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Пасяджэння Савета БДУ 
Аб выніках дзяржаўнай акрэдытацыі 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 
 
 
 Дзяржаўная акрэдытацыя Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (далей 
– БДУ, універсітэт) праходзіла ў перыяд з 11 па 21 лютага 2014 года ў 
адпаведнасці з загадам Дэпартамента кантролю якасці адукацыі Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь. 
 У Заключэнні, падрыхтаваным камісіяй па дзяржаўнай акрэдытацыі, 
адзначаецца, што ў цэлым дзейнасць універсітэта ў галіне адміністрацыйнага 
кіравання і арганізацыі ўзаемадзеяння структурных падраздзяленняў 
прызнана здавальняючай. 
 Адукацыйны працэс цалкам забяспечаны вучэбна-плануючай і 
вучэбна-праграмнай дакументацыяй для ўсіх спецыяльнасцей. Арганізацыя 
адукацыйнага працэсу і яго навукова-метадычнае забеспячэнне адпавядаюць 
нарматыўным прававым актам Рэспублікі Беларусь у сферы адукацыі, 
рэгулююцца ўнутранымі нарматыўна-распарадчымі дакументамі. Змест 
адукацыйнага працэсу цалкам адпавядае патрабаванням навучальных планаў 
і адукацыйным стандартам. Вынікі комплексных кантрольных работ у цэлым 
сведчаць аб дастатковым узроўні падрыхтоўкі. 
 У БДУ сабраны ўнікальны вопыт арганізацыі НДВКР, створана 
аб’ёмная навукова-інавацыйная інфраструктура. Структура і форма 
арганізацыі НДВКР і падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі 
адпавядаюць мэтам і задачам, якія стаяць перад універсітэтам у навукова-
інавацыйнай сферы. 
 Універсітэт валодае кадравым патэнцыялам, здольным забяспечыць 
якасную падрыхтоўку спецыялістаў і высокі ўзровень навуковых 
даследаванняў і навукова-інавацыйнай дзейнасці. Сярод штатных 
выкладчыкаў 52,4 % маюць вучоныя званні і ступені. 



 Матэрыяльна-тэхнічная база ў цэлым, і ў тым ліку бібліятэчная, 
інфармацыйная, аздараўленчая, адпавядае патрабаванням, што 
прад’яўляюцца да ўстаноў вышэйшай адукацыі ўніверсітэцкага тыпу. 
 Ва ўніверсітэце створана і функцыянуе сістэма ідэалагічнай і 
выхаваўчай работы. 
 БДУ па сваім кадравым патэнцыяле, адміністрацыйна-арганізацыйнай 
дзейнасці, матэрыяльна-тэхнічнай, інфармацыйнай і бібліятэчнай базах, 
стане вучэбнай, навукова-даследчай, вучэбна-метадычнай, выхаваўчай 
работы, падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў цэлым 
адпавядае патрабаванням Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, іншым 
нарматыўна-прававым актам у сферы адукацыі, крытэрыям, што 
прад’яўляюцца да УВА ўніверсітэцкага тыпу. 
 Разам з тым камісія рэкамендавала для далейшага ўдасканалення 
дзейнасці ўніверсітэта і павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў 
прыняць меры па ўпарадкаванні структуры ўніверсітэта, аптымізацыі сістэмы 
яго кіравання, працягненню працы па ўдасканаленні вучэбна-плануючай і 
вучэбна-праграмнай дакументацыі ў адпаведнасці з патрабаваннямі 
адукацыйных стандартаў новага пакалення. Перад універсітэтам пастаўлены 
задачы ў галіне навукова-даследчай дзейнасці, выхаваўчай і ідэалагічнай 
работы, абнаўленні і развіцці матэрыяльнай базы. 
 
 У сувязі з вышэйпададзеным Савет БДУ ВЫРАШЫЎ: 

1. Прыняць да ведама інфармацыю аб выніках акрэдытацыі БДУ. 
2. Зацвердзіць План мерапрыемстваў па ліквідацыі заўваг і рэалізацыі 
рэкамендацый камісіі па акрэдытацыі. 
3. Дэканам факультэтаў, дырэктару Інстытута журналістыкі правесці 
абмеркаванне вынікаў акрэдытацыі і выпрацаваць планы 
мерапрыемстваў па рэалізацыі прапаноў і заўваг. 
Тэрмін выканання: да 1 мая 2014 г. 

 
Старшыня Савета БДУ                                     С. У. Абламейка 
 

Вучоны сакратар Савета БДУ                          С. М. Ходзін 

 


