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Пасяджэння Савета БДУ 
"Асноўныя вынікі ўступнай кампаніі. 
Задачы і мэты для факультэтаў па далейшым 
удасканаленні прафарыентацыйнай працы 
ў 2014-2015 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 
2014 годзе. 

Факультэты, інстытуты і сакратарыят прыёмнай 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 2013 - сакавік 2014 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 5085 
абітурыентаў. На дзённую форму за кошт сродкаў рэспубліканскага 
бюджэту залічана 2054 чалавекі пры плане прыёму 2081. План прыёму не 
выкананы па дзвюх спецыяльнасцях фізічнага факультэта і адной 
спецыяльнасці філалагічнага факультэта: фізіка (кіраўнічая дзейнасць), 
фізіка (навукова-вытворчая дзейнасць), беларуская філалогія (па 
напрамках). 

На завочную форму за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту 
залічана 286 абітурыентаў пры плане прыёму 350 (81,7%). План прыёму не 
выкананы па спецыяльнасцях геаграфічнага, гуманітарнага, гістарычнага 
акрамя спецыяльнасці «дакументазнаўства» для выпускнікоў каледжаў) 
факультэтаў, на спецыяльнасці: «матэматыка (нaвyкoва-педагагічная 
дзейнасць); «матэматыка і інфармацыйныя тэхналогіі (праграмнае 
забеспячэнне мабільных прылад)» для выпускнікоў каледжаў, 
«сацыялогія», «беларуская філалогія», «эканамічная тэорыя».  

Зменшылася колькасць студэнтаў, залічаных на платную форму 
навучання на дзённую форму залічана 1828 (у 2013 годзе - 2124); на 
завочную форму - 654 (у 2013 годзе - 911), для атрымання другой 
вышэйшай адукацыі - 263 (у 2013 г. - 289).  

Сярод залічаных 127 пераможцаў міжнародных і рэспубліканскіх 
алімпіяд (у 2017 г. - 123), 2 лаўрэаты спецыяльных фондаў прэзідэнта 



Рэспублікі Беларусь (у 2013 годзе - 3). 804 чалавекі набралі 300 балаў і 
больш, што складае 54% ад залічаных па конкурсе па трох сертыфікатах (у 
2013 годзе - 59% такіх абітурыентаў). 484 скончылі сярэднюю школу з 
медалямі або сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы з выдатнымі 
дыпломамі, што складае 24% ад агульнай колькасці (у 2013 годзе адпаведна 
481 і 23%). На педагагічныя напрамкі залічана 95 абітурыентаў, сярод іх без 
экзаменаў залічана 23 пераможцы абласной алімпіяды і медалісты. 

Па стане на 15 лістапада 2014 г. на навучанне прынята 991 замежны 
грамадзянін. Сярод іх, як і ў папярэднія гады, высокі працэнт грамадзян 
Кітая.  

Працяглая тэндэнцыя скарачэння колькасці выпускнікоў патрабуе 
актывізацыі і ўдасканалення прафарыентацыйнай работы, выкарыстання 
крэатыўных метадаў і формаў. 

 
Савет ПАCTAHАЎJIЯE: 
1. Ухваліць у цэлым працу прыёмнай камісіі і яе сакратарыята па 

арганізацыі прыёму ў 2014 годзе. 
2. Зацвердзіць план мерапрыемстваў па арганізацыі прыёму ў 2015 г. 

(прыкладаецца). 
3. Дэканам факультэтаў, дырэктарам інстытутаў актуалізаваць 

матэрыялы для абітурыентаў, зрабіўшы акцэнт на запатрабаванасць 
выпускнікоў універсітэта, стартавыя перавагі перад выпускнікамі іншых 
устаноў адукацыі. 
Тэрмін выканання: 20 снежня 2014 г. 

4. Цэнтру інфармацыйных тэхналогій сумесна з ГУВНМР правесці 
дапрацоўку інфармацыйнай сістэмы «Абітурыент» (фарміраванне 
«асабістага кабінета» абітурыента) з мэтай арганізацыі оn-line рэгістрацыі ў 
2015 г. 
Тэрмін выканання: 30 мая 2015 г. 

5. 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 2014 - чэрвень 2015 

6. Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы 
(Хухлыдзіна Л.М.) падрыхтаваць ліст у 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: 30 сакавіка 2015 г. 

 
 

Старшыня Савета БДУ                                                       С.У. Абламейка 
 
Вучоны сакратар                                                                 С.М. Ходзін 


