
 

 
 

 
 

запрашае ўсіх,  
хто любіць слова, захапляецца хараством роднай мовы, марыць быць 

настаўнікам, журналістам, паэтам ці пісьменнікам, даследчыкам мовы, 
літаратуры, культуры, перакладчыкам, 

паступаць на спецыяльнасці “Руская філалогія” і “Беларуская філалогія” 
(скарочаная форма навучання – 4 гады) 

 
Вучэбны працэс па названых 

спецыяльнасцях ажыццяўляецца на 
філалагічным факультэце. 
Філалагічны факультэт рыхтуе 
высокакваліфікаваных спецыялістаў 
для навукова-даследчай, педагагічнай, 
літаратурна-рэдакцыйнай, культурна-
асветніцкай, арганізацыйна-
кіраўнічай, інавацыйнай дзейнасці ў 
сярэдніх школах, ліцэях, гімназіях, 
каледжах, універсітэтах, навукова-
даследчых установах; сродках масавай 
інфармацыі і масавай камунікацыі; 
рэдакцыйна-выдавецкіх аддзелах; 
дашкольных і пазашкольных 
установах;  органах дзяржаўнага 

кіравання, грамадскіх аб'яднаннях, органах унутраных спраў. 
Гісторыя філалагічнага факультэта пачынаецца з часу ўзнікнення і станаўлення 

Гомельскага педагагічнага інстытута. У 2020 годзе факультэт адзначыў сваё 85-годдзе, 
прайшоўшы шлях ад літаратурна-лінгвістычнага, літаратурнага, гісторыка-філалагічнага 
да філалагічнага. На факультэце працуе 39 выкладчыкаў, у тым ліку 8 дактароў 
філалагічных навук і 23 кандыдаты філалагічных навук. Для забеспячэння вучэбна-
метадычнага працэсу на факультэце створаны і актыўна працуюць кабінеты польскай 
мовы, кітаязнаўства, вывучэння іўрыта, Скарынаўскі кабінет, рэгіянальны цэнтр 
русістыкі, літаратурна-асветніцкі цэнтр “Патрыётыка”, 5 студэнцкіх навукова-даследчых 
лабараторый, камп’ютарныя класы, клас моўнай падрыхтоўкі бежанцаў, літаратурны 
музей “Alma-Mater”, Цэнтр навучання кітайскай мове пры ГДУ імя Ф. Скарыны і 
Шанхайскім інстытуце індустрыі, камерцыі і замежных моў. 

На факультэце дзейнічае 4 кафедры 
Кафедра беларускай мовы: 

загадчык – к.ф.н. дацэнт Воінава Алена Мікалаеўна 
Кафедра беларускай літаратуры: 

загадчык – д.ф.н. прафесар Штэйнер Іван Фёдаравіч 
Кафедра рускага, агульнага і славянскага мовазнаўства: 

загадчык – д.ф.н. дацэнт Нічыпорчык Алена Уладзіміраўна 
Кафедра рускай і сусветнай літаратуры: 

загадчык – к.ф.н. дацэнт Афанасьеў Іван Мікалаевіч 

Неўміручасць 
народа – у яго 

мове 



СПЕЦЫЯЛЬНАСЦІ 
Беларуская філалогія (па напрамках) 

Напрамак: літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. 
Кваліфікацыя: Філолаг. Выкладчык беларускай мовы і літаратуры. 

                                                      Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. 
Уступныя іспыты пры паступленні: 

1. Беларуская дзіцячая літаратура (пісьмова) 
2. Псіхалогія і педагогіка (пісьмова) 

Руская філалогія (па напрамках) 
Напрамак: літаратурна-рэдакцыйная дзейнасць. 

Кваліфікацыя: Філолаг. Выкладчык рускай мовы і літаратуры. 
Літаратурна-рэдакцыйны супрацоўнік. 

Уступныя іспыты пры паступленні: 
1. Руская дзіцячая літаратура (пісьмова) 
2. Псіхалогія і педагогіка (пісьмова) 

Без экзаменаў залічваюцца абітурыенты, якія маюць дыплом аб сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі з адзнакай, пры наяўнасці рэкамендацыі педагагічнага савета 
ўстановы адукацыі, якую яны закончылі. 

Нашы выпускнікі працуюць: 
♦ У ШКОЛАХ, ГІМНАЗІЯХ, ЛІЦЭЯХ, КАЛЕДЖАХ, УНІВЕРСІТЭТАХ ♦ 

   
♦ У БІБЛІЯТЭКАХ♦  

  
♦ У ЛІТАРАТУРНЫХ МУЗЕЯХ, АРХІВАХ ♦ 

 
♦ У РЭДАКЦЫЯХ РАДЫЁ, ТЭЛЕБАЧАННЯ, ГАЗЕТ, ЧАСОПІСАЎ І ВЫДАВЕЦТВАХ♦ 

   
♦ У ТУРЫСТЫЧНЫХ ФІРМАХ І РЭКЛАМНЫХ АГЕНЦТВАХ ♦ 

  
♦ ОРГАНАХ УЛАДЫ І КІРАВАННЯ ♦ 

 
 
Наш адрас: г. Гомель, вул. Савецкая, 108 
Тэл. дэканата філфака: 8(0232) 57-30-39 
Тэл. дэканата завочн. фак-та: 8(0232) 60-32-23 
Web-сайт універсітэта: www.gsu.by 

Чакаем ВАС на нашым факультэце! 
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