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ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ УСТУПНЫХ 
ВЫПРАБАВАННЯУ V БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ 

УНІВЕРСІТЭТ У 2006 ГОДЗЕ
1. Прыём у Беларускі дзяржаў- 

ны універсітэт (БДУ) ажыццяў- 
ляецца ў адпаведнасці з «Праві- 
ламі прыёму ў вышэйшыя наву- 
чальныя ўстановы», зацверджа- 
нымі Указам Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь (№ 80 ад 7 лю- 
тага2006г.).

2. Права на атрыманне ў БДУ 
першай вышэйшай адукацыі ма- 
юць асобы, якія атрымалі агуль- 
ную сярэднюю, сярэднюю прафе- 
сійна-тэхнічную або сярэднюю 
спецыяльыую адукацыю, пацвер- 
джаную адпаведным дакументам.

Права ўдзельнічаць у конкур
се на набыццё ў БДУ на бюджэт- 
най аснове першай вышэйшай 
адукацыі маюць:

а) грамадзяне Рэспублікі Бела
русь;

б) замежныя грамадзяне і асо
бы без грамадзянства, якія пас- 
таянна пражываюць у Рэспуб- 
ліцы Беларусь;

в) асобы беларускай нацыя- 
нальнасці, якія з ’яўляюцца гра- 
мадзянамі замежных дзяржаў і 
пражываюць на іх тэрыторыі;

г) грамадзяне Расійскай Федэ- 
рацыі, Рэспублікі Казахстан, 
Кыргызскай Рэспублікі, Рэс- 
публікі Таджыкістан.

Другія катэгорыі грамадзян 
прымаюцца ў БДУ на платнае 
навучанне, калі іншае не праду- 
гледжана міждзяржаўнымі па- 
гадненнямі.

3. У конкурсе на завочную бюд- 
жэтную форму навучання маюць 
права ўдзельнічаць абітурыенты 
(з ліку катэгорый, што пераліча- 
ны ў п. 2а — 2г), якія маюць ся
рэднюю адукацыю і працуюць па 
профілі абранай спецыяльнасці 
або маюць сярэднюю спецыяль- 
ную ці сярэднюю прафесійна- 
тэхнічную адукацыю і паступа- 
юць на адпаведныя ці роднасныя 
спецыяльнасці.

Іншыя асобы ўдзельнічаюць у 
конкурсе на атрыманне вышэй
шай адукацыі па завочнай форме 
на ўмовах аплаты.

Пералік прафесій і спецыяль- 
насцей, якія адпавядаюць профі- 
лю навучання па завочнай фор
ме, зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

4. Агульная колькасць месцаў 
для прыёму абітурыентаў на на
вучанне за кошт бюджэтных срод- 
каў па дзённай i завочнай формах 
навучання вызначаецца кант- 
рольным! лічбамі прыёму, якія 
ўстанаўліваюцца Міністэрствам

адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Колькасць бюджэтных месцаў 

па кожнай спецыяльнасці за 
цвярджаецца адпаведным зага
дам рэктара БДУ.

5. На платнае навучанне для 
атрымання першай вышэйшай 
адукацыі па ўсіх спецыяльнас- 
цях i формах навучання (акрамя 
ваеннагафакулътэта) у БДУ 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 ўмове 
супадзення ўступных выпраба- 
ванняў);

б) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні ў іншыя 
вышэйшыя навучальныя ўстано- 
вы (ВНУ) Рэспублікі Беларусь па 
гэтай ці іншай спецыяльнасці 
(пры ўмове супадзення ўступных 
выпрабаванняў);

в) станоўча вытрымалі ўсе 
ўступныя выпрабаванні ў БДУ па 
гэтай спецыяльнасці, але не мелі 
права ўдзельнічаць у конкурсе на 
набыццё бясплатнай адукацыі;

г) прадставілі сертыфікаты 
цэнтралізаванага тэсціравання, 
праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2006 годзе, па ўсіх вызна- 
чаных для гэтай спецыяльнасці 
ўступных выпрабаваннях.

Замежныя грамадзяне, якія 
маюць неабходны ўзровень папя- 
рэдняй адукацыі (пацверджаны 
даведкай камісіі, створанай згод- 
на з загадам рэктара БДУ, ці па- 
сведчаннем аб заканчэнні падрых- 
тоўчага курса), але не мелі права 
ўдзельнічаць у конкурсе на на
быццё бясплатнай адукацыі, 
прымаюцца ў БДУ на платнае

навучанне без уступных выпраба- 
ванняў на аснове дагавораў, што 
заключаюцца з абітурыентамі ці 
з іх прадстаўнікамі.

6. Агульная колькасць месцаў 
для прыёму абітурыентаў на 
платнае навучанне па дзённай i 
завочнай формах навучання вы
значаецца Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь у адпа- 
веднасці з ліцэнзіяй БДУ на аду- 
кацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для наву
чання за аплату па кожнай спе-

цыяльнасці зацвярджаецца адпа
ведным загадам рэктара БДУ.

Памер аплаты залежыць ад 
спецыяльнасці, формы навучан
ня і ўстанаўліваецца згодна з дзе- 
ючым заканадаўствам.

7. Усеабітурыентыздаюцьтры 
ўступныя выпрабаванні, два з 
якіх — у форме цэнтралізаванага 
тэсціравання, а трэцяе — у фор
ме, вызначанай прыёмнай камі- 
сіяй БДУ.

Пералік уступных выпраба- 
ванняў па асобных спецыяльнас- 
цях (напрамках спецыяльнас- 
цей, спецыялізацыях) даецца ў 
Дадатку IA (дзённая форма наву
чання) і ў Дадатку 1Б (завочная 
форма навучання).

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

8. Атрыманне другой ці наступ- 
най вышэйшай адукацыі, а так- 
сама паралельнае навучанне 
ажыццяўляеццаўБДУ, як праві- 
ла, на платнай аснове ў адпавед-

насці з “Палажэннем аб парадку 
атрымання другой вышэйшай 
адукацыі ў вышэйшых навучаль- 
ных установах Рэспублікі Бела
русь”, зацверджанымПастановай 
Савета Міністраў Рэспублікі Бе
ларусь (ад 12 чэрвеня 1997 г. 
№ 699).

Для атрымання другой ці на- 
ступнай вышэйшай адукацыі ў 
БДУ прымаюцца па ўсіх спецы- 
яльнасцях і формах навучання 
асобы, якія маюць дыплом аб за- 
канчэнні вышэйшай навучальнай 
установы.

На паралельнае навучанне ў 
БДУ прымаюцца па ўсіх спецы- 
яльнасцях i формах навучання 
студэнты 3-6 курсаў ВНУ Рэс- 
публікі Беларусь, якія атрымалі 
па вывучаных дысцыплінах за 
ўвесь тэрмін навучання адзнакі не 
ніжэйчым «сем» (па дзесяцібаль- 
най сістэме). Пры гэтым вучэбныя 
заняткі па месцы асноўнай вучо- 
бы студэнта i на выбранай ім для 
паралельнага навучання спецы- 
яльнасці павінны праводзіцца, 
як правіла, у розныя змены, каб 
забяспечыць студэнту магчы- 
масць у поўным аб’ёме наведваць 
заняткі.

Залічэнне ў склад студэнтаў 
для атрымання другой ці наступ- 
най вышэйшай адукацыі, а так- 
сама на паралельнае навучанне 
ажыццяўляецца прыёмнай камі- 
сіяй БДУ на аснове заключэння 
дэкана адпаведнага факультэта 
аб магчымасці навучання абіту- 
рыента адразу на другім ці старэй- 
шых курсах і наяўнасці вакант
ных месцаў на гэтым курсе.

У выпадку дадатнага заклю
чэння дэкана факультэта залічэн- 
не абітурыента на платнае наву
чанне ажыццяўляецца без уступ
ных выпрабаванняў.

У выпадку значнай неадпавед- 
насці патрабаванняў вучэбнага 
плана другой спецыяльнасці ра
ней атрыманай абітурыентам 
адукацыі, на падставе заключэн
ня дэкана факультэта прыёмная 
камісія прымае рашэнне аб неаб- 
ходнасці праходжання абітуры- 
ентам поўнага курса навучання. 
У гэтым выпадку абітурыент здае 
ўсе ўступныя выпрабаванні, пра- 
дугледжаныя Дадаткам IA (дзён
ная форма навучання) ці Дадат
кам 1Б (завочная форма навучан
ня), i карыстаецца правам паза- 
конкурснага залічэння на плат-

IПрацяг на 2-й стар.j

ЧЫТАЙЦЕ 
V НУМАРЫ:

Пералік уступных 
выпрабаванняў на 
дзённую i завочную формы 
навучання Стар. 4-5
Табліца пераводу 
сярэднягабала 
дакументаў аб адукацыі (з 
пяцібальнай у 
дзесяцібальную шкалу)

Стар. 5
Пералік спецыяльнасцей, 
наякія пераможцы 
рэспубліканскіх 
і міжнародных 
прадметных алімпіяд 
школькікаў залічваюцца 
ў гэтым годзе
без уступных экзаменаў

Стар.6
Пералік спецыяльнасцей, 
па якіх пазаконкурсны 
прыём сёлета 
ажыццяўляцца не будзе

Стар.6
План прыёму на дзённую 
i завочную формы 
навучання Стар. 7

Звесткі аб конкурсе ў БДУ 
па спецыяльнасцях 
у 2005 годзе Стар.7-8

Графік цэнтралізаванага 
тэсціравання ў 2006 годзе 

Стар.8
Графік правядзення «Дзён 
адкрытых дзвярэй» у БДУ 

Стар.8/

П аваж аны я абітурыенты!
Рэдакцыя газеты “Універсі- 

тэт” сумесна з прыёмнай камісі- 
яй выпусціла ў свет некалькі 
спецыяльных выпускаў для абі- 
турыентаў. Так, у №7 за 23 са- 
кавіка гэтага года змешчаны 
прыкладныя варыянты экзаме- 
нацыйных заданняў у БДУ ў 
2006 годзе, атаксамападрабяз- 
ная інфармацыя пра ўсе фа
культеты універсітэта.

Спецыяльныя выпускі 
газеты “Універсітэт” для 

абітурыентаў можна набыць
у кніжных кіёсках “Універсітэц- 
кая кніга”, размешчаных у фае 
галоўнага корпуса БДУ (прас- 
пёкт Незалежнасці, 4), укарпу- 
сах юрыдычнага факультэта 
(вул. Ленинградская, 8), хімічна- 
га факультэта (вул. Ленінградс- 
кая, 14), філалагічнага факуль
тэта (вул. К. Маркса, 31), атак- 
самаў інтэрнаце № 2 студгарад- 
каБДУ (вул. Кастрычніцкая, 2).
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У БЕААРУСКІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ У 2006 ГОДЗЕ
(Працяг. Пачатак на 1-й стар.)

нае навучанне. У выпадку, калі 
колькасць залу ад дадзенай катэ- 
горыі асоб перавысіць колькасць 
выдзеленых месцаў, залічэнне 
ажыццяўляецца згодна з парад
кам, які прадугледжаны ў пунк- 
це 37 дадзенага “Палажэння” .

9. Асобы, якія атрымалі пер
шую вышэйшую адукацыю ў 
ВНУ Рэспублікі Беларусь на 
платнай аснове i паступаюць у 
БДУ для атрымання другой вы- 
шэйшай адукацыі на бюджэтнай 
аснове; асобы, якія атрымалі пер
шую вышэйшую адукацыю на 
бюджэтнай аснове і якім згодна з 
заключэннем медыка-рэабіліта- 
цыйнай экспертнай камісіі су- 
працьпаказана работа па раней 
атрыманай спецыяльнасці ў су- 
вяз! з пагаршэннем стану здароўя; 
асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на 
платнай аснове i паступаюць у 
БДУ на бясплатнае паралельнае 
навучанне, здаюць усе ўступныя 
выпрабаванні, прадугледжаныя 
Дадаткам IA  (дзённая форма на- 
вучання) ці Дадаткам 1Б (завоч- 
ная форма навучання), і ўдзель- 
нічаюць у конкурсе на бюджэтнае 
навучанне сярод асоб, якія па
ступаюць у БДУ для атрымання 
першай вышэйшай адукацыі.

У выпадку праходжання па 
конкурсе на бюджэтныя месцы 
такія асобы могуць быць пераве- 
дзены на аснове заключэння дэ- 
кана адпаведнага факультэта аб 
адпаведнасці патрабаванняў ву- 
чэбнага плана другой спецыяль- 
насці раней атрыманай абітуры- 
ентам адукацыі на другі ці ста- 
рэйшыя курсы, але толькі пры 
наяўнасці вакантных бюджэт- 
ных месцаў на гэтым курсе.

10. Парадак паўторнага на
ступления студэнтаў, якія займа- 
юцца ў БДУ на платнай аснове, 
на бюджэтнае навучанне рэгла- 
ментуецца адпаведным загадам 
рэктараБДУ.

11. Асобы, якія паступаюць у 
БДУ для набыцця першай вы- 
щэйшай адукацыі, падаюць у 
прыёмную камісію наступныя 
дакументы:

-  заяву ўстаноўленага ўзору на 
імя рэктараБДУ (форма№ 1);

-  арыгіналы дакумента ўста- 
ноўленага ўзору аб агульнай ся- 
рэдняй, сярэдняй прафесійна- 
тэхнічнай або сярэдняй спецы- 
яльнай адукацыі i дадатку да яго;

-  арыгіналы сертыфікатаў 
цэнтралізаванага тэсціравання, 
праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2006 годзе;

-  медыцынскую даведку па 
форме, устаноўленай Міністэр- 
ствам аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь;

-  дакументы, якія пацвярджа- 
юць правы абітурыентаў на !льго
ты пры прыёме на навучанне, што 
ўстаноўлены заканадаўствам Рэс- 
публікі Беларусь.

Акрамя таго, пры неабход- 
насці ў прыёмную камісію дадат- 
кова прадастаўляюцца:

-  выпіска з працоўнай кніжкі 
(для абітурыентаў завочнай фор
мы навучання);

-  заключэнне ўрачэбна-кан- 
сультацыйнай або медыка-рэабі- 
літацыйнай экспертнай камісіі 
аб адсутнасці супрацьпаказан- 
няў для навучання ў БДУ па 
абранай спецыяльнасці (для 
інвалідаў 1-й, 2-й і 3-й груп, дзя- 
цей-інвалідаў ва ўзросце да 18 
гадоў, а таксама асоб, якія окон
чил! ўстановы, што забяспечва- 
юць атрыманне спецыяльнай 
адукацыі);

-  даведка мясцовага выканаў- 
чага камітэта аб пастаянным (не

менш як два гады) пражыванні 
на момант атрымання сярэдняй 
адукацыі ў сельскай мясцовасці 
або ў населеных пунктах, што 
размяшчаюцца на тэрыторыі ра- 
дыеактыўнага забруджання (для 
выпускнікоў устаноў адукацыі, 
што забясп^чваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй, сярэдняй пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спе
цыяльнай адукацыі і знаходзяц- 
ца ва ўказаных населеных пунк
тах);

-  дакументы, што пацвярджа- 
юць беларускую нацыянальнасць 
(для беларусаў, якія з ’яўляюцца 
грамадзянамі замежных дзяржаў 
і пражываюць на іх тэрыторыі).

Лічбавае фатаграфаванне абі- 
турыентаў на экзаменацыйныя 
лісты ажыццяўляецца за наяўны 
разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчан- 
не асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь ці іншай 
дзяржавы, прад’яўляецца кож
ным абітурыентам асабіста.

12. Асобы, якія паступаюць у 
БДУ для набыцця другой ці на- 
ступнай вышэйшай адукацыі, 
падаюць у прыёмную камісію на
ступныя дакументы:

-  заяву ўстаноўленага узору на 
імя рэктара БДУ (форма № 2);

-  копію дыпяома аб вышэй
шай адукацыі;

-  копію дадатку да дыплома;
-  медыцынскую даведку па 

форме, якая ўстаноўлена Міні- 
стэрствам аховы здароўя Рэс- 
публікі Беларусь;

-  заключэнне дэкана адпавед
нага факультэта БДУ аб адпавед- 
насці патрабаванняў вучэбнага 
плана другой спецыяльнасці ра
ней атрыманай абітурыентам 
адукацыі і магчымасці навучан
ня адразу на другім ці старэйшых 
курсах.

Асобы, якія атрымалі першую 
вышэйшую адукацыю ў ВНУ Рэс- 
публікі Беларусь на платнай ас
нове, прадстаўляюць адпаведную 
даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Абітурыенты, якія паступа
юць на завочную форму навучан
ня, прадстаўляюць, акрамя таго, 
выпіску з працоўнай кніжкі.

Асобы, якія паступаюць на 
першы курс, прадстаўляюць так
сама арыгіналы сертыфікатаў 
цэнтралізаванага тэсціравання, 
праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2006 годзе.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп 
прадстаўляюць адпаведныя за- 
ключэнні ўрачэбна-кансульта- 
цыйнай або медыка-рэабіліта- 
цыйнай экспертнай камісіі аб ад- 
сутнасці супрацьпаказанняў для 
навучання ў БДУ па абранай спе- 
цыяльнасці.

Лічбавае фатаграфаванне абі- 
турыентаў на экзаменацыйныя 
лісты ажыццяўляецца за наяўны 
разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчан- 
не асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь ці іншай 
дзяржавы, прад’яўляецца кож
ным абітурыентам асабіста.

13. Асобы, якія паступаюць ў 
БДУ на паралельнае навучанне, 
падаюць у прыёмную камісію на
ступныя дакументы:

-  заяву ўстаноўленага узору на 
імя рэктараБДУ (форма№ 3);

-  пісьмовую згоду рэктара 
ВНУ, дзе вучыцца студэнт, заве- 
раную подпісам рэктара i пячат- 
кай ВНУ (для студэнтаў БДУ — 
пісьмовую згоду дэкана факуль
тэта, завераную подпісам дэкана 
i пячаткай факультэта);

-  акадэмічную даведку, завера
ную подпісам рэктара i пячаткай

ВНУ (для студэнтаў БДУ — ко
пью заліковай кніжкі, завераную 
подпісам дэкана i пячаткай фа
культэта);

-  заключэнне дэкана адпавед
нага факультэта БДУ аб адпавед- 
насці патрабаванняў вучэбнага 
плана другой спецыяльнасці ра
ней атрыманай абітурыентам 
адукацыі і магчымасці навучан
ня адразу на другім ці старэйшых 
курсах.

Асобы, якія навучаюцца ў ВНУ 
на платнай аснове, прадстаўля- 
юць адпаведную даведку, якая аб 
гэтым сведчыць.

Студэнты іншых ВНУ прад- 
стаўляюць медыцынскую давед
ку па форме, якая ўстаноўлена 
Міністэрствам аховы здароўя Рэс- 
публікі Беларусь.

Абітурыенты, якія паступа
юць на завочную форму навучан
ня, прадстаўляюць, акрамя таго, 
выпіску з працоўнай кніжкі.

Асобы, якія паступаюць на 
першы курс, прадстаўляюць ары- 
гіналы сертыфікатаў цэнтраліза- 
ванага тэсціравання, праведзена
га ў Рэспубліцы Беларусь у 2006 
годзе.

Інваліды 1-й, 2-й i 3-й груп 
прадстаўляюць адпаведныя за- 
ключэнні ўрачэбна-кансульта- 
цыйнай або медыка-рэабіліта- 
цыйнай экспертнай камісіі аб ад- 
сутнасці супрацьпаказанняў для 
навучанне ў БДУ па абранай спе- 
цыяльнасці.

Лічбавае фатаграфаванне абі- 
турыентаў на экзаменацыйныя 
лісты ажыццяўляецца за наяўны 
разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт або іншае пасведчан- 
не асобы, выдадзенае органамі 
Міністэрства ўнутраных спраў 
Рэспублікі Беларусь ці іншай 
дзяржавы, прад’яўляецца кож
ным абітурыентам асабіста.

14. Замежныяграмадзяне, якія 
паступаюць у БДУ на платнае на
вучанне, (ці іх прадстаўнікі) па
даюць у прыёмную камісію на бе- 
ларускай (рускай, англійскай, 
французскай, іспанскай, нямец- 
кай) мове наступныя дакументы:

-  заяву аб прыёме на навучан
не з указанием спецыяльнасці;

-  дакумент аб адукацыі з ука
занием вывучаных прадметаў i 
атрыманых на экзаменах адзнак 
(балаў);

-  медыцынскае заключэнне, 
выдадзенае тэрытарыяльнай уста- 
новай аховы здароўя Рэспублікі 
Беларусь, што пацвярджае адсут- 
насць супрацьпаказанняў для 
навучання па абранай спецыяль- 
насці;

-  медыцынскае заключэнне аб 
стане здароўя, што пацвярджае 
магчымасць навучання ў кліма- 
тычных умовах Рэспублікі Бела
русь, выдадзенае афіцыйным 
органам аховы здароўя краіны, з 
якой прыбыў абітурыент;

-  сертыфікат аб адсутнасці ВІЧ- 
інфекцыі, выдадзены афіцыйным 
органам аховы здароўя краіны, з 
якой прыбыў абітурыент;

-  копію пасведчання аб нара- 
джэнні, завераную ва ўстаноўле- 
ным парадку.

Да дакументаў, выкананых на 
замежнай мове, павінны прыкла- 
дацца натарыяльна завераныя 
пераклады на беларускую ці рус- 
кую мову.

Лічбавае фатаграфаванне абі- 
турыентаў на экзаменацыйныя 
лісты ажыццяўляецца за наяўны 
разлік пры падачы дакументаў.

Пашпарт ці дакумент, што яго 
замяняе, з адпаведнай візай і да- 
гавор абавязковага медыцынска- 
га страхавання абітурыент прад’- 
яўляе асабіста пры падачы даку- 
ментаў у прыёмную камісію.

15. Дакументы ад паступаю 
чых у БДУ на дзённую i завочную 
бюджэтныя формы навучання 
прымаюцца з 12 па 29 ліпеня (на 
ваенны факультэт — з 12 па 26 
ліпеня). Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца з 31 ліпеня па 4 
жніўня. Залічэнне ў склад студэн- 
таў на дзённае бюджэтнае наву
чанне — па 6 жніўня. Прыём да- 
кументаў ад абітурыентаў, якія 
вытрымалі ўступныя выпраба- 
ванні, але не прайшлі па конкур
се на дзённае бюджэтнае навучан
не ў БДУ, для ўдзелу ў конкурсе 
на завочнае бюджэтнае навучан
не — па 7 жніўня. Залічэнне ў 
склад студэнтаў на завочнае бюд
жэтнае навучанне — па 8 жніўня. 
Прыём дакументаў для ўдзелу ў 
конкурсе на залічэнне на дзённае 
i завочнае платнае навучанне 
па 9 жніўня. Залічэнне ў склад 
студэнтаў на дзённае i завочнае 
платнае навучанне па 11 
жніўня.

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

17. На ваенны-факультэт пры
маюцца: грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь ва ўзросце ад 17 да 21 
года (у тым ліку тыя, якія дасяг- 
нуць 17-гадовага ўзросту або да- 
сягнулі 21 -гадовага ўзросту ў год 
паступлення на вучобу); грама
дзяне Рэспублікі Беларусь, якія 
прайшлі або праходзяць тэрміно- 
вую ваенную службу або службу 
ў рэзерве ці прайшлі ваенную 
службу па кантракце, — ва ўзрос- 
це да 23 гадоў; ваеннаслужачыя, 
якія праходзяць ваенную служ
бу па кантракце, — ва ўзросце да 
25 гадоў. Асобы з ліку грамадзян- 
скай моладзі i асобы, якія адслу- 
жылі тэрміновую ваенную служ
бу або службу па кантракце, пры
маюцца па накіраваннях раён- 
ных (гарадскіх) ваенных каміса- 
рыятаў; асобы, якія праходзяць 
тэрміновую ваенную службу, 
службу ў рэзерве, ваенную служ
бу па кантракце, прымаюцца па 
накіраваннях камандзіраў воін- 
скіхчасцей.

Асобы, якія не дасягнулі 18- 
гадовага ўзросту, прадстаўляюць 
разам з іншымі дакументамі 
пісьмовую згоду аднаго з бацькоў 
або законнага прадстаўніка.

Ha спецыяльнасці «псіхалогія 
(спецыялізацыя — маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воін- 
скай дзейнасці)», «хімія (напра- 
мак — радыяцыйная, хімічная і 
біялагічная абарона)», «права- 
знаўства (спецыялізацыя 
юрысконсульцкая работа ў ваен- 
найсферы)», «журналістыка(на- 
прамак — друкаваныя CMI, спе- 
цыялізацыя — ваенная журна- 
лістыка) », « геаграфія (спецыялі- 
зацыя — геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння)» 
прымаюцца толькі асобы муж- 
чынскага полу, на спецыяльнасць 
«міжнародныя адносіны (спецы- 
ялізацыя — міжнародныя адно- 
сіны ў ваеннай сферы)» муж- 
чынскага і жаночага полаў.

Да пачатку ўступных выпра- 
баванняў ажыццяўляецца прафе- 
сійны адбор па наступных на- 
прамках: стан здароўя, фізічная 
падрыхтаванасць, прафесійна- 
псіхалагічны адбор. На спецы
яльнасць «міжнародныя адносі- 
ны (спецыялізацыя — міжнарод- 
ныя адносіны ў ваеннай сферы)»
прафесійна-псіхалагічяы адбор 
ажыццяўляецца спецыяльнай 
адборачнай камісіяй Міністэрства 
абароны. Абітурыенты, не прай- 
шоўшыя прафесійны адбор, да

здачы ўступных выпрабаванняў 
і ўдзелу ў конкурсе на залічэнне 
не дапускаюцца.

18. Выпускнікі Мінскага суво- 
раўскага ваеннага вучылішча 
2006 года, якія атрымалі накіра- 
ванне ў межах плана размерка- 
вання сувораўцаў для далейша- 
га навучання на ваенным фа- 
культэце БДУ, здаюць усе ўступ- 
ныя выпрабаванні і пры атры- 
манні станоўчых адзнак заліч- 
ваюцца па-за конкурсам (пры 
ўмове наяўнасці ў дакуменце аб 
адукацыі адзнак па прадметах 
уступных выпрабаванняў не 
ніжэй, чым «шэсць»).

19. Выпускнікі юрыдычнага 
каледжа БДУ (незалежна ад года 
заканчэння каледж а) маюць 
права паступаць на юрыдычны 
факультэт па спецыяльнасці 
«правазнаўства» на скарочаны 
тэрмін дзённай або завочнай 
формы навучання. Залічэнне на 
выдзеленыя згодна з планам 
прыёму месцы ажыццяўляецца 
па конкурсе ў адпаведнасці з 
колькасцю  балаў, набраных 
абітурыентамі на ўступных вы- 
прабаваннях. Выпускнікі юры
дычнага каледжа, якія прайшлі. 
па конкурсе на бюджэтнае або 
платнае навучанне, залічваюц- 
ца на трэці курс юрыдычнага 
факультэта.

20. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца па праграмах, якія 
складзены на аснове адукацый- 
ных стандартаў агульнай сярэд
няй адукацыі і зацверджаны 
М іністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаван- 
не на спецыяльнасці «журналі- 
стыка (напрамак — друкаваныя 
CMI)», «журналістыка(напрамак
— аўдыёвізуальныя CMI)», «ін- 
фармацыя і камунікацыя (напра
мак — тэхналогіі камунікацыі)», 
«літаратурная работа (напрамак
— рэдагаванне)», «міжнародная 
журналістыка» факультэта жур- 
налістыкі, спецыяльнасць «жур- 
налістыка (напрамак — друкава
ныя CMI, спецыялізацыя — ва
енная журналістыка)» ваеннага 
факультэта i творчае ўступнае 
выпрабаванне на спецыяльнасць 
«дызайн(напрамак — дызайн 
прадметна-прасторавых комп- 
лексаў)» Дзяржаўнага інстытута 
кіравання і сацыяльных тэхна- 
логій і спецыяльнасць «дызайн 
(напрамак — камунікатыўны 
дызайн)» гуманітарнага факуль
тэта праводзяцца па праграмах, 
якія распрацаваны ў БДУ i за
цверджаны Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.

Уступнае выпрабаванне па 
біблейскай гісторыі для абітуры- 
ентаў, якія паступаюць на спецы
яльнасць «тэалогія» Інстытута 
тэалогіі імя Святых Мяфодзія і 
Кірылы, і ўступныя выпраба- 
ванні па прававых дысцыплінах 
для абітурыентаў, якія паступа
юць на юрыдычны факультэт на 
скарочаны тэрмін навучання па 
спецыяльнасці «правазнаўства», 
праводзяцца па праграмах, якія 
зацверджаны рэктарам БДУ.

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

22. Уступныя выпрабаванні па 
замежнай (англійскай, француз
скай, нямецкай, іспанскай) мове 
абітурыенты могуць здаваць па 
выбары, незалежна ад таго, якую 
замежную мову яны вывучалі. 
Выключэннем з ’яўляюцца спе- 
цыяльнасці «рамана-германская 
(англійская) філалогія», «рама-

(Заканчэнне на 3-й стар.)
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на-германская (нямецкая) філа- 
логія», «рамана-германская 
(французская) філалогія» філала- 
гічнага факулътэта і спецыяль- 
насці «культуралогія (спецыялі- 
зацыя — амерыканістыка і анг- 
лійская мова)», «культуралогія 
(спецыялізацыя — гебраістыка і 
англійская мова», «культурало- 
гія (спецыялізацыя — германі- 
стыка і нямецкая мова)» факуль
тета міжнародных адносін, пры 
паступленні на якія абітурыенты 
здаюць уступныя выпрабаванні 
па замежнай мове ў адпаведнасці 
з абранай спецыяльнасцю, а так- 
сама спецыяльнасць «сучасныя 
замежныя мовы (спецыялізацыя 
— пераклад)» факультэта міжна- 
родных адносін, пры паступленні 
на яку'ю абітурыенты здаюць 
уступнае выпрабаванне па англій- 
скай мове.

Пры паступленні на спецыяль- 
насці «рамана-германская (італь- 
янская) філалогія» і «ўсходняя 
(кітайская) філалогія» філала- 
гічнага факультэта і спецыяль- 
насці «сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — камп’ютэрная 
лінгвістыка)», «сучасныя замеж
ныя мовы (спецыялізацыя — 
камп’ютэрнае навучанне мовам)» 
гуманітарнага факультэта абіту- 
рыенты могуць здаваць уступныя 
выпрабаванні па замежнай (ан- 
глійскай, французскай, нямец- 
кай, іспанскай) мове па выбары, 
незалежна ад таго, якую замеж- 
ную мову яны вывучалі.

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

23. Абітурыенты, якія не вы- 
вучалі гісторыю Веларусі і ў да- 
куменце аб адукацыі якіх адсут- 
нічае адзнака па гэтым прадмеце, 
могуць прадставіць сертыфікат 
цэнтралізаванага тэсціравання 
па сусветнай гісторыі найноўша- 
га часу (акрамя абітурыентаў 
гістарычнага факультэта).

24. Ha ўступных выпрабаван- 
нях, якія праводзяцца ў выгля- 
дзе цэнтралізаванага тэсціраван- 
ня, абітурыенты атрымліваюць 
адзнакі ў балах ад 0 да 100, а на 
ўступных выпрабаваннях, якія 
праводзяцца непасрэднаўБДУ, — 
у балах ад 0 да 10.

Уступнае выпрабаванне па 
прадмеце «Творчасць» право- 
дзіцца ў два этапы, прычым кож- 
ны з этапаў ацэньваецца па дзе- 
сяцібальнай шкале. Па выніках 
правядзення выпрабавання абіту- 
рыенту выстаўляецца сума балаў, 
атрыманых ім на кожным з эта- 
паў.

25. Абітурыенты, якія не з ’я- 
віліся на ўступнае выпрабаванне 
без уважлівых прычын або атры- 
малі адзнакі О, I, 2 (па дзесяці- 
бальнай сістэме) ці набралі адпа- 
ведныя гэтым адзнакам балы (па 
стобальнай сістэме), а таксама 
забралі дакументы, да далейшых 
выпрабаванняў, паўторнай здачы 
прапушчанага выпрабавання i 
ўдзелу ў конкурсе на залічэнне не 
дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўваж лівы х 
прычын, пацверджаных дакумен- 
тамі, абітурыент, які не з ’явіўся 
на ўступнае выпрабаванне, можа 
быць дапушчаны па рашэнні пры- 
ёмнай камісіі да яго здачы, але 
толькі ў межах вызначаных тэр- 
мінаў правядзення уступных 
выпрабаванняў.

26. Пры паступленні на дзён- 
ную бюджэтную форму навучан- 
ня конкурс можа праводзіцца па 
факультэце ў цэлым, па трупе спе- 
цыяльнасцей ці па асобнай спе-

цыяльнасці (напрамку спецыяль- 
насці, спецыялізацыі). Від кон
курсу па кожнай спецыяльнасці 
(напрамку спецыяльнасці, спецы- 
ялізацыі) даецца ў Дадатку 1А.

27. Пры паступленні на завоч- 
ную бюджэтную форму навучан- 
ня конкурс праводзіцца па асоб- 
ных спецыяльнасцях (напрам- 
ках спецыяльнасцей, спецыялі- 
зацыях).

28. Пры паступленні на дзён- 
ную платную i завочную платную 
формы навучання конкурс право- 
дзіцца па асобных спецыяльнас
цях (напрамках спецыяльнас
цей, спецыялізацыях).

29. Пры паступленні на завоч
ную форму навучання абітурыен- 
ты могуць прадставіць даведку 
прыёмнай камісіі БДУ аб выніках 
уступных выпрабаванняў на дзён- 
ную форму навучання і ўдзельні- 
чаць у конкурсе на бюджэтнае 
(калі маюць сярэднюю адукацыю 
i працуюць па профілі абранай 
спецыяльнасці або маюць сярэд
нюю специальную ці сярэднюю 
прафесійна-тэхнічную адукацыю 
i паступаюць на адпаведныя ці 
роднасныя спецыяльнасці) або на 
платнае навучанне.

30. Залічэнне ў БДУ на бюд
жэтнае i на платнае навучанне 
праводзіцца па конкурсе ў ад- 
паведнасці з сумарнай колькасцю 
балаў, набраных абітурыентамі 
на ўступных выпрабаваннях, i 
сярэдняга бала дакумента аб аду- 
кацыі, які вызначаецца па дзеся- 
цібальнай сістэме (з дакладнасцю 
да дзёсятых долей адзінкі).

Сярэдні бал дакументаў аб аду- 
кацыі па пяцібальнай сістэме пе- 
раводзіцца ў дзесяцібальную 
сістэму з выкарыстаннем спецы- 
яльнай табліцы пераводу, якая 
даецца ў Дадатку 2.

У залежнасці ад формы пра
вядзення ўступных выпрабаван- 
няў конкурс ажыццяўляецца па 
дзесяцібальнай або стобальнай 
сістэме. Пералік факультэтаў і 
спецыяльнасцей (напрамкаў спе
цыяльнасцей, спецыялізацый) з 
указанием сістэмы адзнак, якая 
выкарыстоўваецца для правяд
зення конкурсу, даецца ў Дадат
ку IA (дзённая форма навучання) 
і ў Дадатку 1Б (завочная форма 
навучання).

У выпадку, калі конкурс 
ажыццяўляецца па дзесяцібаль- 
най сістэме, балы сертыфікатаў 
цэнтралізаванага тэсціравання 
пераводзяцца ў дзесяцібальную 
сістэму з выкарыстаннем шкалы 
пераводу, якая зацверджана 
М іністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь.

У выпадку, калі конкурс 
ажыццяўляецца па стобальнай 
сістэме, сярэдні бал дакумента аб 
адукацыі, вызначаны па дзесяці- 
бальнай сістэме з дакладнасцю да 
дзесятых долей адзінкі, пераво- 
дзіцца ў стобальную сістэму шля
хам памнажэння на 10.

31. Залічэнне на бюджэтныя 
месцы (без уліку лічбаў прыёму на 
мэтавую падрыхтоўку), коль- 
касць якіх вызначаецца прапар- 
цыянальна колькасці пададзеных 
заяў па дадзенай спецыяльнасці 
(або па трупе спецыяльнасцей ці 
па факультэце ў цэлым — у залеж- 
насці ад віду конкурсу), пры па- 
ступленні на дзённую i завочную 
формы навучання праводзіцца па 
асобным конкурсе сярод:

-  выпускнікоў устаноў, што 
забяспечваюць атрыманне агуль- 
най сярэдняй, сярэдняй прафе- 
сійна-тэхнічнай, сярэдняй спецы- 
яльнай адукацыі і знаходзяцца ў 
сельскай мясцовасці, якія на мо- 
мант атрымання агульнай сярэд
няй адукацыі пастаянна пражы-

валі ў сельскіх населеных пунк
тах не менш двух гадоў;

-  іншых 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 ажыццяўляецца па агульным 
конкурсе.

32. Мэтавая падрыхтоўка спе- 
цыялістаў ажыццяўляецца для 
задавальнення патрэб у кадрах 
для арганізацый, што размяшча- 
юцца на тэрыторыі радыеактыў- 
нага забруджання або ў сельскіх 
населеных пунктах. Колькасць 
бюджетных месцаў для навучан
ня на ўмовах мэтавай падрых- 
тоўкі вызначаецца Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Падставай для ўдзелу ў кон
курсе на мэтавае месца з ’яўляец- 
ца аформлены ў трох экземпля
рах дагавор на мэтавую падрых- 
тоўку паміж абітурыентам і дзяр- 
жаўнай арганізацыяй або мясцо- 
вым выканаўчым і распарадчым 
органам, зацікаўленым у мэтавай 
падрыхтоўцы спецыяліста.

Адбор абітурыентаў на мэта
вую падрыхтоўку ажыццяўляец- 
ца з ліку выпускнікоў устаноў, 
што забяспечваюць атрыманне 
агульнай сярэдняй, сярэдняй пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спе- 
цыяльнай адукацыі i знаходзяц
ца ў сельскай мясцовасці або на 
тэрыторыі радыеактыўнага за
бруджання, якія пастаянна пра- 
жываюць у гэтых населеных пун
ктах не менш двух гадоў. Абіту- 
рыенты, якія паступаюць на мэ
тавую падрыхтоўку, павінны 
мець у дакуменце аб адукацыі па 
прадметах уступных выпрабаван- 
няў адзнакі ў балах не ніжэй, 
чым 6 (па дзесяцібальнай сістэ- 
ме).

Колькасць заяў, якія падаюц- 
ца для ўдзелу ў конкурсе на адно 
мэтавае месца, не абмяжоўваец- 
ца. Прыём на мэтавую падрых- 
тоўку ажыццяўляецца па асоб
ным конкурсе на выдзеленыя мэ- 
тавыя месцы пры ўмове забеспя- 
чэння рэальнага (больш, чым 
1 чалавек на 1 месца) конкурсу па 
стане на дзень заканчэння прыё
му дакументаў. Канчатковае ра- 
шэнне аб ажыццяўленні прыёму 
па агульным ці асобным конкур
се пры адсутнасці рэальнага кон
курсу на канкрэтнае мэтавае мес
ца прымаецца прыёмнай камісі- 
яй БДУ. Мэтавыя месцы, паякіх 
не будзе забяспечаны рэальны 
конкурс, перадаюцца на агульны 
конкурс сярод выпускнікоў уста- 
ноў, што забяспечваюць атры
манне агульнай сярэдняй, сярэд
няй прафесійна-тэхнічнай, ся
рэдняй спецыяльнай адукацыі i 
знаходзяцца ў сельскай мясцо- 
васці, якія на момант атрыман
ня агульнай сярэдняй адукацыі 
пастаянна пражывалі ў сельскіх 
населеных пунктах не менш двух 
гадоў.

Абітурыенты, якія не заліча- 
ны па конкурсе на мэтавую пад- 
рыхтоўку, маюць права ўдзельні- 
чаць у агульным конкурсе.

33. Пераможцы міжнародных 
і рэспубліканскіх (дыпломы 1-й, 
2-й i 3-й ступеняў) прадметных 
алімпіяд, праведзеных Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным го- 
дзе, залічваюцца без уступных 
выпрабаванняў пры ўмове па- 
ступлення на адпаведныя спецы- 
яльнасці. Пералік адпаведных 
спецыяльнасцей даецца ў Дадат
ку 3.

На спецыяльнасці ваеннага 
факультэта азначаныя вышэй 
асобы залічваюцца без уступных

выпрабаванняў толькі пры ўмо- 
ве праходжання прафесійнага 
адбору.

Пераможцам рэспубліканскіх 
прадметных алімпіяд па беларус- 
кай або рускай мове пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці, дзе вы
прабаванне па беларускай (рус
кай) мове не з ’яўляецца профиль
ным, па беларускай (рускай) мове 
выстаўляецца найвышэйшы бал.

34. Асобы, якія ўзнагароджа- 
ны ў бягучым навучальным го- 
дзе нагрудным знакам лаўрэата 
спецыяльных фондаў Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяль- 
най падтрымцы адораных наву- 
чэнцаў, студэнтаў і таленавітай 
моладзі за высокія дасягненні ў 
асобных прадметных галінах, за- 
лічваюцца без уступных выпра- 
баванняў пры ўмове наступлен
ия на адпаведныя спецыяль- 
насці.

35. Пераможцам абласных і 
Мінскага гарадскога этапаў рэс- 
публіканскіх прадметных алім- 
піяд (дыпломы 1-й ступені), пра
ведзеных Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь у бягучым 
навучальным годзе, выстаўляец- 
ца найвышэйшы бал па прадмеце 
адпаведнага ўступнага выпраба
вання. Пераможцам алімпіяд па 
гісторыі найвышэйшы бал вы- 
стаўляецца па гісторыі Беларусі.

36. На спецыяльнасці, паякіх 
у 2005 годзе конкурс склаў менш 
за 5 чалавек на месца, па-за кон
курсам пры атрыманні на уступ
ных выпрабаваннях станоўчых 
адзнак i пры ўмове наяўнасці ў 
дакуменце аб адукацыі адзнак па 
прадметах уступных выпрабаван- 
няў не ніжэй, чым «шэсць», за- 
лічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што 
засталіся без апекі бацькоў, а так
сама асобы з ліку дзяцей-сірот i 
дзяцей, што засталіся без апекі 
бацькоў;

б) інваліды 1-йі2-йгруп, атак- 
сама дзеці-інваліды, якія прада- 
ставілі адпаведнае пасведчанне і 
заключэнне ўрачэбна-кансульта- 
цыйнай або медыка-рэабіліта- 
цыйнай экспертнай камісіі аб ад- 
сутнасці супрацьпаказанняў для 
навучання ў БДУ па абранай спе- 
цыяльнасці і магчымасці навед- 
ваць заняткі;

в) дзеці ваеннаслужачых або 
рабочых і служачых, што зай- 
малі штатныя пасады ў воінскіх 
часцях, загінуўшых (памерлых ад 
раненняў) ці стаўшых інвалідамі 
пры выкананні абавязкаў воінс- 
кай службы або працы ў складзе 
войск на тэрыторыі дзяржаў, дзе 
вяліся баявыя дзеянні, а такса
ма дзеці ваеннаслужачых, за- 
гінуўшых (памерлых ад ранен- 
няў) у мірны час пры выкананні 
абавязкаў воінскай службы;

г) дзеці асоб начальніцкага і 
радавога складу органаў унутра- 
ных спраў, загінуўшых (памер
лых ад раненняў) ці стаўшых 
інвалідамі пры выкананні служ- 
бовых абавязкаў на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзе- 
янні, атаксамадзеці асобначаль- 
ніцкага і радавога складу органаў 
унутраных спраў, загінуўшых 
(памерлых ад раненняў) у мірны 
час пры выкананні службовых 
абавязкаў;

д) дзеці асоб начальніцкага і 
радавога складу органаў фінанса- 
вых расследаванняў, органаў і 
падраздзяленняў па надзвычай- 
ных сітуацыях, загінуўшых (па
мерлых ад раненняў) пры выка- 
нанні службовых абавязкаў;

е) асобы, якія маюць рэкамен- 
дацыі воінскіх часцей (прапар- 
шчыкі, сяржанты і салдаты, якія 
праходзяць службу па кантрак-

це; ваеннаслужачыя тэрміновай 
ваеннай службы, праслужыўшыя 
не меней як адзін год, звольненыя 
з тэрміновай ваеннай службы ў 
запас у год прыёму) пры паступ- 
ленні на спецыяльнасці ваеннага 
факультэта ў межах Юпрацэнтаў 
ад плана прыёму.

На профіль «міжнародныя ад- 
носіны» (спецыяльнасці «міжна- 
родныя адносіны», «лінгвакраі- 
назнаўства », « сусветная эканомі- 
ка», «менеджмент (спецыяліза- 
цыя — менеджмент у сферы між- 
народнага турызму)», «міжна- 
роднае права»), профіль «права- 
знаўства» (спецыяльнасці «права- 
знаўства», «эканамічнаеправа»), 
а таксама на спецыяльнасці, па 
якіх у 2005 годзе конкурс склаў 5 
i болей чалавек на месца, пазакон- 
курсны прыём у 2006 годзе ажыц- 
цяўляцца не будзе.

Пералік спецыяльнасцей, па 
якіх пазаконкурсны прыём у 2006 
годзе ажыццяўляцца не будзе, 
даецца ў Дадатку 4А (дзённая 
форма навучання) і ў Дадатку 4Б 
(завочная форма навучання).

37. Пры іншых роўных умовах 
пераважнае права на залічэнне 
пры паступленні на адпаведныя 
факультеты пры роўнай агульнай 
колькасці балаў маюць (у парад
ку пералічэння);

а) асобы, якія маюць права на 
залічэнне па-за конкурсам, але 
пазаконкурсны прыём на абра- 
ныя імі спецыяльнасці ў 2006 
годзе не ажыццяўляецца;

б) асобы, якія маюць ільготы 
ў адпаведнасці з арт. 18 Закону 
Рэспублікі Беларусь “Аб сацы- 
яльнай абароне грамадзян, па- 
цярпеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС”;

в) інваліды 3-й трупы;
г) асобы, якія маюць ільготы 

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

д) ваеннаслужачыя, звольне
ныя ў запас, якія маюць рэкамен- 
дацыі воінскіх часцей;

е) абітурыенты ca шматдзет- 
ных сем’яў;

ж) пераможцы (дыпломы 1-й, 
2-й i 3-й ступеняў) абласных i 
Мінскага гарадскога этапаў рэс- 
публіканскіх прадметных алім- 
піяд, праведзеных Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь у 
бягучым навучальным годзе;

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

i) асобы, якія скончылі сярэд- 
нія навучальныя ўстановы з за- 
латым (сярэбраным) медалём або 
ўстановы, што забяспечваюць 
атрыманне сярэдняй спецыяль
най ці сярэдняй прафесійна-тэх- 
нічнай адукацыі (на аснове агуль
най базавай адукацыі), з дипло
мам з адзнакай;

к) абітурыенты, якія маюць 
больш высокі бал уступнага вы
прабавання па прадмеце, што 
прыведзены ў пераліку ўступных 
выпрабаванняў першым;

л) пераможцы алімпіяд “Абі- 
турыент БДУ-2006”;

м) выпускнікі ліцэя БДУ;
н) выпускнікі падрыхтоўчага 

аддзялення БДУ.
38. Усеіншыяпытанні, звяза- 

ныя з прыёмам у БДУ, канчатко- 
ва вырашаюцца прыёмнай ка- 
місіяй БДУ ў адпаведнасці з нар- 
матыўнымі прававымі актамі па 
ўзгадненні з Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.

3



12 мая 2006 года, №10 (1940)

Аадатак IA

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎУ БАУ НА 2 0 0 6  ГОА
(АЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэты, 
спецыяльнасц! 

(напрамк! спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі)

ВІД 
конкурсу на 
бюджэтнае 
навунанне, 

сістэма 
адзнак

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ Агульны
ФАКУЛЬТЭТ kohW C 1
1. Матэматыка (напрамак —  навукова- ад 0 да I U 
вытворчая дзейнасць)
2. Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп'ютэрная матэматыка)
4. Матэматыка (спецыялізацыя - W e b -  
праграмаванне i lnternet-тэхналогіі)
5. Матэматыка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)
6. Матэматыка (напрамак —  эканамічная 
дзейнасць)
7. Механіка
8. Механіка (спецыялізацыя — 
камп'ютэрная механіка)
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ 
МАТЭМАТЫКІI ІНФАРМАТЫКІ

Прыкладная матэматыка 
Інфарматыка 
Эканамічная кібернетыка

4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады i праграмныя 
сістэмы)
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак —  навукова- 
даследчая дзейнасць)

Фізіка (напрамак — вытворчая 
дзейнасць)
3. Фізіка (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць) _
4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая 
дзейнасць)

Пералік выпрабаванняў

, Матэматыка (пісьмовы экзамен)
2. Фізіка (ЦТ) ..
3. Беларуская мова або руская мова (Ц І)

Факультэты, 
спецыяльнасці 

(налрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі)

Від
конкурсу на 
бюджэтнае 
навунанне, 

сістэма 
ядднак

Пералік выпрабаванняў

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія

2. Руская філалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

Асобны 
конкурс, 
ад О да 10

Беларуская літаратура (вусны экзамен з 
п'юьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Бепяпуская мова (ЦТ)

. Руская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Руская мова (ЦТ)

3. Славянская (польская i беларуская) 
філалогія

Агульны 
конкурс*, 
ад 0 да 10

Агульны 
конкурс* 
ад 0 да 10

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЕФІЗІКІ 
I ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады i праграмна- 
тэхнічныя сродкі)

Агульны 
конкурс*, 
ад 0 да 10

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
ІЗ . Біяэкалогія_______________________

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
Г еаграфія
Геаграфія (напрамак — 

геаінфармацыйныя сістэмы) 
Геаграфія (напрамак — 

гідраметэаралогія)
. Геалогія і разведка радовішчаў 

карысных выкапняў_____________

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псторыя

. Музейная справа i ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

Гісторыка-архівазнаўства 
4. Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
зябаспячэнне кіравання

Агульны 
конкурс* 
ад 0 да 10

. Матэматыка (пісьмовы экзамен)

. Фізіка (ЦТ) . .

. Беларуская мова або руская мова (Ц I )

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Беларуская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова (ЦТ)

4. Славянская (польская i руская) 
філалогія

ІАсобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

5. Рамана-германская (англійская) 
філалогія

Фізіка (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

6. Рамана-германская (нямецкая) 
філалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Руская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Руская мова (ЦТ)
,. Англійская мова (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

7. Рамана-германская (французская) 
філалогія

Фізіка (пісьмовы экзамен)
... Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

1. Нямецкая мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова (ЦТ)--------

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

8. Рамана-германская (італьянская) 
філалогія

IАсобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

9. Усходняя (кітайская) філалогія

Біялогія (пісьмовы экзамен)
2. Хімія (ЦТ) . ..
3. Беларуская мова або руская мова (Ц I )

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны_____

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. французская мова (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Замежная мова (вусны экзамен з п'юьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)--------
.. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданием і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)--------

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць)
3. Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяроддзя)
4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
поэпаратаў)

Агульны 
конкурс*, 
ад 0 да 10

1. Хімія (п'юьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Агульны 
конкурс*, 
ад 0 да 10

Г еаэкалопя

1. Геаграфія (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2, Замежная мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Лінгвакраіназнаўства ІАсобны
конкурс,.
адОдаІОО

3. Міжнароднае права

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Геаграфія (п'юьмовы экзамен)
2. Біялогія (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (Ц I )

4. Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерыканістыка і англійская мова)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100
Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 100

L Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Англійская мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

5. Культуралогія (спецыялізацыя - 
гебраістыка і англійская мова)

6. Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

IАсобны 
!конкурс, 
Іад 0 да 100 
ІАсобны 
!конкурс,
I ад 0 да 100

7. Сусветная эканоміка

Агульны 
конкурс*, 
адОда 10

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК

Філасофія____________
2. Сацыялогія

1. Сусветная гісторыя найноўшага часу 
(пісьмовы экзамен)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100
Асобны 
конкурс, 
адОда 100

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

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

[Асобны 
конкурс, 
адОда 100

8. Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)_________________________
9. Мытная справа

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Англійская мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Нямецкая мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

10. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — пераклад)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

4. Псіхалогія Асобны 
конкурс, 
адОда 100

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт 

Менеджмент (спецыялізацыя —
міжнародны менеджмент)

Агульны 
конкурс*, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

2. Эканамічнае права _
3. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў
ілпыпычнага каледжа БДУ)___________
4. Правазнаўства (для выпускнікоу 
юрыдычнага каледжа БДУ)

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ
1. Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI)
2. Журналістыка (напрамак — 
аудыёвізуапьныя CMI)

Агульны 
конкурс*, 
ад 0 да 10

3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
тэхналогіі камунікацыі)

4. Літаратурная работа (напрамак — 
рэдагаванне)

іТТворчасць (1 этап — творчае сачыненне, 
этап — творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)
1. Англійская мова (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (Ц I )

Агульны 
конкурс*, 
адОда 100

. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава (ЦТ)
2 . Матэматыка (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (Ц I )--------

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псіхалогія (спецыяпізацыя — 
маральна-псіхалагічнае забеспячэнне 
впінскай дзейнасці)__________________

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

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

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

5. Міжнародная журналістыка Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне,, 
этап —  творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)__
1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 
этап —  творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)__
1. Творчасць (1 этап —  творчае сачыненне, 
этап — творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

1. Тэорыя права, канстытуцыинае i 
адміністрацыйнае права (пісьмовы экзамен)
2. Грамадзянскае і крымінальнае права 
(пісьмовы экзамен)
3. Беларуская мова або руская мова (Ц І)--------
1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10
Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

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

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

5. Міжнародныя адносшы 
(спецыялізацыя —  міжнародныя 
алносіны у ваеннай сферы)_____
6. Геаграфія (спецыялізацыя — 
геаінфармацыйныя сістэмы ваеннага 
Іп р ы зн а чэ н н я )________ ____________

1. Хімія (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (Ц I )

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 100

1. Творчасць (1 этап — творчае сачыненне, 2 
этап —  творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)--------

. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Матэматыка (ЦТ) .
3 Беларуская мова або руская мова (Ц1)--------

Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3 Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Геаграфія (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3 . Беларуская мова або руская мова (Ц I )

(З аканчэнне  табпіцы глядзіце на  5 -й  старонцы)



12 мая 2006 года, № 10 (1940) 
Аалатак IA Дадатак 1Б

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ 
ВЫПРАБАВАННЯЎУ БАУ 

НА 2 0 0 6  ГОА
(АЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

(Заканчэнне тобпіцы. Пачатак глядзіце на 4-й старонцы)

Факультэты, 
спецыяльнасці 

(напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыяліэацыі)

Від
конкурсу на 
бюджэтнае 
навучанне, 

сістэма 
адзнак

Пералік выпрабаванняў

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Дызайн (напрамак —  дызайн 
прадметна-прасторавых комплексаў)

Асобны 
конкурс, 
ад О да 10

1. Tворчасць (1 этап —  малюнак, 2 этап — 
вольная кампазіцыя)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
— сацыя-медыка-псіхалагічная 
дзейнасць)

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

3. Менеджмент (спецыялізацыі — 
кіраванне персаналам, менеджмент 
нерухомай маёмасці)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТЭХНАЛОГІЙ
1. Бізнес-адміністраванне

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІІМЯ святых 
МЯФОДЗІЯ I КІРЫЛЫ
1. Тэалогія

Асобны 
конкурс, 
ад 0 да 10

1. Біблейская псторыя (вусны экзамен)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Міжнародныя адносіны 
(спецыялізацыя — арганізацыя 
міжнародных сувязей)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Творчасць (1 этап ■— малюнак, 2 этап — 
вольная кампазіцыя)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

Агульны
конкурс*,
адОдаЮО

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

5. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — камп'ютэрная 
лінгвістыка)
6. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыяліэацыя — камп'ютэрнае 
навучанне мовам)

Агульны 
конкурс*, 
адОда 100

1. Замежная мова (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

Агульны 
конкурс*, 
адОда 100

1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Фізіка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

11. Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ЦТ  —  залічваюцца вынікі цэнтралізаванага тэсціравання;
*  —  на дзённае платное навучанне конкурс праводзіцца па асобных 
спецыяльнасцях (напрамках спецыяпьнасцей, спецыялізацыях).

Аадатак 2
ТАБАІЦА ПЕРАВОАУ СЯРЭАНЯГА БАЛА 

ААКУМЕНТАЎ АБ ААУКАЦЫІ

Сярэдні бал 
дакумента аб адукацыі 

па шкале

пяцібальнай дзесяцібальнай

3,0 3,0

3,1 3,4

3,2 3,7

3,3 4,0

3,4 4,4

3,5 4,8

3,6 5,1

3,7 5,5

3,8 5,8

3,9 6,2

4,0 6,5

Сярэдні бал 
дакумента аб адукацыі 

па шкале

пяцібальнай дзесяцібальнай

4,1 6,9

4,2 7.2

4,3 7,6

4,4 7,9

4,5 8,3

4,6 8,6

4,7 9,0

4,8 9,3

4,9 9,7

5,0 10,0

ПЕРАЛІК УСТУПНЫ Х ВЫПРАБАВАННЯЎ 
У БАУ HA 2006 ГОА

(ЗАВОЧНАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)
Факультэты , спецы яльнасці 
(напрамкі спецы яльнасцей, 

спецы ялізацы і)

Від
конкурсу,

сістэма
адзнак

Пералік вы прабаванняў

М ЕХАНІКА-М АТЭМ АТЫ ЧНЫ
Ф АКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (напрамак — 
навукова-вытворчая дзейнасць)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

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

2. Матэматыка (напрамак — 
навукова-педагагічная дзейнасць)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

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

БІЯЛАГІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Біялогія

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Біялогія (пісьмовы экзамен)
2. Хімія (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Біяэкалогія Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Біялогія (пісьмовы экзамен)
2. Хімія (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ГЕАГРАФ ІЧНЫ  ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Геаграфія (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Геаэкалогія Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Геаграфія (пісьмовы экзамен)
2. Біялогія (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ПСТАРЫ ЧН Ы  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Псторыя

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Сусветная гісторыя найноўшага часу 
(пісьмовы экзамен)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Музейная справа i ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Сусветная гісторыя найноўшага часу 
(пісьмовы экзамен)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

3. Гісторыка-архівазнаўства Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Сусветная псторыя найноўшага часу 
(пісьмовы экзамен)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

4. Дакументазнаўства i 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Сусветная гісторыя найноўшага часу 
(пісьмовы экзамен)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Ю РЫ ДЫ ЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства (акрамя 
выпускнікоў юрыдычнага каледжа 
БДУ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Правазнаўства (для выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа БДУ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Тэорыя права, канстытуцыйнае i 
адміністрацыйнае права (пісьмовы 
экзамен)
2. Грамадзянскае і крымінальнае права 
(пісьмовы экзамен)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ЭКАНАМ ІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Фінансы і крэдыт Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

3. Менеджмент (спецыялізацыя — 
міжнародны менеджмент)

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Ф АКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ 
I САЦЫ ЯЛЬНЫ Х НАВУК
1. Філасофія

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Сацыялогія Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Ф АКУЛЬТЭТ Ж УРНАПІСТЫ КІ
1. Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя СМІ)

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Творчасць (1 этап —  творчае сачынен- 
не, 2 этап —  творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Журналістыка (напрамак —  
аўдыёвізуальныя СМІ)

Асобны
конкурс,
адОдаЮ

1. Tворчасць (1 этап —  творчае сачынен- 
не, 2 этап —  творчае тэсціраванне)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Ф ІЛАЛАГІЧНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія

Асобны 
конкурс, 
адОда 10

1. Беларуская літаратура (вусны экзамен 
з пісьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова (ЦТ)

2. Руская філалогія Асобны
конкурс,
адОдаЮ

1. Руская літаратура (вусны экзамен з 
пісьмовым заданием)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Руская мова (ЦТ)

ДЗЯРЖ АЎНЫ  ІНСТЫ ТУТ  
КІРАВАННЯ I СА ЦЫ ЯЛЬНЫ Х  
ТЭХНАПОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя 

—  прававое забеспячэнне бізнесу)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Чалавек. Грамадства. Дзяржава (ЦТ)
2. Матэматыка (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Сацыяльная работа (спецы- 
ялізацыя —  сацыя-медыка- 
псіхалагічная дзейнасць)

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

3. Менеджмент (спецыялізацыі —  
кіраванне персаналам, менеджмент 
нерухомай маёмасці)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ГУМAH ITАРНЫ  Ф АКУЛЬТЭТ
1. Сацыяльная работа (спецы- 

ялізацыя —  медыка-сацыяльная 
дапамога насельніцтву)

Асобны 
конкурс, 
адОда 100

1. Біялогія (ЦТ)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

2. Менеджмент (спецыялізацыя —  
сацыяльны менеджмент)

Асобны
конкурс,
адОдаЮО

1. Матэматыка (ЦТ)
2. Замежная мова (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

ЦТ  —  залічваюцца вынікі цэнтрапізаванага тэсціравання.
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Дадатак 3 _
ПEPjbVIK СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, НА ЯК!Я ПЕРАМОЖЦЫ 
РЭСПУБЛІКАНСКІХI МІЖНАРОАНЫХ ПРАШЕТНЫ Х  

АЛІМПІЯА ШКОЛЬНІКАЎ ЗАЛІЧВАЮЦЦА Ў 2 0 0 6  ГОАЗЕ 
БЕЗ УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ

Матэматыка MEXAHIKA-MАТЭМАТЫЧHЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (напрамак —  навукова-вытворчая 

дзейнасць)
2. Матэматыка (спецыялізацыя —  матэматычная 
эле ктро ніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне i 
lntemet-тэхналогіі)
5. Матэматыка (напрамак —  навукова-педагагічная

дзейнасць) _
6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
7. Механіка .
8. Механіка (спецыяліэацыя — камп'ютэрная механіка) 
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя 
метады і праграмныя сістэмы)
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Эканамічная тэорыя
2. Эканоміка
3. Фінансы і крэдыт
4. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сусветная эканоміка
2. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы 
міжнароднага турызму)
3. Мытная справа
ГУMАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн i 
камп’ютэрная графіка)
2. Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ 1 САЦЫЯПЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ
1. Менеджмент (спецыялізацыі — кіраванне персаналам, 
менеджмент нерухомай маёмасці) .
ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГ1И
1. Бізнес-адміністраванне__________________________-

Фізіка

Хімія

i Чалавек.
I Грамадства. 

Дзяржава

Англійская
мова

Нямецкая
мова

Ф13ІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) _
3. Фізіка (напрамак — навукова-педагапчная дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФ131К11 ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі) _________

Французская 
мова

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. ГІравазнаўства (спецыялізацыя — юрысконсульцкая 
работа ў ваеннай сферы) (пры ўмове праходжання 
прафесійнага адбору)
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя  ̂
міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы) (пры ўмове 
праходжання прафесійнага адбору)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Міжнародныя адносіны (спецыяліэацыя — арганіэацыя 
міжнародных сувяэей)
2. Сацыялогія (спецыялізацыя — метадалогія і метады 
сацыялагічнага даследавання)
3. Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія масавых 
камунікацый)
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое 
забеспячэнне бізнесу)
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская) філалогія
2. Рамана-германская (італьянская) філалогія
3. Усходняя (кітайская) філалогія 
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Сучасныя эамежныя мовы (спецыялізацыя — 
пераклад)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — 
камп’ютэрная лінгвістыка)
2. Сучасныя замежныя мовы (спецыяліэацыя —
камп’ютэрнае навучанне мовам)______________
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (нямецкая) філалогія 
2- Рамана-германская (італьянская) філалогія 
3. Усходняя (кітайская) філалогія 
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя эамежныя мовы (спецыяліэацыя -  
камп’ютэрная лінгвістыка)
2. Сучасныя эамежныя мовы (спецыяліэацыя - 
камп'ютэрнае навучанне мовам)
Ф1ЛАЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (французская) філалогія
2. Рамана-германская (італьянская) філалогія
3. Усходняя (кітайская) філалогія 
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя замежныя мовы (спецыяліэацыя ■ 
камп'ютэрная лінгвістыка)
2. Сучасныя эамежныя мовы (спецыялізацыя
камп'ютэрнае навучанне мовам)______________

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — навукова-вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак — навукова-педагапчная дзейнасць)
3. ХімІя (напрамак — ахова навакольнага асяроддзя)
4. Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых прэпаратаў) 
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак — радыяцыйная, хімічная і біялагічная 
абарона) (пры умове праходжання прафесійнага адбору)

Іспанская
мова

Астраномія

Біялогія

Геаграфія

Беларуская
мова

Руская мова

Псторыя

Чалавек.
Грамадства,
Дзяржава

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак — біятэхналогія)
3. Біяэкалогія
ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІI САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Псіхалогія
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — сацыя-медыка- 
псіхалагічная дзейнасць)
ГУМАН1ТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сацыяльная работа (спецыялізацыя — медыка- 
сацыяльная дапамога насельніцтву)
2. Псіхалогія (спецыялізацыя — сацыяльная псіхалогія)
3. Псіхалогія (спецыяліэацыя — метадалогія і метады 
псіхалагічнага даследавання)
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. ПсІхалогія (спецыялізацыя—• маральна-псіхалагічнае 
забеспячэнне воінскай дзейнасці) (пры ўмове 
праходжання прафесійнага адбору)__________________

ФШАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (італьянская) філалогія
2. Усходняя (кітайская) філалогія 
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Сучасныя замежныя мовы (спецыяліэацыя -  
камп'ютэрная лінгвістыка)
2. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя -
камп’ютэрнае навучанне мовам)____________

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1 . Геаграфія
2. Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя сістэмы)
3. Геаграфія (напрамак— гідраметэаралогія)
4. Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкапняў
5. Геаэкалогія 
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння) (пры ўмове праходжання 
прафесійнага адбору)
Ф1ЛАЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская i беларуская) філалогія * 1 2 3 4 5 6
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Руская філалогія
2. Славянская (польская i руская) філалогія
ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псторыя
2. Музейная справа i ахова гісторыка-культурнай 
спадчыны
3. Псторыка-архівазнаўства
4. Дакументаэнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

Інфарматыка

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІI САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагапчная дзейнасць) 
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. ГІаліталогія
2. Эканамічнае права
3. Праваэнаўства
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраінаэнаўства
3. Міжнароднае права
4. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і 
англійская мова)
5. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і 
англійская мова)
6. Культурапогія (спецыялізацыя — германістыка і
нямецкая м о в а ) _______________________

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фіэіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак— вытворчая дзейнасць) ^
3. Фізіка (напрамак — навукова-педагапчная дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІI ЭЛЕКТРОНІКІ
1. Радыёфіэіка
2. Фізічная электроніка
3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і 
камп’ютэрная графіка)
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп’ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне i 
lntemet-тзхналогіі)
5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагапчная
дзейнасць) _
6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
7. Механіка .
8. Механіка (спецыяліэацыя — камп'ютэрная механіка) 
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя
метады i праграмныя сістэмы) ______________— —
ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Фізіка (напрамак — навукова-даследчая дзейнасць)
2. Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) ^
3. Фізіка (напрамак — навукова-педагапчная дзейнасць)
4. Фізіка (напрамак — кіраўніцкая дзейнасць) 
ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФ131КІ1 ЭЛЕКТРОН1К1
1. Радыёфізіка
2. Фізічная электроніка
3. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — радыёфізічныя 
метады і праграмна-тэхнічныя сродкі)
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Інфарматыка (спецыялізацыя — Web-дызайн і 
камп'ютэрная графіка)
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Матэматыка (напрамак — навукова-вытворчая 

дзейнасць)
2. Матэматыка (спецыялізацыя — матэматычная 
электроніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — камп'ютэрная 
матэматыка)
4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web-праграмаванне i 
lntemet-тэхналогіі)
5. Матэматыка (напрамак — навукова-педагапчная
дзейнасць) _
6. Матэматыка (напрамак — эканамічная дзейнасць)
7. Механіка
8. Механіка (спецыяпізацыя — камп'ютэрная механіка) 
ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ МАТЭМАТЫКІI 
1НФАРМАТЫК1
1. Прыкладная матэматыка
2. Інфарматыка
3. Эканамічная кібернетыка
4. Актуарная матэматыка
5. Камп'ютэрная бяспека (напрамак — матэматычныя
метаны i праграмныя сістэмы)_____________________

Дадатак 4А
ПЕРАЛІК

СП E ЦЫЯЛЬНАСЦЕ И 
(НАПРАМКАЎ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, 
СПЕЦЫЯЛ13АЦЫЙ),

ПА ЯК1Х ПАЗАКОНКУРСНЫ 
ПРЫЁМУ 2 0 0 6  ГОАЗЕ 

АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НЕ БУАЗЕ
(АЗЁННАЯ ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Ф акультэты , спецы яльнасці, 
напрамкі спецы яльнасцей, спецы ялізацы і

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

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФ ІІI САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Псіхалогія

ФІЛАПАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская) філалогія
2. Рамана-германская (нямецкая) філалогія
3. Рамана-германская (італьянская) філалогія

ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
. Менеджмент (спецыялізацыя —  міжнародны менеджмент)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія
2. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа

3. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)
4. Эканамічнае права

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнароднае права
4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя —  менеджмент у сферы
міжнароднага турызму) .
6. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя пераклад)
7. Культуралогія (спецыялізацыя —  амерыканістыка i
англійская мова) .
8. Культуралогія (спецыялізацыя —  германістыка і нямецкая
мова) . . ..
9. Культуралогія (спецыялізацыя —  гебраістыка і англійская
мова)

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ 
ТЭХНАЛОПЙ

Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  сацыя-медыка- 
псіхалагічная дзейнасць)
2. Менеджмент (спецыялізацыі —  кіраванне персаналам, 
менеджмент нерухомай маёмасці)
3. Дызайн (напрамак —  дызайн прадметна-прасторавых 
комплексаў)

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОПЙ
1. Бізнес-адміністраванне

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Дызайн (напрамак —  камунікатыўны дызайн)
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя —  арганізацыя 
м іж няродны х сувязей)

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ * 1
. Правазнаўства (спецыялізацыя —  юрысконсульцкая работа 

ў ваеннай сферы)
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя міжнародныя 
адносіны у ваеннай сферы)_____________ ____________________

Дадатак 4Б
ПЕРАЛ1К

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ 
(НАПРАМКАЎ 

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ. 
СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ),

ПА ЯKIX ПАЗАКОНКУРСНЫ 
ПРЫЁМ У 2 0 0 6  ГОАЗЕ 

АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НЕ БУАЗЕ 
(ЗАВОЧНАЯ 

ФОРМА НАВУЧАННЯ)
Факультэты, спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі
БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

1. Біязкалогія
ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

1. Лякументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання-------
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

1. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)
7 Поавазнаўства (для выпускнікоу юрыдычнага каледжа БДУ)---------

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ
ТЭХНАЛОПЙ ,
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне
бізнесу)_____ '______________________________ ___________ ______



12 мая 20(16 года, » 1 0  (1940)

ПЛАН ПРЫЁМУ
НА 1 КУРС ЬДУ Ў 2006 ГОДЗЕ
(дзённая форма навучання)
Факультэт Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
ЖЭТНЭЕ
наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Механіка-
матэматычнь

Матэматыка (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)

30 15

факультэт Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

20 5

Матэматыка {спецыяліэацыя — 
камп'ютэрная матэматыка)

20 15

Матэматыка (спецыяліэацыя —  Weh- 
праграмаванне i lnternet-тэхналогіі)

15 10

Матэматыка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)

30 5

Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)

20 10

Механіка 15 5
Механіка (спецыяліэацыя — камп’ютэрная 
механіка)

10 10

Усяго 160 75
Факультэт Прикладная матэматыка 80 15
прыкладной Інфарматыка 60 35
матэматыкі i  
інфарматыкі

Эканамічная кібернетыка 10 15
Актуарная матэматыка 10 15
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады i праграмныя 
сістэмы)

15 15

Усяго 175 95
Фізічны
факультэт

Фізіка (напрамак—  навукова-даследчая 
дзейнасць)

60 5

Фіэіка (напрамак—  вытворчая дзейнасць) 25 5
Фізіка (напрамак —  навукова-педагагічная 
дзейнасць)

20 5

Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая дзейнасць) 20 5
Усяго 125 20

Факультэт Радыёфізіка 60 20
радыёфізікі i Фізічная электроніка 50 15
электронікі Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 

радыёфіэічныя метады i праграмна- 
тэхнічныя сродкі)

20 20

Усяго 130 55
Хімічны
факультэт

Хімія (напрамак ■— навукова-вытворчая 
дзейнасць)

40 15

Хімія (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)

20 10

Хімія (напрамак — ахова навакольнага 
асяроддэя)

15 15

Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)

25 15

Усяго 100 55
Геаграфічны Геаграфія 60 15
факультэт Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 

сістэмы)
15 15

Геаграфія (напрамак— гідраметэаралогія) 10 10
Геапогія і разведка радовішчаў карысных 
выкапняў

15 5

Геаэкалогія 10 10
Усяго 110 55

Біялагічны Біялогія 65 60
факультэт Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 20 40

Біяэкалогія 15 15
Усяго 100 115

Гістарычны Гісторыя 75 60
факультэт Музейная справа і ахова гісторыка- 

культурнай спадчыны
10 40

Гісторыка-архівазнаўства 15 10
Дакументаэнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

15 30

Усяго 115 140
Факультэт
журналістыкі

Журналістыка (напрамак —  друкаваныя 
CMI) 1 “

45 30

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя CMI)

15 15

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)

15 15

Літаратурная работа (напрамак —  
рэдагаванне)

15 15

Міжнародная журналістыка 15 15
Усяго 105 90

Факультэт Філасофія 15 15
філасофіі i Сацыялогія 20 10
сацыяльных
навук

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

15 10

Псіхалогія 20 20
Усяго 70 55

Філалагічны Беларуская філалогія 65 10
факультэт Руская філалогія 45 10

Славянская (польская і беларуская) 
філалогія

8 5

Славянская (польская i руская) філалогія 7 5
Рамана-германская (англійская) філалогія 25 25
эамана-германская (нямецкая) філалогія 15 10
эамана-германская (французская) 
^ілалогія

15 10

^амана-германская (італьянская) філалогія 15 10
/сходняя (кітайская) філалогія 10 10

Усяго 205 95 I
Эканамічны Эканамічная тэорыя 15 25
факультэт Эканоміка 15 25

"^інансы і крэдыт 15 25
Менеджмент (спецыяліэацыя — 
ліжнародны менеджмент)

15 15

Усяго 60 90
Юрыдычны Іраваэнаўства 110 70
факультэт Іраваэнаўства (для выпускнікоў 

эрыдычнага каледжа БДУ)
10 30

Зканамічнае права 20 40
ГІаліталогія 10 35

Усяго 150 175
Факультэт fЛіжнародныя адносіны 15 40
міжнародных Г інгвакраіназнаўства 10 15
адносін Ліжнароднае права 15 50

Ć̂ усветная эканоміка 15 50
N
M
T

Менеджмент (спецыялізацыя — 
іенеджмент у сферы міжнароднага 
урызму)

20 50

Мытная справа 20 40
Cучасныя замежныя мовы (спецыяпізацыя 
-  пераклад)

20 40

К
а

ультуралогія (спецыяліэацыя — 
мерыканістыка і англійская мова)

10 15

К
г

ультуралогія (спецыялізацыя — 
эрманістыка і нямецкая мова)

10 15

К
г

ультуралогія (спецыялізацыя — 
эбраістыка і англійская мова)

10 15

Усяго 145 330

Факультэт Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыяліэацыі

Бюджэт-
нае

наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Дэяржаўны 
Інстытут 
кіравання і 
сацыяльных
тэхналогій

Сацыяльная работа (спецыялізацыя •— 
сацыя-медыка-псіхапагічная дзейнасць)

15 50

Менеджмент (спецыялізацыі — кіраванне 
персаналам, менеджмент нерухомай 
маёмасці)

20 100

Дызайн (напрамак —  дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў)

10 40

Усяго 45 190
Інстытут біэнесу 
і менеджменту 
тэхналогій

Біэнес-адміністраванне 10 50
Усяго 10 50

Інстытут тэалогіі 
імя Святых 
Мяфодэія 1 
КІрылы

Тэалогія 20 5
Усяго 20 5

Гуманітарны
факультэт

Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — 
арганізацыя міжнародных сувязей)

0 50

Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дыэайн)

5 55

Сацыялогія (спецыяліэацыя — метадалогія 
і метады сацыялагічнага даследавання)

5 20

Сацыялогія (спецыялізацыя — сацыялогія 
масавых камунікацый)

5 20

Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя 
— камп'ютэрная лінгвістыка)

5 25

Сучасныя замежныя мовы (спецыяліэацыя 
— камп'ютэрнае навучанне мовам)

5 25

Псіхапогія (спецыяліэацыя — сацыяльная 
псіхалогія)

0 30

Псіхалогія (спецыялізацыя — метадалогія і 
метады псіхалагічнага даследавання)

5 30

Інфарматыка (спецыяліэацыя — Web- 
дызайн і камп'ютэрная графіка)

5 25

Сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

10 35

Менеджмент (спецыялізацыя — сацыяльны 
менеджмент)

5 25

Усяго 50 340
Ваенны
факультэт

Хімія (напрамак —  радыяцыйная, хімічная і 
біялагічная абарона)

12 0

Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна- 
псіхапагічнае эабеспячэнне воінскай 
дзейнасці)

14 0

Журналістыка (напрамак — друкаваныя 
CMI1 спецыялізацыя ■— ваенная 
журналістыка)

2 0

ГІравазнаўства (спецыялізацыя — 
юрысконсульцкая работа ў ваеннай сферы)

6 0

Міжнародныя адносіны (спецыяліэацыя — 
міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)

11
(8 муж., 
3 жан.)

0

Геаграфія (напрамак — геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння)

16 0

Усяго 61 0

УСЯГО па БДУ 1936 2030

ПЛАН ПРЫЁМУ
НА 1 КУРС БДУ 
Ў 2006 ГОДЗЕ

(завочная ф орм а навучання)
Факультэт Спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае
наву-
чанне

Платнае
наву-
чанне

Механіка-
матэматычны
факультэт

Матэматыка (напрамак— навукова- 
вытворчая дзейнасць)

10 15

Матэматыка (напрамак — навукова- 
педагапчная дзейнасць)

5 15

Усяго 15 30
Біялагічны
факультэт

Біялогія 40 60
Біяэкалогія 10 20

Усяго 50 80
Геаграфічны
факультэт

Геаграфія 20 15
Геаэкалогія 20 15

Усяго 40 30
Гістарычны
факультэт

Псторыя 35 40
Музейная справа i ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

15 20

Гісторыка-архівазнаўства 15 20
Дакументаэнаўства і інфармацыйнае 
эабеспячэнне кіравання

20 50

Усяго 85 130
Эканамічны
факультэт

Эканамічная тэорыя 10 10
Менеджмент (спецыяліэацыя — 
міжнародны менеджмент)

10 20

Фінансы і крэдыт 10 20
Усяго 30 50

Факультэт 
філасофіі і 
сацыяльных 
навук

Філасофія 15 20
Сацыялогія 15 20

Усяго 30 40

Факультэт
журналістыкі

Журналістыка (напрамак — друкаваныя 
CMI) ’

25 30

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя CMI)

15 20

Усяго 40 50
Філалагічны
факультэт

Беларуская філалогія 25 15
Руская філалогія 30 15

Усяго 55 30
Юрыдычны
факультэт

Правазнаўства 40 65
Праваэнаўства (для выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа БДУ)

30 40

Правазнаўства (другая вышэйшая 
адукацыя)

0 90

Усяго 70 195
Гуманітарны
факультэт

Сацыяльная работа (спецыяліэацыя — 
медыка-сацыяльная дапамога 
насельніцтву)

25 20

Менеджмент (спецыялізацыя— 
сацыяльны менеджмент)

10 30

Усяго 35 50
Дэяржаўны
інстытут

Праваэнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне біэнесу)

0 140

кіравання I
сацыяльных
тэхналогій

Сацыяльная работа (спецыяліэацыя — 
сацыя-медыка-псіхалагічная дзейнасць)

0 140

Менеджмент (спецыяліэацыі — кіраванне 
персаналам, менеджмент нерухомай 
маёмасці)

0 140

Усяго 0 420

УСЯГО па БДУ 450 1105

ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСЕ 
НА 1 КУРС БДУ 
У  2005 ГОДЗЕ

(дЗЕННАЕ бюДЖЭТНАЕ НАВуЧАННЕ)

Факультэт Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Кон
курс

Механіка-
матэматычны
факультэт

О

Матэматыка 1,23
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

2,0

Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп’ютэрная матэматыка)

4,55

Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)

2,25

Механіка 1,27
Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная 
механіка)

1,7

Факультэт 
прыкладной 
матэматыкі i 
інфарматыкі

Прыкладная матэматыка 1,44
Інфарматыка 2,07
Эканамічная кібернетыка 1,47
Актуарная матэматыка 2,0
Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
матэматычныя метады i праграмныя 
сістэмы)

3,67

Фізічны
факультэт

Фізіка (напрамак — навукова-даследчая 
дзейнасць)

1,4

Фізіка (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)

1,55

Фізіка (напрамак— кіраўніцкая дзейнасць) 1,9
Фізіка (напрамак — вытворчая дзейнасць) 1,2

Факультэт 
радыёфізікі i 
электронікі

Радыёфізіка 1,42
Фізічная электроніка 1,26
Камерцыйная дзейнасць (спецыяліэацыя — 
камерцыйная дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў i 
інфармацыйных паслуг)

1,8

Камп'ютэрная бяспека (напрамак — 
радыёфізічныя метады i праграмна- 
ТЭХНІЧНЫЯ СРОДКІ)

4,8

Хімічны
факультэт

Хімія (напрамак — навукова-вытворчая 
дзейнасць)

4,08

Хімія (напрамак — навукова-педагапчная 
дзейнасць)

2,8

Хімія (напрамак — ахова навакольнага 
асяроддзя)

4,67

Хімія (спецыялізацыя — хімія лекавых 
прэпаратаў)

4,48

Біялагічны
факультэт

Біялогія 6,11
Біялогія (напрамак — біятэхналогія) 11,1
Біяэкалогія 12,07

Геаграфічны
факультэт

Геаграфія 1,78
Геаграфія (напрамак—  геаінфармацыйныя 
сістэмы)

3,53

Геалогія і разведка радовішчаў карысных 
выкалняў

1,8

Г еаэкалогія 4,8
Факультэт 
філасофіі i 
сацыяльных 
навук

Філасофія 9,65
Сацыяпогія 8,15
Інфармацыя і камунікацыя (напрамак — 
сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагапчная дзейнасць)

4,85

Псіхалогія 8,95
Факультэт
журналістыкі

Журналістыка (напрамак — друкаваныя 
CMI)

3,91

Журналістыка (напрамак — 
аўдыёвізуальныя CMI)

4,93

Інфармацыя i камунікацыя (напрамак — 
тэхналогіі камунікацыі)

4,13

Літаратурная работа 3,87
Міжнародная журналістыка 3,73

Пстарычны
факультэт

Гісторыя 3,77
Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

4,13

Гісторыка-архівазнаўства 3,53
Дакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіравання

4,87

Эканамічны
факультэт

Эканамічная тэорыя 2,93
Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны 
менеджмент)

6,07

Эканоміка 3,47
Фінансы I крэдыт 4,53

Філалагічны
факультэт

Беларуская філалогія 2,37
Руская філалогія 2,15
Славянская (сербская і беларуская) 
філалогія

1,9

Славянская (сербская i руская) філалогія 2,1
^амана-германская (англійская) філалогія 8,73
эамана-германская (французская) філалогія 4,67
эамана-германская (нямецкая) філалогія 6,4
Замана-германская (італьянская) філалогія 6,07

Юрыдычны Іравазнаўства 3,88
факультэт Іравазнаўства (для выпускнікоў 

орыдычнага каледжа БДУ)
12,9

Эканамічнае права 4,4
Іаліталогія 7,4

Факультэт Міжнародныя адносіны 5,2
міжнародных Іінгвакраіназнаўства 5,3
адносін Міжнароднае права 3,95

Бусветная эканоміка 3,35

I
Менеджмент (спецыяліэацыя — 
ленеджмент у сферы міжнароднага 
■урызму)

4,9

Мытная справа 3,75
Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя 
-  пераклад)

10,1

(ультуралогія (спецыялізацыя — 
мерыканістыка I англійская мова)

6,33

Сультуралогія (спецыялізацыя — 
ерманістыка і нямецкая мова)

5,4

'ультуралогія (спецыялізацыя — 
ебраістыка і англійская мова)

8,7

ІЗаканчэнне табліцы глядзіце на 8-й старонцы)
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АБ КОНКУРСЕ 
НА 1 КУРС

БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА 
Ў 2005 ГОДЗЕ

(дЗЁННАЕ бю Д Ж Э ТН А Е  НАВуЧАННЕ)

ЗВЕСТКІ АБ КОНКУРСЕ 
НА 1 КУРС

БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭТА 
Ў 2005 ГОДЗЕ

(ЗАВОЧНАЕ
бю Д Ж Э ТН А Е  НАВуЧАННЕ)

ГРАФІК ЦЭНТРАЛІЗАВАНАГА 
ТЭСЦІРАВАННЯ Ў  2006  ГОДЗЕ*

*  час пачатку цэнтралізаванага тэсціравання —  I 1.00.
дата рэзервовага дня для правядзення цэнтралізаванага тэсціравання па
агульнаадукацыйных прадметах —  12 ліпеня 2 0 0 6  года (серада).
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220030, г. Мінск, вул. Чырвонаармейская, 6

Р эдактар  Т ац ц ян а К А З А К  
Камп’ютарная вёрстка Аляксандра CAJIA M AXIH A

Адрас рэдакцы і: 220030 , М інск, прасп. Н езалеж насці, 4 
П ры ём ная рэдакцы і: вул. Бабруйская, 7, 

пакой 411 , тздвфон 209-53-45, 
e-m ait: G azeta@ bsu.by; www.gazeta.bsu .by

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ 
“ДЗЁН АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ” У БДУ
—  — —— — —        “  Пата. час. аўды торы я Адказны,

№ Факультэт Дата, час, аўдыторыя Адказны,
кантактны тэлефон

1. МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(прасп. Незалежнасці, 4)

16 мая 2006 г.
14-00
аўд.433

Мядэведзеў Дзмітрый
Георгіевіч
209-52-48, 209-52-49

Z. ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОИ МАТЭМАТЫКІ I 
ІНФАРМАТЫКІ

19 мая 2006 г.
14-00
ауд. 521__________________

Задварны Барыс 
Валянцінавіч 
209-54-05, 209-50-70

3. ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ 
(вул. Курчатава, 5)

15 мая 2006 г.
11-00
аўд- 115 _________________

Карых Яўген Дзмітрыевіч 
278-13-13

4. ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(прасп. Неэапежнасці, 2)

18 мая 2006 г.
14-00
ауд. 220______ ____________

Саладухін Irap Анатольевіч 
209-50-67

5. ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 14)

18 мая 2006 г. 
16-00 
аўд. 201

Каратаева Тамара
Пятроўна
226-49-98

6. Б1ЯЛАГ1ЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 10)

18 мая 2006 г.
14-00
аўД- 3____________________

Грычык Васіль Вітальевіч 
209-59-00

7. ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. ЛенІнградская, 16)

17 мая 2006 г.
14-00
аЎД- 312__________________

Гурына Марыя Сцяпанаўна 
209-54-84

8. ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Чырвонаармейская, 6)

18 мая 2006 г. 
10-00
актавая зала

Прохараў Андрэй
Аркадэьевіч
227-71-00

9. Ф1ЛАЛАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. К. Маркса, 31)

18 мая 2006 г. 
11-00
актавая зала

Важнік Сяргвй 
Аляксандравіч
222-36-02

10. ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІ I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК 
(вул. К. Маркса, 31)

18 мая 2006 г.
14-00
аЎД- 63___________________

Кандрычын Мікалай
Аляксандравіч
222-39-96

и . ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОСІН 
(вул. Акадэмічная, 25)

19 мая 2006 г.
16-00
аўд. 603

Хухлындзіна Людміла 
МІхайлаўна
284-08-67________________ .

12. ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 
(вул. Маскоўская, 15)

17 мая 2006 г. 
16-00
актавая зала

Зубчснак Наталля 
Анатольеўна
209-59-73

13. ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 8)

16 мая 2006 г.
11-00
ауд ,609__________________

Сатолін Уладзімір
Мікапаевіч
209-52-79

14. ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ" 
(вул. К. Маркса, 31)

19 мая 2006 г. 
14-30
актавая зала

Вараб'ёў Аляксандр
Уладэіміравіч
226-12-92

15. ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Маскоўская, 5)

17 мая 2006 г. 
10-00 
ауд. 25

Новікаў Irap Анатольевіч 
200-44-79

16. ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 5)

20 мая 2006 г.
12-00
ауд. 212_________________

Нямковіч Вольга 
Уладзіміраўна
209-59-09_________________ .

17. ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТЭХНАЛОПЙ

18 мая 2006 г.
14-00
аЎД- 211______________ _— _

Крыно Людміла 
Анатальеўна
210-41-06

18. ДЗЯРЖАУНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОПЙ

19 мая 2006 г. 
10-00 
аўд. 103

Шчарбіна Аляксандр
Анатольевіч
293-33-93

19. 1НСТЫТУТ ТЭАЛОГІІ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ 
I КІРЫЛЫ

16 мая 2006 г. 
17-00 
ауд. 307

Шымбалёва Алена Юреўна 
229-23-55

20. ЮРЫДЫЧНЫ КАЛЕДЖ БДУ 
(вул. Камсамольская, 21)

17 мая 2006 г.
16-30
ауд.409

Старавайтаў Алег
Міхайлавіч
206-55-34

21. ФАКУЛЬТЭТ ДАУНІВЕРСІТЭЦКАН АДУ КАЦЫ I 
(вул. Кастрычніцкая, 4)

18 мая 2006 г. 
14-00 
ауд. 204

Андрыянава Алена
Мікалаеўна
209-52-85

Вы даецца з 1929 года

ПРЫЁМНАЯ КАМІСІЯ 
БДУ -  2006

Старшыня прыёмнай камісіі рэк- 
тар БДУ прафесар Васіль Іванавіч 
СТРАЖАЎ.

Намеснік старшыні — прарэктар па 
вучэбнай рабоце прафесар Віктар Ba- 
сільевіч САМАХВАЛ.

Намеснік старшыні — прарэктар па 
вучэбнай рабоце прафесар Уладзімір 
Леанідавіч КЛЮНЯ.

Адказны сакратар — дэкан факуль- 
тэта дауніверсітэцкай адукацыі для 
беларускіх і замежных грамадзян Вя- 
часлаў Міхайлавіч МАЛАФЕЕЎ.

АДРАС ПРЫЁМНАЙ КАМІСІІ:
г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, кор

пус геаграфічнага факультэта. 
Даведкі па тэл. 209-50-85.

Факультэт Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Конкурс

Біялагічны Біялагія
4.93

факультэт
Біяэкалогія 5,3

Геаграфічны
факультэт

Геаграфія
1,35

Геаэкалогія
1,55

Псторыка-архіваэнаўства 1,73

Гісторыя
1,73

Гістарычны
факультэт

Дакументаэнаўства і інфармацыйнае 
эабеспячэнне кіравання

6,8

Музейная справа і ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны

1,6

Факультэт
журналістыкі

Журналістыка
2,5

Механіка-
матэматычны
факультэт

Матэматыка
0,8

Філалагічны
факультэт

Руская філалогія
1,44

Беларуская філалогія 1.4

Факультэт 
ф іласаф іі і Сацыялогія

3,4

сацыяльных
навук Філасофія

3,2

Гуманітарны
факультэт

Сацыяльная работа
2,6

Эканамічны
факультэт

Фінансы і крэдыт
2,4

Менеджмент
2,5

Эканамічная тэорыя
1,8

Ю рыдычны
факультэт Правазнаўства

2,91

Д зярж аўны  
ін с ты ту т  
к ір а ва н н я  i

Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
мцыяльна-псіхалагічная дапамога 
насел ьніцтву)

9,3

с а ц ы я л ь н ы х
тэхн а л о гій

Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
сацыяльная оэабілітацыя асобы)

4,7

Менеджмент (спецыялізацыя —  кіраванне 
персаналам)

11,7

Менеджмент (спецыяліэацыя —  
менеджмент нерухомай маёмасці)

9,7

Дызайн (напрамак —  дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў)

18,5

Інстытут 
бізнесу і 
менеджменту 
тэхналогій

Бізнес-адміністраванне 8,3

Інстытут 
тэалогіі імя 
Святых 
М яфодзія і 
К іры лы

Тэалогія 1,27

Гуманітарны
факультэт

Сацыяльная работа (спецыялізацыя —  
ійірлыка-сайыяльная лапамога насельніцтву)

4,5

Дызайн (напрамак —  камунікатыўны дызайн) 11,2

Ваенны
факультэт

Хімія (напрамак —  радыяцыйная, хім ічная і 
біялагічная абарона)

2,0

Псіхалогія (спецыялізацыя —  маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воінскай 
дзейнасці)

3,13

Ж урналістыка (напрамак —  друкаваныя CMI 
спе ііы ял зацыя —  ваенная журналістыка)

2,5

Правазнаўства (спецыялізацыя —  
н-ірыпкпнсульйкая работа ў ваеннай сферы)

8,4

М іжнародныя адносіны (спецыялізацыя —  
міжнародныя адносіны ў  ваеннай сферы)

3,0

Геаграфія (напрамак —  геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння)

2,33

№
п/п

Прадмет Дата
правядзення

Працягласць
(хвіл.)

1 Беларуская мова
12.06

(панядзелак)
120

? Руская мова 13.06 (аўторак) 120

3 Гісторыя Беларусі 15.06 (чацвер) 90

4 Сусветная гісторыя найноўшага часу 17.06 (субота) 90

5 Матэматыка
19.06

(панядзелак)
150

fi Фізіка 21.06 (серада) 180

7 Чалавек. Грамадства. Дзяржава 23.06 (пятніца) 90

R Біялогія 25.06 (нядзеля) 120

9
Замежныя мовы

(англійская, нямецкая, французская, іспанская)
27.06 (аўторак) 110

1П Хімія 29.06 (чацвер) 120

11 Геаграфія 01.07 (субота) I 90

1 НЯІВСРС1ТЭТ
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