СНД і да
лёкага замежжа. На факультэ
це часта арганізоўваюцца су- 
стрэчы з пасламі замежных 
краін, вядомымі палітычнымі і 
дзяржаўнымі дзеячамі нашай 
краіны, дзеячамі культуры.

Пачынаючы з другога кур
са, студэнты праходзяць наву
чальную і вытворчую практыку 
ў дзяржаўных органах і ведам
ствах, якія займаюцца знешняй 
палітыкай, на прадпрыемствах 
і фірмах. Навучаючыся на фа
культэце, студэнты атрымліва- 
юць глыбокія веды ў галіне 
агульнагуманітарных і агульна- 
навуковых дысцыплінаў, гісто- 
рыі м іжнародных адносін і 
знешняй палітыкі, міжнародна- 
га права, міжнародных экана- 
мічных адносін, краіназнаўства, 
авалодваюць дзвюма замеж- 
нымі мовамі, набываюць на
вык! працы на персанальных 
камп'ютэрах.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы спецыялістаў на аддзя- 
ленні міжнародных адносін 
надаецца глыбокаму вывучэн
ню агульнай і айчыннай гісто- 
рыі, тэорыі і гісторыі міжна- 
родных адносін і знешняй па- 
л ітыкі вядучых краін свету, 
дзейнасці міжнародных арга- 
нізацый, дыпламатычнай і кон- 
сульскай службы, дыпламатыч- 
нага пратакола. Пачынаючы з 
трэцяга курса, студэнты спецы- 
ялізуюцца па гісторыі знешняй 
палітыкі і дыпламатыі і міжна- 
родных арганізацыях.

Ha аддзяленні міжнародна- 
га права вывучаюць гісторыю і 
тэорыю дзяржавы і права, 
міжнароднае публічнае і пры- 
ватнае права, дыпламатычнае і 
консульскае права, міжнарод- 
нае камерцыйнае, мытнае пра
ва, параўнаўчае адміністрацый- 
нае, крымінальнае, гаспадарчае, 
працоўнае права. 3 трэцяга кур
са студэнты спецыялізуюцца па 
м іж народны м  прыватным, 
міжнародным публічным пра
ве, дыпламатычнай і консульс- 
кай службе.

Будучыя эканамісты-міжна-

роднікі атрымліваюць веды у 
галіне макра- і мікраэканаміч- 
нага развіцця, будуць мець 
добрую матэматычную падрых- 
тоўку, авалодаюць навыкамі 
канкрэтнага аналізу эканаміч- 
ных працэсаў, вывучаць гісто- 
рыю народнай гаспадаркі, бух- 
галтарскі ўлік, фінансава-крэ- 
дытную сістэму, маркетынг, су- 
светную эканоміку, кіраванне 
знешнеэканамічнай дзейнасцю, 
міжнародныя валютныя і крэ- 
дытныя адносіны. 3 трэцяга 
курса студэнты спецыялізуюц- 
ца па знешнеэканамічнай палі- 
тыцы, па кіраванні знешнеэка- 
намічнай дзейнасцю.

На аддзяленні міжнародна- 
га турызму студэнты атрымлі- 
ваюць веды па асновах мене
джменту, маркетынгу міжна-

роднага турызму, арганізацыі і 
кіраванні турысцкімі прадпры- 
емствамі, вывучаюць геаграфію 
міжнароднага турызму, прагна- 
заванне міжнароднага турыс- 
цкага рынку, эканоміку міжна- 
родных турысцкіх перавозак, 
рэгіянальнае планаванне турыз
му, бухгалтарскі ўлік, фінанса- 
ва-крэдытную сістэму, сусвет- 
ную эканоміку, кіраванне знеш- 
неэканам ічнай дзейнасцю , 
міжнародныя валютныя і крэ- 
дытныя адносіны.

Ha аддзяленні мытнай спра
вы студэнты вывучаюць міжна- 
роднае публічнае і прыватнае 
права, камерцыйнае, мытнае, 
адміністрацыйнае, крыміналь- 
нае, гаспадарчае права, бухгал- 
тарскі ўлік, фінансава-крэдыт- 
ную сістэму, сусветную экано- 
міку, міжнародныя валютныя і 
крэдытныя адносіны, валютнае 
рэгуляванне і валютны кант- 
роль, таварную наменклатуру 
знешнеэканамічнай дзейнасці, 
авалодваюць прыёмамі бараць- 
бы з мытнымі правапарушэн- 
нямі, спецсродкамі мытнага 
кантролю, інфармацыйнымі 
мытнымі тэхналогіямі. Спецы- 
ялізацыі: прававое забеспячэн
не мытнай дзейнасці, эканамі-
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матэматычным), увайшло і літаратур- 
на-лінгвістычнае аддзяленне. На ім 
працавалі такія вядомыя вучоныя- 
ф ілолагі, як акадэм ік АН БССР 
1.1. Замоцін, прафесары Я.I. Бары- 
чэўскі, A.M. Вазнясенскі, М.М. Піяту- 
ховіч, П.А. Бузук. 3  восені 1923 г. 
лекцыі па беларускай мове І методы

' цы яе выкладання на факультэце па- 
чаў чытаць выдатнейшы педагог, класік 
беларускай літаратуры Якуб Колас 
(Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч).

За 1921 — 1931 гг. універсітэт пад- 
рыхтаваў 336 філолагаў, сярод іх каля 
пяцідзесяці ў будучым сталі вядомымі 
пісьменнікамі (C. Баранавых, П. Броў- 
ка, П. Галавач, П. Глебка, C. Дарож- 
ны, А. Звонак, Т. Кляшторны, К.Кра- 
піва, Я. Скрыган і інш.). Напрыканцы 
20-х гг. шэраг таленавітых выкладчы- 
каў і студэнтаў БДУ былі беспадстаў- 
на рэпрэсаваны.

7 чэрвеня 1931 г. пастановай CHK 
БССР “ Аб рэарганізацыі Беларуска- 
га дзяржаўнага універсітэта” цэлы 
шэраг факультэтаў і аддзяленняў былі 
вылучаны ў самастойныя навучальныя 
ўстановы. Так, факультэт права і са- 
вецкага будаўніцтва — у Інстытут са- 
вецкага будаўніцтва і права, факуль
тэт народнай гаспадаркі — у Інстытут 
народнай гаспадаркі, а сацыяльна- 
гістарычнае і літаратурна-лінгвістыч- 
нае аддзяленні педфака — у Вышэй- 
шы педагагічны інстытут.

Годам нараджэння самастойнага 
філалагічнага факультэта БДУ стаў год 
1939. Паведамленне аб стварэнні ва 
універсітэце новага факультэта апуб- 
лікавана у газеце "Савецкая Беларусь”
21 ліпеня. Дэканам прызначаны відны 
вучоны-лінгвіст прафесар Ц.П. Лом- 
цеў. На першы курс на аддзяленні бе
ларускай і рускай мовы і літаратуры

Вучэбны працэс на пяці аддзялен- 
нях забяспечвоюць 15 кафедраў, 2  
навукова-даследчыя лабараторыі, 
на як іх  працуе: 35 прафесараў; 142 
дацэнты; 57 старшых выкладчыкаў; 
41 выкладчык.

Сёння на ф ілф аку займаецца  
1950 студэнтаў, 68 аспірантаў, 15 

магістрантаў.
Падрыхтоўка спецыялістаў-філола- 

гаў ва універсітэце пачалася ў першы 
ж  год яго заснавання — 12 жніўня 
1921 года быў аб’яўлены прыём на 
грамадска-педагагічнае, прававое, эка- 
намічнае і этнолага-лінгвістычнае ад- 
дзяленні факультэта грамадскіх навук 
БДУ. Дэканам прызначаны таленаві- 
ты вучоны і педагог, у далейшым пер
шы прэзідэнт Беларускай AH У.М. Ir- 
натоўскі. Праз год факультэт гра- 
мадскіх навук быў рэарганізаваны і 
ўвосень 1922 г. на яго базе створаны 
яшчэ адзін факультэт — педагагічны, 
у склад якога, поруч з іншымі (сацы- 
яльна-гістарычным, прыродазнаўчым,

г. М інск, 
вуп. K. М аркса, 3 1, 
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было прынята 50 студэнтаў. Аргані- 
завана выданне “ Вучоных запісак” 
(філалагічная серыя), дзе друкавалі- 
ся лепшыя даследаванні беларускіх 
мова- і літаратуразнаўцаў. Аднак пер- 
шыя студэнты філфака не паспелі ат- 
рымаць дыпломы — праз два гады 
пачалася Вялікая Айчынная вайна.

Асновай філалагічнага факультэта 
з ’яўляюцца два аддзяленні — беларус
кай мовы і літаратуры і рускай мовы і 
літаратуры (з восені 1947 г. па восень 
1967 г. у склад факультэта ўваходзіла 
яшчэ і аддзяленне журналістыкі). У 
свой час студэнтамі факультэта, а не- 
каторыя потым і выкладчыкамі былі на
родные пісьменнікі Беларусі Кандрат 
Крапіва, Іван Мележ, Ніл Гілевіч, Іван 
Навуменка, Рыгор Барадулін, акадэмікі 
AH Беларусі А.І. Падлужны, А.І. Жу- 
раўскі, член-карэспандэнт AH Беларусі
А.М. Булыка.

Вялікія заслугі ў развіцці філала- 
гічнай адукацыі на Беларусі, у пад- 
рыхтоўцы настаўнікаў школ, супрацоў- 
нікаў выдавецтваў, рэдакцый часопі- 
саў, газет, радыё і тэлебачання, у вы- 
хаванні будучых вучоных і пісьменні- 
каў належаць дэканам факультэта: 
прафесарам Ц.П. Ломцеву, М.А. Жы- 
довіч, М.Р.Ларчанку, дацэнту А.А. Вол
ку, члену-карэспандэнту AH Беларусі
А.А . Лойку. 3 1996 г. дэканам фа
культэта з ’яўляецца доктар педагагіч- 
ных навук, прафесар, член-карэспан
дэнт Акадэміі адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь Л.А. Мурына.

Падрыхтоўка студэнтаў-філолагаў 
праводзіцца на 5 аддзяленнях па спе- 
цыяльнасцях:

— беларускай філалогіі;
— рускай філалогіі;
— славянскай філалогіі;
— рамана-германскай філалогіі;

— класічнай філалогіі. 
Выпускнікі набываюць наступныя 

спецыяльнасці і адпаведныя ім квалі- 
фікацыі:

беларуская філалогія — філо- 
лаг, выкладчык беларускай мовы і 
літаратуры;

руская філалогія — філолаг, 
выкладчык рускай мовы і літаратуры;

славянская філалогія — філо- 
лаг, выкладчык польскай мовы і літа- 
ратуры;

рамана-германская філалогія
— філолаг, выкладчык замежных моў 
і літаратур (з указанием моў);

класічная філалогія — філолаг, 
выкладчык класічных моў і антычнай 
літаратуры;

усходняя філалогія — філолаг, 
выкладчык усходніх моў і літаратур 
(з указанием моў).

Апрача таго, студэнты факультэта 
маюць магчымасць авалодаць цэлым 
шэрагам спецыялізацый: камп’ютэрная 
лінгвістыка, тэорыя і практыка пере
кладу, рыторыка, беларуская мова як 
замежная, руская мова як замежная; 
студэнты старэйшых курсаў па жаданні 
вывучаць дадаткова адну са славянскіх 
моў — пасля выніковага экзамена вы- 
даецца адпаведны сертыфікат.

За гады вучобы ва універсітэце 
студэнты-філолагі атрымліваюць грун-
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тоўныя веды па беларускай І рускай 
літаратурах, па гісторыі сусветнай літа- 
ратуры, вывучаюць працэсы гістарыч- 
нага развіцця мовы, даследуюць яе 
сучасны стан. Для студэнтаў і магіст- 
рантаў чытаецца 130 спецкурсаў, дзей- 
нічае 104 спецсемінары, якімі кіру- 
юць прафесары і дацэнты факультэ
та

Дзесяткі тысяч нашых выпускнікоў 
працуюць настаўнікамі беларускай, 
рускай, замежных моў і літаратур у 
школах, каледжах, вучылішчах, уні- 
версітэтах рэспублікі і за яе межамі. 
Многія былыя студэнты філалагічнага 
факультэта БДУ сёння — рэдактары, 
карэспандэнты, супрацоўнікі аўтары- 
тэтных газет, часопісаў, выдавецтваў, 
радыё і тэлебачання. Выдатная якасць 
падрыхтоўкі забяспечвае высокі рэй- 
тынг запатрабаванасці нашых выхаван- 
цаў і ў цяперашні час.

Філалагічны факультэт сёння — 
адзін з галоўных цэнтраў па падрых- 
тоўцы высокваліфікаваных спецыялі- 
стаў-філолагаў у рэспубліцы.

Прафесары, дацэнты, выкладчыкі 
філалагічнага факультэта ўнеслі прык- 
метны ўклад у беларускую навуку, 
шмат зрабілі і робяць для развіцця 
філалагічнай адукацыі ў рэспубліцы, 
чым спрыяюць духоўнаму росквіту 
нашай Бацькаўшчыны.
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сістэм, тэрмадынамікі арганіч- 
ных злучэнняў, экстракцыі і 
іонаметрыі, тонкага арганічна- 
га сінтэзу, сінтэзу біялагічна 
актыўных рэчываў, хіміі свабод- 
ных радыкалаў, сучасных ме- 
тадаў навучання і кантролю 
ведаў і Інш.

Падчас навучання на фа
культэце студэнты атрымліва- 
юць глыбокія веды не толькі ў 
галіне хіміі, але таксама матэ
матык!, ф із ік і, інфарматыкі, 
вывучаюць замежныя мовы і са- 
цыяльна-гуманітарныя дысцып- 
ліны. Навучальна-даследчыцкі 
прынцып арганізацыі навучаль- 
нага працэсу па хімічных дыс- 
цыплінах з выкарыстаннем су
часных адукацыйных тэхналогій

дазваляе не толькі забяспечыць 
студэнтаў пэўным аб’ёмам ве- 
даў, але і развіць творчы па- 
тэнцыял маладых людзей. Гэта 
дае магчымасць выпускнікам 
лёгка знайсці сферу прымянен- 
ня атрыманых ведаў і ўменняў 
пры працы на прамысловых 
прадпрыемствах рознага профі- 
лю, дзе ёсць хімічныя лабара- 
торыі, у навукова-даследчых 
інстытутах, ва ўстановах служ- 
баў бяспекі і экалогіі, у наву- 
чальных установах.

Набор студэнтаў на спецы- 
яльнасць «хімія» ажыццяўля- 
ецца паасобна на вытворчае (40 
чалавек), педагагічнае (20 ча
лавек), экалагічнае (15 чала
век), лекавае (25 чалавек) ад-

дзяленні. Студэнты, якія не на
брал! дастатковую колькасць 
балаў для паступлення на пэў- 
нае аддзяленне факультэта, 
маюць права ўдзельнічаць у 
конкурсе на іншыя аддзяленні, 
дзе прахадны бал можа ака- 
зацца ніжэй.

3 2001 года навучанне 
ажыццяўляецца па навучальных 
планах, разлічаных на чатырох- 
гадовы (бакалаўр), пяцігадовы 
(спецыяліст) і шасцігадовы 
(магістр) тэрміны навучання. 
Пры размеркаванні студэнтаў на 
розныя ўзроўні падрыхтоўкі 
апроч жадання студэнтаў будзе 
ўлічвацца іх рэйтынг, які вы- 
значаецца поспехамі студэнта за 
ўвесь перыяд навучання.

Д ж а н  факультэта — Заслужаны дзеяч г. Мінск,
н авук і Рэспублікі Беларусь, доктар Вул. Ленінградская, 14,
хім ічны х навук, праф есар  тэл. 2 2 6 -4 9 -9 8 , 2 2 0 -6 9 -1 8
Генадзь Аляксеевіч БРАНІЦКІ

Cacmay выкладчыкаў: 19 
прафесараў, 37 дацэнтаў, 15 
старшых выкладчыкаў і  асі- 
стэнтаў, 39 навуковых су- 
працоўнікаў.

На факультэце навучаюц- 
ца 530 студэнтаў, больш за 
40 аспірантаў і  магістрантаў. 

Кафедры: 
неарганічнай хіміі, 
аналітычнай хіміі, 
арганічнай х ім іі і  х ім іі вы

сокомолекулярных злучэнняў, 
фізічнай хіміі,
рады яцы йнай  х ім і і  і  

хімічнай тэхналогіі,
агульнай х ім іі I  методыкі 

выкладання хіміі.

Хімічньцфакультэт быў арга- 
нізаваны ў 1931 годзе на базе 
кафедраў неарганічнай і аргані- 
чнай хіміі. Каля яго вытокаў ста
ял! прафесары №.А. Прыляжаеў,
Э.В. Змачынскі, Б.М. Біркенгейм, 
У.К. Нікіфараў, М.Ф. Ярмолен- 
ка.

Дзякуючы інтэнсіўнаму раз- 
віццю хіміі і хімічнай навукі ў 
Рэспубліцы Беларусь з 60-х га- 
доў мінулага стагоддзя на фа
культэце сфармаваліся навуко- 
выя школы B.B. Свірыдава, 
Ф.М. Капуцкага (акадэмікі HAH 
Беларусі), Г.Л. Старобінца і
I.P. Цішчанкі (члены-карэспан- 
дэнты HAH Беларусі), А.А. Be- 
чара, Я.П. Пятраева (дактары 
навук, прафесары). Зараз ап
рача гэтых школ сфармаваліся 
і плённа працуюць новыя — 
пад кіраўніцтвам прафесараў
А.І. Лесніковіча (акадэмік HAH 
Беларусі), Я.М. Рахманько, 
Л.С. Станішэўскага, А.Г. Кулі- 
нковіча, Г.Я. Кабо, A.I. LLJa- 
дыры, В.Ф. Цікавага і інш.

За час існавання факультэта 
падрыхтавана больш за 6000 спе- 
цыялістаў-хімікаў. У іх ліку ака- 
дэмікі HAH Беларусі У.С. Can-

датаў, Ф.М. Капуцкі, В.В. Свіры- 
даў, А.І. Лесніковіч.

Студэнты могуць спецыялі- 
завацца па наступных накірун- 
ках хіміі: неарганічная, аргані- 
чная, аналітычная, фізічная 
хімія, хімія цвёрдага цела і паў- 
праваднікоў, хімія высокамале- 
кулярных злучэнняў, хімічная 
э ка л о гія , ф армацэўтычная 
хімія. Выпускнікі атрымліваюць 
адну з чатырох квапіфікацый у 
залежнасці ад таго, якое ад
дзяленне яны заканчваюць — 
навукова-вытворчае, педагагіч- 
нае, экалагічнае ці лекавае: 
«Х ім ік», «Х ім ік. Выкладчык 
хім іі», «Хімік. Хімік-эколаг», 
«Хімік. Хімік-фармацэўт».

Навукова-даследчая работа, 
у якой бяруць удзел студэнты, 
арганізоўваюцца як выкладчы- 
камі факультэта, так і навуко- 
вымі суп р а ц о ўн іка м і НДІ 
фізіка-хімічных праблем, ство- 
раным у 1978 годзе на базе 
кафедраў і лабараторый фа
культэта. Даследаванні даты- 
чаць розных накірункаў хіміі: 
хіміі цвёрдага цела, фотахіміі 
і х ім іі нанаструктураваных
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па спецыяльнасці музейная справа / ахова по- 
мнікаў гісторыка-культурной спадчыны. археало- 
гія і археалогія Беларусі; этналогія і этнаграфія Бела- 
русі, тэорыя і гісторыя культуры; усеагульная гісто- 
рыя мастацтваў; гісторыя, тэорыя і методыка музей- 
най справы; музейны менеджмент; па накірунку мас- 
тацтвазнаўства і музеялогія: мастацтва краін Усходу; 
антычнае мастацтва, мастацтва Візантыі і г.д.;

па спецыяльнасці архіўная справа: археагра- 
фія, гісторыя дзяржаўных устаноў, замежныя архі- 
вы, польская мова, архівы Беларусі, старажытна- 
беларуская мова і палеаграфія, гісторыя і аргані- 
зацыя архіўнай справы, тэорыя і методыка архі- 
вазнаўства, архіўная інфарматыка і інш.

па спецыяльнасці дакументазнаўства і  
інфармацыйнае забеспячэнне кіравання: кансты- 
туцыйнае, адміністрацыйнае, працоўнае, грамадзян- 
скае права, інфармацыйныя сістэмы, вылічальная 
тэхніка і праграміраванне, менеджмент, сацыялогія 
кіравання, дакументазнаўства, інфармацыйная бяс- 
пека і абарона інфармацыі; псіхалогія і этыка дзе- 
лавых адносін, дакументная лінгвістыка, тэорыя і 
практыка перакладаў, замежная мова (у аб'ёме, 
неабходным для перакладаў).

Асаблівасці навучальнага працэсу 
Навучанне ва універсітэце арганізавана па шмат- 

ступеннай сістэме: бакалаўр, спецыяліст, магістр. Па 
спецыяльнасцях “ гісторыя” ; “ музейная справа і ахова 
помнікаў гістарычна-культурнай спадчыны” студэн
ты на працягу першых 2-2,5 г. выбіраюць накірунак 
навучання (усеагульная і айчынная гісторыя, археа- 
логія, этналогія, гісторыя мастацтваў альбо гісто- 
рыя і музеялогія, мастацтвазнаўства і музеялогія) і 
маюць магчымасць да 8-га семестра змяніць выбра
ны накірунак. Ha ўзроўні спецыяліста і магістра яны 
атрымоўваюць розную кваліфікацыю. Ha аддзяленні 
“дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання" кваліфікацыя залежыць ад выбару спе- 
цыялізацыі (пасля 5 семестра).

Студэнты гістарычнага факультэта маюць маг
чымасць дадаткова вывучаць украінскую, літоўс- 
кую, польскую і інш. мовы. Па накірунках “этнало- 
гія” , “ гісторыя мастацтваў” , “ мастацтвазнаўства і 
музеялогія” шэраг курсаў і спецкурсаў будзе чы- 
тацца на замежных мовах. Гістарычны факультэт 
таксама практыкуе абмен студэнтамі і магістран- 
тамі, сумеснае праходжанне практык у Польшчы, 
Літве, Расійскай Федэрацыі.

Магчымасці працаўладкавання 
Гістарычны факультэт Беларускага дзяржаўна- 

га універсітэта рыхтуе найперш будучых навукоў- 
цаў, у перспектыве вядучых спецыялістаў у пэўнай 
галіне. Выпускнікі па спецыяльнасці “гісторыя" 
на ўзроўні бакалаўра (4 гады навучання) — тэта 
лабаранты, настаўнікі агульнаадукацыйнай школы; 
на ўзроўні спецыяліста (5 гадоў навучання) — ма- 
лодшыя навуковыя супрацоўнікі, выкладчыкі гісто- 
рыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін у гімназі- 
ях, ліцэях, каледжах; на ўзроўні магістратуры (6 
гадоў навучання) — выкладчыкі ў ВНУ, ліцэях, гімна- 
зіях; навуковыя супрацоўнікі, у залежнасці ад 
спецыялізацыі і накірунку (гісторык — этнолаг, ар- 
хеолаг, мастацтвазнаўца і інш.);

па спецыяльнасці  музеязнауства і  ахова по- 
мнікаў гісторыка-культурнай спадчыны. Бакалаўр 
можа працаваць экскурсаводам (не вышэй Il кат.), 
малодшым навуковым супрацоўнікам; спецыяліст 
— навуковым супрацоўнікам, загадчыкам сектара 
(аддзела фондаў, экскурсійна-масавым аддзелам); 
магістр — галоўным захавальнікам фондаў, загад
чыкам аддзела (філіяла музея), дырэктарам аб- 
ласнога (раённага) музея; па накірунку мастацтваз- 
наўства і музеялогія выпускнік можа працаваць у 
галіне выкладання гісторыі мастацтваў, вывучэння 
і экспертызы твораў мастацтва;

па спецыяльнасц/ архівазнаўства: на ўзроўні 
бакалаўра — архівіст, археограф, палеограф (не 
вышэй Il кат.); спецыяліста — архівіст, археограф, 
палеограф (I кат.), навуковы супрацоўнік, архіва- 
рыус; магістратуры — вядучы ці галоўны палео
граф (археограф), заг. аддзела, вядучы навуковы 
супрацоўнік і г.д.;

па спецыяльнасці дакументазнаўства / інфар- 
мацыйнае забеспячэнне кіравання. бакалаўр можа 
працаваць у якасці сакратара-рэферэнта з веданнем 
замежнай мовы, сакратара (праўлення, савета, пры- 
ёмнай кіраўніка), архівіста; спецыяліст — офіс-ме- 
неджэрам, менеджэрам па персанале, інспектарам 
па кадрах, справаводцам, дакументазнаўцам, адмі- 
ністратарам, спецыялістам па абароне інфармацыі; 
магістр — архівістам 1 катэгорыі, начальнікам канцы- 
лярыі, дырэктарам па кадрах і быце, кіраўніком са- 
кратарыята, выкладчыкам дакументазнаўства.

ЮРЫДЫЧНЫ
Д ж а н  факультэта — доктор 
юрыдычных навук Сяргей 
Аляксандравіч БАЛАШЭНКА

Зыкладчыцкі састаў: 16 прафесараў, 63 да- 
цэнты, 53 выкладчыкі.

Колькасць кафедраў — 9 (тэорыі і гісто- 
рыі дзяржавы і права, канстытуцыйнага права, 
грамадзянскага права, грамадзянскага працэсу і 
працоўнага права, крымінальнага права, крымі- 
нальнага працэсу і пракурорскага нагляду, кры- 
міналістыкі, экалагічнага і аграрнага права, па- 
літалогіі).

Колькасць лабараторый — 4 (вучэбная 
лабараторыя заканадаўства, вучэбная лабарато
рыя інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучан
ня, вучэбная лабараторыя крыміналістыкі, ву
чэбная лабараторыя палітычных тэхналогій).

Колькасць студэнтаў, асп ірантаў  —■ 
болыи за 2,5 тыс. студэнтаў, 76 аспірантаў.

Дата заснавання — 1921 г.
За гады існавання факультэт падрыхтаваў не 

адно пакаленне юрыстаў з вышэйшай адукацы- 
яй. Сярод яго выпускнікоў міністры, дэпутаты 
Нацыянальнага сходу, кіраўнікі ўстаноў і арга- 
нізацый. Сёння выпускнікі факультэта ўзначаль- 
ваюць Канстытуцыйны, Вярхоўны і Вышэйшы 
Гаспадарчы суды, Міністэрства юстыцыі Рэс- 
публікі Беларусь.

У склад факультэта ўваходзяць тры аддзя- 
ленні: правазнаўства, выпускнікам якога пры- 
свойваецца кваліфікацыя “юрыст” ; паліталогіі — 
кваліфікацыя “юрыст-палітолаг” ; эканамічнага 
права — кваліфікацыя “ юрыст з веданнем эка- 
номікі” .

Факультэт рыхтуе слецыялістаў па трох спе
цыяльнасцях; правазнаўства, паліталогія і эка- 
намічнае права.

На працягу вучобы студэнты-прававеды спе- 
цыялізуюцца па 9 спецыялізацыях: арганізацыя 
і дзейнасць дзяржаўных органаў, гаспадарчае 
права, судова-пракурорска-следчая дзейнасць, 
адвакатура і натарыят, падатковае і банкаўскае 
права, параўнальнае правазнаўства, прававое 
забеспячэнне камерцьійнай дзейнасці, прававое 
рэгуляванне фінансаў і крэдыту, палітыка і дзяр-

Выклодчыкі: 16 дактароў гістарычных на
вук, 19 прафесараў, 59 дацэнтаў, кандыдатаў 
гістарычных навук.

Кафедры:
1. кафедра крыніцазнаўства;
2. кафедра гісторыі Беларусі старажытнага 

часу і  сярэдніх вякоў;
3. кафедра гісторыі Беларусі навага і  навей

шага часу;
4. кафедра гісторыі Расіі;
5. кафедра гісторыі паўднёвых і  заходніх сла

вян;
6. кафедра гісторыі старажытнага часу і  ся- 

рэдніх вякоў;
7. кафедра гісторыі новага і  навейшага часу;
8. кафедра археалогіі і  спецыяльных гістарыч- 

ных дысцыплін;
9. кафедра этналогіі, музеялогіі і  гісторыі ма- 

стацтваў.
Студэнты, магістранты, аспіранты: каля 

1200 студэнтаў дзённай ізавочнай формаў наву
чання; 11 магістрантаў, каля 100 аспірантаў.

Факультэт адкрыты ў 1934 г. Першым дэканам 
яго быў прызначаны акадэмік В.К.Шчарбакоў. У 
пачатковы перыяд у структуры факультэта было 4 
кафедры. У іх штаце працавалі 18 выкладчыкаў (1 
акадэмік, 2 прафесары, 10 дацэнтаў, 1 аспірант, 4 
выкладчыкі замежных моў). Першы набор склаў 
67 студэнтаў.

За час працы факультэта дыпломы гісторыкаў 
атрымалі больш за 5 тысяч выпускнікоў.

Славутыя выпускнікі: Tl.С. Абецадарскі — аў- 
тар шматлікіх навуковых прац, падручнікаў, член- 
карэспандэнт АПН СССР; М.С. Сташкевіч — доктар 
гістарычных навук, прафесар, дырэктар Інстытута 
гісторыі HAH Беларусі; М.ф. Піліпенка — дырэктар 
Інстытута мастацтвазнаўства і фальклору HAH Бе
ларуси Н.М. Мазай — Надзвычайны і Паўнамоцны 
пасол Рэспублікі Беларусь у францыі; П.І. Бры- 
гадзін — доктар гістарычных навук, прафесар, 
міністр адукацыі Рэспублікі Беларусь і многія іншыя.

Тры аддзяленні: гісторыі, архіўна-музейнае, да- 
кументазнаўства. ~

Чатыры спецыяльнасці: гісторыя з накірункамі 
(гісторыя мастацтваў; этналогія; археалогія; айчын
ная і сусветная гісторыя), архіўная справа; музей-, 
ная справа і ахова помнікаў гісторыка-культурнай 
сладчыны (з накірункамі: гісторыя і музеялогія, ма- 
стацтвазнаўства і музеялогія); дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне кіравання.

Дзесяць кваліфікацый: гісторык, выкладчык 
гісторыі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін; гісто- 
рык-этнолаг, выкладчык гісторыі; гісторык-археолаг, 
выкладчык гісторыі; гісторык-мастацтвазнаўца, вы
кладчык гісторыі і мастацтвазнаўства; мастацтва- 
знаўца-музеолаг, выкладчык сусветнай мастацкай 
культуры; гісторык-музеолаг, выкладчык гісторыі, 
гісторык-архівазнаўца, выкладчык гісторыі; дакумен- 
тазнаўца, арганізатар дакументацыйнага забеспячэння 
кіравання; дакументазнаўца, арганізатар інфармацый- 
нага забеспячэння кіравання; дакументазнаўца, спе- 
цыяліст па абароне інфармацыі.

Вывучаемыя прадметы:
по спецыяльнасці гісторыя. археалогія і этна- 

логія, палеаграфія, нумізматыка, гістарычная псіха- 
логія, гісторыя краін (рэгіёнаў) па перыядах, гісто- 
рыя рэлігіі, гісторыя палітычных партый і рухаў, 
гісторыя развіцця і ўзаемадзеяння цывілізацый; па 
накірунку археалогія дадаткова; метады археала- 
гічных даследаванняў, палявая археалогія; па на- 
кірунку этналогія: тэорыя этнічнасці (на англ. мове), 
міфалогія і дэманалогія беларусаў, антрапалагіч- 
ныя канцэпцыі сацыяльнай стратыфікацыі; народы 
і культуры Зах. Еўропы і інш.;

ФАКУЛЬТЭТ
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вул. М аскоўская, 17, 
тэл./факс: 2 2 2 -8 3 -18, 

e-m ail: law@bsu.by, 
Internet: http: / / w w w .law .bsu .by

Асноўнымі вывучаемымі прадметамі на юры- 
дычным факультэце з’яўляюцца курсы: агуль- 
ная тэорыя права, канстытуцыйнае права, адмі- 
ністрацыйнае права, грамадзянскае права, гас
падарчае права, крымінальнае права, крыміналь- 
на-папраўчае права, працоўнае права, фінанса- 
вае права, грамадзянскі працэс, экапагічнае права, 
міжнароднае публічнае права, міжнароднае пры- 
ватнае права і спецкурсы: праблемы народаў- 
ладдзя, правы і свабоды чалавека і прававыя 
сродкі іх забеспячэння, прававое рэгуляванне 
знешнеэканамічнай дзейнасці, даговор у гра- 
мадзянскім праве, падатковае права, эканаміч- 
ныя злачынствы, мытнае права, банкаўскае пра
ва, прававая этыка, арганізацыя і дзейнасць ад- 
вакатуры, права інтэлектуальнай уласнасці, пра
ва еўрапейскай супольнасці і інш.

Навучальны працэс на юрыдычным факуль
тэце спалучае класічную форму выкладання з 
новымі адукацыйнымі тэхналогіямі. Факультэт 
забяспечаны тэхнічнымі сродкамі навучання, 
таму студэнты могуць пры падрыхтоўцы да за- 
няткаў, экзаменаў ці залікаў у вучэбнай лабара- 
торыі інфарматыкі і тэхнічных сродкаў навучан
ня, у вучэбнай лабараторыі заканадаўства, на 
кафедрах атрымаць па кожнай вучэбнай дыс- 
цыпліне поўную даведачную, заканадаўчую і ву- 
чэбную інфармацыю, размешчаную на сайце фа
культэта. Практычныя навыкі студэнты-юрысты 
набываюць як на вучэбных і вытворчых практы- 
ках, так і ў юрыдычнай клініцы, створанай пры 
факультэце, дзе студэнты аказваюць юрыдыч- 
ныя паслугі малазабяспечаным грамадзянам краі- 
ны.

Фонд бібліятэкі юрыдычнага факультэта на- 
лічвае каля 200 тысяч экзэмпляраў выданняў, у 
тым ліку і унікальных (XIX — пачатак XX ст.ст.), 
напісаных выдатнымі юрыстамі розных краін.

Юрыдычны факультэт БДУ сёння з'яўляецца 
вядучым вучэбным і навуковым цэнтрам пад- 
рыхтоўкі кадраў прафесіяналаў-юрыстаў, здоль- 
ных паспяхова вырашаць юрыдычныя заданы 
дзяржавы і грамадства, працаваць як у сваёй 
краіне, так І за яе межамі. Нашы выпускнікі пра- 
цуюць ва ўсіх сферах грамадства; у заканадаў- 
чых і выканаўчых органах улады, у судовай сістэ- 
ме дзяржавы, у праваахоўных органах, адвака- 
туры, натарыяце, на прадпрыемствах усіх фор- 
маў уласнасці. Некаторыя выпускнікі юрыдыч
нага факультэта паступаюць у аспірантуру І по- 
тым паспяхова займаюцца навуковай працай.

На юрыдычным факультэце створаны ўсе 
ўмовы для вучэбнай, навуковай І творчай дзей- 
насці студэнтаў. На кафедрах працуюць студэн- 
цкія навуковыя гурткі, праходзяць студэнцкія 
навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых 
работ.

Штогод праводзяцца Дні факультэта. У му
зе! правазнаўства працуе гісторыка-культурны 
цэнтр.

Юрыдычны факультэт Б Д У  — гэта прэ- 
ст ы ж , т ворчасць, духо ўна сц ь  ст удэнт аў  
і  вы кладчы каў, ф ундам ент альны я веды,
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Д ж а н  факультэта —  
доктар геаграфічных  
навук, праф есар Iван  
Іванавіч П ІРО Ж Н ІК

На факультэце працуюць больш 
за 100 супрацоўнікаў, сярод я к іх  1 
акадэмік, 12 прафесараў, 14 дак- 
тароў навук, 35 дацэнтаў і  44 кан- 
дыдаты навук.

Навучаюцца на факультэце 950 
студэнтаў, а т аксама 30 аспіран- 
таў і  саіскальнікаў навуковы х сту- 
пеняў.

Колькасць каф едраў  — 8: гле- 
базнаўства і  геалогіі, геадэзіі і  кар- 
таграфіі, эканамічнай геаграфіі Бе
лорусі  і  дзярж аў Садружнасці, ге- 
аграфічнай экалогіі, дынамічнай ге- 
алогіі, агульнага землязнаўства, 
фізічнай геаграфіі мацерыкоў і  акі- 
янаў і  мет одыкі выкладання геа- 
графіі, эканамічнай геаграф іі за 
м еж ны х краін.

Колькасць навукова-даследчых  
лабараторый — 4: экалогіі ланд- 
шафтаў, возеразнаўства, геолага-

г. М інск, 
вул, Ленінградская, 16, 

тэл. 2 09 -5 2 -5 7 , 
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экалагічных проблем, маніторынгу 
водных рэсурсаў.

Геаграфічны факультэт — асноў- 
ны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў-. 
географаў для навуковай і практыч
най працы, буйны асяродак геаграфіч- 
най думкі ў Беларусі. Гэта адзін з най- 
старэйшых і вядучых факультэтаў Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэта, 
адкрыты ў 1934 годзе. Першапачат- 
ковая яго назва — геолага-глебава- 
геаграфічны. У арганізацыі факультэ
та прымалі ўдзел навукоўцы Масквы, 
Ленінграда (М.Н. Смірноў, І.М. Іваноў 
і інш.). У першыя пасляваенныя гады 
выкладчыцкую і навукова-даследчую 
дзейнасць на геолага-глебава-геагра- 
фічным факультэце вялі акадэмікі 
АН БССР Я.М. Афанасьеў, М.Ф. Блія- 
духа, член-карэспандэнт AH БССР
A.М. Жырмунскі, дацэнты С.С. Мапя- 
рэвіч, H.C. Тараймовіч і інш.

Усяго геаграфічны факультэт пад- 
рыхтаваў каля 10 000 спецыялістаў, 
сярод якіх  акадэмікі HAH Беларусі 
Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, чле- 
ны-карэспандэнты HAH Беларусі
B.K. Л укаш оў, В .Ф . М ядзведзеў, 
больш за 30 дактароў і 200 кандыда- 
таў навук, вядучыя спецыялісты народ
ней гаспадаркі, заслужаныя дзеячы на
вук! і адукацыі.

Мноства супрацоўнікаў факультэта 
адзначана высокімі ўзнагародамі краі- 
ны: лаўрэатамі Дзяржаўных прэмій 
Рэспублікі Беларусь сталі А.Р. Мядз- 
ведзеў, В.П. Якушка, М.Г. Ясавееў. 
Званні заслужаных дзеячоў навукі і 
заслужаных работнікаў адукацыі на- 
дадзены А.Р. Мядзведзеву, В.П. Якуш

ка, Р.А. Жмойдзяку, М.Т. Раманоўска- 
му, В.А. Жучкевічу і інш., медалём 
Францішка Скарыны ўзнагароджаныя
B.C. Аношка і В.П. Якушка.

Спецыяльнасць «Геаграфія»
Па спецыяльнасці «Геаграфія» існу- 

юць наступныя спецыялізацыі: фізічная 
геаграфія, геаграфія турызму і экскур- 
сійны менеджмент, эканамічная геаг- 
рафія, дэмаграфія, глебазнаўства і 
геаграфія глебаў, гідралогія сушы, 
картаграфія, метэаралогія і клімата- 
логія, рэгіянальная сацыяльна-экана- 
мічная геаграфія.

Студэнты слухаюць лекцы і па 
агульным землязнаўстве, агульнай ге- 
алогіі, глебазнаўстве і геаграфіі гле- 
баў, метэаралогіі і кліматалогіі, гідра- 
логіі, біягеаграфіі, геадэзіі і карта- 
графіі, фізічнай і эканамічнай геа- 
графіі Расіі, фізічнай геаграфіі маце- 
рыкоў, геаграфіі акіянаў, эканамічнай 
геаграфіі замежных краін, агульнай та- 
паніміцы, геаграфіі Беларусі, гісторыі 
і метадалогіі геаграфічных навук, ас- 
ноўных праблемах фізічнай і экана- 
мічнай геаграфіі, выкарыстанні пры- 
родных рэсурсаў і ахове прыроды, ме- 
тодыцы выкладання геаграфіі і інш. 
Напрыканцы першага і другога курсаў 
праводзіцца вучэбная практыка, на 
трэцім і чацвёртым курсах — вытвор- 
чая. Для правядзення палявых прак- 
тык створана вучэбная геаграфічная 
станцыя «Заходняя Бярэзіна» (Вало- 
жынскі раён Мінскай вобласці).

Заключным этапам з ’яўляецца 
фізіка-эканамгеаграфічная практыка, 
дзе даецца комплекснае апісанне і 
ацэнка прыродных умоў і гаспадар- 
чай дзейнасці чалавека на пэўным уча
стку тэрыторыі.

Спецыяльнасць «Геалогія і раз
ведка карысных выкапняў»

На факультэце рыхтуюць спецыя- 
лістаў па пошуку і разведцы рудных і 
нярудных карысных выкапняў, радо- 
вішчаў нафты і газу, а таксама рэдка- 
зямельных і радыеактыўных элементаў.

Будучыя спецыялісты-геолагі ат-

рымліваюць практычныя навыкі пад- 
час вытворчых практык на прадпры- 
емствах BA «Белгеалогія», павышаюць 
сваю кваліфікацыю ў шчыльным кан- 
такце з навукоўцамі інстытута геала- 
гічных навук HAH Беларусі і Бела- 
рускага навукова-даследчага інстыту- 
та геолага-разведачных пош укаў 
(НДІГРП).

Выпускнікі-геолагі рыхтуюцца для 
працы ў палявых пашуковых і геола
га-разведачных партыях і экспедыцы- 
ях, геалагічных службах, аналітычных 
лабараторыях і г.д.

Спецыяльнасць «Геаэкалогія»
У навучальным плане эколагаў, 

апрача агульнагеаграфічных дыс- 
цыплін, ёсць і такія, якія не вывуча
юць студэнты іншых спецыяльнасцяў: 
біялогія, экалогія, геаэкалогія, экало- 
гія ландшафтаў, радыеэкалогія, эка- 
лагічны маніторынг, вучэнне аб нава- 
кольным асяроддзі, экалагічнае кар- 
таграфаванне, экалагічнае права, праб- 
лемы прыродакарыстання і інш.

Навучальны план прадугледжвае 
летнія вучэбныя і вытворчыя практыкі 
студэнтаў-эколагаў. Вучэбныя практыкі 
звычайна праводзяцца на геастанцыі 
«Заходняя Бярэзіна». У л іку вучэб- 
ных практык ёсць комплексная міжза- 
напьная практыка, падчас якой студэн
ты знаёмяцца з прыроднымі, экана-

мічна-геаграфічнымі і экалагічнымі 
асаблівасцямі розных рэгіёнаў Бела
русь

Эколагі змогуць працаваць у струк
турных падраздзяленнях Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы наваколь- 
нага асяроддзя, у навукова-даследчых 
і праектных інстытутах, школах.

Спецыяльнасць «Геаграфічныя 
інфармацыйныя сістэмы (Г ІС )»

Гэтая спецыяльнасць адкрытая ў 
1997 годзе. На стыку інфарматыкі і 
комплекса навук пра Зямлю ўзнікла 
геаінфарматыка — навука пра тэхна- 
логію збору, захавання, пераўтварэн- 
ня, адлюстравання і распаўсюджван- 
ня прасторава каардынаванай інфар- 
мацыі, для вырашэння задач інвента- 
рызацыі, аптымізацыі і кіравання геа- 
сістэмамі.

Цяпер фармуецца цэлая група геа- 
інфармацыйных прафесій: ГІС-мене- 
джэр, ГІС-аналітык (пастаноўка і вы- 
кананне задач), ГІС-спецыяліст (пра- 
ектаванне і эксплуатацыя ГІС), ГІС- 
праграміст (сістэмнае суправаджэнне 
і распрацоўка прыкладных праграм), 
ГІС-тэхнік (эксплуатацыя ГІС).

Выпускнікі гэтай спецыяльнасці бу
дуць працаваць найперш у сістэме Ka- 
мітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі 
і картаграфіі, у падраздзяленнях зем- 
леўпарадкавальнай службы, у ВНУ.

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Р Д Д Ы Ё Ф ІЗ ІК І  
I ЭЛЕКТРОНІКІ

Д ж а н  факультэта — доктар тэхнічных навук, 
праф есар, Заслужаны работнік адукацы і 
Рэспублікі Беларусь 
Сцяпан Рыгоравіч МУ/1ЯРЧЫК

г. М інск, 
вул. Курчатова, 5, 
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Факультэт радыёфізікі і  электронікі рых- 
туе высокакваліфікаваныхспецыялістаў у га
луне радыёфізікі, электронікі, інфармацыйных 
тэхналогій. Сёння факультэт — гэта буйны 
навучальны І  навуковы цэнтр, у якім атрым- 
ліваюць вышэйшую адукацыю больш за 750 
студэнтаў, магістрантаў і  аспірантаў. На 
факультэце працуе больш за 90 выкладчы- 
каў,сярод як/х адзін акадэм/к І  2 члены-карэс- 
пандэнты HAH Беларусі, 18 дактароу навук І 
прафесараў, 55 дацэнтаў.

У склад факультэта ўваходзяць 8 кафед- 
раў:

радыёфізікі;
квантовой радыёфізікі і  оптаэлектронікі;
фізічнай электронікі;
інфарматыкі;
інтэлектуальных сістэм;
кібернетыкі;
сістэмнага аналізу;
фізікі.
Пры кафедрах працуюць навукова-даслед- 

чыя лабараторыі і  групы.студэнцкія навуко- 
ва-даследчыя лабараторыі.

Факультэт радыёфізікі і электронікі створа
ны ў чэрвені 1976 года на базе фізічнага фа
культэта. Аснову падрыхтоўкі спецыялістаў у 
галіне радыёфізікі і электронікі ў Белдзяржуні- 
версітэце заклалі вядомыя вучоныя: акадэмікі 
АН БССР А.Н. Сеўчанка, Б.І. Сцяпанаў, У.Л. Ba- 
ладзько, член-карэспандэнт АН БССР У.Г. Вафі- 
адзі, прафесары I.P. Некрашэвіч, У.В. Ізох. Ha 
працягу першых 15 гадоў існавання факультэт 
узначальвалі прафесар А.А. Лабуда і член-ка
рэспандэнт АН БССР, прафесар A.M. Шырокаў.

На працягу ўсёй 25-гадовай гісторыі факуль
тэт у сваёй навуковай і педагагічнай дзейнасці 
шчыльна супрацоўнічае з НДІ прыкладных 
фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі, у значнай 
ступені выкарыстоўвае яго унікальнае навуко- 
вае абсталяванне.

Факультэт вядзе падрыхтоўку па трох сучас- 
ных спецыяльнасцях:

— радыёфізіка, кваліфікацыі: бакалаўр (ча- 
тыры гады навучання), радыёфізік (пяць гадоў

навучання), магістр (шэсЦь гадоў навучання);
— фізічная электроніка, кваліфікацыі: ба- 

калаўр (чатыры гады навучання), фізік-інжынер 
(пяць гадоў навучання), магістр (шэсць гадоў на
вучання);

— камерцыйная дзейнасць на рынку ра- 
дыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг, кваліфікацыя — эканаміст (пяць гадоў 
навучання).

У аснове канцэпцыі навучання на факультэце 
ляжаць наступныя прынцыпы: фундаменталь- 
насць адукацыі, спецыялізацыя ў сучасных гапі- 
нах радыёфізікі і электронікі, адлюстраванне ў 
вучэбньіх планах сучаснай сацыяльна-эканаміч- 
най сітуацыі ў свеце і краіне, улік сусветнага 
вопыту пабудовы сістэмы вышэйшай адукацыі.

Вучэбныя планы спецыяльнасцей радыёфізі- 
ка і фізічная электроніка ўключаюць блокі дыс- 
цыплін па вышэйшай матэматыцы, агульнай і 
тэарэтычнай фізіцы, радыёфізіцы, электроніцы і 
інфарматыцы. Радыёфізіка, электроніка і інфар- 
матыка — галіны ведаў, якія вызначаюць партрэт 
сённяшняга выпускніка факультэта. Непасрэдна 
ў гэтых галінах навукі і тэхнікі працуюць нашыя 
выпускнікі.

Кожнаму студэнту пасля другога курса даец
ца магчымасць спецыялізавацца ў адным з на- 
ступных кірункаў: па спецыяльнасці радыё- 
фізіка — статыстычная радыёфізіка, радыёопты- 
ка, квантавая радыёфізіка і лазерный сістэмы, 
лазерный аптычныя тэхналогіі, аптычная апрацоўка 
інфармацыі, акустыка, стахастычныя працэсы і 
сістэмы, інтэлектуальныя матэрыялы і тэхналогіі, 
вылічальная радыёфізіка, іконіка, фізічная кібер- 
нетыка, фізіка навакольнага асяроддзя, медыцын- 
ская радыёэлектроніка, прыкладная электрады- 
наміка, фізічная метралогія; па спецыяльнасці 
фізічная электроніка — цвердацельная элек- 
троніка, плазменная электроніка, нанаэлектроні- 
ка, квантавая электроніка, функцыянальная элек- 
троніка, фізічная мікраэлектроніка, лічбавая элек- 
троніка, вылічальная электроніка, кібернетычныя 
сістэмы электронікі, інфармацыйна-аналітычныя 
метады ў электроніцы, медыцынская электроніка, 
новыя матэрыялы мікра- і оптаэлектронікі, ра- 
дыёэлектронныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы,

Распрацоўка факультэта: прыстаўкада персонального 
камп 'ютэра прыдае яму функцыі вымяральнай прыпацы 
Ілічбаваго асцылографа, генератора сігнапаў адвопьнай 
формы, шмотконапьного лагічнага оналізатараі

інтэлектуальныя сістэмы.
Студэнты, якія навучаюцца на спецыяльнасці 

камерцыйная дзейнасць, вывучаюць тры 
вельмі важныя для сённяшняга дня галіны ведаў 
— эканоміку, інфарматыку, радыёэлектроніку. 
Выпускнікі-"радыёкамерсанты” — гэта эканамі- 
сты, якія дасканала валодаюць камп’ютэрнымі 
тэхналогіямі для вырашэння задач практычнай 
эканомікі, яны лёгка арыентуюцца на рынку скла- 
данай радыёэлектроннай (офіснай, побытавай, 
прамысловай) тэхнікі і ў сферы інфармацый- 
ных паслуг.

Неабходна падкрэсліць, што для студэнтаў 
спецыяльнасцей радыёфізіка і фізічная элект- 
роніка ёсць магчымасць разам з асноўнай спе- 
цыяльнасцю паралельна прайсці навучанне па 
спецыяльнасці камерцыйная дзейнасць І атры
маць кваліфікацыю эканаміста.

На факультэце пануе свабодная сяброўская 
атмасфера, асаблівая ўвага надаецца навуковай 
працы студэнтаў. Галоўная рыса выпускніка фа
культэта — высокая культура мыслення, умение 
аналізаваць і прагназаваць вынікі. Радыёфізік сён
ня — гэта спецыяліст з шырокім кругаглядам І 
эрудыцыяй, які свабодна арыентуецца ў сучасных 
тэндэнцыях развіцця як навукі і тэхнікі, так і ўсёй 
сацыяльна-эканамічнай сістэмы, можа самастой- 
на знаходзіць рашэнні складаных задач у самых 
разнастайных галінах чалавечай дзейнасці.
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Ладрыхтоўка студэнтаў па 
дзённай форме навучання 
ажыццяўляецца на трох узроў- 
нях: бакалаўр, дыпламаваны 
спецыяліст, магістр.

Бакалаўр (4 гады навучан
ня) атрымлівае вышэйшую гу- 
манітарную адукацыю, авалод- 
вае ведамі і навыкамі на ўзроўні, 
дастатковым для вырашэння 
тыловых задач у вы-творчай І 
педагагічнай дзейнасці. Бака- 
лаўр засвойвае пра-граму пер- 
шаснай спецыялізацыі па адным 
з накірункаў факультэта, выкон- 
вае праграмы вы-творчай І пе- 
дагагічнай практык, якія адапта- 
ваны да сістэмы сярэдняй аду- 
кацыі; атрымлівае неабходную 
падрыхтоўку для працягу наву
чання ў магістратуры.

Дыпламаваны спецыяліст (5 
гадоў навучання) атрымлівае 
вышэйшую прафесійную адука
цыю, фундаментальную пад- 
рыхтоўку ў галіне сацыяльна- 
гуманітарных навук, а таксама 
авалодвае спецыяльнымі ве
дам! і навыкамі на ўзроўні, 
дастатковым для ажыццяўлен- 
ня вытворчай, педагагічнай І 
даследчай дзейнасці. Дыпла
маваны спецыяліст мае магчы- 
масць якасна выконваць высо- 
капрафесійныя заданы, выкла- 
даюць ва ўстановах сістэмы ся
рэдняй І вышэйшай адукацыі, 
працягваць навучанне ў аспі- 
рантуры.

Магістр (6 гадоў навучання) 
— гэта спецыяліст з вышэйшай 
прафесійнай адукацыяй, які ва- 
лодае глыбокімі ведамі ў галі- 
не фундаментальных навук, а 
таксама спецыяльнымі ведамі і 
навыкамі на ўзроўні, неабход- 
ным для ажыццяўлення наву- 
кова-вытворчай, навукова-педа- 
гагічнай і навукова-даследчай 
дзейнасці. Падрыхтоўка па ма- 
гістэрскіх праграмах на факуль
тэце прадугледжвае: а) індыві- 
дуальную тэарэтычную падрых- 
тоўку з арыентацыяй на вузкую 
спецыялізацыю; б) практычную 
падрыхтоўку ў галіне навукова- 
даследчай дзейнасці і выкла
дання ў вышэйшых навуковых 
установах гуманітарнага профі- 
njo; в) падрыхтоўку і абарону 
магістэрскай дысертацыі. Залі- 
чэнне ў магістратуру право- 
дзіцца на конкурснай аснове 
сярод асоб, якія маюць дыплом 
бакалаўра або спецыяліста.

Падрыхтоўка студэнтаў па 
завочнай форме навучання

Ha сённяшні дзень на фа
культэце навучаецца звыш 
900 студэнтаў і  магістран- 
таў. Вя-дзеццо падрыхтоў- 
ко кадраў вышэйшай навуко- 
вай і  педагагічнай кваліфіка- 
цыі праз інстытут аспіран- 
т уры  і  докт орант уры  
(звыш 100 чалавек).

Спецыяльная падрыхтоў- 
ка на факультэце ажыццяў- 
ляецца кафедрамі філасофіі 
іметадалогіі навукі, філасофіі 
культуры, сацыялогіі, псіха- 
логіі, сацыяльнай камунікацыі. 
Вучэбны працэс праводзіцца 
кваліф ікаваны м і выкладчы- 
камі, сярод як іх  23 доктары і  
звыш 60 кандыдытаў навук, 
дацэнтаў. Для выкладання 
запрашаюцца спецыялісты з 
інстытутаў HAH Беларусі, а 
таксама з іншых навуковых 
цэнтраў рэспублікі, блізкага 
і  далёкого замежжа.

Спецыяльная падрыхтоўка 
філасофскіх кадраў у БДУ па- 
чалася ў 1947 г. з адкрыццём 
аддзялення філасофіі на гіста- 
рычным факультэце. Шырока- 
маштабная падрыхтоўка спецы- 
ялістаў сацыяльна-гуманітарна- 
га профілю для нацыянальнай 
сістэмы адукацыі, навукі і куль
туры пачала здзяйсняцца з ве- 
расня 1989 года ў рамках філа- 
софска-эканамічнага факультэта.
1 сакавіка 1999 года на базе 
філасофска-эканамічнага фа
культэта адкрыты факультэт 
філасофіі і сацыяльных навук і 
эканамічны факультэт.

Факультэт філасофіі і сацы- 
яльных навук уключае чатыры 
аддзяленні па дзённай форме 
навучання — філасофіі, сацы- 
ялогіі, псіхалогіі, інфармацыі і 
камунікацыі (сацыяльныя тэх- 
налогіі), і два аддзяленні па 
завочнай форме навучання — 
філасофіі і сацыялогіі.
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ажыццяўляецца на двух узроў- 
нях: бакалаўра (4 гады наву
чання) і дыпламаванага спецы- 
яліста (5 гадоў навучання).

Ha аддзяленні філасофіі 
вядзецца падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па наступных спецыялі- 
зацыях: анталогія і тэорыя паз- 
нання, гісторыя філасофіі, са
цыяльная філасофія, логіка і 
метадалогія навукі, філасофія 
культуры.

Студэнты гэтага аддзялен
ня атрымліваюць грунтоўную 
агульнаадукацыйную падрых- 
тоўку ў галіне прыродазнаўчых 
і сацыяльна-гуманітарных на
вук, а таксама авалодваюць 
значнымі ведамі па гісторыі 
філасофіі і культуры, логікі, 
псіхалогіі, шырокім коле на- 
кірункаў сучаснай філасофіі. 
Пры вывучэнні спецкурсаў і 
спецсемінараў студэнты атрым- 
ліваюць трывалыя веды па 
праблемах, звязаных з марал- 
лю, філасофіяй, культурай, па- 
літыкай. Выпускнікі аддзялен
ня атрымліваюць кваліф іка- 
цыю: «Філосаф. Выкладчык 
філасофіі і сацыяльна-гумані- 
тарных дысцыплін» і знахо- 
дзяць дастасаванне сваім ведам 
у вышэйшых, сярэдніх спецы- 
яльных і сярэдніх навучальных 
установах, а таксама ў навуко- 
ва-даследчых і аналітычных 
цэнтрах, у органах дзяржаўна- 
га і муніцыпальнага кіравання. 
Яны маюць магчымасць праца- 
ваць у якасці кансультантаў-ана- 
літыкаў у дзяржаўных і недзяр- 
жаўных установах, грамадскіх 
аб'яднаннях і арганізацыях.

Ha аддзяленні сацыялогіі 
вядзецца падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па наступных спецыялі- 
зацыях: тэарэтычная сацыяло- 
гія; метадалогія і метады сацы- 
ялагічнага даследавання; сацы- 
ялогія кіравання. Студэнты ава
лодваюць цэлым комплексам 
сацы ялагічны х дысцыплін 
агульнага і спецыяльнага харак- 
тара, вывучаюць тэорыю і гісто- 
рыю сацыялагічнай спадчыны, 
асвойваюць навыкі машыннай 
апрацоўкі зыходных даных. 
Вялікая ўвага надаецца выву- 
чэнню дысцыплін матэматычна- 
га цыкла, агульнай і сацыяль
най псіхалогіі. Спецкурсы прыс- 
вечаны вывучэнню праблем 
працы, побыту, зносін, кіраван- 
ня, выхавання, культуры, аду- 
кацыі і г.д. Выпускнікі аддзя
лення атрымліваюць кваліфіка-

цыю «Сацыёлаг. Выкладчык са- 
цыялогіі і сацыяльна-палітыч- 
ных дысцыплін» і могуць пра- 
цаваць у сацыялагічных і мар- 
кетынгавых службах, рэклам- 
ных агенцтвах і аддзелах па су- 
вязях з грамадскасцю дзяржаў- 
ных і недзяржаўных устаноў, у 
аналітычных і навукова-даслед- 
чых цэнтрах, у вышэйшых і ся- 
рэдніх спецыяльных навучаль
ных установах.

Аддзяленне псіхалогіі за- 
бяспечвае падрыхтоўку па спе- 
цыялізацыях: агульная псіха-
логія, медыцынская псіхалогія, 
сацыяльная псіхалогія.

Студэнты атрымліваюць ба- 
завую псіхалагічную падрыхтоў- 
ку, якая ўключае ўсе асноўныя 
дысцыпліны псіхалагічнага цык
ла: агульная, сацыяльная, ме
дыцынская, узроставая, педага- 
гічная, інжынерная псіхалогія, 
псіхалогія індывідуальных ад- 
розненняў і г.д.; забяспечвае 
паглыбленае веданне сусветных 
псіхалагічных традыцый (псіха- 
аналіз, біхевіярызм, гумані- 
стычная псіхалогія і г.д.). А к
рамя гэтага, навучанне на ад- 
дзяленні псіхалогіі прадугледж
вае вывучэнне шэрага сацыяль- 
ных, агульнакультурных, матэ- 
матычных і прыродазнаўчых 
дысцыплін. Выпускнікі аддзя
лення атрымліваюць кваліфіка- 
цыю «Псіхолаг. Выкладчык 
псіхалогіі».

Медыцынскія псіхолагі ат- 
рымліваюць спецыяльныя веды 
па нейрапсіхалогіі, псіхасама- 
тыцы, колерапсіхалогіі, псіха- 
фармакалогіі, псіхалогіі адхіля- 
ючыхся паводзін, анамаліях 
псіхічнага развіцця дзіцяці, яго 
дыягностыкі і карэкцыі. Вы- 
пускнікі гэтай спецыялізацыі 
могуць працаваць медыцынскім 
псіхолагам у разнастайных кан- 
сультацыйных службах, лячэб- 
ных установах і крызісных цэн
трах; псіхолагам-кансультантам 
у сацы яльна-педагагічны х, 
псіхалагічных і медыка-псіхала- 
гічных службах дапамогі на- 
сельніцтву; а таксама навуко- 
вым супрацоўнікам у даслед- 
чых цэнтрах і выкладчыкам 
псіхалогіі ў вышэйшых і ся- 
рэдніх спецыяльных навучаль
ных установах.

Сацыяльныя псіхолагі атрым- 
ліваюць грунтоўную падрыхтоў- 
ку па сучасных праблемах су- 
светнай сацыяльнай псіхалогіі, 
псіхалогіі працы і кіравання,

псіхалагічных асновах работы 
з кадрамі, псіхалогіі камуніка- 
цый, палітычнай псіхалогіі, а 
таксама авалодваюць навыкамі 
правядзення сацыяльна-псіха- 
лагічнага трэнінгу, арганіза- 
цыйнага і сямейнага кансуль- 
тавання, узаемадзеяння ў сістэ- 
ме «псіхолаг — кліент». Яны 
знаходзяць дастасаванне сваім 
ведам у гал іне кіравання, 
бізнесу, прамысловасці, маса- 
вых камунікацый у якасці са- 
цыяльнага псіхолага; псіхолага 
ў сацыяльна-педагагічных і пра- 
фесійна-арыентацыйных служ
бах, ва ўстановах сістэмы аду- 
кацыі і выхавання; а таксама 
выкладчыка псіхалогіі ВНУ, ка- 
леджаў, школ, навуковага су- 
працоўніка.

Аддзяленне інфармацыі і 
камунікацы і (сацыяльныя 
тэхналогіі) забяспечвае пад- 
рыхтоўку па дзвюх спецыяліза- 
цыях — інфармацыя і камуні- 
кацыя ў арганізацыях; інфар-

нікацыі, атрымліваюць паглыб- 
леныя веды ў гэтай галіне 
культуры, у сферы арганіза- 
цыйных паводзін, кіравання 
персаналам і чалавечымі рэсур- 
самі. Таксама яны вывучаюць 
асновы тэорыі інавацый, тэорыі 
прыняцця кіраўнічых рашэнняў, 
вядзення дзелавых перагаво- 
раў, сувязей з грамадскасцю ў 
дзелавой сферы, вырашэння 
ўнутрыарганізацыйных, міжар- 
ганізацыйных канфліктаў і змо- 
гуць працаваць у дзяржаўных, 
камерцыйных і грамадскіх ар- 
ганізацыях, аналітычных, рэк- 
ламных і маркетынгавых служ
бах, забяспечваючы інфарма- 
цыйную падтрымку кіраўнічых 
і эканамічных рашэнняў, удас- 
канальваць інфармацыйныя і 
камунікацыйныя працэсы ў ар- 
ганізацыях, забяспечваць рух 
наперад на рынку І рэкламу вы- 
рабленых тавараў і паслуг.

Выпускнікі, якія спецыялізу- 
юцца ў галіне масавай камуні-
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мацыя I камунікацыя ў сістэ- 
мах масавых паводзін.

Студэнты аддзялення выву
чаюць адну з найбольш перс- 
пектыўных і папулярных галін са
цыяльнай навукі, якая мае шы- 
рокае практычнае прымяненне — 
камунікацыю, навуку аб распаў- 
сюджванні і функцыянаванні 
інфармацыі ў грамадстве. Ha 
базе глыбокай агульнагуманітар- 
най падрыхтоўкі і шырокага кола 
дысцыплін па сучасных інфар- 
мацыйных тэхналогіях студэнты 
атрымліваюць прафесійныя веды 
ў галіне тэорыі і практыкі каму- 
нікацыі, менеджменту, маркетын- 
гу, рэкламы, сувязей з грамадс
касцю, канфлікталогіі і інш. Вы- 
пускнікі аддзялення атрымліва- 
юць кваліфікацыю «Спецыяліст 
па інфармацыі і камунікацыі (са
цыяльныя тэхналогіі), выклад
чык сацыяльна-палітычных дыс- 
цыплін».

Студэнты, якія спецыялізу- 
юцца па арганізацыйнай каму-

кацыі, паглыблена вывучаюць 
законы фарміравання і функ- 
цыянавання грамадскай думкі, 
палітэканомію камунікацыі, уп- 
лыў CMI на асобу і грамад
ства, медыяпланаванне, палі- 
тычную і сацыяльную рэкламу, 
сацыяльны менеджмент, вя- 
дзенне палітычных перагаво- 
раў, арганізацыю і правядзен- 
не электаральных даследаван- 
няў. Яны здолеюць знайсці да
стасаванне сваім ведам у орга
нах дзяржаўнага кіравання, па- 
літычных арганізацыях, CM I, 
прэс-службах, службах па су- 
вязях з грамадскасцю, даслед- 
чых цэнтрах, дзе будуць зай- 
мацца вывучэннем грамадскай 
думкі, фарміраваннем іміджа 
палітычных партый і дзеячоў.

Выпускнікі аддзялення здо
леюць выкарыстаць свае веды 
і навыкі таксама ў вышэйшых і 
сярэдніх спецыяльных наву
чальных установах на выклад- 
чыцкай рабоце.

Ф А К У Л Ь Т Э Т  K IP A B A H H f l  I С А Ц Ы Я Л Ь Н Ы Х  ТЭХНДЛ0Г1Й
Д ж а н  факультэта —  
кандыдат юрыдычных навук  
Сяргей М іхайлавіч СІВЕЦ

г. М інск, 
вул. Батанічная, 15, 
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На факультэце выкладаюць 
вядучыя навукоўцы /  практыкі, 
у ліку якіх 10 прафесараў, 11 
дактароу навук, 27 дацэнтау
і  54 кандидаты навук.

Колькасць кафедрау — 6: 
дзяржаўнага права, эканамі- 
чнага права, эканомікі і  кіра- 
вання бізнесам, гуманітар- 
ны х дысцыплін, за м е ж ны х  
моў, сацыяльнай работы.

Колькасць студэнтаў — 
1143.

Факультэт кіравання і сацы- 
яльных тэхналогій быў створа- 
ны ў сакавіку 1997 года.

Навучанне на факультэце 
вядзецца на дзённай і завоч
най формах. 3 2001 года існуе 
магчымаць дыстанцыйнага наву
чання.

Факультэт рыхтуе спецыя- 
лістаў па наступных спецыяльнас- 
цях: правазнаўства (кваліфікацыя 
юрыст), менеджмент (кваліфіка- 
цыя эканаміст-менеджэр), сацы
яльная работа (кваліфікацыя спе- 
цыяліст па сацыяльнай рабоце — 
псіхолаг).

Падчас навучання на факуль
тэце таксама можна атрымаць па- 
ралельную і другую вышэйшую

адукацыю.
Студэнты вывучаюць тэорыю 

права, канстытуцыйнае права, 
працоўнае права, адміністрацый- 
нае права, фінансавае права, гра- 
мадзянскі і гаспадарчы працэс, 
псіхалогію, сацыяльную медыцы- 
ну, тэорыю і практыку сацыяль
най працы, рэабіліталогію, атрым- 
ліваюць паглыбленыя веды ў га- 
ліне эканомікі і кіравання.

Факультэт мае сучасную ма- 
тэрыяльна-тэхнічную базу. У рас- 
параджэнні студэнтаў інтэрнэт, 
відэа-, аўдыё-, камп’ютэрныя кла
сы, бібліятэка. Факультэцкія ла- 
бараторыі дазваляюць атрымаць 
навыкі працы са спецыялізава- 
нымі інфармацыйнымі сістэмамі.

У перыяд летніх канікулаў 
можна прыняць удзел у міжна-

родных студэнцкіх праграмах. 
Гэта дазваляе студэнтам пазна- 
ёміцца з такімі краінамі, як ЗША, 
Вялікабрытанія, Нарвегія, а так
сама — палепшыць матэрыяль- 
нае становішча.

Выпускнікі факультэта маюць 
магчымасць працаваць у судах, 
натарыяце, мытнях, органах па- 
датковай службы, установах бан- 
каў і развіваць самастойна бізнес 
у галіне сацыяльных паслуг.

I
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Г Е А Г Р Д Ф І Ч Н Ы  Ф А К У Л Ь Т Э Т
Д ж а н  факультэта —  
доктар геаграфічных 
навук, праф есар Iван 
Іванавіч П1РОЖН1К

Ho факультэце працуюць больш 
за 100 супрацоўнікоў, сярод я к іх  I 
акадэмік, 12 прафесараў, 14 док- 
тароў навук, 35 дацэнтаў 144 кан- 
дыдаты навук.

Навучаюцца на факультэце 950 
студэнтаў, а т аксама 30 аспіран- 
т аў і  саіскальнікаў навуковы х сту- 
пеняў.

Колькасць каф едраў  — 8: гле- 
базнаўства і  геалогіі, геадэзіі I  кар- 
таграфіі, эканамічнай геаграфіі Бе
лорусі  і  дзярж аў Садружнасці, ге- 
аграфічнай экалогі/, дынамічнай ге
ологи, агульнага землязнаўства, 
фізічнай геаграф іі мацерыкоў і  акі- 
янаў і  мет одыкі выклодоння геа- 
графіі, эканам ічнай геаграф іі за- 
м еж ны х краін.

Колькасць навукова-даследчых  
лабараторый  — 4: экалогіі ланд- 
шафтаў, возеразнаўства, геолага-

г. М інск, 
вул. Ленінградская, 16, 

тэл. 2 0 9 -5 2 -5 7 , 
ф акс: 2 09 -5 4 -7 9 , 

e-m ail: almaz@ geo.bsu. unibel.by

экалагічных проблем, маніторынгу 
водных рэсурсаў.

Геаграфічны факультэт — асноў- 
ны цэнтр падрыхтоўкі спецыялістаў- . 
географаў для навуковай і практыч- 
най працы, буйны асяродак геаграфіч- 
най думкі ў Беларусі. Гэта адзін з най- 
старэйшых і вядучых факультэтаў Бе- 
ларускага дзяржаўнага універсітэта, 
адкрыты ў 1934 годзе. Першапачат- 
ковая яго назва — геолага-глебава- 
геаграфічны. У арганізацыі факультэ
та прымалі ўдзел навукоўцы Масквы, 
Ленінграда (М.Н. Смірноў, І.М. Іваноў 
і інш.). У першыя пасляваенныя гады 
выкладчыцкую і навукова-даследчую 
дзейнасць на геолага-глебава-геагра- 
фічным факультэце вялі акадэмікі 
АН БССР Я.М. Афанасьеў, М.Ф. Блія- 
духа, член-карэспандэнт AH БССР
A.М. Ж ырмунскі, дацэнты С.С. Маля- 
рэвіч, H.C. Тараймовіч і інш.

Усяго геаграфічны факультэт пад- 
рыхтаваў каля 10 000 спецыялістаў, 
сярод якіх  акадэмікі HAH Беларусі 
Ф.С. Марцінкевіч, А.В. Мацвееў, чле- 
ны -карэспандэнты  HAH Беларусі
B.K. Лукаш оў, В.Ф . М ядзведзеў, 
больш за 30 дактароў і 200 кандыда- 
таў навук, вядучыя спецыялісты народ- 
най гаспадаркі, заслужаныя дзеячы на- 
вукі і адукацыі.

Мноства супрацоўнікаў факультэта 
адзначана высокімі ўзнагародамі краі- 
ны: лаўрэатамі Дзяржаўных прэмій 
Рэспублікі Беларусь сталі А.Р. Мядз- 
ведзеў, В.П. Якушка, М.Г. Ясавееў. 
Званні заслужаных дзеячоў навукі і 
заслужаных работнікаў адукацыі на- 
дадзены А.Р. Мядзведзеву, В.П. Якуш

ка, Р.А. Жмойдзяку, М.Т. Раманоўска- 
му, В.А. Жучкевічу і інш., медалём 
Францішка Скарыны ўзнагароджаныя
B.C. Аношка і В.П. Якушка.

Спецыяльнасць «Геаграфія»
Па спецыяльнасці «Геаграфія» існу- 

юць наступныя спецыялізацыі: фізічная 
геаграфія, геаграфія турызму і экскур- 
сійны менеджмент, эканамічная геаг- 
рафія, дэмаграфія, глебазнаўства і 
геаграфія глебаў, гідралогія сушы, 
картаграфія, метэаралогія і клімата- 
логія, рэгіянапьная сацыяльна-экана- 
мічная геаграфія.

Студэнты слухаюць лекцы і па 
агульным землязнаўстве, агульнай ге- 
алогіі, глебазнаўстве і геаграфіі гле- 
баў, метэаралогіі і кліматалогіі, гідра- 
логіі, біягеаграфіі, геадэзіі і карта- 
графіі, фізічнай і эканамічнай геа- 
графіі Расіі, фізічнай геаграфіі маце- 
рыкоў, геаграфіі акіянаў, эканамічнай 
геаграфіі замежных краін, агульнай та- 
паніміцы, геаграфіі Беларусі, гісторыі 
і метадалогіі геаграфічных навук, ас- 
ноўных праблемах фізічнай і экана- 
мічнай геаграфіі, выкарыстанні пры- 
родных рэсурсаў і ахове прыроды, ме- 
тодыцы выкладання геаграфіі і інш. 
Напрыканцы першага і другога курсаў 
праводзіцца вучэбная практыка, на 
трэцім і чацвёртым курсах — вытвор- 
чая. Для правядзення палявых прак- 
тык створана вучэбная геаграфічная 
станцыя «Заходняя Бярэзіна» (Вало- 
жынскі раён Мінскай вобласці).

Заключным этапам з ’яўляецца 
фізіка-эканамгеаграфічная практыка, 
дзе даецца комплекснае апісанне і 
ацэнка прыродных умоў і гаспадар- 
чай дзейнасці чалавека на пэўным уча
стку тэрыторыі.

Спецыяльнасць «Геалогія і раз
ведка карысных выкапняў»

На факультэце рыхтуюць спецыя- 
лістаў па пошуку і разведцы рудных і 
нярудных карысных выкапняў, радо- 
вішчаў нафты і газу, а таксама рэдка- 
зямельных і радыеактыўных элементаў.

Будучыя спецыялісты-геолагі ат-

рымліваюць практычныя навыкі пад- 
час вытворчых практык на прадпры- 
емствах BA «Белгеалогія», павышаюць 
сваю кваліфікацыю ў шчыльным кан- 
такце з навукоўцамі інстытута геала- 
гічных навук HAH Беларусі і Бела- 
рускага навукова-даследчага інстыту- 
та геолага-разведачных пош укаў 
(НДІГРП).

Выпускнікі-геолагі рыхтуюцца для 
працы ў палявых пашуковых і геола
га-разведачных партыях і экспедыцы- 
ях, геалагічных службах, аналітычных 
лабараторыях і г.д.

Спецыяльнасць «Геаэкалогія»
У навучальным плане эколагаў, 

апрача агульнагеаграф ічных дыс- 
цыплін, ёсць і такія, якія не вывуча- 
юць студэнты іншых спецыяльнасцяў: 
біялогія, экалогія, геаэкалогія, экало- 
гія ландшафтаў, радыеэкалогія, эка- 
лагічны маніторынг, вучэнне аб нава- 
кольным асяроддзі, экалагічнае кар- 
таграфаванне, экалагічнае права, праб- 
лемы прыродакарыстання і інш.

Навучальны план прадугледжвае 
летнія вучэбныя і вытворчыя практыкі 
студэнтаў-эколагаў. Вучэбныя пракгыкі 
звычайна праводзяцца на геастанцыі 
«Заходняя Бярэзіна». У ліку вучэб- 
ных практык ёсць комплексная міжза- 
нальная практыка, падчас якой студэн
ты знаёмяцца з прыроднымі, экана-

мічна-геаграфічнымі і экалагічнымі 
асаблівасцямі розных рэгіёнаў Бела- 
русі.

Эколагі змогуць працаваць у струк
турных падраздзяленнях Міністэрства 
прыродных рэсурсаў і аховы наваколь- 
нага асяроддзя, у навукова-даследчых 
і праектных інстытутах, школах.

Спецыяльнасць «Геаграфічныя 
інфармацыйныя сістэмы (ГІС)»

Гэтая спецыяльнасць адкрытая ў 
1997 годзе. На стыку інфарматыкі і 
комплекса навук пра Зямлю ўзнікла 
геаінфарматыка — навука пратэхна- 
логію збору, захавання, пераўтварэн- 
ня, адлюстравання і распаўсюджван- 
ня прасторава каардынаванай інфар- 
мац'ыі, для вырашэння задач інвента- 
рызацыі, аптымізацыі і кіравання геа- 
сістэмамі.

Цяпер фармуецца цэлая група геа- 
інфармацыйных прафесій: ПС-мене- 
джэр, ГІС-аналітык (пастаноўка і вы- 
кананне задач), ГІС-спецыяліст (пра- 
ектаванне і эксплуатацыя ГІС), ГІС- 
праграміст (сістэмнае суправаджэнне 
і распрацоўка прыкладных праграм), 
ГІС-тэхнік (эксплуатацыя ПС).

Выпускнікі гэтай спецыяльнасці бу- 
дуць працаваць найперш у сістэме Ka- 
мітэта па зямельных рэсурсах, геадэзіі 
і картаграфіі, у падраздзяленнях зем- 
леўпарадкавальнай службы, у ВНУ.

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Р А Д Ы Ё Ф ІЗ ІК І  
I ЭЛЕКТРОНІКІ

Д ж а н  факультэта —  доктар тэхнічных навук, 
праф есар, Заслужаны работнік адукацы і 
Рэспублікі Беларусь 
Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫ К

т. М інск, 
вул. Курчатова, 5, 
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Факультэт радыёфізікі і  электронікі рых- 
туе высокакваліфікаваныхспецыялістаў у га- 
ліне радыёфізікі, электронікі, інфармацыйных 
тэхналогій. Сёння факультэт — гэта буйны 
навучальны і  навуковы цэнтр, у якім атрым- 
ліваюць вышэйшую адукацыю больш за 750 
студэнтаў, магістрантаў і  аспірантаў. На 
факультэце працуе больш за 90 выкладчы- 
каў,сярод якіх адзін акадэмік і  2 члены-карэс- 
пандэнты HAH Белорус/) 18 дактароў навук / 
прафесараў, 55 дацэнтоў.

У склад факультэта ўваходзяць 8 кафед- 
раў:

радыёфізікі;
квантовой радыёфізікі і  оптаэлектронікі; 
фізічнай электронікі;

'  інфарматыкі;
інтэлектуальных сістэм; 
кібернетыкі; 
сістэмнага аналізу; 
фізікі.
Пры кафедрах працуюць навукова-даслед- 

чыя лабараторыі і  групы.студэнцкія навуко- 
ва-даследчыя лабараторыі.

Факультэт радыёфізікі і электронікі створа- 
ны ў чэрвені 1976 года на базе фізічнага фа
культэта. Аснову падрыхтоўкі спецыялістаў у 
галіне радыёфізікі і электронікі ў Белдзяржуні- 
версітэце заклалі вядомыя вучоныя: акадэмікі 
АН БССР А.Н. Сеўчанка, Б.І. Сцяпанаў, У.Л. Ba- 
ладзько, член-карэспандэнт АН БССР У.Г. Вафі- 
адзі, прафесары I.P. Некрашэвіч, У.В. Ізох. Ha 
працягу першых 15 гадоў існавання факультэт 
узначальвалі прафесар А.А. Лабуда і член-ка
рэспандэнт АН БССР, прафесар A.M. Шырокаў.

На працягу ўсёй 25-гадовай гісторыі факуль
тэт у сваей навуковай і педагагічнай дзейнасці 
шчыльна супрацоўнічае з НДІ прыкладных 
фізічных праблем імя А.Н. Сеўчанкі, у значнай 
ступені выкарыстоўвае яго унікальнае навуко- 
вае абсталяванне.

Факультэт вядзе падрыхтоўку па трох сучас- 
ных спецыяльнасцях:

— радыёфізіка, кваліфікацыі: бакалаўр (ча- 
тыры гады навучання), радыёфізік (пяць гадоў

навучання), магістр (шэсць гадоў навучання);
— фізічная электроніка, кваліфікацыі: ба- 

калаўр (чатыры гады навучання), фізік-інжынер 
(пяць гадоў навучання), магістр (шэсць гадоў на
вучання);

— камерцыйная дзейнасць на рынку ра- 
дыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг, кваліфікацыя — эканаміст (пяць гадоў 
навучання).

У аснове канцэпцыі навучання на факультэце 
ляжаць наступныя прынцыпы: фундаменталь- 
насць адукацыі, спецыялізацыя ў сучасных галі- 
нах радыёфізікі і электронікі, адлюстраванне ў 
вучэбных планах сучаснай сацыяльна-эканаміч- 
най сітуацыі ў свеце і краіне, улік сусветнага 
вопыту пабудовы сістэмы вышэйшай адукацыі.

Вучэбныя планы спецыяльнасцей радыёфізі- 
ка і фізічная электроніка ўключаюць блокі дыс- 
цыплін па вышэйшай матэматыцы, агульнай і 
тэарэтычнай фізіцы, радыёфізіцы, электроніцы і 
інфарматыцы. Радыёфізіка, электроніка і інфар- 
матыка — галіны ведаў, якія вызначаюць партрэт 
сённяшняга выпускніка факультэта. Непасрэдна 
ў гэтых галінах навукі і тэхнікі працуюць нашыя 
выпускнікі.

Кожнаму студэнту пасля другога курса даец
ца магчымасць спецыялізавацца ў адным з на- 
ступных кірункаў; па спецыяльнасці радыё- 
фізіка — статыстычная радыёфізіка, радыёопты- 
ка, квантавая радыёфізіка і лазерныя сістэмы, 
лазерныя аптычныя тэхналогіі, аптычная апрацоўка 
інфармацыі, акустыка, стахастычныя працэсы і 
сістэмы, інтэлектуальныя матэрыялы і тэхналогіі, 
вылічальная радыёфізіка, іконіка, фізічная кібер- 
нетыка, фізіка навакольнага асяроддзя, медыцын- 
ская радыёэлектроніка, прыкладная электрады- 
наміка, фізічная метралогія; па спецыяльнасці 
фізічная электроніка — цвердацельная элек- 
троніка, плазменная электроніка, нанаэлектроні- 
ка, квантавая электроніка, функцыянальная элек- 
троніка, фізічная мікраэлектроніка, лічбавая элек- 
троніка, вылічальная электроніка, кібернетычныя 
сістэмы электронікі, інфармацыйна-аналітычныя 
метады ў электроніцы, медыцынская электроніка, 
новыя матэрыялы мікра- і оптаэлектронікі, ра- 
дыёэлектронныя і тэлекамунікацыйныя сістэмы,

Распрацоўка факультэта: прыстаўка да персонального 
камп 'ютэра прыдае яму функцыі вымяральнай прылады 
Iлічбоваго асцылогрофа, генератора сігнапаў адвопьнай 
формы, шмоткональнага пагічного аналізатара]

інтэлектуальныя сістэмы.
Студэнты, якія навучаюцца на спецыяльнасці 

камерцыйная дзейнасць, вывучаюць тры 
вельмі важныя для сённяшняга дня галіны ведаў 
— эканоміку, інфарматыку, радыёэлектроніку. 
Выпускнікі-"радыёкамерсанты” — гэта эканамі- 
сты, якія дасканала валодаюць камп’ютэрнымі 
тэхналогіямі для вырашэння задач практычнай 
эканомікі, яны лёгка арыентуюцца на рынку скла- 
данай радыёэлектроннай (офіснай, побытавай, 
прамысловай) тэхнікі і ў сферы інфармацый- 
ных паслуг.

Неабходна падкрэсліць, што для студэнтаў 
спецыяльнасцей радыёфізіка і фізічная элект- 
роніка ёсць магчымасць разам з асноўнай спе- 
цыяльнасцю паралельна прайсці навучанне па 
спецыяльнасці камерцыйная дзейнасць і атры- 
маць кваліфікацыю эканаміста.

На факультэце пануе свабодная сяброўская 
атмасфера, асаблівая ўвага надаецца навуковай 
працы студэнтаў. Галоўная рыса выпускніка фа
культэта — высокая культура мыслення, умение 
аналізаваць і прагназаваць вынікі. Радыёфізік сён
ня — гэта спецыяліст з шырокім кругаглядам і 
эрудыцыяй, які свабодна арыентуецца ў сучасных 
тэндэнцыях развіцця як навукі і тэхнікі, так і ўсёй 
сацыяльна-эканамічнай сістэмы, можа самастой- 
на знаходзіць рашэнні скпаданых задач у самых 
разнастайных галінах чалавечай дзейнасці.

mailto:almaz@geo.bsu
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Д ж а н  факультэта —  кандыдат 
фізіка-матэматычных нав ук  
Дзмітрый Ільіч САГАЙДАК

г. М інск,
вул. Курчатова, 5 , пакой  7 0 1, 
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Станаўленне вышэйшай 
медыцынскай адукацыі ў 
Беларусі звязана з засна- 
ваннем у 1921 годзе ў Бе- 
ларускім дзяржаўным уні- 
версітэце медыцынскага 
факультэта. На фармаван- 
не нацыянальных меды- 
цынскіх кадраў істотны 
ўплыў аказала дзейнасць 
першага дэканата меды
цынскага факультэта, у які 
ўваходзілі вядомыя прафе- 
сары, запрошаныя з вяду- 
чых сталічных універсітэ- 
таў: дэкан — прафесар 
Б.М. Беркенгейм, намеснік 
— прафесар М.Б. Кроль, 
сакратар — А.В. Фядзю- 
шын. 3 моманту стварэння 
факультэта высокаквалі- 
ф ікаваны праф есарска- 
выкладчыцкі састаў пра- 
водзіў педагагічную і наву- 
кова-даследчую работу ў 
адпаведнасці з навуковымі 
інтарэсамі таго часу.

У 1930 годзе ў выніку 
рэарганізацыі вышэйшай 
медыцынскай адукацыі ўсе 
медыцынскія факультэты ў 
СССР выдзеліліся ў сама- 
стойныя інстытуты. Ha пра- 
цягу амаль 70 гадоў пад- 
рыхтоўка вышэйшых меды- 
цынскіх кадраў у Беларусі 
ажыццяўлялася ў Мінскім (з 
1930 г.), Віцебскім (з 1934 
г.), Гродзенскім (з 1958 г.) 
і Гомельскім (з 1989 г.) ме- 
дыцынскіх інстытутах. Ад- 
нак імклівае развіццё ме- 
дыка-біялагічных навук у 
другой палове XX стагод- 
дзя за кошт тэхнічнага пе- 
раўзбраення дыягнастыч- 
нага і лячэбнага працэсу 
запатрабавала падрыхтоўкі 
спецыялістаў новага пра- 
фесійнага ўзроўню. Сістэ- 
ма класічнай універсітэц- 
кай падрыхтоўкі, якая скла- 
лася ў свеце, дазваляе за- 
бяспечыць фундаменталь
ную клінічную адукацыю, 
выкарыстоўваючы праб- 
лемна-арыентаванае наву
чанне з выкарыстаннем 
інтэграваных курсаў.

Дзеля рэалізацыі забес- 
пячэння ўмоваў, неабход- 
ных для далучэння Рэс- 
публікі Беларусь да Ліса- 
бонскай канвенцы і аб 
прызнанні кваліфікацый, 
якія датычаць вышэйшай 
адукацыі ў еўрапейскім рэ- 
гіёне, у Беларускім дзяр- 
жаўным універсітэце 1 са- 
кавіка 1999 года адкрыты 
факультэт фундаменталь
ней і альтэрнатыўнай меды- 
цыны.

На факультэце ажыц- 
цяўляецца падрыхтоўка па 
спецыяльнасцях «Лячэбная 
справа», «Ф армацыя», 
«Кл ін ічная псіхалогі.я», 
«Менеджмент», а таксама 
плануецца адкрыццё спецы- 
яльнасці «Медыка-дыягна- 
стычная справа».

Навучальны працэс ад- 
бываецца ў адпаведнасці з 
адукацыйнымі стандартамі 
Рэспублікі Беларусь. Наву
чанне студэнтаў па гумані- 
тарных, сацыяльна-экана- 
м ічных, матэматычных, 
прыродазнаўчых дысцып- 
лінах забяспечваецца пра- 
ф есарска-выкладчыцкім  
саставам на вучэбнай базе 
БДУ, лекцыйныя заняткі па 
курсе «Анатомія» па спе- 
цыяльнасці «Лячэбная 
справа» — на базе Бела- 
рускага дзяржаўнага ме
дыцынскага універсітэта.

Клінічнымі базамі фа
культэта з'яўляюцца:

2-я гарадская клінічная 
бальніца;

3-я гарадская клінічная 
бальніца імя Я. Клумава;

4-я дзіцячая клінічная 
бальніца;

Дарожная бальніца на 
чыгуначнай станцыі Мінск;

Рэспубліканскі навуко- 
ва-практычны цэнтр дзіця- 
чай анкалогіі і гематалогіі;

20-я паліклініка г. Мінска;
25-я дзіцячая палікліні- 

ка г. Мінска;
амбулаторыя агульнай 

практыкі № 1;
Мінскі гарадскі дзіцяча- 

падлеткавы псіханеўрала- 
гічны дыспансер;

Мінскі гарадскі псіханеў- 
ралагічны дыспансер;

Мінскі гарадскі наркала- 
гічны дыспансер;

Рэспубліканскі дыспан
сер спартыўнай медыцыны;

Р эспубл іканскі цэнтр 
праблем чалавека;

Нясвіжскі завод меды- 
цынскіх прэпаратаў;

AT «Белмедпрэпара- 
ты».

Колькасць сулрацоўні-

каў факультэта — 62 ча- 
лавекі: 7 прафесараў, 26 
дацэнтаў, 14 старшых вы- 
кладчыкаў, 15 выкладчы- 
каў. 3 39 спецыялістаў з 
медыцынскай адукацыяй 27 
маюць вышэйшую і пер
шую катэгорыі. Зараз на 
факультэце навучаецца 242 
студэнты.

На факультэце дзейні- 
чаюць наступныя кафедры: 
біялогіі развіцця і меды
цынскай біялогіі, грамадс- 
кага здароўя І аховы зда- 
роўя, медыка-сацыяльнай 
работы І медыцынскай 
псіхалогіі, фармацыі, ме
неджменту і арганізацыі 
аховы здароўя (фармуец- 
ца), клінічнай медыцыны.

Асноўныя накірункі наву
чання — вывучэнне ўзрос- 
тавых І сезонных зменаў 
імуннага статусу І праца- 
здольнасці; распрацоўка 
дыягнастычных афтальма- 
лагічных сродкаў і эргана- 
мічных прыладаў; вывучэн
не праблемаў комплекснай 
тэрапіі сексапаталогій, за- 
лежнасцяў і сузалежнас- 
цяў; вывучэнне пытанняў 
функцыянальнай дыягнос- 
тыкі, імуналогіі і гемата- 
логіі; распрацоўка і пошук 
новых лекавых формаў, 
метадаў альтэрнатыўнай 
дыягностыкі і тэрапіі.

Навучанне на факультэ
це па клінічных і фармацэў- 
тычных спецыяльнасцях ук- 
лючае дадатковыя і па- 
глыбленыя курсы спецыя- 
л ізаванай матэматыкі і 
інфарматыкі, медыцынскай 
генетыкі, малекулярнай бія- 
логіі, клінічнай фармака- 
л о гіі, ім уналогіі. Ш эраг 
клінічных дысцыплін будзе 
выкладацца ў інтэграваным 
варыянце, які ўключае па- 
этапнае выкарыстанне фун
даментальных кампанентаў 
фізікі, хіміі і біялогіі.

Прафесійнае станаўлен- 
не студэнтаў пачынаецца 
ўжо з першага курса ў 
клініках у складаных соцы- 
умах — Рэспубліканскім 
дзіцячым хоспісе, Рэспуб- 
ліканскім навукова-прак- 
тычным цэнтры дзіцячай 
анкалогіі і гематалогіі, у 
медыка-сацыяльным ад- 
дзяленні 2-й гарадской 
клінічнай бальніцы г.Мінска, 
Дарожнай бальніцы г.Мінс- 
ка і інш.

Штогод 1 сакавіка ад- 
значаецца «Дзень факуль
тэта фундаментальней і аль- 
тэрнатыўнай медыцыны».

Ф А К У Л Ь Т Э Т  ДАУНІВЕРСІТЭЦКДЙ  
ДДУКДЦЫІ ДЛЯ Б Е Л Д РУ С К ІХ  I 

З А М Е Ж Н Ы Х  Г РД М А Д ЗЯ Н
Д ж а н  факультэта —  
Вячаслаў М іхайлавіч  
МАЛАФЕЕЎ

Колькасць выкладчыкаў — 59, у тым ліку 
8 доцэнтаў, 14 старшых выкладчыкаў, 37 вык- 
ладчыкаў.

Кафедры: дауніверсітэцкай падрыхтоўкі і  
прафарыентацыі моладзі, навучанне рускай  
мове як замежной гуманітарнага і  прыродаз- 
наўчага профіляў, а т аксама навучальны  
цэнтр вочна-завочнай адукацыі /  прафарыен- 
тацыйнай работы, вучэбна-навуковы цэнтр 
перспектыўнага развіцця.

У  сёлетнім навучальным годзе на падрых- 
тоўчым аддзяленні для беларускіх грамад- 
зян навучаецца 2.10 слухачоў, на падрыхтоў- 
чым ад-дзяленні для замежны х грамадзян — 
47 слухачоў, на вочна-завочных падрыхтоў- 
чых курсах  — 1518 чалавек.

На факультэце добрая матэрыяльная база: 
дастатковая колькасць аўдыторый, у навучанні 
актыўна выкарыстоўваюцца інфармацыйныя тэх- 
налогіі. У распараджэнні слухачоў бібліятэка, 
фонд якой складаецца больш чым з 30 000 
тамоў навучальнай літаратуры; 2 камп’ютэрныя 
класы калектыўнага карыстання; студэнцкі інтэр- 
нат і сталовая, размешчаныя ў адным корпусе.

Факультэт дауніверсітэцкай адукацыі для 
беларускіх і замежных грамадзян быў створаны 
11 кастрычніка 2000 года шляхам аб’яднання 
падрыхтоўчага факультэта для замежных грама
дзян І факультэта дауніверсітэцкай падрыхтоўкі.

Падрыхтоўчае аддзяленне для беларускіх 
грамадзян існуе з 1969 года. Навучанне на ім 
вядзецца. практычна па ўсіх спецыяльнасцях фа- 
культэтаў БДУ. Асноўная мэта навучання на адц- 
зяленні — забяспечыць якасную падрыхтоўку слу- 
хачоў да паспяховай здачы ўступных іспытаў у БДУ
1 іншыя ВНУ краіны. Форма навучання — дзён
ная, тэрмін навучання — 9 месяцаў. Тыя, хто па- 
ступае на падрыхтоўчае аддзяленне, праходзяць 
уступнае тэсціраванне па прафілюючым прадме
це, адпаведным кожнай спецыяльнасці.

Пасля заканчэння навучання слухачы атрым- 
ліваюць права на залічэнне ў БДУ па-за кон
курсам пры ўмове атрымання наўступных пісьмо- 
вых экзаменах па матэматыцы І рускай ці бела
рускай мове пяць балаў І вышэй, а на астатніх 
экзаменах — шэсць балаў І вышэй.

Навучанне на аддзяленні платнае. Іншага- 
роднім слухачам прадастаўляецца інтэрнат.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзяленне 
трэба падаць наступныя дакументы: заяву на імя 
рэктара універсітэта, дакумент аб сярэдняй адука- 
цыі (арыгінал), 2 фотаздымкі 3x4, медыцынскую 
даведку формы № 086-У, дакументы, якія пац- 
вярджаюць факт навучання ці працы, — для асоб, 
якія паступаюць не ў год завяршэння сярэдняй 
адукацыі (дыплом, выпіска з працоўнай кніжкі, 
даведка са службы занятасці насельніцтва і інш.).

Прыём дакументаў ажыццяўляецца з 27 жніў- 
ня па 14 верасня. Уступнае тэсціраванне право- 
дзіцца з 16 па 21 верасня, залічэнне ў лік слу- 
хачоў — да 24 верасня. Пачатак заняткаў —
2 кастрычніка.

Тэлефон для даведак 222-46-12.
Падрыхтоўчае аддзяленне для замежных 

грамадзян вядзе сваю гісторыю з 1961 года. 
За гэты час тут прайшлі навучанне каля 6000 
юнакоў і дзяўчат больш чым з 90 краінаў свету.

г. М інск, 
вул. Кастрычніцкая, 4, 
тэл./факс: 2 27 -5 7 -65 , 

e-m ail: fdo@bsu.by

Форма навучання — дзённая, навучанне плат
нае. Для паступлення на падрыхтоўчае аддзя
ленне для замежных грамадзян трэба падаць 
наступныя дакументы: запрашэнне на навучан
не, заяву на імя рэктара, пашпарт з візай, даку
мент аб адукацыі, медыцынскую страхоўку І 6 
фотаздымкаў.

Вучэбны цэнтр вочна-завочнай адука- 
цыі І прафарыентацыйнай работы — пера- 
емнік аб’яднаных вячэрніх, дзённых І завочных 
падрыхтоўчых курсаў, створаных у маі 1978 года. 
За 24 гады на курсах прайшло навучанне больш 
за 15 тысяч слухачоў.

На працягу навучальнага года для навучэн- 
цаў выпускных класаў сярэдніх школ, выпуск
ных курсаў тэхнікумаў, вучылішчаў, а таксама 
для працуючай моладзі дзейнічаюць курсы: 

вячэрнія 4-, 6-, 7-, 8-месячныя (набор у ве- 
расні, кастрычніку, снежні, студзені). Заняткі пра- 
водзяцца 2-3 разы на тыдзень у карпусах БДУ 
(у цэнтры горада);

завочныя 6-, 8-, 9-месячныя (набор у верасні, 
кастрычніку, лістападзе, снежні). Слухачы атрым- 
ліваюць вучэбна-метадычную літаратуру, кант- 
рольныя заданні; тыя, хто паспяхова выканаў усе 
кантрольныя работы, выклікаюцца на бясплат- 
ныя кароткатэрімновыя курсы перад уступнымі 
экзаменамі;

дзённыя 6-7-дзённыя (канец чэрвеня — па
чатак ліпеня).

Ha вячэрніх курсах навучальны працэс ажыц- 
цяўляецца як у групах поўнай камплектнасці (каля 
25 чалавек), так і ў малакамплектных трупах (IQ- 
12 чалавек).

Эфектыўнасць курсаў дастаткова высокая: у 
2001 годзе студэнтамі першага курса БДУ стала 
каля 60 % слухачоў, якія скончылі курсы, а каля 
25 % паступілі ў іншыя навучапьныя ўстановы.

Умовы прыёму на курсы: своечасовая аплата 
за навучанне ў разлікова-касавым цэнтры БДУ 
і запаўненне асабістай карткі слухача.

Тэлефон для даведак 227-75-37.
Вучэбна-навуковы цэнтр перспектыўна- 

га развіцця створаны на факультэце ў кастрыч- 
ніку 2000 года. За паўтара года дзейнасці цэнтр 
распрацаваў і ўкараніў навучапьныя камп’ютэр
ныя праграмы па рускай, беларускай і англійс- 
кай мове для абітурыентаў і школьнікаў. Створа- 
ныя і актыўна выкарыстоўваюцца ў навучальным 
працэсе мультымедыйныя курсы для замежных 
навучэнцаў па матэматыцы, рускай фанетыцы І 
граматыцы, развіцці мовы. Цэнтр ужо два гады 
праводзіць эксперыментальныя падрыхтоўчыя 
курсы, якія ажыццяўляюць падрыхтоўку дзевяці- 
класнікаў да паступлення ў юрыдычны каледж 
БДУ і іншыя сярэднія спецыяльныя ўстановы.

Тэлефон для даведак 227-80-42.

mailto:fdo@bsu.by
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Н ІЖ Й Д Р О Д Н Ы  Г 9 М Д Н ІТ А Р Н Ы  
Ш С Т Ы Т УТ  БДУ

шттт

Дырэктар М іж народнага  
гуманітарнага інстытута 
БДУ —  дацэнт Зепік 
Маісеевіч ПІНХАСІК

Міжнародны гуманітарны інстытут 
БДУ — вучэбны, навуковы і культур
ны цэнтр, дзейнасць якога накірава- 
на на пашырэнне сістэмы міжнарод- 
нага супрацоўніцтва БДУ, падрыхтоў- 
ку кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў 
галіне замежных моў, рэлігіязнаўства 
і іудаікі, эканомікі, мастацтва, архі-

г. М інск, 
вул. М аякоўскага, 96, 

п ако й  J 12, 
тэл. 2 0 7 -7 9 -1 6

тэктуры, дызайну. Характэрнай рысай 
дзейнасці інстытута з ’яўляецца спалу- 
чэнне шырокай адукацыі ў сферы сус- 
ветнай культуры і фундаментальнага 
прафесійнага трэнінгу, класічных гу- 
манітарных каштоўнасцей і найноўшых 
тэхналогій прагрэсу.

Рэалізацыя вучэбнай праграмы 
грунтуецца на шырокім міжнародным 
супрацоўніцтве, прыцягванні да вык
ладання ў інстытуце вядомых прафе- 
сараў і дзеячоў культуры замежных 
краін, здзяйсненні абмену студэнтамі 
з замежнымі універсітэтамі. Важней- 
шым партнёрам інстытута з’яўляецца 
Іерусалімскі Яўрэйскі універсітэт, пра
фесары якога ў галіне гуманітарных, 
сацыяльных навук і мастацтва будуць 
рэгулярна весці курсы і спецкурсы ў 
МГІ. Інстытут супрацоўнічае з Лон- 
данскім і Оксфардскім універсітэтамі, 
Маскоўскім дзяржаўным універсітэтам, 
універсітэтам Паўночнай Караліны 
(ЗШ А), Каралеўскім універсітэтам 
(Канада), універсітэтамі і культурна- 
адукацыйнымі цэнтрамі ЗШ А, Расіі,

Ізраіля, Германіі, Вялікабрытаніі, 
Польшчы. Дзейнасць інстытута актыўна 
падтрымлівае Амерыканскі яўрэйскі 
размеркавальны камітэт ДЖОЙНТ, 
міжнародныя фонды. Інстытут імкнец- 
ца зрабіць рэальнасцю адукацыі ды- 
ялог культур, узаемадзеянне «Афін і 
Іерусаліма» — культурна-гістарычных 
традыцый еўрапейскай і іудзейскай 
цывілізацый.

У інстытуце дзейнічае Інфармацый- 
ны камп’ютэрны цэнтр з шырокімі 
магчымасцямі атрымання дадатковай 
кваліфікацыі ў галіне камп’ютэрнага 
дызайну, архітэктурнага камп’ютэрнага 
праектавання, камп’ютэрнага перакладу 
і інтэрнэт-маркетынгу.

. Студэнты інстытута ўсіх спецыяль
насцей пасля праходжання базавай 
лінгвістычнай падрыхтоўкі атрымаюць 
магчымасць стажыровак у замежных 
універсітэтах, навуковых і культурных 
цэнтрах. Навучанне ў інстытуце плат
нае. Тэрмін навучання: бакалаўр — 
4-5 гадоў, спецыяліст — 5 гадоў, 
магістр — 6 гадоў.

У 2002 годзе МГІ праводзіць на
бор студэнтаў па наступных спецыяль- 
насцях:

Сучасныя замежныя мовы. Ква- 
ліфікацыя спецыяліста — пераклад- 
чык-рэферэнт (дзве мовы). Навучан
не вядзецца па двух кірунках, ўклю- 
чаючы асноўную І другую мову: а) ан- 
глійская, нямецкая; б) англійская, 
іўрыт. У якасці трэцяй мовы прапану- 
юцца французская, італьянская. Фун

даментальная лінгвістычная падрых- 
тоўка спалучаецца з разнастайнымі 
формамі практычных заняткаў і сва- 
боднай моўнай практыкай. Адначасова 
студэнты атрымліваюць комплексныя 
веды ў галіне палітыкі, культуры, эка- 
номікі рэгіёнаў распаўсюджання вы- 
вучаемых моў, міжнародных адносін 
і інш.

Спецыяльнасць маркетынг, спе- 
цыялізацыя — маркетынг у галіне пас- 
луг, кваліфікацыя спецыяліста — эка- 
наміст. Студэнты атрымаюць фунда
ментальную падрыхтоўку па эканаміч- 
най тэорыі, менеджменце, планаванні 
і кіраванні маркетынгавай дзейнасцю 
прадпрыемстваў і фірмаў, аналізе ста
ну, перслектыўных напрамкаў і праб- 
лем развіцця сусветнага і айчыннага 
рынку. Абавязковай умовай з’яўляецца 
паглыбленае вывучэнне замежных 
моў.

Спецыяльнасць дызайн. Кваліфі- 
кацыя спецыяліста — дызайнер. Праг- 
рама навучання зарыентавана на пад- 
рыхтоўку спецыяліста-праекціроўшчы- 
ка, які валодае комплексным арсена
лам сродкаў дызайнерскага фарміра- 
вання жылога і функцыянальнага ася
роддзя, адкрытых прастораў горада, 
а таксама сучаснымі тэхналогіямі кам- 
п'ютэрнага праектавання, метадамі 
менеджменту і рэкламы. Універсітэц- 
кае навучанне спалучаецца са спецы- 
ялізаванай практыкай у рамках міжна- 
родных дызайн-праграм.

Спецыяльнасць архітэктура. Ква-

ліфікацыя спецыяліста — архітэктар. 
Студэнты атрымліваюць фундамен
тальную падрыхтоўку па тэорыі архі- 
тэктуры і урбанізму, гісторыі сусвет- 
най архітэктуры і мастацтва, кампазі- 
цыі, праектавання будынкаў, збудаван- 
няў, архітэктурных комплексаў і лан
дшафту. Асаблівасцю падрыхтоўкі 
архітэктараў з ’яўляецца шырокае вы- 
карыстанне найноўшых камп’ютэрных 
тэхналогій праектавання асяроддзя, 
засваенне метадаў і прынцыпаў «ася- 
роднага падыходу» ў архітэктуры.

Спецыяльнасць культуралогія. 
Спецыялізацыя — рэлігіязнаўства 
(профіль — яўрэйская культурна-рэ- 
лігійная традыцыя), кваліфікацыя спе- 
цыяліста — культуролаг, выкладчык 
культуралогіі і рэлігіязнаўства. Пад- 
рыхтоўка студэнтаў накіравана на асэн- 
саванне шматграннасці сусветнай і еў- 
рапейскай культуры ў яе этнічнай і 
эпахальнай разнастайнасці, філасофіі, 
сацыялогіі культуры, параўнальнага 
рэлігіязнаўства і гісторыі сусветных 
рэлігій. Спецыфікай падрыхтоўкі сту- 
дэнтаў з’яўляецца фундаментальнае 
вывучэнне асаблівасцей яўрэйскай 
ку л ь тур н а -р эл іг ій н а й  трады цы і, 
біблеістыкі і іудаікі; яўрэйскай філа- 
софіі, права; сучасных праблем Ізраі- 
ля і яўрэйскіх суполак свету.

У рамках міжнароднага супрацоў- 
ніцтва студэнты інстытута вывучаюць 
спецыяльныя курсы па праграмах 
«амерыканістыка», «паланістыка», 
«раманістыка», «іудаіка».

Ф А К У Л Ь Т Э Т  МЕНЕДЖ М ЕНТУ  
Н Е Р У Х О М А Й  МАЁМАСЦІ

B.а. дэкана  
факультэта —  
Тамара Сяргееўна 
МАІСЕЕНКА

Колькасць каф едраў  — 3: кіра- 
вання нерухом асцю , ацэнкі, а р х і-  
тэктуры і  будаўніцтва.

Колькасць студэнтаў: 98 на дзён
най вочнай ф орме навучання і  30  
на завочнай форме навучання (пер
шая і  другая вышэйшая адукацыя).

Факультэт быў створаны як уста- 
нова Беларускага дзяржаўнага універ-

г. М інск, 
прасп. Партызанскі,

2 /4  «В»,
тэл. 2 2 1 -7 8 -2 2 , 2 8 2 -6 2 -4 2

сітэта паводле рашэння Вучонага са- 
вета БДУ ад 28.06.1999 у адпавед- 
насці з загадам рэктара БДУ ад 
17.09.1999 № 229-ОД і зарэгістра- 
ваны М інскім гарвыканкамам 
03.04.2000. Першым дэканам факуль
тэта стаў кандыдат тэхнічных навук
В.Д. Касцючэнка.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў з 
квапіфікацыяй эканаміст-менеджэр па 
дзвюх спецыялізацыях — менеджмент 
жыллёва-камунальнай гаспадаркі, ме
неджмент на рынку нерухомасці.

Апроч цыкла сацыяльна-гуманітар- 
ных дысцыплін І цыкла агульнаадука- 
цыйных і агульнапрафесійных дыс- 
цыплін студэнты вывучаюць цыкл спе
цыяльных дысцыплін І ЦЫ КЛ  Д Ы С Ц Ы П Л ІН  

спецыялізацыі, якія ўключаюць архі- 
тэктурна-будаўнічы, юрыдычны, кіраў- 
нічы, фінансава-інвестыцыйны і ацэ- 
начны блокі.

Факультэт менеджменту нерухомай 
маёмасці БДУ — акадэмічны член Еў- 
рапейскага таварыства нерухомасці 
(ERES), у якое ўваходзяць усе вяду- 
чыя ВНУ гэтага профілю.

. ШШшWm

Ю Р Ы Д Ы Ч Н Ы  К А Л Е Д Ж  
Б Е Л А Р У С К А Г А  Д З Я Р Ж А У Н А Г А  УНІВЕРСІТЭТД

Дырэктар юрыдычната каледж а БДУ - 
кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
Irap  Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ

Састаў выкладчыкаў: 5  дацэнтаў, 
4  кандыдаты навук, 26 выкладчыкаў.

Колькасць навучэнцаў — 211 ча
лавек.

Каф едры: адмініст рацыйнага і  
канстытуцыйнага права, агульнай 
т эоры і і  гіст оры і дзярж авы  і  пра
ва, гуманіт арны х дысцыплін, пры- 
родазнаўчых дысцыплін.

Юрыдычны каледж Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта створаны ў 
адпаведнасці з Указам Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь ад 31 снежня 
1998 года № 632. Першы набор прай- 
шоў у 2000 годзе. Першы выпуск ад- 
будзецца ў 2003 годзе.

Спецыяльнасць — правазнаў- 
ства, кваліфікацыя — юрыст.

Спецыялізацыі:
- дзяржаўна-прававая дзейнасць;
- судова-прававая дзейнасць;
- права і арганізацыя сацыяльнага 

забеспячэння;
- гаспадарча-прававая дзейнасць І 

кадравая работа.
Аддзяленні: на аснове базавай 

адукацыі (тэрмін навучання 4 гады),

на аснове агульнаи сярэдняй адука- 
цыі (тэрмін навучання 3 гады).

Прыкладны пералік прадметаў, якія 
вывучаюцца падчас навучання: агуль- 
ная тэорыя права, гісторыя дзяржавы 
І права, канстытуцыйнае права, адмі- 
ністрацыйнае права, правы чалавека, 
грамадзянскае права, крымінальнае 
права, працоўнае права, грамадзянскі 
працэс, крымінальны працэс, замеж
ная мова, эканоміка, папіталогія, ас
новы інфарматыкі і інфармацыйных 
тэхналогій і інш.

Навучальны працэс у каледжы 
ажыццяўляецца паводле зацверджа- 
ных рэктарам БДУ і ўзгодненых з 
міністэрствам юстыцыі і міністэрствам 
адукацыі планах.

Выпускнікі каледжа могуць працяг- 
ваць навучанне на юрыдычным фа
культэце, пачынаючы з трэцяга курса.

Навучанне ў юрыдычным калед
жы дае магчымасць працаўладкаван-

г. М інск, 
вул. Камсамольская, 2 1, 

тэл. (ф акс) 2 89 -1 2 -8 2 , 
2 29 -2 9 -44

ня ў Савеце Міністраў, парламенце, 
апараце Прэзідэнта Рэспублікі Бела
русь, апаратах судоў, органах юсты- 
цыі і пракуратуры, выканаўчых камі- 
тэтаў, міністэрствах, ведамствах і 
іншых органах дзяржаўнай улады і 
кіравання.

План прыёму на 1 курс юрыдыч- 
нага каледжа БДУ (дзённая форма 
навучання):

бюджэтнае навучанне на аснове 
сярэдняй адукацыі — 50 чалавек;

платнае навучанне на аснове ся
рэдняй адукацыі — 25 чалавек (у тым 
ліку па выніках экзаменаў — 20, па 
выніках тэсціравання — 5);

бюджэтнае навучанне на аснове 
базавай адукацьй — 50 чалавек;

платнае навучанне на аснове база
вай адукацыі — 25 чалавек (у тым 
ліку па выніках экзаменаў 1— 20, па 
выніках тэсціравання — 5).
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1. Для атрымання бясплатнай першай 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі па спе
цыяльнасц! «правазнаўства» ў Юрыдыч
ны каледж Беларускага дзяржаўнага 
універсітэта (БДУ) прымаюцца па кон
курсе на аснове сярэдняй адукацыі і на 
аснове базавай адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь і 
беларусы, якія пражываюць за яе межамі;

б) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, 
Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэс- 
публікі, Рэспублікі Таджыкістан;

в) асобы, якія пастаянна пражыва
юць на тэрыторыі рэспублікі або маюць 
статус бежанца.

Грамадзяне іншых замежных дзяр- 
жаў прымаюцца ў Юрыдычны каледж 
БДУ на платнае навучанне па выніках 
тэсціравання, калі іншае не прадугле- 
джана міждзяржаўнымі пагадненнямі.

2. На платнае навучанне для атры
мання першай сярэдняй спецыяльнай аду- 
кацыі звыш кантрольных лічбаў прыё- 
му, фінансуемых за кошт бюджэтных 
сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя 
выпрабаванні, але не прайшлі па кон
курсе на бюджэтныя месцы;

б) выказалі жаданне паступаць у 
Юрыдычны каледж БДУ па выніках тэс- 
ціравання з правам атрымання на праця- 
гу першага года навучання індывідуаль- 
ных кансультацый без дадатковай апла- 
ты.

Залічэнне на платнае навучанне пра- 
водзіцца па конкурсе ў адпаведнасці з 
колькасцю месц, выдзеленых для кож-

Памер аплаты зацвярджаецца адпа- 
ведным загадам рэктара БДУ.

4. Навучэнцы Юрыдычнага каледжа 
БДУ, якія займаюцца на платнай форме 
навучання і маюць па выніках вучобы 
адзнакі толькі «добра» і «выдатна» (па 
пяцібальнай сістэме) або не ніжэй, чым 
«шэсць» (па дзесяцібальнай сістэме), мо
гуць паступаць на конкурснай аснове на 
бюджэтную форму навучання без адлі- 
чэння з ліку навучэнцаў.

5. Асобы, якія паступаюць у Юры
дычны каледж БДУ для набыцця пер
шай сярэдняй спецыяльнай адукацыі, па- 
даюць у прыёмную камісію ці дасыла- 
юць па пошце наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара (форма N° 1);

— дакумент дзяржаўнага ўзору аб 
сярэдняй або базавай адукацыі ў арыгі- 
нале;

— медыцынскую даведку па форме 
086У (выдадзеную не раней як 15 мая 
2002 года);

— б фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акрамя

таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асо
бы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1, 2 і 3 труп, а таксама дзеці- 
інваліды прадстаўляюць адпаведныя за
ключай ні ўрачэбна-кваліфікацыйных 
камісій аб тым, што ім не супрацьпака- 
зана навучанне ў Юрыдычным каледжы 
БДУ і яны могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі сельскіх школ, якія пас-

най з гэтых катэгорый абітурыентаў.
Колькасць месц на платнай форме 

навучання для вышэйназваных катэго
рый абітурыентаў вызначаецца ў залеж- 
насці ад наяўнай вучэбна-лабараторнай 
базы, прафесарска-выкладчыцкага са- 
ставу і зацвярджаецца адпаведным за
гадам рэктара БДУ.

Памер аплаты залежыць ад падста- 
вы для залічэння і зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

Абітурыенты, якія залічваюцца на 
платнае навучанне па выніках тэсціра- 
вання, аплачваюць сваё навучанне ў 
поўным памеры. Для абітурыентаў, якія 
залічваюцца на платнае навучанне па 
выніках уступных экзаменаў, памер апла
ты складае палову ад поўнага кошту 
навучання.

Асобы, якія не былі залічаны па кон
курсе на платнае навучанне ў катэгорыі 
абітурыентаў, станоўча вытрымаўшых 
ўсе ўступныя выпрабаванні, могуць 
удзельнічаць у конкурсе сярод асоб, 
якія паступаюць на платнае навучанне 
па выніках тэсціравання, і аплачваць сваё 
навучанне ў поўным памеры.

3. Атрыманне другой сярэдняй спе
цыяльнай адукацыі ажыццяўляецца ў 
Юрыдычным каледжы БДУ на ўмовах 
поўнай аплаты за навучанне. Залічэнне 
ў склад навучэнцаў ажыццяўляецца па 
выніках тэсціравання.

таянна пражываюць у сельскіх населе- 
ных пунктах не менш 2 гадоў, прадстаў- 
ляюць адпаведныя даведкі выканкама 
сельскага савета.

Абітурыенты, якія паступаюць не ў 
год атрымання сярэдняй або базавай 
адукацыі, абавязаны прадставіць даку
менты (дыплом, выпіска з працоўнай 
кніжкі, даведка службы занятасці на- 
сельніцтва ці іншае), якія пацвярджаюць 
іх вучобу або работу за усе гады, якія 
папярэднічалі паступленню.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаў- 
ляюцца дакументы, якія пацвярджаюць 
правы абітурыентаў на ільготы, устаноў- 
леныя заканадаўствам Рэспублікі Бела
русь, або сведчаць аб іх асабістых та- 
лентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яўляецца кожным 
абітурыентам асабіста.

6. Асобы, якія паступаюць у Юры
дычны каледж БДУ для набыцця дру
гой сярэдняй спецыяльнай адукацыі, 
падаюць у прыёмную камісію ці дасыла- 
юць па пошце наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара (форма № 2);

— натарыяльна завераную копію дып- 
лома аб сярэдняй спецыяльнай адукацыі;

— натарыяльна завераную копію да- 
датку да дыплома;

— медыцынскую даведку па форме 
086У (выдадзеную не раней як 15 мая 
2002 года);

— б фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акрамя

таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асо
бы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яўляецца кожным 
абітурыентам асабіста.

7. Навучэнцы Юрыдычнага каледжа 
БДУ, якія займаюцца на платнай форме 
навучання, падаюць у прыёмную камісію 
наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара (форма № 3);

— копію дакумента аб сярэдняй аду- 
кацыі, завераную аддзелам кадраў Юры
дычнага каледжа БДУ;

— даведку аддзела кадраў, якая па- 
цвярджае факт вучобы ў Юрыдычным 
каледжы БДУ і наяўласць арыгінала да
кумента аб сярэдняй адукацыі ў асабо- 
вай справе навучэнца;

— копію заліковай кніжкі, завераную 
подпісам дырэктара і пячаткай каледжа;

— б фотакартак памерам 3x4 см.
Пашпарт або іншае пасведчанне асо

бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў, прад’яўляецца кожным 
абітурыентам асабіста.

8 . Дакументы ад паступаючых на 
бюджэтную форму навучання прымаюц
ца з 24 чэрвеня па 15 ліпеня. Уступныя 
выпрабаванні праводзяцца з 17 ліпеня 
па 21 ліпеня. Залічэнне на бюджэтнае 
навучанне — да 23 ліпеня.

Пералік уступных выпрабаванняў для 
асоб з сярэдняй адукацыяй:

— чалавек і грамадства або чалавек 
і свет (вусна, з пісьмовым заданием);

— замежная мова (вусна, з пісьмо- 
вым заданием);

— беларуская мова або руская мова 
(пісьмовае тэсціраванне).

Пералік уступных выпрабаванняў для 
асоб з базавай адукацыяй:

— замежная мова (вусна, з пісьмо- 
вым заданием);

— беларуская мова або руская мова 
(дыктант);

— матэматыка (пісьмова).
9 . Дакументы ад асоб, якія выказалі 

жаданне паступаць на платнае навучан
не для атрымання першай або другой 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі па вы
шках тэсціравання, прымаюцца з 24 чэр
веня па 21 жніўня. Тэсціраванне право- 
дзіцца: 12—13 ліпеня, 22—23 ліпеня, 28— 
29 жніўня. Залічэнне на платнае наву
чанне — да 31 жніўня. Калі пасля чар- 
говага этапа тэсціравання план прыёму 
на платнае навучанне будзе выкананы, 
то прыём дакументаў спыняецца.

Тэсціраванне праводзіцца:
— для асоб з сярэдняй адукацыяй 

— па дысцыпліне «чалавек і грамадства» 
або «чалавек і свет»;

— для асоб з базавай адукацыяй — 
па замежнай мове.

10. Уступныя выпрабаванні право
дзяцца па праграмах, якія складзены ў 
адпаведнасці з вучэбнымі праграмамі 
агульнай сярэдняй адукацыі (базавай 
адукацыі) і зацверджаны рэктарам БДУ.

Паступаючыя маюць права здаваць 
уступныя выпрабаванні па выбары на 
беларускай мове ці на рускай мове.

Абітурыенты паведамляюць аб сваім 
выбары ўступнага выпрабавання («бе
ларуская мова» або «руская мова», «ча
лавек і грамадства» або «чалавек і свет») 
пры падачы дакументаў.

Уступныя выпрабаванні па замежнай 
(англійскай, французскай, нямецкай, 
іспанскай) мове абітурыенты могуць зда
ваць па выбары, незалежна ад таго, 
якую замежную мову яны вывучалі.

11. На конкурсных уступных выпра-

баваннях абітурыенты атрымліваюць ад
знак! ў балах ад 1 да 10. Абітурыенты, 
якія не з'явіліся на выпрабаванне без 
уважлівых прычын або атрымалі адзна
ку «адзін», а таксама забралі дакумен
ты, да далейшых выпрабаванняў і ўдзе- 
лу ў конкурсе  не дапускаю цца. 
Абітурыенты, якія атрымалі на конкурс
ных уступных выпрабаваннях адзнаку 
«два», па іх заяве могуць працягваць 
здаваць далейшыя экзамены для ўдзе- 
лу ў конкурсе толькі на платнае наву
чанне сярод асоб, якія не прайшлі па 
конкурсе на бюджэтныя месцы. Пры 
ўмове, калі такія абітурыенты набяруць 
суму балаў, што перавышае прахадны 
бал, памер аплаты за навучанне па ра- 
шэнні прыёмнай камісіі можа быць да
даткова зніжаны.

12. Асобы, якія скончылі сярэднюю 
навучальную ўстанову з залатым (сярэб
раным) медалём або базавую школу з 
адзнакай, здаюць усе ўступныя выпра- 
баванні.

13. Выпускнікі ліцэя БДУ і выпускнікі 
падрыхтоўчага аддзялення БДУ здаюць 
усе ўступныя выпрабаванні.

14. Пераможцы (дыплом 1 ступені) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, а таксама асобы, 
узнагароджаныя нагрудным знакам лаў- 
рэата спецыяльных фондаў Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь, вызваляюцца ад 
уступнага выпрабавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем адзнакі «дзе
сяць».

Пераможцы (дыплом 2 ступені) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, па іх жаданні мо
гуць быць вызвалены ад уступнага вып- \ 
рабавання па адпаведным прадмеце з 
выстаўленнем адзнакі «дзевяць».

Пераможцы (дыплом 3 ступені) 
рэспубліканскіх прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, па іх жаданні мо
гуць быць вызвалены ад уступнага вы
прабавання па адпаведным прадмеце з 
выстаўленнем адзнакі «восем».

15. У красавіку 2002 года прыёмная 
камісія праводзіць папярэднія платныя 
экзамены: для асоб, якія паступаюць на 
аснове сярэдняй адукацыі, — па бела
рускай мове або рускай мове (пісьмо- 
вае тэсціраванне); для асоб, якія пасту
паюць на аснове базавай адукацыі, — 
па беларускай або рускай мове (дык
тант), па матэматыцы (пісьмова).

Выстаўленая адзнака па жаданні 
абітурыента можа быць залічана ў якасці 
экзаменацыйнай адзнакі на ўступных 
выпрабаваннях. У гэтым выпадку давед
ка аб атрыманай на папярэднім экзаме
не адзнацы павінна быць прадстаўлена 
ў прыёмную камісію пры падачы даку- 
ментаў.

16. Залічэнне ў Юрыдычны каледж 
БДУ праводзіцца па конкурсе  ў 
адпаведнасці з колькасцю балаў, набра- 
ных абітурыентамі на ўступных выпра
баваннях.

Выпускнікам сельскіх школ 2002 
года, якія пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не менш 2 
гадоў, дадаткова налічваюцца тры балы.

Асобы, якія паступалі на Юрыдыч
ны факультэт БДУ па спецыяльнасцях 
«правазнаўства», «эканамічнае права» і 
на факультэт міжнародных адносін БДУ 
па спецыяльнасці «міжнароднае права», 
станоўча вытрымалі ўсе ўступныя вы- 
прабаванні, але не прайшлі па конкурсе 
на бюджэтныя месцы, могуць быць да- 
пушчаны да ўдзелу ў конкурсе ў Юры
дычны каледж БДУ на падставе атры- 
маных адзнак.

Перад залічэннем абітурыенты, ста-

ГОД
ноўча вытрымаўшыя ўсе ўступныя вы- 
прабаванні, праходзяць абавязковае су- 
бяседаванне з дырэктарам Юрыдычна
га каледжа БДУ.

Абітурыенты, якія набралі на ўступ- 
ных экзаменах паўпрахадны бал, але не 
былі залічаны на бюджэтнае навучанне 
або набралі прахадны бал, але атры- 
малі на некаторых экзаменах адзнаку 
«два», залічваюцца па іх заяве на плат
нае навучанне з аплатай у памеры чвэрці 
поўнага кошту навучання.

17. Па-за конкурсам пры атрыманні 
на ўступных выпрабаваннях адзнак у 
балах не ніжэй, чым «пяць», залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся 

без апекі бацькоў;
в) дзеці з сем’яў ваеннаслужачых 

або рабочых і служачых, што займалі 
штатныя пасады ў воінскіх часцях, 
загінуўшых (памерлых) ці стаўшых 
інвалідамі ў час праходжання вайско- 
вай службы або працы ў складзе 
савецкіх войск на тэрыторыі дзяржаў, 
дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама 
дзец і з сем ’яў ваеннаслужачых, 
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры 
праходжанні вайсковай службы;

г) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў унутраных 
спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаў- 
шых інвалідамі пры выкананні службо- 
вых абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, 
дзе вяліся баявыя дзеянні, а таксама 
дзеці з сем’яў асоб начальніцкага і ра
давога складу органаў унутраных спраў, 
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры 
выкананні службовых абавязкаў;

д) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў фінансавых 
расследаванняў Рэспублікі Беларусь, 
загінуўшых (памерлых) пры выкананні 
службовых абавязкаў;

е) інвапіды 1 і 2 труп, а таксама дзеці- 
інваліды;

ж) асобы, якія маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі 
Беларусь “ Аб сацыяльнай абароне гра- 
мадзян, пацярпелых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС” ;

з) беларусы замежжа па рэкаменда- 
цыях беларускіх суполак або навучаль- 
ных устаноў замежжа на спецыяльна вы- 
лучаныя прыёмнай камісіяй БДУ месцы.

18. Пры іншых роўных умовах пера- 
важнае права на залічэнне маюць:

а) інваліды 3 групы пры адсутнасці 
медыцынскіх супрацьпаказанняў;

б) асобы, якія маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 
Закона Рэспублікі Беларусь “ Аб сацы
яльнай абароне грамадзян, пацярпелых 
ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС” ;

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў 
запас, якія маюць ільготы, устаноўле- 
ныя заканадаўствам, і рэкамендацыі 
воінскіх часцей;

г) выпускнікі ліцэя БДУ 2002 года;
д) выпускнікі падрыхтоўчага аддзя

лення БДУ 2002 года па спецыяльнасці 
« правазнаўства»;

е) выпускнікі Нацыянальнага дзяр- 
жаўнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба 
Коласа 2002 года (эканоміка-прававы 
профіль);

ж) асобы, якія маюць стаж практыч- 
най работы не менш двух гадоў;

з) асобы, якія скончылі сярэднюю 
навучальную ўстанову з залатым (сярэб
раным) медалём, сярэднюю спецыяль
ную навучальную ўстанову або ПТВ (на 
аснове базавай школы з атрыманнем ся
рэдняй адукацыі) з дыпломам з адзна
кай;

І) асобы, якія скончылі базавую шко
лу з адзнакай.

19. Усе іншыя пытанні, звязаныя з 
прыёмам у Юрыдычны каледж БДУ, якія 
не адлюстраваны ў дадзеным «Парадку 
прыёму», канчаткова вырашаюцца пры
ёмнай камісіяй БДУ.
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Дырэктар Ліцэя БДУ  —  
Генадзь Уладзіміравіч ПАЛЬЧЫК

г. М інск, 
вул. Ульянаўская, 8, 
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У ж о адзінаццаць гадоў 
існуе ліцэй БДУ — унікальная 
ўстанова новага тыпу. Гэты пе- 
рыяд можа падацца мізэрным 
у параўнанні з 80-гадовым уз- 
ростам Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта. Аднак пра 
ўзровень навучальнай устано- 
вы сведчыць не толькі час яе 
існавання. A ліцэй БДУ яскра- 
ва пацвярджае гэты факт.

Гісторыя ліцэя вядзе свой 
пачатак з 1989 года, калі была 
падпісана пастанова Савета 
Міністраў БССР ад 18 ліпеня 
«Аб арганізацыі пры БДУ імя 
У.І. Леніна Мінскай сярэдняй 
спецыялізаванай школы». Пер- 
шым дырэктарам яе стаў Аляк- 
сандр Іванавіч Жук, цяпер док
тар педагагічных навук, прафе
сар. Першыя заняткі пачаліся 
10 студзеня 1990 года. У на- 
ступным, 1991 годзе Мінскай 
сярэдняй спецыялізаванай 
школе пры БДУ выдзелілі

асобны будынак па вуліцы 
Маякоўскага.

3 атрыманнем Рэспублікай 
Беларусь статусу незалежнай 
дзяржавы пачалося актыўнае 
стварэнне сістэмы нацыяналь- 
най адукацыі, у рамках якой 
былі заснаваны новыя тыпы 
ш кол  — л іц э і, ка л е дж ы , 
гімназіі і г.д. Зразумела, спе- 
цыялізаваная школа пры БДУ, 
улічваючы яе асаблівы статус 
і ўзровень выкладання, не маг- 
ла заставацца ў баку ад гэтых 
працэсаў. Як заканамерны 
вынік — загад міністра аду- 
кацыі ад 8 чэрвеня 1993 года 
«Аб рэарганізацыі М інскай 
сярэдняй спецыялізаванай 
школы пры БДУ ў Ліцэй пры 
БДУ». Рашэннем Мінгарвы- 
канкама ад 29 снежня 1999 
года зарэгістравана вучэбна- 
ад укацы й ная  ўстанова — 
ліцэй Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта.

Яшчэ ў 1995 г. пастановай 
калегіі Мінадукацыі было вы- 
рашана размясціць ліцэй па 
вуліцы Ульянаўскай. Летась 
выкладчыкі і ліцэісты атрымалі 
выдатна абсталяваны ў адпа- 
веднасці з самымі высокімі еў- 
рапейскімі стандартам! буды
нак. Ba ўрачыстай цырымоніі 
яго адкрыцця, якая адбылася 
29 мая 2001 года, прыняў удзел 
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь 
А .P. Лукашэнка.

Ліцэй БДУ займае асаблі- 
вае месца сярод навучальных 
устаноў нашай краіны. Ужо 
адно тое, што тут рыхтуюцца 
будучыя студэнты вядучай ВНУ 
рэспублікі, прыкметна вылучае 
яго сярод іншых, накладвае 
асаблівую адказнасць як на 
выкладчыкаў, так і на саміх 
ліцэістаў. У ліцэй БДУ трап- 
ляе выключна таленавітая мо- 
ладзь, школьнікі, якія падчас 
навучання ў агульнаадукацый- 
ных школах выявілі выдатныя 
здольнасці па гуманітарных і 
прыродазнаўчых дысцыплінах.

Асноўнай мэтай навучаль- 
нага працэсу ў ліцэі з ’яўляец- 
ца фарміраванне творчай асо
бы, інтэлігентнага, гарманічна 
развітага маладога чалавека з 
вялікім патэнцыялам, здольна- 
га да далейшага назапашван- 
ня глыбокіх і грунтоўных ведаў, 
атрымання адукацыі на самым 
высокім узроўні, сацыяльна 
актыўнага, сапраўднага носьбі- 
та лепшых нацыянальных і сус- 
ветных духоўных каштоўнас- 
цяў.

Гэта дазваляе інтэгравацца і 
плённа працаваць у сусветнай 
культурна-інфармацыйнай і на-
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У Ліцэй БДУ прымаюцца навучэнцы, якія пра- 

жываюць на тэрыторыі Беларусі і закончылі ў 
бягучым годзе 9 класаў агульнаадукацыйнай 
школы, для працягу навучання ў 10-11 класах 
па наступных спецыяльнасцях: фізіка, матэма
тыка, хімія, хімія і біялогія, руская і беларуская 
філалогія, гісторыя і грамадазнаўства. Набор у 
Ліцэй адбываецца шляхам правядзення агуль- 
наадукацыйнага тэста (пісьмова) і конкурсных 
уступных экзаменаў з 15 чэрвеня па 22 чэрвеня.

Парадах правядзення экзаменаў
Агульнаадукацыйны тэст праводзіцца перад 

экзаменамі. Тэст ацэньваецца залік/незалік. Абі- 
турыенты, якія атрымалі незалік, не дапускаюц-’ 
ца да здачы экзаменаў.

Пералік экзаменаў па спецыяльнасцях: 
фізіка: фізіка (пісьмова), матэматыка (пісьмо- 

ва), фізіка (вусна з пісьмовым заданием);
матэматыка: матэматыка (пісьмова), фізіка 

(пісьмова), матэматыка (вусна);
хімія: хімія (пісьмова), матэматыка (пісьмо- 

ва), хімія (вусна);
хімія—біялогія: хімія (пісьмова), матэматыка 

(пісьмова), біялогія (вусна з пісьмовым задан
ием);

руская і беларуская філалогія: руская мова 
(ды ктоўка), беларуская мова і л ітаратура 
(пісьмовы тэст), руская літаратура (вусна);

гісторыя і грамадазнаўства: сусветная 
гісторыя /найноўшы ча с / (пісьмовы тэст), бе
ларуская мова ці руская мова (дыктоўка), гісто- 
рыя Беларусі (вусна). Пра свой выбар экзамена 
(руская ці беларуская дыктоўка) абітурыент па- 
ведамляе пры падачы дакументаў.

Абітурыенты, якія атрымалі адзнаку «2», да 
здачы дапейшых экзаменаў не дапускаюцца.

Без уступных экзаменаў у Ліцэй прымаюцца: 
пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па 

наступных предметах:
— у матэматычны клас — па матэматыцы 

(дыпломы I, !I, IN ступеняў), па інфарматыцы

(дыпломы I ступені);
— у фізічны клас — па фізіцы (дыпломы I, 

Il ступеняў);
— у хімічны клас — па хіміі (дыпломы I, Il 

ступеняў);
— у хіміка-біялагічны клас — па хіміі і бія- 

логіі (дыпломы I ступеняў);
— у філалагічны клас — па рускай ці бела

рускай мове (дыпломы I, Il ступеняў);
— у гістарычны клас — па гісторыі (дыпло

мы I ступені);
— пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды 

«Абітурыент Ліцэя» (праводзіцца ў красавіку- 
маі).

Вызваляюцца ад пісьмовага экзамена (па бія- 
логіі — ад вуснага) з выстаўленнем адзнакі «5»:

— пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па 
гісторыі (дыпломы II, III ступеняў) — у гістарыч- 
ны клас; хіміі і біялогіі (дыпломы II, III ступе- 
няў) — у хіміка-біялагічны клас; рускай і бела
рускай філалогіі (дыплом NI ступені) —• у філа- 
лагічны клас; хім іі (дыплом NI ступені) — у 
хімічны клас; фізіцы (дыплом III ступені) — у 
фізічны клас;

— прызёры адкрытых Рэспубліканскіх алім- 
піяд «Абітурыент Ліцэя — 2002».

Агульнаадукацыйны тэст і астатнія экзамены 
здаюцца на агульных падставах.

Пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па 
інфарматыцы (дыпломы II, III ступеняў), якія па- 
ступаюць у матэматычны клас і атрымалі залік 
па агульнаадукацыйным тэсце, здаюць экза
мен па матэматыцы (пісьмова). Пры атрыманні 
адзнакі «4» і вышэй яны залічваюцца па-за кон
курсам, пры атрыманні адзнакі «3» ці «3,5» — 
здаюць астатнія экзамены і ўдзельнічаюць у 
агульным конкурсе.

Пераможцы Рэспубліканскай алімпіяды па 
прадметах, якія не з’яўляюцца прафілюючымі 
на дадзеную спецыяльнасць, здаюць экзамены 
і ўдзельнічаюць у агульным конкурсе з атры
маннем аднаго дадатковага бала.

вуковай прасторы. Ліцэй БДУ 
працуе ў гэтым жа рэчышчы. 
Навучальна-выхаваўчая работа 
праводзіцца на 9 профільных 
кафедрах: матэматыкі, ф ізікі, 
прыродазнаўчых дысцыплін, 
беларускай мовы і літаратуры, 
рускай мовы і літаратуры, гра- 
мадскіх навук, замежных моў, 
інфарматыкі, фізічнага выхаван- 
ня. Спецыялізацыя праводзіцца 
па двух цыклах — гуманітар- 
ным і прыродазнаўчым.

Ліцэй мае 22 спецыялізава- 
ныя класы. Агульная колькасць 
навучэнцаў — 515 чалавек. 
Паказчыкам паспяховай рабо
ты ліцэя БДУ з ’яўляюцца шмат- 
л ік ія  перамогі на рэспублі- 
канскіх і міжнародных апімпі- 
ядах. За 11 гадоў свайго існа- 
вання ліцэісты атрымалі на 
рэспубліканскіх алімпіядах 402 
дыпломы і 106 пахвапьных вод- 
гукаў, на міжнародных — 59 
дыпломаў і 6 пахвальных вод- 
гукаў. 3 1992 года навучэнцы 
ліцэя актыўна ўдзельнічаюць у 
рэспубліканскіх і міжнародных 
турнірах юных фізікаў, хімікаў 
і матэматыкаў. I тут выступленні 
можна лічыць паспяховымі, пра 
што сведчаць 81 дыплом і 13 
пахвальных водгукаў.

У апошнія гады 186 ліцэі- 
стаў узнагароджаны прэміямі, 
а 5 сталі лаўрэатамі стыпен- 
дый спецыяльнага фонду Прэ- 
зідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацыяльнай падтрымцы адора- 
ных вучняў і студэнтаў. Пра 
высокі ўзровень падрыхтоўкі 
гаворыць і такая красамоўная 
лічба: 98% выпускнікоў ліцэя 
паступаюць у вышэйшыя наву- 
чальныя ўстановы. Шэсць ча

лавек ужо абаранілі кандыдац- 
кія дысертацыі па прырода- 
знаўчых дысцыплінах.

Ліцэй ужо нельга ўявіць без 
своеасабл івы х, уласц івы х 
толькі гэтай навучальнай уста- 
нове традыцый, якія склаліся 
за 11 гадоў існавання і ствара- 
юць непаўторную атмасферу 
ліцэя. Гэтыя традыцыі скірава- 
ныя на выхаванне ў вучняў леп
шых асабістых якасцей, усве- 
дамленне сябе сапраўднымі 
ліцэістамі, якія павінны заўсё- 
ды высока трымаць гэтае гана- 
ровае званне, быць адказнымі 
за імідж сваёй навучальнай ус- 
тановы.

Сярод такіх мерапрыем- 
стваў — пасвячэнне ў Свяш- 
чэнны ордэн ліцэістаў, Дзень 
настаўніка, свята ліцэйскай по- 
шты, навагодні баль, дзень на- 
раджэння ліцэя, дзень святога 
Валянціна, дзень ліцэйскага 
гумару і, нарэшце, выпускны 
баль. Падрыхтоўка і ўдзел у 
гэтых імпрэзах яднаюць ліцэі- 
стаў.

У ліцэі дзейнічаюць інстру- 
ментальны ансамбль «Музы
кальный момент» (мастацкі 
кіраўнік B.B. Калач), ансамбль 
эстраднага танца «Глорыя» 
(мастацкі кіраўнік В.І. Гусінец). 
Малодшай «сястрой» ансамб
ля з’яўляецца дзіцячая танце
вальная студыя.

Клуб інтэлектуальных гуль- 
няў існуе ў ліцэі БДУ ўжо чац- 
вёрты год. Каманды знаўцаў 
ліцэя бяруць удзел і ў гарадскіх 
чэмпіянатах па інтэлектуальных 
гульнях, і ў рэспубліканскіх тур- 
нірах, і нават у міжнародных 
фестывалях.

Ha канікулах праводзяцца 
разнастайныя вандроўкі па 
гістарычных мясцінах Беларусі, 
у зімовы час папулярнасцю ка- 
рыстаюцца паходы на прыро- 
ду з лыжамі і санкамі. Кож 

ную вясну ліцэй БДУ выязджае 
на турыстычны злёт. Каля 
400 чалавек з палаткамі, рукза- 
камі накіроўваюцца за горад. 
Праграма злёту самая разнас- 
тайная: конкурсы, спаборніцт- 
вы па спартыўным арыента- 
ванні, турыстычныя песні і шмат 
іншага.

У выкладчыкаў і ліцэістаў 
усталявапася цеснае міжнарод- 
нае супрацоўніцтва. На праця
гу апошніх 8 гадоў капя 300 
ліцэістаў і настаўнікаў наведалі 
Швецыю (г. Векшэ) у рамках 
праграмы двухбаковага абмену 
і супрацоўніцтва. Больш за 20 
чалавек атрымалі магчымасць 
наведаць Англію. 8 ліцэістаў 
пабывалі на вучобе ў Амеры- 
цы па праграме фонду Сораса. 
У студзені 1998 годзе група 
ліцэістаў упершыню прыняла 
ўдзел у міжнароднай прагра
ме «Civic Educaition», якая 
фінансуецца Інфармацыйным 
агенцтвам З ІІІА . У 1998 годзе 
ліцэй прымаў удзел у штога- 
довым міжнародным мала- 
дзёжным сімпозіуме «The Pax 
Baltica Teenager Symposium», 
які арганізоўваў шведскі Інсты- 
тут Балтыкі. Разглядаецца пы- 
танне пра ўступленне ліцэя 
БДУ ў сістэму Міжнароднай 
праграмы бакалаўрыята.

Ліцэй актыўна заяўляе пра 
сябе і сваю краіну на сусвет- 
ным узроўні. Пра гэта сведчаць 
перамогі ліцэістаў на міжнарод- 
ных алімпіядах і ўдзел у міжна- 
родных канферэнцыях. Ліцэі- 
сты паказалі свой высокі інтэ- 
лектуальны ўзровень у такіх 
краінах, як Германія, Ісландыя, 
Галандыя, Канада, Аўстралія, 
Аргенціна, Венгрыя, Польшча, 
Балгарыя, Расія, Украіна, Typ- 
кменістан, Вялікабрытанія, Py- 
мынія, Швецыя, Злучаныя Шта
ты Амерыкі, Турцыя, Таіланд, 
Індыя, Італія.

Дакументы прымаюцца з 13 мая па 10 чэр
веня 2002 года.

Для ўдзелу ў экзаменах неабходныя наступ
ныя дакументы: заява на імя дырэктара, меды- 
цынская даведка (форма 086/у), 6 фотаздым- 
каў 3x4, выпіска аб адзнаках за 1-3 чвэрці 9-га 
класа.

На час здачы экзаменаў інтэрнат не прадас- 
таўляецца.

Навучанне ў Ліцэі бясплатнае. Існуе таксама 
платная форма навучання на дагаворнай асно- 
ве.

Выпускнікі Ліцэя 2001 года, якія маюць атэ- 
стат без троек, карыстаюцца льготамі медалі- 
стаў агульнаадукацыйных школ пры паступленні 
ў БДУ.

У Ліцэі існуе таксама такая форма платнага 
навучання, як падрыхтоўчыя курсы «Вячэрні 
Ліцэй» для навучэнцаў 8-9 класаў для паглыб- 
ленага вывучэння асобных прадметаў.

Адрас: 220030, г. М інск, вул. Ульянаў- 
ская, 8. Тэл. 209-56-19, 209-56-11, 209-56-13.

ДЛІНПІЯДА «ДБІТУРЫЕНТ 
Л1ЦЭЯ БДУ -  2002»

Навучальна-адукацыйная ўстанова «Ліцэй 
БДУ» праводзіць алімпіяды па наступных дыс- 
цыплінах: беларуская мова, руская мова, матэ
матыка, фізіка, хімія.

Пераможцы алімпіяды "Абітурыент Ліцэя 
БДУ — 2002” маюць права залічэння ў 10-ы 
клас Ліцэя БДУ без уступных экзаменаў на ад
паведныя спецыяльнасці. У алімпіядах могуць 
прымаць удзел навучэнцы 9-х класаў сярэдніх 
школ.

Дата І час правядзення першага тура:
беларуская мова — 7 красавіка, 10.00;
руская мова — 7 красавіка, 10.00;
хімія — 14 красавіка, 10.00;
матэматыка — 21 красавіка, 10.00;
ф ізіка — 12 мая, 10.00.
Першы тур алімпіяды па ўсіх прадметах бу- 

дзе праводзіцца ў будынку хімічнага факультэ
та БДУ па адрасе: г. Мінск, вул. Ленінградская,
14. Пра дату, месца І час правядзення другога 
тура будзе паведамлена пасля правядзення пер
шага тура.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў пачынаецца за га- 
дзіну да пачатку алімпіяды.

Удзельнікам неабходна мець пры сабе да- 
ведку са школы з наклееным фотаздымкам, за- 
вераную школьнай пячаткай, наконт таго, што 
прад’яўнік з ’яўляецца навучэнцам 9-га класа; 
ручку, сшытак (12 аркушаў), 5000 рублёў (apra- 
нізацыйны ўзнос).

Жадаючым прыняць удзел у алімпіядзе не
абходна падаць заяўку па тэлефонах у Мінску 
209-56-19, 209-56-13 (з 10.00 да 17.00), а так
сама на адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ульянаў- 
ская, 8, каб. 100, "Алімпіяда". У заяўцы неаб
ходна ўказаць прадмет, прозвішча, імя, горад, 
нумар школы.

Прыём заявак па телефоне альбо ў пісьмо- 
вай форме спыняецца за 1 дзень да правядзен
ня першага тура.
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ПРЫЁННАЯ KANICIfl БД9-2002
Старшыня прыёмнай камісіі

— рэктар БДУ прафесар Казулін 
Аляксандр Уладзіслававіч.

Першы намеснік старшыні —
прарэктар па вучэбнай рабоце 
прафесар Аджаеў Уладзімір Ба- 
рысавіч.

Намеснік старшыні — на
чальник галоўнага ўпраўлення ву
чэбнай і навукова-метадычнай 
работы дацэнт Самахвал Віктар 
Васільевіч.

Адказны  сакратар — на-
меснік дэкана геаграфічнага фа- 
культэта дацэнт Смалякоў Ге- 
надзь Сцяпанавіч.

А драс для паш товай  
карэспандэнцыі: 220050, г. Мінск, 
праспект Ф. Скарыны, 4, Бела
руси дзяржаўны універсітэт, пры- 
ёмная камісія (указаць факультэт 
і спецыяльнасць).

Граф ік работы прыёмнай 
камісіі па прыёме дакументаў: 

панядзелак
аўторак з 9 да 16 гадзін
серада (перапынак на 
чацвер абед —
пятніца з 12 да 13 гадзін)

субота
нядзеля

з 9 да 13 гадзін 
выхадны дзень

Даведкі па тэл. 226-59-51.

Адказны  сакратар пры ём най кам іс іі  —  

дацэнт Генадзь Сцяпанавіч С М АЛЯ КО Ў

таў з яўляецца адным з галоўных 
і адказных мерапрыемстваў у 
дзейнасці універсітэта. Таму пры- 
ёмная камісія працуе амаль поў- 
ны год. Спачатку яе дзейнасць 
абмяжоўваецца прафарыентацый- 
най і тлумачальнай работай, але 
з надыходам вясны колькасць і 
разнастайнасць накірункаў дзей- 
насці камісіі рэзка ўзрастае. Гэта 
выклікана правядзеннем “ Дзён 
адкрытых дзвярэй", алімпіяд “ Абі- 
турыент БДУ-2002” , папярэдніх эк- 
заменаў па матэматыцы і дзяр- 
жаўных мовах. Усе мерапрыем- 
ствы скіраваны на стварэнне для 
абітурыентаў роўных магчымас- 
цяў на конкурсных выпрабаван- 
нях. Ужо падрыхтаваны прагра- 
мы для тых, хто мяркуе паступаць 
у БДУ ў 2002 г., і праграмы гэтыя 
максімальна набліжаны да школь
ных праграм. Але прыёмная камі- 
сія не правярае ўзровень ведаў, 
атрыманых у школах, гімназіях, 
ліцэях і г.д., яна праводзіць кон- 
курсны адбор праз сістэму вып- 
рабаванняў, каб вызначыць сярод 
маладых людзей найбольш пад- 
рыхтаваных і з вялікім жаданнем 
вучыцца. У БДУ добразычліва 
ставяцца да ўсіх, хто пераступіў 
парог універсітэта. Магчымасць 
вучыцца пашыраецца за кошт 
платнай і завочнай формаў наву
чання. Абітурыент павінен вельмі 
ўважліва азнаёміцца з парадкам

прыёму ў БДУ, паклапаціцца аб не- 
абходных дакументах і, самае га- 
лоўнае, добра падрыхтавацца да 
выпрабаванняў.

Самую першую інфармацыю і 
дапамогу можна атрымаць у гра- 
мадскай прыёмнай камісіі, дзе 
будзе запаўняцца анкета абітуры- 
ента — вельмі важны дакумент, бо 
ад таго, як ён будзе запоўнены, у 
многім залежыць і трупа, і рэалі- 
зацыя магчымых ільгот, і інш., але 
звесткі павінны пацвярджацца ад
паведным! дакументамі. Анкета 
будзе праверана тэ;.;;ічнымі сак- 
ратарамі, затым аформіцца аса- 
бовая справа і выдадзены ў аз- 
начаны загадзя тэрмін экзамена- 
цыйны ліст. БДУ мае права пра- 
водзіць выпрабаванні па сваіх 
правілах, таму ёсць некаторыя 
адметнасці. Прыёмная камісія не 
ўлічвае дакументы цэнтралізава- 
нага тэсціравання, бо БДУ пра- 
водзіць сваё тэсціраванне. Пры- 
ём дакументаў будзе ажыццяў- 
ляцца з 24 чэрвеня па 6 ліпеня, а 
ўступныя выпрабаванні з 8 па 
20 ліпеня, і толькі на факультэты, 
дзе толькі платнае навучанне, ды 
ў Міжнародны гуманітарны інсты- 
тут тэрміны будуць іншымі. БДУ 
дае магчымасць атрымаць на плат
най ,аснове другую вышэйшую 
адукацыю або паралельна вучыц
ца, каб мець два дыпломы. На кон- 
KypCHbixi уступных выпрабаваннях 
абітурыенты могуць атрымліваць 
адзнакі ў балах ад 1 да 10, а па 
дысцыплінах, абраных па жаданні, 
— ад 0 да 5. Залічэнне ў лік сту- 
дэнтаў адбудзецца да 22 ліпеня 
толькі пры наяўнасці арыгінала 
дакумента аб сярэдняй адукацыі. 
Неабходна ўважліва сачыць за 
ўсімі аб'явамі прыёмнай камісіі, 
за раскладам выпрабаванняў І 
кансультацый. Гэта дазволіць паз- 
бегнуць залішніх хваляванняў і не- 
дарэчнасцей пры паступленні ў 
БДУ. Але, калі яны адбыліся, не
абходна звяртацца туды, куды па- 
даваліся дакументы.

ДНІ АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ
Беларускі дзяржаўны універсітэт 
праводзіць Д н і адкрытых дзвярэй:

для абітурыентаў гістарычнага факультэта, фа
культэта журналістыкі, філалагічнага факультэ
та, факультэта міжнародных адносін, юрыдыч- 
нага факультэта, факультэта філасофіі і сацы
яльных навук, факультэта кіравання і сацыяль
ных тэхналогій, Міжнароднага гуманітарнага 
інстытута — 15 красавіка;

для абітурыентаў механіка-матэматычнага фа
культэта, факультэта прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі, факультэта радыёфізікі і элект- 
ронікі, фізічнага факультэта, хімічнага факуль
тэта, біялагічнага факультэта, геаграфічнага фа
культэта, факультэта фундаментальней і альтэр- 
натыўнай медыцыны, эканамічнага факультэта, 
факультэта менеджменту нерухомай маёмасці, 
юрыдычнага каледжа — 22 красавіка.

Чача та к  Дзён адкрытых дзвярэй  —  у 14 
гадзін у  актовой зале галоўнага корпуса БДУ  
(г. Мінск, прасп. Ф. Скарыны, 4).

ПДЛДЖЭННЕ
as правядзевні папярэдщ платных экзамена!/ 

для паступаючых у Беларуси/ дзяржаўны універсітэт у 2092 годзе
Мэтай правядзення папярэдніх 

платных экзаменаў з ’яўляецца 
прадастаўленне ўсім абітурыен- 
там магчымасці азнаёміцца з па
радкам правядзення ў БДУ уступ
ных экзаменаў па матэматыцы 
(пісьмова), па беларускай мове 
або рускай мове (пісьмовае тэс- 
ціраванне), па беларускай мове І 
літаратуры або рускай мове і літа- 
ратуры (сачыненне), па беларус
кай мове або рускай мове (дык- 
тант), іх зместам і ўзроўнем пра- 
д’яўляемых на іх патрабаванняў, 
ацаніць узровень сваёй асабістай 
падрыхтоўкі для ўдзелу ў конкур
сных уступных выпрабаваннях.

Папярэднія платныя экзамены 
праводзяцца прыёмнай камісіяй 
БДУ ў поўнай адпаведнасці з нар- 
матыўнымі дакументамі па арга- 
нізацыі і правядзенні ўступных 
выпрабаванняў.

Па выніках папярэдніх экзаме- 
наў выстаўляюцца адзнакі, якія па 
жаданні абітурыента могуць быць 
залічаны ў якасці экзаменацыйных 
адзнак пры паступленні ў 2002 
годзе ў БДУ на тыя спецыяль- 
насці, дзе такія экзамены праду- 
гледжаны «Парадкам прыёму». У 
гэтым выпадку даведка аб атры- 
манай на папярэднім экзамене ад- 
знацы павінна быць прадстаўле- 
на ў прыёмную камісію пры па- 
дачы дакументаў.

Папярэднія экзамены право
дзяцца: па беларускай мове або 
рускай мове (пісьмовае тэсціра- 
ванне), па беларускай мове і літа- 
ратуры або рускай мове і літара-

туры (сачыненне), па беларускай 
мове або рускай мове (дыктант) 
— 14 красавіка; па матэматыцы 
(пісьмова) — 21 красавіка.

Удзел у папярэднім экзамене 
аплачваецца:

па матэматыцы (пісьмова), па 
беларускай мове або рускай мове 
(пісьмовае тэсціраванне), па бе
ларускай мове і літаратуры або 
рускай мове і літаратуры (сачы
ненне) — у памеры 70000 рублёў 
(для абітурыентаў, якія пастаян
на пражываюць у сельскіх насе- 
леных пунктах, — у памеры 50000 
рублёў);

па беларускай мове або рус
кай мове (дыктант) — у памеры 
50000 (для абітурыентаў, якія па
стаянна пражываюць у сельскіх 
населеных пунктах, — у памеры 
30000 рублёў).

Грошы адпраўляюцца пашто- 
вым або банкаўскім пераводам з 
паметкай “ Папярэдні экзамен” на 
адрас: 220050, г. Мінск, прасп. 
Ф. Скарыны, 4, БДУ, разліковы 
рахунак 3622204930033 у Мінскай 
гарадской дырэкцыі AAT “ Бел- 
інвестбанк” , код 764. Жадаючыя 
могуць ажыццявіць аплату непас- 
рэдна ў разлікова-касавых цэнт
рах БДУ (вул. Кастрычніцкая, 10 
або вул. Бабруйская, 9).

Для ўдзелу ў папярэднім экза
мене абітурыенты ажыццяўляюць 
адпаведную аплату І падаюць за
яву на імя рэктара БДУ, у якой 
указваюць:

1) прозвіш ча, імя, імя па 
бацьку;

2) поўны хатні адрас з паш- 
товым індэксам І тэлефонам;

3) назву папярэдняга экзаме
на;

4) навучэнцы — школу І клас 
або навучальную ўстанову І курс, 
а тыя, хто ўжо мае сярэднюю аду
кацыю, — год заканчэння наву- 
чальнай установы І характер ця- 
перашніх заняткаў;

5) факультэт, спецыяльнасць 
І форму навучання, на якую збіра- 
ецца паступаць абітурыент.

Копія квітанцыі аб аплаце пры- 
кладаецца да заявы.

Абітурыенты, якія вырашылі 
прыняць удзел у некалькіх экза
менах, заяву на кожны экзамен 
пішуць асобна.

Заявы накіроўваюцца пісьмом 
на адрас: 220050, г. Мінск, прасп. 
Ф. Скарыны, 4, БДУ, прыёмная 
камісія або падаюцца непасрэд- 
на ў сакратары ят прыёмнай 
камісіі (вул. Ленінградская, 16, 
п. 112, тэл. 226-59-51).

Апошні тэрмін адпраўкі заяў 
— 5 красавіка 2002 г.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў папя- 
рэдніх платных экзаменаў будзе 
ажыццяўляцца з 8-00 да 8-45 у ве- 
стыбюлі галоўнага корпуса БДУ 
(прасп. Ф. Скарыны, 4). Накіра- 
ванне ў аўдыторыю будзе выда- 
вацца толькі пры прад’яўленні 
пашпарта ці іншага пасведчання 
асобы, выдадзенага органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў, і 
квітанцыі аб аплаце.

Пачатак папярэдніх платных 
экзаменаў у 9-00.
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