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 Выкладанне замежных моў на факультэтах (за выключэннем ФМА, 
філалагічнага, гуманітарнага) ажыццяўляецца агульнаўніверсітэцкімі 
кафедрамі – раманскіх моў, нямецкай мовы, англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў і кафедрай 
англійскай мовы і маўленчай камунікацыі. У цяперашні час на пяці кафедрах 
працуе 162 выкладчыкі, з якіх 159 з’яўляюцца асноўнымі работнікамі. 16 
выкладчыкаў з’яўляюцца ўнутранымі сумяшчальнікамі. 50% выкладчыкаў 
пенсійнага ўзросту. 
 У апошні час рэзка зменшылася колькасць студэнтаў, якія вывучаюць 
нямецкую і раманскія мовы, што прывяло да скарачэння нагрузкі 
выкладчыкаў. 

 Кафедрамі прапануюцца новыя дысцыпліны, якія маглі б узмацніць 
агульнапрафесійную падрыхтоўку па шэрагу спецыяльнасцей. Сумесна з 
тым, стварэнне вучэбна-праграмнай дакументацыі па новых дысцыплінах, 
фарміраванне плана вучэбных выданняў патрабуе пільнай экспертызы з боку 
вучэбна-метадычных камісій факультэтаў. Акрамя таго, патэнцыял кафедраў 
можна выкарыстоўваць для ўмацавання выпускаючых кафедраў замежных 
моў на гуманітарным і філалагічным факультэтах. 

У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 

У мэтах аптымізацыі структуры кіравання агульнаўніверсітэцкімі 
кафедрамі замежных моў: 

кафедру англійскай мовы і моўнай камунікацыі ўключыць у склад 
факультэта журналістыкі Інстытута журналістыкі; 

кафедру нямецкай мовы ўключыць у склад гуманітарнага факультэта; 



кафедру раманскіх моў рэарганізаваць шляхам далучэння да кафедры 
раманскага мовазнаўства філалагічнага факультэта. 

Тэрмін выканання: да 1 верасня 2013  

Адказны: прарэктар па вучэбнай рабоце Данільчанка А.В., дырэктар 
Інстытута журналістыкі Дубовік С.В., дэкан гуманітарнага факультэта Гурскі 
У.Я. 

Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы ўнесці 
змяненні ў загад аб замацаванні дысцыплін за кафедрамі на 2013–2014 нав. г.: 

вучэбную нагрузку па лацінскай мове перадаць на кафедру класічных 
моў філалагічнага факультэта; 

вучэбную нагрузку па іспанскай мове замацаваць за кафедрай 
раманскіх моў філалагічнага факультэта міжнародных адносін. 

Тэрмін выканання: да 15 мая 2013. 

Адказны: начальнік ГУ ВНМР Хухлындзіна Л.М. 

Дырэктару Інстытута журналістыкі Дубовіку С.В. і дэкану 
гуманітарнага факультэта Гурскаму У.Я. падрыхтаваць загады па галіновых 
змяненнях і распрацаваць новыя палажэнні аб кафедрах. 

Тэрмін выканання: да 30 чэрвеня 2013. 

Галоўнаму ўпраўленню вучэбнай і навукова-метадычнай работы 
правесці разлік штатаў на 2013–2014 вучэбны год з улікам прынятага 
рашэння Савета. 

Тэрмін выканання: да 30 мая 2013 

Адказны: начальнік ГУ ВНМР Хухлындзіна Л.М. 

 

Старшыня Савета БДУ 

 

С.У. Абламейка 

Вучоны сакратар Савета БДУ С.М. Ходзін 

 


