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Старшыня прыёмнай камісіі, рзктар 
Беларускага дзяржаўнага універсітзта, 
праф есар Аляксандр Уладзіслававіч 
КАЗУЛІН

Б е л а руск і д зярж а ўны  
ун іверс ітэт — старэйш ы 
класічны універсітэт нашай 
краіны. Сёння ён з ’яўляец- 
ца вядучай вышэйшай наву- 
чальнай установай у сістэ- 
ме нацыянальнай адукацыі, 
буйнейшым адукацыйным, 
лавукова-вытворчым і куль
турным цэнтрам Рэспублікі 
Беларусь. Выключную ро
лю ў станаўленні нашага 
універсітэта адыгралі Mac- 
коўскі, Санкт-Пецярбургскі 
і іншыя універсітэты Расіі, 
якія накіравалі для ажыц- 
цяўлення выкладчыцкай, на- 
вуковай і клін ічнай дзей- 
насці пры яго заснаванні ў 
далёкім  1921 годзе 103 
прафесары. Менавіта ім і 
закладзены лепшыя трады- 
цыі арганізацыі навучальна- 
га працэсу, якія ў класічных 
універсітэтах грунтуюцца на 
абавязковы м  спалучэнн і 
яго з навукова-даследчай 
дзейнасцю . В ы п ускн іко ў  
БДУ можна сустрэць ва ўсіх 
кутках нашай краіны і да
лёка за яе межамі, і ўсюды 
яны пацвярджаюць высокі 
ўзровень прафесійнай пад- 
рыхтоўкі. I тэта не выпад- 
кова. Ba універсітэце вя- 
дзецца пастаянны пош ук 
новых метадаў і тэхналогій

выкладання і арганізацы і 
навучальнага працэсу, якія 
накіраваны на ўключэнне ў 
вучэбныя планы і праграмн 
звестак аб найноўшых да- 
сягненнях ў навуцы і вы- 
творчасці, а таксама ства- 
рэнне ўмоў для самастой- 
нага набыцця ведаў пры 
кансультацыях і пад кантро- 
лем высокакваліфікаваных 
выкладчыкаў. Якасць уні- 
вер с ітэц ка й  ад укац ы і 
пацвярджаецца тым, што 
дыпломы БДУ прызнаюцца 
ў большасці краін свету.

У 2003 годзе 16 факуль- 
тэтаў і М іжнародны гума- 
н ітарны  інсты тут будуць 
ажыццяўляць прыём сту- 
дэнтаў на першы курс па 50 
спецыяльнасцях. Юрыдыч- 
ны каледж універсітэта, які 
рыхтуе юрыстаў з сярэдняй 
спецыяльнай адукацы яй, 
ажыццяўляе прыём на наву- 
чанне асоб, я к ія  маюць 
агульнаадукацыйную сярэд- 
нюю або базавую адука- 
цыю. Вучэбныя планы юры- 
дычнага каледжа пабудава- 
ны такім чынам, што яго вы- 
пускнікі могуць залічвацца 
для навучання на юрыдыч- 
ны ф акультет адразу на 
трэці курс.

Ha шасці факультэтах

пры паступленні на дзенную 
форму навучання будзе пра- 
водзіцца агульны конкурс па 
факультэце ў цэлым і яшчэ 
на пяці — на тых спецыяль
насцях, дзе супадае пералік 
уступных выпрабаванняў. 
Гэта дазволіць запічыць доб
ра падрыхтаваных абітуры- 
ентаў, якія па конкурсе не 
пройдуць на спецыяльнасць, 
дзе складзецца значны кон
курс. Упершыню ў БДУ бу
дуць залічвацца вынікі цэн- 
тралізаванага тэсціравання 
па матэматыцы (пісьмова), 
фізіцы (пісьмова), беларус- 
кай і рускай мове (пісьмо- 
вае тэсціраванне). Ha пры- 
родазнаўчых факультэтах у 
якасці эксперименту сёле- 
та не будзе ўступнага экза
мена па замежнай мове, які 
і раней не быў абавязковым, 
а здаваўся па жаданні абі- 
турыента. Акрамя таго, эк
замен па беларускай або 
рускай мове будзе па-за- 
конкурсным, што дазволіць 
абітурыентам засяродзіць 
больш увагі на падрыхтоў- 
ку па профільных предме
тах.

Для пошуку самай тале- 
навітай моладзі па боль- 
шасці прадметаў уступных 
э кзам е н аў  пр авод зіц ц а  
ал ім п іяд а  « А б ітур ы е н т  
БДУ-2003», пераможцы за- 
ключных тураў якой будуць 
зал ічаны  на адпаведныя 
спецыяльнасці без уступных 
выпрабаванняў.

Студэнты, якія паспява- 
юць на добра і выдатна, пас- 
ля заканчэння другога кур
са могуць на платнай асно- 
ве парапельна навучацца па 
другой спецыяльнасці і ў 
выніку атрымаць два дып
ломы. Праводзімыя намі 
змены ў арганізацыі пад- 
рыхтоўкі бакалаўраў і ма- 
г іс тр а ў  д азволяць яшчэ 
больш наблізіць падрых- 
тоўку спецыялістаў з вы
шэйшай адукацыяй па фор
ме І змесце да існуючай сён
ня сусветнай п р а кты к і І 
стварыць умовы для абме- 
ну студэнтамі з універсітэ- 
тамі блізкага і далёкага за- 
межжа.

Значную ўвагу мы нада

ем I перападрыхтоўцы кад- 
раў з ліку асоб, якія маюць 
вышэйшую адукацыю. Гэ- 
тую функцыю выконваюць 
Рэспубліканскі інстытут вы
шэйшай школы і Інстытут 
перападры хтоўкі і павы- 
шэння кваліфікацыі суддзяў, 
работнікаў пракуратуры, су- 
доў і ўстаноў юстыцыі. Ha 
двух ф акультэтах ажыц- 
цяўляецца перападрыхтоў- 
ка кадраў і павышэнне ква- 
ліфікацыі ў гапіне інфарма- 
цыйных тэхналогій , пр и 
кладной матэматыкі і бізне- 
су, на адным — падрыхтоў- 
ка  м а гістр аў  у гал іне  
менеджменту навукаём і- 
стых тэхналогій. Адпавед- 
ная перападрыхтоўка за- 
бяспечваецца ў вышэйшай 
школе экскурсаводаў і ме- 
неджэраў туризму.

Сёння ў склад універсі- 
тэта ўваходзяць таксама 
тры буйныя навукова-да- 
следчыя інстытуты, шэраг 
унітарных вытворчых прад- 
прыемстваў, навукова-да- 
следчыя лабараторыі і до- 
следныя станцыі, шматлікія 
цэнтры, сярод якіх нацыя- 
нальны навукова-вучэбны 
цэнтр ф із ік і часціц і вы- 
сокіх энергій, нацыянальны 
навукова-даследчы цэнтр 
маніторынгу азонасферы, 
нацыянальны цэнтр асаблі- 
ва ахоўваемых природных 
тэрыторый, цэнтры сацыя- 
лагічных і палітычных да- 
следаванняў, міжнародных 
даследаванняў, еўрапейскай 
дакументацыі і інфармацыі, 
інфармацыйных рэсурсаў і 
камунікацый, праблем раз- 
віцця адукацыі, інфармацый- 
ных тэхналогій, міжнарод- 
най дзейнасці і інш.

У цэлым у БДУ навучаец- 
ца больш за 24 тысячы ча- 
лавек, з якіх 17190 — сту
дэнты, у тым ліку 12860 — 
на дзённай форме навучан
ня, 4330 — на завочнай. Для 
будучай навукова-педага- 
гічнай дзейнасці рыхтуюц- 
ца 20 дактарантаў, 900 аспі- 
рантаў і 185 магістрантаў. 
Звыш 1300 чалавек навуча- 
ецца на падрыхтоўчых кур
сах. У БДУ сёння працуе 
8650 супрацоўнікаў, у тым

л іку 380 дактароў навук І 
1539 кандыдатаў навук, 2632 
с у п р а ц о ў н ік і займ аю цца 
выкладчыцкай дзейнасцю. У 
вучэбным працэсе прыма- 
юць удзел вядомыя наву- 
коўцы, сярод якіх акадэмікі 
Нацыянальнай Акадэміі на
вук Беларусі М.М.Аляхновіч, 
Я.М.Бабосаў, І.Дз.Вапатоўскі,
І.В.Гайшун, В.М.Гурын, М.А. 
Ізобаў, Ф.М.Капуцкі, A.I.Jlec- 
ніковіч, А.С.Рубанаў, А .Ф . 
Чарняўскі і іншыя.

Сёння ў БДУ вядзецца 
падрыхтоўка кадраў вышэй
шай кваліфікацыі па 94 на- 
вуковы х спецыяльнасцях 
праз аспірантуру і па 24 — 
праз дактарантуру. У БДУ 
дзейнічаюць 26 саветаў па 
абароне доктарскіх  і кан- 
ды дацкіх дысертацый. За 
апошнія 6 гадоў у саветах 
абаронена 129 доктарскіх і 
536 кандыдацкіх дысерта
цый.

Асаблівая ўвага ва уні- 
версітэце надаецца ўмаца- 
ванню супрацоўніцтва ў га- 
л іне адукацы і і навукі з 
іншымі айчыннымі і замеж- 
нымі вышэйшымі навучаль- 
нымі ўстановамі. БДУ мае 
пагадненні аб супрацоўніц- 
тве больш чым з 80 універ- 
сітэтамі. Пакладзены пача- 
так распрацоўцы і ўкаранен- 
ню сумесных з замежнымі 
у н ів е р с ітэта м і вучэбны х 
курсаў з выдачай сертыфі- 
катаў, сапраўдных у Рэспуб- 
ліцы Беларусь і ў краіне- 
партнёры. Выпускнікі М іж- 
народнай вышэйшай школы 
бізнесу і менеджменту тэх- 
налогій атрымліваюць су- 
месны беларуска -ам еры - 
канскі дыплом. Многія сту
дэнты накіроўваю цца для 
навучання ў замежныя уні- 
версітэты.

Ba універсітэце створа- 
ны добрыя ўмовы для пра- 
цы і адпачынку. Студэнты 
жывуць у добраўпарадкава- 
ных інтэрнатах, да іх паслуг 
— стадыёны, спартыўныя і 
трэнажорныя залы, басейны. 
Зборныя каманды БДУ па 
футболе, валейболе і баскет
боле ўдзельнічаюць у пер- 
шынстве Рэспублікі Бела
русь у вышэйшай лізе. Сё-

лета дзейнічаюць 33 агуль- 
наун іверс ітэцкія  творчыя 
калектывы і аб’яднанні. Пра- 
цуюць 7 народных калекты- 
ваў, сярод якіх такія, як ан
самбль танца «Крыжачок», 
фальклорна-этнаграф ічны 
ансамбль «Неруш», акадэ- 
мічны хор студэнтаў, ар- 
кестр народных інструмен- 
таў, хор народнай песні 
«Родніца». Дзейнічае шко
ла прыгажосці «Універсум 
модэлс», клуб аўтарскай 
песні, ліга інтэлектуапьных 
гульняў «Што, дзе, калі», гур- 
ток брэйк-дансу. Прыхіль- 
нікі тэатральнага мастацтва 
і эстрады маюць магчы- 
масць павышаць сваё май- 
стэрства ў некалькіх сту- 
дэнцкіх тэатрах і эстраднай 
студыі. Шырока вядомыя ў 
нашай краіне і за яе межамі 
мастацкія творчыя калекты
вы. Вялікай папулярнасцю 
карыстаецца і студэнцкая 
каманда КВЗ — уладальнік 
тытула чэмпіёна міжнарод- 
нага Клуба вясёлых і зна- 
ходл івы х. Традыцыяй ва 
універсітэце стала правя- 
д зе н не  ко н к у р с у  «М іс 
БДУ».

Д а р а гія  аб ітуры енты ! 
Н езалежна ад выбранай 
спецыяльнасці навучання ў 
вас ёсць магчымасць атры
маць у БДУ адукацыю су- 
светнага ўзроўню . Уступ- 
ныя экзамены ў Беларускім 
дзяржаўны м універсітэце 
пачнуцца ўжо 6 ліпеня, што 
дазволіць вам паспрабаваць 
свае сілы ў нашым універсі- 
тэце, а ў выпадку няўдачы 
пры жаданні ў вас будзе 
яшчэ магчымасць удзельні- 
чаць у конкурсных выпра- 
баваннях у іншых ВНУ або 
быць залічаным на платнае 
навучанне;

Ca свайго боку, мы заці- 
каўленыя ў тым, каб самыя 
падрыхтаваныя і таленаві- 
тыя маладыя людзі прыйшлі 
ў нашы аўдыторыі, дзеля 
чаго на ўступных экзаме
нах будуць створаны вы- 
клю чна роўныя ўмовы і 
добразычлівыя адносіны да 
ўсіх абітурыентаў. Жадаем 
поспехаў!
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1. Для атрымання бясплат- 
най першай вышэйшай адукацыі 
ў Б еларускі дзярж аўны  
універсітэт (БДУ) прымаюцца 
на конкурснай аснове на базе 
сярэдняй або сярэдняй спецы- 
яльнай адукацыі:

а) грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь і асобы беларускай 
нацыянальнасці, якія з'яўляюц- 
ца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў;

б) грамадзяне Расійскай 
Федэрацыі, Рэспублікі Казах
стан, Кыргызскай Рэспублікі, 
Рэспублікі Таджыкістан;

в) замежныя грамадзяне і 
асобы без грамадзянства, якія 
.пастаянна пражываюць на тэ- 
рыторыі Рэспублікі Беларусь.

Другія катэгорыі грамадзян 
прымаюцца ў БДУ на платнае 
навучанне, калі іншае не пра- 
дугледжана міждзяржаўнымі’ 
пагадненнямі.

2. Агульная колькасць мес- 
цаў для прыёму студэнтаў на 
навучанне за кошт бюджетных 
сродкаў вызначаецца кантроль- 
нымі лічбамі прыёму, якія ўста- 
наўліваюцца Міністэрствам эка- 
номікі Рэспублікі Беларусь!

Колькасць бюджэтных мес- 
цаў па кожнай спецыяльнасці і 
форме навучання зацвярджа- 
ецца адпаведным загадам рэк- 
тара БДУ.

3. На платнае навучанне для 
атрымання першай вышэйшай 
адукацыі па ўсіх спецыяльнас- 
цях І формах навучання пры
маюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні, але не 
прайшлі ў БДУ па конкурсе на 
бюджэтныя месцы па гэтай ці 
іншай спецыяльнасці (пры ўмо- 
ве супадзення ўступных выпра- 
баванняў);

б) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні ў іншыя 
дзяржаўныя ВНУ па гэтай ці 
іншай спецыяльнасці (пры ўмо- 
ве супадзення ўступных выпра- 
баванняў);

в) станоўча вытрымалі су- 
бяседаванне па предметах ус
тупных выпрабаванняў.

У Міжнародным гуманітар- 
ным інстытуце, на факультэце 
менеджменту нерухомай маё- . 
масці і на факультэце кіраван- 
ня і сацыяльных тэхналогій 
навучанне ажыццяўляецца 
толькі на платнай аснове.

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы навучан
ня, падставы для залічэння, 
колькасці набраных на конкур
сных уступных выпрабаваннях 
балаў і зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

4. Колькасць месцаў на 
платнай форме навучання па 
кожнай спецыяльнасці вызна
чаецца ў залежнасці ад наяў- 
най вучэбна-лабараторнай базы, 
прафесарска-выкладчыцкага 
саставу І зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

5. Залічэнне ў БДУ на бюд- 
жэтнае І на платнае навучанне 
праводзіцца па конкурсе ў 
адлаведнасці з колькасцю ба- 
лаў, набраных абітурыентамі на . 
конкурсных уступных выпраба
ваннях.

Перад залічэннем абітуры- 
енты, станоўча вытрымаўшыя 
ўсё ўступныя выпрабаванні, пра- 
ходзяць абавязковае субяседа- 
ванне з дэканам адпаведнага 
факультэта.

Пералік уступных выпраба- 
ванняў па кожнай спецыяль- 
насці даецца ў дадатку 1.

6. Атрыманне другой вы
шэйшай адукацыі ажыццяўля- 
ецца ў БДУ на ўмовах поўнай 
аплаты за навучанне.

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы навучан
ня І зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ. .

Залічэнне такіх асоб у склад 
студэнтаў ажыццяўляецца па 
выніках тэсціравання. Пералік 
дысцыплін, па якіх праводзіцца 
тэсціраванне, даецца ў дадат
ку 2. . .

7. На платнае паралельнае 
навучанне ў БДУ прымаюцца па 
ўсіх слецыяльнасцях студэнты 
3-4 курсаў дзённай формы 
навучання дзяржаўных ВНУ, 
якія займаюцца толькі на "доб
ра” і "выдатна" (па пяцібальнай 
сістэме) або не ніжэй, чым 
"шэсць" (па дзесяцібальнай 
сістэме).

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы навучан
ня І зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

Залічэнне такіх асоб у склад 
студэнтаў ажыццяўляецца па 
вынікахтэсціравання. Пералік 
дысцыплін, паякіх праводзіцца 
тэсціраванне, даецца ў дадат
ку 3.

8. Студэнты БДУ, якія зай
маюцца на платнай форме на
вучання і маюць па выніках 
вучобы адзнакі толькі "добра"
І "выдатна" (па пяцібальнай 
сістэме) або не ніжэй, чым 
"шэсць" (па дзесяцібальнай 
сістэме), могуць паступаць на 
конкурснай аснове на тую ж 
спецыяльнасць бюджэтнай 
формы навучання без адлічэн- 
ня з ліку студэнтаў. Студэнтам 
дзённай платнай формы наву
чання дазваляецца паступаць 
на завочную бюджетную фор
му навучання па той жа спецы- 
яльнасці. Студэнтам завочнай 
платнай формы навучання даз
валяецца паступаць на дзённую 
бюджэтную форму навучання 
па той жа спецыяльнасці.

9. Вынікі цэнтралізаванага 
тэсціравання, праведзенага 
Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, залічваюц- 
ца ў БДУ ў якасці вынікаў ус
тупных выпрабаванняў па ма- 
тэматыцы (пісьмова), фізіцы 
(пісьмова), беларускай мове 
або рускай мове (пісьмовае 
тэсціраванне).

10. У красавіку 2003 года 
прыёмная камісія БДУ пра- 
водзіць папярэдняе тэсціраван- 
не па беларускай мове і літа- 
ратуры або рускай мове і літа- 
ратуры.

Выстаўленая адзнака па 
жаданні абітурыента можа 
быць залічана ў якасці экзаме- 
нацыйнай адзнакі на ўступных 
выпрабаваннях.

11. Асобы, якія паступаюць

у БДУ для набыцця першай 
вышэйшай адукацыі, падаюць у 
прыёмную камісію ці дасыла- 
юць па пошце наступныя даку- 
менты:

— заяву ўстаноўленага узо
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№ 1);

— арыгінал дакумента ўста- 
ноўленага ўзору аб сярэдняй 
або сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі;

— медыцынскую даведку па 
форме 086У (выдадзеную не 
раней як 15 мая 2003 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Абітурыенты, якія ўдзельні- 
чалі ў цэнтралізаваным тэсці- 
раванні, прадстаўляюць арыгі- 
налы сертыфікатаў (пры паступ- 
ленні на тыя спецйяльнасці, дзе 
вынікі цэнтралізаванага тэсці- 
равання залічваюцца ў якасці 
вынікаў уступных выпрабаван- 
няў).

Абітурыенты, якія ўдзельні- 
чалі ў папярэднім тэсціраванні 
па беларускай мове і літарату- 
ры або рускай мове і літара- 
туры, прадстаўляюць даведку аб 
атрыманай адзнацы.

Працуючыя прадстаўляюць, 
акрамя таго, выпіску з працоў- 
най кніжкі, а асобы, якія зна- 
ходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насел ьніцтва, — да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, 
а таксама дзеці-інваліды прад- 
стаўляюць адпаведныя заклю- 
чэнні ўрачэбна-кваліфікацый- 
Hbix камісій аб тым, што ім не 
супрацьпаказана навучанне ў 
БДУ па абранай спецыяльнасці 
і яны могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі сельскіх школ, 
якія пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не 
менш 2 гадоў, прадстаўляюць 
адпаведныя даведкі выканкама 
сельскага савета.

Асобы беларускай нацыя- 
нальнасці, якія з'яўляюцца гра- 
мадзянамі іншых дзяржаў і пра
жываюць за межамі Рэспублікі 
Беларусь, прадстаўляюць копіі 
пасведчання аб нараджэнні 
або іншыя дакументы, што па-' 
цвярджаюць іх нацыяналь- 
насць.

Абітурыенты, якія паступа
юць не ў год атрьімання сярэд
няй або сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі, абавязаны прадставіць 
дакументы (дыплом, выпіска з . 
працоўнай кн іж к і, даведка 
службы занятасці насельніцт- 
ва ці іншае), якія пацвярджа- 
юць іх вучобу або работу, за 
ўсе гады, якія папярэднічалі па- 
стулленню.

Разам з вышэйпералічанымі 
прадстаўляюцца дакументы, якія 
пацвярджаюць правы абітуры- 
ентаў на льготы, устаноўленыя 
заканадаўстваМ Рэспублікі Бе
ларусь, або сведчаць аб іх аса- 
бістых талентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

12. Студэнты БДУ, якія зай

маюцца на платнай форме на
вучання, падаюць у прыёмную 
камісію ці дасылаюць па пош
це наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№ 3);

— копію дакумента аб ся
рэдняй адукацыі, завераную 
ўпраўленнем кадраў БДУ;

— даведку ўпраўлення кад- 
раў, якая пацвярджае факт ву
чобы ў БДУ і наяўнасць арыгі- 
нала дакумента аб сярэдняй 
адукацыі ў асабовай справе сту- 
дэнта;

— копію заліковай кніжкі, 
завераную подпісам дзкана і 
пячаткай факультэта;

на дзенную, завочную I дыстан- 
цыйную платныя формы наву
чання ў Міжнародны гуманітар- 
ны інстытут, на факультэт ме
неджменту нерухомай маёмасці 
'і на факультэт кіравання І са
цыяльных тэхналогій прымаюц
ца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. 
Уступныя выпрабаванні право- 
дзяцца: з 14 ліпеня па 20 ліпе- 
ня І з 2 па 8 жніўня. Прыём 
дакументаў для ўдзелу ў кон
курсе на залічэнне на платнае 
навучанне — да 15 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў — 
да 17 жніўня.

14. Асобы, якія паступаюць 
у БДУ для набыцця другой вы
шэйшай адукацыі, падаюць у

— заяву ўстаноуленага узо
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№ 3);

— пісьмовую згоду рэктара 
ВНУ, дзе вучыцца студэнт (для 
студэнтаў БДУ — пісьмовую 
згоду дэкана факультэта);

— колію заліковай кніжкі, 
завераную подпісам дэкана І 
пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Студэнты завочнай формы 
навучання, якія працуюць, прад- 
стаўляюць, акрамя таго, выліску 
з працоўнай кніжкі, а тыя 3 іх, 
якія знаходзяцца на ўліку ў 
службе занятасці насельніцтва, 
— даведку, якая аб гэтым свед
чыць.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста.

13. Дакументы ад паступа
ючых на дзённую і завочную 
бюджэтныя формы навучання 
прымаюцца з 23 чэрвеня па 4 
ліпеня. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца з 6 ліпеня па 20 
ліпеня. Залічэнне ў склад сту- 
дэнтаў на бюджэтнае навучан
не — да 22 ліпеня.

Дакументы ад паступаючых 
на дзённую, завочную І дыстан- 
цыйную платныя формы наву
чання па вынгках субяседаван- 
ня па прадметах уступных эк- 
заменаў прымаюцца 3 23 чэр
веня па 23 ліпеня. Уступныя 
выпрабаванні праводзяцца: з 
18 ліпеня па 20 ліпеня І з 6 па 
8 жніўня. Прыём дакументаў 
для ўдзелу ў конкурсе на залі- 
чэнне на платнае навучанне — 
да 15 жніўня. Залічэнне.на 
платнае навучанне — да 17 
жніўня.

Дакументы ад паступаючых

прыемную камісію ці дасыла
юць па пошце наступныя даку
менты:

— заяву ўстаноўленага ўзо- 
ру на імя рэктара БДУ (форма 
№2);

— натарыяльна завераную 
копію дыплома аб вышэйшай 
адукацыі;

— натарыяльна завераную 
копію дадатку да дыплома;

— медыцынскую даведку па 
форме 086У (выдадзеную не 
раней як 15 мая 2003 года);

— 6 фотакартак памерам 
3x4 см.

Працуючыя прадстаўляюць, 
акрамя таго, выпіску з працоў- 
най кніжкі, а асобы, якія зна
ходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — да
ведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасвед- 
чанне асобы, выдадзенае орга
нам! Міністэрства ўнутраных 
спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, прад'яўляец- 
ца кожным абітурыентам аса- 
біста,

15. Дакументы ад асоб, якія 
жадаюць набыць другую вы- 
шэйшую адукацыю, прымаюц
ца з 23 чэрвеня па 23 ліпеня. 
Тэсціраванне праводзіцца: з 18 
ліпеня па 20 ліпеня і з 6 па 8 
жніўня. Залічэнне ў склад сту- 
дэнтаў — да 17 жніўня.

16. Асобьі, якія паступаюць 
у БДУ на паралельнае навучан
не, падаюць у прыёмную камісію 
ці дасылаюць па пошце наступ
ныя дакументы:

17. Дакументы ад асоб, якія 
паступаюць на паралельнае на
вучанне, прымаюцца з 23 чэр
веня па 23 ліпеня. Тэсціраван- 
не праводзіцца: з 18 ліпеня па 
20 ліпеня і з 6 па 8 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў — 
да 17 жніўня.

18. Уступныя выпрабаванні 
для асоб, якія жадаюць набыць 
першую вышэйшую адукацыю, 
і асоб, якія паступаюць на па
ралельнае навучанне, право
дзяцца па праграмах, што 
складзены на аснове адукацый- 
ных стандартаў агульнай сярэд
няй адукацыі і зацверджаны 
рэктарам БДУ. -

Выпускнікі папярэдніх гадоў 
могуць карыстацца па іх жа- 
данні замест праграмы па кур
се "Чалавек. Грамадства. Дзяр- 
жава" праграмай па курсе "Ча
лавек І грамадства".

Уступныя выпрабаванні для 
асоб, якія жадаюць набыць дру
гую вышэйшую адукацыю, пра
водзяцца па слецыяльна рас- 
працаваных праграмах, што за
цверджаны рэктарам БДУ.

19. Паступаючыя маюць 
права здаваць уступныя выпра- 
баванні па выбары на беларус
кай мове або на рускай мове.

Абітурыенты спецыяльнас- 
цей, па якіх прадугледжана маг- 
чымасць выбару выпрабавання - 
("бёларуская мова і літарату- 
ра" або "руская мова і літара- 
тура", "беларуская мова" або

(Заканчэнне на 3-й стар.)
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"руская мова"), паведамляюць 
аб сваім выбары пры падачы 
дакументаў.

20. Уступныя выпрабаванні 
па замежнай (англійскай, фран- 
цузскай, нямецкай, іспанскай) 
мове абітурыенты могуць зда- 
ваць па выбары, незалежна ад 
Таго, якую замежную мову яны 
вывучалі. Выключэннем з'яўля- 
ецца спецыяльнасць"рамана- 
германская (англійская, нямец- 
кая, французская) філалогія", 
пры паступленні на якую  
абітурыенты здаюць уступныя 
выпрабаванні па замежнай 
мове ў адпаведнасці з абранай 
спецыяльнасцю. Пры паступ- 
ленні на спецыяльнасць "рама- 
на-германская (італьянская) 
філалогія'' абітурыенты могуць 
здаваць уступныя вылрабаванні 
па замежнай (англійскай, фран- 
цузскай, нямецкай, іспанскай) 
мове па выбары, незалежна ад 
таго, якую замежную мову яны 
вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнас- 
цей, па якіх прадугледжана маг- 
чымасць выбару замежнай 
мовы, паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакумен- 
таў.

21. На конкурсных уступ
ных выпрабаваннях абітурыен- 
ты атрымліваюць адзйакі ў ба
лах ад 0 да 10. Абітурыенты, 
якія не з'явіліся на выпраба- 
ванне без уважлівых прычын 
або атрымалі адзнакі "нуль", 
"адзін" ці "два", а таксама за
брал! дакументы, да дапейшых 
выпрабаванняў і ўдзелу ў кон
курсе не дапускаюцца.

' 22. Пры паступленні на
дзённую бюджэтную форму 
навучання на механіка-матэма- 
тычны факультэт, факультэт 
прыкладной матэматыкі І 
інфарматыкі, фізічны факультэт, 
факультэт радыёфізікі І элект
рона , біялагічны факультэт, 
эканамічны факультэт конкурс 
праводзіцца па факультэце ў 
цэлым.

Пры паступленні на хімічны 
факультэт агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнасцей 
"хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)", "хімія 
(напрамак — навукова-педага- 
гічная дзейнасць)", "хімія (спе- 
цыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)", "хімія (напрамак 
— ахова навакольнага асярод- 
дзя)". Пры паступленні на ге- 
аграфічны факультэт агульны 
конкурс праводзіцца для спе
цыяльнасцей "геаграфія", "геа- 
графія (напрамак — геаінфар- 
мацыйныя сістэмы)", "геалогія 
і разведка радовішчаў карыс- 
ных выкапняў". Пры паступленні 
на гістарычны факультэт агуль
ны конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей "гісторыя", "му
зейная справа І ахова гісторы- 
ка-культурнай спадчыны", ''гісто- 
рыка-архівазнаўства". Пры па- 
ступленні на факультэт журна- 
лістыкі агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнасцей 
"журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI)", "журналісты-

ка (напрамак — аўдыёвізуаль- 
ныя CMI)". Пры паступленні на 
юрыдычны факультэт агульны 
конкурс праводзіцца для спе
цыяльнасцей "правазнаўства", 
"эканамічнае права".

Пры паступленні на іншыя 
факультэты конкурс право- 
дзіцца па асобных спецыяль- 
насцях.

23. На дзённую форму на
вучання асобы, якія скончылі 
сярэднюю навучальную ўстано- 
ву з залатым (сярэбраным) ме- 
далём, сярэднюю спецыяльную 
навучальную ўстанову або ПТВ 
(на аснове базавай-школы) з 
дыпломам з адзнакай, пры 
пасту пленні:

а) на механіка-матэматычны 
факультэт, факультэт прыклад
ной матэматыкі і інфарматыкі, 
фізічны факультэт, факультэт 
радыёф ізікі і электронікі, 
хімічны факультэт, біялагічны 
факультэт, геаграфічны факуль
тэт, гістарычньі факультэт, эка- 
намічны факультэт, на філапа- 
гічны факультэт (спецыяльнасці 
"беларуская філалогія", "руская 
філалогія"), факультэт менедж
менту нерухомай маёмасці, фа
культэт кіравання і сацыяльных 
тэхналогій, у Міжнародны гу- 
манітарны інстытут здаюць 
адзін экзамен, які прыведзены 
ў пераліку ўступных выпраба- 
ванняў першым. Пры атрьіманні 
адзнакі "восем", "дзевяць" або 
"дзесяць" яны вызваляюцца ад 
астатн іх  экзам енаў, пры 
атрыманні іншых станоўчых 
адзнак — здаюць астатнія эк
замены;

б) пры паступленні на фа
культэт філасофіі і сацыяльных 
навук, факультэт міжнародных 
адносін, юрыдычны факультэт, 
факультэт журналістыкі, філа- 
лагічны факультэт (спецыяль- 
насці "славянская (польская, 
балгарская) філалогія", "рама- 
на-германская (англійская, ня- 
мецкая, французская, італьянс- 
кая) філалогія") здаюць усе 
экзамены.

24. На завочную форму на
вучання асобы, якія скончылі 
сярэднюю спецыяльную наву
чальную ўстанову або ПТВ (на 
аснове базавай школы) з дып
ломам з адзнакай па адпавед- 
най ці роднаснай спецыяль- 
насці, а таксама асобы, якія скон- 
чылі сярэднюю навучальную 
ўстанову з залатым (сярэбра
ным) медалём І маюць стаж 
практычнай работы не менш за 
6 месяцаў па адпаведнай ці 
роднаснай спецыяльнасці, пры 
паступленні:

а) на механіка-матэматычны 
факультэт, хімічны факультэт, 
біялагічны факультэт, геагра- 
фічны факультэт, гістарычны 
факультэт, факультэт філасофіі 
І сацыяльных навук, філалагіч- 
ны факультэт, эканамічны фа
культэт, факультэт менеджмен
ту нерухомай маёмасці, фа
культэт кіравання І сацыяльных 
тэхналогій, у Міжнародны гу- 
манітарны інстытут здаюць 
адзін экзамен, які прыведзены 
ў пераліку ўступных выпраба- 
ванняў першым. Пры атрыманні 
адзнакі "восем", "дзевяць" або

дзесяць яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атры- 
манні іншых станоўчых адзнак 
— здаюць астатнія экзамены;

б) пры паступленні на юры
дычны факультэт, факультэт 
журналістыкі здаюць усе экза
мены.

25. Выпускнікі ліцэя БДУ 
2003 года, якія маюць у атэста- 
це толькі адзнакі "сем" І вы- 
шэй, прымаюцца на ўмовах, пра- 
дугледжаных дадзенымі "Пра
вшам! прыёму" для асоб, якія 
скончылі сярэднюю школу з 
залатым (сярэбраным) меда
лём.

26. Выпускнікі падрыхтоў- 
чага аддзялення БДУ 2003 года 
пры паступленні на спецыяль- 
насці, якія адпавядаюць профі- 
лю іх навучання, залічваюцца 
на падставах, што былі абумоў- 
лены ў дагаворах пры іх залі- 
чэнні на падрыхтоўчае аддзя- 
ленне.

27. Пераможцы І прызёры 
.міжнародных предметных 
апімпіяд школьнікаў, праведзе- 
ных з удзелам Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь 
у бягучым навучапьным годзе, 
залічваюцца без уступных вы- 
прабаванняў пры ўмове паступ- 
лення на адпаведныя спецыяль- 
насці.. Пры паступленні на 
іншыя спецыяльнасці такія асо
бы вызваляюцца ад уступнага 
выпрабавання па адпаведным 
прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі "дзесяць".

Пераможцы (дыпломы 1-й, 
2-й І 3-й ступеняў) рэспублі- 
канскіх прадметных алімпіяд 
школьнікаў, праведзеных Міні- 
стэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучаль- 
ным годзе, а таксама асобы, уз- 
нагароджаныя нагрудным зна
кам лаўрэата спецыяльных фон- 
даў Прэзідэнта Рэспублікі Бе
ларусь, залічваюцца без уступ
ных выпрабаванняў пры ўмове 
паступлення на адпаведныя спе- 
цыяльнасці. Пры паступленні 
на іншыя спецыяльнасці такія 
асобы вызваляюцца ад уступ
нага выпрабавання па адпавед- 

' ным прадмеце з выстаўленнем 
адзнакі "дзесяць".

Пералік спецыяльнасцей у 
БДУ і адлаведных ім агульнаа- 
дукацыйных прадметаў даецца 
Ў дадатку 4.

28. Пераможцы алімпіяд 
"Абітурыент БДУ-2003" за- 
лічваюцца без уступных выпра- 
баванняў на спецыяльнасці, вы- 
значаныя ў "Палажэнні аб алім- 
піядах". Прызёрам алімпіяд 
"Абітурыент БДУ-2003" пры па- 
ступленні на гэтыя спецыяль- 
насці па іх жаданні можа быць 
выстаўлена экзаменацыйная 
адзнака "дзевяць" або "восем" 
па адпаведным прадмеце ў за- 
лежнасці ад колькасці балаў, 
набраных імі ў заключным туры 
алімпіяды.

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па матэма- 
тыцы пры паступленні на ўсе 
спецыяльнасці механіка-матэ- 
матычнага факультэта адпавед- 
ная адзнака выстаўляецца па 
матэматыцы (вусна, з пісьмовым 
заданием).

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па матэма
тыцы і інфарматыцы пры пас- 
тупленні на ўсе спецыяльнасці 
факультэта прыкладной матэ- 
матыкі і інфарматыкі адпавед- 
ная адзнака выстаўляецца па 
матэматыцы (вусна, з пісьмовым 
заданием). -

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па фізіцы 
пры паступленні на ўсе спецы- 
яльнасці фізічнага факультэта 
адпаведная адзнака вы- 
стаўляецца па фізіцы (вусна, з 
пісьмовым заданием).

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па фізіцы І 
інфарматыцы пры паступленні 
на ўсе спецыяльнасці факуль
тэта радыёфізікі і электронікі 
адпаведная адзнака выстаўля- 
ецца па фізіцы (вусна, з пісьмо- 
вым заданием).

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па гісторыі 
пры паступленні на спецы- 
яльнасці "гісторыя", "гісторыка- 
архівазнаўсгва", "музейная спра
ва і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны" гістарычнага фа
культэта адпаведная адзнака 
выстаўляецца па сусветнай 
гісторыі XX стагоддзя (пісьмо- 
ва).

Прызёрам алімпіяды "Абі- 
турыент БДУ-2003" па бела- 
рускай мове пры паступленні на 
спецыяльнасць "беларуская 
філалогія" філалагічнага фа
культэта адпаведная адзнака 
выстаўляецца па беларускай 
мове і літаратуры (пісьмовае 
тэсціраванне).

Прызёрам алімпіяды "Абі-. 
турыент БДУ-2003" па рускай 
мове пры паступяенні на спе
цыяльнасць "руская філалогія" 
філалагічнага факультэта адпа
ведная адзнака выстаўляецца 
па рускай мове і літаратуры 
(пісьмовае тэсціраванне).

29. На завочную форму на
вучання па конкурсе ў першую 
чаргу залічваюцца абітурыен- 
ты, якія маюць сярэднюю спе
цыяльную ці сярэдню ю  
прафесійна-тэхнічную адука- 
цыю або стаж практычнай ра
боты не менш за 6 месяцаў і 
паступаюць на адпаведныя ці 
роднасныя спецыяльнасці.

Пералік спецыяльнасцей, 
якія адпавядаюць профілю на
вучання па завочнай форме, 
зацвярджаецца адпаведным за
гадай рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць 
на ўступных выпрабаваннях ад- 
нолькавую ці большую коль- 
касць балаў у параўнанні з ад- 
значанай вышэй катэгорыяй 
абітурыентаў, залічваюцца па 
конкурсе ў межах 20 % ад кан- 
трольных лічбаў прыёму па да- 
дзенай ’спецыяльнасці, а такса
ма. на вакантныя месцы, што 
застануцца пасля залічэння вы- 
шэйпералічаных асоб.

30. Выпускнікам сельскіх 
навучальных устаноў, якія 
забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй або прафе- 
сійна-тэхнічнай адукацыі (на 
аснове базавай школы), якія па- 
стаянна пражываюць у сельскіх 
населеных пунктах не менш 2

гадоў, пры паступленні на ўсе 
спецыяльнасці І формы наву
чання дадаткова налічваюцца 3 
балы. Тэта правіла не распаў- 
сюджваецца на абітурыентаў, 
якія пасля атрымання сярэдняй 
адукацыі займаліся ў іншых на
вучальных установах, і абітуры- 
ентаў, якія скончылі сельскія на- 
вучальныя ўстановы новагатыпу 
(ліцэі, гімназіі і інш.).

31. Залічэнне абітурыентаў 
на ўмовах мэтавай кантрактнай 
падрыхтоўкі спецыялістаў 
ажыццяўляецца па асобным 
конкурсе згодна планаў мэта- 
вага кантрактнага набору, зац- 
верджаных прыёмнай камісіяй 
БДУ. Ha залічэнне на ўмовах 
мэтавай кантрактнай падрых- 
тоўкі спецыялістаў абітурыенты 
могуць прэтэндаваць толькі пры 
атрыманні на ўступных выпра
баваннях адзнак у балах не 
ніжэй чым "пяць". У выпадку, 
калі конкурс на мэтавыя кант- 
рактныя месцы па якім-небудзь 
раёне (рэгіёне, арганізацыі) 
рэспублікі складзе менш за 2 
чалавекі на месца, прадстаўнікі 
гэтага раёна (рэгіёна, арганіза- 
цыі) паступаюць на агульных 
падставах.

Асобы, не залічаныя на ўмо- 
вах мэтавага кантрактнага на
бору, маюць права ўдзёльнічаць 
у агульным конкурсе.

32. На спецыяльнасць "мыт
ная справа" абітурыенты пры
маюцца толькі па накіраваннях 
Дзяржаўнага мытнага камітэта 
згодна з адпаведным "Лалажэн- 
нем", зацверджаным рэктарам 
БДУ.

33. Выпускнікі юрыдычна- 
га капеджа БДУ прымаюцца на 
юрыдычны факультэт згодна з 
адпаведным "Палажэннем", за
цверджаным рэктарам БДУ.

34. Па-за конкурсам пры 
атрыманні на ўступных выпра- 
баваннях адзнак у балах не 
ніжэй чым "тры", пры паступ- 
ленні на дзённую І завочную 
формы навучання залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) дзеці-сіроты і дзеці, што 

застал іся без апекі бацькоў;
в) дзеці з сем'яў ваеннас- 

лужачых або рабочых і слу- 
жачых, што займапі штатныя па- 
сады ў воінскіх часцях, якія 
загінулі (памерлі) ці сталі 
інвалідамі ў'час праходжання 
вайсковай службы або працы 
ў складзе савецкіх войск на 
тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці 
з сем’яў ваеннаслужачых, якія 
загінулі (памерлі) у мірны час 
пры праходжанні вайсковай 
службы;

г) дзеці з сем'яў асоб на- 
чальніцкага і радавога складу 
органаў унутраных спраў, якія 
загінулі (памерлі) ці сталі 
інвапідамі пры выкананні служ- 
бовых абавязкаў на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя 
дзеянні, а таксама дзеці з сем'- 
яў асоб начальніцкага і рада
вога складу органаў унутраных 
спраў, якія загінулі (памерлі) у 
мірны час пры выкананні служ- 
бовых абавязкаў;

д) дзеці з сем'яў асоб на- 
чальніцкага і радавога складу

органаў фінансавых рассле- 
даванняў Рэспублікі Беларусь, 
якія загінулі (памерлі) пры вы- 
кананні службовых абавязкаў;

е) інваліды 1-й і 2-й груп, а 
таксама дзеці-інваліды;

ж) асобы, якія маюць іль- 
готы ў адпаведнасці з арт. 18 
Закона Рэспублікі Беларусь 
"Аб сацыяльнай абароне гра- 
мадзян, пацярпеўшых ад катас
трофы на Чарнобыльскай 
АЭС";

з) асобы беларускай нацы- 
янальнасці, якія з'яўляюцца гра- 
мадзянамі іншых дзяржаў і пра
жываюць на іх тэрыторыі, па рэ- 
камендацыях беларускіх супо- 
лак або ўстаноў адукацыі пры 
паступленні на спецыяльнасці 
"гісторыя", "беларуская філало- 
гія".

35. Пры іншых.роўных умо- 
вах пераважнае права на 
залічэнне пры паступленні на 
дзённае і завочнае навучанне 
маюць:

а) інвапіды 3-й групы;
б) асобы, якія маюць ільготы 

ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 
24, 25 Закона Рэспублікі Бе
ларусь "Аб сацыяльнай абаро
не грамадзян, пацярпеўшых ад 
катастрофы на Чарнобыльскай 
АЭС";

в) ваеннаслужачыя, звольне- 
ныя ў запас, якія маюць !льго
ты, устаноўленыя заканадаў- 
ствам, і рэкамендацыі воінскіх 
часцей;

г) пераможцы рэспублі- 
канскіх І абласных прадметных 
алімпіяд школьнікаў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучапьным годзе;

д) пераможцы рэспублі- 
канскіх І абласных турніраў і 
конкурсаў па предметах уступ
ных выпрабаванняў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучапьным годзе;

е) абітурыенты, якія атры- 
малі лепшыя адзнакі на някон- 
курсных экзаменах;

ж) выпускнікі Ліцэя БДУ 
2003 года;

з) выпускнікі падрыхтоўча- 
га аддзялення БДУ 2003 года 
пры паступленні на спецыяль- 
насці, якія адпавядаюць профі- 
лю іх навучання;

і) выпускнікі Нацыянальна- 
га дзяржаўнага гуманітарнага 
ліцэя імя Якуба Коласа 2003 
года пры паступленні на адпа
ведныя слецыяльнасці;

к) асобы, якія маюць стаж 
практычнай работы не менш 
двух гадоў;

л) асобы, якія скончылі ся- 
рэднюю навучальную ўстано- 
ву з залатым (сярэбраным) ме
далём, сярэднюю спецыяльную 
навучальную ўстанову або ПТВ 
(на аснове базавай школы) з 
дыпломам з адзнакай.

36. Усе іншыя пытанні, звя- 
заныя з прыёмам у БДУ, якія 
не адлюстраваны ў дадзеных 
"Правілах прыёму", канчаткова 
вырашаюцца прыёмнай ка- 
місіяй БДУ.



Б Ш Ж К І В Е Р С І Т Э Т 2003 год, № № 4-5(1869-1870)"")

Дадатак I

ПЕРДЛІК 
УСТУПНЫХ ВЫПРДБДВДИНЯ9 

У БДУ У Z003 ГОДЗЕ

Ф акул ьтэты , 
спе ц ы ял ьна сц і, 

напрам кі спе цы ял ьна сцей , 
сп е ц ы я л іза ц ы і

У ступны я в ы праб ава нн і

М ЕХАНІКА-М АТЭМ АТЫ ЧНЫ
Ф АКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (Дз, 3)
2. Матэматыка (спецыялізацыя 
—  матэматычная электроніка)
(Дз)
3. Матэматыка (напрамак —  
камп’ютэрная матэматыка) (Дз)
4. Матэматыка (напрамак —  
эканамічная дзейнасць) (Дз)
5. Механіка (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ) 
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(MT)

Ф АКУЛЬТЭТ ПРЫ КЛАДНОИ 
М АТЭМ АТЫ КІ I ІН Ф АРМ АТЫ КІ
1. Прыкладная матэматыка (Дз)
2. Інфарматыка (Дз)
3. Эканамічная кібернетыка (Дз)
4. Актуарная матэматыка (Дз)
5. Камп'ютэрная бяспека 
(напрамак —  матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)
(Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ) 
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

Ф АКУЛЬТЭТ Р АДЫ ЕФ ІЗ ІК І 
I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка (Дз)
2. Фізічная электроніка (Дз) .
3. Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя —  
камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных 
паслуг) (Дз)
4. Камп’ютэрная бяспека 
(напрамак —  радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя 
сродкі) (Дз)

1. Фізіка (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Ф ізіка (пісьмова) (ЦТ)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

Ф ІЗІЧН Ы  Ф А КУЛЬТЭ Т
1. Фізіка (напрамак —  навукова- 
даследчая дзейнасць) (Дз)
2. Фізіка (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць) (Дз)
3. Фізіка (напрамак —  ■ 
кіраўніцкая дзейнасць) (Дз)
4. Фізіка (напрамак —  
вытворчая дзейнасць) (Дз)

1. Ф ізіка (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Ф ізіка (пісьмова) (ЦТ)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

Х ІМ ІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць) (Дз) •
2. Хімія (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць) (Дз)
3. Х імія (спецыялізацыя — хімія 
лекавых прэпаратаў) (Дз)
4. Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяроддзя) (Дз)

1. Хімія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

5. Хімія (напрамак —  
фармацэўтычная дзейнасць) 
(Дз, 3)

1. Хімія (вусна, з пісьмовым 
заданием) ■
2. Біялоля (пісьмова)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

Б ІЯ Л А П Ч Н Ы  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Біялогія (Дз, 3)
2. Біялогія (напрамак —  
біятэхналогія) (Дз)
3. Біяэкалогія (Дз, 3)

1. Біялогія (гксьмова)
2. Х імія (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ГЕ А ГР А Ф ІЧН Ы  Ф А КУЛЬТЭ Т
1. Геаграфія (Дз, 3)
2. Геаграфія (напрамак —  
геаінфармацыйныя сістэмы) 
(Дз)
3. Геалогія і разведка . 
радовішчаў карысных выкапняў 
(Дз)

1, Геаграфія (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

4. Геаэкалогія (Дз, 3) 1. Геаграфія (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Біялогія (пісьмова)
3*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

ЭКАНАМ ІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя (Дз, 3)
2. Эканоміка (Дз)
3. Фінансы і крэдыт (Дз, 3)
4. Менеджмент (спецыялізацыя
—  міжнародны менеджмент)
(Дз, 3)
5. Менеджмент (спецыялізацыя
—  сацыяльны менеджмент) (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)

Ф акул ьтэты , 
спе ц ы ял ьна сц і, 

напрам кі спецы ял ьнасцей , 
сп е ц ы я л іза ц ы і

У ступны я вы праб ава нн і

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя (Дз, 3)
2. Музейная справа І ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны 
(Дз, 3)
3. Гісторыка-архівазнаўства (Дз, 3)

1. Гісторыя Бепарусі (вусна, з 
лісьмовым заданием)
2. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура . 
(пісьмовае тэсціраванне)

4. Дакументазнаўства І - 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання (Дз, 3)

1. Гісторыя Беларусі (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Сусветная гісторыя XX ста
годдзя (пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием) _
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і пітаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Фіпасофія (Дз, 3)
2. Сацыялопя (Дз, 3)
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак—  сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць) (Дз)

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(вусна, з пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

4. Псіхалогія (Дз) 1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым . 
заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)
4. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

5. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву) (Дз, 3)

1. Біялогія (пісьмова)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

Ю Р Ы ДЫ Ч Н Ы  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія (Дз)

1. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

2. Правазнаўства (Дз, 3)
3. Эканамічнае права (Дз)

1. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием) .
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Матэматыка (пісьмова) (ЦТ)

Ф ІЛ А Л А ГІЧ Н Ы  ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская ф ілалогія (Дз, 3)
2. Славянская (польская) 
ф ілалогія (Дз)

1. Беларуская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Беларуская літаратура 
(вусна, з пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з . 
пісьмовым заданием)

3. Руская ф ілалогія (Дз, 3)
4. Славянская (балгарская) 
ф ілалогія (Дз)

1. Руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Руская літаратура (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

5. Рамана-германская 
(англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) 
філалогія (Дз)

1. Замежная мова (вусна, з 
аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка- 
граматычны тэст)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
4. Беларуская літаратура або 
руская літаратура (вусна, з 
пісьмовым заданием)

Ф АКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Ж урналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI) (Дз, 3)
2. Ж урналістыка (напрамак —  
аўдыёвізуальныя CM!) (Дз)
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак —  тэхналогіі 
камунікацыі) (Дз)
4. Літаратурная работа (Дз)

1. Творчае сачыненне (на 
беларускай або рускай мове)
2. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Творчае тэсціраванне з эле
ментам! інтэрв'ю або рэпартажа 
(вусна, з пісьмовым заданием)

5. Міжнародная журналістыка 
(Дз)

v ' ■

1. Творчае сачыненне (на 
беларускай або рускай мове)
2. Чалавек. Г рамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
3. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граміатычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
4. Творчае тэсціраванне з эле
ментам! інтэрв'ю або рэпартажа 
(вусна, з пісьмовым заданием)

Ф а кул ь тэты , 
спе ц ы ял ь на сц і, 

напрам кі спе ц ы ял ьна сц ей , 
с п е ц ы я л іза ц ы і

У ступны я вы праб ава нн і

Ф А КУЛЬТЭ Т М ІЖ НАРОДНЫ Х 
АДНОСІН
1. М іжнародныя адносіны (Дз)

1. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І . 
аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(сачыненне)

2. Лінгвакраіназнаўства (Дз)
3. М іжнароднае права (Дз)

1. Сусветная гісторыя XX 
стагоддзя (пісьмова)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам і 
аўдзіраваннем)
3. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

4. Сусветная эканоміка (Дз)
5. Менеджмент (спецыялізацыя' 
—  менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму) (Дз)
6. Мытная справа (Дз)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
лексіка-граматычным тэстам І 
аўдзіраваннем)
3. Геаграфія (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

Ф А КУЛЬТЭ Т КІР А В А Н НЯ I 
С А Ц Ы Я ЛЬН Ы Х  ТЭ ХНАЛРГІЙ
1. Правазнаўства (спецыяліза- 
цыя —  прававое забеспячэнне 
бізнесу) (Дз, 3, Дыст)
2. Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву) (Дз, 3, Дыст)
3. Сацыяльная работа (спецыя- 
лізацыя —  сацыяльная рэабілі- 
тацыя асобы) (Дз, 3, Дыст)

1. Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава (вусна, з пісьмовым 
заданием)
2. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

4. Менеджмент 
(спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам) (Дз, 3, Дыст)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)

МІЖ НАРОДНЫ  ГУМ АНІТАРНЫ  
ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы
(Дз)

1. Замежная мова (вусна, з 
аўдзіраваннем)
2. Замежная мова (лексіка- 
граматычны тэст)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)

2. Культуралогія (Дз, 3) 1. Сусветная гісторыя XX ста
годдзя (пісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
пісьмовае тэсціраванне)

3. Дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў (Дз)
4. Архітэктура (напрамак —  
рэстаўрацыя І рэгенерацыя 
архітэктурнага асяроддзя) (Дз)

1. Малюнак
2. Вольная кампазіцыя
3. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
4*. Беларуская мова або руская 
мова (пісьмовае тэсціраванне) 
(ЦТ)

5. Маркетынг (Дз, 3) 1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Замежная мова (вусна, з 
пісьмовым заданием)
3. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
пісьмовае тэсціраванне)

Ф АКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ 
НЕРУХОМАЙ МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя 
—  менеджмент нерухомай 
маёмасці) (Дз, 3)

1. Матэматыка (вусна, з 
пісьмовым заданием)
2. Беларуская мова і літаратура 
або руская мова і літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Замежная мова.(вусна, з 
пісьмовым заданием)

Дз  —  дзённая форма навучання
3  —  завочная форма навучання
Дыст —  дыстанцыйная форма навучання
*  —  няконкурсныя экзамены
ЦТ  —  залічваюцца вынікі цэнтралізаванага
тэсціравання
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SKIS ПАСТУПАЮЦЬ HA ПЛАТПАЕ ИДВУЧАННЕ ДЛЯ НДБЫЦЦЯ ДРУГОЙ ВЫШЭЙШАЙ АДУКАЦЫІ

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацы і

Уступныя
выпрабаванні

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя —  матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (напрамак— камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
5. Механіка

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫК! I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка •
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак —  матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫ ЕФІЗІКІI ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак—  радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)

1. Фізіка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак —  навукова-даследчая 
дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак —  навукова-педагапчная 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак— кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак—  вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя —  хімія лекавых прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак.—  ахова навакольнага асяроддзя)
5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)

1. Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак —  біятэхналогія)
3. Біяэкалогія

1. Біялогія

. Ф акул ьтэты , 
спе цы ял ьна сц і, 

напрам кі спе цы ял ьна сцей , 
спе ц ы ял іза ц ы і

Уступныя
выпрабаванні

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак —  геаінфармацыйныя сістэмы
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання -

1. Гісторыя 
Беларусі

ФІЛАПАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія ,
2. Славянская (польская) філалогія

1. Беларуская 
мова

3. Руская фіпалогія
4. Славянская (балгарская) фіпалогія

1. Руская мова

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)
4. Псіхалогія
5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  медыка- 
сацыяльная дапамога насельніцтву)

I .  Асновы 
філасофіі

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт ‘
4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  сацыяльны 
менеджмент)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

Ю Р Ы ДЫ Ч Н Ы  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія
2. Правазнаўства
3. Эканамічнае права

1. Асновы 
права

Ф а кул ь тэты , 
спе ц ы я л ь н а сц і, 

напр ам кі спе ц ы ял ьна сц е й , 
с п е ц ы я л іза ц ы і

Уступныя
выпрабаванні

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАПІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак —  друкаваныя СМІ)
2. Журналістыка (напрамак — аўдыёвізуальныя СМІ)
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак —  тэхналогіі 
камунікацыі)
4. Літаратурная работа
5. Міжнародная журналістыка

1. Асновы 
функцыяна- 
вання сродкаў 
масавай 
інфэрмацыі

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраіназнаўства 
3; Міжнароднае права

1. Сусветная 
гісторьія XX 
стагоддзя

4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент у 
сферы міжнароднага турызму)
6. Мытнаясправа

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя— прававое 
забеспячэнне бізнесу)

1. Асновы 
права

2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога насельніцтву)
3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабілітацыя асобы)

1. Асновы 
філасофіі

4. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

МІЖНАРОДНЫ ГУМАНІТАРНЫ ІНСТЫТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

1. Замежная 
мова

2. Культуралогія 1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя

3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў
4. Архітэктура (напрамак —  рэстаўрацыя і 
рэгенерацыя архітэктурнага асяроддзя)

1. Выяўленчае 
мастацтва

5. Маркетынг 1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАЙ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент 
нерухомай маёмасці)

1. Асновы
эканамічнай
тэорыі

Дада,ак3 ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛШ, ПА ЯКІХ ПРДВ0Д31ЦЦД ТЭСЩРАВАННЕ АБІТУРЫЕНТДУ, 
SKIS  ПАСТУПАЮЦЬ НА ПЛАТПАЕ ПАРАЛЕЛЬПАЕ НАВУЧАННЕ

Ф а кул ь тэты , 
сп е ц ы я л ь н а сц і, 

напрам кі спе ц ы ял ьна сц ей , 
сп е ц ы я л іза ц ы і

У ступны я
вы пр а б а ва нн і

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыяпізацыя —  матэматычная 
элекгроніка)
3. Матэматыка (напрамак —  камп’ютэрная 
матэматыка) . -
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць) -
5. Механіка

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп’ютэрная бяспека (напрамак —  
матэматычныя метады І праграмныя сістэмы)

1. Матэматыка

Ф АКУЛЬТЭТ Р А Д Ы Е Ф ІЗ ІК ІI ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка .
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя —  
камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і інфармацыйных 
паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак —  
радыёфізічныя метады і праграмна-тэхнічныя 
сродкі)

1. Фізіка

Ф ІЗІЧН Ы  Ф А КУЛЬТЭ Т
1. Фізіка (напрамак —  навукова-даследчая 
дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак —  вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка

ХІМІЧНЫ Ф А КУЛЬТЭ Т
1. Хімія (напрамак —  навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя —  хімія лекавых 
прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак —  ахова навакольнага ■ 
асяроддзя)
5. Хімія (напрамак —  ф армацэўтычная 
дзейнасць)

1. Хімія

Ф акул ьтэты , 
спе цы ял ьна сц і, 

напрам кі спецы ял ьнасцей , 
спе ц ы ял іза ц ы і

У ступны я
вы праб ава нн і

Б ІЯ ЛАГІЧН Ы  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Біялогія ■
2. Біялогія (напрамак —  біятэхналогія)
3. Біяэкалогія

1, Біялогія

ГЕ А ГР А Ф ІЧН Ы  ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак —  геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ГІСТАРЫ ЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

1. Гісторыя 
Бела ру сі

Ф ІЛ А Л А ГІЧ Н Ы  ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская) філалогія

1. Беларуская 
мова

3. Руская філалогія
4. Славянская (балгарская) філалогія

1. Руская мова

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, 
французская, італьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

Ф А КУЛЬТЭ Т Ф ІЛ А С О Ф ІІI С АЦЫ ЯЛЬНЫ Х 
НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)
4. Псіхалогія
5. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)

1. Чалавек. 
Грамадства, 
Дзяржава
2. Замежная 
мова

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт .
4. Менеджмент (спецыялізацыя —  міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  оацыяльны 
менеджмент)

1. Матэматыка

Ф а кул ь тэты , 
сп е ц ы я л ь н а сц і, '  

напр ам кі спе ц ы ял ьна сц е й , 
сп е ц ы я л іза ц ы і

У ступны я
вы праб аванн і

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія
2. Правазнаўства
3. Эканамічнае права

1. Чалавек.
Грамадства. 
Дзяржава
2. Замежная мова

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАПІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак —  друкаваныя CMI)
2. Журналістыка (напрамак —  аўдыёвізуальныя 
CMI)
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)
4. Літаратурная работа
5. Міжнародная журналістыка

1. Чалавек.
Г рамадства. 
Дзяржава
2. Замежная мова

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнароднае права

1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя
2. Замежная мова

4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент 
у сферы міжнароднага турызму)
6. Мытная справа

1. Матэматыка
2. Замежная 
мова

Ф А КУЛЬТЭ Т КІРАВАННЯ I С А Ц Ы Я ЛЬН Ы Х  
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя —  лрававое 
забеспячэнне бізнесу)
2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)
3. Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
сацыяльная рэабілітацыя асобы)

1. Чалавек.
Грамадства.
Дзяржава

4. Менеджмент (спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам)

1. Матэматыка

МІЖ НАРОДНЫ  ГУМ АНІТАРНЫ  ІНСТЫ ТУТ
1. Сучасныя замежныя мовы

1. Замежная 
мова

2. Культуралогія 1. Сусветная 
гісторыя XX 
стагоддзя

3. Дызайн прадметна-прасторавых комплексаў
4. Архітэктура (напрамак —  рэстаўрацыя і 
рэгенерацыя архітэктурнага асяроддзя)

1. Малюнак
2. Вольная 
кампазіцыя

5. Маркетынг 1. Матэматыка
ФАКУЛЬТЭТ МЕНЕДЖМЕНТУ НЕРУХОМАИ 
МАЁМАСЦІ
1. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент 
нерухомай маёмасці)

1 . Матэматыка
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Дадатак 4

DEPMlX СПЕЦЫЯЛЬНДСЦЕЙ 9 БДУ 
I АДПАВЕДЯЫХ IH 

ДГУЛЬЯДДДУКДЦЫЙНЫХ ПРДДНЕТДУ
Факультеты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

. спецыялізацыі

Уступныя
выпрабаванні

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя —  матэматычная 
элекгроніка)
3. Матэматыка (напрамак — камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
5. Механіка

1. Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІI 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Эканамічная кібернетыка
3. Актуарная матэматыка

1. Матэматыка

4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак— матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)
5. Інфарматыка

1. Матэматыка
2. Інфарматыка

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камерцыйная дзейнасць (спецыяпізацыя —  
камерцыйная дзейнасць на рынку радыёэлектронных 
сродкаў і інфармацыйных паслуг)
4. Камп'ютэрная бяспека (напрамак —  радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)

1. Фізіка

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак—  навукова-даследчая дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць) .
3. Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак —  вытворчая дзейнасць)

1. Фізіка
2. Астраномія

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак —  навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (спецыялізацыя —  хімія лекавых прэпаратаў)
4. Хімія (напрамак—  ахова навакольнага асяродцзя)
5. Хімія (напрамак — фармацэўтычная дзейнасць)

1. Хімія

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біяпогія (напрамак —  біятэхналогія)
3. Біяэкапогія

1. Біялогія .

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак—  геаінфармацыйныя 
сістэмы) •
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў
4. Геаэкалогія

1. Геаграфія

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Гісторыя . -
2. Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства

1. Гісторыя 
Беларусі

4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

1. Гісторыя 
Беларусі
2. Інфарматыка

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт ,
4. Менеджмент (спецыялізацыя —  міжнародны 
менеджмент)
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  сацыяпьны 
менеджмент)

1. Матэматыка

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская фіпалогія _
2. Славянская (польская) філалогія

1.. Беларуская 
мова і 
літаратура

3. Руская фіпалогія
4. Славянская (балгарская) філалогія

1. Руская мова 
і літаратура

5. Рамана-германская (англійская, нямецкая, . 
французская, італьянская) філалогія

1. Замежная 
мова

ПЛАН ПРЫ ЕНУ НА I  КУРС БДУ У  Z003 П Д З Е  
(дыстанцыйнзя форма навучання)

Факультет' Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

выні-
ках

экза-
ме-
наў

па
В Ы Н І-

ках
субя-
седа-
вання

Факультет 
кіравання і 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя —  
прававое забеспячэнне бізнесу)

— — 100

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

50

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

50

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

— — 100

УСЯГО — — 300

ПЛАН ПРЫЕНУ ПД I  КУРС БДУ 
Ў 2063 ГОДЗЕ

(язённая форма навучання)
Факультэт

Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне

Xna 
вы Hi- 
ках 

экза- 
ме- 
наў

па
ВЫ Hi-
ках

субя-
седа-
вання

Механіка-
матэматычны
факультет

Матэматыка 80 10 5
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

25 10 5

Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрная матэматыка)

20 10 5

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

20 10 5

Механіка 25 10 5
Факультэт 
прыкладной 
матэматыкі І 
інфарматыкі

Прыкладная матэматыка 80 10 5
Інфарматыка 60 10 5
Эканамічная кібернетыка 15 10 5
Актуарная матэматыка 15 10 5
Камп’ютэрная бяспека (напрамак . 
—  матэматычныя метады І 
праграмныя сістэмы)

15 10 5

Фізічны
факультет

Фізіка (напрамак—  навукова- 
даследчая дзейнасць)

55 10 5

Фізіка (напрамак—  навукова- 
педагагічная дзейнасць)

25 ■ 5 5

Фізіка (напрамак —  вытворчая 
дзейнасць)

25 5 5

Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая 
дзейнасць)

20 5 5

Факультэт 
радыёфізікі і 
электронікі

Радыёфізіка 60 10 5
Фізічная электроніка 50 10 5
Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя —  камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў І 
інфармацыйных паслуг)

10 10 5

Камп’ютэрная бяспека (напрамак 
— радыёфізічныя метады І 
праграмна-тэхнічныя сродкі)

10 10 5

Хімічны
факультэт

Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)

40 5 5

Хімія (напрамак— навукова- 
оедагагічная дзейнасць)

20 5 5

Хімія (спецыялізацыя —  хімія 
лекавых прэпаратаў)

25 5 5

Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяродцзя)

15 5 5

Хімія (напрамак — 
фармацэўтычная дзейнасць)

15 30 5

Біялагічны
факультет

Біялогія 65 24 6
Біялогія (напрамак —  біятэхналогія) 20 6 5
Біяэкалогія 15 6 5

Геаграфічны
факультет

Геаграфія 65 5 5
Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы) .

15 5 5

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

15 5 5

Геаэкалогія 15 5 5
Гістарычны
факультет

Гісторыя 75 20 '5
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

15 7 5

Псторыка-архівазнаўства 15 7 5
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

15 15 5

Эканамічны
факультэт

Эканамічная тэорыя 15 15 5
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

15 15 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

15 10 5

Эканоміка 15 15 5
Фінансы і крэдыт 15 15 5

Факультэт 
філасофіі і 
сацыяльных 
навук

Фіпасофія 30 10 5
Сацыялогія 20 8 5
Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)

20 8 5

Псіхалогія ' 20 8 5
Сацыяльная работа (спецыя- 
пізацыя —  медыка-сацыяльная 
дапамога насельніцтву)

15 10 5

Факультет
журналістыкі

Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ) .

35 15 5

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуапьныя СМІ)

15 10 5

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

15 10 5

Літаратурная работа 15 10 5
Міжнародная журналістыка 15 10 5

Філалагічны
факультет

Беларуская філалогія 70 8 5
Руская філалогія 50 8 5
Славянская (польская) філалогія 10 5 5
Славянская (балгарская) філалогія 10 5 5
Рамана-германская (ангпійская) 
філалогія

30 10 5

Рамана-германская (французская) 
філалогія

15 5 5

Рамана-германская (нямецкая) 
філапогія

15 5 5

Рамана-германская (італьянская) 
фіпалогія

15 5 5

Факультет
Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

выні-
ках

экза-
ме-
наў

па
вын-
іках

субя-
седа-
вання

Факультэт
міжнародных
адносін

Міжнародныя адносіны 20 20 5
Лінгвакраіназнаўства 10 5 5
Міжнароднае права 20 20 5
Сусветная эканоміка 20 20 5
Менеджмент (спецыялізацыя —  , 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

15 20 5

Мытная справа 20 15 5
Юрыдычны
факультет

Правазнаўства 130 35 10
Эканамічнае права 25 15 5
Паліталогія 20 10 5

Факультэт 
кіравання І 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

— 45 5

Сацыяльная работа (спецыяліацыя 
—  сацыяльна-псіхалагічная 
дапамога насельніцтвў)

45 5

Сацыяльная работа (спецыяліацыя 
— сацыяльная рэабілітацыя асобы)

— 45
\

5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне.персаналам)

—■ 45 5

Міжнародны
гуманітарны
інстытут

Сучасныя замежныя мовы — 60 10
Дызайн (напрамак —  дызайн
прадметна-прасторавых
комплекоаў)

30 5

Архітэктура (напрамак — 
рэстаўрацыя і рэгенерацыя 
архітэктурнага асяроддзя)

20 5

Культуралогія — 10 5
Маркетынг — 35 5

Факультэт
менеджменту
нерухомай
маёмасці

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)

50 5

УСЯГО 1825 1085 391

ПЛАН ПРЫ ЕНУ НА I  КУРС БДУ У  2003 ГОДЗЕ 
(завочная форма навучання)

Факультэт Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву
чанне

Платнае
навучанне
па

ВЫНІ-

ках
экза-
ме-
наў

па
ВЫНІ-

ках
субя-
седа-
вання

Механіка-
математычны
факультэт

Матэматыка 25 5 5

Біялагічны
факультет

Біялогія 40 ■ 20 5
Біяэкалогія 10 6 5

Х ІМ ІЧ Н Ы

факультет
Хімія (напрамак — 
фармацэўтычная дзейнасць)

15 25 5

Геаграфічны
факультет

Геаграфія 20 5 5
Геаэкалогія 20 5 5

Гістарычны
факультэт

Гісторыя 40 10 5
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

15 5 5

Гісторьпка-архівазнаўства 15 5 5
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

15 10 5

Эканамічны
факультет

Эканамічная тэорыя 10 10 5
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

10 10 5

Фінансы і крэдыт 10 10 5
Факультэт 
філасофіі 'I 

сацыяльных 
навук

Філасофія 15 5 5
Сацыялогія 15 5 5
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

15 10 5

Факультет
журналістыкі

Журналістыка 40 20 5

Філалагічны
факультет

Беларуская філапогія 25 5 5
Руская філалогія 25 5 5

Юрыдычны
факультет

Правазнаўства 70 20 5
Правазнаўства (2-я вышэйшая 
адукацыя)

— — 50

Факультэт 
кіравання І 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

— 20 5

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

20 5

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

20 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

— 30 5

Факультэт
менеджменту
нерухомай
маёмасці

Менеджмент (спецыялізацыя —  
менеджмент нерухомай маёмасці)

— 25 5

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці) 
(2-я вышэйшая адукацыя)

5

Міжнародны
гуманітарны
інстытут

Культуралогія — 10 5
Маркетынг — 5 5

УСЯГО 450 326 190
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3BECTK1 ДБ А Г У Л Ь Н Ы М  КОНК УРСЕ  
Н А I  КУРС  БДУ У  1 9 9 8 -Z 0 0 Z  Г А Д А Х  

(дзённая бюджетная форма навучання)
Спецыяльнасці 

(напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі)

Кон
курс 

1998 г.

Кон
курс 

1999 г.

Кон
курс 

2000 г.

Кон
курс 

2001 г.

.Кон
курс 

2002 г.

Матэматыка 2.45 2.49 2.4 2.75 3.16
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электрон іка)

2.4 2.52 3.0 2.75 3.16

Матэматыка (напрамак — 
камп'ютэрная матэматыка)

3.6 2.6 2.8 2.75 3.16

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

3.15 4.0 3.4 2.75 3.16

Механіка 2.56 2.32 2.5 2.75 3.16
Прыкпадная матэматыка З.ЗЗГ '3.06 3.4 3.70 2.75
Інфарматыка 3.26 3.38 3.4 3.70 2.75
Эканамічная кібернетыка 2.1 4.4 4.5 3.70 2.75
Актуарная матэматыка 3.05 3.8 3.5 3.70 2.75
Камп'ютэрная бяспека(напрамак —  
матэматычныя метады І праграмныя 
сістэмы)

2.75

Фізіка 2.48 2.06 2.1 2.20 2.10
Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая 
дзейнасць)

— — 2.7 2.20 2.10

Радыёфізіка 2.14 2:35 2.6 2.28 209
Фізічная электроніка 2.52 2.3 2.6 2.28 2.09
Камерцыйная дзейнасць (спецы- 
ялізацыя — камерцыйная дзейнасць 
на рынку радыёэлектронных сродкаў 
і інфармацыйных паслуг)

3.47 3.47 3.9 3.13 1.47

Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады і праграмна- 
тэхнічныя сродкі)

2.09

Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95

Хімія (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць)

2.35 2.4 2.3 3.16 2.95

Хімія (напрамак —  хімія лекавых 
прэпаратаў)

3.52 2.8 2.8 3.16 2.95

Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяроддзя) .

2.47 2.53 3.0 3.16 2.95

Біялогія 3.66 4.26 3.1 4.26 4.32
Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 3.5 2.65 3.4 4.26 4.32
Біяэкалогія 3.47 3.87 4.3 4.26 4.32
Геаграфія 2.54 2.05 2.5 2.63 2.36
Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

— 2.2 3.4 2.63 2.36

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

1.9 2.67 2.9 2.63 2.36

Геаэкалогія 2.6 2.73 3.3 3.40 5.27
Паліталогія 3.75 4.3 4.7 4.65 3.85
Правазнаўства 4.3 3.39 3.1 3.14 3.00
Эканамічнае права — — 3.1 3.12 3.72
Філасофія 4.9 3.07 3.3 4.07 4.23
Сацыялогія 6.65 4.15 3.8 4.70 5.20
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— сацыяльныя тэхналогіі, навукова- ' 
педагагічная дзейнасць)

6.53 6.07 4.2 6.0 4.85

Псіхалогія 3.72 3.56 4.6 4.15 5.10
Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
—медыка-сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

2.4 4.13 4.80

Гісторыя 3.33 2.37 2.9 2.46 2.79
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

3.2 2.53 2.5 2.46 2.79

Гісторыка-архівазнаўства 2.93 3.0 2.7 2.46 2.79
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

— — — 2.46 3.87

Беларуская фіЛалогія 3.11 2.74 2.6 3.39 3.51
Руская філалогія 3.1 3.48 2.4 2.70 3.34
Славянская філалогія 2.48 3.13 5:3 4.0 4.95
Рамана-германская (англійская) 
філалогія

6.28 4.56 5.2 10.08 7.80

Рамана-германская (французская) 
філалогія

2.8 1.6 2.5 4.67 3.33

Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія

3.67 2.73 3.5 5.67 5.67

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія J

4.07 3.2 4.9 5.93 7.67

Эканамічная тэорыя 3.75 3.0 4.7 4.41 6.18
Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент) .

4.65 4.8 4.5 4.41 6.18

Эканоміка — 4.4 2.7 4.41 6.18
Фінансьіі крэдыт — — — — 6.18
Менеджмент (спецыялізацыя —  
сацыяльны менеджмент)

— ■ — 2.8 3.27 4.60

Міжнародныя адносіны 3.83 3.68 3.8 4.11 4.32
Лінгвакраіназнаўства — — — 3.0 4.40
Міжнароднае права 3.88 5.85 4.6 3.84 5.26
Сусветная эканоміка 4.04 3.45 3.3 5.11 3.58
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму) -

2.95 2.55 2.6 3.47 3.89

Мытная справа — 2.3 2.8 3.84 3.95
Журналістыка 3.83 4.5 4.0 4.18 3.92
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

4.2 4.73 3.7 3.13 3.93

Літаратурная работа — 3.13 2.8 2.93 2.47
Міжнародная журналістыка 3.13 3.8 3.1 3.33 ‘3.53

ЗВЕСТКІ ДБ П Р А Х А Д Н Ы Х  Б А Л А Х  Н А  У С Т У П Н Ы Х  
Э К З А М Е Н А Х  У БДУ У ZOOZ ГОДЗЕ

(дзённая бюджэтная форма навучання)
Назва спецыяльнасці 

(спецыялізацыі)
Прахадны

бал
выпускнікоў

горада

Прахадны
бал

выпускнікоў
сяла

Біялогія 26 з 35* 23 з 35*
Біяэкалогія 26 з 35* 23 з 35*
Геаграфія 18 з 35* 15з 35*
Геалогія і разведка карысных выкапняў 18з 35* 15 з 35*
Геаэкалогія 21 з 35* 18 з 35* -
Ti сто р ыя 25 з 40 22 з 40
Гісторыка-архівазнаўства 25 з 40 22 з 40
Дакументазнаўства, дакументацыйнае 
забеспячэнне кіравання

26 3 40 23 з 40

Музейная справа і ахова помнікаў гісторыі і 
культуры

25 з 40 22 з 40

Журналістыка 32 з 45** 29 з 45**
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт 
журналістыкі)

32 3 45** 29 з 45**

Літаратурная работа 30 з 45** 27 з 45**
Міжнародная журналістыка 32 з 45** 29 з 45**
Матэматыка 23 з 35* 20 з 35*
Mexa н іка 23 з 35* 20 з 35*
Фізіка 26 з 35* 23 з 35*
Рамана-германская (англійская) філалогія 30 3 40 27 з 40
Беларуская філалогія ■ 19 з 30 16з 30
Рамана-германская (італьянская) філалогія 30 з 40 27з40
Рамана-германская (нямецкая) філалогія _  29 з 40 26 з 40
Руская філалогія 19 з 30 16 з 30
Славянская (польская) філалогія 21 зЗО 18 з 30
Рамана-германская (французская) філалогія 28 3 40 25з 40
Міжнародныя адносіны 28 з 40 25з 40
Міжнароднае права 30 з 40 27 з 40
Мытная справа ' 26 з 40 23 з 40
Менеджмент (факультэт міжнародных адносін) 25 з 40 22 з 40
Лінгвакраіназнаўства 30 з 40 27з 40
Сусветная эканоміка і міжнародныя 
эканамічныя адносіны

27 з 40 24з 40

Актуарная матэматыка 22 з 35* 19 з 35*
Інфарматыка 22 з 35* 19 з 35*
Камп’ютэрная бяспека (факультэт прыкладной 
матэматыкі і інфарматыкі)

22 з 35* 19 з 35*

Прыкладная матэматыка 22 з 35* 19 з 35*
Эканамічная кібернетыка 22 з 35* 19 з 35*
Радыёфізіка 25 з 35* 22 з 35*
Фізічная электроніка 25 з 35* 22 з 35*
Камп’ютарная бяспека (факультэт радыёфізікі і 
электронікі)

25 з 35* 22 з 35*

Камерцыйная дзейнасць 15 з 35* 12 з 35*
Сацыяльная работа (ф-т ФАМ) 20 з 35* 17з 35*
Лячэбная справа 19 з 35* 16 з 35*
Менеджмент (ф-т ФАМ) 24 з 35* 21 з 35*
Фармацыя 25з 35’ 22 з 35*
Інфармацыя і камунікацыя (факультэт 
філасофіі і сацыяльных навук)

24 з 30 21 зЗО

Псіхалогія 29 з 40 26 з 40
Сацыялогія 24 з 30 21 з 30
Філасофія 25 з 30 22з 30
Хімія 22 з 35 19 з 35
Менеджмент (эканамічны факультэт) 29 з 40 26 з 40
Фінансы і крэдыт 29 з 40 26 з 40
Эканоміка 29 з 40 26 з 40
Эканамічная тэорыя 29 з 40 26 з 40
Паліталогія 29 3 40 26 з 40
Правазнаўства 24 з 40 21 3 40
Эканамічнае права 25 з 40 22 з 40

Заўвагі
*з  улікам пяці дадатковых балаў па замехснай мове для жадоючых;
* *з  улікам пяці дадатковых балаў па творчым тэсціраванні для жодаючых

ФАКУЛЬТЭТЫ БДУ

Ф А КУЛ Ь ТЭ Т  М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У  
Н Е Р У Х О М А Й  М А Ё М А С Ц І

Джан факультэта — прафесар, 
доктар фізіка-матэматычных навук, 
Заслужаны дзеяч навукі Рэспубпікі 
Беларусь Міхаіл Міхайлавіч КАВАЛЕЎ

Ф А КУЛ Ь ТЭ Т К ІР А В А Н Н Я  
I САЦЫ ЯЛЬНЫ Х ТЭ Х Н А Л О ГІЙ

Джан факультэта — дацэнт, 220037, г. Мінск,
кандидат эканамічных навук 
Уладзімір Германавіч БУЛАЎКА

220050, 
г. Мінск, 

вул. К. Маркса, 3 1, 
гал. 206-58-98

вул. Батанічная, 15, 
гал. 235-17-22,210-01-10

ФАКУЛЬТЭТ ДАУН1ВЕРС1ТЭЦКАИ АДУКАЦЫІ
ДЛЯ БЕЛАРУСКІХ I ЗАМЕЖНЫХ ГРАМАДЗЯН
Джан факультэта — 220030, г. Мінск,
Вячаслаў Міхайлавіч вул. Кастрычніцкая, 4,
МАЛАФЕЕЎ - тэп./факс: 227-57-65, e-mail: fdo@bsu.by

М ІЖ Н А Р О Д Н Ы  ГУ М А Н ІТ А Р Н Ы
ІНСТЫ ТУТ БДУ 220028 r f c

Дырэктар М іжнароднага гуманітарнага вул. М аякоўскага , 96 , п акой  1 12, 
інстытута Б Д У — дацэнт, тэл./ф. 2 0 7 -7 9 -1 6
кандидат ф іласоф скіх  навук /приёмная дырэктара],
ЗелікМ аісеевіч П ІН ХАС ІК 2 2 1 -0 6 -0 1 , 2 2 1 -0 6 -1 0

■ м н ш ш а н я н г

EEfiM (II НПіІІШЭ

МЕХАН1КА-МАТЭМ АТЫ ЧНЫ
Джан факультэта —  прафесар, доктар 
фізіка-матэматычных навук, Заслужаны 
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь, 
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі 
Беларусь Мікалай Іосіфавіч ЮРЧУК

Ф АКУЛЬТЭТ
220050, 
г. Мінск, 

прасп. Ф. Скарыны, 4, 
тэл. 209-52-48, 

209-52-49

ФАКУЛЬТЭТ Ж УР Н А Л ІСТЫKl
Джан факультэта — дацэнт, 220007, г. Мінск,
кандидат філалагічных навук 
Васіль Пятровіч ВАРАБ'ЁУ

вул. Маскоўская, 15, 
тэл. 222-83-40

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Джан факультэта — 
дацэнт, кандидат 
біялагічных навук 
Уладзімір Васільевіч 
ЛЫСAK

220064, г. Мінск, вул. Курчатова, 10, 
тэл.: 277-55-35, 209-59-02, 

209-59-00, 209-58-08, 209-58-05, 
факс: 277-55-35, e-mail: bio@bsu.by

ЮРЫДЫЧНЫ
Джан факультэта — 
доктар юрыдычных навук 
Сяртей Аляксандравіч 
БАЛАШЭНКА -

ФАКУЛЬТЭТ
220007, г. M iиск, 

вул. Маскоўская, 17, 
тэл. /ф акс: 222-83-18, 

e-mail: law@bsu.by, 
Internet: http://www.law.bsu.by

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
Джан факультэта — прафесар, 220072, г. Мінск,
доктар гістарычных навук вул. Акадэмічная, 25
Аляксандр Віктаравіч ШАРАПА

ФІЛАЛАГІЧНЫ
Джан факультэта —  прафесар, 
доктар філалагічных навук 
Iван Сямёнавіч РОЎДА .

тэл. 284-26-82

ФАКУЛЬТЭТ
220050, г. Мінск, 

вул. К. Маркса, 3 1, 
тэл. 222-34-21, 

222-36-02

ХІМІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
Джан факультэта — прафесар, 220050, г. Мінск,
доктар хімічных навук, Заслужаны вул. Ленінградская, 14,
дзеяч навукі Рэспублікі Беларусь тэл. 226-49-98, 220-69-18 
Генадзь Апяксеевіч БРАНІЦКІ

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Джан факультэта — прафесар, 220050, г. Мінск,
доктар геаграфічных навук ВУЛ■ Ленінградская, 16,
Іван Іванавіч ПІРОЖНІК гэл. 209-52-57, факс: 209-54-57,

e-mail: almaz@geo.bsu.Unibei.by

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫ КЛАДНОЙ  
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫКІ

Джан факультэта — дацэнт, 
кандидат фізіка-матэматычных навук 
Павел Аляксеевіч МАНДРЫК

220050, г. Мінск, 
прасп. Ф. Скарыны, 4, 

тэл. 209-52-45

ФІЗІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
Джан факультэта —  прафесар, 220050, г. Мінск,
доктар фізіка-матэматычных навук, прасп. Ф. Скарыны, 2,
Заслужаны дзеяч навукі Рэспубпікі тэл. 209-52-67,
Беларусь Віктар Міхайлавіч .АНІШЧЫК 209-51-15

ГІСТАРЫЧНЫ
Джан факультэта

ФАКУЛЬТЭТ
- дацэнт, 

кандидат пстарычных навук 
Сяртей Мікалаевіч ХОДЗІН

220030, г. Мінск, 
вул. Чырвонаармейская, 6 ,-  
тэл. 227-30-14 Iсакратар), 
227-71-00 (нам. джана), 

226-01-75 (джан], e-mail: hist@bsu.by

Ф АКУЛЬТЭТ РАДЫ ЁФ ІЗІКІ
Джан факультэта — прафесар, 
доктар тэхнічных навук, Заслужаны 
работнік адукацыі Рэспублікі Беларусь 
Сцяпан Рыгоравіч МУЛЯРЧЫК

I ЭЛЕКТРОНІКІ
220064, г. M iиск, 
вул. Курчатова, 5, 

тэл. 209-58-18, 
277-19-01, 277-08-90

Ф А КУЛ Ь ТЭ Т Ф ІЛ А С О Ф ІІ 
I САЦЫ ЯЛЬ НЫ Х Н А В УК

Джан факультэта —  прафесар, 
доктар філасофскіх навук,
Заслужаны дзеяч навукі - 
Рэспублікі Беларусь ■
Анатопь Ізотавіч ЗЕЛЯНКОЎ

220050, г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 3 1, 

тэл. 227-60-25, 
тэл./факс 222-37-86, 

e-mail: phse@bsu.by 
сайт: www.ffsn.bsu.by

ЭКАНАМІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
Джан факультэта — прафесар, 
доктар фізіка-матэматычных навук, 
Заслужаны дзеяч навукі Рэспублікі 
Беларусь Mixain Міхайлавіч КАВАЛЕЎ

220050,г. Мінск, 
вул. К. Маркса, 3 1, 

тэл. 217-83-52

Ю РЫ ДЫ ЧНЫ  К А Л Е Д Ж  БДУ
п г т /  220050, г. Мінск,
Дырэктар юрыдычнага каледжа Б Д У -  КомсамольскаЯ/ 2 ] ,
дацэнт. кандыдат юрыдычных навук 7 , ,  , o o n io o o
!тар Рама на ві ч ВЯРЭНЧЫКАЎ l* ° KC>г тэл. 229-29-44

mailto:fdo@bsu.by
mailto:bio@bsu.by
mailto:law@bsu.by
http://www.law.bsu.by
mailto:almaz@geo.bsu.Unibei.by
mailto:hist@bsu.by
mailto:phse@bsu.by
http://www.ffsn.bsu.by
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Рэдактар Т.М. КАЗАК

Адрас рэдакцы і 
220050, г. Мінск, 
Універсітэцкі гарадок, 
вул. Бобруйская, 7, 
поверх 4, пакой 411, 
тэлефон 209-53-45, 
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Б Е Л А Р У С И !  Д З Я Ш У Н Ы  УНІВЕРСІТЭТ Д Б 'Я У Л Я Е  ДБ  
ПРДВЯДЗЕІІНІ  «ДЗЕН Д Д К РЫ ТЫ Х  Д З В Я Р Э Й »

«Дзень адкрытых дзвярэй» для абітуры- 
ентаў механіка-матэматычнага факультэта, фа
культэта прыкладной матэматыкі і інфарма- 
тыкі, факультэта радыёфізікі і электронікі, 
фізічнага факультэта, хімічнага факультэта, бія- 
лагічнага факультэта, геаграфічнага факуль
тэта, эканамічнага факультэта, факультэта ме
неджменту нерухомай маёмасці, юрыдычнага 
каледжа адбудзецца 14 красавіка.

«Дзень адкрытых дзвярэй» для абітуры- 
ентаў гістарычнага факультэта, факультэта 
журналістыкі, філалагічнага факультэта, фа

культэта міжнародных адносін, юрыдычнага 
факультэта, факультэта філасофіі і сацыяль
ных навук, факультэта кіравання і сацыяль
ных тэхналогій, Міжнароднага гуманітарнага 
інстытута адбудзецца 21 красавіка.

Пачатак мерапрыемстваў «Дзён адкры
тых дзвярэй» у 14 гадзін у  актавай зале 
галоўнага корпуса (прасп. Ф. Скарыны, 4).

Тэлефон для даведак — 226-59-51.

Прыёмная камісія

П Р Ы Ё М Н А Я  К А М ІС ІЯ  Б Д У - 2 0 0 3
Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар БДУ пра- 

фесар КАЗУЛІН Аляксандр Уладзіслававіч.

Намеснік старшыні — прарэктар па вучэбнай ра- 
боце прафесар АДЖАЕЎ Уладзімір Барысавіч.

Адказны сакратар — начальнік галоўнага 
ўпраўлення вучэбнай і навукова-метадычнай работы 
САМАХВАЛ Віктар Васільевіч.

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 220050, 
г. Мінск, праспект Ф. Скарыны, 4, Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт, прыёмная камісія (указаць факультэт і 
спецыяльнасць).

Графік работы прыёмнай камісіі 
па прыёме дакументаў:

панядзелак
аўторак з 9 да 16 гадзін
серада (перапынак на
чацвер абед —
пятніца з 12 да 13 гадзін)

субота з 9 да 13 гадзін
нядзеля выхадны дзень

Даведкі па тэл. 226-59-51.

Л ІЦ Э Я  БДУ -  2003”
Навучальна-адукацыйная ўстанова “ Ліцэй БД У” пра- 

водзіць алімпіяды па наступных дысцыплінах: беларуская 
мова, руская мова, матэматыка, фізіка, хімія, біялогія.

Пераможцы алімпіяды “ Абітурыент Ліцэя БДУ — 2003” 
маюць права залічэння ў 10-ы клас Ліцэя БДУ без уступ
ных экзаменаў на адпаведныя спецыяльнасці. У алімпія- 
дах могуць прымаць удзел навучэнцы 9-х класаў сярэдніх 
школ.

Дата і час правядзення першага тура: 
беларуская мова — 13 красавіка, 10.00; 
руская мова — 13 красавіка, 10.00; 
хім ія— 13 красавіка, 10.00; 
матэматыка— 6 красавіка, 10.00; 
ф ізіка — 20 красавіка, 10.00; -
біялогія — 20 красавіка, 10.00.
Першы тур алімпіяды па ўсіх прадметах будзе право- 

дзіцца ў будынку хімічнага факультэта БДУ па адрасе: 
г. Мінск, вул. Ленінградская, 14. Пра дату, месца і час пра
вядзення другога тура будзе паведамлена пасля правя
дзення першага тура.

Рэгістрацыя ўдзельнікаў пачынаецца за гадзіну да па- 
чатку алімпіяды. .

Удзельнікам неабходна мець пры сабе: даведку са 
школы з наклееным фотаздымкам, завераную школьнай 
пячаткай, што прад’яўнік з ’яўляецца навучэнцам 9-га кла
са; ручку, сшытак (12 аркушаў), 5000 рублёў (арганізацый- 
ны ўзнос). _

Жадаючым прыняць удзел у алімпіядзе неабходна па- 
даць заяўку па тэлефонах у М інску 209-56-19, 209-56-11, 
209-56-14 з 10.00 да 17.00, а таксама на адрас: 220030, 
вул. Ульянаўская, 8, каб. 100, “ Алімпіяда” . У заяўцы неаб
ходна ўказаць прадмет, прозвішча, імя, горад, нумар школы.

Прыём заявак па тэлефоне ці ў пісьмовай форме спы- 
няецца за 1 дзень да правядзення першага тура.

Адказны сакратар прыёмнай камісіі  —  

начапьнік гапоўнага ўпраўлення вучэбнай 
і навукова-метадычнай работы, 
доктар хім ічны х навук Віктар Васільевіч
САМАХВАЛ

У Беларускім дзяржаў- 
ным універсітэце надаецца 
вялікая ўвага фарміраван- 
ню кантынгенту студэнтаў. 
А д ука ц ы й н ы я  праграм ы  
класічных універсітэтаў раз- 
лічаны на дастаткова высо
кую  базавую падрыхтоўку 
навучэнцаў, наяўнасць у іх 
пэўных здольнасцей і схіль- 
насцей да абранай прафесіі. 
У сувязі з гэтым прыёмная 
кам ісія на працягу ўсяго 
года праводзіць шэраг ме- 
рапрыемстваў, накіраваных 
на пастаянны пошук талена- 
вітай моладзі і прафарыен- 
тацыйную работу па ака- 
занні дапамогі абітурыен- 
там у правільным выбары 
спецыяльнасці і, што не 
менш важна, стварэнне роў- 
ных умоў на ўступных эк
заменах. Значную дапамо- 
гу абітурыентам у афарм- 
ленні дакументаў асабовай 
справы, аказанні кансульта- 
цый, пасяленні ў інтэрнат 
акажа грамадская прыём

ная камісія, у складзе якой 
працуюць пераважна сту- 
дэнты.

Прыёмная камісія пад- 
рыхтавала «Праграмы ўступ- 
ных экзаменаў для паступа- 
ючых у Беларускі дзяржаў- 
ны універсітэт у 2003 годзе», 
у хуткім часе з ’явіцца і адпа- 
ведны даведнік, у якім, акра- 
мя правілаў прыёму і інфар- 
мацыйных матэрыялаў, бу- 
дуць змешчаны ўзоры экза- 
менацыйных заданняў міну- 
лага года.

Прыём дакументаў ад 
паступаючых пачнецца ўжо 
з 23 чэрвеня і для паступа
ючых на бюджэтную фор
му навучання завершыцца 4 
ліпеня, таму трэба загадзя 
паклапаціцца аб атрыманні 
пашпарта, медыцынскай да- 
ведкі і іншых дакументаў, 
я к ія  пацвярдж аю ць тыя 
або іншыя ільготы на залі- 
чэнне, калі такія ёсць у ад- 
паведнасці з дзеючымі пра- 
віламі прыёму. Дакумент аб

Длімпіяда  
“ Абітурыент

сярэдняй адукацыі падаец- 
ца ў пры ём ную  ка м іс ію  
толькі ў арыгінале, што не 
дазволіць адначасова пас- 
тупаць.у іншыя ВНУ. Даку- 
менты ад паступаючых на 
платную форму навучання 
будуць прымацца з 23 чэр
веня па 23 ліпеня. Асаблі- 
васцю прыёму гэтага года 
з ’яўляецца і тое, што да 15 
ж н іўня будуць прымацца 
дакументы  для ўдзелу ў 
конкурсе для залічэння на 
платнае навучанне ад асоб, 
якія не прайшлі па конкур
се ў БДУ або іншую дзяр-

жаўную  ВНУ. Увогуле не
аб ходна  ўваж л іва  выву- 
чыць правілы прыёму і са- 
чыць за ўсімі аб’явамі пры
ёмнай камісіі і не памыляц- 
ца пры перапісванні раскла
ду кансультацый і ўступных 
экзаменаў. Усё гэта даз- 
вол іць пазбегнуць непа- 
трэбных хваляванняў прьі 
паступленні ва універсітэт. 
А  па ўсіх пытаннях, якія мо
гуць узнікнуць падчас экза- 
менаў і залічэння, неабход
на звяртацца ў сакратары- 
ят — туды, куды пададзены 
дакументы.
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