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наяформы навучання), і ўдзельні- 
чаюць у конкурсе на бюджэтнае 
навучанне сярод асоб, як ія  пасту
паюць у БДУ для атрымання пер- 
шай вышэйшай адукацыі.

У вы падку п раходж ання па 
конкурсе на бюджэтныя месды 
такія асобы могуць быць пераве- 
дзены на аснове заключэння дэ- 
кана факультэта аб адпаведнасці 
патрабаванняў вучэбнага плана 
другой  сп ец ы ял ь н асц і раней  
атрыманай абітурыентам адука- 
цыі на другі ці старэйшыя курсы 
пры наяўнасці вакантны х бюд- 
жэтных месцаў на гэтым курсе.

9. Студэнты БДУ, як ія  займа- 
юцда на платнай форме навучан
ня, могуць паступаць на конкур- 
снай аснове на бюджэтную форму 
навучання толькі пасля адлічэн- 
ня  з ліку студэнтаў у адпаведнасці 
з пастановай Міністэрства адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь (№ 04
6/279 ад 08 ліпеня 1998 г.). Сту- 
дэнтам дзённай платнай формы 
навучання дазваляецца паўторна 
паступаць на дзённую або завод
ную бюджэтную форму навучан
ня па той ж а спецыяльнасці. Сту- 
дэнтам завочнай платнай формы 
навучання дазваляецца паўторна 
паступаць на завочную або дзён
ную бюджэтную форму навучан
ня па той ж а спецыяльнасці.

Абітурыенты, як ія  паспяхова 
вытрымаюць конкурсны адбор і 
будуць залічаны ў л ік  студэнтаў
I -га курса на бюджэтную форму 
навучання, могуць быць пераве- 
дзены для працягу навучання на 
старэйшыя курсы пры наяўнасці 
вакантных бюджэтных месцаў на 
дадзеным курсе.

П арадак паўторнага паступ- 
лення студэнтаў, як ія  займаюц- 
ца ў БДУ на платнай аснове, на 
бюджэтнае навучанне рэгламен- 
туецца адпаведным загадам рэк- 
тара БДУ.

10. Асобы, як ія  паступаюць у 
БДУ для набы цця перш ай вы 
ш эйш ай ад у к ац ы і, падаю ць у 
прыёмную кам ісію  наступны я 
дакументы:

-  заяву ўстаноўленага ўзору на 
ім я рэктара БДУ (форма № I);

-  арыгінал дакумента ўстаноў- 
ленага ўзору аб агульнай сярэд- 
няй, сярэдняй прафесійна-тэхні- 
чнай або сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі;

-  ар ы гін ал ы  сер ты ф ікатаў  
цэнтралізаванага тэсціравання, 
праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2005 годзе;

-  м еды цы нскую  даведку па 
форме, устаноўленай Міністэр- 
ствам аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь.

П рацую чыя прадстаўляю ць, 
акрамя таго, выпіску з працоўнай 
кн іж кі, а асобы, як ія  знаходзяц- 
ца на ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, якая  аб 
гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а 
(Працяг н а 2-й стар.)

1. ПрыёмуБеларускідзярж аў- 
ны універсітэт (БДУ) ажыццяў- 
ляецца ў адпаведнасці з «Праві- 
ламі прыёму ва ўстановы, як ія  за- 
бяспечваюць атрыманне вышэй
ш ай адукацыі, на 2005 год», за- 
цвердж анымі Пастановай Міні- 
стэрства адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь (№ 57 ад 21 кастрычніка 
2004 г.).

2. Права на атрыманне ў БДУ 
першай выш эйш ай адукацыі ма- 
юць асобы, я к ія  атрымалі агуль- 
ную сярэднюю, сярэднюю прафе- 
сійна-тэхнічную  або сярэднюю 
спецыяльную адукацыю.

Права ўдзельнічаць у конкур
се на набыццё ў БДУ на бюджэт- 
най аснове перш ай  вы ш эйш ай 
адукацыі маюць:

а) грамадзяне Рэспублікі Бела
русь;

б) замежныя грамадзяне і асо
бы без грам адзянства, я к ія  па- 
стаянна праж ываю ць у Рэспуб- 
ліцы  Беларусь;

в) грамадзяне Расійскай Федэ- 
р ац ы і, Р эсп у б л ік і К азахстан , 
К ы р гы зск ай  Р эсп у б л ік і, Рэс- 
публікі Таджыкістан;

г) асобы беларускай  нацы я- 
нальнасці, як ія  з’яўляю цца гра- 
мадзянамі інш ых дзярж аў і пра
жываюць на іх тэрыторыі.

Д ругія катэгоры і грам адзян  
прымаюцца ў БДУ на платнае на
вучанне, кал і іншае не прадугле- 
дж ана м іж дзярж аўны м і пагад- 
неннямі.

3. Агульная колькасць месцаў 
для прыёму абітурыентаў на на
вучанне за кошт бюджэтных срод- 
каў па дзённай і завочнай формах
навучан н я вы зн ач аец ц а кант- 
рольным! лічбамі прыёму, як ія  
ўстанаўліваюцца Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджэтных месцаў 
п а  к о ж н ай  сп ец ы ял ьн асц і за- 
цвярдж аецца адпаведным зага
дам рэктара БД У .

4. Звыш  кантрольны х лічбаў 
пры ём у на платн ае навучанне 
для атрымання перш ай выш эй
ш ай адукацы і па ўсіх спецыяль- 
насцях і формах навучання (ак
рамя ваеннага факультэта) у БДУ

прымаюцца асобы, як ія :
а) станоўча вы тр ы м ал і ўсе 

ўступныя выпрабаванні, але не 
прайш лі ў БДУ па конкурсе на 
бю дж этны я меецы па гэтай  ці 
іншай спецыяльнасці (пры ўмове 
супадзення ўступных выпраба- 
ванняў);

б) станоўча в ы тр ы м ал і ўсе 
ўступныя выпрабаванні ў інш ыя 
д зярж аўн ы я  вы ш эйш ы я наву- 
чальныя ўстановы (ВНУ) па гэтай 
ц і інш ай  сп ец ы яльн асц і (пры

ўмове супадзення ўступных вы- 
прабаванняў);

в) станоўча вы тр ы м ал і ўсе 
ўстутшыя выпрабаванні ў БДУ па 
гэтай спецыяльнасці, але не мелі 
права ўдзельнічаць у конкурсе на 
набыццё бясплатнай адукацыі;

г) п рад ставіл і серты ф ікаты  
цэнтралізаванага тэсціравання, 
праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2005 годзе, па ўсіх вызна- 
чаных для гэтай спецыяльнасці 
ўступных выпрабаваннях.

5. Агульная колькасць месцаў

для прыёму абітурыентаў на плат
нае навучанне па дзённай, завоч
най і дыстанцыйнай формах на
вучання вызначаецца Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у адпаведнасці з ліцэнзіяй 
БДУ на адукацыйную дзейнасць.

К олькасць месцаў для наву
чання за аллату па кожнай спе- 
цыяльнасці зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

П ам ер аплаты  залеж ы ць ад 
спецыяльнасці, формы навучан

ня і зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

6. Пералік уступных выпраба- 
ван н яў  п а к о ж н ай  спецы яль- 
насці даецца ў Дадатку I  (дзённая 
форма навучання) і ў Дадатку 2 
(завочная і дыстанцыйная формы 
навучання).

Перад залічэннем абітурыен- 
ты, як ія  станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні, прахо- 
дзяць абавязковае субяседаванне 
з дэканам адпаведнага факультэ
та. Дата і час субяседавання па- 
значаюцца ў раскладзе ўступных 
выпрабаванняў.

7. Атрыманне другой ці наступ- 
най вышэйшай адукацыі, а так
сами п ар ал ел ь н ае  навучан н е 
аж ы ццяўляецца ў БДУ на плат
най аснове ў адпаведнасці з Па- 
становамі Савета Міністраў Рэс- 
публікі Беларусь (№ 699 ад 12 
чэрвеня 1997 г. і № 1374 ад 3 ве- 
расня 1999 г.).

Для атрымання другой ці,на- 
ступнай выш эйш ай адукацы і ў 
БДУ прымаюцца па ўсіх спецы- 
яльнасцях  і формах навучання 
асобы, як ія  маюць дыплом аб за- 
канчэнні вышэйшай навучальнай 
установы.

На паралельнае навучанне ў 
БДУ прымаюцца па ўсіх спецы- 
яльнасцях студэнты 3 -6  курсаў
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дзяржаўных ВНУ, а таксама акрэ- 
дытаваных спецыяльнасцей пры- 
ватны х ВНУ, я к ія  займ аю цца 
толькі на “добра” і “выдатна” (па 
пяцібальнай сістэме) або не ніжэй 
чы м н а «шэсць» (па дзесяцібаль- 
найсістэме).

Залічэнне ў склад студэнтаў 
для атрымання другой ці наступ- 
най вышэйшай адукацыі, а так
сама на паралельнае навучанне 
аж ыццяўляецца прыёмнай камі- 
сіяй БДУ на аснове заключэння

дэкана адпаведнага факультэта 
аб магчымасці навучання абіту- 
рыента адразу на другім ці старэй- 
шых курсах. У выпадку дадатна- 
га заключэння дэкана прыёмная 
кам ісія прымае рашэнне аб залі- 
чэнні абітурыента адразу на другі 
ці старэйшы курсы. У выпадку 
значнай неадпаведнасці патраба- 
ванняў вучэбнага плана другой 
спецыяльнасці раней атрыманай 
абітурыентам адукацы і прыём
ная кам ісія прымае рашэнне аб 
неабходнасці праходжання поў- 
нага курса навучання. У гэтым 
вы п адк у  аб ітуры ен т здае ўсе 
ўступныя выпрабаванні, праду- 
гледжаныя Дадаткам I (дзённая 
форма навучання) ці Дадаткам 2 
(завочная і дыстанцыйная формы 
навучання), і ўдзельнічае ў кон
курсе на платнае навучанне.

8. Асобы, як ія  атрымалі пер
шую выш эйш ую  адукацы ю  на 
платнай аснове і паступаюць у 
БДУ для атрымання другой вы
шэйшай адукацыі на бюджэтнай 
аснове, а таксама асобы, як ія  на- 
вучаюцца ў ВНУ на платнай асно
ве і паступаюць у БДУ на бясплат- 
нае паралельнае навучанне, зда- 
юць усе ўступныя выпрабаванні, 
п рад угледж ан ы я Д ад аткам  I 
(дзённая форма навучання) ці Да
даткам 2 (завочная і дыстанцый-
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(Працяг. Пачатак на I -й стар.)

таксама дзеці-інваліды прадстаў- 
ляю ць адпаведны я заклю чэнні 
ўрачэбна-кваліф ікацы йны х ка- 
місій аб тым, што ім не супраць- 
паказана навучанне ў БДУ для 
атрымання абранай прафесійнай 
кваліфікадыі і яны  могуць навед- 
ваць заняткі.

Вы пускнікі ўстаноў, што за- 
бяспечваюдь атрыманне агуль- 
най сярэдняй, сярэдняй прафе- 
сійна-тэхнічнай, сярэдняй спецы- 
яльнай адукацыі і знаходзяцца ў 
сельскай мясцовасці, як ія  на мо- 
мант атрымання сярэдняй адука- 
цы і праж ы валі ў сельскіх насе- 
леных пунктах не менш як  два 
гады, прадстаўляюдь адпаведнуто 
даведку сельскага вы канаўчага 
камітэта.

Асобы беларускай надыяналь- 
насці, як ія  з ’яўляюцца грамадзя- 
намі інш ых дзярж аў і пражыва- 
юць наіхтэры торы і, прадстаўля- 
юць копіі пасведчання аб нара- 
дж энн і або ін ш ы я дакументы , 
ш то п ацвярдж аю ць іх  нацы я- 
нальнасць.

Асобы, я к ія  атрымалі агуль- 
ную сярэднюю, сярэднюю прафе- 
сійна-тэхнічную  або сярэднюю 
спецыяльную адукацыю да 2005 
года, прадстаўляюць дакументы, 
я к ія  пацвярджаюць іх вучобу або 
работу за ўсе гады, што папярэд- 
нічалі паступленню.

Разам  з вы ш эйпералічаны м і 
прадстаўляюцца дакументы, як ія  
пацвярджаюць правы абітурыен- 
таў на ільготы, устаноўленыя за- 
канадаўствам  Рэспублікі Б ела
русь, або сведчаць аб іх асабістых 
талентах і здольнасцях.

Фатаграфаванне абітурыентаў 
на экзаменацыйныя лісты ажыц- 
цяўляецца за наяўны разлік  пры 
падачы дакументаў.

Пашпарт або інш ае пасведчан- 
не асобы, вы дадзенае органамі 
Міні.стэрства ўнутраны х спраў 
Р эсп убл ік і Б еларусь  ц і інш ай  
дзярж авы , прад’яўляецца кож 
ным абітурыентам асабіста.

У выпадку, каліабітурыентда- 
сылае дакументы па пошце, яны 
павінны паступіць у прыёмную 
камісію не пазней, чым у дзень за- 
канчэння прыёму дакументаў для 
адпаведнай формы навучання, 
інакш  абітурыент да ўступных 
выпрабаванняў і ўдзелу ў конкур
се на залічэнне не дапускаецца.

11. Асобы, як ія  паступаюць ў 
БДУ для набыцця другой вышэй- 
шай адукацыі, падаюць у прыём
ную камісію наступныя дакумен
ты:

-  заяву ўстаноўленага ўзору на 
ім я рэктара БДУ (форма № 2);

-  натарыяльна завераную ко- 
п ію  ды п лом а аб вы ш эй ш ай  
адукацыі;

-  натарыяльна завераную ко- 
пію дадатку да дыплома;

-  м еды цы нскую  даведку па 
форме, устаноўленай Міністэр- 
ствам аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь;

-  заключэнне дэкана адпавед- 
нага факультэта БДУ аб адпавед- 
насці патрабаванняў вучэбнага 
плана другой спецыяльнасці ра
ней атры м ан ай  аб ітуры ен там  
адукацыі і магчымасці навучан
ня адразу на другім ці старэйшых 
курсах.

П рацую чыя прадстаўляю ць, 
акрамя таго, выпіску з працоўнай 
кн іж кі, а асобы, я к ія  знаходзяц
ца на ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, як ая  аб 
гэтым сведчыць.

Інваліды  1-й, 2-й і 3-й груп 
прадстаўляю ць адпаведныя за- 
клю чэнні ўрачэбна-квал іф іка- 
цыйных камісій аб тым, што ім

не супрацьпаказана навучанне у 
БДУ для атрымання абранай пра- 
фесійнай кваліф ікацыі і яны  мо
гуць наведваць заняткі.

Асобы, я к ія  паступаю ць на 
першы курс на дзённую форму на
вучання, прадстаўляюць таксама 
арыгіналы сертыфікатаў цэнтра- 
лізаванага тэсціравання, праве- 
дзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 
2005 годзе.

Асобы, як ія  атрымалі першую 
вьпнэйшую адукацыю наплатнай 
аснове, прадстаўляюць адпавед- 
ную даведку ВНУ, якая аб гэтым 
сведчыць.

Фатаграфаванне абітурыентаў 
на экзаменацыйныя лісты ажыц- 
цяўляецца за наяўны разлік пры 
падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчан- 
не асобы, выдадзенае органамі 
М іністэрства ўнутраны х спраў 
Р эсп убл ік і Б еларусь ц і інш ай 
дзярж авы , прад’яўляецца кож 
ным абітурыентам асабіста.

У выпадку, калі абітурыент да- 
сылае дакументы па пошце, яны 
павінны паступіць у прыёмную 
камісію не пазней, чым у дзень 
заканчэння прыёму дакументаў 
для адпаведнай формы навучан
ня, інакш  абітурыент да ўступ- 
ны х вы прабаванняў і ўдзелу ў 
конкурсе на залічэнне не дапус
каецца.

12. Асобы, як ія  паступаюць ў 
БДУ на паралельнае навучанне, 
падаюць у прыёмную камісію на
ступныя дакументы:

-  заяву ўстаноўленагаўзору на 
ім я рэктара БДУ (форма № 3);

-  п ісьм овую  згоду р эк тар а  
ВНУ, дзе вучыцца студэнт (для 
етудэнтаў БДУ — пісьмовую зго
ду дэкана факультэта);

- акадэмічную даведку, завера
ную пячаткай ВНУ (для студэн- 
таў БДУ — копію заліковай кніж- 
к і, завераную подпісам дэкана і 
пячаткай факультэта);

-  заключэнне дэкана адпавед- 
нага факультэта БДУ аб адпавед- 
насці патрабаванняў вучэбнага 
плана другой спецыяльнасці ра
ней атры м ан ай  аб ітуры ентам  
адукацыі і магчымасці навучан
ня адразу на другім ці старэйшых 
курсах.

Студэнты інш ых ВНУ прад- 
стаўляюць медыцынскую давед
ку па форме, устаноўленай Міні- 
стэрствам  аховы  здароўя Рэс- 
публікі Беларусь.

П рацую чыя прадстаўляю ць, 
акрамя таго, выпіску з працоўнай 
кн іж кі, а асобы, як ія  знаходзяц
ца на ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — даведку, якая  аб 
гэтым сведчыць.

Інваліды  1-й, 2-й і 3-й груп 
прадстаўляю ць адпаведныя за- 
клю чэнні ўрачэбна-кваліф іка- 
цыйных камісій аб тым, што ім 
не супрацьпаказана навучанне ў 
БДУ для атрымання абранай пра- 
фесійнай кваліф ікацыі і яны мо
гуць наведваць заняткі.

Асобы, я к ія  паступаю ць на 
першы курс на дзённую форму на
вучання, прадстаўляюць таксама 
арыгіналы сертыфікатаў цэнтра- 
лізаванага тэсціравання, праве- 
дзенага ў Рэспубліцы Беларусь у 
2005 годзе.

Асобы, як ія  навучаюцца ў ВНУ 
на платнай аснове, прадстаўля- 
юць адпаведную даведку, як ая  аб 
гэтым сведчыць.

Фатаграфаванне абітурыентаў 
на экзаменацыйныя ліеты ажыц- 
цяўляецца за наяўны разлік пры 
падачы дакументаў..

Пашпарт або іншае пасведчан- 
не асобы, выдадзенае органамі 
М іністэрства ўнутраны х спраў 
Р эсп убл ік і Б еларусь ц і інш ай  
дзярж авы , прад’яўляецца кож 

ным абітурыентам асабіста.
У выпадку, калі абітурыент да- 

сылае дакументы па пошце, яны 
павінны паступіць у прыёмную 
камісію не пазней, чым у дзень за
канчэння прыёму дакументаў для 
адпаведнай формы навучання, 
інакш  абітурыент да ўетупных 
выпрабаванняў і ўдзелу ў конкур
се на залічэнне не дапускаецца.

13. Дакументы ад паступаю- 
чы х у БДУ на дзённую форму на
вучання прымаюцца з I  па 15 ліпе- 
ня. Устулныя выпрабаванні пра- 
водзяцца з 17 па 20 ліпеня. За- 
лічэнне ў склад студэнтаў на бюд- 
жэтнае навучанне — па 22 ліпе- 
ня. Прыём дакументаў для ўдзе- 
лу ў конкурсе на залічэнне на 
платнае навучанне — з 23 ліпеня 
па 2 ж ніўня. Залічэнне на плат
нае навучанне — з 3 па 9 ж ніўня.

Дакументы ад паступаючых у 
БДУ на завочную і дыстанцыйную 
формы навучання прымаюцца з I 
па 12 ж ніўня. Устулныя выпра- 
баванні праводзяцца з 14 па 19 
жніўня. Залічэнне ў склад студэн- 
таў на бюджэтнае навучанне — па
21 ж ніўня. Прыём дакументаў 
для ўдзелу ў конкурсе на залічэн- 
не на платнае навучанне — па
22 ж ніўня. Залічэнне на платнае 
навучанне — па 23 жніўня.

14. На спецыяльнасць “м ы т
ная справа” факультэта міжна- 
родных адносін прымаюцца толь- 
к і грамадзяне Рэспублікі Бела
русь па накіраваннях Дзяржаўна- 
га мытнага камітэта Рэспублікі 
Беларусь, выдаваемых па хадай- 
ніцтве мытнага органа, як і зна- 
ходзіцца ў зоне праж ывання абі- 
турыента.

15. На спецыяльнасць «тэало- 
гія» Інстытута тэалогіі імя Свя
тых Мяфодзія і Кірылы прыма
юцца асобы па характарыстыках- 
рэкамендацыях настаяцеляў цар- 
коўных прыходаў.

16. На ваенны факультэт пры
маюцца толькі грамадзяне Рэс- 
публікі Беларусь ва ўзросце да 21 
года (для асоб, я к ія  адслуж ылі 
тэрміновую ваенную службу або 
службу па кантракце, — ва ўзрос- 
це да 23 гадоў; для асоб, як ія  пра- 
ходзяц ь  тэрм іновую  ваенную  
службу або службу ўрэзерве, — ва 
ўзросце да 23 гадоў; для асоб, як ія  
праходзяць ваенную службу па 
кантракце, і прапаршчыкаў — ва 
ўзросце да 25 гадоў). Асобы з ліку 
грамадзянскай моладзі і асобы, 
як ія  адслужылі тэрміновую ваен
ную службу або службу па кант
ракце, прымаюцца па накіраван- 
нях раённых (гарадскіх) ваенных 
камісарыятаў; асобы, як ія  пра
ходзяць  тэрм іновую  ваенную  
службу, службу ўрэзерве, ваенную 
службу па кантракце, і прапар- 
ш чыкі прымаюцца па накіраван- 
нях камандзіраў воінскіх часцей.

Н а спецыяльнасці «псіхалогія 
(сп ец ы ял ізац ы я  — м аральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воін- 
скай дзейнасці)», «хімія (напра- 
м ак — радыяцыйная, хім ічная і 
б іялагічная абарона)», «права- 
зн аў ств а  (сп ец ы я л іза ц ы я  — 
юрысконсульцкая работа ў ваен- 
н ай сферы)», «журналістыка(на- 
прамак — друкаваныя СМІ, спе- 
цы ялізацы я — ваенная журна- 
лісты ка)», «геаграфія (спецыялі- 
за ц ы я  — геа ін ф ар м ац ы й н ы я 
сістэмы ваеннага прызначэння)» 
прымаю цца толькі асобы муж- 
чьшскага полу, на спецыяльнасць 
«міжнародныя адносіны (спецы- 
ялізацы я — міжнародныя адно- 
сіны ў ваеннай сферы)» — муж- 
чынскага і жаночага полаў.

Да пачатку ўступных выпраба- 
ванняў аж ы ццяўляецца прафе- 
сійны  адбор па наступны х на- 
прамках: стан здароўя, фізічная

падры хтаванасць, прафесійна- 
псіхалагічны  адбор. Н а спецы
яльнасць «міжнародныя адносі- 
ны (спецыялізацыя — міжнарод- 
ныя адносіны ў ваеннай сферы)» 
прафесійна-псіхалагічны адбор 
аж ы ц ц яў л яец ц а спецы яльнай  
адборачнай камісіяй Міністэрства 
абароны. Абітурыенты, я к ія  не 
прайш лі праф есійны  адбор, да 
здачы ўступных выпрабаванняў 
не дапускаюцца.
. 17. Выпускнікі Мінскага суво- 

раўскага ваеннага вучылішча 2005 
года, як ія  скончылі вучылішча з 
адзнакамі не ніжэй чым «шэсць» 
(па дзесяцібальнай сістэме) і ат- 
рымалі накіраванне ў межах пла
на размеркавання сувораўцаў для 
далейшага навучання на ваенным 
факультэце БДУ, залічваюцца без 
уступных экзам енаў. А статнія 
выпускнікі Мінскага сувораўска- 
га ваеннага вучылішча 2005 года, 
як ія  атрымалі накіраванне ў ме
ж ах плана размеркавання суво- 
раўцаў для далейшага навучання 
на ваенным факультэце БДУ, зда- 
юць усе ўступныя выпрабаванні і 
пры атрыманні станоўчых адзнак 
залічваюцца па-за конкурсам.

18. В ы пускнікі ю рыдычнага 
каледжа БДУ (незалежна ад года 
заканчэння каледжа) маюць пра
ва паступаць на юрыдычны фа
культэт па спецыяльнасці «пра- 
вазнаўства» на скарочаны тэрмін 
дзённай або завочнай формы на
вучання. Залічэнне на выдзеле- 
ны я месцы аж ы ццяўляецца па 
конкурсе ў адпаведнасці з коль- 
касцю  балаў, набраны х абіту- 
рыентамі на ўступных выпраба- 
ваннях. Пры роўнай колькасці 
набраных балаў пёравагу маюць 
асобы, як ія  скончылі юрыдычны 
каледж з дыпломам з адзнакай. 
Асобы, як ія  не прайш лі па кон
курсе на дзённае бюджэтнае на
вучанне, могуць па іх  ж аданні 
ўдзельнічаць у конкурсе на вы- 
дзеленыя бюджэтныя месцы на 
завочную форму навучання без 
паўторнай здачы ўступных вы- 
прабаванняў. Вы пускнікі юры
дычнага каледж а, як ія  прайшлі 
па конкурсе на бюджэтнае або 
платнае навучанне, залічваюцца 
на трэці курс ю ры ды чнага фа
культэта.

А бітурыенты, я к ія  паступа
юць на юрыдычны факультэт на 
скарочаны тэрмін навучання па 
спецыяльнасці «правазнаўства»,

. могуць здаваць уступнае выпра- 
баванне па беларускай мове або 
рускай мове непасрэдна ў БДУ ці 
па іх жаданні прыняць удзел у 
цэнтралізаваным тэсціраванні на 
бюджэтнай або платнай аснове і 
прадставіць для ўдзелу ў конкур
се атрыманы сертыфікат.

Рашэнне аб прадстаўленні сер- 
тыфіката цэнтралізаванага тэсці- 
равання або здачы ўступнага вы- 
прабавання абітурыент прымае 
пры падачы дакументаў.

19. Пры паступленні на дзён
ную форму навучання ўступныя 
выпрабаванні па беларускай мове 
або рускай мове (па выбары абі- 
туры ента) і па адны м  з п ро 
фильных прадметаў (фізіка, матэ- 
матыка, біялогія, хім ія, замеж- 
ная мова, гісторыя Беларусі) пра
водзяцца Рэспу бліканскім інсты- 
тутам  кантролю  ведаў у форме 
абавязковага цэнтралізаванага 
тэсціравання на бюджэтнай асно
ве або цэнтралізаванага тэсціра- 
вання на платнай  аснове. Д ля 
ўдзелу ў конкурсе абітурыенты 
прадстаўляюць любы з атрыма- 
ных сертыфікатаў па беларускай 
(рускай) мове і любы з атрыма- 
ны х серты ф ікатаў  па адны м  з 
профільных прадметаў.

У ступнае вы прабаванне па

другім з профільных прадметаў 
абітурыенты дзённай формы на
вучання праходзяць непасрэдна ў 
БДУ або прадстаўляюць сертыфі- 
каты  цэнтралізаванага тэсціра- 
вання (у тых выпадках, калі гэта 
дазваляецца ў адпаведнасці з Да- 
даткам I). Рашэнне аб прадстаў- 
ленні сертыфіката цэнтралізава- 
нага тэсціравання або здачы ад- 
паведнага ўступнага выпрабаван- 
ня абітурыент прымае пры пада
чы дакументаў.

H a ш эраг сп ец ы яльн асцей  
дзённай формы навучання ўступ- 
ны я выпрабаванні па матэматы- 
цы, замежнай мове і курсе «Ча- 
лавек . Грамадства. Д зярж ава» 
п р аводзяц ца ў БДУ Рэспублі- 
кан ск ім  інсты тутам  кантролю  
ведаў 17 ліпеня 2005 г. Пералік 
такіх  спецыяльнасцей даецца ў 
Дадатку 3.

20. А бітурыенты завочнай і 
дыстанцыйнай формаў навучан
ня могуць здаваць уступныя вы- 
прабаванні, як ія  прадугледжаны 
Дадаткам 2, непасрэдна ў БДУ або 
па іх  ж аданні прыняць удзел у 
цэнтралізаваным тэсціраванні на 
бюджэтнай або платнай аснове і 
прадставіць атрыманыя сертыфі- 
каты  для ўдзелу ў конкурсе.

Рашэнне аб прадстаўленні сер- 
ты ф іката цэнтралізаванага тэс- 
ціравання або здачы.адпаведнага 
ўступнага выпрабавайня абіту- 
рыент прымае пры падачы даку- 
ментаў.

21. У ступны я вы прабаванні 
праводзяцца па праграмах, што 
складзены на аснове адукацый- 
ных стандартаў агульнай сярэд
н яй  ад у к ац ы і і зац верд ж ан ы  
М ін істэрствам  ад у к ац ы і Рэс- 
публікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаван
не на спецыяльнасці «журналі- 
стыка (напрамак — друкаваныя 
CMI)», «журналістыка (напрамак 
— аў д ы ёв ізу ал ьн ы я  CM I)», 
«інфармацыя і камунікацыя (на
прамак — тэхналогіі камуніка- 
цы і)» , «л ітаратурная работа», 
«м іж народная ж урналісты ка» 
факультэта журналістьпсі, спецы
яльнасць «журналістыка (напра
мак — друкаваныя СМІ, спецыя- 
лізацы я — ваенная журналісты- 
ка)» ваеннага факультэта і твор
чае ўступнае выпрабаванне на 
спецыяльнасць «дызайн (напра
мак — дызайн прадметна-прасто- 
равых комплексаў)» Дзяржаўна- 
га інстытутакіравання і сацыяль- 
ных тэхналогій і спецыяльнасць 
«дызайн (напрамак — камуніка- 
тыўны дызайн)» гуманітарнага 
факультэта праводзяцца па праг
рамах, як ія  распрацаваны ў БДУ 
і зацверджаны Міністэрствам аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь.

У ступнае вы п рабаван н е па 
біблейскай гісторыі для абітуры- 
ентаў, як ія  паступаюць на спецы
яльнасць «тэалогія» Інстытута 
тэалогіі ім я Святых М яфодзія і 
К іры лы , і ўступны я выпраба- 
ванні па прававых дысцыплінах 
для абітурыентаў, як ія  паступа
юць на юрыдычны факультэт на 
скарочаны тэрмін навучання па 
спецыяльнасці «правазнаўства», 
праводзяцца па праграмах, як ія  
зацверджаны рэктарам БДУ.

22. Абітурыенты маюць права 
здаваць уступныя выпрабаванні 
па выбары на беларускай мове або 
на рускай мове.-

23. Уступныя выпрабаванні па 
замежнай (англійскай, француз- 
скай, нямецкай, іспанскай) мове 
абітурыенты могуць здаваць па 
выбары, незалежна ад таго, якую 
замежную  мову яны  вы вучалі. 
Выключэннем з ’яўляю цца спе-

(Заканчэнне на 3-й стар.)
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цыяльнасці «рамана-германская 
(англійская) філалогія», «рама
на-германская (нямецкая) філа- 
л о г ія » , « р ам ан а-гер м ан ск ая  
(французская) філалогія» філала- 
гічнага факультэта і спецыяль- 
насці «культуралогія (спецыялі- 
зацы я — амерыканістыка і анг- 
л ійская мова)», «культуралогія 
(спецы ялізацыя — гебраістыка і 
англійская мова», «культурало- 
г ія  (спецы ялізацы я — германі- 
сты каі ням ецкая мова)» факуль
тэта м іжнародных адносін, пры 
паступленні на як ія  абітурыенты 
здаюць уступныя выпрабаванні 
па замежнай мове ў адпаведнасці 
з абранай спецыяльнасцю, а так 
сами спецыяльнасць «сучасныя 
замеж ны я мовы (спецыялізацыя
— пераклад)» факультэта міжна- 
родных адносін, пры паступленні 
на якую  абітурыенты здаюць ус- 
тупнае выпрабаванне па англій- 
скаймове.

Пры паступленні на спецыяль
насць «рамана-германская (італь- 
янская) філалогія» філалагічна- 
га ф акультэта і спецы яльнасці 
«сучасныя замеж ныя мовы (спе- 
ц ы я л із а ц ы я  — к а м п ’ю тарная 
лінгвістыка)», «сучасныя замеж
н ы я  м овы  (сп ец ы я л іза ц ы я  — 
кам п’ютарнае навучанне мовам)» 
гум ан ітарнага  ф акультэта абі- 
турыенты могуць здаваць уступ
ныя выпрабаванні па замежнай 
(англ ійскай , ф ранцузскай , ня- 
мецкай, іспанскай) мове па выба- 
ры, незалеж на ад таго, якую  за- 
межную мову яны вывучалі.

А бітуры енты  спецы яльнас- 
цей, па як іх  прадугледжана маг- 
чымасць выбару замежнай мовы, 
паведамляю ць аб сваім выбары 
пры падачы дакументаў.

24. Ha ўступных выпрабаван- 
нях, як ія  праводзяцца ў выгля- 
дзе тэсц іравання, абітуры енты 
атрымліваюць адзнакі ў балах ад 
O да 100, на ўступных выпраба- 
ваннях, я к ія  праводзяцца ў ін- 
шай форме, — у балах ад 0 да 10.

Пры неабходнасці адзнакі па 
стобальнай сістэме пераводзяцца 
ў дзесяцібальную сістэму, а ад- 
знак! па дзесяцібальнай сістэме
— у стобальную. Ш калы пераво- 
ду зацвярджаю цца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

25. Абітурыенты, я к ія  не з ’я- 
віліся на ўступнае выпрабаванне 
без уваж лівых прычын або атры- 
малі адзнакі 0, I ,  2 (па дзесяці- 
бальнай сістэме) ц і набралі адпа- 
ведныя гэтым адзнакам балы (па 
стобальнай сістэме), а таксами 
забралі дакументы, да далейшых 
выпрабаванняў і ўдзелу ў конкур
се на залічэнне не дапускаюцца.

П ры  н а я ў н а с ц і ў в а ж л ів ы х  
прычын, пацверджаных дакумен- 
тамі, абітурыент, як і не з ’явіўся 
на ўступнае выпрабаванне, можа 
быць дапушчаны па рашэнні пры- 
ёмнай кам ісіі да яго здачы, але 
толькі ў межах вызначаных тэр- 
м ін аў  п р а в я д зе н н я  ў ступ н ы х  
выпрабаванняў.

26. Пры паступленні на дзён- 
ную бюджэтную форму навучан- 
ня конкурс м ож а праводзіцца па 
факультэце ў цэлым, па групе спе- 
цыяльнасцей ці па асобнай спе- 
ц ы я л ь н а с ц і. В ід к о н ку р су  па 
кожнай спецыяльнасці даецца ў 
Дадатку I.

27. Пры паступленні на завоч- 
ную бюджэтную форму навучан- 
ня конкурс праводзіцца па асоб- 
ных спецыяльнасцях (напрамках 
спецыяльнасцей, спецыялізацы- 
ях).

Пры паступленні на завочную 
форму навучання абітуры енты  
могуць прадставіць даведку пры-

ёмнай к ам ісіі БДУ аб вы н іках  
уступных выпрабаванняў пры па- 
ступленні на дзённую форму на
вучання і ўдзельнічаць у конкур
се на бюджэтнае навучанне без 
паўторнай здачы ўступных вы- 
прабаванняў.

28. Пры паступленні на дзён
ную, завочную і дыстанцыйную 
платныя формы навучання кон
курс праводзіцца па асобных спе
цыяльнасцях (напрамках спецы
яльнасцей, спецыялізацыях).

29. Залічэнне ў БДУ на бюд
ж этнае і на платнае навучанне 
праводзіцца па конкурсе ў ад- 
паведнасці з колькасцю  балаў, 
н аб ран ы х  аб іту р ы ен там і на 
ўступных выпрабаваннях.

У залеж насці ад формы пра
вядзення ўступных выпрабаван- 
няў конкурс аж ы ццяўляецца па 
дзесяцібальнай або стобальнай 
сістэме. П ералік факультэтаў і  
спецыяльнасцей (напрамкаў спе
цыяльнасцей, спецыялізацый) з 
указанием сістэмы адзнак, якая  
вы кары стоўваецца для п р ав я 
дзення конкурсу, даецца ў Дадат
ку I  (дзённая форма навучання) і 
ў Д адатку 2 (завочная і дыстан- 
цыйная формы навучання).

30. Н а завочную бюджэтную 
форму навучання па конкурсе ў 
першую чаргу залічваюцца абіту- 
рыенты, я к ія  маюць сярэднюю 
спецыяльную ці сярэднюю пра- 
фесійна-тэхнічную адукацыю або 
стаж практычнай работы не менш 
за 6 месяцаў і паступаюць на ад- 
паведны я ці роднасныя спецы- 
яльнасці. Стаж практы чнай ра
боты вы лічваец ц а па стане на 
01.09.2005г.

Пералік прафесій і спецыяль
насцей, як ія  адпавядаюць профі- 
лю навучання па завочнай фор
ме, зацвярдж аецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

Інш ы я асобы, як ія  набяруць 
на ўступных выпрабаваннях ад- 
н олькавую  ц і больш ую  коль- 
касць балаў у параўнанні з азна- 
чанай вышэй катэгорыяй абіту- 
рыентаў, залічваюцца па конкур
се ў межах 20 % ад кантрольных 
лічбаў прыёму па дадзенай спецы- 
яльнасц і, а таксам а на вакант
ный месцы, што застануцца пас- 
л я  зал ічэн н я  асоб з азначанай  
вышэй катэгорыі абітурыентаў.

31. Залічэнне на бюджэтныя 
месцы, колькасць як іх  вызнача- 
ецца прапарцыянальна колькасці 
пададзеных заяў па гэтай спецы- 
яльнасці (або па групе спецыяль
насцей ці па факультэце ў цэлым 
— у, залежнасці ад віду конкур
су), пры паступленні на дзённую 
і завочную формынавучання пра- 
водзіцца па асобным конкурсе ся- 
род:

-  вы пускнікоў устаноў, што 
забяспечваюць атрыманне агуль- 
най сярэдняй, сярэдняй прафе- 
сійна-тэхнічнай, сярэдняй спецы- 
яльнай адукацыі і знаходзяцца ў 
сельский мясцовасці, як ія  намо- 
мант атрымання агульнай сярэд
няй  адукацыі пастаянна пражы- 
валі ў сельскіх населеных пунк
тах не менш двух гадоў;

-  інш ых абітурыентаў.
У тых выпадках, калі прахад- 

ны бал для першай катэгорыі абі- 
турыентаў будзе роўны або пера- 
высіць прахадны бал для другой 
катэгорыі абітурыентаў, залічэн- 
не аж ы ццяўляецца па агульным 
конкурсе.

Пры паступленні на завочную 
форму навучання колькасць бюд- 
жэтных месц для кожнай з азна- 
чаных вышэй катэгорый абітуры- 
ентаў вы значаецца прапарцы я
н альн а  долі іх  заяў  асобна ад 
колькасці заяў па гэтай спецы- 
яльнасці ад абітурыентаў, я к ія

маюць сярэднюю спецыяльную ці 
сярэднюю прафесійна-тэхнічную 
адукацыю або стаж практычнай 
работы не менш за 6 месяцаў і па
ступаюць на адпаведныя ці род
насныя спецыяльнасці і асобна ад 
колькасці заяў  па гэтай спецы- 
яльнасці ад іншых абітурыентаў.

32. Залічэнне абітурыентаў на 
ўмовах мэтавай падрыхтоўкі спе- 
цыялістаў аж ы ццяўляецца ў ад- 
паведнасці з Пастановамі Савета 
М іністраў Рэспублікі Беларусь 
(№ 1603 ад 18 лістапада 2002 г. і 
№ 335ад 25сакав іка2004г.).

Прыём на мэтавую падрыхтоў- 
ку аж ы ццяўляецца па асобным 
конкурсе на выдзеленыя мэтавыя 
месцы пры ўмове забеспячэння 
рэальнага (болын чым I чалавек 
на I  месца) конкурсу па стане на 
дзень заканчэння прыёму даку- 
ментаў.

Адбор абітурыентаў на мэта
вую падрыхтоўку ажыццяўляец- 
ца з л іку выпускнікоў устаноў, 
што забяспечваю ць атрыманне 
агульнай сярэдняй, сярэдняй пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спе- 
цыяльнай адукацыі і знаходзяц
ца ў сельский мясцовасці або ў 
населеных пунктах, пацярпеў- 
ш ы х у вы н іку  к атастроф ы  на 
Чарнобыльскай АЭС, як ія  паста
янна пражываюць у гэтых насе
лен ы х п ун ктах  не менш  двух 
гадоў. Арганізацыям, я к ія  зна
ходзяцца ў Брагінскім , Буда-Ка- 
ш ал ёў ск ім , В етк аў ск ім , Доб- 
руш скім , К арм янскім , Нараў- 
лянскім , Ч ачэрскім  раёнах Го- 
мельскай вобласці, дазваляецца 
аж ыццяўляць адбор на мэтавую 
падрыхтоўку з л іку выпускнікоў 
устаноў, ш то забясп ечваю ц ь 
атрыманне агульнай сярэдняй, 
сярэдняй прафесійна-тэхнічнай, 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі 
і знаходзяцца ў любых населеных 
пунктах Гомельскай вобласці.

А бітурыенты, я к ія  паступа
юць на мэтавую падры хтоўку, 
павінны мець у дакуменце аб аду- 
кацы і па профільных предметах 
уступных выпрабаванняў адзнакі 
ў балах не ніж эй чым 6 (па дзеся- 
цібальнай сістэме).

Колькасць заяў, як ія  падаюц- 
ца для ўдзелу ў конкурсе на адно 
мэтавае месца, не абмяжоўваец- 
ц а . К ан ч атк о вае  р аш эн н е аб 
аж ыццяўленні прыёму па агуль
ным ці асобным конкурсе пры 
адсутнасці рэальнага конкурсу на 
канкрэтнае мэтавае месца прыма- 
ецца пры ёмнай к ам ісіяй  БДУ. 
Мэтавыя месцы, па як іх  не будзе 
забяспечаны рэальны конкурс, 
перадаюцца на агульны конкурс 
сярод выпускнікоў устаноў, што 
забяспечваюць атрыманне агуль
най сярэдняй, сярэдняй прафе- 
сійна-тэхнічнай, сярэдняй спецы
яльнай адукацыі і знаходзяцца ў 
сельский мясцовасці, як ія  на мо- 
мант атрымання агульнай сярэд
няй адукацыі пастаянна пражы- 
валі ў сельскіх населеных пунк
тах не менш двух гадоў.

Абітурыенты, як ія  не заліча- 
ны па конкурсе на мэтавую пад- 
рыхтоўку, маюць права ўдзель- 
нічаць у агульным конкурсе.

33. Пераможцы міжнародных 
I рэспубліканскіх (дыпломы 1-й, 
2-й і 3-й ступеняў) прадметных 
алімпіяд, праведзеных Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным го- 
дзе, а таксама асобы, як ія  ўзна- 
гародж аны  нагрудны м знакам  
лаўрэата спецы яльны х фондаў 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па 
сацы яльнай падтрымцы адора- 
ных навучэнцаў, студэнтаў і та- 
ленавітай моладзі, залічваюцца 
без уступных выпрабаванняў пры 
ўмове паступлення на адпаведныя

сп ец ы ял ьн асц і. А дпаведны м і 
лічацца спецыяльнасці, пры па- 
ступленні на я к ія  прадм ет, па 
я к ім  п р ав о д зілася  ал ім п іяд а , 
з ’яўляецца адным з профільных.

Ha спецыяльнасці ваеннага фа
культэта азначаныя вышэй асобы 
залічваюцца без уступных выпра- 
баванняў толькі пры ўмове пра- 
ходжання прафесійнага адбору.

Пераможцы рэспубліканскай 
алімпіяды па беларускай мове за- 
лічваюцца без уступных выпра- 
баванняў на спецыяльнасць «бе- 
ларуская філалогія». Перамож
цы рэспубліканскай алімпіяды па 
рускай мове залічваюцца без ус
тупных выпрабаванняў на спецы
яльнасць «руская філалогія».

Пераможцам рэспубліканскіх 
прадметных алімпіяд па беларус
кай (рускай) мове пры паступленні 
на спецы яльнасц і, дзе вы п ра
баванне па беларускай (рускай) 
мове не з ’яўляецца профільным, 
па беларускай (рускай) мове выс- 
таўляецца найвышэйшы бал.

П ерам ож цы  м іж народны х і 
рэспубліканскіх (дыпломы 1-й, 
2-й і 3-й ступеняў) прадметных 
алімпіяд па інфарматыцы і аст- 
раноміі, праведзеных Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным го- 
дзе, залічваю цца без уступных 
вы п р аб аван н яў  н а  сп ец ы яль- 
насці м еханіка-м атэматы чнага 
ф аку л ьтэта , ф аку л ьтэта  пры - 
кладной матэматыкі і інфарма- 
ты кі, фізічнага факультэта, фа
к у льтэта  рад ы ёф ізік і і элект- 
ронікі.

34. Пераможцы (дыпломы 1-й, 
2-й і 3-й ступеняў) алімпіяд “Абі- 
турыент БДУ-2005” залічваюцца 
без уступных выпрабаванняў на 
спецы яльнасці, вы значаны я ў 
«Палажэнні» аб гэтых алімпія- 
дах.

35. П ерам ож ц ам  абласны х 
тураў рэспубліканскіх прадмет
ных алімпіяд (дыпломы 1-й сту- 
пені), праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у 
бягучым навучальным годзе, вы- 
етаўляецца найвышэйшы бал па 
прадмеце адпаведнага ўступнага 
выпрабавання. Пераможцам аб
ласных алімпіяд па гісторыі най
вышэйшы бал выстаўляецца па 
гісторыі Беларусі.

36. Н аспецыяльнасці, п ая к іх  
у 2004 годзе конкурс склаў менш 
5 чалавек на месца, па-за конкур
сам пры атрыманні на ўступных 
вы прабаваннях  станоўчы х ад 
знак, залічваюцца:

а) дзец і-сіроты  і д зец і, што 
засталіся без апекі бацькоў;

б) дзеці з сем’яў ваеннаслужа- 
чых або рабочых і служачых, што 
займ алі ш татны я пасады ў во- 
інскіх часцях, загінуўш ы х (па- 
мерлых) ці стаўшых інвалідамі ў 
час п р ах о д ж а н н я  вай сковай  
служ бы  або прац ы  ў ск л ад зе  
савецкіх войск на тэрыторыі дзяр- 
жаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, 
а таксама дзеці з сем’яў ваенна- 
служ ачых, загінуўш ы х (памер- 
лы х) у м ірн ы  час пры  прахо- 
дж анні вайсковай службы;

в) дзеці з сем’яў асоб начальні- 
цкага і радавога складу органаў 
унутраны х спраў, загінуўш ы х 
(п ам ерлы х) ц і стаўш ы х інва- 
лідамі пры выкананні службовых 
абавязкаў на тэрыторыі дзяржаў, 
дзе вяліся баявыя дзеянні, а так- 
самадзеці з сем’яўасоб начальні- 
цкага і радавога складу органаў 
унутраны х спраў, загінуўш ы х 
(памерлых) у мірны час пры вы- 
кананні службовых абавязкаў;

г) дзеці з сем’яў асоб начальні- 
цкага і радавога складу органаў 
фінансавых расследаванняў Рэс- 
публікі Беларусь, загінуўш ы х

(памерлых) пры выкананні служ
бовых абавязкаў;

д) інваліды I і 2 груп, а такса
ма дзеці-інваліды;

е) асобы, я к ія  маюць ільготы 
ў адпаведнасці з арт. 18 Закону 
Рэспублікі Беларусь “Аб сацы
яльнай  абароне грам адзян , па- 
ц ярп еўш ы х ад катастроф ы  на 
Чарнобыльскай АЭС”;

ж ) асобы беларускай нацыя- 
нальнасці, як ія  з ’яўляю цца гра- 
мадзянамі інш ых дзярж аў і пра
жываюць на іх тэрыторыі, па рэ- 
камендацыях беларускіх суполак 
або ўстаноў адукацыі на месцы, 
выдзеленыя Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.

H a спецыяльнасці, па як іх  у 
2004 годзе конкурс склаў 5 і болей 
чалавек на месца, пазаконкурсны 
прыём у 2005 годзе ажыццяўляц- 
ца не будзе. Пералік такіх спецы
яльнасцей даецца ў Д адатку 4. 
Асобы, як ія  маюць права на залі- 
чэнне па-за конкурсам, пры па- 
ступленні на гэты я спецы яль- 
насці будуць мець пераваж нае 
права на залічэнне пры адноль- 
кавай колькасці балаў.

37. Пры іншых роўных умовах 
пераваж нае права на залічэнне 
маюць:

а) інваліды 3-й групы;
б) асобы, як ія  маюць ільготы 

ў адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 
24,25 Закону Рэспублікі Беларусь 
“Аб сацыяльнай абароне грама
дзян, пацярпеўш ых ад катастро
фы на Чарнобыльскай АЭС”;

в) ваеннаслуж ачыя, звольне- 
ны я ў запас, я к ія  маюць !льго
ты , устан оўлен ы я закан ад аў - 
ствам, і рэкамендацыі воінскіх 
часцей;

г) пераможцы (дыпломы 1-й,
2-й і 3-й  ступ ен яў) абласны х 
тураў рэспубліканскіх прадмет
ных алімпіяд, праведзеных Міні- 
стэрствам адукацы і Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучальньш 
годзе;

д) пераможцы рэспубліканскіх 
і абласных турніраў і конкурсаў 
па прадметах уступных выпраба- 
ванняў, праведзеных Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным го
дзе;

е) асобы, я к ія  скончылі сярэд- 
н ія  навучальныя ўстановы з за- 
латым (сярэбраным) медалём або 
ўстановы , ш то забяспечваю ць 
атрыманне сярэдняй спецыяль
най ці сярэдняй прафесійна-тэх- 
нічнай адукацыі, з дыпломам з 
адзнакай;

ж) абітурыенты, я к ія  маюць 
болын высокі бал у сертыфікаце 
ц энтралізаванага тэсціравання 
па профільным прадмеце, што 
прыведзены ў пераліку ўступных 
вы п рабаван н яў  перш ы м  (пры 
ўмове наяўнасці такіх сертыфіка- 
таў ва ўсіх абітуры ентаў, я к ія  
параўноўваюцца);

з) аб ітуры енты , я к ія  маюць 
болып высокі бал у сертыфікаце . 
цэнтралізаванага тэсціравання 
па профільны м  прадмеце, што 
прыведзены ў пераліку ўступных 
выпрабаванняў другім (пры ўмове 
наяўнасці такіх сертыфікатаў ва 
ўсіх абітурыентаў, як ія  параўноў- 
ваюцца);

і) аб ітуры енты , я к ія  маюць 
болын высокі бал па профільным 
прадмеце, што прыведзены ў пе- 
раліку ўступных выпрабаванняў 
першым.

38. Усе інш ыя пытанні, звяза- 
ныя з прыёмам у БДУ, канчатко- 
ва вы раш аю цца пры ём най ка- 
м ісіяй БДУ ў адпаведнасці з нар- 
матыўнымі прававымі актамі па 
ўзгадненні з Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.
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ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ НА 2005 ГОД
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

E E f l f l P P t K I

Факультэты, 
спецыялыіасці 

(напрамкі спецьмлміасцсй, 
спецыялпацыі)

Bla
конкурсу,
сістэма
адшак

Пералік выпрабавашіяў

МЕХАНІКА-М АТЭМАТЫЧНЫ
Ф А К У Л Ы Э Т
1. Матэматыка
2. Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп'ютарная матэматыка)
4. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)
5. Механіка
6. Механіка (спецыялізацыя —  камп'ютарная 
механіка)

Агульны 
конкурс, 
ад O да 10

1. Матэматыка (пісьмовы экзамен)
2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Ф АКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ 
М А ТЭМ А ТЫ КІI ІНФАРМ АТЫ КІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютарная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады і праграмныя сістэмы)

Агульны 
конкурс, 
ад Ода 10

1. Матэматыка (пісьмовы экзамен)
2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

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

Агульны 
коіпсурс, 
ад 0 да 10

1. Фізіка (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (.АЦТ або ПЦТ)

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

Агульны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Фізіка (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

БІЯЛАГГЧНЫ  ФАКУ.ПЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак —  біятэхналогія)
3. Біюкалогія

Агульны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Біялогія (пісьмовы экзамен з тэставым заданием)
2. Хімія (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Х ІМ ІЧН Ы  ФАКУ.ЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)
3. Хімія (напрамак — ахова навакольнага 
асяроддзя)
4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)

Агульны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Хімія (пісьмовы экзамен з тэставым заданием)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ГЕА ГРАФ ІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы)
3. Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў

Агульны
конкурс,
адОдаЮО

1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Геаэкалогія Асобны 
конкурс, 
эдОда 100

1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне)
2. Біялогія (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ЭКАНАМ ІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт
4. Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

Агульны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (.АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (.АЦТ або ПЦТ)

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

Агульны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмовы 
экзамен з тэставым заданием)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (.АЦТ або ПЦТ)

ФАКУЛЬТЭТ Ф ІЛАСОФІІ 
I C АЦЫ ЯЛЬНЫ Х НАВУК 
I. Філасофія

Асобны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦГ)
S. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Сацыялогія Асобны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)

Асобны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Гісторыя Беларусі (AUJ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Псіхалогія Асобны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Ф ІЛАЛАГІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ 
I. Беларуская філалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Славянская (сербская і беларуская) 
філалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ) .
3. Беларуская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Руская філалогія Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Славянская (сербская і руская) філалогія Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Руская мова (АЦТ або ПЦТ)

5. Рамана-германская (англійская) філалогія Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Англійская мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

6. Рамана-германская (нямецкая) філалогія Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Нямецкая мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Факультэты, 
снецыялыіасці 

(напрамкі спецышіыіасцен, 
спсцыялтцыі)

Від
конкурсу,

сістэма
адзнак

Псралік выпрабаванняў

7. Рамана-германская (французская) 
філалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Французская мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

8. Рамана-германская (італьянская) філалогія Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Ю РЫ ДЫ ЧН Ы  ФАКУ.ПЬТЭТ 
I. Паліталогія

Асобны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Эканамічнае права
3. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа БДУ)

Агульны 
конкурс, 
ад Ода 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Правазнаўства (для выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа БДУ)

Асобны 
конкурс, 
здОда 100

1. Тэорыя права, кансггьпуцыйнае і адміністрацыйнае 
права (ггісьмовае тэсціраванне)
2. Грамадзянскае і крымінальнае права (пісьмовае 
тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае 
тэсціраванне, АЦТ або ПЦТ)

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСШ
I. Міжнародныя адносіны

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Лінгвакраіназнаўства Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Міжнароднае права Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерыканістыка і англійская мова)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Англійская мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

5. Культуралогія (спецыялізацыя — 
гебраістыка і англійская мова)

Асобны 
конкурс, 
вдОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Англійская мова (.АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

б. Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Нямецкая мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

7. Сусветная эканоміка Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

8. Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага турызму)

Асобны 
конкурс, 
здОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

9. Мытная справа Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

10. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — пераклад)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Англійская мова (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

Ф АКУЛЬТЭТ Ж УРНАПІСТЫ КІ
1. Журналістыка (напрамак —  друкаваныя 
CMI)
2. Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя QvlI)

Агульны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае 
тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае 
тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Літаратурная работа Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае 
тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (.АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

5. Міжнародная журналістыка Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае 
тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ДЗЯРЖ АУНЫ  ІНСТЫ ТУТ КІРАВАННЯ I 
C АЦЫ ЯЛЬНЫ Х ТЭХНАЛОГІЙ 
I. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў)

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Творчасць(малюнак і вольная кампазіцыя)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

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

Агульны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Менеджмент (спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам)
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  
менеджмент нерухомай маёмасці)

.Агульны 
Koiucypc, 
адОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ВАЕННЫ  ФАКУЛЬТЭТ 
I. Псіхалогія (спецыялізацыя —  маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воінскай 
дзейнасці)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦГ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Хімія (напрамак —  радыяцыйная, хімічная 
і біялагічная абарона)

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Хімія (пісьмовы экзамен з тэставым заданием)
2. Біялогія (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Журналістыка (напрамак —  друкаваныя 
СМІ, спецыялізацыя —  ваенная 
журналістыка) .

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Творчасць (творчае сачыненне і творчае 
тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦГ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

4. Правазнаўства (спецыялізацыя —  
юрысконсульцкая работа ў ваеинай сферы)

Асобны 
конкурс, 
здОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

5. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя —  
міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (T)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

6. Геаграфія (спецыялізацыя —  геаінфарма- 
цыйныя сістэмы ва’еннага прызначэння)

Асобны 
конкурс, 
ад Одд 100

1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне)
2. Матэматыка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ІНСТЫ ТУТ Б ІЗН Е С У I 
МЕНЕДЖ МЕНТУ ТЭХНАЛОГПТ 
I. Бізнес-адміністраванне

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦГ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

ІНСТЫ ТУТ Т Э А Л О Г ІІIM. СВЯТЫХ 
М Я Ф О Д ЗІЯ I КІРЫ П Ы  
I. Тэалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Біблейская гісторыя (вусны экзамен)
2. Замежная мова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

( Заканчэнне т абліцы  на 5-й стар.)
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Дадатак 1

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ 
ВЫПРАБАВАННЯЎ У БДУ 

НА 2005 ГОД
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

( Заканчэнне табл'щы. П ачат ак на 4-й стар.)

Ф а куль тэты, 
спецы ялы іасці 

(напрам кі спецыш іыіасцей, 
спецы ялііацы і)

Bia
конкурсу,

сістама
ад ш ак

П ералік вы прабаваіш яў

ГУМ АНІТАРНЫ  ФАКУЛЬТЭТ 
I .  Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — 
арганізацыя міжнародных сувязей)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек Грамадства. Діяржава (T)
2. Замежная ыова (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

2. Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)

Асобны 
конкурс, 
ад O да 10

1. Творчасць (малюнак і вольная кампазіцыя)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

3. Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія 
і метады сацыялагічнага даследавання)
4. Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія 
масавых камунікацый)

Агульны
конкурс,
адОдаІОО

1. Чалавек Грамадства. Дзяржава (T)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

5. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя
—  камп'ютарная лінгвістыка)
6 . Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя
—  KaMn1JOTajiHac навучанне мовам)

Агульны 
конкурс, 
здО да 100

1. Замежная мова (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

7. Псіхалогія (спецыялізацыя —  сацыяльная 
псіхалогія)
8. Псіхалогія (спецыялізацыя —  метадалогія і 
метады псіхалагічнага даследавання)

Агульны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ абоПЦГ)
3 . Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

9. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web- 
дызайн і камп'ютарная графіка)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Фізіка (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

10. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (АЦТ або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (АЦТ або ПЦТ)

АЦТ — залічваю цца вынікі бюджэтнага цэнтралізаванага тэсціравання;
ПЦТ — залічваюцца вы нікі платнага цэнтралізаванага тэсціравання;
T — залічваюцца вынікі ўступяых выпрабаванняў па матэматыцы, замежнай мове і 

курсе “Чалавек. Грамадства. Д зярж ава”, праведзеных у БДУ Рэспубліканскім інстыту- 
там кантролю ведаў 17 ліпеня 2005 г.

Дадатак 3

ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ 
(НАПРАМКАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, 

СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ), ПРЫ ПАСТУПЛЕННІ 
HA ЯКІЯ ЎСТУПНЫЯ ВЫПРАБАВАННІ 

ПРАВОДЗЯЦЦА Ў БДУ 
РЭСПУБЛІКАНСКІМ ІНСТЫТУТАМ 

КАНТРОЛЮ ВЕДАЎ 17 ЛІПЕНЯ 2005 Г.
(ДЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэты, спсйыялыіасці (напрамкі спецыяльнасцен, спецыялізацыі) Прадмет

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

Матэматыка

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФПI САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)

Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава

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

Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава

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

' 4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)
5. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова)
6. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)

Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава

7. Сусветная эканоміка
8. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага турызму)
9. Мытная справа

Матэматыка

10. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад) Англійская мова
ДЗЯРЖАЎНЫІНСТЫТУТ ЮРАВАННЯ I САЦЫЯ.ІІЬНЫХ ТЭХНАЛОГШ
1. Менеджмент (спецыялізадыя — кіраванне персаналам)
2. Менеджмент (спецыялізацыя -— менеджмент нерухоман маёмасці)

Матэматыка

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсульцкая работа ў ваеннап сферы)
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннан сферы)

Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУI МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОПЙ
I. Бізнес-адміністраванне

Матэматыка

ГУМАШТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)
2. Сацыялогія (спецыялізацыя — меггадалогія і метады сацыялагічнага даследавання)
3. Сацыялогія (спсцыялвацыя — сацыялогія масавых камунікацый)

Чалавек. Грамадства. 
Дзяржава

4. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарная лінгвістыка)
5. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — камп'ютарнае навучанне мовам)

Замежная мова

б. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і камп'ютарная графіка) Матэматыка

Дадатак 2

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ 
У БДУ НА 2005 ГОД

(ЗАВОЧНАЯ I ДЫ СТАНЦЫ ЙНАЯ  
ФОРМЫ  НА ВУЧАН НЯ)

Ф акультэты, спецыяльнасці 
(напрамкі спецыялыіасцеП, 

спсцыялізацыі)

Сістэ- 
м а ад- 
знак

П ералік вы прабаванняў

M E XAHIKA- 
M A T ЭМ АТ Ы Ч Н Ы  
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
I. Матэматыка

Ад 0 
да 10

1. М атэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Фізіка (пісьмовы экзамен, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Ы Я Л А Г ІЧ Н Ы  Ф А К У Л Ь ТЭ Т
1. Біялогія
2. Біяэкалогія

АдО 
да 10

1. Біялогія (пісьмовы экзамен з тэставым заданием, або АЦТ, 
або ПЦТ)
2. Х імія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

ГЕА ГРА Ф ГЧН Ы
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
I. Геаграфія

АдО 
да 10

1. Геаграфія (Пісьмовае тэсціраванне)
2. М атэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

2. Геаэкалогія АдО 
да 100

1. Геаграфія (пісьмовае тэсціраванне)
2. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Э К А Н А М ІЧ Н Ы
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
1. Эканамічная тэорыя
2. Фінансы і крэдыт
3. Менеджмент 
(спецыялізацыя —  
міжнародны менеджмент)

АдО 
да 10

1. М атэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданием, або Т, 
або АЦТ, або П Ц Т )'
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Ф А К У Л Ь Т Э Т  Ф ІЛ А С О Ф ІІ 
I С А Ц Ы Я Л Ь Н Ы Х  НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія

АдО 
да 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне або 
Т)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Ю Р Ы Д Ы Ч Н Ы
Ф А К У Л Ь ТЭ Т  
I. Правазнаўства (акрамя 
выпускнікоў юрыдычнага 
каледжа БДУ)

Ад 0 
да 10

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраванне або
Т)
2. М атэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

2. Правазнаўства (для 
выпускнікоў юрыдычнага 
ісаледжа.БДУ)

АдО 
да 100

1. Тэорыя права, канстытуцыйнае і адміністрацыйнае права (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Грамадзянскае і іфымінальнае права (пісьмовае 
тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
АЦТ або ПЦТ)

Ф А К У Л Ь Т Э Т
Ж У РН А Л ІС Т Ы К І
1. Ж урналістыка (напрамак —  
друкаваныя СМІ)
2. Ж урналістыка (напрамак —  
аўдыёвізуальныя СМІ)

АдО 
да 10

1. Творчасць (творчае сачынение і творчае тэсціраванне)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Г ІС Т  А Р Ы Ч Н Ы  
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
1. Гісторыя
2. Музейная справа і ахова 
гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Гісторыка-архівазнаўства
4. Дакументазнаўства і інфарма- 
цыйнае забеспячэнне кіравання

АдО 
да 10

1. Сусветная гісторыя навейшага часу (пісьмовы экзамен з 
тэставым заданием)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Ф ІЛ А Л А Г ІЧ Н Ы
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
I. Беларуская філалогія

АдО 
да 10

1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ) '

2. Руская філалогія АдО 
да 10

1. Руская літаратура (вусны экзамен з пісьмовым заданием)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Руская мова (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)

Д ЗЯРЖ АУІТЫ  ІН С Т Ы Т У Т  
К ІРА В А Н ІІЯ  I 
С А Ц Ы Я Л Ь Н Ы Х  
ТЭ Х Н А Л О ГІЙ
I. Правазнаўства 

(спецыялізацыя —  прававое 
забеспячэнне бізнесу)

АдО 
да 10

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (пісьмовае тэсціраваннё або 
Т)
2. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

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

(спецыялізацыя —  сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

АдО 
да 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

4. М енеджмент 
(спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам)
5. М енеджмент 

(спецыялізацыя —  
менеджмент нерухомай 
маёмасці)

-АдО 
да 10

1. Матэматыка (пісьмовы экзамен, або Т, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым заданием, або Т, 
або АЦТ, або ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

Г У М А Н ІТ  А РН Ы  
Ф А К У Л Ь ТЭ Т
I. Сацыяльная работа 

(спецыялізацыя —  медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

АдО 
да 100

1. Біялогія (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або ПЦТ)
2. Гісторыя Беларусі (пісьмовае тэсціраванне, або АЦТ, або 
ПЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (пісьмовае тэсціраванне, 
або АЦТ, або ПЦТ)

АДТ — залічваюцца вынікі бюджэтнага цэнтралізаванага тэсціравання;
ПЦТ — залічваюцца вынікі платнага цэнтралізаванага тэсціравання;
T — залічваюцца вынікі ўступных выпрабаванняў па матэматыцы, замежнай мове і 

курсе “Ч алавек. Грамадства. Д зярж ава”, праведзеных у БДУ Рэспубліканскім інстыту- 
там кантролю ведаў 17 ліпеня 2005 г.
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Дадатак 4
ПЕРАЛІК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ 

(НАПРАМКАЎ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, 
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ), 

ПА ЯКІХ ПАЗАКОНКУРСНЫ 
ПРЫЁМ У 2005 ГОДЗЕ 

АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА HE БУДЗЕ
(Д ЗЁН НА Я  Ф О РМ А  Н А ВУЧАННЯ)

Факультэты, 
спецыяльнасці 

(напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі)
ФАКУЛЫЭТ ПРЫКПАДНОИ МАТЭМАТЫКІI ШФАРМАТЫКІ
I. Камп'ютарная бяспека (напрамак — матэматычныя метады і праграмныя 
сістэмы)_________________________________________________________
ФАКУЛЬТЭТ PAДЬІЕФІЗІКІI ЭЛЕКТРОШКІ
1. Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — камерцыйная дзейнасць на 
рынку радыёэлектронных сродкаў і інфармацыпных паслуг)
2. Камп'ютарная бяспека (напрамак — радыёфізічныя метады і праграмна- 
тэхнічныя сродкі)  •____________
ХІМІЧНЬІ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)
БІЯЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
2. Біяэкалогія
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
I. Геаэкалогія
TICTАРЬІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
I. Дакумснтазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання
ФАКУ.ТЬТЭТ ФІ.ТАСОФП I САЦЫЯ.ТЬНЫХ НАВУК
I. Псіхалогія
ФІЛА.ТАГІЧНЬІ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская) філалогія
2. Рамана-германская (нямецкая) філалогія
3. Рамана-германская (французская) філалогія
4. Рамана-германская (італьянская) філалогія
ЮРЬІДЫЧІІЫ ФАКУЛЬТЭТ
I. Паліталогія
ФАКУЛЬТЭТ ШЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны •
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнароднае права
4. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)
ДЗЯРЖАУНЬІІНСТЬІТУТ КІРАВАННЯI САЦЫЯ.ТЬНЫХ 
ТЭХНАЛОГШ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)
2. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна-прасторавых комплексаў)
3. Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне персаналам)
4. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент нерухомай маёмасці)______
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
I. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна-псіхалагічнае забеспячэнне 
воінскай дзейнасці)_________________________________

ПЛАН ПРЫ ЁМУ НА 1 КУРС  
БДУ Ў 2005 ГОДЗЕ

(ЗАВОЧНАЯ Ф О РМ А  НАВУЧАННЯ)

Факультэт Спецыялыіасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спсцыялізацыі

Бюд-
жэтнае
наву
чанне

Плат-
нае

наву
чанне

Механіка-ма-
тэматычны
факультэт

Матэматыка 25 10
Усяго 25 10

Біялагічны
факультэт

Біялогія 40 25
Біяэкалогія 10 10

Усяго 50 35
Геаграфічны
факультэт

Геаграфія 20 10
Г еаэкалогія 20 10

Усяго 40 20
Гістарычны
факультэт

Гісторыя 40 15
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

15 10

Гісторыка-архівазнаўства 15 10
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 15

Усяго 85 50
Эканамічны
факультэт

Эканамічная тэорыя 10 10
Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)

1 10 10

Фінансы і крэдыт 10 10
Усяго 30 30

Факультэт 
філасофіі і 
сацыяльных 
ііавук

Філасофія 15 5
Сацыялогія 15 5

Усяго 30 10
Факультэт
журна-
Л ІС Т Ы К І

Журналістыка (напрамак — друкаваныя СМІ) 25 15
Журналістыка (напрамак —аўдыёвізуальныя 
CM )

15 10

Усяго 40 25
Філалагічны
факультэт

Беларуская філалогія 30 5
Руская філалогія 25 5

Усяго 55 10
Юрыдычны
факультэт

Правазнаўства 70 25
Правазнаўства (2-я вышэйшая адукацыя) 0 50

Усяго 70 75
Гумані-
тарны
факультэт

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)

25 25

Усяго 25 25
Діяржаўны 
інстытут 
каравання I 
сацыялыіых 
тэхналогін

Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)

0 50

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

0 25

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабілітацыя асобы)

0 25

Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам)

0 25

Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
нерухомай маёмасці)

0 25

Усяго 0 150

УСЯГО па 
БДУ

450 440

ПЛАН ПРЫЁМУ НА 1 КУРС 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА Ў 2005 ГОДЗЕ

(ДЗЁННАЯ Ф О РМ А НА ВУЧАН НЯ)

Факультэт
Спецыялыглсці, 

напрлмкі спецыялыіасцей, 
спецыялізацьгі

Б ю д -
жэтнае
наву
чанне

Плат- 
на е 

наву
чанне

Механіка- Матэматыка 80 20
матэматыч-
ны

Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

25 5

факультэт Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп’ютарная матэматыка)

20 15

Матэматыка (напрамак —  эканамічная 
дзейнасць)

20 10

Механіка 15 5
Механіка (спецыялізацыя — камп’ютарная 
механіка)

10 10

Усяго 170 65
Факультэт Прыкладная матэматыка 80 15
прыклад- Інфарматыка 60 15
H O Ii матэма- Эканамічная кібернетыка 15 15

інфарма-
Т Ы К І

Актуарная матэматыка 15 15
Камп’ютарная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады і праграмныя 
сістэмы)

15 15

Усяго 185 75
Фізічны
факультэт

Фізіка (напрамак — навукова-даследчая 
дзейнасць)

60 5

Фізіка (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)

20 5

Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 20 5
Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 25 5

Усяго 125 2 0

Факультэт Радыёфізіка 60 25
радыёфізікі і Фізічная электроніка 50 20
электрошкі Камерцыйная дзейнасць (спецыялізацыя — 

камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і 
інфармацыйных паслуг)

10 10

Камп’ютарная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады і праграмна- 
тэхнічныя сродкі)

15 10

Усяго 135 65
Х ІМ ІЧ Н Ь І

факультэт
Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)

40 5

Хімія (напрамак — навукова-педагагічная 
дзейнасць)

20 5

Хімія (напрамак —  ахова навакольнага 
асяроддзя)

15 5

Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)

25 5

Усяго 1 0 0 2 0

Біялагічны Біялогія 65 30
факультэт Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 20 20

Біяэкалогія 15 10
Усяго 1 0 0 60

Геагра- Геаграфія 65 20
фічны
факультэт

Геаграфія (напрамак —  геаінфармацыйныя 
сістэмы)

15 5

Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў

15 5

Г еаэкалогія 15 5
Усяго 110 35

Факультэт Філасофія 20 10
філасофіі і Сацыялогія 20 10
сацыяль
ных навук

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагапчная дзейнасць)

20 10

Псіхалогія 20 10
Усяго 80 40

Факультэт
журна-

Журналістыка (напрамак — друкаваныя 
СМІ)

45 20

Л ІС Т Ы Ю Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)

15 10

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)

15 10

Літаратурная работа 15 10
Міжнародная журналістыка 15 10

Усяго 105 60
Гістарычны Гісторыя 75 25
факультэт Музейная справа і ахова гісторыка- 

культурнай спадчыны
15 10

Гісторыка-архівазнаўства 15 10
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 15

Усяго 120 60
Эканамічны Эканамічная тэорыя 15 15
факультэт Менеджмент (спецыялізацыя — 

міжнародны менеджмент)
15 15

Эканоміка 15 15
Фінансы і крэдыт 15 15

Усяго 60 60
Філала- эеларуская філалогія 75 10
Г1Ч Н Ы Руская філалогія 55 10
факультэт Славянская (сербская і беларуская) 

філалогія
10 5

Славянская (сербская і руская) філалогія 10 5
эамана-германская (англійская) філалогія 30 25
эамана-германская (французская) філалогія 15 10
Рамана-германская (нямецкая) філалогія 15 10
эамана-германская (італьянская) філалогія 15 10

Усяго 225 85
Юрыдычны Іравазнаўства 130 45
факультэт Эканамічнае права 25 20

Іаліталогія 20 15
Усяго 175 80

Факультэт Спсцыялыіасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецышіізацыі

Бюд-
•жэтнас
наву
чанне

Плат
ине

наву
чанне

Факультэт Міжнародныя адносіны 20 40
міжна- Лінгвакраіназнаўства 10 15
родных Міжнароднае права 20 40

Сусветная эканоміка 20 40
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

20 40

Мытная справа 20 25
Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя 
—  пераклад)

20 50

Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерыканістыка і англійская мова)

15 15

Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

10 15

Культуралогія (спецыялізацыя — 
гебраістыка і англійская мова)

10 10

Усяго 165 290
Дзяржаўны 
інстытут 
idpa ва I и Hi і

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

10 25

сацыяльных
тэхналогій

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабілітацыя асобы)

10 25

Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам)

10 25

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)

10 25

Дызайн 10 40
Усяго 50 140

Інстытут Бізнес-адміністраванне 10 50
бізнесу і 
менедж
менту тэхна- 
логіп

Усяго 10 50

Інстытут Тэалогія 15 5
тэалогіі імя 
Святых 
Мяфодзія і 
Кірылы

Усяго - 15 5

Гумані-
тарны

Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — 
арганізацыя міжнародных сувязей)

0 50

факультэт Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)

5 50

Сацыялогія (спецыялізацыя —  метадалогія 
і метады сацыялагічнага даследавання)

0 25

Сацыялогія (спецыялізацыя —  сацыялогія 
масавых камунікацый)

0 25

Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя 
— камп'ютарная лінгвістыка)

0 25

Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя 
—  камп'ютарнае навучанне мовам)

0 25

Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная 
псіхалогія)

0 25

Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і 
метады псіхалагічнага даследавання)

0 25

Інфарматыка (спецыялізацыя —  Web- 
дызайн і камп'ютарная графіка)

0 50

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога насельніцтву)

20 20

Усяго 25 320
Ваенны
факультэт

Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная 
і біялагічная абарона)

10 0

Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воінскай 
дзейнасці)

8 0

Журналістыка (напрамак — друкаваныя 
СМІ, спецыялізацыя — ваенная 
журналістыка)

2 0

Лравазнаўства (спецыялізацыя — 
юрысконсульцкая работа ў ваеннай сферы)

5' 0

Уііжнародныя адносіны (спецыялізацыя — 
міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)

10
(8

муж.,
2

жан.)

0

^еаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння)

15 0

Усяго 50 0

УСЯГО па
т ж  .

2005 1530

ПЛАН ПРЫ ЁМУ НА 1 КУРС  
БДУ Ў 2005 ГОДЗЕ

(ДЫ СТАНЦЫ ЙНАЯ Ф О РМ А  НАВУЧАННЯ)

Факультэт
Слсцыяльпасці, 

напрамкі спсцыялыіасцсн, 
спецыялітаныі

Бюдяот-
нае

наву-
чанне

Плат на е 
наву
чанне

Діяржауны 
інстытут 
кіраваннн і 
сацыяль- 
ных
тэхналогш

Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнме бізнесу)

0 50 '

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяпьна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

0 25

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабинтацыя асобы)

0 25

Менеджмент (спецыялізацыя — кіраванне 
персаналам)

0 50

Усяго 0 150

УСЯГО па 
БДУ

0 150
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ПЛАН МЭТАВАГА ПРЫЁМУ 
Ў БДУ Ў 2005 ГОДЗЕ

Нпзва
спецыяль-

насці

Матэматыка

Фізіка
(напрамак — 
навукова- 
педагагічная 
дзейнасць)

Хімія
(напрамак — 
навукова- 
педагагічная 
дзейнасць)

Біялогія

Геаграфія

Рамана-
германская
(нямецкая)
фшалогш

Рамана-
германская
(англійская)
філалогія

Руская
філалогія

Журналістыка 
(напрамак — 
друкаваныя 
CMI)

Агуль-
ная

коль
касць

месцаў

I

3 а  к : ) з ч ы IC, колькасць месцаў

Брэсцкая вобл., Пінскі PAA — I

Магілёўская вобл., Крычаўскі PAA — I

Брэсцкая вобл., Лунінецкі PAA — I 
Мінская вобл., Капыльскі PAA — I

Брэсцкая вобл.. Івацэвіцкі PAA — I 
Гомельская вобл., Лельчыцкі PAA — I 
Мінская вобл., Капыльскі PAA — I 
Мінская вобл., Крупскі PAA — I 
Магілёўская вобл., Крычаўскі PAA — I

Гродзенская вобл., Бераставіцкі PAA — I 
Гродзенская вобл., Зэльвенскі PAA — I 
Мінская вобл., Мядзельскі PAA— I

Віцебская вобл., Глыбоцкі PAA — I

Гомельская вобл., Рагачоўскі PAA — I 
Чыгуначны PAA г. Гомеля — I

Магілёўская вобл., Быхаўскі PAA — I

Брэсцкая вобл., г. Лунінец, рэдакцыя газеты 
«Лунінецкія навіны» — I 
Брэсцкая вобл., г. Драгічын, рэдакцыя 
газеты «Драгічынскі веснік» — I 
Віцебская вобл., г. Докшыцы, рэдакцыя 
газеты «Родныя вытокі» — I .
Віцебская вобл., г. Браслаў, рэдакцыя 
газеты «Браслаўская звязда» — I 
Гомельская вобл., г. Хойнікі, рэдакцыя 
газеты «Ленінскі сцяг» — I 
Гомельская вобл., г. Буда-Кашалёва, 
рэдакцыя газеты «Авангард» — I 
Мінская вобл., г. Беразіно, рэдакцыя газеты 
«Бярэзінская панарама» — I 
Мінская вобл., г. Лагойск, рэдакцыя газеты 
«Родны край» — I
Мінская вобл., г. Любань. рэдакцыя газеты 
«Голас Любаншчыны» — I 
Магілёўская вобл., г. Асіповічы, рэдакцыя 
газеты «Асіповіцкі край» — I 
Магіпёўская вобл., г. С л а ў г а р а д , рэдакцыя 
газеты «Ленінскае слова» — I

КОШТ ДЫСТАНЦЫИНАГА 
ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ 

СТУДЭНТАЎ ПРЫЁМУ 2005-2006 
НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА 

(УМОЎНЫХ АДЗІНАК ЗА ГОД)

Фа куль- 
тэт

Спецыяльнасці, 
напрамкі спсцыяльнасцсй, 

спецы ял ізацыі

Пер
шая

адука-
ЦЬІЯ

Дру
гая
аду-

кацы я

П ара
лель

нае
наву-
чаннс

Дзяржаў-
ны
інстытут 
кіра- 
в а н н я і 
сацыяль- 
ных
тэхн алогт

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

550 550 500

Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
— сацыяльна-псіхалагічная 
дапамога насельніцтву)

500 500 450

Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
— сацыяльная рэабшітацыя асобы)

500 500 450

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраваннё персаналам)

500 500 450

б е л д р у с к і Ш у н і в е р с і т э т
КОШТ ДЗЁННАГА ПЛАТНАГА НАВУЧАННЯ 

СТУДЭНТАЎ ПРЫЁМУ 2005-2006 НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
(УМОЎНЫХ АДЗІНАК ЗА ГОД)

Факультэт Спецыяльнасці, 
нагірамкі спсцмялыіасцсіі, 

спецыялізацыі

Пер
шая
аду-

кацыя

Другая
адука-
цыя

Пара
лельнае

наву
чанне

Механіка- Матэматыка 800 700 520
матэма-
тычны

Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

800 700 520

факультэт Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп’ютарная матэматыка)

800 700 520

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

800 700 520

Механіка 800 700 520
Механіка (спецыялізацыя — 
камп'ютарная механіка)

800 700 520

Фа куль- Прыкладная матэматыка 950 790 600
тэт Інфарматыка 950 790 6 00
прыклад- Эканамічная кібернетыка 950 790 600
HOlI Актуарная матэматыка 950 790 600
матэма- 
тыкі і 
інфар- 
матыкі

Камп'ютарная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады і праграмныя 
сістэмы)

950 790 600

Фізічны
факультэт

Фізіка (напрамак — навукова- 
даследчая дзейнасць)

800 700 520

Фізіка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

800 700 520

Фізіка (напрамак — кіраўніцкая 
дзейнасць)

800 700 520

Фізіка (напрамак — вытворчая 
дзейнасць)

800 700 520

Фа куль- Радыёфізіка 800 700 520
тэт радыс- Фізічная электроніка 800 700 520
фізікі і
электро-
нікі

Камер цыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя — камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў і 
інфармацыйных паслуг)

800 700 520

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

800 700 520

Х ІМ ІЧ ІІЫ
факультэт

Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)

800 700 520

Хімія (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

800 700 520

Хімія (напрамак — ахова 
навакольнага асяроддзя)

800 700 520

Хімія (спецыялізацыя — хімія 
лекавых прэпаратаў)

800 700 520

Біяла- Біяпогія 800 700 520
гічны Біяпогія (напрамак — біятэхналогія) 800 700 520
факультэт Біяэкалогія 800 700 520
Геагра- Геафафія 800 700 520
фічны
фаісультэт

Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы)

800 700 520

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў

800 700 520

Г еаэкалогія 800 700 520
Экана- Эканамічная тэорыя 1100 930 700
мічны Эканоміка 1250 1100 840
факультэт Фінансы I крэдыт 1250 1100 840

Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

1250 1100 840

Гіста- Гісторыя 800 700 520
рычны
факультэт

Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

800 700 520

Г історы ка-архівазнаўства 800 700 52Q
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

950 740 560

Фа куль- Філасофія 800 700 520
тэт Сацыялогія 900 740 560
філасофіі і 
сацыяль- 
і іых на вук

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)

1100 930 700

Псіхалогія 1100 930 700
Факуль- 
тэт журна-

Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ)

1100 930 700

лістыкі Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)

1100 930 700

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— тэхналогіі камунікацыі)

1100 930 700

Літаратурная работа 1100 930 700
Міжнародная журналістыка 1100 930 700

Філала- Беларуская філалогія 800 700 520
гічны Руская філалогія 800 700 520
факультэт Славянская (сербская і беларуская) 

філалогія
900 740 560

Славянская (сербская і руская) 
філалогія

900 740 560

Рамана-германская (англійская) 
філалогія

1100 930 700

Рамана-германская (французская) 
філалогія

1100 930 700

Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія

1100 930 700

Рамана-германская (італьянская) 
філалогія

1100 930 700

IOp ы- Паліталогія 1250 1100 840
дычны Правазнаўства 1500 1380 1050
фаісультэт Правазнаўства- (для выпускнікоў 

юрыдычнага каледжа БДУ)
750 — —

Эканамічнае права 1500 1380 1050
Факуль- Міжнародныя адносіны 1500 1380 1050
тэт Лінгвакраіназнаўства 1500 1380 1050
міжна- Міжнароднае права 1500 1380 1050
родных Сусветная эканоміка 1500 1380 1050
адносін Менеджмент (спецыялізацыя — 

менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)

1250
ч

1100 840

Мытная справа 1500 1380 1050
Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — пераклад)

1100 930 700

Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерыканістыка I английская мова)

800 620 470

Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

800 620 470

Культуралогія (спецыялізацыя — 
гебраістыка і англійская мова)

800 620 470

Факультэт Спецыялыіасці, 
напрамкі спецыялыіасцен, 

спсцыялізацыі

Пер
шая
аду-

кацыя

Другая
адука-
цыя

Пара
лельнае

наву
чанне

Інстытут 
бізнесу і 
менедж
менту 
тэхналогій

Бізнес-адміністраванне 1250 1100 840

Дзяржаў-
ны
інстытут 
юра- 
вання і 
сацыяль- 
ных
тэхналогні

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльна-псіхалагічная дапамога 
насельніцтву)

700 550 450

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сацыяльная рэабшітацыя асобы)

700 550 450

Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)

1000 700 500

Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)

1000 700 500

Дызайн (напрамак — дызайн 
прадметна-прасторавых комплексаў)

1000 750 550

Гума-
нітарны
факультэт

Міжнародныя адносіны 
(спецыялізацыя — арганізацыя 
міжнародных сувязей)

1250 1150 880

Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)

1250 1150 880

Сацыялогія (спецыялізацыя — 
метадалопя і метады сацыялагічнага 
даследавання)

900 740 560

Сацыялогія (спецыялізацыя — 
сацыялогія масавых камунікацый)

900 740 560

Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — камп'ютарная 
лінгвістыка)

1100 930 700

Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — камп'ютарнае 
навучанне мовам)

1100 930 700

Псіхалогія (спецыялізацыя — 
сацыяльная псіхалогія)

1100 930 700

Псіхалогія (спецыялізацыя — 
метадалогія і метады псіхалагічнага 
даследавання)

1100 930 700

Інфарматыка (спецыялізацыя — Web- 
дызайн і.камп'ютарная графіка)

1100 930 700

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога 
насельнщтву)

800 700 520

IHCTbITyt

тэалогіі
імя
святых 
Мяфодзія 
і Кірылы

Тэалогія 1100 1020 770

КОШ Т ЗА В О ЧН А ГА  ПЛАТНАГА  
НА ВУЧАННЯ СТУДЭНТАЎ  

ПРЫ ЁМУ 2005-2006  
Н А ВУЧАЛ ЬНА ГА ГОДА

(УМ О ЎН Ы Х А Д З ІН А К  ЗА ГОД)

Фа куль- 
тэт

Спсцмялыіасці, 
напрамкі спецыялыіасцей, 

спецыялізацыі

Першая 
аду Ka
il ын

Другая 
адука- 
цыя 

(6 гадоў)

Другая
адука-
цыя
(4

гады)

Пара
лель
нае

наву
чанне

Мехмат Матэматыка 500 400 500 360
Біяфак Біялогія 500 400 500 360

Біяэкалогія 500 400 500 360
Г еафак Геаграфія 500 400 500 360

Г еаэкалогія 500 400 500 360
Гістфак Гісторыя 500 400 500 360

Музейная справа і ахова
гісторыка-культурнай
спадчыны

500 400 500 360

Гісторыка-архівазнаўства 500 400 500 360
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

550 430 520 380

ФФСН Філасофія 500 400 500 360
Сацыялогія 550 430 520 380

Эка- 
I іа м фа к

Эканамічная тэорыя 550 450 550 400
Фінансы I крэдыт 700 540 660 480
Менеджмент (спецыялізацыя 
— міжнародны менеджмент)

700 540 660 4̂ OO О

Філфак Беларуская філалогія 500 400 500 360
Руская філалогія 500 400 500 360

Юрфак Правазнаўства 750 670 820 600
Правазнаўства (для 
выпускнікоў юрыдычнага 
каледжа БДУ)

375

Журфак Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ)

700 540 660 480

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя СМІ)

700 540 660 480

Д м  P-
жаўны 
інстытут 
idpa- 
вашія і 
сацы-
ЯЛЫІЫХ
тэхна—
логіп

Правазнаўства (спецыялізацыя 
— прававое забеспячэнне 
бізнесу)

650 550 700 500

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяль нэ
пе іхал агічная да памога 
насельнщтву)

500 400 500 350

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная 
рэабілітацыя асобы)

500 400 500 350

Менеджмент (спецыялізацыя 
— кіраванне персаналам)

600 400 500 350

Менеджмент (спецыялізацыя 
— менеджмент нерухомай 
маёмасці)

600 400 500 350

Гумані-
тарны
факуль-
тэт

Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — медыка- 
сацыяльная дапамога 
насельнщтву)

500 400 500 >60



ю рыдычны  
ка ледж  .

ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ 
БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА

220050, г. Мінск, 
вул. Камсамольская, 21. 

Тэл /ф акс: (017) 289 12 82

Дырэктар юрыдычнага каледжа БДУ  —  

кандыдат юрыдычных навук, дацэнт 
Irap Раманавіч ВЯРЭНЧЫКАЎ

БАЗАВАЙ АДУКАЦЫІ
План прыёму Конкурс/

Спецыяльнасць Кваліфікацыя Бюджэтнае
навучанне

Платнае
навучанне

Прахадны бал 
у 2004 г. 
(па двух 

экзаменах)

Правазнаўства Юрыст 50 25 14,98/16

У ступныя экзам ены : беларуская (руская) мова (дыктоўка); гісто- 
р ы я Б еларусі (пісьмовы тэст).

Тэрмін навучання: 4 гады.
Форма навучання: дзённая.
Кошт платнага навучання — 1000 умоўных адзінак  за  год.

Спецыяльнасць Кваліфікацыя

План прыёму Конкурс/ 
Прахадны бал 

у 2004 г.
(па двух 

экзаменах)

Бюджэтнае
навучанне

Платнае
навучанне

Правазнаўства Юрыст 50 25 4,22/ 11
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ПРЫЁМ НА АСНОВЕ 
АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ

вы сокакваліф ікаваны я навуко- 
ва-п едагагічн ы я к ад ры , наву- 
чальна-метадычную базу, лабара- 
торыі ю ры ды чнага ф акультэта 
БДУ, але і Інстытута перападрых- 
тоўкі і павыш эння кваліф ікацы і 
суддзяў, работнікаў пракуратуры, 
судоў і ўстановаў юстыдыі.

3 2001 года ў каледж ы  право- 
дзіцца набор навучэнцаў на асно
ве базавай ш колы . Створаны два 
аддзяленні: на базе 9 класаў і на 
базе 11 класаў. Ф ункцыянуе ву- 
чэбная лабараторыя заканадаў- 
ства, інфармацыйных тэхналогій 
і тэхнічных сродкаў навучання, 
у якой навучэнцы могуць сачыць 
за зменамі ў дзеючым заканадаў- 
стве. У каледж ы працуе бібліятэ- 
ка  і чы тальная зала, ёсць вял ікі 
выбар найноўш ай ю ры ды чнай 
літаратуры.

рам ах, я к ія  забяспечваюць па- 
глыбленую гуманітарную і спе- 
цыяльную  падрыхтоўку, а так 
сам а ад п ав ед н ае  п р ак ты ч н ае  
навучанне. Адрознай асаблівас- 
цю навучальных планаў і праг- 
рам падры хтоўкі спецыяліетаў 
з ’яўляецца сумяшчэнне фунда- 
ментальнасці і глыбокіх сістэм- 
н ы х  ведаў з ум ением  п ры м я- 
няць іх  на практы цы . Сучасны 
ю ры ст пав ін ен  вы датна вало- 
даць  ін струм ен тары ем  ан ал і- 
ты чнай  работы , г .зн . к а м п ’ю- 
тарнымі і інфармацыйнымі тэх- 
н алогіям і, статы сты чны м і ба
зам! даны х, In te rn e t. Д ля пас- 
пяховага м іж народнага супра- 
ц о ў н іц тв а  ў гал ін е  п р ав а  
неабходна дасканала валодаць 
замеж ны м і мовамі. Усяму гэта- 
му навучаць у каледжы.

— заяву на ім я кіраўніка ўста- 
новы адукацыі;

— дакумент аб адукацыі (ары- 
гінал);

— медыцынскую даведку па 
форме, вызначанай Міністэрствам 
аховы здароўя Рэспублікі Бела

з працоўнай кніж кі
хто паступае на в'ячэр- 

няе ці завочнае навучанне);
— ары гін алы  серты ф ікатаў  

ц энтралізаванага тэсціравання 
(для тых, хто ў ім удзельнічаў);

— 4 фотакарткі памерам 3x4 
см;

— даведку, выдадзеную сель- 
скім саветам, я к ая  пацвярдж ае 
пастаяннае праж ыванне ў сель- 
скім населеным пункце;

— даведку, выдадзеную служ- 
бай занятасці насельніцтва (для 
тых, хто знаходзіцца на яе ўліку).

Паўналетнія абітурыенты аса- 
біста прад’яўляюць пашпарт (ці 
дакумент, як і яго замяняе), а не- 
паўналетн ія  — пасведчанне аб 
нараджэнні.

ТЭРМІНЫ  ПРЫЁМУ  
(згодна з п. 10 “ Правілаў 

прыёму ва ўстановы, 
якія забяспечваюць 

атрыманне сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі )

на дзённую форму навучання - 
на аснове агульнай базавай аду- 
кацыі:

Уступныя экзамены: беларуская (руская) мова (абавязковае цэн- 
трал ізаванае тэсціраванне); гісторы я Б еларусі (абавязковае цэнт- 
ралізаванае тэсціраванне).

Тэрмін навучання: 3 гады.
Форма навучання: дзённая.
Кошт платнага навучання — 1000 ум оўны х адзінак  за  год.

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ БДУ 
ПА АЖЫЦЦЯЎЛЕННІ НАБОРУ 
НАВУЧЭНЦАЎ У ЮРЫДЫЧНЫ 

КАЛЕДЖ НА 2005 ГОД:

Асноўныя
кірункі

дзейнасці

ПРЫЁМ НА АСНОВЕ

Установаадукацыі «Юрыдыч
ны каледж Беларускага дзяржаў- 
нага універсітэта» створаны ў ад- 
паведнасці з У казам Прэзідэнта 
Р эспублік і Б еларусь № 632 ад 
31.12.1998 г. Упершыню ён ад- 
чыніў свае дзверы выпускнікам 
сярэдніх ш кол у 2000 годзе. Да 
таго часу ў краіне не існавала 
ніводнай дзярж аўнай сярэдняй 
спецы яльнай установы, я к а я  б 
спецыялізавалася на падрыхтоў- 
цы юрыстаў. 3 утварэннем юры
дычнага каледж а БДУ створана 
скаарды наваная адзіная сістэма 
бесперапыннай ю рыдычнай аду- 
кацы і ў рэспубліцы. Тэта дазва- 
ляе не толькі вы кары стоўваць

Мэтай стварэння юрыдычнага 
каледжа з ’яўляецца падрыхтоў- 
к а  высокакваліф ікаваны х юры
дычных кадраў з сярэдняй спецы
яльнай адукацыяй для працы ў 
апаратах  А дм іністрацы і прэзі- 
дэнта, парламента, Савета Mi- 
ністраў, судоў, у органах юстыцыі 
і пракуратуры, выканаўчых камі- 
тэтах, міністэрствах, ведамствах 

органах дзяржаўнай ула- 
ды і к іравання. Прыярытэтным 
напрам кам  дзейнасці каледж а 
з ’яўляецца стварэнне унікальна- 
га навучальнага комплексу: к а 
ледж  — ю рыдычны ф акультэт 
БДУ — Інсты тут перападры х- 
тоўкі і павышэння кваліф ікацыі 
суддзяў, работнікаў пракуратуры, 
судоў і ўстановаў юстыцыі.

Навучальны
працэс

Н авучальны працэс у калед
ж ы  праводзіцца па навучальных 
п л ан а х , за ц в ер д ж а н ы х  М іні- 
стэрствам адукацы і Рэспублікі 
Б еларусь , узгоднены х з М іні- 
стэрствам  юстыцыі Рэспублікі 
Беларусь і рэктарам БДУ, і праг-

Выпускнікі каледжа маюць 
права працягваць навучанне на 
юрыдычным факультэце БДУ і ва 
ўстанове адукацыі “Дзяржаўны 
інстытут кіравання і сацыяльных 
тэхналогій БДУ” са скарочаным 
тэрмінам навучання.

У рамках супрацоўніцтва ў га- 
ліне бесперапыннай падрыхтоўкі 
спецы ялістаў каледж  падпісаў 
дамовы аб супрацоўніцтве з Бела- 
рускім інстытутам правазнаўства 
і Мінскім інстытутам кіравання, 
у  адпаведнасці з якім і выпускнікі 
каледжа маюць права працягваць 
адукацыю ў згаданых установах 
адукацы і са скарочаным тэрмі- 
нам навучання.

ДАКУМЕНТЫ,
якія абітурыент падае 
ў прыёмную камісію  

(згодна з п. 9 “ Правілаў  
прыёму ва ўстановы, 
якія забяспечваюць 

атрыманне сярэдняй 
спецыяльнай адукацыі”)

прыём дакументаў — з 15 чэр- 
веня па I жніўня;

правядзенне уступных экзаме- 
наў — з 2 па 12 жніўня;

залічэнне — па 17 жніўня; 
на дзённую форму навучання 

на аснове агульнай сярэдняй аду- 
кацыі:

прыём дакументаў — з 15 чэр- 
веня па 11 жніўня;

правядзенне ўступных экзаме- 
наў — з 12 па 15 жніўня; 

залічэнне — па 17 жніўня.

“Правілы прыёму ва устано
вы, якія забяспечваюць атры
манне сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі” і праграмы уступ
ных іспытаў на 2005 год у на- 
вучальныя установы для атры
мання сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі апублікаваны ў кнізе 
“Справочник. Абитуриент  
2005. Средние специальные 
учебные заведения Республики 
Беларусь”.

прарэктар па вучэбнай рабоце У ладзім ір  Л еанідавіч  
КЛЮНЯ — старшыня;

дырэктар юрыдычнага каледж а БДУ Irap Раманавіч  
ВЯРЭНЧЫ КАЎ — намеснік старшыні;

дэкан факультэта дауніверсітэцкай адукацыі Вячаслаў 
М іхайлавіч МАЛАФЕЕЎ — адказны сакратар;

дэкан юрыдычнага факультэта Сяргей Аляксандравіч  
БАЛАШ ЭНКА;

начальнік Галоўнага ўпраўлення вучэбнай і навукова- 
метадычнай работы Яўген Ф ёдаравіч БАНДАРЭНКА;

старшыня прафсаюзнага камітэта студэнтаў універсі- 
тэта Ніна М іхайлаўна РАДЗЕВІЧ;

нам еснік  дэкана ф акультэта м іж народны х адносін  
Людміла М іхайлаўна ХУ ХЛ Ы Н ДЗІН А — першая намес- 
ніца адказнага сакратара.

Адрас прыёмнай камісіі: г. М інск, вул. Л ен інградская, 16, 
корпус геаграф ічнага ф акультэта, кабінет 118.

^  Тэлефон для даведак: 209-55-72.

Выдаецца з 1929 года
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