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1. Стратэпчнае бачанне развщця адукацыйнай праграмы 

У ГрДУ 1мя Яню Купалы традыцыйна вядзецца падрыхтоука 
педагапчных кадрау на 2 ступеш вышэйшай адукацьп адпаведна з 
патрабаванням1 эканомш рэпёна. Важнае месца тут займае гумаштарны 
профшь, у прыватнасщ - мовазнауства. 

Як паказваюць даследаванш рынку працы, у Гродзенсюм рэпёне ёсць 
надзённая патрэба у спецыялютах-фшолагах, яюя валодаюць кампетэнцыям1 
у вобласщ ажыццяулення праектнай дзейнасщ, правядзення навукова-
педагапчных даследаванняу, для распрацоую эфектыуных метадау рашэння 
задач у вобласц1 пабудовы аутарсюх методык i тэхналопй адукацыйнага 
працэсу i ix укаранення у педагапчную практику; забеспячэння праграмна-
1нфармацыйнай падтрымк1 адукацыйнага працэсу i к1раун1цкай дзейнасщ. 

Фарьправанне неабходных для такой дзейнасщ кампетэнцый 
прадугледжана адукацыйным стандартам спецыяльнасщ 1-21 80 11 
«Мовазнауства». 

Навучанне на II ступен1 вышэйшай адукацьп спецыяльнасщ 1-21 80 11 
«Мовазнауства» аргашзуецца у адпаведнасц1 з патрэбам1 працадауцы, на 
аснове прынцыпау адкрытага узаемадзеяння пам1ж ун1верс1тэтам i 
спажыуцам1 кадрау. 

Грунтуючыся на досведзе працы выпускшкоу-мапстрау кафедры 
беларускай ф1лалогИ ф1лалапчнага факультэта ва установах адукацьп 
Гродзенскай вобласщ i водгуках наймальшкау, кафедра бачыць i гатова 
забяспечыць фарм1раванне канкурэнтных пераваг спецыяльнасщ 1-21 80 11 
«Мовазнауства» на рынку працы. 

Выпускнш мапстратуры таксама могуць папоун1ць acnipaHTypy па 
спецыяльнасцях 10.02.01 «Беларуская мова»; 10.02.02 «Руская мова»; 
10.02.03 «Славянскш мовы»; 10.02.19 «Тэорыя мовы» i 1нш. 

2. Задачы, на рашэнне я ш наюраваны план развщця 
спецыяльнасщ 

Кафедра беларускай фшалагп мае шматгадовы паспяховы досвед у 
падрыхтоуцы педагаг1чных i навукова-педагапчных кадрау, што палягчае 
рэал1зацыю адукацыйнай праграмы. 

Задачы па наборы аб1турыентау на II ступень вышэйшай адукацьп 
вырашаюцца падчас прафарыентацыйных мерапрыемствау ва установах 
адукацьп, прыцягненню выпускн1коу ун1верс1тэта, а таксама супрацоушкау 
розных структурных падраздзяленняу ун1верс1тэта. 

На факультэце працуе дастатковая колькасць квал1ф1каваных 
спецыял1стау, здольных на высоюм узро}^н1 забяспечваць адукацыйны працэс 
па спецыяльнасщ 1-21 80 11 «Мовазнауства». Далейшае фарм1раванне 
неабходных кампетэнцый выютадчыкау кафедры i факультэта будзе весщся з 
выкарыстаннем разнастайных форм павышэння квал1ф1кацьй на аснове 
супрацоунщтва з вядучым1 у гэтай сферы айчынным1 i замежным1 



ушверсптэтам1, а таксама з прадпрыемствамьзаказчыкам1 кадра^. 
На кафедры беларускай фшалоги f цэлым на працягу мнопх гадоу 

паспяхова вядзецца навуковая работа у галше падрыхто^ю мапстрау. 
Уцягванне мапстранта^ спецыяльнасщ «Мовазна^ства» у правядзенне 
сур'ёзных даследаванняу па H a n i c a H H i дысертацьи дазволщь сфарм1раваць 
даследчыя кампетэнцьп, яюя дазваляюць, у далейшым, стаць суюкальшкам 
ступеш кандидата навук. 

MaricTp павшен быць падрыхтаваны да вырашэння наступных задач 
прафесшнай дзейнасщ: 

- падрыхтоука i правядзенне заняткау з навучэнцам1, юраунщтва ix 
навукова-даследчай работай, распрацоука вучэбна-метадычнага 
забеспячэння; 

- выкарыстанне дасягненняу навую i перадавых тэхналогш у галше 
навуковых i адукацыйных працэсау; 

- распрацоука практичных рэкамендацый па выкарыстанш навуковых 
даследаванняу; 

- распрацоука планау i праграм аргашзацьп шавацыйнай дзейнасщ, 
абгрунтаванне шавацыйных праектау у прафесшнай дзейнасщ. 

У с1лу спецыфт спецыяльнасщ i з улжам наяунага на кафедры 
задзелу праграма змяшчае перагнк мерапрыемствау па развщцю навукова-
метадычнай i матэрыяльна-тэхшчнай базы адукацыйнага працэсу i даследчай 
дзейнасщ мапстрантау i выкладчыкау. 

3. Пералж мерапрыемствау па развщцю спецыяльнасщ 

3.1. Навучальны працэс. 
3.1.1. Важным фактарам паспяховай рэал1зацьп адукацыйнай 

праграмы з'яуляецца фарм!раванне добра падрыхтаванага у галше педагопю 
тэарэтычна, метадалапчна i метадычна, а таксама матываванага да глыбокага 
засваення праграмнага матэрыялу кантынгенту мапстрантау. Факультэт 
выкарыстоувае мноства формау i метадау прафарыентацыйнай працы. 
Асноуныя мерапрыемствы, наюраваныя на прыцягненне аб1турыентау на 
спецыяльнасць "Мовазнауства", прадстаулены у таблщы 3.1. 

Таблща 3.1. Пералж мерапрыемствау у галше прафарыентацыйнай i 
маркетынгавай дзейнасщ 

№ Назва мерапрыемства 
Тэмш 

выканан 
ня 

Адказны 

Рэсурсы, 
крынща 

фшансаванн 
я 

1. Правядзенне статыстычнага 
анал1зу баз дадзеных 
абпурыентау, якш зб1раюцца 
паступаць у мапстартуру 

На 
працягу 
года 

Выкладчыю 
кафедр, 
юраунш 
дыпломных 

Не 
патрабуюцца 



прац 
2. Праца з Kipa îKaMi 

метадычных аб'яднанняу 
школ, раёнау з мэтай 
шфармавання аб паступленн1 у 
мапстратуру 

На 
працягу 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчыю 

Не 
патрабуецца 

3. Наладжванне кантактау са 
школам1, лщэям1, каледжам1 з 
мэтай 1нфармавання аб 
перспективах вучобы у 
мапстратуры 

На 
працягу 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчык! 

Не 
патрабуюцца 

4. Размяшчэнне 1нфармацьн на 
сайце факультэта i пастаяннае 
яе абнауленне аб умовах 
навучання у мапстратуры i 
перспективах пасля яе 
заканчэння 

На 
працягу 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчык1 

Не 
патрабуюцца 

5. Правядзенне кансультацый з 
патэнцыйна магчымым1 
мапстрантам1 

На 
працягу 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчык1 

Не 
патрабуюцца 

6. Распрацоука i выданне 
рэкламна-1нфармацыйных 
выданняу пра спецыяльнасць 
"Мовазнауства" 

На 
працягу 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчык1 

Не 
патрабуюцца 

7. Правядзенне кансультацый па 
вучэбным прадмеце "Агульнае 
мовазнауства" з мэтай 
падрыхтоую для паступлення у 
мапстратуру 

Май-
чэрвень 
кожнага 
года 

Заг. кафеды i 
выкладчыю 

Аудыторьй, 
ТЭХН1ЧНЫЯ 
сродю 
навучання 

3.1.2. Дысцышины навучальнага плана спецыяльнасщ забяспечаны 
вучэбнапраграмнай дакументацыяй i вучэбна-метадычным1 матэрыяламь 
Распрацаваныя раней для iHiiibix спецыяльнасцей ЭУМК патрабуюць 
нязначнай дапрацоуш. 

Асноуная задача - стварэнне новых ЭУМК па дысцыплшах, як1я 
адсутшчаюць у навучальным плане шшых спецыяльнасцей, замацаваных за 
кафедрай беларускай фшалогп. План мадэршзацьп i распрацоую ЭУМК 
прадстаулены у таблщы 3.2. 

Таблща 3.2. План распрацоую электронных навучальна-метадычных 
комплексау. 
№ Назва дысцыпл1ны Тэрм1н выканання Адказны 
1. Метадалопя лшгвютычных 

даследаванняу 
2023 Сшл1веня Ж.С., 

кандыдат 



фшалапчных 
навук, дацэнт 

2. Спецыяльны сем1нар па 
профшю дысертацьи 

2023 С1пл1веня Ж.С., 
кандыдат 
фшалапчных 
навук, дацэнт 

3. Сем1ётыка i фшасоф1я мовы 2024 Варанов1ч В. Л., 
кандыдат 
фшалапчных 
навук, дацэнт 

4. Тэхналог1я крэатыунай 
адукацьи у вышэйшай школе 

2024 Брусев1ч А.А., 
кандыдат 
фшалапчных 
навук, дацэнт 

5. Афарыстьшнасць мастацкага 
тэксту 

2025 Аляшкев1ч Т.А., 
кандыдат 
фшалапчных 
навук, дацэнт 

3.1.3. Асновай выкладання спецыяльных дысцышнн у магистратуры 
з'яуляецца рэал1зацыя прынцыпу практыкаарыентаванасщ у падрыхтоуцы 
высокаквал1фжаванага спецыялюта. 

3 мэтай павышэння якасщ навучальнага працэсу, а таксама рэшнзацьи 
сусветных тэндэнцый у сферы вышэйшай адукацьи на кафедры беларускай 
фшалогп у цяперашш час выкарыстоуваюцца шавацыйныя практыка-
арыентаваныя формы i метады выкладання: метад праектау, кейсау i iHni. 

Таблща 3.3. План мерапрыемствау па забеспячэнш якасщ 
навучальнага працэсу i укараненню шавацыйных тэхналопй выкладання. 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрм1н 

выкананн 
я 

Адказны 
Рэсурсы, 
крын1ца 

ф1нансавання 
1. Юруючыся машторынгам 

задаволенасщ спажыуцоу, 
ажыццяуляць карэкц1роуку 
вучэбнай дакументацьн 
адукацыйнай праграмы 

пастаянна Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

2. Абмеркаванне вын1ковасц1 
рэал1зацьи дадзенай 
адукацыйнай праграмы на 
пасяджэннях кафедры 

1 раз у год Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

3. Замацаванне навуковых 
KipayHiKoy з прафесарска-
выкладчыцкага складу 

На працягу 
года 

Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 



кафедры за таленавггым1 
студэнтам1, яюя зб1раюцца 
паступаць у мапстратуру 

4. Распрацоука i 
Удасканаленне тэхналогп 
дыстанцыйнага навучання 
пры ажыццяуленш 
адукацыйнага працэсу 

На працягу 
года 

Загадчык 
кафедры, 
выкладчыю 

Матэрыяльна-
тэхшчныя, 
шфармацыйныя, 
кадравыя 

5. Выкарыстанне у 
навучальным працэсе 
шавацыйнай структуры 
ушверс1тэта 

2023-2025 Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

6. Забяспячэнне умоу для 
выкарыстання падчас 
вучобы у мапстратуры 
шдывщуальнага графка 
навучання. 

пастаянна Загадчык 
кафедры 

Не патрабуюцца 

7. Выкананне мапстарсюх 
дысертацый па заяуках 
аргашзацый-заказчыкау з 
магчымым 
працауладкаваннем 
мапстрау у дадзеную 
аргашзацыю 

пастаянна Загадчык 
кафедры, 
намесшк 
дэкана па 
вучэбнай 
рабоце 

Не патрабуюцца 

8. Удасканаленне фонда 
ацэначных сродкау па 
вучэбных дысцыплшах 

пастаянна Загадчык 
кафедры, 
намесшк 
дэкана па 
вучэбнай 
рабоце 

Матэрыяльна-
тэхшчныя, 
шфармацыйныя, 
кадравыя 

9. Забяспячэнне 
электронным! вучэбна-
метадычньтц комплексам!, 
яюя атрымал1 дзяржауную 
рэпстрацыю 

пастаянна Загадчык 
кафедры, 
намесшк 
дэкана па 
вучэбнай 
рабоце 

Матэрыяльна-
тэхшчныя, 
шфармацыйныя, 
кадравыя 

3.2. Кадравы патэнцыял 
Важным напрамкам кадравай работы з'яуляецца падрыхтоука i 

абарона кандыдацюх дысертацый супрацоушкам1 факультэта, яюя скончьип 
асшрантуру, наюраванне маладых выкладчыкау для навучання у асшрантуры 
i павышэнне квал1фкацьп выкладчыкау шляхам праходжання профшьных 
курсау у вобласщ педагапчных шавацый i шфармацыйных тэхналогш, а 
таксама стажыровак у вядучых профшьных ушверс1тэтах у KpaiHe i за мяжой, 



у аргашзацыяхзаказчыках кадрау. 

Таблща 3.4. Пералк мерапрыемствау па развщцю кадравага 
патэнцыялу 

№ Назва мерапрыемства Тэрм1н 
выканання Адказны 

Рэсурсы, 
крын1цы 

фшансавання 

1 

Стажыро^ка па профш 
выкладаемых курсау ва 
УВА РБ (БДУ, БДПУ 1мя 
М. Танка i 1нш.) 

Згодна з 
графкам Загадчык 

кафедры 

Бюджэтныя i 
пазабюджэтныя 
сродк1 ГрДУ 

2 

Забяспечыць падрыхтоуку 
i абарону кандыдацкай 
дысертацьн Тарасавай 
С.М. 

2023 Загадчык 
кафедры 

Не 
партабуюцца 

3 

Забяспечыць падрыхтоуку 
i абарону доктарсюх 
дысертацый Брусев1ча 
А.А., Шандрох1 Н.Э. 

2025 Загадчык 
кафедры 

Не 
партабуюцца 

3.3. Навукова-даследчая i шавацыйная дзейнасць 
Уцягванне магютрантау спецыяльнасщ 1-21 80 11 «Мовазнауства» у 

вучэбна-даследчую, навукова-метадычную i навуковую працу з'яуляецца 
адной з асноуных задач выпускаючай кафедры. 

3.3.1. На кафедры выконваецца навукова-даследчая работа у межах 
тэмы навуковага даследавання «Лексжа i фразеалопя беларускай мовы у 
Ынхрашчным, дыяхрашчным i супастауляльна-дыяхрашчным аспектах». 
Навучэнцы мапстарская праграмы 1-21 80 11 «Мовазнауства» прымаюць 
удзел у выкананш дадзенай НДР праз удзел у навуковых канферэнцыях i 
навуковых публшацыях у адпаведных выданнях. 

3.3.2. Для выканання НДР, у тым лшу па заяуках прадпрыемствау i 
аргашзацый, ажыццяуляецца шфармаванне прадстаушкоу i iHun>ix 
аргашзацый аб навуковых распрацоуках, наяуных у прадстаушкоу 
факультэта. 1нфармаванне ажыццяуляецца розным1 спосабам1: 

- прадстаун1ю iHuibix вышэйшых навучальных устаноу запрашаюцца у 
якасц1 членау Дзяржаунай KaMic i i па абароне мапстарскай дысертацьн; 

- навуковыя распрацоую прадстауляюцца у рамках конкурсау i шшых 
мерапрыемствау, яюя штогод праходзяць як у Рэспублщы Беларусь, так i у 
1ншых кра1нах; 

- праводзяцца сустрэчы з прадстаун1кам1 навучальных устаноу i 1ншых 
арган1зацый; 

Для уключэння студэнтау у НДРС, праектную дзейнасць, стартап-рух 
неабходна пераканаць студэнта у тым, што веды i уменш, атрыманыя iMi пры 
навучанн1 на факультэце, дазваляюць не тольк1 у д з е л ь ш ч а ц ь у розных 



мерапрыемствах, але станавщца у ix прызёрам1 i пераможцамь Таюм чынам, 
павел1чэнне колькасщ прызёрау розных конкурсау i шырокае шфармаванне 
аб магчымасщ удзелу студэнтау факультэта у гэтых конкурсах павшна 
прывесщ да павел1чэння колькасщ студэнта^, яюя прымаюць удзел у НДРС, 
стартап-праектах i шщых мерапрыемствах падобнай наюраванасщ. Пералк 
мерапрыемствау па развщцю НДПД прадстаулены f таблщы 3.5. 

Таблща 3.5. Пералж мерапрыемствау па развщщ навукова-
даследчай i 1навацыйнай дзейнасц! 

№ Назва мерапрыемства 
Тэрмш 

выкана 
ння 

Адказны 

Рэсурсы, 
крынща 

фшансаванн 
я 

1. 
Забяспечыць удзел у НДГТС 
не менш 80% мапстрантау 
першага i другога года 
навучання 

2021-
2025 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

2. Забяспечыць публжацыйную 
актыунасць мапстрантау (не 
менш 2-х публжацый у год) 

Пастаян 
на 

Клра^шю 
MaricTapCKix 

прац 

Не 
патрабуецца 

3. Садзейшчаць ажыццяуленню 
100% самастойнага 
даследавання па тэме 
маг1старскай дысертацьп 

Пастаян 
на 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

4. Павел1чэнне 1ндэкса 
цытуемасц1 ПВС 

Пастаян 
на 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуецца 

5. Павел1чэнне дол1 ПВС, яюя 
уцягнуты у выкананне 
ф1нансуемых тэм 

Пастаян 
на 

Загадчык 
кафедры, 

выкладчыю 

Не 
патрабуюцца 

6. Прыцягненне мапстрантау у 
НДПС, праектную дзейнасць, 
стартап- рух 

Пастаян 
на 

Загадчык 
кафедры, 

выкладчыю 

Не 
патрабуецца 

7. Забеспячэнне выступленняу з 
дакладам1 на канферэнцыях, 
круглых сталах ycix 
мапстрантау 

Пастаян 
на 

Загадчык 
кафедры, 

выкладчыю 

Не 
патрабуецца 

3.4. Супрацоун1цтва, у т. л. м1жнароднае 

3.4.1. У цяперашш час факультэт мае партнёрсюя аднос1ны у гал1не 
укаранення шавацый i тэхналопй, аформленыя дамовам1 з аргашзацыям1, 
перал1к як1х прыведзены у табл1цы. 



3.6. Таблща. Партнёры (наяуныя). 

№ Назва аргашзацьн Напрамак супрацоунщтва 
1. Дзяржауны 

л1таратурны музей 
1мя Яню Купалы 

Правядзенне сумесных навуковых i выхаваучых 
мерапрыемствау 

2. Маскоуск1 
дзяржауны 
ун1верс1тэт 1мя 
М.В. Ламаносава 

Супрацоун1цтва у рамках праграмы "Запрошаны 
прафесар", ажыццяуленне сумесных публшацый. 

3. Варшаусю 
ун1верс1тэт, 
кафедра 
беларусютьш 

Супрацо}^н1цтва f навуковай i вучэбнай згодна з 
дамовай, падшсанай у 2019 годзе. 

4. Гродзенскае 
абласное 
аддзяленне Саюза 
п1сьменн1кау 
Беларус1 

Правядзенне сумесных выхаваучых 
мерапрыемствау 

5. ДУА СШ № 32 
г. Гродна 

Павышэнне квал!ф1кацьй, праходжанне практыю, 
прафарыентацыйная дзейнасць, удзел у ДзЭК, 
выкананне тэм мапстарск1х дысератый па заяуцы 
школы. 

6. ДУА СШ № 6 
г. Гродна 

Павышэнне квал1ф1кацьй, праходжанне практыю, 
прафарыентацыйная дзейнасць, удзел у ДзЭК, 
выкананне тэм мапстарсюх дысератый па заяуцы 
школы 

3.4.2. Факультэтам ужо заключаны дамовы з аргашзацыям1, 
пазначаным1 аб супрацоунщтве з аргашзацыями, прыведзеным1 у таблщы 
3.4.1 

Развщцё супрацоунщтва з аргашзацыям1 па профшю спецыяльнасщ 1 -
21 80 11 «Мовазнауства» плануецца шляхам правядзення мерапрыемствау, 
асноуныя з яюх прыведзеных у таблщы 3.8. 

Таблща 3.8. Пералж асноуных мерапрыемствау па развщцю 
супрацоунщтва. 

№ 
Назва мерапрыемства (з 
указанием аргашзацьи-

партнёра) 

Тэрм1н 
выканання Ад казны 

Рэсурсы, 
крынща 

фшансавання 
1. Правядзенне практычных i 

лабараторных заняткау на 
Пастаянна Загадчык 

кафедры 
Тэхн1чныя 
сродю 



базе аргашзацьп навучання 
2. Узаемадзеянне з 

прадста;$шкам1 заказчыкам 
кадрау у рамках працы 
Каардынацыйнага савета 
ф1лалапчнага факультэта 

Пастаянна Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

3. Удзел прадстаушкоу устаноу 
адукацьи у ДзЭК 

Красавк 
кожнага 
года 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

4. Аргашзацыя круглых сталоу 
з прадстаун1кам1 партнёрск1х 
арган1зацый па пытаннях 
павышэння якасц1 
навз^чальнага працэсу, 
рэал1зацьи практыка-
арыентаванага навучання, 
канцэпцьи 
студэнтацэнтрыраванага 
навучання 

На працягу 
года 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

5. Правядзенне кансультацый 
для мапстартау прафесарам 
МДУ 1мя М.В. Ламаносава, 
доктарам фшалапчных навук 
Шэшкен А.Г. 

Кастрычшк, 
2022 

Загадчык 
кафедры 

Не 
патрабуюцца 

1.5. 1нфраструктура i матэрыяльна-тэхшчная база 

Факультэт размяшчаецца у корпусе па вул. Ленша, 32. У корпусе ёсць 
лекцыйныя памяшканш, у яюх размешчана стацыянарнае мультымедыйнае 
абсталяванне (ауд. 5, 9). 

Стан матэрыяльнай базы кафедры не 3yciM спрыяе 
высокаэфектыунаму ажыццяуленню адукацыйнай i навукова-даследчай 
работы. Адсутшчае прасторавая магчымасць для у с т а н о У л е н а г а 

нарматыуным1 дакументам1 доугатэрмшовага захоування справаводства, 
вучэбнай i вучэбна-метадычнай дакументацьй i вышкау дзейнасщ 
навучэнцау (курсавых, дыпломных работ, справаздачнай дакументацьй па 
практыцы, лютоу адказау, кантрольных работ i шш.). 

Для удасканалення адукацыйнай i навуковай дзейнасщ неабходна 
удасканаленне матэрыяльна-тэхн1чнай базы кафедры i факультэта у цэлым, i 
патрабуецца дадатковае абсталяванне лекцыйных аудыторый стацыянарнай 
кампутарнай тэхн!кай i мультымедыйным абсталяваннем, сучаснай 
модульнай мэбляй, яюя у сукупнасц1 дазволяць ствараць мабшьную прастору 
для вырашэння канкрэтных задач. 



4. Ацэнка рызык пры рэал1зацьн плана развщця спецыяльнасщ 
Крытычны анашз пазщый спецыяльнасщ "Мавазнауства" у кантэскце 

функцыянавання ГрДУ iM. Я Купалы i астэмы вышэйшай адукацьй РБ у 
цэлым дазваляе вызначыць юнуючыя рызыю i праблемыя зоны у рэал!зацьй 
дадзенай праграмы 

№ Назва магчымых рызыкау Мерапрыемствы па лжвщацьй рызык 
1. Узмацненне канкурэнтнай 

барацьбы на рынку 
адукацыйных паслуг 

Вывучэнне рынку попыту на 
адукацыйныя пас луп, 
прафарыентацыйныя мерапрыемствы 

2. Адсутнасць матывацьй у 
выпускшкоу ун1верс1тэта 
працягваць навучанне на II 
ступеш вышэйшай адукацьй 

Прафарыентацыйныя мерапрыемствы, 
маркетынгавая дзейнасць 

3. Эп1дэм1ялаг1чная абстаноз^ка у 
KpaiHe i свеце, звязаная з 
пандэьйяй каронав1руснай 
шфекцьй 

Акцэнт у адукацыйным i выхаваучым 
працэсе кафедры на тэхналапчныя i 
л1чбавыя рэсурсы 

4. Змена попыту i прапаноу на 
рынку навуковых паслуг 

Вывучэнне рынку i попыту 
адукацыйных паслуг, маркетынгавая 
дзейнасць 

Прарэктар па вучэбнай рабоце 

Ю.Э.Бялых 

Дэкан фшалапчнага факультэта 

^ С.В. Ганчар 

Заг. кафедры беларускай фшалоги 

А.С. Садоуская 
о 
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