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ВІНШУЕМ ЦЯБЕ, 
ДАРАГІ СТУДЭНТ! 

МДЭІ ІМЯ А.Д.САХАРАВА — ГЭТА:

— вядучая навучальная ўстанова Беларусі па падрыхтоўцы кадраў
па спецыяльнасцях экалагічнай скіраванасці;

— базавая арганізацыя дзяржаў-удзельніцаў СНД
па экалагічнай адукацыі;

— унікальныя экалагічныя спецыяльнасці.



МІСІЯ

Місія Міжнароднага дзяржаўнага экалагіч-
нага інстытута імя А. Д. Сахарава — спрыяць 
фарміраванню спецыяліста, які адчувае адказна-
сць за стан навакольнага асяроддзя і развіваецца 
на аснове глыбокіх ведаў, інавацыйнага мыслен-
ня, прыродаашчаджальных тэхналогій. 

ФАКУЛЬТЭТЫ

Экалагічную адукацыю можна атрымаць
на трох факультэтах: 

— маніторынгу навакольнага асяроддзя;
— экалагічнай медыцыны;
— павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі.

Асобны кірунак дзейнасці — павышэнне 
кваліфікацыі і перападрыхтоўка спецыялістаў 
Рэспублікі Беларусь, краін СНД і іншых дзяр-
жаў па радыёэкалогіі, радыяцыйная бяспецы, ра-
дыёбіялогіі, экалагічнай медыцыне.
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МІЖНАРОДНАЕ 
СУПРАЦОЎНІЦТВА

Акадэмічная мабільнасць студэнтаў і выкладчыкаў 
МДЭІ ім. А.Д.Сахарава БДУ — найважнейшы накіру-
нак дзейнасці.

77 дамоваў аб супрацоўніцтве з замежнымі партнёрамі 
ў галіне адукацыі, навуковых даследаванняў і інфарма-
цыйнага абмену.

Актыўнае міжнароднае супрацоўніцтва з краінамі 
блізкага і далёкага замежжа (сумесныя праекты, пра-
грамы абмену).

Правядзенне міжнародных алімпіяд, навуковых кан-
ферэнцый («Сахараўскія чытанні» і інш.).

Навуковыя даследаванні і распрацоўкі, на-
цыянальныя і міжнародныя праекты ў сферы 
ліквідацыі і прагназавання наступстваў рады-
яцыйных і іншых экалагічных аварый, аналі-
зу ўплыву радыяцыі і іншых прыродных і 
тэхнагенных фактараў на розныя экасістэмы, 
дыягностыкі і прафілактыкі захворванняў, 
абумоўленых неспрыяльнымі фактарамі нава-
кольнага асяроддзя, здзейснення экалагічна-
га маніторынгу і аўдыту ў іншых сумежных 
галінах.

Супрацоўніцтва з МАГАТЭ, вядучымі аргані-
зацыямі ў сферы экалогіі і медыцыны.



ФАКУЛЬТЭТ 
МАНІТОРЫНГУ 

НАВАКОЛЬНАГА 
АСЯРОДДЗЯ

Факультэт рыхтуе студэнтаў па групе інжынерных спецыяльнасцяў, 
звязаных з забеспячэннем рацыянальнага выкарыстання прыродных рэ-
сурсаў, экалагічнай і радыяцыйнай бяспекі і аховы наваколля.

Практычная падрыхтоўка праходзіць у лабараторыях інстыту-
та, аснашчаных сучасным абсталяваннем, а таксама на базе прад-
прыемстваў прамысловага і энергетычнага сектара падраздзяленняў 
Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, на-
вукова-даследчых цэнтраў, Белгідрамета, праектных арганізацый, парку 
Высокіх тэхналогій і медыцынскі ўстаноў.

Студэнты вывучаюць замежныя мовы  (ангельская, нямецкая, фран-
цузская, іспанскі).

Ф
АК

УЛ
ЬТ
ЕТ

 М

ОН
ИТО

РИНГА ОКРУЖАЮЩ
ЕЙ СРЕДЫ

МГЭИ им. А.Д. САХАРО
ВА

 БГ
У

Кантакты 

Адрас: г. Мінск, вул. Батанічная, 15, каб. 302

Дэкан: Жылко Вячаслаў Уладзіміравіч 
+375 17 396 71 77

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення:
+375 17 377 91 76
Спецыялісты завочнага аддзялення:
+375 17 399 91 75

E-mail: fmos@iseu.by



ФАКУЛЬТЭТ 
ЭКАЛАГІЧНАЙ 

МЕДЫЦЫНЫ

Факультэт рыхтуе студэнтаў па групе медыцынскіх 
спецыяльнасцяў: медыка-біялагічная справа і меды-
цынская экалогія. У склад факультэта ўваходзяць шэ-
сць кафедраў, восем навучальных лабараторый і пяць 
навукова-даследчых лабараторый.

Практычная падрыхтоўка праходзіць у лабара-
торыях інстытута, на базе клінік, клінічных і на-
вукова-даследчых лабараторый, у інстытутах На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі, у клінічных 
і навукова-даследчых інстытутах Міністэрства аховы 
здароўя, у арганізацыях і ўстановах медыка-прафілак-
тычнага і лекавага профіляў.

Кантакты 

Адрас:  г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 421

Дэкан: Сыса Аляксей Рыгоравіч 
+375 17 379 93 59 

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення: 
+375 17 379 93 59 
Спецыялісты завочнага аддзялення: 
+375 17 379 93 59 

E-mail: fem@iseu.by



ФАКУЛЬТЭТ 
ПАВЫШЭННЯ 

КВАЛІФІКАЦЫІ 
І ПЕРАПАДРЫХТОЎКІ

Факультэт павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі 
прапануе правядзенне навучання па васьмі адукацыйных пра-
грамах павышэння кваліфікацыі (спіс праграм вы знойдзеце 
на нашым сайце iseu.bsu.by).

Працягласць перыяду навучання складае 36-40 акадэмічных 
гадзін (5 працоўных дзён). Па заканчэнні навучання слухач 
атрымлівае пасведчанне ўсталяванага дзяржаўнага ўзору.

Факультэт таксама ажыццяўляе набор груп на перапа-
дрыхтоўку асоб, якія маюць вышэйшую адукацыю, па пяці 
спецыяльсцях перападрыхтоўкі (спіс спецыяльнасцяў вы так-
сама знойдзеце на нашым сайце iseu.bsu.by).

Па заканчэнні навучання выдаецца дыплом аб перападрых-
тоўцы ўсталяванага дзяржаўнага ўзору з прысваеннем суад-
казнай кваліфікацыі.

Кантакты 

Адрас: г. Мінск, вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 318

Дэкан: Пуцік Уладзімір Станіслававіч 
+ 375 17 324 98 61 

Спецыялісты дзённага (вочнага) аддзялення:
+ 375 17 324 98 61 
Спецыялісты завочнага аддзялення:
+ 375 17 324 98 61 

E-mail: fpk@iseu.by
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СТУДЭНЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ

ПА ГА «БРСМ» з правамі РК:

— магчымасць рэалізаваць свой творчы патэнцыял, ува-
собіць творчыя ідэі;
— удзел у студэнцкіх праектах, акцыях, мерапрыемствах; 
— удзел у камандных спаборніцтвах;
— выезд на прыроду.

Куды звяртацца:  каб. 411
Тэлефон: +375 29 886 02 48
www.vk.com/brsm_isei_bsu
www.instagram.com/isei.bsu_brsm

Творчы саюз — аб’яднанне ўсіх таленавітых студэнтаў, 
супрацоўнікаў і выпускнікоў інстытута.

У саюз уваходзяць вакалісты, танцоры, музыкі, вядучыя, 
акторы, арганізатары мерапрыемстваў, удзельнікі КВЗ і інт-
электуальных гульняў, розныя творчыя калектывы, а такса-
ма ўсе тыя, хто звязаны з творчай дзейнасцю.

Да каго звяртацца: Ганцэль Кацярына Генадзьеўна
Куды звяртацца:  каб. 411
Тэлефон: +375 33 604 03 66
www.vk.com/ts_isei_bsu

З нагоды пытанняў спорту звяртацца да начальніка спар-
товага клуба Святлане Уладзіміраўне Аксенчык:
Тэл.: +375 29 270 38 23, каб. 104.

З нагоды пытанняў вольнага часу звяртацца да началь-
ніка аддзела выхаваўчай працы з моладдзю Наталле Яўге-
наўне Кошкінай: 
Тэл.: +375 17 337 25 27, каб. 314.





Ж/Д ВАКЗАЛ — ДАЎГАБРОДСКАЯ, 23/1
— па сіняй галінцы метро да ст. м. «Кастрычніцкая»;
— пераход на чырвоную галіну метро ст. м. «Купалаўская»;
— па чырвонай галінцы метро да ст. м. «Трактарны завод»;
— выхад супраць руху цягніка, на паверхні направа.

Ж/Д ВАКЗАЛ — БАТАНІЧНАЯ, 15
— выхад па руху цягніка, на паверхні направа на трамвайны 
прыпынак у горад;
— на трамваях № 3, 6, 7 да прыпынку «Батанічная»;
— пешшу па 1-ым Цвёрдым завулку ўздоўж Інстытута газу.
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АСНОЎНЫЯ МАРШРУТЫ

— па сіняй галінцы метро да ст. м. «Плошча Перамогі»;
— далей – на трамваях № 3, 6 ехаць да прыпынку «Батанічная».
— далей – на трамваях № 3, 6 ехаць да прыпынку «Трактарны завод».

МАРШРУТ 1

МАРШРУТ 2
— па сіняй галінцы метро да ст. м. «Кастрычніцкая»;
— пераход на чырвоную галінку метро ст. м. «Купалаўская»;
— рух да ст. м. «Трактарны завод».



З першага семестра ўсе студэнты бюджэт-
най формы навучання атрымліваюць ад-
нолькавую стыпендыю ў памеры, усталява-
ным дзяржавай на бягучы перыяд.

Студэнты, якія маюць ільготы, могуць 
атрымаць надбаўку (за падрабязнай інфарма-
цыяй звяртайцеся ў свой дэканат).

Студэнты з малазабяспечаных сем’яў маю-
ць права на матэрыяльную дапамогу.

Права на павышаную стыпендыю маюць 
студэнты, якія вядуць актыўнае грамадскае 
жыццё або якія займаюцца навуковай актыў-
насцю (надбаўка прызначаецца па ўзгаднен-
ні са студэнцкім прафкамам або камітэтам 
БРСМ).

Зыходзячы з сярэдняга бала, атрыманага 
падчас першай экзаменацыйнай сесіі, прызна-
чаецца павышаючы каэфіцыент.

Пры атрыманым сярэднім бале ніжэй 5.0 
студэнт пазбаўляецца права на атрыманне 
стыпендыі.
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АФАРМЛЕННЕ ПЛАСТЫКАВАЙ КАРТЫ
Афармленне пластыкавай карты, неабходнай для атры-
мання стыпендыі, ажыццяўляецца цэнтралізавана.

Для афармлення пластыкавай карткі ў індывідуальным 
парадку звяртайцеся ў ААТ «Белаграпрамбанк» па адрасе 
вул. Маякоўскага, 154 або пр. Партызанскі, 52. Праз не-
каторы час вам выдадуць пластыкавую картку і дамову, 
у якім будзе паказаны нумар вашага банкаўскага рахунку. 
Гэтыя дадзеныя вы павінны неадкладна перадаць у бух-
галтэрыю.



ЗАПОМНІ! РАСКЛАД 
ЗВАНКОЎ

ВУЧЭБНЫ КОРПУС ПА АДРАСЕ:
вул. Даўгабродская, 23/1

1   ПАРА     8.00 – 9.20
2   ПАРА     9.35 – 10.55
3   ПАРА     11.05 – 12.25
4   ПАРА     12.55 – 14.15
5   ПАРА     14.25 – 15.45
6   ПАРА     15.55 – 17.15
7   ПАРА     17.25 – 18.45
8   ПАРА     18.55 – 20.15

ВУЧЭБНЫ КОРПУС ПА АДРАСЕ:
вул. Батанічная, 15

1   ПАРА     8.30 – 9.50
2   ПАРА     10.05 – 11.25
3   ПАРА     11.35 – 12.55
4   ПАРА     13.25 – 14.45
5   ПАРА     14.55 – 16.15
6   ПАРА     16.25 – 17.45
7   ПАРА     17.55 – 19.15
8   ПАРА     19.25 – 20.45

Расклад заняткаў можна знайсці на нашым сайце iseu.bsu.by, 
раздзел «Студэнту і выкладчыку» 



РЭГІСТРАЦЫЯ

Студэнтам I курса дзённай формы навучання па-
трабуецца часовая рэгістрацыя. Адсутнасць ад-
знакі аб рэгістрацыі пазбаўляе студэнта права на 
медыцынскае абслугоўванне па месцы жыхарства 
і права карыстання бібліятэкамі Мінска, а таксама 
можа выклікаць цяжкасці пры прыладзе на працу.

Рэгістрацыя іншагародніх студэнтаў дзённай фор-
мы навучання да 18 гадоў, якія не атрымалі гуртажы-
так, бясплатная.

Для астатніх студэнтаў дзённай формы навучання 
ад 18 гадоў рэгістрацыя ажыццяўляецца па жаданні 
(кошт — 0,5 базавай велічыні).

Рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца да 01.10.2021 
па адрасе вул. Даўгабродская 23/1, каб. 317.

Документы:

1. заява аб рэгістрацыі (выдаецца на месцы);
2. даведка аб тым, што грамадзянін з’яўляецца на-
вучэнцам (выдаецца ў дэканаце);
3. пашпарт;
4. квітанцыю аб аплаце дзяржаўнай пошліны 
(р/с выдаецца на месцы).

Працэдура рэгістрацыі ажыццяўляецца да 3-х дзён 
з моманту падачы заявы. Па завяршэнні выдаецца 
пасведчанне аб рэгістрацыі па месцы знаходжання. 



Для юнакоў, якія навучаюцца на 1 курсе дзённай 
формы навучання (акрамя замежных грамадзян):

З 01.09.2021 па 01.10.2021 неабходна стаць на вай-
сковы ўлік у 317 кабінеце (вул., Даўгабродская, 
23/1). Для пастаноўкі на ўлік неабходна запоўніць 
спецыяльную картку (пазначыць асабістыя дадзеныя, 
дакладную назву ваеннага камісарыята, у якім сту-
дэнт складаецца на ўліку (яно напісана ў пасведчанні 
прызыўніка або ў ваенным білеце)).

Запоўненую картку з дакладнай інфармацыяй не-
абходна вярнуць у кабінет 317 (вул. Даўгабродская, 
23/1) на працягу трох дзён з моманту атрымання.

Пасля прад’яўлення карткі з асабістымі дадзенымі 
кожны студэнт будзе адзначацца ў спісе. Студэнты, 
якія не сталі на вайсковы ўлік да 1 кастрычніка, буду-
ць прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці.

Старастам груп 1 курса неабходна звярнуцца 
ў к. 317 (вул. Даўгабродская, 23/1) для атрымання 
картак на сваю групу.
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Група УК:  
https://vk.com/hostel3_bsu

Адрас: Курчатава 6

Як дабрацца:
ст.м. Малінаўка →
аўтобусы 96, 123
да прыпынку «Курчатава».



КАНТАКТНАЯ 
ІНФАРМАЦЫЯ

ВЫКАРЫСТОЎВАЙ 
QR-КОД

1. выбраць пункт «Сістэма «Разлік» (АРІП);
2. выбраць паслядоўна ўкладкі: г. Мінск — Аду-
кацыя і развіццё — ВНУ — БДУ — Па нумары 
студэнцкага;
3. увесці нумар студэнцкага (сума плацяжу будзе 
паказаная аўтаматам);
4. спраўдзіць карэктнасць інфармацыі;
5. здзейсніць плацёж.

! Квітанцыю аб аплаце варта раздрукаваць і заха-
ваць. Аплата за пражыванне ў гуртажытку выра-
бляецца не пазней 22 колькасці кожнага наступ-
нага месяца. 

АПЛАТА ЗА ПРАЖЫВАННЕ 
У ГУРТАЖЫТКУ БДУ У СІСТЭМЕ 
«РАЗЛІК» (АРІП)



НЕ ХВАРЭЙ!

МЕДЫЦЫНСКАЯ 
ДАПАМОГА

33-Я ГАРАДСКАЯ СТУДЭНЦКАЯ ПАЛІКЛІНІКА

Тэлефон (даведка):  +375 17 237 30 55
Тэлефон (рэгістратура):  +375 17 331 20 46 
Сайт: www.33gsp.by
Адрас: ст. м. Акадэмія навук, вул. Сурганава, 45К4
Час працы: пн.-пт.: 8.00-20.00, сб.: 9.00-15.00, вс.: выхадны

ФІЛІЯЛ 33-Й ГАРАДСКОЙ СТУДЭНЦКАЙ ПАЛІКЛІНІКІ

Адрас: вул. Дзяржынскага, 95 (гуртажытак БДУІР у студэнцкай
вёсцы)

МЕДПУНКТ МДЭІ ІМ. А.Д.САХАРАВА БДУ

Адрас: вул. Даўгабродская, 23/1, каб. 300
Час працы: пн., чт.: 12.00-18.00, вт., ср., пт.: 9.00-15.00 
(абед: 13.00-13.30)

COVID-19

Захаванне асноўных мер засцярогі ад каранавіруснай інфек-
цыі абавязкова. Па ўсіх пытаннях, якія тычацца пандэміі 
КАВІД-19, звяртайцеся ў дэканаты сваіх факультэтаў або 
ў медпункт.
!



МЕСЦА 
ДЛЯ ЗАЎВАГ



Рэспубліка Беларусь
220070 
г. Мінск 

вул. Даўгабродская, 23/1
тэл.: +375 17 397 99 79 

тэл./факс: +375 17 378 99 53 
e-mail: info@iseu.by

SUPER!SUPER!

ДАДАВАЙ 
НАШЫ СТЫКЕРЫ

ВЫКАРЫСТОЎВАЙ 
QR-КОД


