
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 

Беларускі дзяржаўны  

ўніверсітэт 



Спецыяльнасці: 
- Беларуская філалогія 

- Руская філалогія 
(дзённая і завочная формы навучання) 

Спецыяльныя дысцыпліны: 

 псіхалогія літаратурнай 

творчасці; 

 асновы літаратурна-

мастацкай дзейнасці; 

 стылістычнае рэдагаванне і 

карэктура; 

 літаратурнае рэдагаванне; 

 лінгвістыка тэксту; 

 тэксталогія. 

Напрамак 

Літаратурна-рэдакцыйная 

дзейнасць 

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры. 

                   Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. 



Спецыяльныя дысцыпліны: 

уводзіны ў камп’ютарную 

філалогію; 

 інжынерыя ведаў; 

метады аўтаматычнай 

апрацоўкі тэкстаў; 

корпусная лінгвістыка; 

фармалізацыя мовы ў 

экспертных сістэмах. 

 

Напрамак 

Камп’ютарнае забеспячэнне 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры. 

                   Спецыяліст па камп’ютарнай філалогіі. 

Спецыяльнасці: 
- Беларуская філалогія 

- Руская філалогія 
(дзённая і завочная формы навучання) 



Спецыяльныя дысцыпліны: 
 культура дзелавога 

суразмоўніцтва; 

 тэхніка маўлення; 

 рыторыка прафесійнага дыялога; 

 дакументная лінгвістыка; 

 культура педагагічнага 
суразмоўніцтва; 

 рытарычныя жанры; 

 лінгвістычная крыміналістыка; 

 мова рэкламы. 

Напрамак 

Дзелавая камунікацыя 

 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.  

                     Спецыяліст па дзелавой камунікацыі. 

Спецыяльнасці: 
- Беларуская філалогія 

- Руская філалогія 
(дзённая і завочная формы навучання) 



Специальные дисциплины: 

 методыка выкладання рускай мовы 

як замежнай; 

 тэорыя і практыка міжкультурнай 

камунікацыі; 

 функцыянальна-камунікатыўная 

граматыка ў аспекце рускай мовы 

як замежнай; 

 камп’ютарныя тэхналогіі 

выкладання рускай мовы як 

замежнай; 

 уводзіны ў лінгвакультуралогію. 

Напрамак 

Руская мова як замежная 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры,  

   рускай мовы як замежнай. 

Спецыяльнасць: 
- Руская філалогія 
(дзённая і завочная формы навучання) 



 
 
Спецыяльнасць 

 
Славянская філалогія 
- польская і беларуская; 

- славацкая і руская; 

- беларуская і руская Специальные дисциплины: 

 уводзіны ў славянскую філалогію; 

 тэорыя і практыка перакладу; 

 славянская міфалогія; 

 гісторыя літаратуры краіны 
вывучаемай мовы; 

 стараславянская мова; 

 гістарычная граматыка славянскай 
мовы; 

 тэарэтычная граматыка славянскай 
мовы; 

 культура краіны вывучаемай мовы; 

 асновы літаратуразнаўчай  
славістыкі. 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык славянскіх моў і літаратур  

   (з указаннем моў і літаратур) 



Для паступлення на вышэйназваныя 

спецыяльнасці  прадугледжаны 

ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Дзённая форма навучання 
Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей (па напрамках): 

Спецыяльнасці Уступныя выпрабаванні 

1. Напрамкі: 

- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

- камп’ютарнае забеспячэнне; 

- дзелавая камунікацыя 

спецыяльнасці «Беларуская філалогія» 

 

2. «Славянская філалогія» (польская і 

беларуская) 

1. Беларуская мова 
(ЦТ)  

2. Гісторыя Беларусі 
(ЦТ) 

3. Беларуская літаратура 
(ВЭ) 



Для паступлення на вышэйназваныя 

спецыяльнасці  прадугледжаны 

ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Дзённая форма навучання 
Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей (па напрамках): 

Спецыяльнасці Уступныя выпрабаванні 

1. Напрамкі: 

- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

- камп’ютарнае забеспячэнне; 

- дзелавая камунікацыя; 

- руская мова як замежная 

спецыяльнасці «Руская філалогія» 

 

2. «Славянская філалогія» (славацкая і руская,  

беларуская і руская) 

1. Руская мова 
(ЦТ)  

2. Гісторыя Беларусі 
(ЦТ) 

3. Руская літаратура 
(ВЭ) 



Для паступлення на вышэйназваныя 

спецыяльнасці  прадугледжаны 

ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Завочная форма навучання 
(па напрамках): 

Спецыяльнасці Уступныя выпрабаванні 

Беларуская філалогія 

Напрамкі: 
- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

- камп’ютарнае забеспячэнне; 

- дзелавая камунікацыя 

1. Беларуская мова (ЦТ)  

2. Методыка выкладання мовы(ПЭ) 

3. Методыка навучання  
літаратурнаму чытанню(ПЭ) 

На скарочаны тэрмін атрымання адукацыі на спецыяльнасці «Беларуская філалогія (па 

напрамках)» прымаюцца выпускнікі УССА па спецыяльнасцях «Беларуская мова і 

літаратура», «Руская мова і літаратура», «Замежная мова (з указаннем мовы)», 

«Дашкольная адукацыя», «Пачатковая адукацыя». 



Для паступлення на вышэйназваныя 

спецыяльнасці  прадугледжаны 

ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Завочная форма навучання 
(па напрамках): 

Спецыяльнасці Уступныя выпрабаванні 

Руская філалогія 

Напрамкі: 
- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

- камп’ютарнае забеспячэнне; 

- дзелавая камунікацыя; 

- руская мова як замежная 

1. Руская мова (ЦТ)  

2. Методыка выкладання мовы(ПЭ) 

3. Методыка навучання  
літаратурнаму чытанню(ПЭ) 

На скарочаны тэрмін атрымання адукацыі на спецыяльнасці «Руская філалогія (па 

напрамках)» прымаюцца выпускнікі УССА па спецыяльнасцях «Беларуская мова і 

літаратура», «Руская мова і літаратура», «Замежная мова (з указаннем мовы)», 

«Дашкольная адукацыя», «Пачатковая адукацыя». 



Спецыяльнасці 
Колькасць чал. 

Бюдж. Платн. 

Агульны 
конкурс 

«Беларуская філалогія» па напрамках: 
літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 
камп’ютарнае забеспячэнне; 
дзелавая камунікацыя 

20 2 

«Славянская філалогія» (польская і беларуская) 12 2 

Агульны 
конкурс 
 

«Руская філалогія» па напрамках: 
літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 
камп’ютарнае забеспячэнне; 
дзелавая камунікацыя; 
руская мова як замежная 

24 2 

Славянская філалогія: 
- славацкая і руская;  
- беларуская і руская  

 
12 
11 

 
2 
2 

План прыёму 
(дзённая форма навучання) 

* На спецыяльнасці «Руская філалогія» і «Беларуская філалогія» без уступных 
выпрабаванняў могуць паступаць пераможцы (дыпломы І, ІІ, ІІІ ступені) трэцяга (абласнога, 
Мінскага гарадскога) этапа рэспубліканскай алімпіяды па адпаведных вучэбных прадметах, 
таксама абітурыенты, якія ўзнага-роджаны залатым, сярэбраным медалём ці скончылі 
ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі з дыпломам з адзнакай, пры наяўнасці 
рэкамендацыі. 

Студэнты, якія навучаюцца на іншых спецыяльнасцях  альбо іншых факультэтах БДУ ці ў 
іншых ВНУ, маюць магчымасць паступлення на паралельнае навучанне па аднаму з напрамкаў  
рускай ці беларускай філалогіі.  



Спецыяльнасці 

Колькасць чал. 

Бюджэт Платн. 
Паралельнае 
навучанне 

«Беларуская філалогія» на скарочаны тэрмін 
навучання (па напрамках) 

Напрамкі: 
 літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

 камп’ютарнае забеспячэнне; 

 дзелавая камунікацыя 

4 4 3* 

«Руская філалогія» на скарочаны тэрмін навучання 
(па напрамках) 

Напрамкі: 
 літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

 камп’ютарнае забеспячэнне; 

 дзелавая камунікацыя; 

 руская мова як замежная 

4 4 3* 

План прыёму 

    * Студэнты, якія навучаюцца на іншых спецыяльнасцях  альбо іншых факультэтах БДУ 
ці ў іншых ВНУ, маюць магчымасць паступлення на паралельнае навучанне па аднаму з 
напрамкаў  рускай ці беларускай філалогіі.  

(завочная форма навучання) 



Спецыяльнасць:    

Рамана-германская 
філалогія 

Спецыяльныя дысцыпліны: 
 тэорыя і практыка перакладу; 

 рамана-германская міфалогія; 

 гісторыя літаратуры краіны 
вывучаемай мовы; 

 методыка выкладання замежнай 
мовы; 

 гістарычная граматыка замежнай 
мовы; 

 тэарэтычная граматыка асноўнай 
замежнай мовы; 

 стылістыка замежнай мовы; 

 уводзіны ў міжкультурную 
камунікацыю. 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных 

моў і літаратур  (з указаннем моў і літаратур) 



Спецыяльнасць:    

Класічная філалогія 

Спецыяльныя дысцыпліны: 
уводзіны ў класічную філалогію; 

старажытнагрэчаская мова і 
аўтары; 

лацінская мова і аўтары; 

грэка-рымскія старажытнасці; 

гісторыя старажытнагрэчаскай 
літаратуры; 

гісторыя рымскай літаратуры; 

гісторыя лацінскай мовы; 

методыка выкладання замежнай 
мовы. 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык класічных моў, 

антычнай літаратуры і англійскай мовы.  



Спецыяльнасць:    

Усходняя (кітайская) 
філалогія 

Спецыяльныя дысцыпліны: 
 тэорыя і практыка перакладу; 

 усходняя міфалогія; 

 гісторыя літаратуры краіны 
вывучаемай мовы; 

 методыка выкладання замежнай 
мовы; 

 гістарычная граматыка замежнай 
мовы; 

 тэарэтычная граматыка кітайскай 
мовы; 

 стылістыка замежнай мовы; 

 уводзіны ў міжкультурную 
камунікацыю. 

 Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): Філолаг. Перакладчык. Выкладчык замежных 

моў і літаратур  (з указаннем моў і літаратур) 



Агульны конкурс па спецыяльнасцях: 

Спецыяльнасць Уступныя выпрабаванні 

1. Рамана-германская 
(англійская) філалогія 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ) 

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 

3. Англійская мова (ЦТ) 

 

2. Класічная філалогія 

Для паступлення на англійскую і класічную 
філалогію прадугледжаны 

ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 



Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей 

Специальности Уступныя выпрабаванні 

1. Рамана-германская філалогія*: 
 нямецкая; 
 французская; 
 італьянская 

 
2. Усходняя (кітайская) філалогія. 

 

1. Беларуская або руская 
мова (ЦТ) 

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 

3. Замежная мова (ЦТ) 

Для паступлення на нямецкую, французскую, 
італьянскую і кітайскую філалогію 

прадугледжаны 
ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

* Пры паступленні на нямецкую ці французскую 

мовы магчыма навучанне альбо з «нулявога» 

ўзроўню, альбо ў групе, дзе працягваюць яе 

вывучэнне. 



Спецыяльнасці 

Колькасць чал. 

Бюдж. Платн. 

Агульны 
конкурс 

Рамана-германская (англійская) 
філалогія 

25 22 

Класічная філалогія 10 5 

Агульны 
конкурс 

 

Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія 

10 10 

Рамана-германская (французская) 
філалогія 

10 7 

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія 

10 6 

Усходняя (кітайская) філалогія 10 20 

План прыёму 
(дзённая форма навучання) 



Студэнты праходзяць моўную стажыроўку ў 

краіне вывучаемай мовы 



Нашы выпускнікі працуюць: 

- літаратурныя 

музеі, архівы 

- Інстытут мовы і 

літаратуры Акадэміі 

навук, іншыя НДІ -  Цэнтр судовых экспертыз 

і крыміналістыкі 

-сакратар-

рэферэнт 

 

- перакладчык (Міністэрства 

замежных спраў, Гандлёва-прамысловая 

палата, іншыя арганізацыі і 

прадпрыемствы) 

- рэдакцыі радыё, 

тэлебачання, газет і 

выдавецтваў 

- ВНУ, каледжы, 

тэхнікумы, школы 

 

- рэкламныя 

агенцтвы -бібліятэкі 
(Нацыянальная, 

абласныя, 

гарадскія і інш.) 

- турыстычныя 

фірмы 



Дадатковая адукацыя 

 Падчас вучобы студэнты маюць магчымасць удасканаліць свае 
навыкі і ўменні работы на камп'ютары, ім створаны ўмовы для 
свабоднага карыстання ў навучальных мэтах рэсурсамі Internet: на 
факультэце абсталяваны 5 камп'ютарных класаў. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студэнты старшых курсаў па жаданні вывучаюць дадаткова адну са 
славянскіх ці заходнееўрапейскіх моў. Апрача таго, маецца магчымасць 
паралельнага навучання на любым факультэце БДУ для атрымання другой 
спецыяльнасці: юрыста, эканаміста, псіхолага і інш.  



  Курсы замежных моў з выдачай адпаведных 

пасведчанняў: 

 

  англійскай    французскай 

  нямецкай    італьянскай 

  іспанскай    кітайскай 

  турэцкай    славацкай 

  чэшскай    польскай 

  балгарскай     сербскай 

Дадатковая  адукацыя 



МАЛАДЗЁЖНЫЯ ГРАМАДСКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ І 

ОРГАНЫ СТУДЭНЦКАГА САМАКІРАВАННЯ 

ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ
 



СТУДЭНЦКАЯ ПРЭС-СЛУЖБА 

ФІЛАЛАГІЧНАГА ФАКУЛЬТЭТА БДУ
 



Студэнцкія творчыя 

калектывы 

 Літаратурнае аб’яднанне «Альтанка» 

 Гурток «Роднае слова» 

 Гурток перакладчыкаў кітайскай літаратуры на 

беларускую мову «对白» («Дыялог») 

 Літаратурны гурток «Углубленное изучение русской 

литературы» 

 Лінгвакультуралагічны гурток «История, культура и языки 

Италии» 

 СНДЛ «Фалькларыстыка» 

 Фальклорна-этнаграфічны гурт «Багач» 

 Харавая камерная капэла студэнтаў італьянскай філалогіі 

 Аматарскі тэатр «Вишнёвый театр» 

 Дыскусійны клуб «Універсітэт і беларускай культура» 

 Дыскусійны клуб пры кафедры англійскага мовазнаўства 

 Клуб аматараў фантастыкі «KAFCo» 



Кабінет-музей беларускай народнай культуры 

Шляхамі нацыянальнай культуры 



Галерэя «Гісторыя беларускага пісьменства» 

Шляхамі нацыянальнай культуры 



Купалаўская «Паўлінка» 

на філфаку 

Шляхамі нацыянальнай культуры 



Прэзентацыя зборніка паэзіі 

літаратурнага аб’яднання 

«Альтанка» 

 



Тыдзень роднай мовы 



Навагодні  

дабрачынны баль 

Культурныя мерапрыемствы 



«Візіткі першакурснікаў» 

Культурныя мерапрыемствы 



Міс і Містар Філфак 

Культурныя мерапрыемствы 



 Тэатр-студыя «На філфаку» 

  Франкафонны тэатр 

 «Вишнёвый театр»   

Культурныя мерапрыемствы 



Турзлёт «Мінскае мора» 

Культурна-спартыўныя мерапрыемствы 



Культурна-спартыўныя 

мерапрыемствы 

Дні філфака 

 на радзіме Янкі 

Купалы ў Вязынцы 



«Кошыкбол» 

Культурна-спартыўныя мерапрыемствы 



Дадатковую інфармацыю можна 

атрымаць: 

Адрас: 220030, г. Мінск, 

вул. К. Маркса, 31  

Тэл./факс: 222-34-21, 

Тэл.: 222-36-02, 327-63-78 

e-mail: phyl@bsu.by  

Сайт: www.philology.bsu.by 

Група «ВКонтакте»: https://vk.com/filbsu 


