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Старшыня прыёмнай камісіі, 
рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэта, 
прафесар Васіль Іванавіч СТРАЖАУ:
Беларускі дзяржаўны  ун і- 

версітэт — старэйшы класічны 
універсітэт нашай краіны — вя- 
дучая вышэйшая навучальная 
ўстанова ў сістэме нацыяналь- 
най адукацыі, буйны адукацый- 
ны, навукова-вытворчы і куль
турны цэнтр Рэспублікі Бела
русь.

У склад універсітэта ўвахо- 
дзяць 18 факультэтаў, Дзяржаў- 
ны інстытут кіравання і сацы- 
яльны х тэхн а л о гій , Інсты тут 
бізнесу і менеджменту тэхна- 
логій, тры навукова-даследчыя 
інстытуты, шэраг унітарных вы- 
творчых прадпрыемстваў, наву
кова-даследчыя лабараторыі і 
доследныя станцыі, шматлікія 
цэнтры, сярод як іх  Нацыяналь- 
ны н авукова -вучэб ны  цэнтр 
ф ізік і часціц і высокіх энергій, 
Н ацы янальны  н а в у ко в а -д а - 
следчы цэнтр маніторынгу азо- 
насферы, Нацыянальны цэнтр 
асоба ахоўваемых прыродных 
тэрыторый, цэнтры сацыялагіч- 
ных і палітычных даследаван- 
няў, інфармацыйных рэсурсаў 
і камунікацый, праблем развіцця 
адукацыі, інфармацыйных тэх- 
налогій, міжнароднай дзейнасці 
і інш. .

У ся го  ў БДУ  навучаецца 
больш за 24 тысячы Чалавек, з 
якіх  17 117 — студэнты. Для 
будучай навукова-педагагічнай 
дзейнасці рыхтуюцца 20 дак- 
тарантаў, 900 аспірантаў і 300 
магістрантаў. Звыш 1300 чала

век навучаецца на падрыхтоў- 
чых курсах. У БДУ сёння пра- 
цуе 8670 супрацоўнікаў, у тым 
л іку  395 дактароў навук І 1566 
канды датаў навук, 2742 вы- 
кладчыкі. Сярод супрацоўнікаў 
вядомыя навукоўцы  — ака- 
дэм ікі Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі М.М. Аляхновіч, 
Я.М. Бабосаў, І.Дз. Валатоўскі,
I.В. Гайшун, В.М. Гурын, М.А. 
Ізобаў, Ф .М . Капуцкі, A .I. Лес- 
ніковіч, А .Ф . Чарняўскі і іншыя.

Ba універсітэце пастаянна 
вядзецца пошук новых метадаў 
і тэхналогій выкладання і ар- 
ганізацыі навучальнага працэ- 
су, якія накіраваны на ўключэн- 
не ў вучэбныя планы і прагра- 
мы звестак аб самых новых да- 
с я гн е н н я х  у навуцы  і вы - 
творчасці, таксама стварэнне 
ўмоў для самастойнага набыц- 
ця ведаў пры кансультацыях і 
пад кантролем высокакваліф і- 
каваных выкладчыкаў. Арган і- 
зацыя навучальнага працэсу ў 
БДУ грунтуецца на абавязковым 
спалучэнні яго з навукова-да- 
следчай дзейнасцю. He выпад- 
кова студэнцкая каманда фа
культета прыкладной матэма- 
тыкі і інфарматыкі заваявала ў 
гэтым годзе залатыя медалі на 
чэмпіянаце свету па праграмі- 
раванн і, а ў м інулым год зе  
наш ы студэнты  пр ы везл і з 
міжнароднай алімпіяды па ма- 
тэматыцы сем залатых медалёў 
і адзін срэбраны. Выпускнікоў

БДУ сёння можна сустрэць ва 
ўсіх кутках нашай краіны і да
лёка за яе межамі, і ўсюды яны 
пацвярджаюць высокі ўзровень 
прафесійнай падрыхтоўкі.

У 2004 годзе 15 факультэ- 
таў, Дзяржаўны інстытут кіра- 
вання і сацыяльных тэхналогій 
БДУ, Інстытут бізнесу і менед
ж м е н т у  т э х н а л о г ій  буд уц ь  
ажыццяўляць прыём студэнтаў 
на першы курс па 51 спецы- 
яльнасц і. А пош ні ўпершыню 
распачне падрыхтоўку па новай 
спецыяльнасці бізнес-адмініст- 
раванне. Пашырыць шэраг спе- 
цыяльнасцей і ваенны факуль
тет. Юрыдычны каледж універ- 
сітэта, які рыхтуе юрыстаў з ся- 
рэдняй спецыяльнай адукацы- 
яй , аж ы ц ц я ўл я е  пры ём  на 
навучанне асоб, я к ія  маюць 
агульнаадукацыйную сярэднюю 
або базавую адукацыю. Вучэб
ныя планы юрыдычнага калед- 
ж а  пабудаваны такім  чынам, 
што яго выпускнікі могуць за- 
лічвацца для навучання па ад- 
паведнай спецы яльнасц і на 
юрыдычны факультэт адразу на 
трэці курс.

У БДУ ў гэтым годзе будуць 
залічвацца вынікі цэнтраліза- 
нага тэсціравання па матэматы- 
цы, ф ізіцы, беларускай і рускай 
мовах, замежных мовах, біялогіі, 
х ім іі.

Для пошуку самай таленаві- 
тай моладзі па большасці прад- 
метаў уступных экзаменаў пра- 
водзіцца алімпіяда «Абітуры- 
ент Б Д У — 2004», пераможцы 
заключных тураў якой будуць 
запічаны на адпаведныя спецы-

яльнасці без уступных выпра- 
баванняў.

Студэнты, якія паспяваюць не 
ніжэй чым на “ шэсць” , пасля 
заканчэння другога курса мо
гуць на платнай аснове пара- 
лельна навучацца па другой  
спецыяльнасці і ў выніку атры- 
маць два дыпломы.

Увядзенне шматступеннай 
сістэмы адукацыі (падрыхтоў- 
ка бакалаўраў, дыпламаваных 
спецыялістаў і магістраў) даз- 
воліць яшчэ больш наблізіць 
падрыхтоўку спецыялістаў з вы- 
шэйшай адукацыяй па форме і 
змесце да існуючай сёння су- 
светнай практы кі і стварыць 
умовы для абмену студэнтамі 
з універсітэтамі блізкага і да- 
лёкага замежжа.

Значная ўвага надаецца і 
перападрыхтоўцы кадраў з л іку 
асоб, як ія  маюць вышэйшую 
адукацыю. Гэтую функцыю вы- 
конваюць Рэспубліканскі інсты- 
тут вышэйшай школы і Інстытут 
перападрыхтоўкі і павышэння 
кваліф ікацыі суддзяў, работні- 
каў пракуратуры, судоў і ўста- 
ноў юстыцыі. На двух факуль
тетах ажыццяўляецца перапад- 
рыхтоўка кадраў і павышэнне 
кваліф ікацыі ў галіне інфарма- 
цыйных тэхналогій, прыкладной 
матэматыкі і бізнесу. Адпавед- 
ная перападрыхтоўка забяспеч- 
ваецца ў вышэйшай школе эк- 
скурсаводаў і менеджЭраў ту- 
рызму.

Асаблівая ўвага ва універсі- 
тэце надаецца ўмацаванню су- 
працоўніцтва ў галіне адукацыі 
і навукі з іншымі айчыннымі і

замежнымі вышэйшымі 
навучальнымі ўстано- 
вамі. БДУ мае пагад- 
ненні аб супрацоўніцт- 
ве больш чым з 80 уні- 
версітэтамі.

Ba у н ів е р с іт э ц е  
створаны добрыя Умо
вы для працы і адпа- 
чынку. Большасць ін- 
ш агародн іх студэнтаў 
пражывае ў добраўпа- 
радкаваных інтэрнатах, 
да іх паслуг — стадыё- 
ны, спартыўныя і трэна- 
жорныя залы, басейны. 
Зборныя каманды БДУ па фут
боле, валейболе і баскетболе 
ўдзельнічаю ць у першынстве 
Рэспублікі Беларусь у вышэй
шай л ізе . Сёлета дзейн ічае  
больш за 30 агульнауніверсі- 
тэцкіх творчых калектываў і аб’- 
яднанняў. Працуе 7 народных 
калектываў, сярод якіх  такія, як 
ансамбль танца «Кры жачок», 
ф альклорна-этнаграфічны ан
самбль «Неруш», акадэмічны 
хор студэнтаў, аркестр народных 
інструм ентаў, хор  народнай 
песні « Р од н іц а » . Д зей н ічае  
школа прыгажосці «Універсум 
модэлс», клуб аўтарскай песні, 
л іга  інтэлектуальных гульняў 
«Што, дзе, калі», гурток брэйк- 
дансу. Прыхільнікі тэатральна- 
га мастацтва і эстрады маюць 
магчымасць павышаць сваё май- 
стэрства ў некалькіх студэнцкіх 
тэатрах і эстраднай студыі. Шы- 
рока вядомыя ў нашай краіне і 
за яе межамі мастацкія творчыя 
калектывы. Вялікай папулярнас- 
цю карыстаецца і студэнцкая

каманда КВЗ — уладальнік ты- 
тула чэмпіёна м іж народнага  
Клуба вясёлых і знаходлівых.

Д а р а гія  аб ітуры енты ! Па 
л ю б ой  вы бранай спецы яль- 
насці навучання ў вас ёсць маг
чымасць атрымаць у БДУ аду
кацыю сусветнага ўзроўню. Ус- 
тупныя экзамены ў Беларускім 
дзяржаўны м універсітэце бу
дуць праходзіць з 2 па 8 ліпе- 
ня, што дазволіць вам паспра- 
баваць свае сілы ў нашым уні- 
версітэце, а ў выпадку няўдачы 
пры жаданні ў вас будзе яшчэ 
магчымасць удзельнічаць у кон
к у р с н ы х  в ы п р а б а в а н н я х  у 
іншых ВНУ або быць заліча- 
ным на платнае навучанне.

Ca свайго боку, мы зацікаў- 
лены ў тым, каб самыя падрых- 
таваныя і таленавітыя маладыя 
людзі прыйшлі ў нашы аўды- 
торы і, дзеля чаго на ўступных 
экзаменах будуць створаны вы
ключив роўныя ўмовы і доб- 
разычлівыя адносіны да ўсіх 
абітурыентаў. Жадаем поспехаў!

3 «Палажэння аб правядзенні ўступных выпрабаванняў 
у Беларуси! дзяржаўны універсітэт у 2004 годзе»

1. Прыём у Беларускі дзяржаўны 
універсітэт (БДУ) ажыццяўляецца ў ад- 
паведнасці з «Правіламі прыёму ва ўста- 
новы, якія забяспечваюць атрыманне 
вышэйшай адукацыі, на 2004 год», 
зацверджанымі Пастановамі М іністэр- 
ства адукацы і Р эспубл ік і Беларусь 
(Na 72 ад 12 лістапада 2003 г. і № 34 
ад 14 мая 2004 г.).

2. Права на атрыманне першай вы
шэйшай адукацыі ў БДУ маюць асобы, 
якія атрымалі агульную сярэднюю або 
сярэднюю спецыяльную адукацыю.

Права ўдзельнічаць у конкурсе на 
набыццё ў БДУ бясплатнай першай вы
шэйшай адукацыі маюць:

а) грамадзяне Рэспублікі Беларусь;
б) замежныя грамадзяне І асобы без 

грамадзянства, якія пастаянна пражыва- 
юць у Рэспубліцы Беларусь;

в) грамадзяне Расійскай Федэрацыі, 
Рэспублікі Казахстан, Кыргызскай Рэс- 
публікі, Рэспублікі Таджыкістан;

г) асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з ’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў.

Другія катэгорыі грамадзян прыма- 
юцца ў БДУ на платнае навучанне, калі 
іншае не прадугледжана міждзяржаўнымі 
пагадненнямі.

3. Агульная колькасць месцаў для 
прыёму абітурыентаў на навучанне за 
кошт бюджетных сродкаў па дзённай І

завочнай формах навучання вызначаец- 
ца кантрольнымі лічбамі прыёму, якія 
ўстанаўліваюцца Міністэрствам адукацыі 
Рэспублікі Беларусь.

Колькасць бюджетных месцаў па 
кожнай спецыяльнасці зацвярджаецца 
адпаведным загадам рэктара БДУ.

4. Звыш кантрольных лічбаў прыё
му на платнае навучанне для атрымання 
першай вышэйшай адукацыі па ўсіх спе- 
цыяльнасцях і формах навучання ў БДУ 
прымаюцца 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 су- 
падзення ўступных выпрабаванняў);

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

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

г) прадставілі сертыфікаты цэнтралі- 
заванага тэсціравання, праведзенага ў

Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе, па 
предметах уступных выпрабаванняў.

5. Агульная колькасць месцаў для 
прыёму абітурыентаў на платнае наву
чанне па дзённай, завочнай І дыстанцый- 
най формах навучання вызначаецца 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у адпаведнасці з ліцэнзіяй на аду- 
кацыйную дзейнасць.

Колькасць месцаў для навучання за 
аплату па кожнай спецыяльнасці зацвяр
джаецца адпаведным загадам рэктара 
БДУ.

Памер аплаты залежыць ад спе- 
цыяльнасці, формы навучання І зацвяр
джаецца адпаведным загадам рэктара 
БДУ.

6. Залічэнне ў БДУ на бюджэтнае І 
на платнае навучанне праводзіцца па 
конкурсе ў адпаведнасці з колькасцю 
балаў, набраных абітурыентамі на ўступ- 
ных выпрабаваннях.

Пералік уступных выпрабаванняў па 
кожнай спецыяльнасці даецца ў Дадат- 
ку 1.

Перад залічэннем абітурыенты, станоў- 
ча вытрымаўшыя ўсе ўступныя выпраба-

ванні, праходзяць абавязковае субяседа- 
ванне з дэканам адпаведнага факульте
та. Дата і час субяседавання пазначаюц- 
ца ў раскладзе ўступных выпрабаванняў.

7. Атрыманне другой ці наступнай 
вышэйшай адукацыі, а таксама паралель- 
нае навучанне ажыццяўляецца ў БДУ на 
платнай аснове ў адпаведнасці з Паста- 
новамі Савета Міністраў Рэспублікі Бе
ларусь (№ 699 ад 12 чэрвеня 1997 г. і 
№ 1374 ад 3 верасня 1999 г.).

Для атрымання другой ці наступнай 
вышэйшай адукацыі ў БДУ прымаюцца па 
ўсіх спецыяльнасцях І формах навучання 
асобы, якія маюць дыплом аб заканчэнні 
вышэйшай навучальнай установы (ВНУ).

На паралельнае навучанне ў БДУ пры
маюцца па ўсіх спецыяльнасцях студэн
ты 3—4 курсаў дзяржаўных ВНУ, а так
сама акрэдытаваных спецыяльнасцей 
прыватных ВНУ, якія займаюцца толькі 
на «добра» і «выдатна» (па пяцібальнай 
сістэме) або не ніжэй чым на «шэсць» 
(па дзесяцібальнай сістэме).

Залічэнне ў склад студэнтаў для ат
рымання другой ці наступнай вышэйшай 
адукацыі, а таксама на паралельнае на

вучанне ажыццяўляецца прыёмнай камі- 
сіяй БДУ на аснове заключэння дэкана 
адпаведнага факультета аб магчымасці 
навучання абітурыента адразу на другім 
ці старэйшых курсах. У выпадку знач- 
най неадпаведнасці патрабаванняў ву- 
чэбнага плана другой спецыяльнасці 
раней атрыманай абітурыентам адукацыі 
прыёмная камісія прымае рашэнне аб не- 
абходнасці праходжання поўнага курса 
навучання. У гэтым выпадку абітурыент 
здае ўсе ўступныя выпрабаванні, праду- 
гледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічае ў 
конкурсе на платнае навучанне.

8. Асобы, якія атрымалі першую вы
шэйшую адукацыю на платнай аснове І 
хочуць набыць у БДУ другую вышэйшую 
адукацыю на бюджэтнай аснове, а такса
ма асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на плат
най аснове І хочуць пастуліць у БДУ на 
бясплатнае паралельнае навучанне, зда- 
юць усе ўступныя выпрабаванні, праду- 
гледжаныя Дадаткам 1, і ўдзельнічаюць у 
конкурсе на бюджэтнае навучанне.

У выпадку праходжання па конкурсе 
на бюджэтныя месцы такія асобы мо
гуць быць пераведзены на аснове за
ключэння дэкана адпаведнага факуль
тета аб адпаведнасці патрабаванняў ву- 
чэбнага плана другой спецыяльнасці 
раней атрыманай абітурыентам адукацыі

(Заканчэнне на 2-й стар.}
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на другі ці старэйшыя курсы, але толькі 
пры наяўнасці вакантных бюджэтных 
месцаў на гэтым курсе.

9. Студэнты БДУ, якія займаюцца на 
платнай форме навучання, могуць пасту- 
паць на конкурснай аснове на бюджэт- 
ную форму навучання толькі ласля адлі- 
чэння з л іку студэнтаў у адпаведнасці з 
пастановай Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь (№ 04-6/279 ад 8 ліпе- 
ня 1998 г.).

10. Асобы, якія паступаюць у БДУ 
для набыцця першай вышэйшай адука- 
цыі, падаюць у прыёмную камісію настул- 
ныя дакументы:

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

— арыгінал дакумента ўстаноўлена- 
га ўзору аб сярэдняй або сярэдняй спе- 
цыяльнай адукацыі;

— арыгіналы сертыфікатаў цэнтралі- 
заванага тэсціравання, праведзенага ў 
Рэспубліцы Беларусь у 2004 годзе;

— медыцынскую даведку па форме, 
устаноўленай Міністэрствам аховы зда- 
роўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную 
не раней як 23 мая 2004 года;

— 6 фотакартак памерам 3x4 см.
Працуючыя прадстаўляюць, акрамя

таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Інваліды 1-й, 2-й і 3-й груп, а таксама 
дзеці-інваліды прадстаўляюць адпавед- 
ныя заключэнні ўрачэбна-кваліфікацый- 
ных камісій аб тым, што ім не супрацьпа- 
казана навучанне ў БДУ для атрымання 
абранай прафесійнай кваліфікацыі і яны 
могуць наведваць заняткі.

Выпускнікі ўстаноў, што забяспечва- 
юць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай 
адукацыі і знаходзяцца ў сельскай мяс- 
цовасці, якія пастаянна пражываюць у 
сельскіх населеных пунктах не менш двух 
гадоў, прадстаўляюць адпаведную давед
ку сельскага выканаўчага камітэта.

Асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў, прадстаўляюць копіі пасведчання аб 
нараджэнні або іншыя дакументы, што 
пацвярджаюць іх нацыянальнасць.

Разам з вышэйпералічанымі прадстаў- 
ляюцца дакументы, якія пацвярджаюць 
правы абітурыентаў на льготы, устаноў- 
леныя заканадаўствам Рэспублікі Бела
русь, або сведчаць аб іх асабістых та- 
лентах і здольнасцях.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

11. Асобы, якія паступаюць у БДУ 
для набыцця другой вышэйшай адука- 
цыі, падаюць у прыёмную камісію наступ- 
ныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма № 3);

— натарыяльна завераную копію дып- 
лома аб вышэйшай адукацыі;

— натарыяльна завераную копію да- 
датку да дыплома;

— медыцынскую даведку па форме, 
устаноўленай Міністэрствам аховы зда- 
роўя Рэспублікі Беларусь, выдадзеную 
не раней як 23 мая 2004 года;

— 6 фотакартак памерам 3x4 см;
— заключэнне дэкана адпаведнага 

факультэта БДУ аб адпаведнасці патра- 
баванняў вучэбнага плана другой спе- 
цыяльнасці раней атрыманай абітурыен- 
там адукацыі і магчымасці навучання 
адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя 
таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Асобы, якія паступаюць на першы 
курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы 
сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціра- 
вання, праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2004 годзе.

Асобы, якія атрымалі першую вышэй- 
шую адукацыю на платнай аснове, прад- 
стаўляюць адпаведную даведку ВНУ, якая

аб гэтым сведчыць.
Пашпарт або іншае пасведчанне асо

бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

12. Асобы, якія паступаюць у БДУ на 
парапельнае навучанне, падаюць у пры
ёмную камісію наступныя дакументы:

— заяву ўстаноўленага ўзору на імя 
рэктара БДУ (форма № 2);

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

— копію заліковай кн іжкі, завераную 
подпісам дэкана І пячаткай факультэта;

— 6 фотакартак памерам 3x4 см;
— заключэнне дэкана адпаведнага 

факультэта БДУ аб адпаведнасці патра- 
баванняў вучэбнага плана другой спе- 
цыяльнасці раней атрыманай абітурыен- 
там адукацыі і магчымасці навучання 
адразу на другім ці старэйшых курсах.

Працуючыя прадстаўляюць, акрамя 
таго, выпіску з працоўнай кніжкі, а асобы, 
якія знаходзяцца на ўліку ў службе 
занятасці насельніцтва, — даведку, якая 
аб гэтым сведчыць.

Студэнты іншых ВНУ прадстаўляюць 
медыцынскую даведку па форме, уста- 
ноўленай Міністэрствам аховы здароўя 
Рэспублікі Беларусь, выдадзеную не ра
ней як 23 мая 2004 года.

Асобы, якія паступаюць на першы 
курс, прадстаўляюць таксама арыгіналы 
сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціра- 
вання, праведзенага ў Рэспубліцы Бела
русь у 2004 годзе.

Асобы, якія навучаюцца ў ВНУ на 
платнай аснове, прадстаўляюць адпавед
ную даведку, якая аб гэтым сведчыць.

Пашпарт або іншае пасведчанне асо
бы, выдадзенае органамі Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь ці 
іншай дзяржавы, а таксама пасведчан
не прызыўніка (для прызыўнікоў) або 
ваенны білет (для ваеннаабавязаных) 
прад’яўляецца кожным абітурыентам 
асабіста.

13. Дакументы ад паступагачых у 
БДУ на дзённую, завочную І дыстанцый- 
ную формы навучання прымаюцца з 23 
да 30 чэрвеня. Уступныя выпрабаванні 
праводзяцца: для дзённай формы наву
чання — з 2 да 8 ліпеня, для завочнай І 
дыстанцыйнай формаў навучання — з 2 
да 9 ліпеня. Залічэнне ў склад студэн- 
таў на бюджэтнае навучанне: для дзён
най формы — да 10 ліпеня, для завоч
най формы — да 11 ліпеня. Прыём да- 
кументаў для ўдзелу ў конкурсе на залі- 
чэнне на платнае навучанне — да 28 ліпе- 
ня. Залічэнне на платнае навучанне — 
да 30 ліпеня.

1'4. Вынікі цэнтралізаванага тэсці- 
равання па агульнаадукацыйных пред
метах (фізіка, матэматыка, біялогія, хімія, 
англійская мова, нямецкаія мова), пра
ведзенага Рэспубліканскім інстытутам 
кантролю ведаў у 2004 годзе на плат
най аснове, залічваюцца па жаданні абі- 
турыентаў у якасці вынікаў уступных 
выпрабаванняў пры паступленні ў БДУ 
на ўсе спецыяльнасці.

15. Уступнае выпрабаванне па бела
рускай мове або рускай мове (па выба- 
ры абітурыента) праводзіцца для абіту- 
рыентаў дзённай формы навучання Рэс- 
пуб л іка н ск ім  інстытутам кантролю  
ведаў у форме абавязковага цэнтралі- 
заванага тэсціравання або цэнтралізава- 
нага тэсціравання на платнай аснове. Для 
ўдзелу ў конкурсе абітурыенты прадстаў- 
ляюць адзін з атрыманых сертыфікатаў.

Абітурыенты завочнай і дыстанцый
най формаў навучання могуць прад- 
ставіць сертыфікат цэнтралізаванага тэс- 
ціравання або здаць уступнае выпраба
ванне па беларускай (рускай) мове ў БДУ 
ў форме пісьмовага тэсціравання.

16. Рашэнне аб прадстаўленні сер- 
тыфіката цэнтралізаванага тэсціравання 
або здачы адпаведнага ўступнага вып- 
рабавання (у тых выпадках, калі гэта 
дазваляецца Дадаткам 1) абітурыент пры-

мае пры падачы дакументаў.
17. Уступныя выпрабаванні право

дзяцца па праграмах, што складзены на 
аснове адукацыйных стандартаў агуль
най сярэдняй адукацыі І зацверджаны 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь.

Творчае ўступнае выпрабаванне на 
спецыяльнасці «журналістыка (напрамак 
— друкаваныя СМІ)», «журналістыка (на
прамак — аўдыёвізуальныя СМІ)», «інфар- 
мацыя і камунікацыя (напрамак — тэхна- 
логіі камунікацыі)», «літаратурная работа», 
«міжнародная журналістыка» факультэта 
журналістыкі, спецыяльнасць «журналісты- 
ка (напрамак — друкаваныя CMI, спецыя- 
лізацыя — ваенная журналістыка)» ваен- 
нага факультэта І творчае ўступнае вы
прабаванне на спецыяльнасць «дызайн» 
Інстытута кіравання і сацыяльных тэхна- 
логій праводзяцца па праграмах, якія рас- 
працаваны БДУ І зацверджаны Міністэр- 
ствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

18. Абітурыенты маюць права зда- 
ваць уступныя выпрабаванні па выбары 
на беларускай мове або на рускай мове.

Уступнае выпрабаванне па беларус
кай літаратуры або рускай літаратуры 
абітурыенты спецыяльнасці «класічная 
філалогія» могуць здаваць па выбары, 
паведамляючы аб гэтым пры падачы 
дакументаў..

19. Уступныя выпрабаванні па за- 
межнай (англійскай, французскай, нямец- 
кай, іспанскай) мове абітурыенты могуць 
здаваць па выбары, незалежна ад таго, 
якую замежную мову яны вывучалі. Вык- 
лючэннем з’яўляецца спецыяльнасць «ра- 
мана-германская (англійская, нямецкая, 
французская) філалогія», пры паступленні 
на якую абітурыенты здаюць уступныя 
выпрабаванні па замежнай мове ў 
адпаведнасці з абранай спецыяльнасцю. 
Пры паступленні на спецыяльнасць «ра- 
мана-германская (італьянская) філапогія» 
абітурыенты могуць здаваць уступныя 
выпрабаванні па замежнай (англійскай, 
французскай, нямецкай, іспанскай) мове 
па выбары, незалежна ад таго, якую за
межную мову яны вывучалі.

Абітурыенты спецыяльнасцей, па якіх 
прадугледжана магчымасць выбару за
межнай мовы, паведамляюць аб сваім 
выбары пры падачы дакументаў.

20. На спецыяльнасць «мытная спра
ва» прымаюцца толькі грамадзяне Рэс- 
публікі Беларусь па накіраваннях Дзяр- 
жаўнага мытнага камітэта Рэспублікі Бе
ларусь, выдаваемых па хадайніцтве мыт
нага органа, які знаходзіцца ў зоне пра- 
жывання абітурыента.

21. На спецыяльнасці ваеннага фа
культэта абітурыенты прымаюцца згодна 
з адпаведным «Парадкам», зацверджаным 
рэкгарам БДУ і ўзгодненым з Міністэрствам 
адукацыі Рэспублікі Беларусь.

22. Выпускнікі юрыдычнага калед- 
жа БДУ прымаюцца на юрыдычны фа
культет на скарочаны тэрмін навучання 
згодна з адпаведным «Палажэннем», за
цверджаным рэктарам БДУ і ўзгодненым 
з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бе
ларусь.

23. Ha ўступных выпрабаваннях абі- 
турыенты атрымліваюць адзнакі ў балах 
ад O да 10. Абітурыенты, якія не з’явіліся 
на ўступнае выпрабаванне без уважлівых 
прычын або атрымалі адзнакі O, 1 ці 2, а 
таксама забралі дакументы, да далей- 
шых выпрабаванняў і ўдзелу ў конкур
се на залічэнне не дапускаюцца.

Пры наяўнасці ўважлівых прычын, 
пацверджаных дакументамі, абітурыент, 
які прапусціў адно з уступных выпраба- 
ванняў, можа быць дапушчаны па ра- 
шэнні адказнага сакратара прыёмнай 
камісіі да здачы далейшых уступных вы- 
прабаванняў, але толькі ў межах вызна- 
чаных тэрмінаў іх правядзення.

24. Пры паступленні на дзённую 
бюджэтную форму навучання на механі- 
ка-матэматычны факультет, факультет 
прыкладной матэматыкі і інфарматыкі, 
фізічны факультэт, хімічны факультэт, 
факультэт радыёфізікі і электронікі, бія- 
лагічны факультэт, эканамічны факуль
тэт конкурс праводзіцца па факультэце 
ў цэлым.

Пры паступленні на геаграфічны фа
культэт агульны конкурс праводзіцца для 
спецыяльнасцей «геаграфія», «геаграфія 
(напрамак — геаінфармацыйныя сістэ- 
мы)», «геалогія і разведка радовішчаў ка- 
рысных выкапняў». Пры паступленні на 
гістарычны факультэт агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнасцей «гісто- 
рыя», «музейная справа І ахова гісторы- 
ка-культурнай спадчыны», «гісторыка-ар- 
хівазнаўства». Пры паступленні на фа
культэт журналістыкі агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнасцей «жур- 
налістыка (напрамак — друкаваныя СМІ)», 
«журналістыка (напрамак — аўдыёвізу- 
альныя СМІ)». Пры паступленні на юры
дычны факультэт агульны конкурс пра- 
водзіцца для спецыяльнасцей «права- 
знаўства», «эканамічнае права». Пры па- 
ступленні ў Інстытут кіравання І сацы
яльных тэхналогій агульны конкурс пра- 
в о д з іц ц а  для спе ц ы ял ь на сц е й  
«сацыяльная работа (спецыялізацыя — 
сац ы яльна-пс іхал агічная  дапам ога  
насельніцтву)», «сацыяльная работа (спе- 
цыялізацыя — сацыяльная рэабілітацыя 
асобы)», а таксама для спецыяльнасцей 
«менеджмент (спецыялізацыя — кіраван- 
не персанапам)», «менеджмент (спецыя- 
лізацыя — сацыяльны менеджмент)», «ме
неджмент (спецыялізацыя — менеджмент 
нерухомай маёмасці)».

Пры паступленні на іншыя факультэ- 
ты конкурс праводзіцца па асобных спе- 
цыяльнасцях.

25. Залічэнне на бюджэтныя мес- 
цы вылускнікоў устаноў, што забяспеч- 
ваюць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяль
най адукацыі І знаходзяцца ў сельскай 
мясцовасці, якія пастаянна пражываюць 
у сельскіх населеных пунктах не менш 
двух гадоў, праводзіцца па асобным кон
курсе.

Колькасць бюджэтных месцаў для 
гэтай катэгорыі абітурыентаў вызнача- 
ецца прапарцыянальна долі іх заяў ад 
агульнай колькасці заяў па гэтай спе- 
цыяльнасці (групе спецыяльнасцей, фа
культэце).

У тых выпадках, капі прахадны бал 
для азначанай катэгорыі абітурыентаў 
будзе роўны або перавысіць прахадны 
бал для іншых выпускнікоў, залічэнне 
ажыццяўляецца па агульным конкурсе.

26. На завочную бюджэтную фор
му навучання па конкурсе ў першую чар- 
гу залічваюцца абітурыенты, якія маюць 
сярэднюю спецыяльную ці прафесійна- 
тэхнічную адукацыю або стаж практыч- 
най работы не менш за 6 месяцаў І па
ступаюць на адпаведныя ці роднасныя 
спецыяльнасці.

Перапік спецыяльнасцей, якія адпа- 
вядаюць профілю навучання па завоч
най форме, зацвярджаецца адпаведным 
загадам рэктара БДУ.

Іншыя асобы, якія набяруць на ўступ- 
ных выпрабаваннях аднолькавую ці боль
шую колькасць балаў у параўнанні з ад- 
значанай вышэй катэгорыяй абітурыен- 
таў, залічваюцца па конкурсе ў межах 
20 % ад кантрольных лічбаў прыёму па 
дадзенай спецыяльнасці, а таксама на 
вакантный месцы, што застануцца пасля 
залічэння вышэйпералічаных асоб.

27. Залічэнне абітурыентаў на ўмо- 
вах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі 
ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Паста
новай Савета Міністраў Рэспублікі Бела
русь (№ 1603 ад 18 лістапада 2002 г.).

Абітурыенты, якія паступаюць на ўмо- 
вах мэтавай кантрактнай падрыхтоўкі, па- 
вінны мець у дакуменце аб адукацыі па 
профільных прадметах уступных выпра- 
баванняў адзнакі ў балах не ніжэй, чым 
«шэсць».

Канчатковае рашэнне аб ажыццяў- 
лённі прыёму па агульным ці асобным 
конкурсе пры адсутнасці конкурсу на кан- 
крэтнае мэтавае месца прымаецца пры
ёмнай камісіяй БДУ.

28. П ерам ожцы м іж н ар од н ы х і 
рэспубліканскіх (дыпломы 1-й, 2-й і 3-й 
ступеняў) прадметных алімпіяд, праве- 
дзеных Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у бягучым навучаль- 
ным годзе ва ўстановах, што забяспеч-

ваюць атрыманне агульнай сярэдняй, пра- 
фесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяль
най адукацыі, а таксама асобы, узнага- 
роджаныя нагрудным знакам лаўрэата 
спецыяльных фондаў Прэзідэнта Рэс- 
публікі Беларусь, залічваюцца без ус
тупных выпрабаванняў пры ўмове пас- 
туплення на адпаведныя спецыяльнасці.

На спецыяльнасці ваеннага факуль
тэта азначаныя вышэй асобы залічва- 
юцца без уступных выпрабаванняў толькі 
пры ўмове праходжання прафесійнага ад- 
бору.

Пераможцам рэспубліканскіх прадмет
ных алімпіяд па беларускай (рускай) мове 
пры паступленні на спецыяльнасці, дзе 
выпрабаванне па беларускай (рускай) 
мове не з’яўляецца профільным, выстаў- 
ляецца адзнака ў балах «дзесяць».

29. Пераможцы (дыпломы 1-й, 2-й І 
3-й ступеняў) алімпіяд «Абітурыент БДУ- 
2004» залічваюцца без уступных выпра- 
баванняў на спецыяльнасці, вызначаныя 
ў «Палажэнні» аб гэтых алімпіядах.

30. Па-за конкурсам пры атрыманні- 
на ўступных выпрабаваннях адзнак у ба
лах не ніжэй чым 3, залічваюцца:

а) дзеці-сіроты і дзеці, што засталіся 
без апекі бацькоў;

б) дзеці з сем’яў ваеннаслужачых або 
рабочых і служачых, што займалі штат
ный пасады ў воінскіх часцях, загінуўшых 
(памерлых) ці стаўшых інвалідамі ў час 
праходжання вайсковай службы або пра- 
цы ў складзе савецкіх войск на тэрыторыі 
дзяржаў, дзе вяліся баявыя дзеянні, а так
сама дзеці з сем’яў ваеннаслужачых, 
загінуўшых (памерлых) у мірны час пры 
праходжанні вайсковай службы;

в) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў унутраных 
спраў, загінуўшых (памерлых) ці стаўшых 
інвалідамі пры выкананні службовых аба- 
вязкаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем’яў 
асоб начальніцкага і радавога складу 
органаў унутраных спраў, загінуўшых (па
мерлых) у мірны час пры выкананні служ
бовых абавязкаў;

г) дзеці з сем’яў асоб начальніцкага 
і радавога складу органаў фінансавых 
расследаванняў Рэспублікі Беларусь, 
загінуўшых (памерлых) пры выкананні 
службовых абавязкаў;

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

е) асобы, я к ія  маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт. 18 Закона Рэспублікі 
Беларусь “ Аб сацыяльнай абароне гра- 
мадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС";

ж) асобы беларускай нацыянальнасці, 
якія з ’яўляюцца грамадзянамі іншых дзяр- 
жаў і пражываюць на іх тэрыторыі, па 
рэкамендацыях беларускіх сулолак або 
ўстаноў адукацыі на месцы, выдзеленыя 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь.

31. Пры іншых роўных умовах пера- 
важнае права на залічэнне маюць:

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

адпаведнасці з арт. 19, 20, 23, 24, 25 За
кона Рэспублікі Беларусь “ Аб сацыяль
най абароне грамадзян, пацярпеўшых ад 
катастрофы на Чарнобыльскай АЭС";

в) ваеннаслужачыя, звольненыя ў 
запас, якія маюць ільготы, устаноўленыя 
заканадаўствам, і рэкамендацыі воінскіх 
часцей;

г) асобы, якія скончылі сярэднія на- 
вучальныя ўстановы з залатым (сярэб- 
раным) медалём або ўстановы, што за- 
бяспечваюць атрыманне сярэдняй спе
цыяльнай ці прафесійна-тэхнічнай аду- 
кацыі (на аснове агульнай базавай аду- 
кацыі), з дыпломам з адзнакай;

д) пераможцы абласных прадметных 
ал ім п іяд  ш ко л ьн ікаў , праведзеных 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела
русь у бягучым навучальным годзе;

е) пераможцы рэслубліканскіх і аб
ласных турніраў і конкурсаў па прадме
тах уступных выпрабаванняў, праведзе
ных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь у бягучым навучальным годзе;

ж ) абітурыенты, якія маюць больш 
высокі сярэдні бал атэстата.

32. Усе іншыя пытанні, звязаныя з 
приёмам у БДУ, канчаткова вырашаюцца 
прыёмнай камісіяй БДУ ў адпаведнасці з 
нарматыўнымі прававымі актамі па ўзгад- 
ненні з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.
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Дадатак J
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Факультеты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

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

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

ФАКУЛЫЭТ 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)

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

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

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

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

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

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць)
2. Хімія (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць)
3. Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяроддзя)

1. Хімія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ) '
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

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

4. Геаэкалогія 1. Геаграфія (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Біялогія (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

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

4. Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне 
кіравання

1. Гісторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

ф а к у л ь т ЗТ ф іДАСо ф іі 
I САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя 
(напрамак—  сацыяльныя 
тэхналогіі, навукова-педагагічная 
дзейнасць)

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

4. Псіхалогія 1. Біялогія (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

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

Факультеты, 
спецьіяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

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

1. Біяпогія (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Хімія (пісьмовае тэсціраванне 
або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (чэшская) філалогія

1. Беларуская літаратура 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова (АЦТ або ЦТ)

3. Руская філалогія
4. Славянская (украінская) 
філалогія

1. Руская літаратура (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Руская мова (АЦТ або ЦТ)

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

1. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

6. Класічная філалогія - 1. Беларуская літаратура або 
руская літаратура (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

2. Правазнаўства
3. Эканамічнае права

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

1. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

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

7. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя —  спецыяльны 
пераклад)

1. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

8. Культуралогія (спецыялізацыя
— амерыканістыка і англійская 
мова)
9. Культуралогія (спецыялізацыя
— германістыка і нямецкая мова)
10. Культуралогія (спецыялізацыя
—  гебраістыка і англійская мова)

1. Псторыя Беларусі (пісьмовае 
тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

1. Творчасць (творчае сачыненне І 
творчае тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Правазнаўства (спецыяпізацыя 
— прававое забеспячэнне бізнесу)

1. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

1. Біяпогія (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

4. Дызайн 1. Творчасць (малюнак І вольная 
кампазіцыя)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

Факультеты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Уступныя выпрабаванні

5. Менеджмент (спецыялізацыя — 
кіраванне персаналам)
6. Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)
7. Менеджмент (спецыялізацыя —  

менеджмент нерухомай маёмасці)
8. Маркетынг

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

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псіхалогія (спецыялізацыя — 
марал ьна-псіхалагічнае 
забеспячэнне воінскай дзейнасці)

1. Біялогія (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
2. Чалавек. Грамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

1. Хімія (пісьмовае тесціраванне 
або ЦТ)
2. Матэматыка (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

3. Журнапістыка (напрамак —  

друкаваныя CMI1 спецыялізацыя 
—  ваенная журналістыка)

1. Творчасць (творчае сачыненне І 
творчае тэсціраванне)
2. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

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

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

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

1. Чалавек. Г рамадства. Дзяржава 
(пісьмовае тэсціраванне)
2. Замежная мова (пісьмовае 
тэсціраванне або ЦТ)
3. Беларуская мова або руская 
мова (АЦТ або ЦТ)

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I 
МЕНЕДЖМЕНТУ ТЭХНАЛОГІЙ
1. Бізнес-адміністраванне

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

ЦТ  —  па жаданні абігпурыента залічваюцца вынікі цэнтраліза- 
ванага тэсціравання, праведзенага Міністэрствам адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь у 2004 годзе;

АЦТ  —  залічваюцца вынікіабавязковага цэнтралізаванага тэс- 
ціровання

П Л А Н  ІЗРЫ Ё М У  
H A  I  К У Р С  Е Д У  У ZOOA ГОДЗЕ

Ш ё ш я  в е р н а  навучання)
Факультет Слецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Механіка-
математычны
факультет

Матэматыка 80 20
Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)

25 5

Матэматыка (напрамак — 
камп’ютэрная матэматыка)

20 10

Матэматыка (напрамак — 
эканамічная дзейнасць)

20 10

Механіка 25 5
Усяго 170 50

Факультет 
прыкладнои 
математыкі I 
інфарматыкі

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

15 15

Усяго 185 75
Фізічны
факультет

Фізіка (напрамак —  навукова- 
даследчая ,дзейнасць)

60 10

Фізіка (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць)

20 5

Фізіка (напрамак —  кіраўніцкая 
дзейнасць)

20 5

Фізіка (напрамак — вытворчая 
дзейнасць)

25 5

Усяго 125 25
Факультет 
радыёфізікі і 
электронікі

Радыёфізіка 60 15
Фізічная электроніка 50 15
Камерцыйная дзейнасць 
(спецыялізацыя —  камерцыйная 
дзейнасць на рынку 
радыёэлектронных сродкаў І 
інфармацыйных паслуг)

10 10

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

15 10

Усяго 135 50

(Заканчэнне табліцы на 4-й стар.)



Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Факультэт

Інстытут 
кіравання і 
сацыяльных 
тэхналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя —
прававое забеспячэнне бізнесу)_____
Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
— сацыяльна-псіхалагічная дапамога
насел ьніцтву)  _______________
Сацыяльная работа (спецыялізацыя 
—сацыяльная рэабілітацыя асобы) 
Менеджмент (спецыялізацыя —
кіраванне персаналам)_____________
Менеджмент (спецыялізацыя —
сацыяльны менеджмент)___________
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці) 
Маркетынг________________________

Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае
наву-
чанне

Факультэт
наву-
чанне

(Заканчэнне. Пачатак табліцы на 3-й стар.)
Інстытут 
кіравання і 
сацыяльных 
тэхналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя - 
прававое забеспячэнне бізнесу) 
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя —  сацыяльна- 
псіхалагічная дапамога
насельніцТву) _____________
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная
рэабілітацыя асобы)__________
Менеджмент (спецыялізацыя —
кіраванне персаналам)________

Усяго

Факультэт Спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Бюд-
жэт-
нае

наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Хімічны
факультет

Хімія (напрамак —  навукова- 
вытворчая дзейнасць)_____
Хімія (напрамак —  навукова- 
педагагічная дзейнасць)

Дызайн
Усяго

Хімія (напрамак —  ахова 
навакольнага асяроддзя)

Баенны
факультет

Псіхалогія (спецыялізацыя — 
маральна-псіхалагічнае 
забеспячэнне воінскай дзейнасці) 
Хімія (напрамак —  радыяцыйная, 
хімічная і біялагічная абарона) 
Журналістыка (напрамак — 
друкаваныя CMI1 спецыялізацыя —
ваенная журналістыка)___________
Правазнаўства (спецыялізацыя — 
юрысконсульцкая работа ў ваеннай
сферы) • _______________
Міжнародныя адносіны 
(спецыялізацыя — міжнародныя
адносіны ў ваеннай сферы)_______
_____________  Усяго

Усяго
Біялагічны
факультет

Біялогія
Біялогія (напрамак — біятзхналогія) 
Біяэкалогія

Усяго
Геаграфічны
факультет

Геаграфія
Геаграфія (напрамак — 
геаінфармацыйныя сістэмы) 
Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных выкапняў__________

У  ся- 
рэднім

Спецыяльнасці

Матэматыка
Механіка

Геаэкалогія Прыкладная матэматыкаУсяго
інфарматыкаФакультет 

філасофіі і 
сацыяльных 
навук

Філасофія
Эканамічная кібернетыкаСацыялогія

УСЯГО па БДУ Актуарная матэматыкаІнфармацыя і камунікацыя (напрамак 
— сацыяльныя тэхналогіі, навукова- 
педагагічная дзейнасць)____________

Камп'ютэрная бяспека
Радыёфізіка

Псіхалогія Фізічная электроніка
Усяго Камерцыйная дзейнасць

Журналістыка (напрамак 
друкаваныя СМІ)_______

Факультет
журналістыкі Фізіка

Журналістыка (напрамак 
аудыёвізуальныя СМІ) Біялогія

Спецыяльнасці, • 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Бюд-
жэтнае
наву-
чанне

Плат-
нае

наву-
чанне

Інфармацыя і камунікацыя (напрамак 
—  тэхналогіі камунікацыі)___________

БіяэкалогіяФакультет
Геаграфія

Літаратурная работа______
Міжнародная журналістыка

Геалогія і разведка радовішчаў 
карысных вьжапняў 
Геаэкалогія

Механіка- - 
математычны 
факультет

Матэматыка
Усяго Усяго

Гістарычны
факультет

Псторыя Эканамічная тэорыя
Музейная справа І ахова гісторыка- 
культурнай спадчыны____________

Біялагічны
факультет

Біялогія Эканоміка
Біяэкалогія

Фінансы і крэдытГісторьжа-архівазнаўства Усяго
МенеджментДакументазнаўства і інфармацыйнае 

забеспячэнне кіравання____________
Геаграфічны
факультет

Геаграфія
ГісторыяГеаэкалогія

Усяго Музейная справа і ахова гісторыка' 
культурнай спадчыны

Усяго
Эканамічны
факультет

Эканамічная тэорыя Гістарычны
факультет

Псторыя____________________
Музейная справа І ахова 
гісторыка-культурнай спадчыны
Псторыка-архівазнаўства______
Дакументазнаўства і 
інфармацыйнае забеспячэнне
кіравання____________________

Усяго

Менеджмент (спецыялізацыя 
міжнародны менеджмент)

Гісторыка-архівазнаўства
Цакументазнаўства і інфармацыйнае 
забеспячэнне кіраванняЭканоміка

Фінансы і крэдыт Фіпасофія
Усяго

СацыялогіяФілалагічны
факультет

Беларуская філалогія
Інфармацыя і камунікацыяРуская філалогія
ПсіхалогіяСлавянская (украінская) філалогія 

Славянская (чэшская) філалогія 
Рамана-германская (англійская)
філалогія_______________________
Рамана-германская (французская)
філалогія_______________________
Рамана-германская (нямецкая)
філалогія_______________________
Рамана-германская (італьянская) 
філалогія_______________________

Эканамічны
факультет

Эканамічная тэорыя
Сацыяльная работаМенеджмент (спецыялізацыя 

міжнародны менеджмент)
Фінансы і крэдыт___________

Усяго

Журналістыка
Літаратурная работа
Міжнародная журнапістыка

Факультет 
філасофіі і 
сацыяльных
навук_______
Факультет
журналістыкі

Філасофія Паліталогія
Сацыялогія

Усяго
Эканамічнае права
Беларуская філалогіяЖурналістыка (напрамак

друкаваныя СМІ)_______
Журналістыка (напрамак 
аўдыёвізуальныя СМІ) 
_____________Усяго

Класічная філалогія Руская філалогія
Усяго Славянская фіпалогія

Юрыдычны
факультет

Правазнаўства Рамана-германская філалогія
Эканамічнае

Міжнародныя адносіныПаліталогія Філалагічны
факультет

Беларуская філалогія 
Руская філалогія

Усяго
ЛінгвакраіназнаўстваУсяго
Міжнароднае праваФакультет

міжнародных
адносін

Міжнародныя адносіны
Сусветная эканомікаЮрыдычны

факультет
Лінгвакраіназнаўства Правазнаўства______________

Правазнаўства (2-я вышэйшая 
адукацыя) _____________

Міжнароднае права Мытная справа
Сусветная эканоміка

УсягоМенеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнароднага 
турызму)_________'_______________

Усяго па БДУ
Інстытут 
кіравання і 
сацыяльных 
техналогій

Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу) 
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльна- 
псіхапагічная дапамога
насельніцтву)__________________
Сацыяльная работа 
(спецыялізацыя — сацыяльная
рэабілітацыя асобы)____________
Менеджмент (спецыялізацыя —
кіраванне персаналам)__________
Менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент нерухомай маёмасці)
Маркетынг_____________________

Усяго

Мытная справа
Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя —  спецыяльны
пераклад)______________________
Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерьжаністьжа і англійская мова) 
Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова) 
Культуралогія (спецыялізацыя — 
гебраістыка і англійская мова)

Старшыня прыёмнай камісіі — рэктар  Б Д У  прафесар 
Васіль Іванавіч СТРАЖ АЎ.

Намеснік старшыні — прарэктар  па вучэбнай рабоце 
праф есар Віктар Васільевіч САМАХВАЛ.

Адказны сакратар — нам е сн ік  д эка н а  ф із іч н а га  ф а- 
культэта дацэнт Аляксандр Ільіч ХМЯЛЬНІЦКІ.

Адрас прыёмнай камісіі: г. Мінск, вул. Ленінградская, 16, 
корпус геаграфічнага факультэта.

Даведкі па тэл. 209-50-85.

Усяго
Інстытут 
бізнесу і 
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техналогій
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