
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА 

ЎНІВЕРСІТЭТА 



Філфак у лічбах 
80 гадоў на 

рынку 
адукацыйных 

паслуг 
6 блокаў 

спецыяльнасцей  
(14 спецыяльнасцей) 

больш за 1500 
студэнтаў 

200 выкладчыкаў 

14 кафедраў 25 
мультымедыйных 

аўдыторый 

12 
спецыялізаваных 

кабінетаў 

6 камп’ютарных 
класаў 

3 лінгафонныя 
кабінеты 

8 з 17 народных 
паэтаў і пісьменнікаў 
Беларусі навучаліся 

на факультэце 



Спецыяльнасці: 

- Беларуская філалогія 

- Руская філалогія 

Напрамак 

Літаратурна-рэдакцыйная 

дзейнасць 

 

Спецыяльныя дысцыпліны: 

 псіхалогія літаратурнай 

творчасці; 

 асновы літаратурна-

мастацкай дзейнасці; 

 стылістычнае рэдагаванне і 

карэктура; 

 літаратурнае рэдагаванне; 

 лінгвістыка тэксту; 

 тэксталогія. 

Кваліфікацыя (запіс у дыпломе): 

Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.  

Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. 



Спецыяльнасці: 

- Беларуская філалогія 

- Руская філалогія 

Напрамак 

Камп’ютарнае забеспячэнне 
Спецыяльныя дысцыпліны: 
 уводзіны ў камп’ютарную 

філалогію; 

 інжынерыя ведаў; 

 метады аўтаматычнай апрацоўкі 

тэкстаў; 

 корпусная лінгвістыка; 

 фармалізацыя мовы ў экспертных 

сістэмах. 

 
 Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):  

Філолаг. Выкладчык беларускай (рускай) мовы і літаратуры.  

Спецыяліст па камп’ютарнай філалогіі. 



Спецыяльныя 
дысцыпліны: 
 культура дзелавога 

суразмоўніцтва; 

 тэхніка маўлення; 

 рыторыка прафесійнага дыялогу; 

 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 



Напрамак 

Руская мова як замежная 
Спецыяльныя дысцыпліны: 

 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. 

 Кваліфікацыя (запіс у дыпломе):  

Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры,  

рускай мовы як замежнай. 

Спецыяльнасць: 
- Руская філалогія 



 
 

Спецыяльнасць 
 

Славянская (польская и 
беларуская) філалогія 

Спецыяльныя дысцыпліны: 

 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) 



УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

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) 

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



УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Асобны конкурс: 

Спецыяльнасць Уступныя выпрабаванні 

 Руская філалогія 
Напрамкі: 

- літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць; 

- камп’ютарнае забеспячэнне; 

- дзелавая камунікацыя; 

- руская мова як замежная 

1. Руская мова 
(ЦТ)  

2. Гісторыя Беларусі 
(ЦТ) 

3. Руская літаратура 
(ВЭ) 

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



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:    

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) 



Студэнты праходзяць моўную стажыроўку ў 

краіне вывучаемай мовы 



Асобны конкурс па спецыяльнасці: 

Спецыяльнасць Уступныя выпрабаванні 

   Рамана-германская 
(англійская) філалогія 

1. Беларуская або руская мова (ЦТ) 

2. Гісторыя Беларусі (ЦТ) 

3. Англійская мова (ЦТ) 

 

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 



Агульны конкурс па групе спецыяльнасцей 

Спецыяльнасці 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) 

УСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ: 

Пры паступленні на дадзеныя спецыяльнасці магчыма 

навучанне або з «нулявога» ўзроўню, або ў групе, дзе 

працягваюць вывучэнне мовы. 



Прахадныя балы ў 2019г. 
Спецыяльнасць Бюджэт Платнае 

Беларуская філалогія (па напрамках) 296 - 

Руская філалогія (па напрамках) б/э - 

Славянская (славянская и беларуская) філалогія 231 - 

Рамана-германская (англійская) філалогія 327 259 

Рамана-германская (нямецкая) філалогія 332 246 

Рамана-германская (італьянская) філалогія 320 251 

Рамана-германская (французская) філалогія 326 245 

Усходняя філалогія 365 276 



Школа юнага філолага БДУ 
запрашае на навучанне па напрамках 

Запрашаюцца ўсе жадаючыя 
навучэнцы школ, гімназій і 
ліцэяў. Навучанне бясплатнае. 
Тэлефон для даведак: 
(+375 17) 222-36-02. Для запісу 
неабходна папярэдне запоўніць 
заяву на сайце  
http://philology.bsu.by 

 

 

http://philology.bsu.by/
http://philology.bsu.by/


Інтэрнат 

www.studgorodok.bsu.by 



Нашы выпускнікі працуюць: 

- літаратурныя 

музеі, архівы 

- Інстытут 

мовазнаўства і 

літаратуразнаўства 

НАН Беларусі, іншыя 

НДІ 

-  Цэнтр судовых экспертыз 

і крыміналістыкі 

-сакратар-

рэферэнт 

 

- перакладчык (Міністэрства 

замежных спраў, Гандлѐва-прамысловая 

палата, іншыя арганізацыі і 

прадпрыемствы) 

- рэдакцыі радыѐ, 

тэлебачання, газет і 

выдавецтваў 

- ВНУ, каледжы, 

тэхнікумы, школы, 

гімназіі, ліцэі 

 

- рэкламныя 

агенцтвы -бібліятэкі 
(Нацыянальная, 

абласныя, 

гарадскія і інш.) 

- турыстычныя 

фірмы 



Афіцыйная група факультэта «ВКонтакте»: 

https://vk.com/filbsu 



Студэнцкія творчыя калектывы 

 Літаратурнае аб'яднанне «Альтанка» 

 Гурток «Роднае слова» 

 Гурток перакладчыкаў кітайскай літаратуры 

на беларускую мову «对白» («Дыялог») 

 Літаратурны гурток «Паглыбленае вывучэнне 

рускай літаратуры» 

 Лінгвакультуралагічны гурток «Гісторыя, 

культура і мовы Італіі» 

 СНДЛ «Фальклору і этнакультуралогіі» 

 Фальклорна-этнаграфічны калектыў «Багач» 

 Харавая камерная капэла студэнтаў 

італьянскай філалогіі 

 Дыскусійны клуб «Універсітэт і беларуская 

культура» 

 Дыскусійны клуб пры кафедры англійскага 

мовазнаўства 

 Клуб аматараў фантастыкі «KAFCo» 



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 


