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СПЕЦВЫПУСК ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт 
з’яўляецца інавацыйным універ
сітэтам з перадавымі тэхналогіямі і 

методыкамі навучання, шматтысячнай 
карпарацыяй прафесіяналаў, аўтарытэт
ных навукоўцаў і найлепшых выклад
чыкаў. 

У БДУ функцыянуе найбуйнейшы ў 
краіне Адукацыйны партал з выкарыстан
нем электронных сродкаў навучання. Ён 
абслугоўвае 7800 навучаль ных дысцыплін 
з колькасцю карыстальнікаў каля 25000 
чалавек. 

Выкладчыкі ўніверсітэта пастаянна 
ўкараняюць у вучэбны працэс інавацый
ныя метады і кейсы, эўрыстычныя, пра
ектныя і творчыя заданні. 

Ва ўніверсітэце выбудаваны поўны 
цыкл «навучанне – навука – вытвор
часць». БДУ ажыццяўляе інтэграцыю 
навучальнанавуковавытворчых працэ

саў і садзейнічае камерцыялізацыі тэхна
лагічнай прадукцыі. 70 праектных каманд 
прайшлі акселерацыю на базе стартап
цэнтра.

Да нас паступаюць пераможцы 
рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсаў і алімпіяд. Сёння ў БДУ 

навучаецца каля 350 студэнтаў, якія 
адзначаны ўзнагародамі спецыяльнага 
фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 
па сацыяльнай падтрымцы адораных 
навучэнцаў і студэнтаў. Сярод іх пера
можцы беларускіх студэнцкіх алімпіяд 
па кітайскай мове і юрыспрудэнцыі, 
міжнародных алімпіяд па матэматыцы і 
ў галіне інфарматыкі і праграмавання і 
інш. Прыёмная кампанія 2022 года была 
«ўраджайная» на залатых медалістаў і 
выдатнікаў, 82% юнакоў і дзяўчат на
бралі больш за 300 балаў на ЦТ. Сярэдні 
конкурс быў 1,7 чалавека на месца.

Універсітэт стварае ўсе неабходныя 
ўмовы для арганізацыі вольнага ча
су, правядзення розных культурных 

і спартыўных мерапрыемстваў для 
студэнтаў. Грамадскія моладзевыя ар
ганізацыі і органы студэнцкага сумеснага 
кіравання БДУ садзейнічаюць рэалізацыі 
моладзевых, выхаваўчых і сацыяльных 
праграм універсітэта, спрыяюць патрыя
тычнаму выхаванню моладзі і рэалізацыі 
адукацыйнага турызму.

Актыўныя студэнты маюць усе магчы
масці для самарэалізацыі. Штогод ва 
ўніверсітэце рэалізуюцца больш за 150 
моладзевых праектаў, існуюць 13 твор
чых калектываў і 143 творчыя аб’яднанні 
і клубы. БДУ надае шмат увагі фізічнай 
падрыхтоўцы студэнтаў: арганізаваны 
30 спартыўных секцый і больш за 100 
груп спартыўнага ўдасканалення, дзей
нічае Рэспубліканскі цэнтр алімпійскага 
рэзерву па футболе БДУ.

На старонках нумара размешчаны візітоўкі з карыснай інфармацыяй пра 
факультэты і інстытуты БДУ, а таксама пра Юрыдычны каледж і Ліцэй БДУ.  
Гэтае выданне дапаможа вам зарыентавацца ў безлічы спецыяльнасцяў 
універсітэта і даведацца пра студэнцкую навуку і жыццё.

Штогод збіраем 
найлепшых абітурыентаў! 
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Біялагічны факультэт

Дэкан – доктар біялагічных 
навук прафесар, член
карэспандэнт НАН Беларусі 
Вадзім Віктаравіч ДЗЯМІДЧЫК 

Адрас: г. Мінск,
вул. Курчатава, 10 

Тэл. 2095808, 
2095902 

Еmail: bio@bsu.by

www.bio.bsu.by

Таццяна ЛАВІЦКАЯ, 
намеснік дырэкта-
ра ТАА «Незалеж-
ная лабараторыя 

Інвітра». Выпускніца 
2003 г. 

– З кожным годам біялагічныя веды 
становяцца ўсё важнейшымі для рашэн
ня задач, якія ўзнікаюць перад чала
вецтвам. Ключавая асаблівасць прафесіі 
біёлага заключаецца ў тым, што яна 
складаецца з вялікай колькасці спецыялі
зацый. І для паспяховай працы 
спатрэбіцца зрабіць свой выбар. 
Зрэшты, пачаць навучанне можна па 
агульным профілі, а на старэйшых курсах 
зразумець, што сапраўды больш блізкае. 
Добрая гэта прафесія і тым, што з часам 
пры жаданні можна даволі хутка пераква
ліфікавацца.

Пасля біяфака я вырашыла звязаць сваё 
жыццё з аховай здароўя і перакваліфіка
вацца ва ўрача лабараторнай дыягно
стыкі. Пасля стажыроўкі па спецыяльнасці 
«клінічная лабараторная дыягностыка» я 
пачала працу ў 1 ГКБ г. Мінска ўрачом 
лабараторнай дыягностыкі. Праз нека
торы час мне паступіла прапанова стаць 
загадчыцай адной з паліклінік г. Мінска. 
Прыйшлося шмат чаму вучыцца на новым 
працоўным этапе. Пасля я ўзначаліла 
самую вялікую клінікадыягнастычную 
лабараторыю 10й гарадской клінічнай 
бальніцы. З вялікай цеплынёй і пачуццём 
задавальнення сваёй працай успамінаю 
гэтыя гады. Набыты досвед працы 
дазволіў мне ў далейшым узначаліць 
Рэспубліканскі цэнтр лабараторнай 
дыягностыкі. У 2019 годзе я атрымала 
прапанову заняцца кантролем якасці 
аказання лабараторных паслуг у 
медыцынскай лабараторыі «Інвітра». 
Працую ў дадзенай кампаніі намеснікам 
дырэктара па якасці.

Лічу, што наяўнасць біялагічнай адукацыі 
дазваляе рэалізавацца ў шматлікіх цікавых 
і запатрабаваных кірунках дзейнасці. 
Перакваліфікацыя ў сумежную галіну, 
засваенне грамадска значнай прафесіі, 
кар’ерны рост – мэты, якіх можна 
дасягнуць  дзякуючы біялагічнай адукацыі. 

Хачу пажадаць усім супрацоўнікам і 
студэнтам улюбёнага біяфака моцнага 
здароўя, высокага патэнцыялу і шырокіх 
магчымасцяў, а абітурыентам – толькі 
паспяховых стартаў і бесперашкоднага 
дасягнення мэт!

Водгукі выпускнікоўБіялагічны факультэт –  
самы вялікі сярод 
прыродазнаўчых факультэтаў

У структуры факультэта: 9 кафедраў, 9 наву
ковадаследчых лаба раторый, заалагічны 
музей, батанічны сад, гербарый, вучэбна 
навуковы цэнтр «Нарачанская біялагічная 
станцыя імя Г. Г. Він берга». 

Функцыянуюць 9 філіялаў кафедраў на 
базе НАН Бела русі, прыродаахоўных уста
ноў і прамысловых прадпрыемстваў. 

Працуюць 3 акадэмікі, 3 члены карэс
пандэнты НАН Беларусі, 19 дактароў і 85 
кандыдатаў навук.

Навучаюцца каля 1800 студэнтаў, 50 
магістрантаў і 50 аспірантаў, у тым ліку за
межнікі з Эквадора, Кітая, Ірака, Турцыі, Ка
захстана, Туркменістана, Расіі і Украіны.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 

• «Біялогія» ,
• «Біяінжынерыя і біяінфарматыка», 
• «Біятэхналогія»,
• «Фундаментальная і прыкладная 
біятэхналогія»,
• «Біяхімія»,
• «Мікрабіялогія»,
• «Экалогія». 

Студэнты атрымліваюць адну з 6 кваліфіка
цый: «Бiёлаг. Выкладчык», «Біяінжынер-
біяінфарматык», «Біятэхнолаг», «Біяхімік»,  
«Мікрабіёлаг», «Эколаг. Выкладчык». Для 
спецыяльнасцi «Фундаментальная і пры
кладная бiятэхналогiя» дадаткова ат
рымліваюць ступень «Магістр». На завочным 
аддзяленні падрыхтоўка вядзецца па спе
цыяльнасцях «Біялогія», «Біяхімія», «Мікра
біялогія» і «Экалогія».

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Дзейнічаюць 9 студэнцкіх навуковых гурт 
коў, 4 студэнцкія навуковадаследчыя лаба
раторыі: малекулярнай біятэхналогіі; пры
кладных праблем расліннай клеткі і біятэхна
логіі раслін; структуры і дынамікі біяраз
настайнасці; біяінфарматыкі і малекулярнай 
эвалюцыі жывёл. 

Пры гэтым студэнцкія навуковадаслед
чыя лабараторыі структуры і дынамікі біяраз
настайнасці і біяінфарматыкі і малекулярнай 
эвалюцыі жывёл з’яўляюцца аднымі з самых 
высакарэйтынгавых ва ўніверсітэце.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі факультэта могуць працаваць  
супрацоўнікамі навуковадаследчых інсты
тутаў, на прадпрыемствах фармацэўтыч
най, біяхімічнай, мікрабіялагічнай і харчовай 
прамысловасці; аграпрамысловага ком

плексу; на прадпрыемствах, якія вырабля
юць касметыку; у кампаніях, якія распра
цоўваюць праграмнае забеспячэнне для 
аналізу біялагічных сістэм; у экспертна
крымiналiстычных цэнтрах; ва ўстановах 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы 
навакольнага асяроддзя (у запаведніках, за
казніках, нацыянальных парках, батанічных 
садах, на селекцыйных станцыях і інш.); у 
сістэме Дзяржкамгідрамета; у сертыфіка
цыйных, экспертна аналітычных, мытных ус
тановах; у сярэдніх і вышэйшых наву чальных 
установах.

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ 
Штогод супрацоўнікамі факультэта выкон
ваецца каля 100 навукова даследчых праек
таў, з якіх вялікая колькасць з’яўля ецца 
гаспадарчымі дамовамі. Ажыццяў ляюць да
следаванні ў межах усіх праектаў таксама і 
студэнты, многія на платнай ас нове. У бя
гучым годзе факультэт удзельнічае ў выка
нанні 2 міжнародных кантрактаў.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Дзейнічаюць творчыя аб’яднанні: «Бiятэатр», 
газета Vita і іншыя. Штогод маштабна пра
водзяцца два святы – пасвячэнне перша
курснікаў у студэнты і дзень біёлага. На 
біяфа ку гэта не  толькі мерапрыемствы для 
студэнтаў i выкладчыкаў, але і час 
традыцыйных сустрэч выпуск нікоў факуль
тэта. Падрых тоўкай  святочных праграм зай
маецца «Бiятэатр» – саюз творчых людзей, 
якія імкнуцца зрабіць больш разнастайным і 
вясёлым жыццё на фа  куль тэце. Кожная пас
таўленая «Бiятэатрам» п’еса арыгінальная і 
ставіцца на сцэне толькі адзін раз, і гэта так
сама непарушная традыцыя.

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
На факультэце з 2011 г. працуе «Школа юна
га біёлага». Слухачамі могуць стаць вучні 
9–11 класаў  агульнаадукацыйных школ, 
ліцэяў і гімназій. Праграма навучання разлі
чана на 2 гады і накіравана на паглыбленае 
вывучэнне біялогіі. 

Біяфак – гэта любоў да ўсяго жывога!
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Сяргей УСАНАЎ, 
галоўны навуковы 
супрацоўнік 
Дзяржаўнай 
навуковай устано-

вы «Iнстытут 
біяарганічнай хіміі 

НАН Беларусі», член-
карэспандэнт НАН Беларусі, доктар 
хімічных навук, прафесар. Выпускнік 
1973 г. 

– Хутка і непрыкметна праляцеў час 
пасля заканчэння біялагічнага факуль
тэта БДУ. За гэты час выкананы інава
цыйныя працы ў галіне біяарганічнай 
хіміі, малекулярнай біялогіі і структур
най хіміі, апублікаваны артыкулы ў 
самых прэстыжных міжнародных 
часопісах, падрыхтаваны дзясяткі 
кандыдатаў навук, галоўным чынам 
выпускнікоў біяфака, але ў памяці 
назаўжды застаюцца незгладжальныя 
ўражанні ад гадоў, праведзеных у 
сценах БДУ. Наш курс быў незвычайна 
таленавітым. Многія сталі славутымі 
навукоўцамі, членамі НАН Беларусі, 
вядомымі дзяржаўнымі дзеячамі. 
Безумоўна, гэтаму спрыялі выдатныя 
атмасфера і выкладчыкі на факультэце, 
якія навучылі шмат якім сакрэтам 
біялагічнай навукі. Іх вобразы таксама 
назаўжды захаваны ў памяці.

Мне пашанцавала на працягу многіх 
гадоў працаваць у вядучых навуковых 
установах побач з лаўрэатамі Нобелеў
скай прэміі: у 1993–1994 гг. з’яўляўся 
прафесарам Нацыянальнага інстытута 
ўплыву навакольнага асяроддзя на 
здароўе чалавека (NIEHS, Research 
Triangke Park, NC, USA), у 1997–2001 гг. 
– прафесар аддзела біяхіміі медыцын
скага цэнтра Універсітэта Тэхаса ў 
Даласе (Southwestern Medical Center at 
Dallas, Texas, USA), у 2003–2004 гг. – пра
фесар Універсітэта Асака (Японія).

Хочацца пажадаць далейшага развіцця 
БДУ, найважнейшай навуковапедагагіч
най арганізацыі, на карысць нашай краіны 
і парэкамендаваць студэнцкай супольна
сці ўніверсітэта асвойваць сучасныя веды 
ў галіне біялогіі і сумежных дысцыплін, не 
шкадуючы сіл, для далейшага іх 
выкарыстання на практыцы. 
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Ваенны факультэт

Водгукі выпускнікоў

Дзмітрый ЖУК, 
дацэнт агульна-
вайсковай 
кафедры, канды-
дат юрыдычных 

навук, дацэнт, 
выпускнік 2011 года.

– Падчас вучобы ў школе я вельмі 
цікавіўся двума прадметамі – гісторыяй 
Беларусі і дысцыплінай «Чалавек  
Грамадства. Дзяржава». Удзельнічаў у 
школьных і раённых алімпіядах. 
Калі прыйшоў час вызначацца з будучай 
прафесіяй, вырашыў стаць юрыстам, 
паколькі яны прызваныя аднаўляць 
справядлівасць. Ужо падчас уступнай 
кампаніі даведаўся, што ў БДУ адбыва
ецца набор па спецыяльнасці «Праваз
наўства» на ваенны факультэт. Так я 
стаў курсантам. Вучоба тут навучыла 
мяне самастойна спраўляцца з цяжка
сцямі, вырашаць праблемы, правільна 
планаваць свой час, адным словам – 
загартавала. Дзякуючы навучанню на 
ваенным факультэце я атрымаў 
неабходныя для прафесіі веды, набыў 
сяброў і атрымаў вопыт, які і сёння 
дапамагае мне.

Начальнік – палкоўнік  
Андрэй МІХАЙЛАВІЧ БАХАР 

Адрас: г. Мінск, вул. Кас
трычніцкая, 4 

Тэл. 2095285

Еmail: bsu@mod.mil.by

www.bsu.by

курсантаў

кандыдаты
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Ваенны факультэт БДУ  
двойчы запар прызнаваўся 
найлепшым сярод профільных 
факультэтаў устаноў 
вышэйшай адукацыі. Мы 
рыхтуем кадравых афіцэраў 
на найвышэйшым узроўні!

 
Факультэт пачынаўся з ваеннай кафедры 
БДУ, утворанай 4 лістапада 1926 г. У 1926–
1931 гадах тут выкладаў будучы чатырох
разовы Герой Савецкага Саюза, Маршал 
Савецкага Саюза Георгій Жукаў, які служыў   
у той час у Беларускай ваеннай акрузе. Так
сама на ваеннай кафедры БДУ праходзілі ў 
свой час службу Героі Савецкага Саюза ге
нералмаёр Аляксандр Кірсанаў і палкоўнік 
Аляксей Патрын. 

За перыяд да 2003 г. ваенная кафедра  
выпусціла тысячы афіцэраў запасу па 13  
ваеннаўліковых спецыяльнасцях. У 2003 г. 
кафедра была рэарганізавана ў ваенны фа
культэт БДУ.

У цяперашні час ваенны факультэт БДУ 
ўключае ў сябе: кафедру баявога прымянен
ня артылерыі; кафедру супрацьпаветранай 
абароны; агульнавайсковую кафедру; ка
федру радыяцыйнай, хімічнай, біялагічнай 
абароны.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Ваенны факультэт ажыццяўляе падрых тоўку 
ваенных кадраў для Узброеных Сіл Рэс
публікі Беларусь, органаў памежнай службы 
Дзяржаўнага памежнага камітэта, Камітэта 
дзяржаўнай бяспекі і ўнутраных войскаў 
Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі  
Беларусь.

НАВУЧАННЕ
Падрыхтоўка студэнтаў вядзецца па прагра
мах афіцэраў запасу і па праграмах малод
шых вайсковых спецыялістаў.

Падчас навучання курсанты і студэнты 

выконваюць практыкаванні стральбы са 
стралковай зброі, сродкаў узбраення БМП,  
а таксама па кіраванні баявой тэхнікай.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Хімія», напрамак: радыяцыйная, хіміч
ная і біялагічная абарона (квалі фікацыя 
«Спецыяліст па кіраванні. Хімік-эколаг»);
• «Правазнаўства», спецыялізацыя: юрыс
консульцкая работа ў ваеннай сферы (ква
ліфікацыя «Юрыст»);
• «Геаінфармацыйныя сістэмы», напра
мак: спецыяльныя (кваліфікацыя «Спецы-
яліст па геаінфармацыйных сістэмах»);
• «Прыкладная крыптаграфія» (кваліфі
кацыя «Матэматык. Спецыяліст па абароне 
інфармацыі»);
• «Міжнародныя адносіны», спецыяліза
цыя: міжнародныя адносіны ў ваеннай 
сферы (кваліфікацыя «Спецыяліст па міжна-
родных адносінах. Перакладчык-рэферэнт 
(з указаннем моў зносін)»); спецыялізацыя: 
міжнародныя адносіны ў інфармацыйнай 
сферы (кваліфікацыя «Спецыяліст па міжна-
родных адносінах. Перакладчык-рэферэнт 
(з указаннем моў зносін)»).

На ўсіх спецыяльнасцях факультэта выву
чаюцца агульнапрафесійныя дысцыпліны 
адпаведных грамадзянскіх спецыяльнасцяў, 
а таксама ваенная тапаграфія, ваенна 
інжынерная падрыхтоўка, агульная тактыка, 
агнявая падрыхтоўка, асновы ваеннага за
канадаўства, радыяцыйная, хімічная і біяла
гічная абарона, агульнавайсковыя статуты, 
страявая падрыхтоўка, кіраванне і сродкі 
 сувязі.

Форма атрымання адукацыі на ваенным 
факультэце – дзённая.

ПАСТУПЛЕННЕ
На ваенны факультэт маюць права пасту
паць толькі грамадзяне Рэспублікі Бела
русь:

– ва ўзросце ад 17 да 21 года, у тым ліку 
тыя, якія дасягнуць 17гадовага ўзросту ці 

Аляксей ЧАРЭНКА, 
выкладчык 
агульнавайско-
вай кафедры, 
спецыяльнасць 

«Геаінфармацый-
ныя сістэмы ваен-

нага прызначэння», 
выпускнік  2010 года.

– Калі я вучыўся ў ваеннапатрыятыч
ным класе, любімым прадметам у мяне 
была геаграфія, па якой я неаднойчы 
ўдзельнічаў у алімпіядах. Таксама 
займаўся спартыўным арыентаваннем і 
турызмам. І мне вельмі пашанцавала, 
што менавіта ў 2005 годзе, калі прый
шоў час паступаць, упершыню 
ажыццяўлялі набор на маю спецыяль
насць. За час навучання я атрымаў 
сучасныя і запатрабаваныя веды, 
неабходныя ваеннаму тапографу. Пасля 
службы па спецыяльнасці я вярнуўся на 
факультэт у ролі выкладчыка, каб 
перадаваць свае веды і ўменні іншым. 
Гэта гонар для мяне.

дасягнулі 21гадовага ўзросту ў год пасту
плення на вучобу;

– якія прайшлі ці праходзяць тэрміновую 
ваенную службу, службу ў рэзерве, якія 
прайшлі ваенную службу па кантракце, – не 
старэйшыя за 23 гады;

– ваеннаслужачыя, што праходзяць ваен
ную службу па кантракце, – не старэйшыя за 
25 гадоў.

Абітурыенты ва ўзросце да 18 гадоў акра
мя дакументаў, неабходных для паступлення 
на ваенны факультэт у БДУ, дадаткова ў аба
вязковым парадку прадстаўляюць пісьмо
вую згоду з умовамі кантракта бацькоў або 
законнага прадстаўніка.

Тэрмін навучання па спецыяльнасцях:
хімія, правазнаўства, геаінфармацыйныя 

сістэмы, міжнародныя адносіны – 4 гады;
прыкладная крыптаграфія – 5 гадоў.

ПРАЖЫВАННЕ І ВОЛЬНЫ ЧАС
Пражыванне курсантаў на ваенным факуль
тэце арганізавана ў добраўпарадкаваным 
інтэрнаце. Два разы на год (узімку і ўлетку) 
курсантам даецца адпачынак працягласцю 
да 14 і 30 сутак адпаведна.

Вялікая ўвага надаецца і фізічнай пад   рых
тоў цы. Для курсантаў прадстаўлена  добрая 
спартыўная база. Курсанты могуць карыстац
ца трэнажорнымі заламі, басейнам, стадыё
нам. Працуюць шматлікія сек цыі, рэгулярна 
праводзяцца спартыўныя спаборніцтвы.

Ваенны факультэт займаецца не толькі 
падрыхтоўкай высакакласных спецыялістаў, 
але і дае магчымасць курсантам праявіць  
сябе ў грамадскім жыцці. 

Веды, якія атрымліваюць будучыя 
афіцэры, робяць з выпускнікоў выключных 
спецыялістаў у сваёй галіне. Гэта пацвярджае 
і дыплом вядучай ВНУ нашай краіны.

Выпускнікоў ваеннага факультэта БДУ 
чакаюць пярвічныя пасады афіцэрскага 
складу ў сілавых структурах 
забеспячэння нацыянальнай бяспекі 
Рэспублікі Беларусь.
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Гістарычны факультэт

Дэкан – доктар гістарычных 
навук прафесар Аляксандр 
Генадзьевіч КАХАНОЎСКІ

Адрас: г. Мінск, вул. Мен
дзялеева, 36. 

Тэл. 3600914 

Еmail: hist@bsu.by

www.hist.bsu.by

Водгукі выпускнікоў
Наталля  
ШАСЦІЛОЎСКАЯ,  
начальнік 

упраўлення 
справаводства 

Апарату Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь. 
Выпускніца 2009 г. 

– Універсітэт дапамог мне стаць 
сама дастатковым чалавекам, заняць 
актыўную жыццёвую пазіцыю і сама
вызначыцца.  
Ён спрыяў майму кар’ернаму росту,  
стаў для мяне адным з элементаў 
падрыхтоўкі да маёй будучыні.  
Важныя складнікі ў адукацыі – рэальныя 
праекты і стартапы. Я атрымала навыкі 
міжгаліновай камунікацыі, кіравання 
праектамі і працэсамі, навучылася 
працаваць з калектывамі і асобнымі 
людзьмі, размяркоўваць рэсурсы і час. 
Адзін з самых галоўных набыткаў  
за гады вучобы – сацыяльныя сувязі. 
Універсітэт сфарміраваў жаданне  
не спыняцца на дасягнутым,  
удасканальвацца і вучыцца далей.

студэнтаў

дактароў 

кандыдаты навук
 

12

83

800
усяго выкладчыкаў103

Аляксандр 
КАДЛУБАЙ, 
намеснік міністра 
адукацыі 

Рэспублікі 
Беларусь. 

Выпускнік 2004 г. 

– Гістарычны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта, на якім я 
навучаўся з 1999 па 2004 гг., гэта не 
проста адукацыя і кваліфікацыя, якую я 
атрымаў па завяршэнні навучання. У 
першую чаргу гэта вельмі моцная база 
фундаментальных ведаў, якая на 
практыцы ў маім жыцці, у маёй кар’еры і 
прафесіі спатрэбіліся. З асноў, якія даў 
гістарычны факультэт, гэта фарміраван
не агульнага светапогляду, разуменне 
сутнасці як прафесійных, так і палітыч
ных працэсаў. 

Гістарычны факультэт – 
гэта традыцыі і інавацыі, 
паглыбленне ў мінулае 
нашай Радзімы і ўпэўнены 
крок у будучыню.
У склад уваходзяць: 9 кафедраў, вучэбная 
лабараторыя музейнай справы, якая ўклю
чае археалагічную і этнаграфічную калекцыі  
і калекцыю антычнага мастацтва. Нумізма
тычны кабінет гістарычнага факультэта  –  
адзіны сярод універсітэцкіх збораў у СНД  
і адзін з найбагацейшых у Еўропе.

Праграмы першай ступені вышэйшай 
адукацыі асвойваюць звыш за 800 студэнтаў 
(у тым ліку  485 студэнтаў дзённай формы 
навучання і 265 студэнтаў завочнай формы 
навучання). Па праграмах другой ступені 
вышэйшай адукацыі навучаюцца 55 
магістрантаў, у аспірантуры і дактарантуры 
– 96 чалавек.

 СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• Гісторыя;
• Рэгіёназнаўства;
• Архіўная справа;
• Музейная справа і ахова гісторыка-
культурнай спадчыны;
• Кіраванне дакументамі. 

ПРАКТЫКА-АРЫЕНТАВАНАЕ 
НАВУЧАННЕ 
Гістарычны факультэт актыўна ўзаемадзей
нічае з органамі дзяржаўнага кіравання, 
школамі і гімназіямі, музейнымі, архіўнымі і 
турыстычнымі ўстановамі Рэспублікі Бела
русь. Сярод іх: установы Міністэрства адука
цыі, Нацыянальны банк, Міністэрства эка
номікі, Дэпартамент па архівах і справавод
стве Міністэрства юстыцыі, Нацыянальная 
акадэмія навук Беларусі, Нацыянальны 
гістарычны музей, Беларускі дзяржаўны му
зей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, На
цыянальны мастацкі музей і інш. На іх базе 
праводзяцца навучальныя і вытворчыя прак
тыкі, вядзецца прафарыентацыйная праца, 
створаны чатыры філіялы кафедраў. 

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Гістарычны факультэт падтрымлівае цесныя 
сувязі з універсітэтамі Расіі, Кітая, Турцыі, 
Амана, Узбекістана, Арменіі, Туркменістана і 
інш. Студэнты стажыруюцца ў МДУ імя М. В. 
Ламаносава, ва універсітэтах імя Султана 
Кабуса (Султанат Аман), Чанаккале Ансекіз 
Март (Турцыя), Нацыянальным універсітэце 
Узбекістана імя Мірза Улугбека і шэрагу 
іншых. Праводзяцца міжнародныя конкурсы 
студэнцкіх навуковых прац па гісторыі, 
арганізоўваюцца экскурсійныя паездкі для 
знаёмства з культурай краінпартнёраў.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Больш за 50 % студэнтаў займаюцца да
следчай працай, бяруць удзел у міжнарод
ных, рэспубліканскіх, універсітэцкіх кан
ферэнцыях. Пры кафедрах дзейнічаюць 2 
студэнцкія лабараторыі і 11 навуковых 
гурткоў. Праводзяцца віктарыны, конкурсы і 
іншыя мерапрыемствы па пытаннях папу
лярызацыі гісторыка культурнай, духоўнай 
спадчыны і дасягненняў Беларусі. 

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
У 2021 г. усе выпускнікі бюджэтнікі гіста
рычнага факультэта былі забяспечаны пер
шым працоўным месцам. 

Выпускнікі спецыяльнасці «Гісторыя (па 
напрамках)» размеркаваны: 56% ва ўстано
вы адукацыі; 21% у БДУ; 19% у музеі і архівы, 
4% у органы МУС і вайсковыя часткі. Вы
пускнікі спецыяльнасці «Музейная справа і 
ахова гісторыка культурнай спадчыны (па 
напрамках)» былі размеркаваны: 68% ва 
ўстановы адукацыі; 32% у музеі. Выпускнікі 
спецыяльнасці «Дакументазнаўства (па на
прамках)» былі размеркаваны: 80% у 
Міністэрства юстыцыі, 20% у іншыя дзяр
жаўныя ўстановы. Выпускнікі спецыяльнасці 
«Гісто рыка архівазнаўства» былі размерка
ваны: 38% у архівы, 39% ва ўстановы адука
цыі, 23% у дзяржаўныя ўстановы.

ПРАКТЫКІ
Па завяршэнні першай летняй сесіі студэнты 
выязджаюць на археалагічную і этнаграфіч
ную практыку. Шматлікія знаходкі, якія 
адлюстроўваюць розныя аспекты і перыяды 

гісторыі Беларусі, папаўняюць калекцыі му
зейнага збору факультэта і прадстаўлены ў 
экспазіцыі вучэбнай лабараторыі музейнай 
справы гістарычнага факультэта. Праграмы 
падрыхтоўкі спецыялістаў уключаюць такса
ма інфармацыйную, эўрыстычную, музей
ную (экскурсійнафондавую), дакумента
знаўчую, педагагічную, палеаграфічную, ар
хіўную, архіўнасправаводчую практыкі.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Студэнцкія арганізацыі факультэта рэалізу
юць розныя моладзевыя праекты, каб прыў
несці штосьці новае, нестандартнае, крэа
тыўнае ў жыццё. Рэалізуюцца моладзевыя 
праекты «Памяць і слава», «Дыялог культур і 
рэлігій», «Памяць жыве ў пакаленнях», «Ма
сюкоўшчына. Шталаг 352. Біяграфія ўцёкаў». 
Выпускаецца студэнцкая газета «Ніка». 
Дзейнічаюць творчыя і спартыўныя 
аб’яднанні студэнтаў, інтэлектуальныя «Дэ

батклуб» і «Што? Дзе? Калі?». Вялікая коль
касць студэнтаў усіх курсаў удзельнічае ў 
штогадовых мерапрыемствах: «Турзлёт у 
Анусіне», «Капуснік», «Хвіліна славы», 
«Містар гістфака», «Міс гістфака», «Дзень 
гістарычнага факуль тэта», «Дні айчыннай 
гісторыі» і інш.
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Механіка-матэматычны  
факультэт

Водгукі выпускнікоў

Дэкан – доктар фізіка 
матэматычных навук 
прафесар Сяргей Міхайлавіч 
БАСЯКОЎ

Адрас: г. Мінск, прасп. 
Незалежнасці, 4 

Тэл. 209 50 46, 209 52 49 

Еmail: dekanat_mmf@bsu.by

www.mmf.bsu.by

Уладзімір 
СІРОТКА, 
генеральны 

дырэктар ТАА 
«Софтклуб».

– Магу ўпэўнена сказаць, што з 
гонарам нашу званне выпускніка 
механікаматэматычнага факультэта 
БДУ. Студэнцкія гады, як кажуць, сталі 
не толькі найлепшымі ў жыцці, але і 
багатымі на знаёмствы з вельмі 
разумнымі і адукаванымі людзьмі, 
падарылі якасныя веды і вялікі досвед. 
Багаж, які я атрымаў на мехмаце, 
дагэтуль дапамагае мне прымаць 
важныя і адказныя рашэнні, кіруючы 
найбуйнейшай у краіне ITкампаніяй. 
Першакурснікі атрымаюць незабыўныя 
ўражанні ад вучобы і змогуць развіць 
прафесійныя навыкі, навучацца 
выбудоўваць узаемаадносіны, праца
ваць у калектыве, выяўляць сябе ў 
якасці лідара і быць запатрабаванымі 
не толькі ў Беларусі, але і за мяжой. 
Мехмат не проста дае пуцёўку ў жыццё 
маладым спецыялістам, але і фарміруе 
сапраўдных асоб: сумленных і пры
стойных, высокаінтэлектуальных, з 
характарам пераможцаў.

студэнты

акадэмiкі

член 
карэспандэнт

дактароў і 
прафесараў 

  
кандыдаты навук 
і дацэнты 

1
28

72

3
923

усяго выкладчыкаў164

Мехмат вучыць думаць, 
аналізаваць, прымаць рашэнні

У структуры факультэта 10 кафедраў, навуко
вадаследчая лабараторыя прыкладной ме
ханікі, цэнтр адукацыйных і інфармацыйных 
тэхналогій, 4 студэнцкія навуковадаследчыя 
лабараторыі. Тут працуюць 3 акадэмікі і 1 
членкарэспандэнт Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі, 28 дактароў навук і 
прафесараў, 72 кандыдаты навук і дацэнты. 
Навучаюцца 923 студэнты, 74 магістранты, 27 
аспірантаў і 4 дактаранты.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ І ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ

• Механіка і матэматычнае мадэляванне, 
кваліфікацыя «Механік. Прыкладны матэматык».

У рамках спецыяльнасці вядзецца пад
рыхтоўка па розных напрамках класiчнай i 
сучаснай механікі і выкарыстання інфар
мацыйных тэхналогій у механіцы. Студэнты 
асвойваюць такія навучальныя дысцыпліны, 
як «Камп’ютарная механіка», «Асновы 
біямеханікі», «Лікавыя метады ў задачах 
гідрагеадынамікі», «Супраціўленне 
матэрыялаў і асновы будаўнічай механікі», а 
таксама атрымліваюць глыбокія 
фундаментальныя веды ў галіне матэматыкі, 
праграмавання і ITтэхналогій.

Выпускнікі могуць працаваць у навукова
даследчых установах; канструктарскіх і 
праектных арганізацыях; ва ўстановах і 
арганізацыях, якія вядуць распрацоўкі ў галіне 
ITтэхналогій, а таксама займаюцца 
мадэляваннем (матэматычным і 
камп’ютарным) механічных працэсаў і сістэм. 
• Матэматыка, кваліфікацыя –«Матэматык. 
Выкладчык». 

Падчас навучання студэнты асвойваюць 
раздзелы вышэйшай матэматыкі, мовы 
праграмавання, а таксама праходзяць 

падрыхтоўку па асобным блоку дысцыплін, 
які ўключае псіхалогію, педагогіку, методыку 
выкладання матэматыкі і інфарматыкі. У 
выніку выпускнік нароўні з неабходнымі 
метадычнымі і практычнымі навыкамі 
атрымлівае фундаментальную матэматычную 
падрыхтоўку, што з’яўляецца гарантыяй яго 
запатрабаванасці для працы выкладчыкам 
матэматыкі ў агульнаадукацыйных школах, 
вышэйшых і сярэдніх спецыяльных 
навучальных установах. 
• Камп’ютарная матэматыка і сістэмны 
аналіз, квалі фікацыя «Матэматык. Сіс тэм ны 
аналітык».

Выпускнікі спецыяльнасці «Камп’ютарная 
матэматыка і сістэмны аналіз» з’яўляюцца 
спецыялістамі па распрацоўцы, стварэнні і 
суправаджэнні інфармацыйных сістэм лю
бога ўзроўню; распрацоўцы і выкарыстанні 
матэматычных метадаў апрацоўкі, 
назапашвання, надзейнасці захоўвання, 
перадачы і забеспячэння абароны 
інфармацыі. 
• Матэматыка і камп’ютарныя навукі, 
кваліфікацыя «Матэматык. Праграміст».

Спецыяльнасць мае тры прафілізацыі: 
«Вэбпраграмаванне і інтэрнэттэхналогіі», 
«Матэматычнае і праграмнае забеспячэнне 
мабільных прылад», «Матэматыка».

У рамках першых дзвюх прафілізацый 
вывучаюцца такія напрамкі, як выкарыстан
не вэбсэрвісаў; тэсціраванне і абарона ін
фармацыйных дадаткаў і даных; прымянен
не сучасных метадаў матэматычнага дасле
давання, мадэлявання і праектавання інфар
мацыйных сістэм; распрацоўка і засваенне 
дадаткаў для мабільных прылад.

Дзейнасць выпускнікоў прафілізацыі 
«Матэматыка» звязана з матэматычным 
мадэляваннем прыродных, тэхнагенных і 
вытворчых працэсаў.

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ 
І РАЗМЕРКАВАННЕ
Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца ў цес
най сувязі з навуковымі даследчымі і выт
ворчымі арганізацыямі, шматлікія з якіх  
з’яў ляюцца базавымі партнёрамі факуль
тэта. Нашы выпускнікі паспяхова працуюць  
у такіх арганізацыях, як: «Эксадэл», «Ітран
зішн», «ЭПАМ Сістэмз», «Хайква Салюшанс», 
«К’юлікс Сістэмс», «Белхард Груп», VPI 
Systems, «Тэхнабанк», «Беларусбанк», «Мін
скі аўтамабільны завод», «СКЭНД», «Атлант», 
«Інтэграл», «Міжнародны дзелавы альянс», 

«Белаграпрамбанк», «Беларуськалій», «АГАТ
сістэмы кіравання», Нацыянальная акадэмія 
навук Беларусі, «Белгархімпрам» і інш.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА 
Разам з Універсітэтам Магдэбурга (Гер
манія) рэалізуецца сумесная праграма 
падрыхтоўкі магістраў па спецыяльнасці 
«Камп’ютарная матэматыка».

Рэалізуецца праграма навучання ў су
месным інстытуце Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт – Далянскі політэхнічны ўнівер
сітэт (Кітай) па спецыяльнасці «Механіка і 
матэматычнае мадэляванне» з атрыман
нем дыпломаў двух універсітэтаў з прысва
еннем кваліфікацыі «Механік. Прыкладны 
матэматык».

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
На факультэце дзейнічаюць 4 студэнцкія на
вуковадаследчыя лабараторыі:

• «Трыбафатыка»;
• «Лагічнае праектаванне прылад вылі

чальнай тэхнікі»;
• Міжкафедральная лабараторыя «Дыс

крэт    ныя структуры і алгарытмы»;
• Міждысцыплінарная лабараторыя 

«Дыс тан цыйныя адукацыйныя тэхналогіі».

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
На працягу навучальнага года для 
навучэнцаў 511 класаў працуюць «Школа 
юных матэматыкаў», «Дыстанцыйная 
матэматычная школа», «Акадэмія вэб
адукацыі», праводзяц ца алімпіяда па 
матэматыцы для абітурыентаў і канферэнцыя 
для школьнікаў «Першы крок у навуку».

Выкладчыкі факультэта чытаюць 
адкрытыя лекцыі для вучняў розных устаноў 
адукацыі, у тым ліку для Ліцэя БДУ, 
удзельнічаюць у розных прафарыентацыйных 
мерапрыемствах.

Сяргей ЧЫЖЫК,  
акадэмік Нацыя-
нальнай акадэміі 
навук Беларусі, 
доктар тэхнічных 

навук, прафесар, 
першы намеснік 

старшыні прэзідыума 
НАН Беларусі.
 
– Вучыцца на мехмаце няпроста. 
Спатрэбяцца значныя намаганні 
розуму і звышканцэнтрацыя. Але гэта 
сфарміруе жалезную логіку і ўпартасць 
характару. Мой шматгадовы досвед 
працы ў навуцы і шырокае кола знаём
стваў у асяроддзі спецыялістаў 
вышэйшага ўзроўню дазваляюць 
сцвярджаць, што чалавек з матэматыч
най адукацыяй здольны асвоіць любую 
сферу дзейнасці і дамагчыся поспеху. 
Смялей ідзіце на мехмат – гэта будзе 
апраўдана.
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Геафак – першы на зямлі, 
у вадзе і ў паветры. Кіруем 
стыхіямі з 1934 года

Дзейнічаюць 7 кафедраў; 2 навукова
даследчыя лабараторыі; геастанцыя «Заход
няя Бярэзіна»; музей землязнаўства; аран
жарэя; 11 філіялаў кафедраў на прадпрыем
ствах.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Геаграфія», кваліфікацыя «Географ. Вык-
ладчык».

Месцы працаўладкавання: установы 
сярэдняй і вышэйшай адукацыі; арганізацыі 
Нацыя нальнай акадэміі навук Беларусі: Ін
стытут эканомікі, Інстытут працы, Інстытут 
эксперыментальнай батанікі, Інстытут пла
даводства, Навуковапрактычны цэнтр па 
біярэсурсах; падраздзяленні Мінлясгаса і 
Мінпрыроды, прыродаахоўныя арганізацыі, 
падраздзяленні выканкамаў і інш. 

• «Гідраметэаралогія», кваліфікацыя 
«Гідраметэаролаг».

Месцы працаўладкавання: падраздзя
ленні Мінпрыроды: Белгідрамет, абласныя 
цэнтры па гідраметэаралогіі; ННДЦ 
маніторынгу азонасферы; структуры 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і харча
вання, структуры дэпартаменту па авіяцыі 
Міністэрства транспарту і камунікацый; авія
кампанія «Белавія»; водагаспадарчыя прад
прыемствы: «Мінскводаканал», «Белводгас», 
«Мастабуд» і інш. 

• «Космааэракартаграфія і геадэзія», 
кваліфікацыя «Спецыяліст па картографа -
геадэзічнай дзейнасці».

Месцы працаўладкавання: Дзяржкамітэт 
па маёмасці Беларусі: «Белгеадэзія», «Бел
картаграфія», БелПСХАГІ; Цэнтр НТІ Бела
рускай чыгункі; кампанія «КрэдаДыялог»; 
установы па выкарыстанні беспілотных лёт
ных апаратаў і апрацоўцы касмаздымкаў і 
інш.

• «Геатэхналогіі турызму і экскурсійная 
дзейнасць», кваліфікацыя «Географ. Спе-
цыяліст па геатэхналогіях турызму і экскур-
сійнай дзейнасці».

Месцы працаўладкавання: турыстычныя 
арганізацыі: «Аўтаматызаваныя тэхналогіі 
турызму», «Цэнтркурорт», «Белтурыст», 
«Белкурорт», «Тэзтур», «Ваяжтур», TUI; ін
фармацыйнаэкскурсійныя цэнтры курортаў 
і нацпаркаў і інш.

• «Геаэкалогія», кваліфікацыя «Географ- 
эколаг. Выкладчык».

Месцы працаўладкавання: падраздзя

студэнты

кандыдатаў навук
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36

563

усяго  
выкладчыкаў67

Факультэт геаграфіі  
і геаінфарматыкі

Дэкан – кандыдат геаграфіч
ных навук дацэнт Алена 
Генадзьеўна КАЛЬМАКОВА

Адрас: г. Мінск, вул. Ленін
градская, 16 

Тэл. 209 52 57

Еmail: geo@bsu.by

www.geo.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Руслан МІХА-
ЛЕВІЧ, дырэктар 
РУП «БелНДЦ 
“Экалогія”». 
Выпускнік 2012 г.

– Хоць вучоба на 
геафаку даўно скончана, 

але я з глыбокай падзякай стаўлюся да 
досведу і магчымасцяў, якія там набыў. 
Ведаць усё пра ўсё – немагчыма, а пра 
многае – рэальна! Разумець узаемасу
вязі прасторавых з’яў, валодаць 
звесткамі пра іх размеркаванне і змену 
– выдатны навык. Жадаю факультэту 
развіваць напрамкі прасторавага 
маніторынгу і геаэкалагічнага вывучэн
ня на карысць людзям і нашай краіне.

Таццяна 
ТАБАЛЬЧУК, 
дырэктар ННДЦ 
маніторынгу 

азонасферы. 
Выпускніца 2012 г.

– Маё сэрца засталося на факультэце, 
які тады называўся геаграфічным. Само 
навучанне было максімальна 
шматгранным, разнастайным. І ў пэўны 
момант жыцця ты разумееш, што 
раніцай можаш прачнуцца на беразе 
ракі ў палатцы і выйсці ў туман,  
а ўвечары весці свецкія размовы  
ў фае тэатра, і ўсюды адчуваць сябе 
камфортна. Мне найбольш падабаецца 
выраз, што географ – гэта задуменны 
вандроўнік і архітэктар навакольнага 
свету і адначасова метэаролаг, які 
заўважае абсалютна ўзрушальныя 
адметнасці, проста ўзняўшы галаву 
ўгару, на нябёсы. А яшчэ практыкі: 
навучальная – на геабазе і далёкая –  
па абшарах Беларусі.
Падрыхтоўка на геафаку шырокая, 
нават занадта моцная для якойнебудзь 
адной спецыяльнасці. Ці магу я зараз 
сказаць, што мне не хапіла ведаў па 
выбраных курсах? Так, хацелася б 
больш пар па атмасферных навуках,  
а ў дадатак – якаснага курса па 
праграмаванні, без гэтага зараз нікуды. 
Тым больш падмурак для спецыяльнасці 
выдатны, і пра выбар факультэта мне 
пашкадаваць не прыйшлося.

ленні Мінпрыроды і Мінлясгаса Беларусі, 
прыродаахоўныя арганізацыі і інспекцыі, 
БелНДЦ «Экалогія» і інш.; установы, якія рэа
лізуюць стратэгію зялёнай эканомікі у мэтах 
устойлівага развіцця: «Аператар другасных 
матэрыяльных рэсурсаў», «Інстытут праблем 
рэсурсазберажэння» і інш.; арганізацыі па 
экалагічнай экспертызе для будаўніцтва і 
BIMтэхналогіях: БелНДІПгорадабу
даўніцтва, Мінскграда, Белдзіпрадар, інжы
нернакансалтынгавая група кампаній 
«ЭНЭКА» і інш.; Нацыянальная акадэмія на
вук Беларусі: Інстытут прыродакарыстання, 
НПЦ па біярэсурсах, Цэнтральны НДІ ком
плекснага выкарыстання водных рэсурсаў і 
інш.; установы сярэдняй і вышэйшай адука
цыі Беларусі, экалагічныя цэнтры.

• «Геалогія», кваліфікацыя «Геолаг. Інжы-
нер».

Месцы працаўладкавання: упраўленне па 
геалогіі Мінпрыроды, НПЦ па геалогіі, «Бела
руськалій», «Белдзяржгеацэнтр», «Белге
алогія», «Белгархімпрам», «Газпрамтранс
газ», «Геасэрвіс», «Белгеапошук», Бел
дзіпрапалгаз, Белдзіправадгас, Дзяржпрам
нагляд, Дзяржбуднагляд, Дзяржаўны мытны 
камітэт, «Беларусьнафта».

• «Геаінфармацыйныя сістэмы», ква
ліфікацыя «Спецыяліст па геа інфармацыйных 
сістэмах».

Месцы працаўладкавання: прадпрыем
ствы і арганізацыі Дзяржкамітэта па маёма
сці: Белдзіпразем, Нацыянальнае кадастра
вае агенцтва і інш.; БелНДІПгорадабу
даўніцтва, БелГІС, касмічнае агенцтва «Бел
Космас», прыватныя ITкампаніі.

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ 
Факультэтам заключана 25 пагадненняў з 
прадпрыемствамі. Сумесная падрыхтоўка 
студэнтаў ажыццяўляецца на базе 11 філія
лаў кафедраў, дзе спецыялісты прадпрыем
стваў кіруюць вытворчымі практыкамі і 
дыпломнымі работамі. 

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА 
Выкладчыкі і студэнты праходзяць стажы
роўкі ў Партугаліі, Канадзе, Германіі, Славакіі, 
Швецыі, ЗША, Польшчы, Чэхіі, Літве, 
В’етнаме, Расіі, Кітаі па праектах акадэмічна
га абмену SCOPUS+ і DAAD, праграмы раз
віцця ААН Глабальнага экалагічнага фонду.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Дзейнічаюць тры студэнцкія навуковада
следчыя лабараторыі і пяць навуковых 
студэнцкіх гурткоў. Студэнцкая ГІС
лабараторыя 6 разоў прызнана найлепшай у 
БДУ, а студэнты рэгулярна перамагаюць у 
Міжнароднай экалагічнай алімпіядзе ВНУ 
краін СНД, Рэспубліканскім конкурсе наву
ковых прац і прэміруюцца спецфондам 
Прэзідэнта Беларусі. За 2022 год студэнтамі 
апублікавана больш за 150 навуковых прац.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Па ініцыятыве студэнтаўгеографаў у БДУ 
праводзіцца «Сутычка» і турыстычны злёт, а 
таксама «Дзень ГІС», «Ноч на геа», «Што? 
Дзе? Калi?», «Містар Геа» і «Міс Геа». Папуляр
насць набылі «ГеаФокус» і «ГеаКвест». 
Узмацняюць і натхняюць на плён творчы саюз 
факультэта, добраахвотніцкая група «Абдым
кі геафака», студэнцкая газета «Экватар».

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
Штогод у супрацоўніцтве з 50 ліцэямі, гім
назіямі, школамі і іншымі структурамі 
Міністэрства адукацыі арганізуем «Тыдзень 
геаграфіі БДУ», больш за 50 год працуе 
«Школа географаў, краязнаўцаў і геогра
фаў», пакладзены пачатак «Адкрытай алім
піядзе БДУ па геаграфіі» і «Адкрытаму кон
курсу даследчых работ БДУ па геаграфіі», 
дзейнічаюць гурткі па інтарэсах гідраметэа
ралагічнага, геалагічнага і геаінфармацый
нага профілю для вучняў.

дактароў 
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Факультэт журналістыкі

Водгукі выпускнікоў

В. а. дэкана – кандыдат 
філалагічных навук Лізавета 
Раманаўна ХМЕЛЬ

Адрас: г. Мінск,  
вул. Кальварыйская, 9  

Тэл. 259 74 00

Еmail: jour@bsu.by

www.journ.bsu.by

Ігар ТУР, палітычны 
аглядальнік 
дырэкцыі інфар-
мацыйнага 
вяшчання ЗАТ 

«Другі нацыяналь-
ны тэлеканал», 

выпускнік 2011 года.

– Журфак для мяне – гэта першая 
асэнсаваная і спраўджаная мара. Я 
вельмі хацеў паступіць менавіта сюды, 
таму прынцыпова нават не здаваў 
трэцяе ЦТ, каб ужо зусім не было 
варыянтаў: толькі журфак. Факультэт 
журналістыкі – гэта выдатная школа 
працы з вялікай колькасцю даных і 
рознымі крыніцамі інфармацыі. Я 
ўдзячны за набытую адсутнасць страху 
перад дэдлайнамі. За гады студэнцтва 
зразумеў: ноч наперадзе – гэта ж вагон 
часу! 

Я жадаю альмаматар заўсёды быць 
рознай. Наша прафесія змяняецца ў 
гэтым шалёным медыярытме так хутка, 
што ўсе мы вучымся новаму: і практыкі, 
і тэарэтыкі. І ў гэтым выключнасць 
журфака: нават калі пасля лета сустра
каюцца тыя ж студэнты і выкладчыкі, 
яны заўсёды крыху розныя. І няхай 
захоўваецца аўра пастаяннай перамен
лівасці, таму што вучыцца тут – гэта 
заўсёды імправізаваць. Менавіта гэта 
– галоўнае для журналіста.

Святлана ІСАЁНАК, 
спецыяльны 
карэспандэнт 
газеты «СБ. 

Беларусь 
сегодня», 

выпускніца 2013 года.

– У 2008 годзе, калі я паступала  
на факультэт журналістыкі, ніхто  
не верыў, што будучыня за вэб
журналістыкай, але я паверыла.  
З часам стала зразумела, што выбар 
быў правільным. Менавіта вучоба  
на журфаку дала мне той самы базіс,  
які дапамагае ўпэўнена пачувацца ў 
прафесіі і свабодна рабіць інтэрв’ю  
як з навукоўцам, так і з бухгалтарам,  
са злачынцам або суддзёй. Журфак не 
проста дае веды – ён вучыць разумець 
жыццё і тыя працэсы, якія адбываюцца  
ў грамадстве. Дзякуючы выдатным 
выкладчыкам да рэаліяў прафесіі я 
была гатовая ўжо на старце кар’еры. 

Вадзім ШЧАГЛОЎ,  
журналіст, 
генеральны 
прадзюсар ЗАТ 

«Другі нацыяналь-
ны тэлеканал», 

выпускнік 2012 года.

– Журфак для мяне – гэта вялікая 
школа. Прычым гаворка не толькі пра 
прафесійныя веды.  У першую чаргу нас 
вучылі быць людзьмі, памятаць пра 
самае важнае ў прафесіі,  не здрадж
ваць працы, якую мы абралі справай 
жыцця. Журфак – гэта самыя лепшыя 
выкладчыкі, сябры, якія засталіся на ўсё 
жыццё, гэта ўспаміны, якія праз гады 
ўсё такія ж яркія.

Марыя ПЯТРАШКА, 
палітычны агля-
дальнік Агенцтва 
тэленавін Бел-
тэлерадыёкам-

паніі, выпускніца 
2017 года.

– На факультэце журналістыкі для мяне 
не было бескарысных вучэбных 
прадметаў. Кожная інфармацыя была 
цікавай пасвойму і потым спатрэбілася 
ў самых розных сітуацыях. Журфак як 
структура БДУ – гэта цудоўная магчы
масць раскрыць усе свае здольнасці  
ў грамадскіх арганізацыях. Журфак 
натхняе праз майстаркласы прафесія
налаўпрактыкаў. Але што самае 
галоўнае, факультэт прывучае цябе 
самога станавіцца практыкам. А гэта 
самае галоўнае для журналіста, на маю 
думку.

Факультэт журналістыкі – 
галоўны ў Беларусі цэнтр 
падрыхтоўкі спецыялістаў для 
сферы медыявытворчасці 
і масавых камунікацый 

У структуру факультэта ўваходзіць 7 кафед
раў, якія ахопліваюць самыя розныя навуко
выя кірункі – тэорыю і практыку журналістыкі, 
камунікацыі, медыялогію, творчы працэс у 
друкаваных, вэб і аўдыявізуальных СМІ, 
гісторыю СМІ, даследаванні мовы і стылю 
СМІ, псіхалогію журналістыкі і г. д.

Навучаюцца 1053 студэнты (895 на пер
шай ступені, 158 – у магістратуры), сярод 
якіх – 533 навучэнцы з Кітая, Расіі, Казах
стана, Чылі, Японіі і іншых дзяржаў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Журналістыка» (кваліфікацыя «Журна-
ліст»). Пасады: рэдактар, выпускаючы, ад
казны, аглядальнік палітычны, аглядальнік па 
эканамічных пытаннях, каментатар, 
карэспандэнт, карэспандэнт спецыяльны, 
вядучы праграмы, рэдактар інтэрнэт 
рэсурсу.
• «Інфармацыя і камунікацыя» (кваліфіка
цыя «Спецыяліст па інфармацыі і камуніка-
цыі»). Пасады: спецыяліст па сувязях з гра
мадскасцю, спецыяліст па рэкламнай ка
мунікацыі, спецыяліст па медыякамуніка
цыях, менеджар па рэкламе, PRменеджар, 
прэс сакратар.

ВУЧЭБНЫ ПРАЦЭС
Журналістыка – творчая дзейнасць, таму на 
факультэце актыўна выкарыстоўваюцца пра
ектныя, практыка арыентаваныя падыходы. 
Студэнты з дапамогай выкладчыкаў выпуска
юць газету «ЖурФакты», ствараюць вучэбны 
відэапраект «Журфак ТБ», развіваюць анлайн  
праекты Websmi.by, Studlive.by, вядуць карпа
ратыўныя акаўнты факультэта ў сацыяльных 
сетках. 

Факультэт заключыў дамовы аб узаема
дзеянні з 19 арганізацыямі, стварыў 2 інава
цыйныя медыйныя кластары, мае 6 філіялаў 
кафедраў на базе СМІ краіны, дзе, пачынаючы 
з першага курса, практыкуюцца студэнты.

Інтэнсіўна ўкараняюцца дыстанцыйныя 
метады навучання. Каля 800 вучэбных пра
грам па дысцыплінах размешчана на адука
цыйным партале Moodle.

Дзейнічаюць студэнцкія навуковыя гурткі, 
лабараторыі («Крытык», «Медыястыліст», 
«Медыяпсіхолаг» і інш.).

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
На факультэце можна атрымаць не толькі 
рознабаковыя веды, але і параўнаць заход
нюю і ўсходнюю мадэлі вышэйшай адукацыі. 
Нашы студэнты прымаюць удзел у міжна
родных праектах, напрыклад, «Эразмус+». 
Гэта магчымасць на семестр стаць студэн
там аднаго з еўрапейскіх універсітэтаў. 
Таксама факультэт актыўна супрацоўнічае з 
універсітэтамі КНР. Студэнты могуць на пра
цягу года вывучаць кітайскую мову і культуру 
непасрэдна ў Кітаі, у Хэнанскім універсітэце. 
На базе факультэта працуе Беларускакітай
скі медыяцэнтр.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі журфака працуюць на тэлекана
лах і радыёстанцыях, у рэдакцыях рэспу
бліканскіх, рэгіянальных і карпаратыўных  
газет, на вэб рэсурсах, у інфармацыйных 
агенцтвах, прэс цэнтрах, службах па сувязях 
з грамадскасцю, выдавецтвах. 

Першае працоўнае месца ў 2022 годзе  
атрымалі ўсе выпускнікі факультэта. 

ЖУРФАК – АБІТУРЫЕНТАМ
На працягу навучальнага года працуюць 
падрыхтоўчыя курсы па дысцыпліне «Твор
часць», заняткі на якіх вядуць выкладчыкі 
 факультэта журналістыкі. Летнія курсы (два 
тыдні) можна наведаць непасрэдна перад 
пачаткам прыёмнай кампаніі. 

У праграме «Журфак запрашае», якая 
складаецца з двух праектаў «Школа маладо
га камунікатара» і «Школа маладога журна
ліста», прымаюць удзел навучэнцы 811 кла
саў. У праграме анлайн і афлайнлекцыі, 
майстаркласы, квесты па журналістыцы і 
сувязях з грамадскасцю.

«Школа маладога журналіста» – гэта 
магчымасць бясплатна паўдзельнічаць у 
майстаркласах выкладчыкаў і журналістаў, 
падрыхтаваць першыя публікацыі. 

«Школа маладога камунікатара» навучыць 
распрацоўцы PRстратэгій для інфармацый
ных кампаній і мерапрыемстваў, уменням і 
навыкам публічнага выступлення. 

«Акадэмія камунікацыі» – адукацыйны 
праект для ўсіх, каго цікавіць свет PR і рэкла
мы. Слухачы акадэміі атрымліваюць веды з 
розных сфер камунікацыйнай дзейнасці:  
вучацца мастацтву публічных выступленняў, 
мабільнай і інтэрнэт камунікацыі, арганіза
цыі мерапрыемстваў.

Журфак дае магчымасць праз што-
дзённую практыку атрымаць прафесію  
і асвоіць актуальную творчую спецыя-
лізацыю – рэпарцёра, палітычнага агля-
дальніка, арт -журналіста, фотакарэспан-
дэнта, дата-журналіста, кантэнт-мене-
джара, рэдактара трансмедыйных праек-
таў, медыяаналітыка і інш.
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На ФМА студэнты вывучаюць 2 
замежныя мовы з 15,  
што выкладаюцца 
на факультэце

У складзе факультэта 11 кафедраў. Навуча
юцца каля 1800 студэнтаў, магістрантаў і ас
пірантаў, у тым ліку больш за 335 замежных 
навучэнцаў з 22 краін.

студэнтаў

дактароў

кандыдаты навук
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Факультэт міжнародных 
адносін

Дэкан – кандыдат палітычных 
навук дацэнт Алена Анатоль
еўна ДАСТАНКА

Адрас: г. Мінск, вул. Ленiн
градская, 20

Тэл. 209 5977

Еmail: fir@bsu.by

www.fir.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Дар’я БОГДАН, 
кансультант 
міжнародна-пра-
вавога аддзела 

ўпраўлення 
міжнароднага 

супрацоўніцтва 
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь. Выпускніца 2017 г.

– ФМА – гэта якасная разнастайная 
адукацыя і сапраўдная школа жыцця. 
Падчас вучобы я набыла каштоўны 
вопыт кіраўніцтва Мадэляваннем ААН, 
студэнцкай газетай і ўдзелу ў шэрагу 
міжнародных конкурсаў. У выніку я 
значна ўдасканаліла свае веды ў 
замежных мовах, арганізацыйных 
навыках і перамовах. Усё гэта дапа
магло мне стаць запатрабаваным 
спецыялістам.
Сустракаючы выпускніка ФМА, вы 
можаце быць упэўнены ў тым, што 
бачыце штучнага эксперта ў пэўнай 
галіне дзейнасці. Міжнароднікі насам
рэч могуць усё, што робіць нас сям’ёй 
ва ўніверсітэце і пасля яго заканчэння.

Алена ДОЎГАНЬ, 
спецыяльны 
дакладчык ААН па 

негатыўным 
уплыве адна-

баковых прымусовых 
мер на правы чалавека. 

Выпускніца 2001 г.

– Я вучылася на факультэце 
міжнародных адносін на спецыяльнасці 
«Міжнароднае права» ў 19962001 гг. 
Факультэт даў магчымасць набыць 
комплекснае разуменне спецыяльнасці, 
на якой я вучылася; навучыцца 
разумець і ацэньваць усю сукупнасць 
норм і ўмоў пры вырашэнні канкрэтных 
праблем. Вельмі карысным аказалася 
практыкаарыентаванае навучанне 
замежным мовам. Указаныя фактары 
дазволілі адаптавацца да розных сфер 
прафесійнай дзейнасці за 22 гады маёй 
кар’еры: выкладанне розных 
міжнароднаправавых дысцыплін, 
праца ў міжнародных арганізацыях, 
уключаючы Эканамічны суд СНД, 
экспертная праца ў рамках Садружнасці 
Незалежных Дзяржаў і Савета ААН па 
правах чалавека, праца ў прыватнай 
кампаніі.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
Вядзецца падрыхтоўка па 6 спецыяльнасцях 
бакалаўрыяту:

• Міжнародныя адносіны
Кваліфікацыя: «Спецыяліст па міжнародных 
адносінах. Перакладчык».

• Міжнароднае права
Кваліфікацыя: «Юрыст».

• Сусветная эканоміка 
Кваліфікацыя: «Эканаміст».

• Менеджмент (напрамак «Менеджмент у 
сферы міжнароднага турызму») 
Кваліфікацыя: «Менеджар. Эканаміст».

• Мытная справа 
Кваліфікацыя: «Спецыяліст мытнай справы».

• Усходазнаўства
Кваліфікацыя: «Усходазнаўца. Пераклад-
чык».

ЗАМЕЖНЫЯ МОВЫ
У нас вывучаюцца замежныя мовы: англій
ская, французская, італьянская, іспанская, 
партугальская, шведская, нямецкая, поль
ская, кітайская, карэйская, японская, пер
сідская, арабская, турэцкая, руская мова як 
замежная.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
На факультэце актыўна функцыянуюць ор
ганы студэнцкага сумеснага кіравання і гра
мадскія аб’яднанні: прафсаюзнае бюро, 

пярвічная арганізацыя БРСМ, студэнцкі са
вет, савет стараст, студэнцкі саюз, творчы 
саюз, дыскусійныя клубы і інш. Студэнты 
могуць развіць свае арганізатарскія і ка
мунікатыўныя навыкі.

На факультэце з удзелам студэнтаў раз
віваецца  сайт, выдаецца студэнцкая газета 
«ФМОn line».

З 1999 года факультэт міжнародных ад
носін першым у краіне пачаў праводзіць 
«Мадэляванне ААН». Гэта ролевая гульня 
праходзіць на англійскай мове двойчы на 
год – у красавіку і лістападзе.

ГРАМАДСКАЕ ЖЫЦЦЁ
На ФМА рэгулярна арганізуюцца сустрэчы 
студэнтаў і выкладчыкаў з дзяржаўнымі і па
літычнымі дзеячамі, вядомымі навукоўцамі, 
беларускімі і замежнымі дыпламатамі, 
кіраўнікамі міністэрстваў і ведамстваў, прад
стаўнікамі найбуйнейшых сусветных карпа
рацый, прадпрыемстваў і арганізацый, дзе
ячамі культуры і мастацтва.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Студэнты прымаюць актыўны ўдзел у кан
ферэнцыях, рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсах, дзейнічаюць 5 студэнцкіх 
навукова даследчых лабараторый, 36 наву
ковых гурткоў і клуб, дзе кожны ахвотнік 
знойдзе сабе сферу па інтарэсах, а таксама 
матывацыйнае асяроддзе і каворкінг з кале
гамі па студэнцкай лаве. 

Выпускаецца зборнік навуковых арты
кулаў студэнтаў, аспірантаў і магістрантаў 
(выдадзена 26 выпускаў).

Факультэт арганізуе буйную штогадовую 
студэнцкую канферэнцыю ў красавіку, дзе 
арганізавана каля 60 секцый. Даклады пера
можцаў публікуюцца. Кожны год на ФМА 
БДУ адбываецца «Тыдзень студэнцкай на
вукі».

ФМА рэгулярна праводзіць міжнародныя 
канферэнцыі, сярод якіх «Беларусь у су
часным свеце», «Міжкультурная камунікацыя 
і прафесійна арыентаванае навучанне за
межным мовам» і інш.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Нашы выпускнікі працуюць у Міністэрстве 
замежных спраў, Дзяржаўным мытным ка
мітэце і іншых міністэрствах і ведамствах 
краіны; у структурах міжнародных арганіза
цый. Значная частка выпускнікоў звязала 
сваю працоўную кар’еру з рэаль ным секта
рам эканомікі і паспяхова развівае ўласны 
бізнес або пабудавала навукова
педагагічную кар’еру. Факультэт рэгулярна 
атрымлівае падзякі, у якіх адзначаюцца вы
сокія прафесійныя якасці нашых выхаван
цаў.

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Магчымасць навучання за 
мяжой для студэнтаў 
факуль тэта рэалізуецца па
сродкам акадэмічных абме
наў у рамках аб супра
цоўніцтве паміж БДУ і за
межнымі ВНУ, а таксама ў 
рамках праграм акадэміч
най мабільнасці. На працягу 
навучальнага года некалькі 
сотняў студэнтаў ФМА БДУ 
бяруць удзел у розных пра
грамах акадэмічнай мабіль
насці. Гэта не толькі карот
катэрміновыя візіты, кан
ферэнцыі, семінары, кон
курсы ці адна  і двухтыднёвыя школы. Гэта 
яшчэ і навучанне на працягу ад 3 месяцаў да 
года ў замежных універсітэтах, уключаючы 
Расію, Кітай, Паўднёвую Карэю, Японію і 
шматлікія іншыя дзяржавы.

Усё, што патрабуецца ад студэнтаў, – ва
лоданне замежнай мовай, добрая вучоба і 
ініцыятыва! Адкрыйце для сябе свет адука
цыі разам з намі!

Чакаем вас на факультэце міжнародных адносін БДУ!
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Факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі – 
вядомы ў Беларусі  
і за мяжой брэнд 

Узровень падрыхтоўкі на факультэце ў галіне 
матэматыкі і сістэмнага праграмавання ад
павядае найлепшым сусветным узорам.

Дзейнічаюць 11 кафедраў, 2 НДЛ, цэнтр 
адукацыйных інавацый, школа аналізу 
даных, а таксама 6 філіялаў на базе АІПІ НАН 
Беларусі і шэрагу ІТ кампаній. ФПМI ўяўляе 
сабой навукова адукацыйны комплекс, пра
цуе сумесна са створанымі на яго базе НДІ 
прыкладных праблем матэматыкі і інфарма
тыкі і Інстытутам павышэння кваліфікацыі і 
перападрыхтоўкі ў галіне тэхналогій інфар
матызацыі і кіравання.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Прыкладная матэматыка», кваліфіка
цыя «Прыкладны матэматык. Праграміст». 
• «Інфарматыка», кваліфікацыя «Сістэмны 
аналітык-праграміст». 
• «Кібербяспека», кваліфікацыя «Спецыя-
ліст па кібербяспецы». 
• «Прыкладная інфарматыка», кваліфіка
цыя «Інфарматык. Праграміст». 

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ
Факультэт цесна супрацоўнічае і мае афiцый
ныя дамовы аб падрыхтоўцы спецыялістаў з 
Нацыянальным банкам i шматлiкiмi камер
цыйнымi банкамi, больш як са 100 кампанiямі 
ПВТ і іншымі арганізацыямі, сярод якіх ААТ 
«ААБ Беларусбанк», ААТ «Белінвестбанк», 
ЗТАА «ЭПАМ Сістэмз», ЗАТ «Ітранзішэн», ТАА 
«Тэхартгруп», ТАА «ЯндэксБел», ТАА 
«Фабрыка iнавацый i рашэнняў», ЗВУП «Ай Бi 
Эй АйЦi Парк», ЗВУП «Іссофт Салюшэнз», ЗАТ 
«НавучСофт», ТАА «Софтклуб», ДНУ «АIПI НАН 
Беларусi» і іншыя.

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Вялiкiм попытам карыстаецца праграма ма
гiстратуры (II ступенi вышэйшай адукацыi) 
«Камп’ютарны аналiз даных» на англiйскай 

Факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі

Водгукі выпускнікоў

 

Дэкан – кандыдат фізікама
тэматычных навук дацэнт
Юрый Леанiдавiч АРЛОВIЧ

Адрас: г. Мінск, прасп. 
Незалежнасці, 4

Тэл. 209 52 45

Еmail: dean_office_fpmi@bsu.by

www.fpmi.bsu.by

Міхаіл КАВАЛЁЎ, 
вядомы вучоны ў 
галіне дыскрэт-

най аптымiзацыi, 
член-карэспандэнт, 

доктар фізіка-матэ-
матычных навук, прафесар. Вы-
пускнік 1982 г.

– Факультэт прыкладной матэматыкі  
і інфарматыкі – гэта сям’я, якая можа 
ганарыцца сваімі традыцыямі, адносі
намі, ведамі і дасягненнямі. Здаецца, 
учора я здаваў уступны экзамен 
Адольфу Фёдаравічу Навумовічу, мы 
радаваліся зносінам з Уладзімірам 
Трафімавічам Водневым, жартавалі  
са стылю падачы матэрыялу Юрыя 
Станіслававіча Багданава і Віктара 
Іванавіча Карзюка, радаваліся новым 
нумарам і песням агітбрыгады і 
студэнцкага тэатра, збіралі заплечнікі  
ў паходы і будатрады. Быццам мы не 
змяніліся. Проста з’явіліся новыя 
студэнты і выкладчыкі, нашы сябры  
і аднадумцы, і мы – самыя лепшыя! 

Аляксандр 
ТУЗІКАЎ, вядомы 
вучоны ў галіне 
інфарматыкі, 

член-карэспандэнт, 
доктар фізіка-матэ-

матычных навук, 
прафесар. Выпускнік 1980 г.

–  ФПМІ – сапраўдны лідар  
у краіне па падрыхтоўцы спецыялістаў  
у галіне прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі. Высокая якасць адукацыі 
– на ўзроўні самых прэстыжных 
сусветных стандартаў – заснавана 
перш за ўсё на высокапрафе сійных 
спецыялістах, якія працуюць на факуль
тэце, а таксама на скрупулёзным 
адборы абітурыентаў. Нездарма  
попыт на выпускнікоў ФПМІ  не проста 
высокі – у любой арганізацыі (навуковая 
ўстанова, ВНУ, банк або ІТ кампанія) 
кожны кіраўнік ведае: выпускнікі 
факультэта прыкладной матэматыкі  
і інфарматыкі адразу і лёгка ўключаюц
ца ў самую складаную працу і дамага
юцца поспеху.

мове, створаная на факультэце ў вынiку мiж
народнага праекта з удзелам найлепшых 
навуковапрактычных цэнтраў з унiвер
сiтэтаў Аўстрыi, Бельгii, Германii, Партугалii, 
Чэхii сумесна з расiйскiмi калегамi. Факуль
тэт з’яўляецца арганiзатарам паўсюдна 
прызнаных у навуковым свеце мiжнародных 
канферэнцый, дзе студэнты таксама прыма
юць удзел i атрымлiваюць рэдкую магчы
масць шырока прадставiць свае першыя 
вынiкi, абмеркаваць iх з экспертамi ў адпа
ведным напрамку прыкладной матэматыкi i 
камп’ютарных навук, хутка атрымаць параду 
i знайсцi калег, што недзе ў свеце таксама 
працуюць над вырашэннем блiзкiх праблем. 
У факультэта трывалыя сувязi з вядучымi 
ўнiверсiтэтамi, навуковадаследчымi ўста
новамi, высокатэхналагiчнымi кампанiямi з 
Расii, Кiтая i iншых краiн.

СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ 
Студэнцкае жыццё на факультэце напоўне
нае яркімі падзеямі: турыстычная сцежка 
першакурсніка, «Капуснік», конкурсы 
«Містар ФПМІ» і «Міс ФПМІ», навагодняя ак
цыя «ФПМушка» з дабрачыннай праграмай і 
музычным квізам, і, вядома ж, Дзень нара
джэння факультэта – 1 красавіка!

Шырокую цікавасць выклікаюць мера
прыемствы, звязаныя з будучай прафесіяй: 
«Кірмаш стажыровак», хакатон «Гульні розу
му», ITканферэнцыі, дзе прадстаўнікі вя
дучых кампанійпартнёраў, а таксама прад
стаўнікі студэнцкага саюза ФПМІ, право
дзяць майстаркласы і распавядаюць пра 
сучасны стан ITіндустрыі.

Акрамя ўпадабаных мерапрыемстваў, 
з’яўляюцца і новыя, якія становяцца ўнікаль
нымі падзеямі ў культурным і інтэлекту
альным жыцці факультэта. Так, у 2022 годзе 
дадзены старт цыклу мерапрыемстваў – 
дзён кафедраў «Кафедра: падзеі, людзі – су
часнасць, мінулае, будучыня», дзе супра
цоўнікі, выпускнікі і навучэнцы старэйшых 
курсаў дзеляцца вопытам са студэнтамі 12 
курсаў.

СІСТЭМА БЕСПЕРАПЫННАЙ АДУКАЦЫІ 
На факультэце дзейнічае сістэма беспера
пыннай адукацыі, арыентаваная на прадме
ты «Матэматыка» і «Інфарматыка». Сістэма 
ўключае пастаянныя школы для юнацтва 
(пачынаючы з 5 класа СШ) і  мерапрыемствы 
алімпіяднаконкурснага і навучальнага ха
рактару (алімпіяды, канферэнцыі, вучэбныя 
зборы рознага ўзроўню, летнія школы). 

Вынікам з’яўляецца высокі ўзровень абі
турыентаў, якія паступаюць на факультэт. На 
факультэце ёсць факультатыўныя курсы для 
тых, каму патрэбная дапамога пры пера
ходзе са школы ва ўніверсітэт, курсы, семі
нары, школы для найбольш зацікаў леных  

у далейшым паглыбленні сваіх ведаў  
і навыкаў у розных галінах сучаснай матэ
матыкі і інфарматыкі (школа аналізу даных, 
семінары па дадатковых раздзелах  
матэматыкі і інфарматыкі).

І як пастаянны вынік – поспехі нашых 
студэнтаў на самых прэстыжных рэспублі
канскіх і міжнародных спаборніцтвах.

ДАСЯГНЕННІ
Студэнты ФПМІ шматразова былі фіналіс
тамі каманднага чэмпіянату свету па пра
грамаванні (ACM ICPC), у якім прымаюць  
удзел каманды звыш 2300 універсітэтаў! 
Найвышэйшага поспеху наша каманда да
сягнула ў 2004 г., калі заваявала залаты  
медаль, у 2008 г. – бронзавы, а ў 2012, 2013 і 
2021 гг. – сярэбраныя.

Увесь час нашы студэнты і выпускнікі дэ
манструюць высокія вынікі ў спаборніцтвах 
праграмістаў (IEEEXtreme, TopCoder, Google 
HashCode, BelHuawei і іншых). 

Адным з апошніх прыкладаў стала абса
лютная перамога студэнтаў ФПМI Iвана 
Лук’янава i Дзянiса Kiма ў вераснi 2020 года 
ў спаборніцтвах праграмістаў BelHuawei 
Challenge, а таксама перамогі ў розных намі

студэнтаў

дактароў 

кандыдатаў навук
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усяго выкладчыкаў160
акадэмiкі2

члены 
карэспандэнты2

нацыях на фінале алімпіяды «ITПланета 
2020/21».

У снежні 2022 года каманда БДУ, у склад 
якой увайшлі чацвёртакурснік ФПМI Данііл 
Дэнгалёў і магістранты Яфім Клімашэўскі і 
Антон Палюховіч, заваявала залатыя медалі 
ў фінале Паўночнай Еўразіі і выступіць у 2023 
годзе ў фінале чэмпіянату свету пра прагра
маванні сярод студэнтаў.

На алімпіядах па матэматыцы з 2001 г. 
студэнты ФПМІ заваявалі больш за 80 меда
лёў (сярод iх – 40 залатых), у тым ліку пер
шыя месцы (двойчы) у камандным спабор
ніцтве. 

Адзначым, што: 
– больш за 1200 студэнтаў сталі лаўрэа

тамі спецыяльнага фонду Прэзідэнта РБ па 
сацыяльнай падтрымцы адораных навучэн
цаў і студэнтаў, сярод іх 187 студэнтаў узна
гароджаны нагруднымі знакамі;

– дактарамі навук сталі больш за 50 вы
пускнікоў, а непасрэдна супрацоўнікамі фа
культэта абаронена больш за 30 доктарскіх 
дысертацый, на факультэце падрыхтавана і 
абаронена больш за 300 кандыдацкіх дысер
тацый, апублікавана каля 500 манаграфій, 
падручнікаў і вучэбных дапаможнікаў.
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студэнтаў

акадэмiк

член 
карэспандэнт

дактароў 

кандыдатаў навук
 

1
16

50

1
840

усяго выкладчыкаў120

Факультэт радыёфізікі  
і камп’ютарных тэхналогій

Дэкан – доктар фiзiка
матэматычных навук дацэнт 
Дзмітрый Уладзіміравіч 
УШАКОЎ

Адрас: г. Мiнск, вул. Курча
тава, 5 

Тэл. 209 58 18, 209 59 03

Еmail: rct@bsu.by

www.rct.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Мікалай ЗЯНЬ-
КЕВІЧ, галоўны 
інжынер-

праграміст Парка 
высокіх тэхналогій.

– З фізікі вядома, што калі 
частата ўласных хістанняў супадае з 
частатой знешняга ўздзеяння, то 
ўзнікае рэзананс і ўздзеянне можа быць 
шматразова ўзмоцнена. Нешта падоб
нае, як мне здаецца, адбываецца і на 
нашым факультэце. Цікаўнасць і энергія 
студэнтаў узмацняецца энтузіязмам і 
вопытам выкладчыкаў – яны падладж
ваюцца, прыціраюцца адзін да аднаго, а 
затым пачынаюць працаваць на поўную 
моц. Такі сплаў дазваляе студэнтам 
атрымаць агульны фундаментальны 
базіс вышэйшай фізікатэхнічнай 
адукацыі, а таксама практычныя навыкі, 
запатрабаваныя як у Беларусі, так і за 
мяжой, а выкладчыкі змушаны працяг
ваць самаадукацыю і развівацца разам 
са сваімі вучнямі.

Барыс КАНЦАВЫ, 
выпускнік 1985 
года.
Першы выхадзец з 

Беларусі ў Тэхніч-
ным савеце Forbes.

Барыс Канцавы ў 1995 годзе заснаваў  
у Мінску кампанію Intetics, аўтсорс 
распрацоўшчыка праграмных рашэн
няў. Сёння  ў кампаніі працуе больш  
за 500 чалавек, цэнтры распрацоўкі 
адкрыты ў Беларусі, Украіне, Польшчы. 
Цэнтраль ны офіс кампаніі размешчаны 
ў Нэйплз (Фларыда, ЗША).

– Прыняцце ў Тэхнічны савет Forbes 
гаворыць пра прызнанне сусветнай 
тэхнічнай супольнасцю беларускага 
ІТбізнесу. Платформа Forbes – гэта 
добрая магчымасць гучней заявіць  
пра сябе на сусветным рынку.
ФРКТ – адзін з цэнтраў ITкадраў. 
Добра, што кожны год папулярнасць 
ІТспецыяльнасцяў расце, бо мы 
развіваемся настолькі хутка,  
наколькі нам дазваляюць установы 
адукацыі. 

У 1976 г. адкрыты факультэт 
радыёфізікі і электронікі. 
У 2010 г. ён перайменаваны 
ў факультэт радыёфізікі і 
камп’ютарных тэхналогій

У структуры: 8 кафедраў, 4 навуковадаслед
чыя лабараторыi, 3 СНДЛ, даследчатэхна
лагiчны цэнтр «Нанатэхналогii i фiзiчная 
электронiка», цэнтр аэракасмічнай адукацыi, 
сучасныя навучальныя лабараторыі і камп’
ютарныя класы. 

Навучаюцца 840 студэнтаў, 48 магістран
таў, 15 аспірантаў, 4 дактаранты.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Радыёфiзiка і інфармацыйныя тэхнало-
гіі», кваліфікацыя «Радыёфізік. Інжынер-прагра-
міст», прафілізацыі: «Аэракасмічныя тэхналогіі», 
«Інфарматыка, праграміруемыя электроніка і 
вымяральныя сістэмы», «Камп’ютарнае праек
таванне і тэхналогіі мікраэлектронных сістэм», 
«Радыёфізіка і лічбавыя тэхналогіі», «Фатоніка і 
прыкладныя камп’ютарныя тэхналогіі».
• «Кібербяспека», кваліфікацыя «Спецыяліст 
па кібербяспецы», прафілізацыя: «Бяспека 
камп’ютарных тэхналогій і сістэм».
• «Прыкладная інфарматыка», кваліфіка
цыя «Інфарматык. Праграміст», прафiлiзацыя 
«Аналіз вялікіх даных і біяінфарматыка», «Ін
тэлектуальныя і кіберфізічныя сістэмы». 

Па ўсіх спецыяльнасцях студэнты ат
рымліваюць фундаментальную падрыхтоўку 
па матэматыцы, фізіцы, электроніцы і інфар
матыцы. У рамках спецыяльнай падрыхтоўкі 
студэнты маюць магчымасць асваення су
часных інфармацыйных тэхналогій, уключа
ючы: інтэлектуальны аналіз даных, машыннае 
і глыбокае навучанне, камп’ютарныя сеткі і 
воблачныя тэхналогіі, базы даных, 
камп’ютарную графіку, віртуальную і дапоў
неную рэальнасць, ГІСтэхналогіі і інш. 
Студэнты ўсіх спецыяльнасцяў атрымліваюць 
падрыхтоўку па праграмаванні на мовах С ++, 
Java, MatLab, Python і інш.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнiкi факультэта працуюць у розных 
сферах інфармацыйных тэхналогій, тэлека
мунiкацый, радыёэлектроннага i аптычнага 
прыборабудавання, праграмаванай элек
тронiкi, мiкра  i нанаэлектронiкi, лазерных 
аптычных тэхналогiй. Большасць вы
пускнікоў факультэта размяркоўваюцца і 
паспяхова працуюць у кампаніях рэзідэнтах 
Парка высокіх тэхналогій (LeverX Group, 
EPAM Systems, Itransition, BelHard, IBA, 
«Навучсофт» і інш.). Сярод іх ёсць кiраўнiкi i 
вядучыя спецыялiсты навукова вытворчых 
аб’яднанняў, даследчых iнстытутаў, ВНУ, вя
домыя бiзнесмены. 

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ
Пры правядзенні навучальнай і навуковай 
працы, выкананні курсавых і дыпломных 
 актыўна выкарыстоўваюцца філіялы ка
федраў у НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі, «НТЛаб
сістэмах», на «Інтэграле», «Планары». На 
факультэце створаны сумесныя навучальна
навуковыя лабараторыі з вядучымі і высока
тэхналагічным кампаніямі: EPAM Systems, 
Motorola, Itransition, MOXA. 

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Інтэнсіўна развіваецца навукова тэхнічнае 
супрацоўніцтва з вядучымі замежнымі наву
ковымі цэнтрамі і ўніверсітэтамі Расіі, Гер
маніі, Францыі, Даніі, Люксембурга, Нарве гіі, 
Швейцарыі, Нідэрландаў,  Казахстана і інш.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Студэнты займаюцца даследаваннямі на 
базе навуковых лабараторый факультэта, 
НДІ ПФП імя А. Н. Сеўчанкі, інстытутаў і цэн
траў НАН Беларусі, навукаёмістых прад
прыемстваў. Функцыянуюць тры студэнцкія 
навукова даследчыя лабараторыі: «Паўпра
вадніковыя лазеры», «Нанатэхналогіі і 
камп’ютарнае мадэляванне», «Мадэляван
не і аналіз стахастычных працэсаў і сістэм» і 
«Робататэніка і ўбудаваныя сістэмы». 
Студэнты, магістранты і аспіранты прымалі 
ўдзел у распрацоўцы ўніверсітэцкага на-
наспадарожніка, запуск якога на калязям
ную арбіту адбыўся ў 2018 г. У 2023 г. БДУ 
плануе запусціць другi навуковаадукацый
ны спадарожнік. Новы спадарожнік валодае 
большым патэнцыялам для правядзення 
космафізічных эксперыментаў з 
выкарыстаннем айчынных матэрыялаў і 
паўправадніковых прылад. Так, на арбіце 
будзе сфарміраваная першая беларуская 
групоўка з двух навуковаадукацыйных 
 спадарожнікаў для адпрацоўкі іх узаема
дзеяння і каардынацыі.

СТАЖЫРОЎКІ
Рэалізуюцца праграмы стажыроўкі студэн
таў у вядучых навуковых цэнтрах Еўропы: 
Luxembourg Institute of Health (Штрасэн, 
Люксембург), Institute of Science and 
Technology (Вена, Аўстрыя), Helmholtz

Zentrum Dresden  Rossendorf (HZDR) (Гер
манія), Deutsches Elektronen  Synchrotron 
(DESY) (Гамбург, Германія), The European 
Organization for Nuclear Research (CERN) 
(Жэнева, Швейцарыя).

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Штогод ладзяцца: Дзень радыёфізіка, ка
пуснік, «Міс» ці «Містар факультэта», нава
годні вечар. Кожныя пяць гадоў сумесна з 
Беларускім рэспубліканскім грамадскім 
аб’яднаннем радыёфізікаў праводзяцца 
юбілейныя мерапрыемствы.

Круглы год праходзяць творчыя вечары 
праекта «Комната», квесты, конкурсы, фота
выставы. Актыўна працуюць студэнцкія мо
ладзевыя арганізацыі: студэнцкі савет, твор
чы і сту дэнцкі саюзы, прафсаюзная арганіза
цыя і ячэйка ГА «БРСМ», савет старастаў і 
студэнцкі савет па якасці адукацыі.

Турніры па футболе, тэнісе, баскетболе, 
веласпорце, валейболе збіраюць не толькі 
студэнтаў усіх курсаў, але і выкладчыкаў. 

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
З многімі школамі, гімназіямі і ліцэямі за
ключаны дамовы аб супрацоўніцтве. Право
дзяцца экскурсіі па факультэце для школь

нікаў з наведваннем кафедраў, лабара
торый. Выкладчыкі і студэнты выступаюць 
перад абітурыентамі. Са школьнікамі 
ажыццяўляецца падрыхтоўка да алімпіяд і 
навуковых канферэнцый па фізіцы, да ЦТ па 
фізіцы і матэматыцы. Выкладчыкі прыма
юць удзел у арганізацый Рэспубліканскай 
летняй навуковадаследчай школы настаў
нікаў і вучняў, праводзяць шматпрофільную 
алімпіяду па профілі «фізіка». Штогод у рам
ках дзён адчыненых дзвярэй праводзіцца 
школа радыёфізіка, а таксама алімпіяда па 
фізіцы «Абітурыент БДУ».
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ФСК – гэта прастора 
камунікацый, крэатыўная 
адукацыя і міждысцыплінарныя 
даследаванні

Факультэт сацыякультурных камунікацый  
(да 9 сакавіка 2015 г. – гуманітарны факуль
тэт) быў створаны 11 сакавіка 2004 г. ФСК 
прапануе сваім студэнтам атрымліваць на
ватарскія прафесіі, запатрабаваныя і ў су
часнасці, і ў будучыні. 

студэнтаў

дактароў 

 кандыдатаў навук
 

9
65

1200
усяго выкладчыкаў240

Факультэт сацыякультурных 
камунікацый

Водгукі выпускнікоў

 

Дэкан – кандыдат гістарыч
ных навук дацэнт Аляксандр 
Вячаслававіч БУРАЧОНАК

Адрас: г. Мінск, вул. Курча
тава, 5 

Тэл. 209 59 11

Еmail: fsc@bsu.by

www.fsc.bsu.by

Ангеліна 
ПІСЧЫКАВА, 
крэатыўны 
вядучы 
дызайнер iStar 

Design. 
Выпускніца 2017 г. 

– Для паспяховага выканання дыплом
най працы я вырашыла супрацоўнічаць з 
рэальным кліентам і прапанавала 
канцэпцыю дызайну ўпакоўкі для 
лямпачак. Падобная практыка цалкам 
звычайная для маёй спецыяльнасці – 
студэнтаў заахвочваюць шукаць кліентаў 
пад свой выпускны праект, каб упершы
ню адчуць, што гэта – працаваць з 
сапраўдным заказчыкам, з яго патраба
ваннямі. Гэта дапамагае прафесійна 
ўдасканаліцца і высці на рынак з пэўным 
досведам. Падаць заяўку на конкурс 
«Сярэбраны леў» здавалася нечым абса
лютна немагчымым. Але ўсё ж мы 
рызыкнулі. На трапленне ў шортліст, не 
кажучы ўжо пра перамогу, я не разлічва
ла, таму ў Каны не паехала, глядзела 
трансляцыю дома. Калі ўбачыла на 
экране надпіс Belarus і назву нашага 
праекту CS Light Bulbs, не паверыла 
сваім вачам. Але блізкія пачалі абды
маць, віншаваць... Потым пачаліся 
тэлефанаванні, эсэмэскі... І толькі тады 
я зразумела, што серабро сапраўды 
нашае!

Аляксандра 
ГАЛЫШКА, кіраўнік 
аддзела рэкламы і 
спец праектаў у 
Нацыяналь ным 

цэнтры сучасных 
мастацтваў. 

Выпускніца 2021 г. 
– Культуралогія – гэта ўнікальная 
магчымасць атрымаць шырокую базу 
ведаў ад найлепшых выкладчыкаў і 
сапраўдных прафесіяналаў. Самае 
каштоўнае, чаму я тут навучылася, – 
думаць. Задаваць пытанні і шукаць на іх 
адказы.

Вучоба тут не з’яўляецца вучобай у яе 
класічным разуменні. Гэта пастаянны 
дыялог з выкладчыкамi, удзел у творчых 
праектах i даследаваннях. Усё, каб 
атрымаць вышэйшую адукацыю і стаць 
 кваліфікаваным спецыялістам.

СТРУКТУРА 
Функцыянуюць 11 кафедраў: дызайну моды, 
інфармацыйных тэхналогій, камп’ютарнай 
лінгвістыкі і лінгвадыдактыкі, камунiкатыўнага 
дызайну, культуралогіі, мастацтваў i дызайну 
асяроддзя, нямецкай мовы, тэорыі і практыкі 
перакладу, экалогіі чалавека, кафедра ан
глійскай мовы гуманітарных факультэтаў, ка
федра англійскай мовы прыродазнаўчых 
факультэтаў. Працуе каля 240 выкладчыкаў, з 
іх больш за 30 % маюць навуковую ступень ці 
званне. Навучанне ажыццяўляюць найле
пшыя спецыялістыпрактыкі. Сярэдні ўзрост 
выкладчыкаў – 45 гадоў. Навучаецца больш 
чым 1200 студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• Графічны дызайн і мультыме-
дыядызайн, кваліфікацыя: «Дызайнер». 
Тэрмін навучання – 4 гады. Школа, якая 
склалася і існуе на кафедры на працягу многіх 
гадоў, цалкам кіруецца арыгінальнай 
канцэпцыяй падрыхтоўкі дызайнераў, 
заснаванай на метадалогіі праектнатворчага 
мыслення і мастацкакампазіцыйнага 
майстэрства дызайнера. Выпускнікі кафедры 
валодаюць уменнем аб’ядноўваць прынцыпы 
навуковай, тэхнічнай і мастацкай творчасці, 
самастойна вырашаць складаныя задачы, 
што дазваляе ім заставацца запатрабаванымі 
ў сучасных умовах павышанай канкурэнтнасці 
на рынку працы, а таксама паспяхова 
праяўляць сябе ў розных галінах дызайну.
• Дызайн прадметна-прасторавага ася-
роддзя, кваліфікацыя «Дызайнер». Тэрмін 
навучання – 4 гады. Студэнты вывучаюць 

найноўшыя напрамкі дызайну і крэатыўныя 
індустрыі, тэхналогіі і канструкцыі, 
абсталяванне і сучаснае формаўтварэнне. 
На старэйшых курсах прафілізуюцца ў 
дызайне інтэр’еру і гарадскога асяроддзя, 
экспадызайне, артдызайне, дызайне моды. 
Выпускнікі пра цуюць у праектных кампаніях і 
арт цэнтрах Беларусі, Расіі і Еўропы. Сярод 
выпускнікоў – лаўрэаты «Сярэбранага льва» 
ў Канах, Salone Satellite у Мілане, найбуйней
шых міжнародных і нацыянальных мастацкіх і 
дызайнерскіх конкурсаў, вядучыя крэа
тыўныя дызайнеры, кіраўнікі дызайнерскіх 
кампаній.
• Дызайн касцюма і тэкстылю, 
кваліфікацыя: «Дызайнер». Тэрмін навучання 
– 4 гады. Студэнты набываюць тэарэтычныя і 
практычныя веды ў галіне моды і аксесуараў, 
прымаюць удзел у выставах і конкурсах, 
напрыклад, Рэспубліканскім фестывалі
конкурсе моды і фота «Млын моды». Падчас 
навучання набываюць вопыт працы ў 
Беларускім цэнтры моды, вядучых 
нацыянальных і замежных кампаніях.
• Прыкладная інфарматыка, кваліфікацыя 
«Інфарматык. Праграміст». Тэрмін навучання – 4 
гады. Выпускнікі – гэта спецыялісты па 
праектаванні, распрацоўцы, укараненні і супра
ваджэнні сучасных вэбдадаткаў. Яны здольныя 
ствараць сучасны дызайн інтэрнэт праектаў на 
базе развітых графічных дадаткаў, уключаючы 
віртуальныя 3D мадэлі; рэалізоўваць усебако
выя вэбраспрацоўкі інтэрнэтрэсурсаў, уключа
ючы кліенцкую і серверную кампаненту, а такса
ма ствараць мабільныя гульні і вэбдадаткі. Вы
пускнікі працуюць у розных IT кампаніях, а так
сама ў арганізацыях, якія выкарыстоў ваюць 
IT тэхналогіі. 
• Сацыяльна-культурны менеджмент і 
камунікацыі, кваліфікацыя «Спецыяліст па 
кіраванні і камунікацыях». Тэрмін навучання 
– 4 гады. Задачы спецыялістаў па сувязях з 
грамадскасцю – наладжванне эфектыўных 
камунікацый паміж працадаўцам і 
грамадствам. Выпускнікі могуць працаваць 
спецыялістамі па сувязях з грамадскасцю 
(PR) у дзяржаўных органах і прыватных 
структурах, у турыстычным бізнесе, 
музейных установах, у рэкламных і PR
агенцтвах, спецыялістамі ў галіне 
міжнародных культурных сувязей, кіравання 
ўстановамі культуры, арт менеджменту.
• Сучасныя замежныя мовы (з 
указаннем моў), кваліфікацыя «Лінгвіст. 
Выкладчык». Тэрмін навучання – 4 гады.  
Для Беларусі спецыяльнасць з’яўляецца 
ўнікальнай. Разам з вывучэннем дзвюх 
замежных моў (англійскай і нямецкай/
іспанскай) студэнты атрымліваюць веды па 
фармалізацыі любой прыроднай мовы, якія 
дазваляюць забяспечыць дыялог чалавека з 
камп’ютарам, а таксама зрабіць магчымым 

стварэнне сістэм штучнага інтэлекту. 
Студэнты таксама вывучаюць асновы 
праграмавання (Python), што яшчэ больш 
пашырае іх магчымасці атрымаць цікавую і 
перспектыўную працу. Выпускнікі працуюць 
у розных адукацыйных і навуковых устано
вах, ITкампаніях, вытворчай сферы.
• Перакладчыцкая справа (з указаннем 
моў), кваліфікацыя «Лінгвіст. Перакладчык».
Тэрмін навучання – 4,5 гады. Выпускаюцца 
спецыялісты са свабодным валоданнем 
дзвю ма замежнымі мовамі, здольныя 
ажыццяўляць пераклад тэкстаў розных жан
раў, паслядоўна і сінхронна перакладаць 
жывое маўленне на замежную ці з замежнай 
мовы. У абавязкі перакладчыка ўваходзіць: 
арганізацыя і правядзенне экскурсій па ку
льтурнагістарычных мясцінах для замеж
ных грамадзян, суправаджэнне іх падчас 
візітаў у краіну, пераклады на прэзентацыях, 
дзелавых сустрэчах, суправаджэнне груп 
пры паездках за мяжу, пераклад літаратуры. 
Выпускнікі маюць магчымасць працаваць у 
дзяржаўных органах, перакладчыцкіх бюро, 
СМІ, даследчых арганізацыях, вядучых ай
чынных і міжнародных кампаніях.

МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ 
ДЗЕЙНАСЦЬ
У рамках дамоў з 5 замежнымі навуковымі і 
адукацыйнымі ўстановамі ажыццяўляецца аб
мен вопытам, праводзяцца стажыроўкі, ар
ганізоўваюцца канферэнцыі, а таксама ўзаем
ныя візіты і чытанне лекцый. Факультэт вядзе 
падрыхтоўку студэнтаў з 6 замежных краін. 

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Больш за 40 % студэнтаў удзельнічаюць у 
навуковых даследаваннях. Функцыянуюць 
крэатыўная лабараторыя дызайну, 
студэнцкія даследчыя гурткі «Лабірынт» і 
CL&L, студэнцкі клуб Litera, клуб прафесій
нага самаразвіцця «Фенікс», СНДЛ 
«Камп’ютарны дызайн», а таксама «Школа 
валанцёраў».

ЖЫЦЦЁ ФАКУЛЬТЭТА
Маладыя таленты факультэта з’яўляюцца 
пастаяннымі ўдзельнікамі розных творчых 
праектаў. Многія сталі лаўрэатамі шматлікіх 
конкурсаў, выстаў і фэстаў. З рэалізацыі  
праекта «Падзяліся цяплом душы сваёй»  
у 2005 г. пачаўся добраахвотніцкі рух. З  
2009 г. на факультэце развіваецца спартыўны 
напрамак. Студэнты ўдзельнічаюць 
практычна ва ўсіх міжнародных спартыўных 
турнірах.



29 снежня 2022 года, №14 (2265)

12

ФФСН арганічна складаецца з 
трох класічных спецыяльнасцяў: 
філасофіі, сацыялогіі і псіхалогіі, 
а таксама досыць новых – 
сацыяльных камунікацый 
і сацыяльнай работы

У структуры факультэта 7 кафедраў і 3 наву
чальныя лабараторыі. У нас працуюць вя
дучыя навукоўцыгуманітарыі Беларусі. З 
лекцыямі прыязджаюць замежныя эксперты. 

Навучаецца каля 1300 студэнтаў,  
130 магістрантаў, 40 аспірантаў дзённай і  
завочнай формаў навучання, а таксама 10 
дактарантаў. 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Філасофія». Кваліфікацыя «Філосаф. 
Выкладчык». Спецыялізацыі: гісторыя філа
софіі, сацыяль ная філасофія,  этыка, філа
софская антрапалогія.
• «Сацыялогія». Кваліфікацыя «Сацыёлаг. 
Выкладчык». Спецыялізацыі: сацыялогія 
кіравання, метадалогія і метады сацыялагіч
нага даследавання. 
• «Псіхалогія». Кваліфікацыя «Псіхолаг. 
Выкладчык». Спецыялізацыі: медыцынская 
псіхалогія, са цы  яльная псіхалогія. 
• «Сацыяльныя камунікацыі». Кваліфіка
цыя «Спецыяліст па сацыяльных камуніка-
цыях». Спецыялізацыі: арганізацыйныя ка
мунікацыі, масавыя камунікацыі, маркетын
гавыя камунікацыі.
• «Сацыяльная работа». Кваліфікацыя 
«Спецыяліст па сацыяльнай рабоце». Спе
цыялізацыя: сацыяльнапсіхалагічная дзей
насць.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі факультэта працуюць у вышэй
шых, сярэдніх спецыяльных наву чальных ус
тановах, органах дзяржаўнага  кі равання, 
навуковых, адукацыйных і аздараўленчых  
цэнтрах, камерцыйных структурах, грамад
скіх аб’яднаннях, СМІ, рэкламных і рэкрутын
гавых агенцтвах.

СУВЯЗЬ З ПРАКТЫКАЙ
Базавымі партнёрамі факультэта выступа
юць вядучыя навукова адукацыйныя і выт
ворчыя цэнтры. Сярод іх Інстытут філасофіі, 
Інстытут сацыялогіі і Інстытут гісторыі НАН 
Беларусі, Акадэмія паслядыпломнай адука
цыі, Дзяржаўны камітэт судовых экспертыз, 
Нацыянальны прэс цэнтр Рэспублікі Бела
русь, Мінскі гарадскі цэнтр сацыяльнага 
 абслугоўвання сям’і і дзяцей і інш. 

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Факультэт філасофіі і сацыяльных навук раз

дактароў студэнтаў

член
карэспандэнт

кандыдатаў навук
 

1

20
85

1300
усяго выкладчыкаў150

Факультэт філасофіі  
і сацыяльных навук

Дэкан – кандыдат філасофскіх 
навук дацэнт Вераніка 
Святаславаўна САЙГАНАВА

Адрас: г. Мінск, вул. Кальва
рыйская, 9

Тэл. 259 7404

Еmail: phse@bsu.by

www.ffsn.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Аліна РАМАНОВІЧ, 
спецыяліст па 
ўнутраных 
камунікацыях  
у кіраўнічай 

кампаніі холдынгу 
«Мостра-груп».

– Факультэт філасофіі і сацыяльных 
навук – гэта найцікавейшая адукацыя 
на працягу ўсіх гадоў. Я скончыла 
факультэт па спецыяльнасці «Сацыяль
ныя камунікацыі» і магістратуру  
(«Камунікацыя»). Факультэт даў  
мне ўсе магчымасці, каб праявіць сябе, 
рэалізавацца ў вучобе, навуцы, твор
часці і дасягнуць поспехаў. Факультэт 
вылучаецца высокай згуртаванасцю 
студэнтаў і выкладчыкаў. Студэнты 
факультэта – гэта цэлая сям’я,  
якая не толькі даведваецца кожны 
дзень штосьці новае, але і разам расце, 
развіваецца і змяняе свет да лепшага.

Аляксандр 
МАМОШКА, 
шоўмен, 

тэхнаблогер.

– Вучоба на ФФСН,  
4 гады на спецыяльнасці «Сацыялогія»  
і 1 год вывучэння ў магістратуры 
«Камунікатыўнага менеджменту» далі 
мне велізарную базу ведаў і досведу. 
Факультэт прыцягвае самых розных, 
цікавых і яркіх маладых людзей. Кожны 
курс – абсалютна ўнікальная з’ява, 
непадобная ні да чаго іншага.  
Навуковы працэс на факультэце  
вельмі разнастайны. Адміністрацыя  
і выкладчыкі кафедраў цалкам 
заахвочваюць удзел у навуковым і 
грамадскім жыцці факультэта, 
універсітэта і краіны. Магу сказаць, што 
мне пашанцавала з аднагрупнікамі, мы 
дагэтуль збіра емся на навуковыя 
дыскусіі. 
 

вівае адукацыйныя і навуковыя сувязі з вя
дучымі ўніверсітэтамі Англіі, Іспаніі, Італіі, 
Германіі, Швецыі, Фінляндыі, Расіі, ЗША, Ук
раіны, Францыі, Кітая. Студэнты і выкладчыкі 
рэгулярна ўдзельнічаюць у міжнародных 
праграмах акадэмічнай мабільнасці. На фа
культэце праводзяцца адборачныя туры між
народнай алімпіяды па філасофіі і міжнарод
нага Балтыйскага конкурсу эсэ па філасофіі 
на англійскай мове пры падтрымцы Міжна
роднай асацыяцыі філасофскіх грамадстваў 
і ЮНЕСКА. 

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Дзейнічаюць студэнцкая навуковая лабара
торыя «Соцыум», студэнцкае навуковае та
варыства, філасофскі кінаклуб, між
дысцыплінарны навукова тэарэтычны семі
нар «Інавацыйныя стратэгіі ў сучаснай са
цыяльнай філасофіі», псіхалагічная студыя, а 
таксама праводзіцца навуковая канферэн
цыя студэнтаў і аспірантаў «Чалавек. Культу
ра. Грамадства». 

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Факультэт славіцца сваім студэнцкім гра
мадскім жыццём. Наш дэвіз – давяраць 
студэнтам! Сумеснае кіраванне з’яўляецца 
асновай выхаваўчай работы на нашым 
факуль тэце. 

Дзейнічаюць 7 студэнцкіх арганізацый: 
студэнцкі савет, студэнцкі саюз, творчы са
юз, савет стараст, савет па якасці адукацыі і 
навуцы, прафсаюз студэнтаў, БРСМ.

Мноства навуковых, культурных, спар
тыўных і грамадскіх мерапрыемстваў, якія 
складаюць традыцыі факультэта, заслужылі 
аўтарытэт і вядомасць на ўніверсітэцкім, 
рэспубліканскім і міжнародным узроўнях. 
Самыя папулярныя з іх –  Дзень нараджэння 
факультэта, Дзень першакурсніка, Дзень на
раджэння БДУ, Дзень сацыёлага, фестываль 
філасофіі, фестываль псіхалогіі, турзлёт 
ФФСН, фэст кароткаметражнага кіно 
SINOPSIS, «Містар» і «Міс ФФСН». 

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ 
Асноўнымі напрамкамі прафарыентацыйнай 
працы факультэта з’яўляюцца заняткі для 
школьнікаў старэйшых класаў у школе юнага 
філосафа «Пайдэя», школе юнага сацыёла
га, школе юнага псіхолага Visual Psy, школе 
сацыяльных камунікацый. Сярод самых зна
кавых мерапрыемстваў – штогадовая вік
тарына для школьнікаў «Першы крок у пра
фесію», адукацыйна прафарыентацыйныя 
праекты «Майстар класы кафедры сацыяль
ных камунікацый», Workshop Philosophy і інш.

ФФСН ажыццяўляе падрыхтоўку спе-
цыялістаў у галіне філасофіі, сацыялогіі і 
сферы сацыяльнай камунікацыі, адзіны ў 
БДУ, які аб’ядноўвае псіхолагаў розных 
напрамкаў.
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Наша адукацыя дазваляе 
выпускнікам лёгка адаптавацца 
да працы не толькі па фізіка
тэхнічным профілі, але і ў іншых  
галінах (арганізацыйнай, 
фiнансавай, камерцыйнай)
У складзе факультэта 11 кафедраў, 10 НДЛ, 
5 студэнцкіх НДЛ, навучальнанавуковы 
цэнтр  па нанаматэрыялах і нанатэхналогіях, 
астранамічная лабараторыя, цэнтр калек
тыўнага карыстання ўнікальным навуковым 
абсталяваннем. 
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Дэкан – кандыдат фізіка
матэматычных навук дацэнт 
Міхаіл Сяргеевіч ЦІВАНАЎ

Адрас: г. Мінск, прасп. 
Незалежнасці, 2 

Тэл. 209 52 67, 20951 15 

Еmail: physdean@bsu.by 

www.physics.bsu.by

Максім БАГДАНО-
ВІЧ, дырэктар 
ДНУ «Інстытут 
фізікі імя Б. І. 

Сцяпанава 
Нацыянальнай 

акадэміі навук 
Беларусі», выпускнік 2003 г. 

 – Фізічны факультэт – гэта не толькі 
выдатная магчымасць атрымаць 
добрую адукацыю ў адным з самых 
перадавых і аўтарытэтных цэнтраў 
фізічнай навукі, але і месца  
з асаблівай творчай атмасферай. 
Навучаючыся на факультэце, ты 
становішся часткай вялікай супольнасці 
аднадумцаў з ясным разуменнем з’яў 
наваколь нага свету і жаданнем спасці
гаць сутнасць працэсаў, што адбыва
юцца. Адмысловае месца на фізічным 
факультэце займаюць традыцыі, якія 
сфарміраваліся за шматлікія дзесяці
годдзі яго існавання, у аснове якіх 
ляжаць узаемапавага паміж студэнтамі 
і выкладчыкамі і спецыфічнае пачуццё 
гумару, уласцівае ўсім фізікам.

Мікалай Аляксан-
дравіч ПАКЛОН-
СКІ, член-
карэспандэнт 

НАН Беларусi, 
замежны член РАН, 

прафесар кафедры 
фізікі паўправаднікоў і нанаэлек-
тронікі, выпускнік 1971 г.

– Шмат гадоў маё жыцце звязана з 
фізічным факультэтам. Ён аб’ядноўвае 
кола дзейных людзей (ад студэнтаў да 
прафесароў) у iх супрацьстаяннi з 
бясконцасцю невядомага. Навыкі 
пазнання Сусвету, атрыманыя тут, 
даюць магчымасць адрозніваць святло 
ад цемры, цёплае ад халоднага, 
рэальнае ад iмавернага i наогул шмат 
разумнага, добрага, вечнага. Для тых, 
хто вучыўся на фізічным факультэце, ён 
з’яўляецца падмуркам для праяўлення 
творчасці ў многіх галінах дзейнасці. 
Для мяне Фізіка – асаблівая каштоў
насць, абавязковы атрыбут жыцця!

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
– агульнай вышэйшай адукацыi:
• Прыкладная фiзiка, кваліфікацыя «Фiзiк. 
Iнжынер»
• Прыкладная фiзiка (у рамках Сумеснага 
iнстытута Беларускага дзяржаўнага ўнiвер
сiтэта i Далянскага полiтэхнiчнага ўнiвер
сiтэта), кваліфікацыя «Фiзiк. Iнжынер»
• Камп’ютарная фізіка, кваліфікацыя 
«Фізік. Праграміст»;

– спецыяльнай вышэйшай адукацыi: 
• Фундаментальная фiзiка, кваліфікацыя 
«Фiзiк»
• Ядзерныя фізіка і тэхналогіі, 
кваліфікацыя «Фізік. Інжынер».
На другім курсе студэнты размяркоўва юц ца 
па спецыялізацыях: камп’ютарнае мадэ 
ляванне фiзiчных працэсаў, фізічная 
iнфарматыка, фізічныя метады 
пераўтварэння інфармацыі, тэарэтычная 
фізіка, біяфізіка, нанабіяматэрыялы і 
нанабіятэхналогіі, лазерная фізіка i 
спектраскапiя, нанафатонiка, фізічная 
оптыка, функцыянальныя нанаматэрыялы, 
нанаэлектроніка, фізіка паўправаднікоў i 
дыэлектрыкаў, энергафізіка, рацыянальная 
энергетыка, ядзерная фізіка i электронiка, 
фізіка ядзерных рэактараў і атамных 
энергетычных установак, ядзерная бяспека, 
радыяцыйнае матэрыялазнаўства.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па 
фізіцы і матэматыцы, асаблівая ўвага нада

ецца сучасным камп’ютарным тэхналогіям і 
інфарматыцы. Штогод частка нашых вы
пускнікоў размяркоўваецца па заяўках вя
дучых камп’ютарных кампаній: СП ЗАТ «Між
народны дзелавы альянс» (больш вядомае 
як IBA), EPAM Systems, ААТ «АМПсофт», ЗТАА 
«Эксадэл», ЗАТ «Ітранзішн» і інш. 

Нашы выпускнікі працуюць у НАН Белару
сi, навукова даследчых i навукова вытвор
чых цэнтрах (напрыклад, Мiнскi НДI радыё
матэрыялаў Дзяржаўнага ваенна прамыс
ловага камiтэта), канструктарскіх бюро (на
прыклад, «КБТЭМ ОМО» ДНВА дакладнага 
машынабудавання «Планар»), кантра
люючых структурах (напрыклад, «Дзяржа
тамнагляд»), фірмах рознага профілю.

СУВЯЗЬ З ВЫТВОРЧАСЦЮ
Кафедры факультэта ажыццяўляюць супра
цоўніцтва і абмен навукова тэхнічнай інфар
мацыяй з шэрагам інстытутаў НАН Беларусі, 
ААТ «Інтэграл», НПДК парашковай металур
гіі, НІЦ «Плазматэг», НДІ прыкладных фізіч
ных праблем імя А. Н. Сеўчанкі і НДІ ядзер
ных праблем БДУ, БДУІР, РНПЦ эпідэміялогіі і 
мікрабіялогіі, РНПЦ «Кардыялогія», РНПЦ 
анкалогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М. 
Аляксандрава, ЗАТ «Амкадор Унікаб», ТАА 
«Квалітэт», а таксама іншымі навуковымі і 
вытворчымі цэнтрамі.

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
Факультэт супрацоўнічае з ВНУ і іншымі ар
ганізацыямі Расіі, Украіны, Казахстана, Гер
маніі, Іспаніі, Чэхіі, Польшчы, Даніі, Турцыі, 
Літвы, Францыі, Сербіі, Італіі, В’етнама, 
Японіі, Балівіі, Латвіі, Азербайджана. Су
працоўнікі ўдзельнічаюць у выкананні між
народных праектаў па праграмах АІЯД, 
ERASMUS+, міжнародных грантах БРФФД, 
2 праектах у рамках праграмы Horizon 2020. 
Стажыроўкі ажыццяўляюцца пры падтрым
цы грантаў універсітэтаў партнёраў, а так
сама фонду DAAD (Германія) і інш.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Студэнты старэйшых курсаў удзельнічаюць у 
працы міжкафедральных СНДЛ «Нелінейная 
дынаміка фізічных сістэм», «Біяфізіка і клетачныя 
тэхналогіі», «Фізіка нанаструктураваных 
паўправаднікоў», «Мадыфікацыя ўласцівасцяў 

матэрыялаў з дапамогай кампрэсійных  
і іонна плазменных струменяў» і «Танкаплёнач
ныя тэхналогіі» (сумесна з ТАА «Ізавак»). Для 
студэнтаў першага і другога курсаў працуюць 
навуковыя гурткі на кафедрах біяфізікі, ядзернай 
фізікі (гурток радыёэлектронікі), тэарэтычнай 
фізікі і астрафізікі.

Студэнцкае жыццё на факультэце харак
тарызуецца не толькі вучобай і магчымасцямі 
правядзення ўнікальных навуковых экс
перыментаў. Праводзяцца вечарыны перша
курсніка, свята «Дні фізіка», турысцкі злёт, 
турнір па кіберспорце, конкурс «Міс фізфа
ка», «Факуль тэцкія гульні» і шматлікае іншае. 

Канстанцін 
КАЗАДАЕЎ, 
прарэктар па 
вучэбнай рабоце 

і інтэрнацыяналі-
зацыі адукацыі, 

выпускнік 2005 г.

– Калі я прыйшоў у 2000 г. на фізфак са 
звычайнай сярэдняй школы невялікага 
беларускага гарадка, ён здаўся мне 
іншай планетай – планетай Фізікі. Само 
паняцце «фізік» зайграла тут новымі 
фарбамі, набыло элітарны глянец. Лічу, 
што асноўны капітал фізфака – гэта 
выкладчыкі. Гэтыя людзі надзвычайнага 
інтэлекту і нязменнай інтэлігентнасці 
ўмеюць фарміраваць патрабаваныя 
веды, не навязваючы іх, а хутчэй 
падахвочваючы навучэнца да іх на
быцця. Фізфак навучыў мяне думаць і 
даказваць свой і прымаць чужыя пункты 
гледжання, не баяцца эксперыменту  
і вельмі адказна ставіцца да тэхнікі 
бяспекі – і шмат чаму іншаму, што ў 
суме называецца «быць навукоўцам».
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Філолагі – захавальнікі мовы 
і літаратуры, нацыянальнай 
культуры. Яны раскрываюць 
сэнсы, заключаныя ў слове. 
Філфак – гэта alma mater 
класікаў беларускай літаратуры;
таямніцы славянскіх, 
заходнееўрапейскіх, усходніх 
моў, літаратур і культур; 
камп’ютарныя тэхналогіі 
ў філалогіі; віртуознае 
валоданне словам у сферы 
літаратурнага рэдагавання 
і дзелавой камунікацыі.

Дзейнічаюць 15 кафедраў, 30 мультымедый
ных аўдыторый, 3 лінгафонныя кабінеты, а 
таксама Вучэбны цэнтр адукацыйных і ін
фармацыйных тэхналогій.

2 лістапада 2018 г. адбылося ўрачыстае 
адкрыццё вучэбнай аўдыторыі інавацыйнага 
навучання «Народныя паэты і пісьменнікі 
Беларусі». 8 з 18 народных паэтаў і 
пісьменнікаў Беларусі вучыліся і працавалі 
на філалагічным факультэце.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• Беларуская філалогія (прафілізацыі: 
літаратурнарэдакцыйная дзейнасць,  лічба
вая філалогія*). Кваліфікацыя: «Філолаг. Вы-
кладчык». 
• Руская філалогія (прафілізацыі: літаратур
нарэдакцыйная дзейнасць, лічбавая філало
гія*). Кваліфікацыя: «Філолаг. Выкладчык».
• Славянская філалогія. Кваліфікацыя: 
«Філолаг-перакладчык. Выкладчык».
• Рамана-германская філалогія. Кваліфіка
цыя: «Філолаг-перакладчык. Выкладчык».
• Усходняя (кітайская) філалогія. Кваліфіка
цыя: «Філолаг-перакладчык. Выкладчык».

*Прафілізацыя «Лічбавая філалогія»
Спецыялістфілолаг сёння запатрабава

ны ў лічбавым соцыуме, а лічбавая філалогія 
– гэта прафесія будучыні. Капірайтынг, рэда
гаванне сайтаў, навучальныя анлайнкурсы, 
машынны пераклад, інструменты распаз
нання тэксту і маўлення – гэта тое, што можа 
рабіць «лічбавы» філолаг, і тое, што робіць 
яго запатрабаваным.

Студэнты маюць магчымасць праходзіць 
моўную стажыроўку ў замежных краінах. Так, 
напрыклад, кожны студэнт спецыяльнасці 
«Усходняя (кітайская) філалогія» за перыяд 
навучання адзін год праводзіць у адным з 
універсітэтаў Кітая. Ва ўмовах пандэміі такія 
праграмы рэалізуюцца ў тым ліку анлайн.
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Уладзімір 
ПАЛІШЧУК, 
метадыст 
Нацыянальнага 
дзіцячага цэнтра 

«Зубраня». 
Выпускнік 2021 

года.

– Існуе стэрэатыпнае меркаванне пра 
выпускнікоў філалагічнага факультэта 
як пра добрых перакладчыкаў, пуб
ліцыстаў ці журналістаў. А я ж, у сваю 
чаргу, выключэнне з гэтага правіла. Я 
выпускнік рускай філалогіі, стаў 
працаваць важатым у Нацыянальным 
дзіцячым цэнтры «Зубраня», а сёння 
з’яўляюся метадыстам сектара ме
тадычнай і інавацыйнай дзейнасці 
гэтага ж цэнтра. І ні разу не пашкадаваў 
пра тое, што атрымаў менавіта філала
гічную адукацыю. Таму што лічу, што 
гэта добры стартавы пакет для любой 
прафесіі. Важна валодаць сілай слова і 
важна ўмець гэту сілу правільна 
выкарыстоўваць, а менавіта гэтаму і 
вучаць на філалагічным факультэцеі.

ПРАКТЫКА
Студэнты праходзяць практыку ва ўстановах 
адукацыі рознага тыпу, а таксама на пляцоў
ках базавых арганізацый – Дэпартамента па 
архівах і справаводстве Міністэрства юс
тыцыі Беларусі, Цэнтра даследаванняў 
 беларускай культуры, мовы і літаратуры  
НАН Беларусі, Нацыянальнага гістарычнага 
музея Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўнага 
літаратурна мемарыяльнага музея Якуба 
Коласа, рэдакцыйна выдавецкай установы 
«Выдавецкі дом «Звязда», НПЦ Дзяржка
мітэта судовых экспертыз і інш.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Функцыянуе вучэбна навуковая лабараторыя 
беларускага фальклору. Сабраны най
багацейшыя ў краіне архівы песень, казак, 
прыказак і прымавак, якімі карыстаюцца не 
толькі даследчыкі, але і творчыя калектывы. 
Удзельнікі студэнцкай НДЛ фальклору і 
этнакультуралогіі неаднаразова атрымлі валі 
гранты на правядзенне даследаванняў.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Філалагічны факультэт у 2020, 2021 і 2022 
гадах атрымаў прэмію творчага саюза БДУ 
як самы творчы факультэт універсітэта. 
Штогод студэнтыфілолагі ладзяць «Каляд
ны дабрачынны баль».

На філфаку дзейнічаюць студэнцкія ка
лектывы, сярод якіх: літаратурнае 
аб’яднанне «Альтанка»; гурток «Роднае сло
ва»; гурток перакладчыкаў кітайскай літара
туры на беларускую і рускую мовы «Дыялог»; 
майстэрня аўдыявізуальнага перакладу; ла
бараторыя перакладчыцкага майстэрства; 
клуб «Багатая палітра свету моў»; школа ма
ладога даследчыкалінгвіста; фальклорна
этнаграфічны калектыў «Багач»; харавая ка
мерная капэла Belcoro; дыскусійны клуб 
English Speaking Club і інш.

Злёт студэнтаў  у філіяле музея Янкі Купа
лы ў Вязынцы лічыцца галоўным святам філ
фака і ўсяго ўніверсітэта. 

Фестываль моў філалагічнага факультэта 
дае магчымасць наведаць шэсць 45 хвілінных 
мінілекцый пра 50 розных моў свету – ста
ражытныя і сучасныя, рэдкія і  распаўсюджаныя, 
а таксама разнастайныя захап ляльныя 

навукова папулярныя лекцыі на лінгвістычную 
тэматыку, лекцыі па бе ла русістыцы, моўныя гу
льні, лінгвістычныя задачы і г. д.

ПРАФАРЫЕНТАЦЫЯ
Школьнікі 8–11 класаў запрашаюцца ў «Шко
лу юнага філолага». Будучыя філолагі сістэ
матызуюць веды па рускай і беларускай мо
вах і літаратурах, славістыцы, фальклоры; 
юныя кітаязнаўцы даведаюцца пра мас
тацтва каліграфіі і кітайскія традыцыі; слу
хачы напрамкаў «італьяністыка», «гер
маністыка», «англістыка», «раманістыка» 
вывучаць асновы моў і культур адпаведных 
краін; лаціністы азнаёмяцца з асновамі ла
цінскай мовы і  антычнай культурай; школа 
юнага блогера будзе карысная тым, каго 
цікавіць літаратура ў медыякультуры.

Запрашаюцца ўсе жадаючыя навучэнцы 
школ, гімназій і ліцэяў. Навучанне бясплат
нае. Для запісу неабходна папярэдне за
поўніць заяву на сайце http://philology. 
bsu.by

Наталля 
БУЦЬКО, 
начальнік 
сектара 

карэктуры 
выдавецкага дома 

«Беларусь сегодня». 
Выпускніца 2002 года.

– З 1997 па 2002 год я вучылася на 
аддзяленні беларускай мовы і 
літаратуры. Студэнцкія гады на філфаку 
ўзгадваю з цеплынёй і настальгіяй. 
Удзячная выкладчыкам за тое, што 
дзяліліся вопытам і мудрасцю, 
дапамагалі разбірацца ў тонкасцях 
граматыкі. Вучыцца было нялёгка, але 
вельмі цікава, а атрыманые веды 
спатрэбіліся даволі хутка: ужо на 4 
курсе мяне запрасілі на працу ў газету 
«Мінскі кур’ер». Далейшы мой шлях 
звязаны з філалогіяй. З 2012 года 
працую ў выдавецкім доме «Беларусь 
сегодня». Дарэчы, сёлета студэнты 
факультэта пройдуць тут вытворчую 
практыку. А ў наступным годзе найле
пшым з іх мы гатовыя прапанаваць 
размеркаванне. 

Сюнь ЧЖАН,  аспи-
рант кафедры 
теоретического и 
славянского 
языкознания. 

Выпускник 2021 
года.

– Прежде чем приехать 
учиться в Беларусь я отслужил два года 
в китайской армии. Сначала подумывал 
об учебе в Москве. Но в итоге выбрал 
Минск. Почему БГУ? Это лучший вуз в 
Беларуси. Он известен у нас в Китае 
как университет, дающий фундамен
тальное образование на очень высоком 
уровне. Меня привлек его рейтинг и 
отзывы других китайских студентов.
Учеба на филологическом факультете 
полностью оправдала мои ожидания. 
Тут работают специалисты высокого 
уровня, а отношение к иностранным 
студентам очень внимательное. 
Признаюсь, все пять лет я чувствовал 
поддержку преподавателей и руковод
ства факультета. Проводится много 
мероприятий, насыщенная студенче
ская жизнь. Поэтому хорошие отноше
ния сложились и с белорусскими, и с 
другими иностранными студентами.
После окончания университета плани
рую заняться бизнесом в области 
развития белорусскокитайских 
отношений. 
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Хімічны факультэт з’яўляецца 
вядучым вучэбна навуковым 
цэнтрам па падрыхтоўцы 
высокакваліфікаваных  
спецыялістаў хімікаў

СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЭТА 
Дзейнічае 8 кафедраў. Навучаецца 750 
студэнтаў і звыш 30 аспірантаў.

Факультэт з’яўляецца ядром хiмiчнага 
кластара БДУ, у якi таксама ўваходзiць НДІ 
фізіка хімічных праблем БДУ, тэхнапарк БДУ 
«Унiтэхпрам» i прадпраемства БДУ «Унiкашт
мет». Факультэт таксама плённа супрацоўні
чае з інстытутамі НАН Беларусі, дзе створаны 
філіялы кафедраў факультэта і арганізаваны 
спецыялізаваныя практыкумы. Там студэнты 
знаёмяцца з перадавымі даследаваннямі, 
выконваюць курсавыя і дыпломныя працы, 
удзельнічаюць у выкананні навуковых тэм.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
Арганізавана падрыхтоўка па высокатэхна
лагічных спецыяльнасцях: 
6 гадоў навучання
• «Фундаментальная хімія», 
• «Хімія высокіх энергій», 
4 гады навучання
• «Хімія лекавых злучэнняў», 
• «Хімія».

Спецыяльнасцi «Фундаментальная хімія», 
«Хімія высокіх энергій» маюць бесперапынны 
тэрмiн навучання, пасля якога выпускнiк ад
разу атрымлiвае квалiфiкацыю «Хімік» або 
«Хiмiк. Радыяхiмiк».

У 2023 годзе на факультэце упершыню 
пачнецца падрыхтоўка па прафiлiзацыях. 
Для спецыяльнасцi «Хiмiя» будуць адкрыты 
наступныя профiлi: «Хiмiчная iнжынерыя 
функцыянальных матэрыялаў», «Хiмiкаана
лiтычная i экспертная дзейнасць», «Фарма
цэўтычная дзейнасць».

Для спецыяльнасцi «Фундаментальная 
хімія» прадугледжаны адзiны профiль «Су
часная тэарэтычная i эксперыментальная 
хiмiя». Па спецыяльнасцi «Хімія лекавых 
злучэнняў» профiлi «Аналiтычная бiяфармах
iмiя» і «Медыцынская i бiяфармацэўтычная 
хiмiя» маюць міждысцыплiнарны характар 
(дарэчы, толькi для гэтай спецыяльнасцi 
патрэбна ў дадатак да хiмii здаваць не матэ
матыку, а бiялогiю).

Навучальны працэс на хiмiчным факультэце 
скіраваны на развіццё творчага патэнцыялу 
студэнтаў, уменне самастойна будаваць адук
ацыйную траекторыю, пастаянна папаўняць і 
абнаўляць свае прафесійныя кампетэнцыі.

МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Навучальны працэс на хімічным факультэце 
адпавядае сусветным адукацыйным стан
дартам. Штогод дзясяткi студэнтаў хімічнага 
факультэта накіроўваюцца на стажыроўку за 
мяжу ў рамках Дзяржаўнай праграмы 

студэнтаў

акадэмiк

члены
карэспандэнты

дактароў 

кандыдатаў навук
 

2
18

55

1
750

усяго выкладчыкаў119

Хімічны факультэт

Водгукі выпускнікоў

 

Дэкан – доктар хімічных навук, 
прафесар, членкарэспан
дэнт НАН Беларусi Дзмітрый 
Вадзімавіч СВІРЫДАЎ

Адрас: г. Мінск, вул. Ленін
градская, 14

Тэл. 209 52 53 

Еmail: chem@bsu.by

www.chemistry.bsu.by

Андрэй РОГАЧ, 
дырэктар Цэнтра 
функцыянальнай 
фатонікі Універ-

сітэта Ганконга, 
увахо дзіць у 

дзясятку самых цыта-
ваных навукоўцаў у галіне хіміі  
і фізікі нанакрышталяў у свеце. 
Выпускнік 1978 года. 

– На хімфаку БДУ заўсёды працавалі 
бліскучыя выкладчыкі, якія далі нам 
выдатную, сапраўды ўніверсітэцкую, 
адукацыю сусветнага ўзроўню і, 
галоўнае, фундаменталь ныя веды не 
толькі ў галіне хіміі, але таксама ў фізіцы 
і матэматыцы. Асабіста мне гэта 
дазволіла пасля абароны кандыдацкай 
дысертацыі на кафедры неарганічнай 
хіміі хімічнага факультэта БДУ з поспе
хам будаваць сваю навуковую кар’еру 
ўжо на фізічным факультэце Мюнхен
скага ўніверсітэта, працуючы ў такой 
перадавой галіне даследаванняў, як 
фатоніка паўправадніковых нанаструктур. 

Кацярына 
СКОРБ, доктар 
хімічных навук, 

дырэктар 
Навукова-

адукацыйнага 
цэнтра інфахіміі 

Універсітэта ІТМА (Санкт-
Пецярбург). Уваходзіць у спіс шасці 
жанчын, якія, па версіі «Форбс», 
вызначаюць будучыню медыцыны. 
Выпускніца 2005 года.

– Мне пашчасціла вучыцца на хімічным 
факультэце БДУ ў найразумнейшых і 
крэатыўных вучоныхдаследчыкаў, якія 
пагрузілі мяне ў свет сапраўднай навукі, 
зрабілі ўсё, каб я знайшла ўласны 
навуковы напрамак, і на практыцы 
паказалі, як развіваць новыя метады і 
падыходы. Усё гэта вельмі дапамагае 
мне зараз у маёй працы ў цэнтры 
інфахіміі і дазваляе рабіць усё неабход
нае для тэхналагічных прарываў у нашых 
краінах і ў свеце.

падрыхтоўкі спецыялістаў для ядзернай 
энергетыкі, а таксама ў Аб’яднаны інстытут 
ядзерных даследаванняў у Дубне.

На хімічным факультэце на англійскай мо
ве чытаюць лекцыі прафесары зза мяжы, а 
таксама запрашаюцца лектары з вядучых 
універсітэтаў і навуковых інстытутаў Расіі. На 
хімічным факультэце ў навучальнай прагра
ме ёсць адзіны ў краіне білінгвальны курс 
«Уводзіны ў зялёную хімію», які дазваляе 
студэнтам не толькі авалодаць стратэгіяй і 
тактыкай хімічных сінтэзаў, бяспечных для 
навакольнага асяроддзя і чалавека, але і 
ўдасканаліць пісьмовую і размоўную англій
скую мову.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Каб працэс навучання быў эфектыўным і 
займальным, для студэнтаў укаранёныя 
розныя інавацыйныя адукацыйныя тэхнало
гіі: кааператыўны метад навучання, лекцый
ны падкастынг, дыстанцыйнае навучанне на 
платформе MOODLE. Студэнты спецыяльна
сці «Хімія высокіх энергій» выконваюць лаба
раторныя працы ў інтэрнэт лабараторыi, 
створанай пад эгiдай МАГАТЭ, у рэжыме 
відэаканферэнцыі на замежных даследчых 
рэактарах.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
На факультэце штогод праводзіцца шмат 
мерапрыемстваў з удзелам студэнтаў, у тым 
ліку дні гісторыі навукі і студэнцкая алімпія
да, розныя конкурсы і канцэрты. І кожную 
вясну факультэт дружна святкуе  сваё галоў
нае свята – Дзень хіміка. 

Студэнтыхімікі рэалізуюць шмат праек
таў і ініцыятыў: арганізоўваюць аднадзённыя 
стажыроўкі ў фармаце Shadow day, папу
лярызуюць навуку ў рамках праектаў «Вірту
озы навукі БДУ» і «Экастыль БДУ», удзельнікі 
«школы экскурсаводапрафарыентолага» 
праводзяць школь нікам інтэрактыўныя 
рознафарматныя экскурсіі і інш. Штогод 
хімічны кластар БДУ разам са студэнтамi ар
ганізоўвае Міжнародны студэнцкі экалагічны 
кангрэс.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі хiмфака маюць шырокія магчы
масці ў выбары прафесійнай дзейнасці. 
Яны могуць працаваць усюды, дзе 
выкарыстоўваюцца хімічныя тэхналогіі: у ін
жынерных і даследчых цэнтрах прадпрыем
стваў, інстытутах НАН Беларусі, хімічных 
лабараторыях буйных прамысловых 
аб’яднанняў фармацэўтычнай, хімічнай і 
радыёэлектроннай прамысловасці, на Бе
ларускай АЭС, у Нацыянальнай антыдопін
гавай лабараторыі, Дзяржаўным камiтэце 
судовых экспертыз, навукова практычных 
медыцынскіх цэнтрах, уключаючы Рэспублі
канскі цэнтр пазітронна эмісійнай тама
графіі (ПЭТ цэнтр), на фармацэўтычных 
прадпры емствах. Тыя, хто схільны да вык
ладчыцкай дзейнасці, рэалізуюць сябе ў 
навучальных установах.

Нашы выпускнікі становяцца не толькі  
буйнымі навукоўцамі і арганiзатарамi выт
ворчасці, але і прадпрымальнікамі, дып
ламатамі, крыміналістамі, менеджарамі, а 
гэта значыць, што яны лёгка ўваходзяць  
у іншыя сферы дзейнасці і дасягаюць у іх 
значных поспехаў. Выпускнiком факультэта 
з’яўляецца i мiнiстр адукацыi Рэспублiкi Бе
ларусь членкарэспандэнт Андрэй Iванец.  

Мы чакаем вас на хімічным факультэце. 
Вы не пашкадуеце, калі прыйдзеце вучыцца 
да нас!

Хімічны факультэт – адзіная арганізацыя 
ў нашай краіне, дзе рыхтуюць  
хімікаў -універсалаў, здольных 
распрацоўваць і ўкараняць 
хімічныя тэхналогіі VI тэхналагічнага 
ўкладу, ствараць новыя матэрыялы  
і лекавыя рэчывы. 

Наш лозунг – ТУТ СТВАРАЕЦЦА 
БУДУЧЫНЯ!
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Эканамічны факультэт 
БДУ – гэта ўнікальнае 
спалучэнне фундаментальных 
і прыкладных дысцыплін у 
галіне эканомікі і фінансаў
Тут навучаюцца каля 1700 студэнтаў і ма
гістрантаў, у тым ліку 490 замежных грама
дзян з 16 краін. 

На 8 кафедрах працуюць вядомыя 
навукоўцы практыкі, кіраўнікі і вядучыя спе
цыялісты міністэрстваў, банкаў, дзяржаўных 
устаноў, кансалтынгавых фірмаў. Пры кож
най кафедры маецца 1 альбо 2 філіялы ад 
вытворчых арганізацый, якія бяруць на пра
цу шмат выпускнікоў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• Эканоміка, кваліфікацыя «Эканаміст» 
• Эканамічная інфарматыка, кваліфікацыя 
«Эканамicт. Інфарматык» 
• Фінансы і крэдыт (прафілізацыі: 
«Фінансы», «Банкаўская справа»), 
кваліфікацыя «Эканаміст»
• Менеджмент (прафілізацыі: «Міжнародны 
менеджмент», «Інавацыйны менеджмент»),  
кваліфікацыя «Менеджар»
• Эканамічная бяспека, кваліфікацыя 
«Эканаміст»
• Дзяржаўны аўдыт, кваліфікацыя «Экана-
міст. Спецыяліст па аўдыце»

На пачатку навучання ўсе студэнты ат
рымліваюць фундаментальную эканамічную, 
фінансавую і інструментальную падрыхтоў
ку. Эканамічная падрыхтоўка заключаецца ў 
вывучэнні макра, мікра, міжнароднай, 
рэгіянальнай эканомікі. Фінансавыя аспекты 
вывучаюцца ў разрэзе бухгалтарскага ўліку і 
аўдыту, карпаратыўных фінансаў, бізнес
планавання, інвестыцыйнага аналізу. Інстру
ментальная падрыхтоўка мае на ўвазе 
вывучэнне матэматыкі, інфарматыкі, базы 
даных, статыстыкі, эканаметрыкі, метадаў 
прыняцця рашэнняў і лагістыкі.

МІЖНАРОДНАЯ МАБІЛЬНАСЦЬ
На эканамічным факультэце шмат увагі на
даецца вывучэнню англійскай мовы, у тым 
ліку і прафесійна арыентаванай бізнесан
глійскай мовы, аднак зацікаўленыя могуць 
вывучаць і іншыя мовы. Многія студэнты 
навучаюцца адзін ці два семестры за мяжой 
у рамках праекта «Эразмус Мундус».

У рамках мiжнародных праектаў 
прафесары эканомікі з замежных ВНУ 
прыязджа юць чытаць лекцыі на англійскай 
мове па  актуальных праблемах эканомікі. 

Папулярным з’яўляецца сумесны праект 
з Універсітэтам прыкладных навук (Мітвай
да, ФРГ) па падрыхтоўцы магістраў па спе

студэнтаў

дактароў 

кандыдатаў навук
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Водгукі выпускнікоў

Антон ДЗМІТРЫЕЎ, 
выпускнік 2007 г. 
Заснавальнік CEO 
інвестыцыйнай 
кампаніі Quattro 

Capital.  

– Эканамічны факуль
тэт адбыўся як цэнтр эканамічнай 
адукацыі ў рамках універсітэта, наву
чанне на нашым фа культэце стала 
«знакам якасці», свайго роду дыпломам 
Гарварда ці Оксфарда, але абароненым 
у Беларусі. Часткай паспяховага 
будучага факультэта становяцца яго 
бесперапыннае ўзаемадзеянне і ўнёсак 
у працэс стварэння сучаснай і тэхнала
гічнай эканомікі Беларусі.

Лаша АКУБАРДЗІЯ, 
выпускнік 2010 г. 

Намеснік 
генеральнага 
дырэктара 
«Беларускага 

народнага банка».

– Мая праца звязана 
са статыстыкай, аналітыкай, 
аўтаматызацыяй збору даных, што мне 
заўсёды падабалася. Навучанне ў БДУ 
сапраўды дапамагло ўладкавацца на 
працу, бо першым этапам пры адборы 
кандыдатаў быў тэст, які я не змог бы 
прайсці без ведаў, атрыманых ва 
ўніверсітэце. Тут сам працэс навучання 
вельмі цікавы, і ты атрымліваеш 
задавальненне ад вучобы.

Дзмітрый 
ЦIМАФIЕВIЧ, 
выпускнік 2014 г. 
Дырэктар 
унітарнага 

прадпрыемства 
па аказанні паслуг 

«АйК’юЦі Эшуранс»
– Менавіта на эканамічным факультэце, 
акрамя магутнай тэарэтычнай базы, 
вялікая ўвага надаецца практычным 
аспектам, а сама вучоба i 
разнастайнасць навучальных дысцыплiн 
дапамагаюць абраць напрамак, якi быў 
бы цiкавым у плане прафесiйнага 
развiцця. Факультэт дае студэнтам не 
толькі магчымасць атрымліваць веды, 
але і праяўляць сябе ў стартап
праектах, удзельнічаць у міжнародных 
канферэнцыях, што павышае 
прафесійны ўзровень будучага 
спецыяліста.

цыяльнасці Industrial Management на ан
глійскай мове з выдачай пасля двух гадоў 
навучання (з якіх 3 семестры студэнты 
навуча юцца і праходзяць практыку ў Германіі 
і за нямецкую стыпендыю) двух дыпломаў: 
БДУ і Універсітэта Мітвайда.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
Кожны год праводзяцца міжнародныя кон 
курсы і алімпіяды, так, у 2021–2022 гг. пра
ведзены: Еўразійскі навуковапрактычны 
студэнцкі форум «Аналітычная эканоміка і 
прагназаванне да 2030», Еўразійская алімпія
да па аналітычнай эканоміцы і прагназаванні, 
Міжнародная навуковапрактычная кан
ферэнцыя маладых навукоўцаў «Лічбавая 
трансфармацыя – крок у будучыню», Міжна
родная навуковая студэнцкая канферэнцыя 
«Біяэканоміка – эканоміка будучыні», кан
ферэнцыя «Тэндэнцыі эканамічнага развіцця 
ў XXI стагоддзі», Міжнародны конкурс 
стартаппраектаў Startup Heart, конкурс «Біз
несідэя», кейсчэмпіянат Business Case 
Student Competition, Міжнародная навукова
практычная канферэнцыя маладых 
навукоўцаў «Банкаўскі бізнес і фінансавая 
эканоміка: глабальныя трэнды і перспектывы 
развіцця», конкурс па фінансавай дасведча
насці школьнiкаў «Фінансавая і лічбавая дас
ведчанасць пакалення Z». Таксама працягвае 
сваю дзейнасць адукацыйны праект для 
школьнікаў «Фінансавая дасведчанасць» і 
«Школа прадпрымальніцтва». У тым ліку быў 
запушчаны праект «Сумесная класная гадзі
на», які прадугледжвае правядзенне практыч
ных заняткаў па фінансавай дасведчанасці 
для школьнікаў Рэспублікі Беларусь ад 
выкладчыкаў эканамічнага факультэта.

Студэнты неаднаразова перамагалі ў 
міжнародных алімпіядах і конкурсах, такіх як 
«Бітва банкіраў СНД», чэмпiянат па 
карпаратыўных фінансах МДУ Growth Driver, 
міжнародны калядны хакатон, міжнародны 
бізнесхакатон Baltic Sea Digital Event, Між
народная навуковая студэнцкая алімпіяда па 
гісторыі эканамічнай думкі, арганізаваная 
Фінансавым універсітэтам пры ўрадзе 
Расійскай Федэрацыі, Усерасійскі адкрыты 
конкурс на найлепшую навуковую працу 
студэнтаў па эканамічных навуках, арганіза

ваны СанктПецярбургскім дзяржаўным эка
намічным універсітэтам, Міжнародная алім
піяда па фінансавай бяспецы ў г. Сочы, кон
курс інавацыйных праектаў і стартапаў «Па
тэнцыял будучыні» ў рамках міжнароднага 
моладзевага навуковага форуму 
«Ламаносаў» у МДУ імя М. В. Ламаносава. 
На факультэце амаль пры кожнай 
выпускаючай кафедры існуюць навуковыя 
гурткі і студэнцкія навуковыя лабараторыі.

На замову шэрагу кампаній, банкаў, прад 
прыемстваў студэнты займаюцца навукова 
практычнай працай у галіне бізнеспланаван
ня, кансалтынгу, электроннага бізнесу, марке
тынгу, лагістыкі. Мы маем уласныя карпункты 
часопісаў «Вестник Ассоциации белорусских 
банков», «Банкаўскі веснік», «Финансы, учёт, 
аудит», «Новая эканоміка», «Эканоміка», у якіх 
студэнты друкуюць артыкулы.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Добра падрыхтаваныя эканамісты запатра
баваныя, але мы ставім задачу дапамагчы 
нашым выхаванцам знайсці цікавую і высо
кааплатную працу. Высокі працэнт вы
пускнікоў спецыяльнасці «Эканамічная ін
фарматыка» знайшлі месца працы ў фірмах 
Парка высокіх тэхналогій, напрыклад, у 
«ЭПАМ Сістэмз».

Аналітычныя ці стратэгічныя ўпраўленні 
вядомых, як правіла, замежных фірмаў і бан
каў зацікаўлены ў выпускніках з кваліфіка
цыяй «Эканаміст». 

Дэвіз факультэта: «Традыцыі будучыні 
закладваюцца сёння».
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Юрыдычны факультэт БДУ –  
гэта прэстыж, творчасць, 
будучыня, фундаментальныя 
веды, выдатная прафесійная 
падрыхтоўка і служэнне Закону! 

У структуры факультэта 12 кафедраў, цэнтр 
адукацыйных інавацый, аддзел «Юрыдычная 
клініка», вучэбная лабараторыя крыміна
лістычнай тэхнікі і судовых экспертыз. Толькі 
на юрыдычным факультэце дзейнічаюць 
 кафедра экалагічнага і аграрнага права і ка
федра права інтэлектуальнай уласнасці. 

Фонд бібліятэкі юрфака складае каля 150 
тыс. выданняў, у тым ліку каля 4 тыс. уні
кальных і рэдкіх выданняў.

студэнтаў

дактары 

кандыдат навук
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усяго выкладчыкаў
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карэспандэнт
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1
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Вольга ЧУПРЫС, 
намеснік 
кіраўніка Ад-
міністрацыі 
Прэзідэнта 

Рэспублікі 
Беларусь, доктар 

юрыдычных навук, 
прафесар, заслужаны юрыст 
Рэспублікі Беларусь.

– Універсітэт – гэта студэнты, ад якіх 
заўсёды атрымліваеш пэўны зарад 
энергіі. Хочацца, каб наша моладзь 
прагнула ведаў, была актыўнай у 
грамадскім, навуковым і спартыўным 
жыцці ўніверсітэта. БДУ валодае 
вялікімі магчымасцямі і ўмовамі для 
самарэалізацыі кожнага студэнта, але 
толькі пры асабістым жаданні і намаган
нях самога навучэнца. БДУ выступае 
моцным лідарам па многіх паказчыках 
сярод рэспубліканскіх і замежных 
універсітэтаў. Хацелася б, каб ён і далей 
развіваўся, прырастаў добрымі студэн
тамі, каб дружны калектыў не шкадаваў 
сваіх магчымасцяў і сіл.

Андрэй КРЫВОЙ, 
адвакат Мінскай 
гарадской калегіі 
адвакатаў, 

старшы выклад-
чык кафедры 

крымінальнага права 
юрыдычнага факультэта, пераможца 
Беларускай студэнцкай юрыдычнай 
алімпіяды (2016, 2017 гг.).

– Як казаў вядомы шахматыст Эмануэль 
Ласкер: «Адзіны шлях стаць разумней
шым – гуляць з мацнейшым супернікам». 
Юрфак БДУ – гэта факультэт, які сабраў 
найлепшых выкладчыкаў юрыдычных 
дысцыплін і самых таленавітых студэн
таў, якія жадаюць атрымаць грунтоўныя 
веды. Менавіта тут кожны студэнт 
атрымоўвае магчымасць канкурыраваць 
з найбольш моцнымі калегамі, праяўляць 
сябе і паказваць свае самыя лепшыя 
якасці, а па заканчэнні навучання 
здабыць упэўненасць у атрыманых ведах 
не толькі тэарэтычнай, але і практычнай 
накіраванасці. Выпускнікамі юрфака БДУ 
становяцца найбольш паспяховыя ва ўсіх 
сферах прававой дзейнасці. Я ўпэўнены, 
што кожны, хто закончыў юрыдычны 
факультэт БДУ, перакананы, што 
закончыў найлепшую юрыдычную ВНУ 
краіны.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
Падрыхтоўка на юрыдычным факультэце 
вядзецца па наступных спецыяльнасцях:
• «Правазнаўства». Кваліфікацыя «Юрыст».
• «Эканамічнае права». Кваліфікацыя 
«Юрыст з веданнем эканомікі».
• «Паліталогія». Кваліфікацыя «Палітолаг-
юрыст». 

Студэнты бакалаўрыята прафілізуюцца па 9 
напрамках: арганізацыя і дзейнасць дзяр
жаўных органаў, гаспадарчае права, судова 
пракурорска следчая дзейнасць, адвакату
ра і натарыят, падатковае і банкаўскае пра
ва, прававое забеспячэнне камерцыйнай 
дзейнасці, прававое рэгуляванне фінансаў і 
крэдыту, палітыка і дзяржаўнае кіраванне. 
Магістранты прафілізуюцца на напрамках: 
прававое рэгуляванне лічбавай эканомікі, 
аўтарскае права і сумежныя правы, права 
прамысловай уласнасці; прававое забе
спячэнне публічнай улады; пракурорска
следчая дзейнасць; права рэгіянальнай ін
тэграцыі; міжнароднага гандлю і фінансаў, 
вырашэнне спрэчак ў эканамічнай сферы; 
публічная палітыка. 

Адукацыйны працэс спалучае класічную 
форму выкладання з новымі інтэрактыўнымі 
тэхналогіямі. Юрыдычны факультэт забяспе
чаны сучаснымі тэхнічнымі сродкамі наву
чання, інфармацыйнымі і інфармацыйна

прававымі сістэмамі. Прафесійныя навыкі 
студэнты набываюць на лекцыях, семінар
скіх і практычных занятках. 

МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА
Асноўнымі замежнымі партнёрамi факуль
тэта выступаюць Маскоўскі дзяржаўны 
ўніверсітэт iмя М. В. Ламаносава, СанктПе
цярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт, Сара
таўская дзяржаўная юрыдычная акадэмія, 
юрыдычны інстытут Расійскага ўніверсітэта 
дружбы народаў (РУДН), Маскоўскі дзяр
жаўны юрыдычны ўніверсітэт iмя А. Я. Ку
тафіна, Маскоўскі ўніверсітэт МУС Расіі імя 
В. Я. Кікоця, Саратаўскі нацыянальны да
следчы ўніверсітэт імя М. Г. Чарнышэўскага, 
Казахскі нацыянальны ўніверсітэт імя аль
Фарабі, Малдаўскі дзяржаўны ўніверсітэт, 
Ураль скі дзяржаўны юрыдычны ўніверсітэт 
імя В. Ф. Якаўлева і інш.

У 2021 г. юрыдычны факультэт сумесна з 
вядучымі ўніверсітэтамі СНД стварыў кан
сорцыум «Еўрапейскаазіяцкі прававы 
ўніверсітэт». 

Асноўнымі напрамкамі міжнароднага су
працоўніцтва з’яўляюцца запрашэнне за
межных выкладчыкаў для чытання лекцый i 
правядзення семінараў па найбольш акту
альных пытаннях прававой навукі і практыкі, 
а таксама арганізацыя міжнародных навуко
вых канферэнцый.

СТУДЭНЦКАЕ САМАКІРАВАННЕ
Студэнцкае самакіраванне на юрыдычным 
факультэце налічвае 7 органаў і арганізацый, 
аб’яднаных у студэнцкі савет факультэта: ПА 
ГА «БРСМ», прафбюро студэнтаў, савет ста
растаў, студэнцкі саюз, студэнцкі савет па 
якасці адукацыі і навуцы, творчы саюз, мо
ладзевы сектар на юрыдычным факультэце 
ГА «Саюз юрыстаў». Жыццё студэнтаў на 
юрыдычным факультэце напоўнена спар
тыўнымі і творчымі падзеямі. На факультэце 
выдаецца студэнцкая газета «Востаў ЮФ».

На базе музея правазнаўства працуе 
гісторыка патрыятычны цэнтр «Памяць».

Набыць практычныя навыкі юрыста 
студэнты таксама могуць у аддзеле 
«Юрыдычная клініка» цэнтра адукацыйных 
інавацый факультэта. Гэта структурнае пад

раздзяленне, якое займаецца навучаннем 
студэнтаў практычным навыкам юрыста праз 
ажыццяўленне імі бясплатнага прававога ін
фармавання і кансультавання малазабяспе
чаных і сацыяльна неабароненых катэгорый 
грамадзян пад кіраўніцтвам выкладчыкаў
куратараў. Юрыдычная клініка таксама су
працоўнічае з агульнаадукацыйнымі наву
чальнымі ўстановамі Беларусі ў межах на
прамку «Права на кожны дзень».

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА
На факультэце створаны ўсе ўмовы для наву
ковай дзейнасці і рэалізацыі творчых здоль
насцяў студэнтаў. Праводзяцца студэнцкія 
навуковыя канферэнцыі, конкурсы навуковых 
работ, дыялогавыя пляцоўкі, працуюць наву
ковыя гурткі. Юрыдычны факультэт па да
ручэнні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бе

ларусь штогод арганізуе Беларускую 
студэнцкую юрыдычную алімпіяду. Перамож
цы ўключаюцца ў спецыяльны фонд Прэзідэн
та Рэспублікі Беларусь па падтрымцы адо
раных навучэнцаў і студэнтаў.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі факультэта працуюць у закана
даўчых і выканаўчых органах улады, у судо
вай сістэме і праваахоўных органах, адвака
туры і натарыяце, прадпрыемствах усіх 
форм уласнасці. Сярод выпускнікоў – 
кіраўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэс
публікі Беларусі, кіраўнікі, дэпутаты Палаты 
прадстаўнікоў і члены Савета Рэспублікі 
Нацыяналь нага сходу Рэспублікі Беларусь, 
міністры, кіраўнікі ўстаноў і арганізацый, 
выбітныя адвакаты і вучоныя. Нашы вы
пускнікі ўзначальваюць Канстытуцыйны і 
Вярхоўны суды, Генеральную Пракуратуру 
Рэспублікі Беларусь, Міністэрства юстыцыі, 
Нацыянальны цэнтр заканадаўства і права
вых даследаванняў, Нацыянальны цэнтр па 
абароне персанальных даных, Эканамічны 
суд СНД, Рэспубліканскую калегію адвака
таў, Беларускую натарыяльную палату. Саюз 
пісьмен нікаў Беларусі, ГА «Рэспубліканскі 
саюз юрыстаў» і інш.
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Інстытут бізнесу БДУ

В. а. дырэктара – кандыдат 
юрыдычных навук дацэнт 
Валерый Віктаравіч МАНКЕВІЧ 

Адрас: г. Мінск, вул. Шпа
лерная, 7 

Тэл. 350 00 20

Еmail: mail@sbmt.by

www.sb.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Уладзімір ШУ-
НЕВІЧ, экс-
педытар у ТАА 
«Майнбер». 

Выпускнік 2021 г.

– За час вучобы я 
атрымаў мноства эмоцый, уражанняў, 
якія не забудуся да канца жыцця. Тут 
пануе свая, асаблівая і жывая, атмасфе
ра. Я вельмі ўдзячны інстытуту за 
якасную і сапраўды канкурэнтную 
адукацыю, якая шануецца ў нашай 
краіне і за мяжой. 

Абітурыенты, ідзіце да сваёй мэты, не 
аглядаючыся на цяжкія моманты, без 
якіх не абысціся, калі займаешся тым, 
што цікава. Хоць навучальнай і па
заўрочнай нагрузкі будзе вельмі шмат, 
заўсёды знойдуцца тыя, хто вас 
падтрымае.

Лада БЯЛЬКЕВІЧ, 
працуе ў ла-
гістычнай 
кампаніі MCB 

FORWARDERS. 
Выпускніца 2022 г.

– Я хацела б адзначыць, што ў нашым 
інстытуце, апрача пісьмен най пра
фесійнай падрыхтоўкі, прапануецца 
мноства яркіх і творчых мерапрыем
стваў, шмат актыўнасцяў для студэнтаў. 
Акрамя гэтага, у нас было шмат 
магчымасцяў развівацца ў навуковай 
дзейнасці. Гэта ўсё спрыяе камфортна
му навучанню. 

Я хачу падзякаваць Інстытуту бізнесу 
БДУ за атрыманыя досвед, веды і ўсе 
тыя навыкі, з якімі цяпер мы, выпускнікі 
інстытута, крочым у дарослае жыццё. 

Лізавета ЖАЎНЕР-
ЧЫК, спецыяліст 
па маркетынгу 
ДУА «Інстытут 
бізнесу БДУ». 

Выпускніца 2022 
года.

– Я вельмі рада, што паступіла ў 
Інстытут бізнесу БДУ. Падчас навучання 
ў нас было мноства магчымасцяў для 
развіцця: розныя студэнцкія 
арганізацыі, творчыя мерапрыемствы (у 
якіх можна браць удзел не толькі ў 
якасці канкурсанта, але і ў якасці 
арганізатара), навуковыя канферэнцыі.

На занятках выкладчыкі падавалі 
матэрыял цікава, кожны раз імкнучыся 
падрыхтаваць практычныя кейсы па 
тэме. Дзякуючы гэтаму, пасля выпуску 
на практыцы няма «ступару», калі 
бярэшся за справу. Немалаважна, што 
кожны выкладчык заўсёды гатовы 
прыйсці на дапамогу і даць каштоўную 
параду, калі чагосьці не ведаеш ці не 
разумееш.

Асобны дзякуй маім аднагрупнікам, 
дзякуючы якім навучанне ў інстытуце 
стала незабыўным. Нягледзячы на ўсе 
нягоды (а іх было нямала), мы 
пераадолелі ўсе цяжкасці навучання 
разам.

Цяпер, пасля выпуску, я разумею, 
наколькі хутка праляцеў час. Але тыя 
эмоцыі і веды, якія даў мне Інстытут 
бізнесу БДУ, застануцца са мной 
назаўжды

Інстытут бізнесу БДУ – гэта: 
– 50+ адукацыйных праграм
– 25+ гадоў на рынку 
бiзнес адукацыi
– 3500+ студэнтаў і 
слухачоў штогод
– 60+ замежных партнёраў
– 40+ студэнцкiх 
мерапрыемстваў штогод

Структура Інстытута ўключае 7 кафедраў. 
Адукацыйны працэс забяспечваюць 6 дакта
роў, 72 кандыдаты навук, больш за 50 бiзнес
трэнераў. Большасць выкладчыкаў прайшла 
спецыяльную падрыхтоўку ці стажыроўку за 
мяжой у рамках сумесных міжнародных аду
кацыйных праектаў.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Бізнес-адміністраванне» (кваліфікацыя 
– «Менеджар- эканаміст»). 
• «Лагiстыка» (кваліфікацыя – «Лагістык-
эканаміст»).
• «Маркетынг» (кваліфікацыя – «Маркето-
лаг-эканаміст»).
• «Кіраванне інфармацыйнымі рэсур самі» 
(кваліфікацыя – «Менеджар-эканаміст ін-
фармацыйных сістэм»).

На ўсіх спецыяльнасцях ёсць магчымасць 
навучання на рускай або англійскай мовах.

Дадзеныя спецыяльнасці сёння з’яў ля
юцца найбольш запатрабаванымі ва ўмовах 
пераходу да iнавацыйнай эканомiкi. Спецы
яльнасці прадугледжваюць сфарміраванасць 
светапогляду і валоданне выпускніком кам
петэнцыямі, якія грунтуюцца на глыбокім 
 разуменні рынкавай эканомікі, функцый і 
 эканамічнай ролі дзяржавы, усведамленні 
 сацыяльнай адказнасці бізнесу. Падрыхтоўка 
ў Інстытуце бізнесу БДУ разлічана на тых,  
хто плануе прэтэндаваць на кіраўнічыя па
сады ў бізнесе. 

Вялікая ўвага надаецца вывучэнню ан
глійскай мовы, якая з’яўляецца не толькі 
 праграмнай дысцыплінай, але і мовай вы
кладання ўсіх курсаў. 

Формы атрымання адукацыі: вочная і за
вочная.

Сярод устаноў вышэйшай адукацыі Ін
стытут бізнесу БДУ стаў першай і адзінай у 
краіне, хто атрымаў міжнародную акрэдыта
цыю якасці бізнесадукацыі IQA (International 
Quality Accreditation) прэстыжнай Еўрапей
скай асацыяцыі развіцця менеджменту СЕЕ
МАN. Яна пацвярджае, што матэрыяльная і 
вучэбная база, прафесарскавыкладчыцкі 
 калектыў, адукацыйныя праграмы і якасць 
аду кацыі адпавядаюць усім еўрапейскім 
стандартам.

Чацвёрты год запар інстытут прызнаны 

студэнтаў

дактароў 

кандыдаты навук
 

6
72

3500+
усяго выкладчыкаў135

найлепшым у намінацыі «Адукацыя» ў міжна
роднай прэміі «Лідар года».

Інстытут бізнесу БДУ стаў лаўрэатам рэс
публіканскага конкурсу «Найлепшы экспар
цёр года».

МАГІСТАРСКІЯ ПРАГРАМЫ
Інстытут бізнесу БДУ рэалізуе 13 магістар
скiх праграм (на праграмах МВА, «Тэхнало
гіі кіравання персаналам», «Фінансавы ме
неджмент» і «Фінансы і крэдыт» навучанне 
магчыма як на рускай, так і на англійскай 
мове). З 1996 г. у Інстытуце бізнесу БДУ 
рэалізуецца праграма па падрыхтоўцы ма
гiстраў бізнес адмі ністравання (праграма 
МВА). Паводле ацэнкі міжнароднай экзаме
нацыйнай камісіі, узровень ведаў вы
пускнікоў праграмы МВА Інстытута бізнесу 
БДУ адпавядае стандартам якасці прэстыж
ных заходніх універсітэтаў.

ПЕРАПАДРЫХТОЎКА  
І ПАВЫШЭННЕ КВАЛІФІКАЦЫІ 
Інстытут бізнесу БДУ запрашае асоб з вышэй
шай адукацыяй і студэнтаў старэйшых курсаў 
на перападрыхтоўку і павышэнне кваліфіка
цыі па розных напрамках: кіраванне, фінансы, 
лагістыка, маркетынг, дызайн, праграмаван
не, англійская мова, права, экалогія.

 
МІЖНАРОДНЫЯ СУВЯЗІ
Інстытут бізнесу БДУ мае партнёрскія 
зносіны з многімі еўрапейскімі ўніверсі
тэтамі, актыўна ўдзельнічае ў разнастайных 
міжнародных праектах. 

З 2014 г. Iнстытут пачаў падрыхтоўку па 
спецыяльнасці «Бізнес -адміністраванне» на 
англійскай мове, з 2019 г. – па спецыяльнасці 
«Маркетынг», з 2020 – «Лагiстыка», а з 2021 
года навучанне праводзіцца на англійскай 
мове па спецыяльнасці «Кіраванне інфарма-
цыйнымі рэсурсамі». На дадзеных спецы
яльнасцях сёння навучаюцца студэнты з Іта
ліі, Канады, Кітая, Конга, Лівіі, Азербайджана, 
Арменіі, Ганы, Індыі, Казахстана, Камеруна, 
Узбекістана, Эквадора, Расіі, Судана, Турцыі, 
Туркменістана, Германіі, Нігерыі і Эстоніі.

СІСТЭМА ІТ-РЭСУРСАЎ
Інстытут бізнесу БДУ займае лідарскiя 
пазіцыі сярод устаноў вышэйшай адукацыі 
па выкарыстанні тэхналогій электроннага 
навучання. 

Сістэма IT рэсурсаў інстытута ўключае: 
• рэйтынгавую сістэму ацэнкі ведаў улас

най распрацоўкі інстытута;
• навучальны партал (сістэма электронна

га навучання Moodle, электронная бібліятэка, 
аўтарскія курсы з магчымасцю замацавання і 
кантролю ведаў, сістэма зносін выкладчыкаў і 
студэнтаў – круглыя сталы і форумы);

• рэсурсы для правядзення заняткаў і 
кансультацый у анлайнфармаце;

• мабільны дадатак «Расклад» уласнай 
распрацоўкі.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Інстытут надае вялікую ўвагу планаванню бу
дучай кар’еры студэнтаў і праводзіць пошук 
месцаў вытворчай і пераддыпломнай прак
тык, арганізуе сустрэчы з прадстаўнікамі 
кампаній і паспяховымі выпускнікамі, ла
дзіць трэнінгі. Усё забяспечвае цэнтр адука
цыі і кар’еры, які функцыянуе ў Інстытуце 
бізнесу БДУ.

Выпускнікі інстытута працуюць менеджа
рамі, эканамістамі, маркетолагамі, фінанса
вымі і сістэмнымі аналітыкамі, менеджарамі 
па ўкараненні ITтэхналогій і сістэм, бiзнес
кансультантамі, менеджарамі праектаў, пра
екціроўшчыкамі ITсістэм, лагістыкамі, спе
цыялістамі па кіраванні перавозкамі, спе
цыялістамi па закупках i iнш. Многiя з вы
пускнiкоў i студэнтаў пачынаюць свой бiзнес 
падчас вучобы, з’яўляюцца кiраўнікамі прад
прыемстваў.

Інстытут бізнесу БДУ – мы рыхтуем 
 лідараў!
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Дырэктардэкан – кандыдат 
філалагічных навук дацэнт 
Павел Іванавіч НАВОЙЧЫК

Адрас: г. Мінск, вул. 
Акадэмiчная, 25 

Тэл. 259 73 33

Еmail: fpuedu@bsu.by

www.fpuedu.bsu.by

Дар’я НАДТАЧАЕ-
ВА, студэнтка 
факультэта 
журналiстыкi, 
выпускніца 

падрыхтоўчых 
курсаў УЦДП IДА 

2021 года.

– Пакуль у ліпені ўсе адпачывалі, мы, 
будучыя журфакаўцы, былі ў Мiнску на 
курсах: знаёміліся з аднадумцамі і 
маральна падтрымлівалі адзін аднаго. Та
му на пісьмовым экзамене я зусім не 
хвалявалася. Парады выкладчыка наконт 
працы з тэкстам, раскрыццё «сакрэтаў» 
напісання добрага тэксту, дыскусіі на 
тэмы экзамену, прычым такія, што я была 
здольная адказаць на пытанні любога 
білета, – усё гэта пра нашы летнія курсы. 
Дзякуючы такой падрыхтоўцы, на 
экзамене я адчувала сябе ўпэўнена. Ці 
варта было ўдзельнічаць у гэтым? Так! 
Цяпер збылася мая мара. 

Хэ Ліцзюань, 
аспiрантка 
Iнстытута бiзнесу 

БДУ, выпускніца 
2021 года.

– У працэсе навучання на ФДА я пе
ратварылася са студэнткі, якая ведала 
толькі некалькі рускіх літар, у аспірантку, 
якая цяпер добра разумее змест 
заняткаў. 

Я сумую па розных конкурсах, у якіх 
удзельнічала пад кіраўніцтвам Ірыны, 
экскурсіях па Мінску ў кампаніі Насцi. 

Я ўдзячная кожнаму выкладчыку за 
нястомнасць у перадачы нам ведаў.

ІДА – твой першы крок ва 
ўніверсітэт і арыенцір  
у свеце прафесій будучыні!

ІДА вырашае задачы па прафесійнай арыен
тацыі моладзі, падрыхтоўцы яе да пасту
плення ў ВНУ, адаптацыі замежных грама
дзян да навучання ў Беларусі, а таксама пе
рападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі на 
базе вышэйшай адукацыі. 

Факультэт мае 3 камп’ютарныя класы, 9 
аўдыторый, абсталяваных iнтэрактыўнымi 
мультымедыйнымi панэлямi, бібліятэку з 
фондам літаратуры для абітурыентаў больш 
за 20 тысяч асобнікаў.

Асноўныя напрамкі дзейнасці ІДА:
• падрыхтоўчае аддзяленне для белару

скіх грамадзян,
• падрыхтоўчае аддзяленне для замеж

ных грамадзян,
• падрыхтоўчыя курсы,
• перападрыхтоўка і павышэнне ква

ліфікацыі.

ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ  
ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ ГРАМАДЗЯН 
Асноўная мэта – падрыхтоўка будучых абі
турыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання 
і падрыхтоўка па наступных профілях: інфар
мацыйныя тэхналогii, фізічны, матэматычны, 
хімічны, геаграфічны, біялагічны, гістарыч
ны, эканамічны, філасофскі, сацыялагічны, 
культуралагічны, а таксама права знаўства, 
мовазнаўства, літаратуразнаў ства, замеж
ныя мовы, журналістыка, псіхалогія, 
сацыяль ная абарона, міжнародныя ад
носіны, культура і мастацтва. 

На працягу вучэбнага года на 
падрыхтоўчым аддзяленні тыднёвая нагруз
ка складае да 24 акадэмічных гадзін. Форма 
навучання – дзённая. 

Вучэбныя планы ўключаюць: рускую або 
беларускую мову і два або тры профільныя 
прадметы. Агульны аб’ём вучэбнага плана ў 
сярэднiм складае 712 акадэмічных гадзін.

Вучэбныя праграмы ўсіх дысцыплін 
складзены з улікам паглыблення, сістэматы
зацыі і абагульнення ведаў, атрыманых вуч
нямі ў сярэдняй школе. Пра эфектыўнасць 
працы падрыхтоўчага аддзялення сведчаць 
вынікі цэнтралізаванага тэсціравання, пака
заныя нашымі выпускнікамі 2021 і 2022 гг.: па 
кожным прадмеце вынікі палепшаны ў 
сярэднiм на 15–20 балаў, больш за 90% вы
пускнікоў сталі студэнтамі ўстаноў вышэй
шай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. 

Навучэнцы маюць магчымасць прымаць 
удзел ва ўніверсітэцкім праекце «Студэнт на 
тыдзень», для iх арганізуюцца сустрэчы з вя
дучымi супрацоўнiкамі ўнiверсiтэта, навед
ванне навуковых лабараторый i музеяў БДУ.

слухачоў
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Навучэнцы падрыхтоўчых аддзяленняў 
для беларускіх i замежных грамадзян разам 
удзельнічаюць у культурна масавых мера
прыемствах, напрыклад, «Малыя алімпійскія 
гульні», «Давайце пазнаёмімся», «Новы год 
па беларуску», «Новы год па ўсходнім кален
дары», «Міс iнстытута», «Містар iнстытута». 
Ладзяцца сустрэчы з першакурснікамі – вы
пускнікамі аддзялення.

Для паступлення на падрыхтоўчае аддзя
ленне патрэбны: заява на імя рэктара, даку
мент аб сярэдняй адукацыі (арыгінал), сер
тыфікаты ЦТ і ЦЭ, 3 фотаздымкі 3х4, 
медыцынская даведка зацверджанага ўзору. 
Калі ў абітурыента няма сертыфіката ЦТ ці 
ЦЭ па першым профільным прадмеце, то 
праводзіцца ўступны экзамен у форме 
тэсціравання.

Навучанне на аддзяленні платнае. Інша
гароднім даецца інтэрнат. 

Тэл.: 259 73 29, 272 00 08.

ПАДРЫХТОЎЧАЕ АДДЗЯЛЕННЕ  
ДЛЯ ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН
Асноўная мэта – фарміраванне ў замежных 
слухачоў маўленчых кампетэнцый на рускай 
мове ў асноўных відах камунікатыўнай дзей
насці для падрыхтоўкі замежных грамадзян 
да далейшага навучання ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь, а 
таксама іх сацыякультурнай адаптацыі да 
студэнцкага жыцця ў Беларусі. 

Даўніверсітэцкая падрыхтоўка замежных 
грамадзян у БДУ мае працяглую гісторыю і 
грунтуецца на прынцыпах высокай якасці 
навучання і дапамогі замежным слухачам. 
За ўвесь час тут навучалася звыш 11 тыс. 
слухачоў з 122 краін.

Навучанне адбываецца па наступных про
філях: гуманітарны, эканамічны, хіміка
біялагічны, фізіка матэматычны. З навучэн
цамі працуюць вопытныя і кампетэнтныя 
выкладчыкі, якія выкарыстоўваюць най
ноўшыя дасягненні метадычнай навукі, у тым 
ліку сучасныя інфармацыйнакамуніка
тыўныя тэхналогіі. 

Тэрмін навучання на падрыхтоўчым ад
дзяленні для замежных грамадзян складае 
10 месяцаў з тыднёвай нагрузкай 36 

акадэмічных гадзін. У структуры вучэбнага 
плана ў аб’ёме 1040 акадэмічных гадзін: ру
ская мова (800 гадзін), два профільныя 
прадметы (240 гадзін).

Форма навучання – дзённая, навучанне 
платнае. Па выніках станоўча здадзеных эк
заменаў замежныя грамадзяне атрымліва
юць пасведчанне, якое дае ім права быць за
лічанымі для навучання як у БДУ, так і ў іншыя 
ўстановы вышэйшай адукацыі Беларусі.

Пры падрыхтоўчым аддзяленні працуюць 
таксама курсы рускай мовы па розных пра
грамах з аб’ёмам ад 80 да 720 гадзін. 

У чэрвені–жніўні дзейнічае летняя школа 
рускай мовы з рознымi праграмамi навучан
ня працягласцю ад 4 да 10 тыдняў.

Для паступлення замежным грамадзянам 
трэба падаць: запрашэнне на навучанне, за
яву на імя рэктара, пашпарт з візай, даку
мент аб адукацыі, медыцынскую страхоўку.

Тэл.: +375 17 2597331, +375 17 25973
32, +375 17 2597333.

ПАДРЫХТОЎЧЫЯ КУРСЫ  
ДЛЯ АБІТУРЫЕНТАЎ 
Курсы розныя па формах і тэрмінах навучан
ня: дзённыя, вячэрнія, завочныя (з аўдытор
нымі заняткамі), ад 2 да 8 месяцаў. Яны 
дзейнічаюць на працягу ўсяго навучальнага 
года. У чэрвені–ліпені працуюць экспрэс
курсы (3–12 дзён). Заняткі па ўсіх дысцыплі
нах праводзяцца як у групах камплектнасцю 
10–12 слухачоў, так і ў групах малой камп
лектнасці (5–8 слухачоў), а таксама ў групах 
індывідуальнай падрыхтоўкі (да 3 слухачоў). 
У залежнасці ад формы навучання і камп
лектнасці груп у тыдзень на прадмет адво
дзіцца 3 цi 4 акадэмічныя гадзіны. 

Пералiк вучэбных прадметаў, а таксама 
кошт навучання ўдакладняецца напярэдаднi 
пачатку набору слухачоў.

Навучанне вядуць выкладчыкі ІДА, а так
сама іншых факультэтаў БДУ і ўстаноў адука
цыі Мінска, якія маюць вялікі вопыт работы ў 
галіне даўніверсітэцкай адукацыі. Пра эфек
тыўнасць падрыхтоўчых курсаў гаворыць той 
факт, што каля 85% абітурыентаў, якія закон
чылі курсы і ўдзельнічалі ў конкурсе, стано
вяцца студэнтамі БДУ, а астатнія – студэнта
мі іншых універсітэтаў і каледжаў.

Тэл.: 259 73 29, 272 00 08, 2727348, 
272 73 49.

З мэтай эфектыўнай падрыхтоўкі абі
турыентаў да цэнтралізаванага тэсціравання 
сумесна з РІКВ з кастрычніка па красавік 
праводзяцца 3 этапы рэпетыцыйнага 
тэсціравання. Апрацоўка бланкаў адказаў 
ажыццяўляецца па тэхналогіі ЦТ.

Акрамя гэтага, ІДА БДУ актыўна ўдзельнi
чае ў рэпетыцыi ЦЭ, якiя ўпершыню будуць 
праводзiцца ў 2023 годзе.

Тэл.: 2727349.

ФАКУЛЬТЭТ ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ І 
ПАВЫШЭННЯ КВАЛІФІКАЦЫІ 
Прапануе шмат праграм, заняткі на якіх  
дазволяць стаць паспяховым спецыялістам у 
сучасных кірунках развіцця эканомікі нашай 
краіны.



29 снежня 2022 года, №14 (2265)

20

Інстытут тэалогіі вядзе 
падрыхтоўку ўнікальных 
спецыялістаў у галіне 
міжканфесійнага дыялогу, 
развівае міжнароднае 
супрацоўніцтва ў сферы 
тэалагічнай адукацыі

У структуры інстытута тры кафедры: ба
гаслоўя, біблеістыкі і хрысцiянскага ве
равучэння, рэлігіязнаўства. Дзейнічае наву
чальная літургічная лабараторыя. Больш за 
64 % выкладчыкаў інстытута маюць навуко
выя ступені і званні.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
Інстытут тэалогіі імя святых Мяфодзія і Кірыла 
БДУ ажыццяўляе падрыхтоўку па спецыяль
насці «Тэалогія» з прысваеннем кваліфікацыі 
«Тэолаг-рэлігіявед. Выкладчык грамада-
знаўчых дысцыплін». Нашы выпускнікі маюць 
магчымасць альбо працягваць навучанне ў 
магістратуры і аспірантуры, альбо працаваць 
выкладчыкамі курса «Рэлігіязнаўства» i cацы
яльнагуманiтарных дысцыплiн ва ўстановах 
вышэйшай адукацыі і сярэдніх спецыяльных 
навучальных установах, а таксама новага 
школьнага факультатыва па духоўнасці і 
патрыятызме. Высокі ўзровень падрыхтоўкі 
дазваляе ім таксама паспяхова працаваць у 
сферы навукі, культуры, царкоўнага і сацы
яльнага служэння.

ДЫСЦЫПЛІНЫ
Студэнты вывучаюць 5 моў: чатыры ста
ражытныя (старажытнаяўрэйскую, стара
жытнагрэчаскую, лацiнскую, царкоўнасла
вянскую) і адну сучасную (англійскую, 
нямец кую цi французскую). У цыкле спецы
яль ных дысцыплін вывучаюцца Свяшчэннае 
Пicанне Старога і Новага Запаветаў, біблей
ская археалогія, багаслоўе (асноўнае, па
раўнальнае, дагматычнае, маральнае), лі
тургіка, патралогія, агульная гiсторыя 
хрысцiянскай царквы, кананічнае права, 
гістарычнае рэлігіязнаўства, сектазнаўства, 
сiстэматычнае рэлігіязнаўства, рэлiгiйная 
фiласофiя, вiзанталогiя, псiхалогiя рэлiгii, 
сацыялогiя рэлiгii, гісторыя Рускай пра
васлаўнай царквы, гiсторыя хрысцiянства   
ў Беларусі.

БІБЛІЯТЭЧНЫ ФОНД
У бібліятэцы інстытута назапашаны ўнікаль
ны фонд навуковай літаратуры па бага
слоўскіх, царкоўнагістарычных, рэлігія
знаўчых і рэлігійнафіласофскіх дысцып
лінах. Бібліятэчны фонд і фонд электронных 
рэсурсаў уключае больш за 21 тысячу назваў 
(27 тысяч адзінак захавання).

студэнтаў

дактары 

кандыдатаў навук
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Інстытут тэалогіі імя святых 
Мяфодзія і Кірыла БДУ

Рэктар – Мітрапаліт Мінскі 
і Заслаўскі ВЕНІЯМІН, 
Патрыяршы Экзарх усяе 
Беларусі

Адрас: г. Мінск, прасп. 
Незалежнасці, 24 

Тэл. 3796433, 3796367

Еmail: theology@bsu.by

www.theology.bsu.by

Водгукі выпускнікоў

Раман АРЦЁМАЎ, 
клірык Свята-Духа-

ва кафедральнага 
сабора, духоўнік 
Беларускага 
дзіцячага хоспіса 

РНПЦ дзіцячай 
анкалогіі і Рэспублі-

канскага клінічнага 
цэнтра паліятыўнай дапамогі дзе-
цям. Выпускнік 2010 года.

– Час вучобы ў Інстытуце тэалогіі быў 
этапам глыбокага станаўлення. 
Выкладчыцкі склад, студэнты, вучэбныя 
дысцыпліны – усё гэта аказала неацэн
ны ўплыў на маё жыццё, светапогляд, 
усведамленне рэачаіснасці. Цяпер я 
абапіраюся на той багаж ведаў і ўмен
няў, якія атрымаў у сценах роднага і 
любімага інстытута. Вялізная ўзячнасць 
выкладчыкам, якія пакінулі часцінку сябе 
ў маім сэрцы.

Андрэй ГАРАНСКІ, 
прарэктар па 
вучэбнай рабоце 
Інстытута тэалогіі 
імя Мяфодзія і 

Кірыла БДУ, 
загадчык 

аддзялення 
катэхізатараў Мінскага духоўнага 
вучылішча. Выпускнік 2001 года.

– Гады вучобы ў Інстытуце тэалогіі (тады 
на багаслоўскім факультэце), а пасля і ў 
магістратуры, былі для меня, з аднаго 
боку, этапам сталення і ўваходжання ў 
дарослае жыццё, з другога – часам 
адукацыі ў сэнсе фарміравання 
хрысціянскага светапогляду, на аснове 
якіх я стараюся будаваць сваё жыццё і 
працу. Усё гэта адбывалася на фоне 
выбітных асоб айчынных і запрошаных 
выкладчыкаў, якія, паставіўшы сваім 
прыкладам высокія прафесійныя і 
этычныя планкі, да гэтай пары 
з’яўляюцца для мяне прыкладам 
педагогаў, вучоных і хрысціян. Таксама 
хочацца адзначыць, што закладзеная ў 
інстытуце база фундаментальнай 
гуманітарнай адукацыі дазваляе мне 
быць не толькі спецыялістам у пэўнай 
галіне, але і арыентавацца ў шырокім 
полі, якое можна вызначыць як ба
гаслоўе, рэлігіязнаўства і гуманітарныя 
навукі ўвогуле.

СТУДЭНЦКАЯ НАВУКА 
Інстытут тэалогіі ўзаемадзейнічае з прыхо
дамі Беларускай праваслаўнай царквы, з 
аднаго боку, і ўстановамі адукацыі – з інша
га. Штогод на базе інстытута праводзяцца 
Міжнародныя КірылаМяфодзіеўскія чытан
ні і міжнародная студэнцкая навуковая 
 канферэнцыя «Хрысціянскія каштоўнасці ў 
культуры сучаснай моладзі», у якіх бяруць 
удзел школьнікі і студэнты не толькі Бе     
ла русі, але і краін блізкага замежжа. 
Навучэнцы старэйшых класаў могуць пры
няць удзел і ў конкурсе даследчых і творчых 
прац «Святло Праваслаўя», тэматыка якіх 
прымеркавана да юбілейных дат і памятных 
падзей у гісторыі роднай краіны.

Сістэматычна ў інстытуце праводзяцца 
сустрэчы студэнтаў з дактарамі багаслоўя, 
кандыдатамі філасофскіх навук, прад
стаўнікамі сферы мастацтва. Таксама на 
базе інстытута створана дыскусійная пля
цоўка «Рэлігіязнаўчы кінаклуб „Рэлігія і кі
но“», арганізавана дзейнасць студэнцкай 
навуковай даследчай лабараторыі «Не
традыцыйная рэлігійнасць у Беларусі».

У Інстытуце тэалогіі дзейнічае мола
дзевы праект «Асветніцкі лекторый», мэтай 
якога з’яўляецца духоўнамаральная і праф
арыентацыйная дзейнасць.

У мастацкай галерэі інстытута можна 
пазнаёміцца з творамі таленавітых 
мастакоў і іканапісцаў. Ёсць і музей Бібліі, у 
якім захоўваюцца выданні і пераклады Бібліі 
на розныя мовы свету. Дасведчаныя 
экскурсаводы распавядуць пра кожны 
экспанат, прадэманструюць чытанне на 
царкоўнаславянскай, лацінскай і іншых 
мовах.

СТУДЭНЦКІЯ ІНІЦЫЯТЫВЫ
Студэнты яшчэ падчас свайго навучання 
спрабуюць сябе ў якасці выкладчыкаў у 
нядзельных школах праваслаўных 
прыходаў Мінска, праходзяць педагагічную 
практыку ва ўстановах адукацыі сталіцы. 
Кожны можа ўдзельнічаць і ў грамадскай 
дзейнасці інстытута, якая прадстаўлена 
сукупнасцю разнастайных моладзевых 

праектаў, такіх як студэнцкі лялечны тэатр 
«Батлейка»; хор Інстытута тэалогіі БДУ; 
добраахвотніцкае аб’яднанне «Элеас»; 
асветніцкі выязны лекторый. На працягу 
года рэалізуецца праект «Багаслоўска
філасофскі клуб  „Эйдас“», на адкрытай 
пляцоўцы якога разглядаюцца самыя 
розныя тэмы: штучны інтэлект, сэнс жыцця, 
праблемы біяэтыкі, трансгуманізму і інш. 
Адукацыйныя экскурсіі па святых і 
гістарычных месцах, паломніцкія паездкі, 
студэнцкія лагеры і іншыя мерапрыемствы, 
якія спрыяюць развіццю далягляду 
студэнта, фарміруюць яго маральную і 

грамадзянскую пазіцыю, 
з’яўляюцца пастаяннай і 
неад’емнай часткай 
жыцця кожнага, хто пе
раступіць парог Інстыту
та тэалогіі.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
Выпускнікі Інстытута тэа
логіі працаўладкоўваюцца 
ў навучаль ныя ўстановы, 
рэлігійныя аб’яднанні, 
грамадскія арганізацыі, 
турыстычныя фірмы 
(рэлігійны турызм), СМІ, 
выдавецтвы, навукова
даследчыя і бібліятэчныя 
цэнтры.

Гэта, без сумнення, унікальная 
навучальная ўстанова валодае ўсімі якасцямі 
для таго, каб стаць аlma mater для выдатных 
спецыялістаў, якія сумяшчаюць 
прафесіяналізм і актыўную жыццёвую 
пазіцыю.
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Міжнародны дзяржаўны 
экалагічны інстытут імя  
А. Д. Сахарава БДУ з’яўляецца 
базавай ВНУ экалагічнага 
профілю ў дзяржавах
удзельніцах СНД.  
Навучанне спецыялістаў  
I ступені вышэйшай адукацыі 
вядзецца на двух факультэтах 
па 7 спецыяльнасцях. На 
базе факультэтаў таксама 
ажыццяўляецца падрыхтоўка 
магістрантаў і аспірантаў.
 
ФАКУЛЬТЭТ МАНІТОРЫНГУ 
НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ
Дэкан – кандыдат хімічных навук дацэнт 
Ірына Аляксандраўна РАВЕНСКАЯ.
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 20. 
Тэл. +375 44 735 58 81. 

У склад факультэта ўваходзяць 6 ка
федраў: інфармацыйных тэхналогій у эка
логіі і медыцыне; экалагічнага маніторынгу і 
менеджменту; энергаэфектыўных тэхнало
гій; ядзернай і радыяцыйнай бяспекі; агуль
най і медыцынскай фізікі; сацыяльна
гуманітарных навук і ўстойлівага развіцця.

Факультэт рыхтуе спецыялістаў, звя
заных з вырашэннем пытанняў аховы нава
кольнага асяроддзя, выкарыстаннем і рас
працоўкай інфармацыйных тэхналогій у 
экалогіі і медыцыне, правядзеннем экала
гічнага маніторынгу, прагназаваннем змен 
навакольнага асяроддзя пад уздзеяннем 
антрапагенных і прыродных фактараў, эка
лагічным аўдытам прадпрыемстваў, тэхніч
ным забеспячэннем работы ўстаноў аховы 
здароўя. 

Выпускнікі факультэта маюць шырокія 
магчымасці для працаўладкавання ва ўста
новах НАН Беларусі, РУП «Беларуская атам
ная электрастанцыя», Міністэрства па над
звычайных сітуацыях, Міністэрства аховы 
здароўя, Міністэрства прыродных рэсурсаў 
і аховы навакольнага асяроддзя, ДУ «Рэс
публіканскі навуковапрактычны цэнтр ан
калогіі і медыцынскай радыялогіі імя М. М.
Аляксандрава» і інш. Выпускнікі факультэта 
добра зарэкамендавалі сябе і паза межамі 
нашай краіны.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Прыродаахоўная дзейнасць», напрам
кі спецыяльнасці «Экалагічны менеджмент і 
экспертыза» і «Экалагічны маніторынг». Ква
ліфікацыя «Эколаг. Інжынер». Выпускнікі 
гэтай спецыяльнасці працуюць у арганіза
цыях Міністэрства прыродных рэсурсаў і на

студэнтаў

член 
карэспандэнт

доктар

кандыдатаў навук
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Дырэктар – доктар фізіка
матэматычных навук прафе
сар Сяргей Аляксандравіч 
МАСКЕВІЧ 

Адрас: г. Мінск, вул. Даў
габродская, 23/1

Тэл. 317 99 93

Еmail: info@iseu.by

www.iseu.bsu.by

Юрый ПАХОДНЯ, 
працуе 
дырэктарам 
установы аховы 
здароўя 

«Нацыянальная 
антыдопінгавая 

лабараторыя».
Выпускнік 2004 г. 

– Пры паступленні я абраў кірунак, 
звязаны з радыяцыйнай медыцынай і 
медыцынскай экалогіяй, так як лічыў яго 
важным, актуальным і перспектыўным. 
Пасля заканчэння вучобы вырашыў 
прафесійна развівацца ў галіне 
арганізацыі і аказання медыцынскай 
дапамогі шляхам правядзення хіміка
таксікалагічных даследаванняў па 
выяўленні, ідэнтыфікацыі, колькасным 
вызначэнні ў біялагічных асяроддзях 
арганізма чалавека наркатычных 
сродкаў, псіхатропных рэчываў, лекавых 
сродкаў, а таксама іншых таксічных 
рэчываў, дзе мне вельмі спатрэбіліся 
веды, атрыманыя пры вывучэнні такіх 
дысцыплін, як біяхімія, таксікалогія, 
аналітычная хімія, фізіялогія.

Раман 
ЛУКАШЭВІЧ, 
к.т.н., працуе 
начальнікам 
сектара 

дазіметрыі 
аддзела 

радыяцыйнай 
метралогіі УП «Атамтэх». Выпускнік 
2014 г.

– Выбар факультэта маніторынгу 
навакольнага асяроддзя быў зроблены 
мной не выпадкова: я марыў вучыцца ў 
перадавых і вопытных спецыялістаў у 
галіне ядзернай і радыяцыйнай бяспекі ў 
Беларусі. Асабліва мне хочацца 
адзначыць маіх настаўнікаў Уладзіміра 
Андрыянавіча Чудакова і Андрэя Ігараві
ча Цімошчанку. Дзякуй ім вялікі за іх 
працу і цярпенне!

Дзякуючы прыцягненню да навуковых 
даследаванняў і распрацовак, пасля 
заканчэння аспірантуры ў маёй пра
фесійнай дзейнасці мне вельмі 
спатрэбіліся веды, атрыманыя пры 
навучанні. У наш час я займаюся 
даследаваннямі ў галіне нізкаінтэнсіўных 
палёў фатоннага выпраменьвання і 
распрацоўкай новых дазіметрычных 
сродкаў вымярэнняў і працоўных 
эталонаў.

Міжнародны дзяржаўны экалагічны 
інстытут імя А. Д. Сахарава БДУ

вакольнага асяроддзя, прадпрыемствах 
прамысловасці, транспарту і сувязі, навуко
вых цэнтрах, праектных і інжынернакансал
тынгавых арганізацыях экалагічнага про
філю.
• «Цеплаэнергетыка і цеплатэхніка». 
Кваліфікацыя «Інжынер-энергетык». Вы
пускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць у 
энергетычных аддзелах і службах розных 
прадпрыемстваў і арганізацый прамыслова
сці, лясной гаспадаркі, транспарту, бу
даўніцтва, навуковадаследчых цэнтраў.
• «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі». 
Выпускнікі гэтай спецыяльнасці працуюць у 
ITарганізацыях, прадпрыемствах Парка вы
сокіх тэхналогій, ва ўстановах Міністэрства 
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь і ўстано
вах НАН Беларусі.

Напрамак спецыяльнасці «Інфармацый
ныя сістэмы і тэхналогіі (у экалогіі)», ква
ліфікацыя «Інжынер- праграміст». 

Напрамак спецыяльнасці «Інфармацый
ныя сістэмы і тэхналогіі (у ахове здароўя)», 
кваліфікацыя «Інжынер -праграміст».
• «Ядзерная і радыяцыйная бяспека», 
кваліфікацыя «Фізік. Інжынер». Выпускнікі 
гэтай спецыяльнасці працуюць у арганіза
цыях Міністэрства энергетыкі, БелАЭС, на 
прадпрыемствах, якія выкарыстоўваюць 
крыніцы іанізавальнага выпраменьвання, 
НАН Беларусі.
• «Медыцынская фізіка», кваліфікацыя 
«Медыцынскі фізік. Інжынер». Студэнты на
бываюць навыкі працы на спецыяльным аб
сталяванні, якое прымяняецца галоўным чы
нам у анкалогіі і медыцынскай радыялогіі для 
дыягностыкі і лячэння. Выпускнікі працуюць 
у вядучых установах Міністэрства аховы зда
роўя Рэспублікі Беларусь.

ФАКУЛЬТЭТ ЭКАЛАГІЧНАЙ МЕДЫЦЫНЫ
Дэкан – кандыдат хімічных навук дацэнт 
Аляксей Рыгоравіч СЫСА.
Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 
23/1. Тэл. 379-93-59; 272-97-92. 

У склад уваходзяць 6 кафедраў: 
экалагічнай хіміі і біяхіміі; імуналогіі; 
экалагічнай медыцыны і радыебіялогіі; 
агульнай біялогіі і генетыкі; лінгвістычных 
дысцыплін і міжкультурных камунікацый; 
фізічнага выхавання.

Факультэт рыхтуе студэнтаў для 
вывучэння і ацэнкі ўздзеяння фактараў 
знешняга асяроддзя бія  і абіягеннага 
паходжання на стан клетак, тканак, органаў і 
ўсіх сістэм арганізма (сардэчна сасудзістай, 
нервовай, эндакрыннай, імуннай і інш.). Іх 
навучаюць метадам дыягностыкі розных 
відаў паталогіі, эфектыўнасці лячэння 
(імунакарэкцыі, скрынінгу імунарэактыўных 
прэпаратаў), пошуку малекулярных 
маркёраў уздзеяння на арганізм экалагічных 
фактараў, малекулярных маркёраў 
паталагічных працэсаў, а таксама ўсяму 
спектру сучасных клініка дыягнастычных 
метадаў. 

Навучэнцы факультэта праходзяць 
выдатную практычную падрыхтоўку не толькі 
ў лабараторыях інстытута, аснашчаных 
сучасным абсталяваннем, але і на базе 
клінік, клінічных і навукова даследчых 
лабараторый, у інстытутах НАН Беларусі, у 
клінічных і навуковадаследчых інстытутах 
Мініс тэрства аховы здароўя і іншых 
арганізацыях і ўстановах як медыка
прафілактычнага, так і лячэбнага профілю.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Медыка-біялагічная справа», квалі
фікацыя «Біёлаг-аналітык. Выкладчык». 

Прафілізацыі – «Цытагенетыка», «Біяхімія», 
«Імуналогія», «Радыебіялогія». Выпускнікі 
гэтай спецыяльнасці працуюць у навукова
даследчых цэнтрах і лабараторыях 
медыцынскіх, адукацыйных і навуковых ус
таноў.
• «Экалогія», кваліфікацыя «Эколаг. Вык-
ладчык». Прафілізацыя – «Медыцынская 
экалогія». Выпускнікі гэтай спецыяльнасці 
працуюць у навуковадаследчых цэнтрах і 
лабараторыях цэнтраў гігіены і эпідэміялогіі, 
а таксама іншых устаноў і прадпрыемстваў, 
якія займаюцца вызначэннем узроўню і ха
рактару ўздзеяння фактараў асяроддзя на 
насельніцтва.

МДЭІ імя А. Д. Сахарава БДУ супрацоўні
чае з міжнароднымі грамадскімі арганіза
цыямі і вядучымі беларускімі і замежнымі 
адукацыйнымі цэнтрамі. Студэнты інстытута 
прымаюць удзел у міжнародных навукова
даследчых праектах і маюць магчымасць 
стажыравацца ў замежных універсітэтах. 
Ажыццяўляецца студэнцкі абмен у рамках 
вучэбных праграм з вышэйшымі навучаль
нымі ўстановамі іншых краін.
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Ліцэй БДУ

Дырэктар – кандыдат 
біялагічных навук дацэнт Ганна 
Сяргееўна ЧУБАРАВА

Адрас: г. Мінск, вул. Улья
наўская, 8 

Тэл. 209 52 65

Еmail: lyceum@bsu.by

www.lyceum.by

Водгукі выпускнікоў

Аляксей  БАШАН, 
першы намеснік 
началь ніка 
Акадэміі 
Міністэрства 

ўнутраных спраў 
Рэспублікі Бела-

русь, пал коўнік, 
кандыдат юрыдычных навук. 
Выпускнік 1992 г.
– Ліцэй – добрая стартавая пляцоўка. 
Тут вы звыкаецеся быць адказнымі, 
звыкаецеся працаваць. У выніку трэба 
пановаму глядзець на свет, з’яўляецца 
жаданне адпавядаць высокім стандар
там. Адчуваеш гонар за тое, што 
вучыўся тут. У Ліцэі не было нічога 
неадольнага, калі табе цікава, то і 
працэс навучання ідзе намнога лягчэй. 
Але самае галоўнае ў Ліцэі – гэта людзі, 
з якімі цябе яднае моцная шматгадовая 
сувязь. Ліцэйская атмасфера дапама
гае знаходзіць у сабе патэнцыял 
заўсёды рухацца наперад і ніколі не 
спыняцца. 

Андрэй ІВАНЕЦ, 
міністр адукацыі 

Рэспублікі 
Беларусь, доктар 

хімічных навук. 
Выпускнік 2001 г.

– У Ліцэі мяне ад самага пачатку вельмі 
ўразілі адносіны настаўнікаў да сваіх 
вучняў, вельмі паважлівыя і ветлівыя.  
Да нас ставіліся як да калег і заўсёды 
звярталіся на «вы». Ад самага пачатку  
я вельмі актыўна заняўся падрыхтоўкай 
да алімпіяды і пабачыў, што тут створа
на такая атмасфера і магчымасці, што 
кожны вучань, незалежна ад яго 
стартавага ўзроўню ведаў, пры неаб
ходным старанні можа дасягнуць 
вяршыняў. Настаўнікі вельмі  
ў гэтым дапамагалі, але ў той жа час 
заўсёды стымулявалі нашу самастой
ную працу, творчую актыўнасць  
і даследчыцкую дзейнасць.

Самі ліцэісты гавораць, што «ліцэй 
– гэта другі дом», «сям’я», «ліцэй – гэта 
назаўсёды». Проста прыхо дзьце да нас, 
і ўбачыце ўсё на ўласныя вочы!

Ліцэй БДУ – гэта дзесяць 
профіляў навучання 
гуманітарнага, тэхнічнага і 
прыродазнаўчага кірункаў. 
На профільным узроўні 
ліцэісты вывучаюць 
беларускую і рускую мовы і 
літаратуры, англійскую мову, 
гісторыю, грамадазнаўства, 
матэматыку, інфарматыку, 
фізіку, хімію і біялогію.

ліцэістаў
528

усяго выкладчыкаў85

кандыдатаў 
навук
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доктар  
навук 1

настаўнікаў
метадыстаў10

Ліцэй БДУ заснаваны ў 1989 г. з мэтай наву
чання і выхавання таленавітай моладзі. Пра
цуе 10 кафедраў – метадычных аб’яднанняў. 
Больш за 30 супрацоўнікаў ліцэя – яго вы
пускнікі. Усяго ў Ліцэі 85 настаўнікаў, 11 кан
дыдатаў навук, 1 доктар навук.

ПАСТУПЛЕННЕ
Каб паступіць у Ліцэй БДУ, трэба мець высокі 
ўзровень падрыхтоўкі, бо сярэдні конкурс 
штогод складае ад 5 да 7 чалавек на месца 
– толькі 264 залічваюць у 10 клас Ліцэя. Для 
паступлення ў Ліцэй БДУ выпускнікам 9 кла
саў неабходна прайсці два іспыты па прад
метах, якiя адпавядаюць абранаму профiлю. 
Абітурыенты з большай сумай па двух 
іспытах рэкаменду юцца да залічэння. Без 
экзаменаў у Ліцэй БДУ паступаюць пера
можцы заключнага этапу рэспубліканскай 
алімпіяды па вучэбных прадметах – адпа
ведна з профілем навучання.

ПАДРЫХТОЎКА ДА ІСПЫТАЎ
Сёння ў абітурыентаў ёсць нямала магчыма
сцяў падрыхтавацца: дзякуючы дапамож
нікам для паступлення ў ліцэй, на 
падрыхтоўчых курсах «Вечаровы Ліцэй» 
(кожны год тут вучыцца больш за 700 абі
турыентаў), на серверы дыстанцыйнага 
навучання Ліцэя (e lyceum.bsu.by), дзе існуе 
цэлы раздзел, разлічаны на абітурыентаў. 
Акрамя таго, на серверы любы школьнік Бе
ларусі можа выканаць тэстытрэнажоры. 

Тэсціраванне адбываецца анлайн, і таму 
вынікі вядомыя адразу  пасля яго выканання. 
Можна ўбачыць свае памылкі і тлумачэнне, 
як трэба было выка наць заданне правільна. 
Аплаціць тэсты трэнажоры можна ў 
інтэрнэт краме Ліцэя (shop.lyceum.by) у раз
дзеле «электронныя рэсурсы».

АЛІМПІЯДНЫ РУХ
Ліцэй БДУ прымае актыўны ўдзел у рэспублі
канскім і міжнародным алімпіядным руху. За 
32 гады ліцэісты заваявалі больш за 1800 
дыпломаў рэспубліканскай алімпіяды, у 2022 
годзе гэты паказчык склаў 56 дыпломаў. На 
міжнародных алімпіядах школьнікаў ліцэісты 
заваявалі больш за 230 медалёў.

Штогод навучэнцы ўдзельнічаюць у Між
народнай Мендзялееўскай алімпіядзе; Між
народнай Жаўтыкаўскай алімпіядзе па матэ
матыцы, фізіцы, інфарматыцы; Еўрапейскай 
матэматычнай алімпіядзе сярод дзяўчат; 
Алімпіядзе Саюзнай дзяржавы Беларусі і 
Расіі па рускай мове; Рэспубліканскім кон
курсе даследчых работ вучняў і г. д. Рэс
публіканскія турніры юных фізікаў і матэма
тыкаў таксама заўсёды ў   
полі ўвагі Ліцэя БДУ. Кожны год поспехі 
навучэнцаў і настаўнікаў Ліцэя адзначае 
 спецфонд Прэзідэнта Беларусі.

У Ліцэі БДУ важнае месца займае 
падрыхтоўка да цэнтралізаванага тэсціра
вання. Штогод нашы выпускнікі маюць  
вель мі высокі сярэдні бал па ЦТ. Не ў апош
нюю чаргу гэта звязана з тым, што ў Ліцэі 
БДУ праводзяцца дадатковыя заняткі для  
11 х класаў па падрыхтоўцы да ЦТ. Для  
таго, каб іх наведваць, не абавязкова 
вучыцца ў Ліцэі, дастаткова запісацца на 
падрыхтоўчыя курсы, у тым ліку і анлайн. 
Працуе сервер дыстанцыйнага навучання 
(e lyceum.bsu.by).

ЛІЦЭЙСКАЕ ЖЫЦЦЁ
Чацвёртую частку вучняў Ліцэя складаюць 

іншагароднія ліцэісты, якім даецца месца ў 
інтэрнаце № 2 БДУ.

Сярод самых значных мерапрыемстваў: 
пасвячэнне ў ліцэісты «Салют, карапузы!», 
спартыўнааздараўленчая «Турсцяжына», 
яркія і запамінальныя прэзентацыі класаў – 
«Візітоўкі», «Улазіны» – наваселле ў інтэрна
це са шчодрым частаваннем дранікамі. Ад
ной з самых яркіх падзей года з’яўляецца 
Дзень  нараджэння Ліцэя. За тры дні святка
вання праводзіцца вялікая коль касць мера
прыемстваў: навуковапрактычная кан
ферэнцыя «Першы крок у навуку», і святочны 

канцэрт, і спартыўнае свята. Апошні званок 
– гэта смачнае марожанае з салодкім вода
рам дзяцінства і футбольны матч з  выклад
чыкамі. 

Шмат гадоў у ліцэі існуюць каманды па 
«Што? Дзе? Калі?» і «Дэбатах», якія неад
нойчы станавіліся пераможцамі рэспублі
канскіх і міжнародных турніраў.
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Дырэктар – кандыдат 
юрыдычных навук Алег 
Міхайлавіч СТАРАВОЙТАЎ

Адрас: г. Мінск, вул. Камса
мольская, 21

Тэл. 397 12 82

Еmail: college@bsu.by

www.lawcollege.bsu.by

Вераніка ШЫЛАК, 
юрыст ТАА 
«Юрыдычная 
кампанія ЮКОН».

– Каледж стаў маёй 
другой сям’ёй. У нас 

былі вясёлыя студэнты і 
найлепшыя выкладчыкі. Пасля каледжа 
навучэнцы валодаюць усімі 
неабходнымі ведамі для пачатку працы.

Самае прыемнае ў каледжы было 
тое, што навучальныя працэсы 
разбаўляюць цікавымі 
мерапрыемствамі. Каледж дапамог 
многім маім сябрам знайсці сваё месца 
ў жыцці, пры гэтым не ўсе працуюць 
юрыстамі. Аднак усім дапамагаюць у 
жыцці атрыманыя веды. Зараз я працую 
ў кампаніі, дзе працаўладкавана 6 
выпускнікоў нашага каледжа, і мы 
заўсёды з цеплынёй успамінаем 
праведзеныя ў ім гады.

Паліна 
АНТОНЕНКА, 
юрысконсульт 
міжнароднай 

юрыдычнай 
фірмы GRATA 

International BY.

– Юрыдычны каледж – гэта мая alma 
mater, якая дала не толькі веды, але і 
бясцэнны вопыт у самаразвіцці і 
самаўдасканаленні. Я ўпэўнена, што 
званне найлепшай сярэдняй 
спецыяльнай установы краіны – не 
пустыя словы. Гэта вынік згуртаванай 
працы ўсяго выкладчыцкага калектыву, 
назапашанага вопыту і традыцый.

Выпускнікі каледжа заўсёды 
запатрабаваны наймальнікамі, бо 
праходжанне гэтай «школы жыцця» 
азначае высокі ўзровень не толькі 
тэарэтычных ведаў, але і практычных 
навыкаў, якіх часам не стае выпускнікам 
ВНУ. Акрамя таго, у каледжы моцна 
развіта сістэма студэнцкага 
самакіравання. Вопыт кіравання 
саветам навучэнцаў дапамог мне ў 
юным узросце сфарміраваць лідарскія 
якасці, што бясспрэчна дапамагае 
дасягаць пастаўленых асабістых і 
прафесійных мэт.

Навучанне ў Юрыдычным каледжы 
БДУ – адзін з самых шчаслівых 
перыядаў у маім жыцці.

Юрыдычны каледж БДУ

Юрыдычны каледж БДУ пачаў 
сваю дзейнасць 1 верасня 
2000 г. у якасці першай у 
краіне профільнай установы, 
якая забяспечвае атрыманне 
сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі па спецыяльнасці 
«Правазнаўства»

За 22 гады дзейнасці каледж стаў адной з 
найбольш прэстыжных устаноў краіны. Вы
сокі ўзровень падрыхтоўкі ў Юрыдычным ка
леджы пацвярджаецца і поспехамі нашых 
былых навучэнцаў у прафесіі (ёсць сярод іх 
суддзі, намеснікі пракурораў, кіраўнікі 
арганізацыйна кадравых службаў і інш.), і 
поспехамі ў вучобе (болей за 90 % нашых 
навучэнцаў працягваюць адукацыю ў бела
рускіх ВНУ), і дасягненнямі ў даследчай 
дзейнасці: два навучэнцы абаранілі канды
дацкія дысертацыі, трыццаць два – 
з’яўляюцца лаўрэатамі спецыяльнага фонду 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяль
най падтрымцы адоранай моладзі. 

СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫІ
Падрыхтоўка спецыялістаў вядзецца па спе
цыяльнасці «Правазнаўства», выпускнікам 
даецца кваліфікацыя «Юрыст». 

АДУКАЦЫЙНЫ ПРАЦЭС 
Навучанне ў каледжы ажыццяўляецца па 
вучэбных планах і праграмах, якія даюць 
паглыбленую гуманітарную і спецыяльную 
падрыхтоўку, а таксама адпаведныя прак
тычныя навыкі. 

Адукацыйны працэс забяспечваюць ча
тыры цыклавыя камісіі: дзяржаўнаправавых 
дысцыплін, грамадзянскаправавых 
дысцыплін, сацыяльнагуманітарных 
дысцыплін, прырода знаўчых дысцыплін. 
Дзейнічае аддзяленне па падрыхтоўцы на 
аснове агульнай базавай і агульнай сярэд
няй адукацыі (дзённая форма навучання). 

Функцыянуюць тры камп’ютарныя класы, 
а таксама лабараторыя заканадаўства, 
бібліятэка і чытальная зала з вялікім выба
рам найноўшай юрыдычнай літаратуры. 

Выпускнікі каледжа маюць права працяг
ваць навучанне па спецыяльнасці на 
юрыдычным факультэце БДУ і ў іншых уста
новах вышэйшай адукацыі са скарочаным 
тэрмінам навучання. 

АКРАМЯ ВУЧЭБНЫХ ЗАНЯТКАЎ
Навучэнцы ўдзельнічаюць у алімпіядах па 
агульнаадукацыйных прадметах і прававых 
дысцыплінах, навуковых канферэнцыях, 
семінарах і творчых конкурсах.

навучэнцаў

30

410
усяго выкладчыкаў51

кандыдаты 
навук

4

настаўнікаў 
вышэйшай і першай 
катэгорыі
 

Навучэнцы бяруць удзел у спецыяльным 
праекце «Юрыст: ад ведаў да практыкі», які 
праводзіцца часопісам «Юрыст». Па выніках 
тэсціравання ўдзельнікаў выхаванцы кале
джа ўваходзяць у дзясятку наймацнейшых.

Для самавызначэння будучых юрыстаў 
ладзяцца сустрэчы з навукоўцамі і юрыс
тамі практыкамі, судовыя пасяджэнні на 
базе каледжа, экскурсіі ў вышэйшыя ор
ганы дзяржаўнай улады і суды. 

Жыццё навучэнцаў каледжа напоўнена 
не толькі вучэбнымі заняткамі і кніжнай 
 мудрасцю. Выхаванцы прымаюць самы ак
тыўны ўдзел у спартыўным і культурным 
жыцці. 

Добрай традыцыяй стала правядзенне 
«Дзён каледжа»: выкладчыкам уручаюць 
 узнагароды ў розных намінацыях, право
дзіцца спартыўны вечар (баскетбол, валей
бол, футбол), інтэлектуальны турнір «Што? 
Дзе? Калі?», рыхтуецца выстава насценга
зет першакурснікаў «Дазвольце павітац
ца...», дзень самакіравання, выстава кірмаш 
«Горад майстроў», пасвячэнне ў перша
курснікі.

Традыцыйнымі сталі конкурсы: «Лэдзі 
 каледж», «Найлепшая група каледжа», «Зла
тавуст», тэатральна лінгвістычны «Omnes 
lingvae», круглагадовая спартакіяда і інш.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ 
Нашы выпускнікі запатрабаваныя ў: 

– органах судовай улады (канцылярыя, 
статыстыка, архіў, забеспячэнне судовай 
вытворчасці); 

– органах прымусовага выканання судо
вых пастаноў;

– органах унутраных спраў (канцылярыя, 
служба аховы грамадскага парадку, крымі
нальная міліцыя, дзяжурная частка);

– юрыдычных (прававых), кадравых, рэ
ферэнцкіх службах суб’ектаў гаспадарання 
розных формаў уласнасці, некамерцыйных 
юрыдычных асоб (грамадскія арганізацыі, 
прафесійныя саюзы і г. д.); 

– органах пракуратуры (канцылярыя, ста
тыстыка, архіў і г. д.); 

– адвакатуры, натарыяце;
– органах сацыяльнай абароны.

Асноўныя арганізацыі заказчыкі кадраў – 
Міністэрства юстыцыі Беларусі, Мінскі га
радскі суд, упраўленні ўнутраных спраў Мін
гарвыканкама і Мінаблвыканкама, Эканаміч
ны суд г. Мінска.

Юркаледж рыхтуе кваліфікаваных 
юрыстаў, якія спалучаюць глыбокія тэарэтыч
ныя веды з уменнем іх практычнага ўваса
блення. 

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ПРЫЁМЕ Ў 2023 г.
 (Спецыяльнасць «Правазнаўства»)

На аснове агульнай базавай адукацыі (9 
кл.): тэрмін навучання – 2 гады 10 месяцаў 
(дзённая форма). Залічэнне ажыццяўляецца 
па конкурсе сярэдняга бала пасведчання  
аб агульнай базавай адукацыі. 

На аснове агульнай сярэдняй адукацыі 
(11 кл.): тэрмін навучання – 1 год 10 месяцаў 
(дзённая форма). Залічэнне ажыццяўля
ецца па конкурсе сярэдняга бала дакумента 
аб адукацыі. 
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Рэдактар Дар’я Аляксандраўна ПАЎЛЮЧУК

Карэктар Ганна Яўгенаўна РАК

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ ДЗЁН АДЧЫНЕНЫХ ДЗВЯРЭЙ
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта на 2022/2023 навучальны годАДРАС 

ПРЫЁМНАЙ 
КАМІСІІ БДУ

Мінск,  
пр. Незалежнасці, 4,  

кабінет 116. 

Даведкі па тэл.: 

+375 17  
209-50-85 

(шматканальны).

Уся інфармацыя,  
што датычыцца 

паступлення  
ў БДУ, размешчана 

на сайце: 

www.abiturient.
bsu.by

Сумесны інстытут  
БДУДПУ – гэта: 
1ы сумесны беларуска
кітайскі інстытут, 
2 дыпломы (БДУ, ДПУ),
3 мовы выкладання (руская, 
англійская, кітайская),
4 гады навучання.

Сумесны інстытут пачаў сваю дзейнасць 1 
верасня 2019 г. Яго адкрыццё з’яўляецца 
яшчэ адным крокам да пашырэння міжна
роднага супрацоўніцтва Беларусі і Кітая ў 
сферы адукацыі і навукі.

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ
• «Прыкладная фізіка». Кваліфікацыя спе
цыяліста – «Фізік-інжынер». 
• «Механіка і матэматычнае мадэляван-
не». Кваліфікацыя спецыяліста – «Механік. 
Прыкладны матэматык».
• «Сусветная эканоміка». Кваліфікацыя 
спецыяліста – «Эканаміст».

Спецыяльнасці, па якіх адбываецца набор 
абітурыентаў у Сумесны інстытут БДУДПУ, 

Факультэт Дата, час Фармат 
правядзення* Тэлефон

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 28 снежня 2022, 
1200 вочна 2095900

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 11 лютага 2023, 
1000 вочна 2095283

ФАКУЛЬТЭТ ГЕАГРАФІІ  
І ГЕАІНФАРМАТЫКІ

5 студзеня 2023, 
1200 змяшаны 2095584

 ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 6 студзеня 2023, 
1100 вочна 2597098

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

5 студзеня 2023, 
1130
6 студзеня 2023, 
1000 – 1500

вочна

гарачая лінія 3600914

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ

5 студзеня 2023, 
1230 змяшаны 2095248

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН

14 студзеня 2023,
1300 вочна 2095772

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ І ІНФАРМАТЫКІ

6 студзеня 2023, 
1400 змяшаны 2095070

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ І 
КАМП’ЮТАРНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ

5 студзеня 2023,
1100 вочна + 375(29) 

6540953

ФАКУЛЬТЭТ САЦЫЯКУЛЬТУРНЫХ 
КАМУНІКАЦЫЙ

9 студзеня 2023, 
1200 вочна 2095918

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ  
І САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

4 студзеня 2023, 
1100 – 1500
5 студзеня 2023, 
1000

гарачая лінія

вочна 2597406

Факультэт Дата, час Фармат 
правядзення Тэлефон

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 6 студзеня 2023, 
1200 вочна 2095067

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 5 студзеня 2023, 
1200 змяшаны 2491365

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 26 снежня 2022, 
1000 вочна 2095516

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 5 студзеня 2023,
1400 змяшаны 3743996

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 5 студзеня 2023, 
1000 вочна 2095563

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ 4 студзеня 2023, 
1900 анлайн + 375(29) 

7040534

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ 
МЯФОДЗІЯ І КІРЫЛА

27 снежня 2022,
1400 вочна 3796367

МІЖНАРОДНЫ ДЗЯРЖАЎНЫ 
ЭКАЛАГІЧНЫ ІНСТЫТУТ ІМЯ 
А. Д. САХАРАВА

4 студзеня 2023, 
1200 вочна

3799359;

+375(44) 
7355881

ІНСТЫТУТ ДАДАТКОВАЙ 
АДУКАЦЫІ 29 снежня 2022 гарачая лінія 3950014

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ

5 студзеня 2023, 
1100
30 сакавіка 2023,
1000

вочна 3705522

ЛІЦЭЙ апошні тыдзень 
сакавіка 2023 вочна 2095604

Сумесны інстытут БДУ 
i Далянскага полiтэхнiчнага ўнiверсiтэта 
(Dalian University of Technology, Кiтай)

Дырэктар – кандыдат фізіка
матэматычных навук дацэнт 
Людмiла Сяргееўна ЛЯШЭНКА

Адрас: г. Мінск, вул. Кас
трычніцкая, 4, к. 103 

Тэл. 209 56 29, 209 56 54

Еmail: jointinstit@gmail.com

www.bdji.bsu.by

з’яўляюцца актуальнымі і запатрабаванымі ва 
ўсім свеце, адпавядаюць сучасным тэндэн
цыям развіцця эканомiкi, навукі і тэхналогій.

Сумесны інстытут Беларускага дзяржаў
нага ўніверсітэта і Далянскага політэхнічнага 
ўніверсітэта ажыццяўляе падрыхтоўку высо
какваліфікаваных спецыялістаў, якія валода
юць глыбокімі ведамі і практычнымі навыка
мі, здольных паспяхова працаваць у пра
мысловасці, адукацыйных і навуковада
следчых установах Рэспублікі Беларусь і 
Кітайскай Народнай Рэспублікі, якія валода
юць паглыбленым веданнем англійскай мо
вы і базавым веданнем кітайскай мовы.

Адукацыйны працэс па кожнай са спе
цыяльнасцяў забяспечваюць выкладчыкі 
фізічнага, ме ханікаматэматычнага факуль
тэтаў і факультэта міжнародных адносін БДУ, 
а таксама Далянскага полiтэхнiчнага ўнiвер

сiтэта. Большасць выкладчыкаў займаецца 
навуковымі даследаваннямі і неаднаразова 
праходзілі стажыроўку за мяжой у рамках су
месных міжнародных адукацыйных i навуко
вых праектаў. Навучанне студэнтаў Сумеснага 
інстытута БДУДПУ кітайскай мове ажыццяўля

ецца найлепшымі спецыялістамі Рэспублікан
скага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя 
БДУ.

ПРАЦАЎЛАДКАВАННЕ
У будучых спецыялістах зацікаўлены аргані
зацыі, якія займаюцца пытаннямі міжнарод
нага супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Бе
ларусь і КНР, а таксама камерцыйныя арга
нізацыі і прадпрыемствы, у тым ліку сумес
ныя беларускакітайскія кампаніі. 

Сярод патэнцыяльных месцаў працаўлад
кавання: кампанiiрэзiдэнты Кітайска
беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі 
камень» («СЕТС кітайская электратэхніка», 
«Iнавацыі інтэлекту», «Бел Хуавэй Тэхно
ладжыс» i iнш.), а таксама Парка высокіх 
тэхналогій (EPAM Systems, IBA IT Park, 
Itransition і інш.). 

дактароў 

навучэнцаў
205

выкладчыкі92

кандыдатаў 
навук

58
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