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“Камп’ютарнае забеспячэнне”, “Дзелавая камунікацыя”. Такія ж напрамкі і яшчэ адзін — “Руская мова як
замежная” — будуць прапанаваны і абітурыентам спецыяльнасці “Руская філалогія”.
— Універсітэту ў гэтым годзе 90 гадоў, але я хачу
сказаць, што пры гэтым ён вельмі малады, — зазначыў
у гутарцы з нашым карэспандэнтам старшы выкладчык кафедры сучаснай беларускай мовы Аляксандр
Аляксандравіч Радзевіч, — таму што ён дакладна рэагуе на патрабаванні рынку працы. Так, мы захоўваем
класічную філалогію і ў той жас уводзім новыя запатрабаваныя напрамкі падрыхтоўкі спецыялістаў.
Такім чынам, выпускнікі філалагічнага факультэта — гэта ўжо не толькі настаўнікі рускай мовы і літаратуры. Сёння яны запатрабаваны ў выдавецтвах,
рэдакцыях газет, часопісаў, на радыё і тэлебачанні. Філолагі паспяхова працуюць у цэнтрах, якія займаюцца пытаннямі камп’ютарнай апрацоўкі тэксту і
маўлення, іх прысутнасць абумоўлена нават у сістэме праваахоўных органаў, дзе патрабуецца рознага роду экспертыза тэкстаў ці вусных выказванняў.
Працуюць выпускнікі філфака ў якасці рэферэнтаў,
перакладчыкаў. Новыя напрамкі, якія ўводзяцца на
факультэце, толькі паглыбяць спецыялізацыю студэнтаў і лепш падрыхтуюць да названых сфер дзейнасці.
Асобна трэба сказаць пра напрамак “Руская мова
як замежная”: ён будзе цікавы і замежнікам, і беларускім абітурыентам, якія бачаць сябе ў якасці выкладчыкаў рускай мовы для замежных студэнтаў. Улічваючы
планы па нарошчванні адукацыйнага экспарту ў нашай
краіне, гэты від дзейнасці вельмі перспектыўны.

П

радстаўнікі гуманітарнага факультэта паведамілі, што тут сёлета адкрыецца новы напрамак
падрыхтоўкі “Сацыяльнае праектаванне” ў межах спецыяльнасці “Сацыяльная работа”, выпускнікі
якога будуць атрымліваць кваліфікацыю “Спецыяліст
па сацыяльнай рабоце і кіраванні праектамі”.
Адметнасць навіны заключаецца ў тым, што на сёння гэта першая і пакуль адзіная ў нашай краіне ўніверсітэцкая праграма падрыхтоўкі прафесіяналаў у
галіне сацыяльнага праектавання. Новы напрамак уяўляе сабой новы від міждысцыплінарнай прафесійнай
дзейнасці, у аснове якой ляжыць праектны падыход да
рэалізацыі сацыяльных праграм. Аснову адукацыі студэнтаў будуць складаць (акрамя агульнаадукацыйнага
складніка) медыцынскія, сацыяльныя, псіхалагічныя і
праектныя дысцыпліны.
Што да нішы на рынку працы, то выпускнікі могуць
працаваць менеджарамі ў сацыяльнай сферы, інструктарамі па сацыяльным трэнінгу, кіраўнікамі праектаў і
нават менеджарамі па кадрах — гэта дазваляюць курсы, што прапаноўваюцца ў ходзе навучання.

В

ідавочна, ідуць у нагу з часам і прыродазнаўчыя
факультэты. Напрыклад, біялагічны факультэт
у 2011 годзе пачне набіраць першакурснікаў
на спецыяльнасці “Мікрабіялогія” і “Біяхімія” (у мінулыя гады студэнтам прапаноўвалі толькі адпаведныя
спецыялізацыі, пачынаючы з трэцяга курса). Бацькоў
школьнікаў, якія задавалі цалкам “дарослыя” пытанні, цікавіла, дзе будуць запатрабаваны біяхімікі і мікрабіёлагі. Прадстаўнікі факультэта адказвалі, што такіх
спецыялістаў чакаюць прадпрыемствы фармацэўтычнай, медыцынскай, ветэрынарнай, харчовай, перапрацоўчай прамысловасці, на прадпрыемствах па вырабе касметыкі, у экспертна-крыміналістычных цэнтрах,
прыродаахоўных арганізацыях.

С

учаснай спецыялізацыяй спакушаў абітурыентаў і геаграфічны факультэт: сёлета тут пачнецца прыём на “Касмааэракартаграфію” ў межах
спецыяльнасці “Геаграфія”.
— На нашай кафедры дагэтуль існавала спецыялізацыя “Картаграфія”, але пры падрыхтоўцы картографаў ужо проста неабходна выкарыстоўваць
тэхналогіі дыстанцыйнага зандзіравання. Такім чынам, рашэнне аб увядзенні “Касмааэракартаграфіі”
стала вельмі своечасовым, — пракаменціраваў загадчык кафедры геадэзіі і картаграфіі Юрый Максімавіч Абухоўскі.
Сучасныя карты — гэта, папросту кажучы, пераўтвораная касмічная інфармацыя, а картографы —
спецыялісты, якія даносяць касмічную інфармацыю
ў даступным для карыстальніка выглядзе. Географыкартографы працуюць на прадпрыемствах Дзяржаўнага камітэта па маёмасці (“Белкартаграфія”, “Белгеадэзія”, “Картгеацэнтр” і іншых), у арганізацыях
Міністэрства ахоўных рэсурсаў, а таксама на прадпрыемстве “Касмааэрагеалогія”, дзе ствараецца
філіял кафедры геадэзіі і картаграфіі, у навігацыйным
цэнтры Мінабароны.
Іна НІКІЦЕНКА.
nikitsenka@nastgaz.by
Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

Ад аўтара
Заканчваючы агляд новых напрамкаў і спецыялізацый Белдзяржуніверсітэта, хочацца адзначыць, што іх
адкрыццё было магчыма толькі дзякуючы фундаментальным ведам, якая назапашваліся ў БДУ і перадаваліся новым і новым пакаленням студэнтаў на працягу 90
гадоў. Кожны, хто выбірае ў БДУ самыя сучасныя спецыяльнасці, павінен ведаць: яго адукацыя будзе заснавана
на трывалай фундаментальнай базе. І ў гэтым універсітэт застаецца верным сабе.

У Гродзенскім дзяржаўным
універсітэце імя Янкі Купалы ўступная
кампанія рэдка абыходзіцца без
новаўвядзенняў. То рэарганізоўваецца
факультэт, то адкрываецца новая
спецыяльнасць… Падобныя змены
заўсёды дакладна абгрунтаваны:
новыя напрамкі падрыхтоўкі,
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напрыклад, з’яўляюцца ў адказ на
запыты рынку працы. Так, сёлета
ГрДУ ўпершыню пачынае набор
на спецыяльнасць “Кіраванне
інфармацыйнымі рэсурсамі”, што
напрамую звязана з дынамічным
развіццём у гродзенскім рэгіёне
ІТ-індустрыі.

Менеджар, эканаміст
і праграміст…у адной асобе
Новая спецыяльнасць для ІТ-індустрыі

Я

к расказала дэкан факультэта матэматыкі і інфарматыкі
Гродзенскага
дзяржаўнага
ўніверсітэта, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт Алена Лівак, спецыяльнасць
“Кіраванне інфармацыйнымі рэсурсамі” першай
адкрыла Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь. Адукацыйны стандарт і вучэбныя праграмы распрацаваны менавіта ў той
ВНУ і пераняты гродзенскім універсітэтам.
Спецыяльнасць
адметная
кваліфікацыяй,
якая будзе прысвойвацца
выпускніку, “Менеджарэканаміст інфармацыйных сістэм”.
— Гэта будзе спецыяліст, так бы мовіць, тры
ў адным, — тлумачыць
Алена Мікалаеўна, — бо
яго падрыхтоўка будзе
ўключаць тры складнікі:
менеджмент, эканоміку
і тэхналогіі распрацоўкі
праграмнага забеспячэння.
Важна, што кваліфікацыя новай спецыяльнасці
адпавядае цэламу шэрагу
пасад, што істотна пашырае спектр варыянтаў працаўладкавання. Так, выпускнік зможа працаваць
на пасадах інжынера-адміністратара тэлекамунікацыйных сістэм, інжынера
па ўкараненні новай тэхнікі
і тэхналогій, кансультанта па эканамічных пытаннях, эканаміста, эканаміста вылічальнага цэнтра.
Таму спецыяльнасць падыдзе ў тым ліку і абітуры-

вучанне такіх “трайных”
спецыялістаў будзе вельмі змястоўным. Плануецца, што студэнты будуць
вывучаць стратэгічны і
інавацыйны менеджмент,
антыкрызіснае кіраванне,
ІТ-інфраструктуру прадпрыемства, электронны
бізнес, метады абароны
камп’ютарнай інфармацыі, рэінжынірынг інфармацыйных сістэм, аўтаматызаваныя
сістэмы
кіравання прадпрыемствам,
інфармацыйныя
тэхналогіі ў кіраванні бізнесам, сістэму падтрымкі дзелавога адміністравання, тэорыю і метады
распрацоўкі
кіраўніцкіх
рашэнняў. Гэта так званы
ўніверсітэцкі кампанент
(тое, што звыш абавязковых курсаў). Фундамент
жа адукацыі складуць матэматыка, ІТ-дысцыпліны, эканоміка.
— Спецыяльнасць адкрыта невыпадкова: перад гэтым мы зрабілі
апытанне нашых рэгіянальных прадпрыемстваў
і ўлічылі іх заяўкі, — зазначыла дэкан факультэта матэматыкі і інфарматыкі. — Адпаведна, мы
ўпэўнены, што спецыялісты па кіраванні інфармацыйнымі рэсурсамі ў
нашым рэгіёне будуць запатрабаваны і атрымаюць не проста працоўнае
месца, а работу з дастойнай аплатай.
ГрДУ імя Янкі Купалы
рыхтуе кадры пераважна для рэгіёна. Калі характарызаваць ІТ-рынак
на Гродзеншчыне, то тут
дзейнічае даволі шмат

Дарэчы
У Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы сёлета адкрываецца цэлых пяць спецыяльнасцей.
Акрамя “Кіравання інфармацыйнымі рэсурсамі” на факультэце матэматыкі і інфарматыкі, гэта: “Інфармацыя і
камунікацыя (тэхналогіі камунікацыі)” на філалагічным
факультэце, “Сацыяльная работа (сацыяльна-педагагічная дзейнасць)” — на педагагічным, “Міжнароднае
права” — на юрыдычным і “Транспартная лагістыка (аўтамабільны транспарт)” на факультэце інавацыйных тэхналогій машынабудавання. Акрамя таго, у межах традыцыйных для ўніверсітэта спецыяльнасцей з’явіліся тры
новыя напрамкі: “Гісторыя (археалогія)” на факультэце
гісторыі і сацыялогіі, “Дызайн (графічны)” на факультэце
мастацтваў і дызайну, “Сучасныя замежныя мовы (выкладанне)” з першай нямецкай мовай — на філалагічным.
ентам, схільным да эканамічных спецыяльнасцей і
эканамічнай дзейнасці ў
далейшым. Больш за тое,
у 2010 годзе па ініцыятыве
Парка высокіх тэхналогій у
ІТ-індустрыі былі ўведзены
новыя пасады, у іх ліку —
сістэмны аналітык і бізнес-аналітык. Выпускнікі
спецыяльнасці “Кіраванне
інфармацыйнымі рэсурсамі” могуць займаць і гэтыя
пасады.
Зразумела, што на-

прадпрыемстваў, у тым
ліку рэзідэнтаў Парка высокіх тэхналогій, членаў
навукова-тэхналагічнай
асацыяцыі “Інфапарк”. Сярод найбольш буйных —
філіял ЕPAM Sistems,
Itransition,
Intexsoft,
Softservice і іншыя. Па
ацэнцы А.М.Лівак, ІТ-індустрыя ў рэгіёне паспяхова развіваецца, узнікаюць усё новыя фірмы
і філіялы. Яны, дарэчы,
імкнуцца супрацоўнічаць
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Дзяўчаты са Смалявіч Кацярына ІВАНОВА
і Марыя ПРАНЕВІЧ выбіраюць матэматыку!
з універсітэтам па розных
напрамках: спецыялісты
прадпрыемстваў чытаюць
спецкурсы, вядуць трэнінгі, кіруюць студэнцкімі
праектамі; адкрываюцца
сумесныя
лабараторыі,
паступае спонсарская дапамога.
Патрэбы ІТ-кампаній —
гэта адзін бок медаля, а
другі — попыт на ІТ-спецыяльнасці з боку моладзі.
З гэтым няма праблем ні ў
цэлым у рэспубліцы, ні на
Гродзеншчыне ў прыватнасці. Таму ў ГрДУ сёлета смела ідуць на рызыку,
патрабуючы ад абітурыентаў новай спецыяльнасці
даволі нетыповы набор экзаменаў: у якасці профільных іспытаў давядзецца
здаваць матэматыку і замежную мову.
— Для факультэта матэматыкі і інфарматыкі гэта сапраўды першы
вопыт, калі мы будзем
прымаць абітурыентаў з
сертыфікатамі па замежнай мове і матэматыцы,
традыцыйныя
прадметы для нашых спецыяльнасцей — фізіка і матэматыка, — гаворыць Алена
Мікалаеўна Лівак. — Мы
ідзём на гэта свядома,
бо разумеем, што валоданне замежнай мовай
для ІТ-спецыялістаў надзвычай важна. Акрамя
таго, на нашым факультэце мы плануем ажыццяў-

ляць падрыхтоўку студэнтаў на англійскай мове,
прычым не толькі замежнікаў, але і беларусаў. Мяркую, што ў бліжэйшы час
будуць прыняты рашэнні аб выкладанні асобных
спецкурсаў на англійскай
мове.
Факультэт матэматыкі
і інфарматыкі сёлета плануе набраць амаль 400
першакурснікаў. А размеркаванне выпускнікоў
тут з’яўляецца 100-працэнтным (у гэтым годзе
па жаданні размяркоўвалі
нават платнікаў). І гэтыя
факты, на думку дэкана,
сведчаць аб запатрабаванасці ІТ-спецыялістаў,
якіх рыхтуе факультэт.
Сам факультэт у апошнія гады дэманструе вельмі дынамічны рост. Толькі
ў мінулым годзе тут пачаўся прыём на тры новыя
спецыяльнасці: “Інфарматыка”, “Камп’ютарная
бяспека
(матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)”, “Матэматыка
(інфармацыйныя
тэхналогіі)”. Складнік “інфарматыка” ў назве факультэта з’явіўся ў 2005
годзе, хаця падрыхтоўка
спецыялістаў у галіне інфармацыйных тэхналогій
у гродзенскім універсітэце вядзецца здаўна.
Іна НІКІЦЕНКА.
nikitsenka@nastgaz.by
Фота Алега ІГНАТОВІЧА.

