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Асноўныя вынікі ўступнай кампаніі.
Задачы і мэты факультэтаў па далейшым
удасканаленні
прафарыентацыйнай
работы ў 2015–2016 навучальным годзе
Заслухаўшы і абмеркаваўшы даклад начальніка Галоўнага ўпраўлення
вучэбнай і навукова-метадычнай работы, адказнага сакратара прыёмнай
камісіі Хухлындзінай Л.М., Савет адзначае, што ва ўніверсітэце ў цэлым
праведзена вялікая праца па арганізацыі набору абітурыентаў ў 2015 г.
Факультэты, інстытуты і сакратарыят прыёмкай камісіі актыўна вялі
прафарыентацыйную працу. Арганізавана працавалі разнастайныя курсы па
падрыхтоўцы да паступлення, Школы юных і школы абітурыентаў.
Выкладчыкі факультэтаў, члены сакратарыята прыёмнай камісіі ўдзельнічалі
ў мерапрыемствах для выпускнікоў школ і каледжаў Мінска і Мінскай
вобласці, якія праводзіліся сумесна з Гарадскім рэсурсным цэнтрам.
Выкладчыкі БДУ ўдзельнічалі ў арганізацыі і правядзенні абласных і
рэспубліканскіх конкурсаў, турніраў і алімпіяд па агульнаадукацыйных
прадметах (снежань 2014 - сакавік 2015 г.).
Дзяржаўнай камісіяй па кантролі за арганізацыяй і правядзеннем
уступнай кампаніі адзначаны высокі ўзровень арганізацыі цэнтралізаванага
тэсціравання, прыёму дакументаў, правядзення ўступных выпрабаванняў і
залічэння абітурыентаў.
На ўсе формы атрымання вышэйшай адукацыі залічана 4935
абітурыентаў. План прыёму на дзённую бюджэтную форму выкананы цалкам
(2023 чал.), пры сярэднім конкурсе 1,7 чалавек на месца (у 2014 г. сярэдні
конкурс складаў 1,5).
На завочную форму за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту
залічана 256 абітурыентаў пры плане прыёму 270 (93%). План прыёму не
выкананы па спецыяльнасцях геаграфічнага, гістарычнага (акрамя
спецыяльнасці «дакументазнаўства»), механіка-матэматычнага факультэта і
факультэта філасофіі і сацыяльных навук.
Пры плане 1846 на дзённую платную форму залічана 1790 чалавек (97%). На
726 месцаў завочнай платай формы залічана 629 (87%); для атрымання
другой вышэйшай адукацыі на 259 месцаў - 237 (92%)

Сярод залічаных 85 пераможцаў Міжнародных і Рэспубліканскіх
алімпіяд; 6 лаўрэатаў спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (у
2014 г. - 2). 68% сярод залічаных па агульным конкурсе набралі 300 балаў і
больш па трох сертыфікатах (у 2013 г - 54% такіх абітурыентаў). 25% ад
агульнай колькасці залічаных на педагагічныя напрамкі скончылі сярэднюю
школу з медалямі або сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы з
выдатнымі дыпломамі альбо з’яўляюцца пераможцамі абласной алімпіяды (ў
2014 годзе - 24%).
Па стане на 30 лістапада 2015 г. на навучанне прынята 883 замежныя
грамадзяне. З іх 404 - на І ступень атрымання вышэйшай адукацыі, 204 - на ІІ
ступень, 2 - у Юрыдычны каледж; 19 - у аспірантуру, 254 - на ФДА і курсы
рускай мовы.
Вучоны савет ПАСТАНАЎЛЯЕ:
1. Адобрыць ў цэлым работу прыёмнай камісіі і яе сакратарыята па
арганізацыі прыёму ў 2015 годзе.
2. Зацвердзіць план мерапрыемстваў па арганізацыі прыёму ў 2016 г.
(прыкладаецца).
3. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, Галоўнаму ўпраўленню
вучэбнай і навукова-метадычнай работы (Хухлындзіна Л.М.), Упраўленню
міжнародных сувязей (Рэзнікаў В.Я.) актуалізаваць матэрыялы для
абітурыентаў, уключаючы інтэрнэт-сайты факультэтаў, зрабіўшы акцэнт на
запатрабаванасці выпускнікоў універсітэта, стартавыя перавагі перад
выпускнікамі іншых устаноў адукацыі.
Тэрмін выканання 24 снежня 2015
4.
Дэканам
факультэтаў,
дырэктарам
інстытутаў
распрацаваць
інфармацыйныя матэрыялы аб спецыяльнасцях магістратуры і прадставіць іх
у Галоўнае ўпраўленне вучэбнай і навукова-метадычнай работы.
Тэрмін выканання 24 снежня 2015
5. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў размясціць матэрыялы пра
падрыхтоўку на другой ступені атрымання вышэйшай адукацыі на інтэрнэтсайтах факультэтаў, уключаючы інфармацыю на англійскай мове.
Тэрмін выканання 1 лютага 2016
6. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў, Галоўнаму ўпраўленню
вучэбнай і навукова-метадычнай работы (Хухлындзіна Л.М.), Упраўленню
міжнародных сувязей (Рэзнікаў В.Я.) выкарыстоўваць магчымасці
адукацыйных выстаў, Дзён кар’еры БДУ для інфармавання аб магчымасцях
атрымання адукацыі на другой ступені.
Тэрмін выканання: на працягу года

7. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў з мэтай арганізацыі
прафарыентацыі навучэнцаў устаноў сярэдняй адукацыі выкарыстоўваць
магчымасці шостага школьнага дня.
Тэрмін выканання: 30 мая 2016
8. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў дапоўніць планы
прафарыентацыйнай работы канкрэтнымі мерапрыемствамі ў рамках шостага
школьнага дня з указаннем наймення ўстановы сярэдняй адукацыі ў
адпаведнасці з лістом Міністэрства адукацыі ад 2015/10/20 № 08-07/2334 «Аб
прадстаўленні інфармацыі аб правядзенні прафарыентацыі ў шосты школьны
дзень».
Тэрмін выканання 20 снежня 2016
9. Цэнтру інфармацыйных тэхналогій сумесна з ГУВНМР правесці
дапрацоўку інфармацыйнай сістэмы «Абітурыент» з мэтай пашырэння
магчымасцей арганізацыі on-line рэгістрацыі ў 2016 г.
Тэрмін выканання: 30 мая 2016
10. Упраўленню выхаваўчай работы выкарыстаць патэнцыял студэнцкіх
арганізацый для шырокага прыцягнення студэнтаў да правядзення
прафарыентацыйнай работы, інфармавання абітурыентаў праз сацыяльныя
сеткі пра навучанне ў БДУ.
Тэрмін выканання: снежань 2015 - чэрвень 2016
11. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы
(Хухлындзіна Л.М.) паўторна падрыхтаваць ліст ў Міністэрства адукацыі з
просьбай уключыць у лік педагагічных спецыяльнасцей, на якія могуць
паступаць без экзаменаў медалісты і пераможцы абласных алімпіяд,
спецыяльнасці «беларуская філалогія (па напрамках)», «руская філалогія (па
напрамках)», «гісторыя (па напрамках)»
Тэрмін выканання: 20 студзеня 2016
Старшыня Савета

С.У.Абламейка

Вучоны сакратар Савета БДУ

С.М.Ходзін

ПЛАН ПРАФАРЫЕНТАЦЫЙНАЙ РАБОТЫ
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА
У 2015 - 2016 НАВУЧАЛЬНЫМ ГОДЗЕ
№
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Мерапрыемства
Заключэнне дагавораў аб супрацоўніцтве з гімназіямі і школамі,
актывізацыя працы з профільнымі
класамі
Удзел у злётах выпускнікоў школ і
раённых днях прафарыентацыі:
Правядзенне сустрэч з выпускнікамі
ўстаноў сярэдняй спецыяльнай
адукацыі, заключэнне дамоў аб
супрацоўніцтве з каледжамі
Правядзенне Дзён адчыненых
дзвярэй у адпаведнасці з графікам
Правядзенне фестываля факультэтаў

Накіраванне імянных лістоў
пераможцам раённых, гарадскіх,
абласных, рэспубліканскіх алімпіяд з
запрашэннем паступаць у БДУ
Удасканаленне сайта «Абітурыент
БДУ», у тым ліку англамоўнай версіі
Стварэнне мэтавых груп «Абітурыент БДУ-2016» у сацыяльных сетках

Тэрміны
На працягу года

Адказныя
Факультэты і інстытуты

На працягу года

Сакратарыят прыёмнай
камісіі, факультэты і
інстытуты
На працягу года Эканамічны, філалагічны,
гуманітарны, гістарычны
факультэты, ДІКСТ,
ІБМТ, МГЭІ
СнежаньУсе факультэты і
студзень, сакавік інстытуты
Сакавік 2016
ГУ ВНМР, УВРМ,
Упраўленне па справах
культуры, факультэты і
інстытуты
Красавік-май
Факультэты і інстытуты
2016

Рассылка рэкламных матэрыялаў аб
факультэтах «Абітурыенту - 2016» па
электроннай пошце ў раённыя, гарадскія і абласныя аддзелы адукацыі
10. Забеспячэнне працы форумаў на сайтах факультэтаў і інстытутаў з асобным раздзелам «Абітурыент БДУ» на
працягу года, устанаўленне графіка
працы «гарачай лініі» ў рэжыме «online» «Абітурыент-Адміністрацыя
факультэта БДУ (пытанні і адказы)».
11. Удзел у выставах «Адукацыя і
кар'ера»

На працягу года

Медыяцэнтр, ГУ ВНМР,
ЦІТ, УМС
УВРМ, студэнцкія арганізацыі, факультэты і
інстытуты
факультэты і інстытуты

На працягу года

Факультэты і інстытуты

Снежань 2015 май 2016

ГУ ВНМР, УМС,
факультэты і інстытуты

12. Накіраванне інфармацыйных
матэрыялаў пра факультэты і
спецыяльнасцях БДУ ў пасольства
Рэспублікі Беларусь за мяжой

Студзень-сакавік УМС
2016

13. Удзел сумесна з Гарадскім
рэсурсным цэнтрам у правядзенні

лістапад 2015красавік 2016 г.

8.
9.

Студзень 2016
Снежня-ліпень
2016

ГУ ВНМР, факультэты і
інстытуты

№

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Мерапрыемства
масавых прафарыентацыйных
мерапрыемстваў для выпускнікоў
агульнаадукацыйных устаноў раёнаў
Мінскай вобласці
Удзел сумесна з Гарадскім
рэсурсным цэнтрам у правядзенні ў
раёнах Мінскай абласной
міжведамасных семінараў па тэме
“Узаемадзеянне розных устаноў і
арганізацый па фарміраванні
прафесійных намераў навучэнцаў на
прафесіі, запатрабаваныя ў рэгіёне”
Правядзенне акцыі ў раённых
цэнтрах «БДУ - твой крок у
будучыню»
Выступленні студэнтаў у школах
рэспублікі ў перыяд зімовых
студэнцкіх канікул
Прыцягненне да прафарыентацыйнай
работы замежных студэнтаў у
перыяд студэнцкіх канікул
Падрыхтоўка спецыяльных выпускаў
газеты «Універсітэт» для
абітурыентаў.
Выступленні ў сродках масавай
інфармацыі

20. Арганізацыя сустрэч слухачоў ФДА
са студэнтамі БДУ - выпускнікамі
ФДА
21. Арганізацыя і правядзенне для
слухачоў ФДА азнаямленчых
экскурсій на факультэты БДУ.
22. Правядзенне прафарыентацыйнай
работы ў перыяд правядзення
рэпетыцыйнага тэставання
23. Правядзенне маніторынгу слухачоў
падрыхтоўчых курсаў, удзельнікаў
рэпетыцыйнага тэсціравання па
спецыяльнасцях для паступлення
24. Правядзенне заняткаў і
прафарыентацыйнай работы на
аснове дагавораў аб супрацоўніцтве,
уключаючы педагагічную практыку:
4 ліцэі, 36 школ, 22 гімназіі, у тым
ліку ў рамках шостага школьнага дня
25. Удзел у падрыхтоўцы і правядзенні
алімпіяд рознага ўзроўню: гарадскіх,
раённых, абласных, рэспубліканскіх
па агульнаадукацыйных

Тэрміны

Адказнасць

Лістапада 2015красавік 2016 г.

Студзень-люты
2016

БРСМ. Студэнцкі саюз.
УBPM

Студзень - люты
2016

Факультэты і інстытуты

Студзень-люты
2016

УМС, факультэты і
інстытуты

Снежань 2015,
красавік 2016

Медыяцэнтр, прыёмная
камісія

На працягу года

Медыяцэнтр, прыёмная
камісія, факультэты і
інстытуты
ФДА

Люты 2016 г.
Люты-красавік
2016 г

ФДА

Лістападзе 2015красавік 2016

ФДА

Лістападзе 2015красавік 2016

ФДА

На працягу года

Факультэты і інстытуты

На працягу года

Біялагічны, геаграфічны,
гістарычны, ФМПІ,
ММФ, фізічны,
філалагічны,

№
Мерапрыемства
25. прадметах
26. Алімпіяда “Абітурыент БДУ”
27. Прыцягненне найбольш актыўных
вучняў выпускных класаў
падшэфных школ і гімназіі да ўдзелу
ў 72-й штогадовай навуковай
канферэнцыі студэнтаў,
магістрантаў, аспірантаў БДУ
28. Экскурсіі для навучэнцаў школ,
семінары для навучэнцаў і
настаўнікаў на базе музеяў БДУ:
- Заалагічны музей;
- Музей землязнаўства;
-Гістарычны і нумізматычны музей.
29. Сустрэчы студэнтаў Інстытута
тэалогіі БДУ з студэнцкай групы
«Виталис» са школьнікамі
старэйшых класаў сярэдніх школ
Беларусі
30. Пастаянныя зборы па матэматыцы,
інфарматыцы, фізіцы, геаграфіі,
гісторыі, беларускай і рускай
філалогіі пры падрыхтоўцы да
алімпіяд
31. Арганізацыя збораў, міжшкольных і
школьных факультатываў
дадатковага навучання па
матэматыцы і інфарматыцы
32. Правядзенне навуковых семінараў
для старшакласнікаў па рашэнні
даследчых задач («Праблемны
семінар», «Уводзіны ў сучасную
матэматыку»)
33. Арганізацыя 37-га Міжнароднага
матэматычнага Турніру Гарадоў
34. Рэспубліканскі турнір юных
матэматыкаў
35. XX Рэспубліканская канферэнцыя
навучэнцаў (конкурс даследчых
работ) па астраноміі, біялогіі,
інфарматыцы, матэматыцы, фізіцы і
хіміі
36. Удзел каманд школьнікаў г. Мінска ў
адкрытай Усерасійскай алімпіядзе па
праграмаванні
37. Выязныя дні адчыненых дзвярэй у
абласных і раённых цэнтрах,
майстар-класы ў клубах «Юных

Тэрміны
Люты-сакавік,
красавік 2016
Сакавік-красавік
2016 г.

Адказныя
хімічны, юрыдычны
ММФ, ФМПІ, фізічны
факультэт, РФіКТ
Факультэты і інстытуты

На працягу года

Біялагічны, геаграфічны,
гістарычны факультэты

На працягу года

Інстытут тэалогіі

На працягу года

ФМПИ, ММФ,
геаграфічны, фізічны,
гістарычны, філалагічны
факультэты

На працягу года

ФПМІ

На працягу года

ФПМІ

Кастрычніклістападзе 2015,
люты-сакавік
2016
Снежань 2015

ФМПІ, ММФ

ФМПІ, ММФ

Люты 2016

Факультэты і інстытуты

Люты 2016

ФПМІ

Студзень-май
2016

Факультэт журналістыкі

№
38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.

49.

50.

Мерапрыемства
Тэрміны
Адказныя
журналістаў
Правядзенне конкурсу эсэ сярод
Декабрь2015 г.
ФМА
школьнікаў на прызы Мінскай
рэгіянальнай мытні "Мая прафесія
мытнік"
Прыцягненне школьнікаў да ўдзелу ў Люты, красавік
Геаграфічны факультэт
«Міжнародных днях ГІС», днях
2016
геолага
Правядзенне трэніровачнага
Май 2016 г.
ФПМІ
пісьмовага экзамена-тэста па
матэматыцы для абітурыентаў (у г.
Мінску на базе БДУ, а таксама ў
шэрагу гарадоў і раёнаў рэспублікі)
Правядзенне ІV фестывалю моў з
Люты-сакавік
Філалагічны факультэт
прыцягненнем навучэнцаў школ
2016
Правядзенне конкурсу творчых работ Красавік-май
Філалагічны факультэт
для вучняў выпускных класаў школ
2016
Беларусі «Я люблю Беларусь»
Творчая алімпіяда па матэматыцы
Студзень,
ФПМІ, ММФ
для вучняў 7-10 класаў, 5-6 класаў
красавік 2016
Арганізацыя рэспубліканскага
Сакавік 2016
ММФ
матэматычнага конкурсу «Кенгуру
2014»
Удзел у арганізацыі і правядзенні
Люты 2016
Факультэты і інстытуты
навукова-інжынернага конкурсу
навучэнцаў "Belarus Science and
Engineering Fair"
Удзел у міжнароднай філасофскай
На працягу года ФФСН
алімпіядзе старшакласнікаў
Правядзенне псіхалагічнай алімпіяды Красавік-май
ФФСН
з прыцягненнем старшакласнікаў
2016
Правядзенне Штогадовага конкурсу
Лістапад 2015Інстытут тэалогіі
сачыненняў вучняў ліцэяў, гімназій,
красавік 2016
агульнаадукацыйных школ,
прафесійна-тэхнічных і сярэдніх
спецыяльных навучальных устаноў
на тэму «Вера ў сэрцы маім»
Правядзенне конкурсу навуковых
Лістапад 2015 Інстытут тэалогіі
работ навучэнцаў ліцэяў, гімназій,
май 2016
агульнаадукацыйных школ,
прафесійна-тэхнічных і сярэдніх
спецыяльных навучальных устаноў
на тэму «Біблейскія сюжэты ў
мастацтве славянскіх народаў »
Школы юных, падрыхтоўчыя курсы
Школа юных матэматыкаў і інфарма- На працягу года ФПМІ
тыкаў
■ Арганізацыя Цэнтра па працы з
таленавітымі навучэнцамі і Музея
навукі на базе гімназіі № 56 г. Мінска
(сумесна з камітэтам па адукацыі)

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

65.
66.

67.

■ Арганізацыя збораў, міжшкольных
(а таксама непасрэдна ў школах)
факультатываў дадатковага навучання па матэматыцы і інфарматыцы
■ Навуковы семінар для старшакласнікаў па рашэнні даследчых задач
(«Праблемны семінар")
Навуковы семінар для
старшакласнікаў “Уводзіны ў
сучасную матэматыку”
Школа юнага філолага
Школа географаў, краязнаўцаў і
геолагаў
Праца вочна-завочнай
(дыстанцыйнай школы дадатковай
геаграфічнай адукацыі
Вочна-завочная школа па фізіцы і
матэматыцы
Школа будучага мытніка
Школа радыёфізіка
Матэматычная школа для
абітурыентаў
Школа юнага гісторыка
Школа юнага біёлага
Школа маладога журналіста
Гурток «Юны хімік»
Школа юных філосафаў
«ПАЙДЗЕЙЯ»
Праца «Студыі гуманітарных ведаў
імя С.С. Авярынцава »
Арганізацыя работы «Клуба
абітурыентаў» і «Арт-клуба» для
выпускнікоў школ Мінска і Мінскай
вобласці
Падрыхтоўчыя курсы па
агульнаадукацыйных прадметах
Падрыхтоўчыя курсы па рускай мове,
беларускай мове, рускай літаратуры,
беларускай літаратуры, замежных
мовах
Падрыхтоўчыя курсы па дысцыпліне
«творчасць».

На працягу года
На працягу года

Філалагічны ф-т
Геаграфічны факультэт

На працягу года

Геаграфічны факультэт

На працягу года

Фізічны факультэт

На працягу года
На працягу года
На працягу года

ФМА
ФРФіКТ
ММФ

На працягу года
На працягу года
На працягу года
На працягу года
На працягу года

Гістарычны факультэт
Біялагічны факультэт
Інстытут журналістыкі
Хімічны факультэт
ФФСН

На працягу года

Інстытут тэалогіі

На працягу года

ДІКСТ

На працягу года

ФДА

На працягу года

Філалагічны факультэт
(Цэнтр філалагічных
паслуг)

На працягу года

Факультэт журналістыкі,
ДІКСТ (кафедра
мастацтваў)
ММФ

68. Дыстанцыйная школа па матэматыцы На працягу года
69. Падрыхтоўчыя курсы "Абітурыент
хімфака

Дні школьных
канікул

Хімічны факультэт

70. Курсы Міжнароднага дзяржаўнага
экалагічнага інстытута імя А.Д.
Сахарава БДУ

На працягу года

МГЭІ імя А.Д.Сахарава

№
71.
72.
73.

74.

Мерапрыемства

Тэріны
Праца з настаўнікамі
Выступленні перад настаўнікамі ў
На працягу года
МГІРА, МАІРА, Акадэміі
паслядыпломнай адукацыі
Заключэнне дагавораў са школамі аб На працягу года
правядзенні прафарыентацыйнай
работы
Навукова-метадычны семінар
На працягу года
настаўнікаў матэматыкі па працы з
адоранымі дзецьмі; правядзенне
заняткаў на курсах павышэння
кваліфікацыі настаўнікаў фізікі,
гісторыі, геаграфіі, хіміі, біялогіі,
рускай і беларускай філалогіі,
грамадазнаўства
Семінар для кіраўнікоў гурткоў
На працягу года
экалогіі і аховы прыроды

Адказныя
Факультэты і інстытуты
Факультэты і інстытуты
Факультэты і інстытуты

Геаграфічны факультэт

