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Пасяджэння Савета БДУ 
“Аб стане і развіцці эканамічнай і бізнес адукацыі 
ў Беларускам дзяржаўным ўніверсітэце” 
 

Вучоны савет пастанаўляе:  
1. Лічыць прыярытэтнымі напрамкамі ў развіцці эканамічнай і бізнес 

адукацыі:  
- паглыбленне практычнай накіраванасці падрыхтоўкі спецыялістаў, 

уключаючы інавацыйныя формы арганізацыі практык;  
- укараненне інавацыйных адукацыйных тэхналогій, уключаючы новыя формы 

самастойнай работы студэнтаў шляхам стварэння вучэбна-метадычных матэрыялаў у 
электроннай бібліятэцы БДУ;  

- пашырэнне прафарыентацыйнай падрыхтоўкі шляхам адкрыцця школ 
маладога эканаміста, прадпрымальніка, банкіра; 

- пашырэнне тэматыкі навукова-даследчай працы, павелічэнне колькасці 
дзярждамоўных тэм НДП;  

- павышэнне эфектыўнасці працы аспірантуры і дактарантуры.  
2. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных 

адносін, ІБМТ і ДІКСТ, загадчыкам кафедраў актывізаваць працу па падрыхтоўцы 
вучэбнай і вучэбна-метадычнай літаратуры, у тым ліку ў электронным выглядзе для 
забеспячэння дыстанцыйнага доступу да яе студэнтаў-завочнікаў.  

 
Тэрмін выканання – да 01.12.2014  
 
3. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных 

адносін, дырэктарам ІБМТ і ДІКСТ, загадчыкам кафедраў распрацаваць план 
мерапрыемстваў па пашырэнні тэматыкі і практычнай накіраванасці навукова-
даследчай працы, актывізацыі супрацоўніцтва з універсітэтамі-партнёрамі і 
навуковымі цэнтрамі за мяжой, павелічэнні колькасці навуковых праектаў, якія 
фінансуюцца з рэспубліканскага бюджэту і іншых крыніц, у тым ліку міжнародных 
грантаў, ажыццяўленні сумеснай навуковай-даследчай дзейнасці з бізнес-
супольнасцю шляхам прыцягнення выкладчыкаў і студэнтаў да выканання 
канкрэтных праектаў на прадпрыемстве.  

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015 
 
4. З мэтай дасягнення большай эфектыўнасці праходжання практыкі 

актуалізаваць індывідуальныя заданні студэнтаў, увязаўшы іх з актуальнымі 
праблемамі развіцця эканомікі для наступнага практычнага ўкаранення вынікаў; 
выкарыстоўваць у працэсе праходжання практыкі актыўныя адукацыйныя тэхналогіі, 
такія як трэнінгі прафесійна-значных уменняў, распрацоўка праектаў і аналіз 
канкрэтных сітуацый; індывідуальнае кансультаванне; удасканальваць якасць 



вучэбна-метадычнага забеспячэння працэсу праходжання практыкі ў кантэксце 
ўзмацнення іх практычнай накіраванасці.  

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015 
 

        5. Дэканам эканамічнага, гуманітарнага факультэтаў, факультэта міжнародных 
адносін, ІБМТ і ДІКСТ пашырыць практыку заключэння доўгатэрміновых дагавораў 
на праходжанне вытворчай практыкі студэнтаў на прадпрыемствах, прыцягваць 
вядучых спецыялістаў прадпрыемстваў для чытання лекцый, кіраўніцтва 
дыпломнымі працамі і магістарскімі дысертацыямі па тэмах, прывязаных да рэальных 
патрэб бізнесу.  

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015. 
 

        6. Дэканам факультэтаў, дырэктарам ІБМТ і ДІКСТ адкрыць філіялы кафедраў 
на прадпрыемствах з мэтай практычнай падрыхтоўкі студэнтаў, зыходзячы з 
наяўнасці аднаго філіяла на кожную кафедру, якая выпускае студэнтаў.  

 
         Тэрмін выканання – да 31.12. 2014. 
 

7. Дэкану эканамічнага факультэта падрыхтаваць камплект дакументаў па 
адкрыцці новых спецыяльнасцей магістратуры з паглыбленай падрыхтоўкай 
спецыялістаў: “Інфармацыйны менеджмент”, “Міжнародны электронны бізнес”, 
“Эканоміка прадпрымальніцтва”, а таксама па адкрыцці падрыхтоўкі ў аспірантуры 
па спецыяльнасці “Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт”.  

 
Тэрмін выканання – да 1.10.2014.  
 
8. Дэканам факультэтаў, загадчыкам кафедраў забяспечыць павышэнне 

кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу, у тым ліку перападрыхтоўку па 
эканамічных спецыяльнасцях асоб, якія не маюць базавай эканамічнай адукацыі, але 
забяспечваюць адукацыйны працэс па эканамічных прадметах. 

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015 і далей пастаянна.  
 
9. Дырэктарам ІБМТ, ІБА, ІТІК, дэкану ФПКіПК распачаць стварэнне 

карпаратыўных адукацыйных праграм дадатковай адукацыі дарослых па сучасных 
напрамках арганізацыі і вядзення бізнесу, а таксама адкрыццё новых спецыяльнасцей 
па запытах прадпрыемстваў.  

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015.  
 
10. Дэканам эканамічнага факультэта і факультэта міжнародных адносін, 

Галоўнаму ўпраўленню навукі выйсці з ініцыятывай у ВАК аб стварэнні саветаў па 
абароне дысертацый па спецыяльнасцях “Матэматычныя і інструментальныя метады 
эканомікі” і “Сусветная эканоміка”. 

 
Тэрмін выканання – да 1.01.2015.  
 
11. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы выйсці з 

ініцыятывай у Міністэрства адукацыі аб стварэнні ВМА па бізнес-адукацыі.  
 
Тэрмін выканання – да 1.09.2014.  



 
12. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы сумесна з 

ўпраўленнем прававой работы звярнуцца ў Міністэрства працы і сацыяльнай абароны 
з прапановай аб унясенні ў кваліфікацыйныя патрабаванні для кіраўнікоў арганізацый 
наяўнасці акадэмічнай ступені магістра ў галіне эканомікі і кіравання.  

 
           Тэрмін выканання – да 1.09.2014 
 
          13. Дэканам факультэтаў правесці арганізацыйную работу па фарміраванні 

патокаў для правядзення заняткаў па факультатыўным курсе “Асновы 
прадпрымальніцтва”.  

 
           Тэрмін выканання – да 20.05.2014  
 
           Старшыня Савета БДУ                                  С.У. Абламейка  
           Вучоны сакратар Савета БДУ                      С.М. Ходзін  


