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Палескі дзяржаўны ўніверсітэт – вышэйшая навучальная ўстанова ў
Пінску.
Універсітэт быў створаны 5 красавіка 2006 года Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь №230 на базе Пінскага філіяла Беларускага дзяржаўнага
эканамічнага ўніверсітэта і Пінскага дзяржаўнага вышэйшага банкаўскага
каледжа Нацыянальнага банка Беларусі. З 2006 па 2013 год універсітэт
падпарадкоўваўся Нацыянальнаму банку Рэспублікі Беларусь. Указам
прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №141 ад 2 красавіка 2013 года ўстанова
адукацыі перададзена ў падпарадкаванне Міністэрству адукацыі Рэспублікі
Беларусь. Рэктар універсітэта – Канстанцін Канстанцінавіч Шэбека.
Універсітэт прымае асоб з агульнай сярэдняй адукацыяй. Навучанне
дзённае і завочнае, на бюджэтнай і камерцыйнай аснове.
Універсітэт мае наступныя факультэты:
- банкаўскай справы (спецыяльнасці “Фінансы і крэдыт”, “Бухгалтарскі ўлік,
аналіз і аўдыт”, “Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі”);
- эканамічны (спецыяльнасці “Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве”,
“Маркетынг”, “Турызм і гасціннасць”);
- біятэхналагічны
(спецыяльнасці “Біялогія (біятэхналогія)”, “Біялогія
(навукова-вытворчая
дзейнасць)”,
“Садова-паркавае
будаўніцтва”,
“Прамысловае рыбаводства”);
- арганізацыі здаровага ладу жыцця (спецыяльнасці “Фізічная культура”,
“Аздараўленчая і адаптыўная фізічная культура”, “Фізічная рэабілітацыя і
эргатэрапія”);
- факультэт давузаўскай падрыхтоўкі. Факультэт павышэння кваліфікацыі і
перападрыхтоўкі кадраў;
- факультэт давузаўскай падрыхтоўкі.
ПалесГУ рыхтуе спецыялістаў па 13 спецыяльнасцях і 16
спецыялізацыях. На 1 верасня 2006 года ва ўніверсітэце навучалася 4042
чалавекі (з іх 1009 на дзённай і 3033 на завочнай форме). У 2011 годзе палова
з чатырох тысяч студэнтаў навучаліся на дзённым адзяленні.
Пры ўніверсітэце дзейнічае таксама ліцэй (10-11 класы) з фізікаматэматычнымі і хіміка-біялагічнымі профільнымі класамі.
Падрыхтоўка спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі вядзецца праз
магістратуру, аспірантуру і дактарантуру ўніверсітэта.
Падрыхтоўка спецыялістаў на II
ступені вышэйшай адукацыі
(магістратура) ажыццяўляецца па спецыяльнасцях: “Эканоміка і кіраванне
народнай гаспадаркай” (магістратура, якая фарміруе навыкі навуковадаследчай і навукова-педагагічнай работы; акадэмічная ступень – магістр
эканамічных
навук);
“Бізнэс-адміністрыраванне”
(магістратура
з
паглыбленай падрыхтоўкай спецыяліста; акадэмічная ступень – бізнесадміністравання); “Фінансы, грашовае абарачэнне і крэдыт”, “Бухгалтарскі
ўлік, статыстыка”, “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання, спартыўнай
трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры”.

Аспірантура па спецыяльнасцям: “Біятэхналогія” (у тым ліку
біянанатэхналогіі), (селькагаспадарчыя навукі), “Теорыя і методыка фізічнага
выхавання, спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай
культуры (педагагічныя навукі).
Дактарантура па спецыяльнасці “Тэорыя і методыка фізічнага выхавання,
спартыўнай трэніроўкі, аздараўленчай і адаптыўнай фізічнай культуры”
(педагагічныя навукі).
Універсітэт
мае
сучасную
матэрыяльна-тэхнічную
базу:
адміністратыўны будынак, 3 вучэбных корпусы, 5 камфартабельных
інтэрнатаў, універсітэтскі спартыўны комплекс, у склад якога ўваходзіцяць
стадыён, лядовая арэна, універсальная зала гульнёвых відаў спорту,
плавальныя басейны, плоскасныя спартыўныя збудаванні, вучэбнамедыцынскі цэнтр. Функцыянуе вучэбна-трэніровачная база па вяслярным і
ветразьным відах спорту.
Палескі дзяржаўны ўніверсітэт ажыццяўляе выпуск часопісаў “Здоровье
для всех”, “Экономика и банки”, “Вестник Полесского государственного
университета. Серия общественных и гуманитарных наук”, “Вестник
Полесского государственного университета. Серия природоведческих наук”,
“Туризм и гостеприимство”. Часопісы “Экономика и банки”, “Вестник
Полесского государственного университета. Серия общественных и
гуманитарных наук”, “Туризм и гостеприимство” уключаны у Пералік
навуковых выданняў Рэспублікі Беларусь для апублікавання вынікаў
дысертацыйных даследаванняў.
Ва ўніверсітэце працуюць 8 творчых калектываў (з іх 3 маюць званне
народнага). Усе студэнты ўніверсітэта маюць магчымасць займацца
грамадскай, культурнай і спартыўна-масавай работай, а таксама наведваць
музейны пакой універсітэта, у якім прадстаўлена больш за 4000 экспанатаў.
Па вынікам работы за 2014 год універсітэт занесены на гарадскую Дошку
гонару.
У Геральдычным савеце пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь
зацверджана сімволіка ўніверсітэта.
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