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БЕЛАРУСИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ЗАПРАШ АЕ!

Старшыня прыёмнай камісіі, 
рэктар Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта 
прафесар Васіль Іванавіч 
СТРАЖ АЎ

ПРЫЁМНАЯ 
КАМІСІЯ БДV -  

2006
Старшыня прыёмнай ка- 

місіі — рэктар БДУ прафесар 
Васіль Іванавіч СТРАЖАЎ.

Намеснік старшыні — пра- 
рэктар па вучэбнай рабоце 
прафесар Віктар Васільевіч 
САМАХВАЛ.

Намеснік старшыні — пра- 
рэктар па вучэбнай рабоце 
прафесар Уладзімір Леані- 
давіч КЛЮНЯ.

Адказны сакратар — дэ- 
кан факультэта даунівер- 
сітэцкай адукацыі для бела- 
рускіх і замежны х грама- 
дзян Вячаслаў Міхайлавіч 
МАЛАФЕЕЎ.

Адрас прыёмнай камісіі: 
г. Мінск, вул. Л енінград- 
ская, 16, корпус геаграфіч- 
нага факультэта.

Даведкі па тэл. 209-50-85

Беларускі дзяржаўны універсітэт — 
найстарэйшы класічны універсітэт на- 
шай краіны, вядучая вышэйшая наву- 
чальная ўстанова ў сістэме нацыяналь- 
най адукацыі, буйнейшы адукацыйны, 
навукова-вытворчы і культурны цэнтр 
Рэспублікі Беларусь. Сёлета ў кастрыч- 
ніку універсітэт адзначыдь 85 гадоў з 
дня свайго заснавання.

У 2006 годзе прыём на першы курс 
будуць ажыццяўляць 16 факультэтаў, 
а таксам а Д зярж аўны  інсты тут 
кіравання і сацыяльных тэхналогій, 
Інстытут бізнесу і менеджменту тэхна- 
логій, Інстытут тэалогіі імя Святых Мя- 
фодзія і Кірылы. Усяго па 96 спецыяль- 
насцях і спецыялізацыях плануецца 
прыняць каля 2000 абітурыентаў.

Зараз у БДУ навучаецца больш за 
21000 студэнтаў, у тым ліку звыш 16 
тысяч — на дзённай форме навучання і 
звыш 5 тысяч — на завочнай форме на
вучання. Ix падрыхтоўкай займаюцца 
каля 2300 выкладчыкаў, у тым ліку 
звыш 200 дактароў навук і амаль 1000 
кандыдатаў навук.

Вауніверсітэце пастаянна вядзецца 
пошук новых метадаў і тэхналогій вы- 
кладання і арганізацыі навучальнага 
працэсу, як ія накіраваны на стварэнне 
ўмоў для самастойнага набыцця ведаў 
пры кансультацыях і над кантролем вы- 
сокакваліфікаваных выкладчыкаў. Ap- 
ганізацыя навучальнага працэсу ў БДУ 
грунтуецца на абавязковым спалучэнні 
яго з навукова-даследчай дзейнасцю. 
Выпускнікоў БДУ сёння можна суст- 
рэць ва ўсіх кутках нашай краіны і да
лёка за яе межамі, і ўсюды яны па- 
цвярджаюць высокі ўзровень прафесій- 
най падрыхтоўкі.

Асаблівая ўвага вауніверсітэце нада-

ецца ўмацаванню супрацоўніцтва ў га- 
ліне адукацыі і навукі з іншымі айчын- 
нымі і замежнымі вышэйшымі наву- 
чальнымі ўстановамі. БДУ мае пагад- 
ненні аб супрацоўніцтве болый чым з 90 
універсітэтамі з 31 краіны свету. Па- 
кладзены пачатак распрацоўцы і ўкара- 
ненню сумесных з замежнымі універсі- 
тэтамі вучэбных курсаў з выдачай сер- 
тыфікатаў, сапраўдных у Рэспубліцы 
Беларусь і ў краіне-партнёры.

Ba універсітэце створаны добрыя 
ўмовы для працы і адпачынку. Каля 
75 % іншагародніх студэнтаў пражыва- 
юць у 10 добраўпарадкаваных інтэрна- 
тах. Да паслуг студэнтаў — стадыёны, 
спартыўныя і трэнажорныя залы, басей- 
ны. Сёлета дзейнічае больш за 60 агуль- 
науніверсітэцкіх творчых калектываў і 
аб’яднанняў. Працуе 8 народных калек- 
тываў, сярод якіх ансамбль танца «Кры- 
жачок», фальклорна-этнаграфічны ан
самбль «Неруш», фальклорны ансамбль 
«Тутэйшая шляхта», узорны дзіцячы 
ансамбль танца «Літарынка», студэнцкі 
тэатр «Набалконе», музычна-драматыч- 
ны тэатр «Нафілфаку», харавая калэла, 
аркестр народных інструментаў, хор 
супрацоўнікаўівыкладчыкаўБДУ «Род- 
ніца». Папулярнасцю ў студэнтаў кары- 
стаюцца Цэнтр сучаснага стылю і моды, 
клуб аўтарскай песні, студыя эстраднай 
песні, разнастайныя гурткі паінтарэсах.

Дарагія абітурыенты! Незалежна ад 
выбранай спецыяльнасці навучання ў вас 
ёсць магчымасць атрымаць у БДУ аду- 
кацыю сусветнагаўзроўню. Беларускі 
дзяржаўны універсітэт зацікаўлены ў 
тым, каб у яго аўдыторыі прыйшлі са- 
мыя падрыхтаваныя і таленавітыя мала- 
дыя людзі.

Жадаем поспехаў!

ЧЫТАЙЦЕ 
Ў  НУМАРЫ:

Парадак прыёму ў БДУ 
ў 2006 годзе

Стар. 2
Звесткі прасярэдні конкурс 
у БДУ па факультэтах 
за мінулыя гады

Стар. 2
Пералік уступных 
выпрабаванняў 
на дзённую i завочную 
формы навучання

Стар. 3-4
Пералік спецыяльнасцей, 
па якіх пазаконкурсны 
прыём сёлета 
ажыццяўляцца не будзе

Стар. 4
Графік правядзення 
«Дзён адкрытых дзвярэй» 
у БДУ

v  Стар.4,

^  Паважаныя абітурыенты!
Рэдакцы я газеты “Універсі- 

тэт” сумесна з прыёмнай камі- 
сіяй БДУ рыхтуе да друку яшчэ 
некалькі спецвыпускаў для абі- 
турыентаў, дзе плануецца раз- 
мясціць інфармацыю пра ф а
культеты , п ры кладн ы я за- 
данні ўступных выпрабаванняў 
у БДУ, план прыёму, кошт на
вучання, звесткі пра сярэдні 
конкурс за м інулы я гады па 
спецыяльнасцях і інш.

Спецыяльныя выпускі газе
ты “Універсітэт” для абітуры- 
ентаў можна набыць у кніжных 
кіёсках “Універсітэцкая кніга”, 
размешчаных у фае галоўнага 
корпуса БДУ (праспект Неза- 
лежнасці, 4), у карпусах юры- 
ды чнага ф акультэта (вул.JIe- 
нінградская, 8), хімічнага фа
культэта (вул. Ленінградская, 
14), філалагічнага факультэта 
(вул. К. Маркса, 31), а таксама 
ў ін тэр н ац е  № 2 студгарадка 
БДУ (вул. Кастрычніцкая, 2).
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ПАРАДАК ПРЫЁМУ
V БЕЛАРУСИ! ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

3BECTKl ПРА СЯРЭАНІ 
КОНКУРС У БАУ 

ПА ФАКУЛЬТЭТАХ 
ЗА 2 0 0 1 — 2 0 0 5  ГААЫ

HA 2006 ГОД

адпаведнасці з «Правіламі прыёму 
ў вышэйшыя навучальныя ўстано- 
вы», зацверджанымі Указам Прэ- 
зідэнта Рэспублікі Беларусь (№ 80 
ад 7 лютага 2006 г.).

2. Пералік уступных выпрабаван- 
няў па кожнай спецыяльнасці даец- 
ца ў Дадатку 1.

3. Дакументы ад паступаючых у 
БДУ на дзённую і завочную бюджэт- 
ныя формы навучання прымаюцца 
з 12па 29 ліпеня(на ваенны факуль- 
тэт — з 12 па 26 ліпеня). Уступныя 
выпрабаванні праводзяцца з 31 ліпе- 
ня па 4 жніўня. Залічэнне ў склад 
студэнтаў на дзённае бюджэтнае на- 
вучанне — па 6 жніўня. Прыём да- 
кументаў ад абітурыентаў, якія вы- 
трымаліўступныя выпрабаванні, але 
не прайшлі па конкурсе на дзённае 
бюджэтнае навучанне ў БДУ, для 
ўдзелу ў конкурсе на завочнае бюд
жэтнае навучанне — па 7 жніўня. 
Залічэнне ў склад студэнтаў на за
вочнае бюджэтнае навучанне — па 8 
ж ніўня. Прыём дакументаў для 
ўдзелу ў конкурсе на залічэнне на 
дзённае i завочнае платнае навучан
не — па 9 жніўня. Залічэнне ў склад 
студэнтаў на дзённае i завочнае плат
нае навучанне — па 11 жніўня.

4. Уступныя выпрабаванні право
дзяцца па праграмах, што складзе- 
ны на аснове адукацыйных стандар- 
таў агульнай сярэдняй адукацыі i 
зацверджаны Міністэрствам адука- 
цыі Рэспублікі Беларусь.

Творчае ўступнае выпрабаванне 
на спецыяльнасці «журналістыка 
(напрамак — друкаваныя CMI)», 
«журналістыка (напрамак — аўды- 
ёвізуальныя CMI)», «інфармацыя i 
камунікацыя (напрамак — тэхна- 
логіі камунікацыі)», « літаратурная 
работа (напрамак — рэдагаванне)», 
«міжнародная журналістыка» фа- 
культэта журналістыкі, спецыяль- 
насць «журналістыка(напрамак — 
друкаваныя CMI, спецыялізацыя — 
ваенная журналістыка)» ваеннага 
факультэта i творчае ўступнае вы
прабаванне на спецыяльнасці «ма- 
стацтвазнаўства», «дызайн (напра
мак — дызайн прадметна-прастора- 
вых комплексаў)» Д зяржаўнага 
інстытута кіравання і сацыяльных 
тэхналогій і спецыяльнасць «ды
зайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)» гуманітарнага факультэ
та праводзяцца па праграмах, якія 
распрацаваны БДУ i зацверджаны 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі 
Беларусь.

5. На ваенны факультэт прыма
юцца: грамадзяне Рэспублікі Бела
русь ва ўзросце ад 17 да 21 года (у 
тым ліку тыя, якія дасягнуць 17- 
гадовага ўзросту або дасягнулі 21- 
гадовага ўзросту ў год паступлення 
на вучобу); грамадзяне Рэспублікі 
Беларусь, якія прайшлі або прахо- 
дзяць тэрміновую ваенную службу 
або службу ў рэзерве ці прайшлі ва
енную службу па кантракце, — ва 
ўзросце да 23 гадоў; ваеннаслужа- 
чы я, як ія  праходзяць ваенную 
службу па кантракце, — ва ўзросце 
да 25 гадоў. Асобы з ліку грама- 
дзянскай моладзі i асобы, якія ад- 
служылі тэрміновую ваенную служ
бу або службу па кантракце, пры
маюцца па накіраваннях раённых 
(гарадскіх) ваенных камісарыятаў; 
асобы, якія праходзяць тэрміновую 
ваенную службу, службу ў рэзер
ве, ваенную службу па кантракце, 
прымаюцца па накіраваннях каман- 
дзіраў воінскіх часцей.

Асобы, якія не дасягнулі 18-га- 
довага ўзросту, прадстаўляюць ра
зам з іншымі дакументамі пісьмо- 
вую згоду аднаго з бацькоў або за- 
коннага прадстаўніка.

На спецыяльнасці «псіхалогія 
Дспецыялізацыя — маральна-псіха- 

лагічнае забеспячэнне воінскай 
дзейнасці)», «хімія (напрамак — 
радыяцыйная, хімічная і біялагіч- 
ная абарона)», «правазнаўства 
(спецыялізацыя — юрысконсульц- 
кая работа ў ваеннай сферы)», «жур- 
налістыка (напрамак — друкаваныя 
CMI, спецыялізацыя — ваенная 
журналістыка)», «геаграфія (спе- 
цыялізацыя — геаінфармацыйныя 
сістэмы ваеннага прызначэння)» 
прымаюцца толькі асобы мужчын- 
скага полу, на спецыяльнасць « між- 
народныя адносіны (спецыялізацыя 
— міжнародныя адносіны ў ваеннай 
сферы)» — мужчынскага і жаноча- 
га полу.

Да пачатку ўступных выпрабаван- 
няў ажыццяўляецца прафесійны 
адбор па наступных напрамках: 
стан здароўя, фізічная падрыхтава- 
насць, прафесійна-псіхалагічны ад
бор. На спецыяльнасць «міжнарод- 
ныя адносіны (спецыялізацыя — 
міжнародныя адносіны ў ваеннай 
сферы)» прафесійна-псіхалагічны 
адбор ажыццяўляецца спецыяль- 
най адборачнай камісіяй Міністэр- 
ства абароны. Абітурыенты, не прай- 
шоўшыя прафесійны адбор, да зда- 
чы ўступных выпрабаванняў і ўдзе- 
лу ў конкурсе на залічэнне не да- 
пускаюцца.

6. На спецыяльнасць «тэалогія» 
Інстытута тэалогіі імя Святых Мя- 
фодзія і Кірылы прымаюцца асо
бы па характарыстыках-рэкамен- 
дацыях настаяцеляў царкоўных 
прыходаў.

7. Выпускнікі юрыдычнага ка- 
леджа БДУ маюць права паступаць 
на юрыдычны факультэт па спецы - 
яльнасці «правазнаўства» наскаро- 
чаны тэрмін дзённай або завочнай 
формы навучання.

8. Пры паступленні на дзённую 
бюджэтную форму навучання на 
механіка-матэматычны факультэт, 
факультэт прыкладной матэматыкі 
і інфарматыкі, фізічны факультэт, 
факультэт рады ёф ізікі і элект- 
рон ік і, хім ічны  ф акультэт, 
біялагічны факультэт, гістарычны 
факультэт, эканамічны факультэт 
конкурс праводзіцца па факультэ- 
це ў цэлым.

Пры паступленні на дзённую

бюджэтную форму навучання на 
геаграфічны факультэт агульны 
конкурс праводзіцца для спецы- 
.яльнасцей «геаграфія», «геагра- 
фія (напрамак — геаінфармацый- 
ныя сістэмы)», «геаграфія (напра
мак — гідраметэаралогія)», «геа- 
логія i разведка радовішчаў карыс- 
ных выкапняў». Пры паступленні 
на дзённую бюджэтную форму на
вучання на факультэт журналі- 
сты кі агульны  конкурс право- 
дзіцца для спецыяльнасцей «жур- 
налістыка (напрамак — друкава
ныя CMI)», «журналістыка (напра
мак — аўдыёвізуальныя CMI)». 
Пры паступленні на дзённую бюд
жэтную форму навучання на юры
дычны факультэт агульны конкурс 
праводзіцца для спецыяльнасцей 
«правазнаўства», «эканамічнае 
права». Пры паступленні на дзён
ную бюджэтную форму навучання 
на гуманітарны факультэт агуль
ны конкурс праводзіцца для спе
цыяльнасцей «сацыялогія (спецы- 
ялізацыя — метадалогія і метады 
сацыялагічнага даследавання)», 
«сацыялогія (спецыялізацыя — са- 
цыялогія масавых камунікацый)», 
для спецыяльнасцей «сучасныя за- 
межныя мовы (спецыялізацыя — 
камп’ютэрная лінгвістыка)», «су
часныя замежныя мовы (спецыялі- 
зацыя — камп’ютэрнае навучанне 
мовам)» і для спецы яльнасцей 
«псіхалогія (спецыялізацыя — са- 
цыяльная псіхалогія)», «псіхало- 
гія (спецыялізацыя — метадалогія 
і метады псіхалагічнага даследа
вання)».

Пры паступленні на дзённую 
бюджэтную форму навучання на 
іншыя факультэты конкурс право- 
дзіцца па асобных спецыяльнасцях.

Пры паступленні на завочную 
бюджэтную форму навучання, а 
таксама на дзённую i завочную 
платныя формы навучання кон
курс праводзіцца па асобных спе
цыяльнасцях.

9. Напрофіль « міжнародныя ад- 
носіны» (спецыяльнасці «міжна- 
родныя адносіны», «лінгвакраіна- 
знаўства», «сусветная эканоміка», 
«менеджмент (спецыялізацыя — 
менеджмент у сферы міжнародна- 
га турызму)», «міжнароднае пра
ва»), профіль «правазнаўства», а 
таксама на спецыяльнасці, па якіх 
у 2005 годзе конкурс склаў 5 і бо
лей чалавек на месца, пазаконкурс- 
ны прыём у 2006 годзе ажыццяў- 
ляцца не будзе. Асобы, якія маюць 
права на залічэнне па-за конкурсам, 
пры паступленні на гэтыя спецы- 
яльнасці будуць мець пераважнае 
права на залічэнне пры аднолькавай 
колькасці балаў.

Пералік спецыяльнасцей, па 
якіх пазаконкурсны прыём у 2006 
годзе ажыццяўляцца не будзе, да- 
еццаў Дадатку 2.

10. Лічбавае фатаграфаванне абі- 
турыентаў на экзаменацы йны я 
лісты ажыццяўляецца за наяўны 
разлік пры падачы дакументаў.

11. Пры іншых роўных умовах 
пераважнае права на залічэнне пры 
паступленні на адпаведныя ф а
культэты  ў дадатак да п. 24 
«Правіл прыёму ў' вышэйшыя на
вучальныя ўстановы» ў парадку 
пералічэння маюць:

-  пераможцы алімпіяд «Абіту- 
рыент БДУ-2006»;

-  выпускнікі ліцэя БДУ;
-  выпускнікі падрыхтоўчага ад- 

дзялення БДУ.

(ЛЗЁННАЯ БЮЛЖЭТНАЯ 
ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт 2001 2002 2003 2004 2005

Біялагічны факультэт 4.26 4.32 3.7 5.03 8.0

Ваенны факультэт — — 0.58 3.24 3.2

Геаграфічны
факультэт

2.75 2.75 2.69 2.95 2.44

Дзяржаўны інстытут 
кіравання i 
сацыяльных 
тэхналогій

5.28 10.78

Гуманітарны
факультэт

— — — — 5.84

Інстытут бізнесу і
менеджменту
тэхналогій "

3.8 8.3

Інстытут тэалогіі імя 
святых Мяфодзія і 
Кірылы "

1.27

Гістарычны факультэт 2.46 2.93 2.89 4.03 3.93

Механіка-
матэматычны
факультэт

2.75 3.16 2.39 1.88 1.88

Факультэт
журналістыкі

3.68 3.63 3.26 3.54 4.06

Факультэт
міжнародных адносін

3.97 4.22 4.82 8.45 5.54

Факультэт прыкладной 
матэматыкі і 
інфарматыкі

3.74 2.75 2.5 3.41 1.87

Факультэт радыёфізікі 
і электронікі

2.38 2.07 1.6 2.39 1.76

Факультэт філасофіі і 
сацыяльных навук

4.66 4.78
I

3.84 6.08 7.9

Фізічны факультэт 2.2 2.10 ,  1.17 2.05 1.46

Філалагічны факультэт 4.62 4.63 4.63 5.81 3.8

Хімічны факультэт 3.17 2.95 3.30 5.83 4.01

Эканамічны факультэт 4.47 6.18 3.7 3.27 4.25

Юрыдычны факультэт 3.31 3.2 2.82 3.31 4.87

У цэлым па БДУ 3.50 3.47 3.05 4.21 3.94

ЗВЕСТКІ ПРА СЯРЭАНІ 
КОНКУРС У БАУ 

ПА ФАКУЛЬТЭТАХ 
ЗА 2 0 0 1 — 2 0 0 5  ГААЫ

(ЗАВОЧНАЯ БЮЛЖЭТНАЯ 
ФОРМА НАВУЧАННЯ)

Факультэт 2001 2002 2003 2004 2005
Біялагічны
факультэт

2.0 2.38 2.3 2.02 5.0
s '

Геаграфічны
факультэт

1.3 1.84 1.6 1.25 1.43

Дзяржаўны 
інстытут кіравання i 
сацыяльных 
тэхналогій

2.2

Гуманітарны
факультэт

— — — — 2.64

Гістарычны
факультэт

1.41 1.62 1.31 1.8 2.6

Механіка-
матэматычны
факультэт

1.05 1.15 0.72 0.24 0.8

Факультэт
журналістыкі

2.63 2.57 1.28 1.7 2.43

Факультэт 
філасофіі і 
сацыяльных навук

2.03 1.93 1.49 1.8 3.3

Філалагічны
факультэт

1.32 1.88 1.6 1.86 1.4

Эканамічны
факультэт

2.5 2.45 1.03 1.3 2.17

Юрыдычны
факультэт

3.4 1.49 1.06 1.71 2.86

У цэлым па БДУ 2.17 2.49 1.40 1.67 2.58



2 сакавіка 2006 года, № 5 (1935)

Дадатакі

ПЕРЛЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯЎ
У БАУ HA 2006  ГОА

(АЗЁННАЯ S ЗАВОЧНАЯ
Факультэты, 

спецыяльнасці, 
напрамкі спецыяльнасцей, 

спецыялізацыі

Пералік выпрабаванняў

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЫ ЭТ
1. Матэматыка (напрамак — навукова- 
вытворчая дзейнасць)
2. Матэматыка (спецыялізацыя — 
матэматычная электроніка)
3. Матэматыка (спецыялізацыя — 
камп'ютэрная матэматыка)
4. Матэматыка (спецыялізацыя — Web- 
праграмаванне і lnternet-тэхналогіі)
5. Матэматыка (напрамак — навукова- 
педагагічная дзейнасць)
6. Матэматыка (напрамак — эканамічная 
дзейнасць)
7. Механіка
8. Механіка (спецыялізацыя — камп'ютэрная 
механіка)

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

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

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

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

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

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

1. Фізіка (пісьмовы экзамен)
2. Матэматыка (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 
прэпаратаў)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФІЛАПАПЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Беларуская філалогія
2. Славянская (польская і беларуская) 
філалогія

. Беларуская літаратура (вусны экзамен з 
іісьмовым заданнем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова (ЦТ)

3. Руская філалогія
4. Славянская (польская i руская) філалогія

. Руская літаратура (вусны экзамен з 
іісьмовым заданнем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Руская мова (ЦТ)

5. Рамана-германская (англійская) філалогія . Англійская мова (вусны экзамен з пісьмовым 
іаданнем і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

6. Рамана-германская (нямецкая) філалогія . Нямецкая мова (вусны экзамен з пісьмовым 
иданнем і аўдзіраваннем)
2. Гісторыя Беларусі (ЦТ)
і. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

Факультзты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыяліэацыі

Пералік выпрабаванняў

7. Рамана-германская (французская) 
філалогія

1. Французская мова (вусны экзамен з 
пісьмовым заданнем і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

8. Рамана-германская (італьянская) 
філалогія
9. Усходняя (кітайская) філалогія

1. Замежная мова (вусны экзамен з пісьмовым 
заданнем і аўдзіраваннем)
2. Псторыя Беларусі (ЦТ)
3. Беларуская мова або руская мова (ЦТ)

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

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

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія

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

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

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

4. Правазнаўства (для выпускнікоў 
юрыдычнага каледжа БДУ)

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

ФАКУЛЬТЭТ ФІЛАСОФІІI САЦЫЯЛЬНЫХ 
НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
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)

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

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

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

4. Культуралогія (спецыялізацыя — 
амерыканістыка і англійская мова)
5. Культуралогія (спецыялізацыя — 
гебраістыка і англійская мова)

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

6. Культуралогія (спецыялізацыя — 
германістыка і нямецкая мова)

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

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

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

10. Сучасныя замежныя мовы 
(спецыялізацыя — пераклад)

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

ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ KIPABАННЯ I 
САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОПЙ
1. Дызайн (напрамак — дызайн прадметна- 
прасторавых комплексаў)
2. Мастацтвазнаўства

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

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

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

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

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

5. Правазнаўства (спецыялізацыя — 
прававое забеспячэнне бізнесу)

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

ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Псіхалогія (спецыялізацыя — маральна- 
псіхалагічнае забеспячэнне воінскай 
дзейнасф)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Геаграфія (спецыялізацыя — геаінфарма- 
цыйныя сістэмы ваеннага прызначэння)

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

Заканчэнне табпіцы но 4-й стар.
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Дадатак 1
ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ ВЫПРАБАВАННЯУ 

У БАУ HA 2 0 0 6  ГОА
{АЗЁННАЯ I ЗАВОЧНАЯ ФОРМЫ НАВУЧАННЯ)

Заканчэнне табпіцы. Пачатак на 3-й стар.

Факультэты, 
спецыяльнасці, 

напрамкі спецыяльнасцей, 
спецыялізацыі

Перапік выпрабаванняў

ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ 
ТЭХНАЛОПИ
1. Бізнес-адміністраванне

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

ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГІІІМЯ с в я т ы х  
МЯФОДЗІЯ I КІРЫЛЫ
1. Тэалогія

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

ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Дызайн (напрамак — камунікатыўны 
дызайн)

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

2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — 
арганізацыя міжнародных сувязей)

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

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

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 (спецыялізацыя
— камп'ютэрнае навучанне мовам)

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)

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

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

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

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

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

11. Менеджмент (спецыялізацыя — 
сацыяльны менеджмент)

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

Дадатак 2 _ _
П E РАЛ IК СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕИ (НАПРАМКАУ

СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ, СПЕЦЫЯЛІЗАЦЫЙ),
ПА ЯКІХ ПАЗАКОНКУРСНЫ ПРЫЁМ У 2006 ГО АЗЕ 

АЖЫЦЦЯЎЛЯЦЦА НЕ БУАЗЕ

(АЗЁННАЯ ФОРАМ НАВУЧАННЯ)

Факультэты, спецыялычасці,
____________ напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі__________________ _____________

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біялогія
2. Біялогія (напрамак —  біятэхналогія)
3. Біязкалогія------------------------------------------- .-----------------------------------------------------------------------------
ФАКУЛЬТЭТ Ф ІЛАСО Ф ІІI САЦЫЯЛЬНЫХ НАВУК
1. Філасофія
2. Сацыялогія
3. Псіхалогія_________________________________________________________ _______________ _
ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Менеджмент (спецыялізацыя — міжнародны менеджмент)_____________________________
ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Рамана-германская (англійская) філалогія
2. Рамана-германская (нямецкая) філалогія
3. Рамана-германская (італьянская) філалогія__________ ._______________________________
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Паліталогія
2. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)
3. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)___________________________
ФАКУЛЬТЭТ М1ЖНАРОДНЫХ АДНОСІН
1. Міжнародныя адносіны
2. Лінгвакраіназнаўства
3. Міжнароднае права
4. Сусветная эканоміка
5. Менеджмент (спецыялізацыя — менеджмент у сферы міжнароднага туризму)
6. Сучасныя замежныя мовы (спецыялізацыя — пераклад)
7. Культуралогія (спецыялізацыя — амерыканістыка і англійская мова)
8. Культуралогія (спецыялізацыя — германістыка і нямецкая мова)
9. Культуралогія (спецыялізацыя — гебраістыка і англійская мова)_______________________
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ
1. 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 ТЭХНАЛОПИ
1. Бізнес-адміністраванне________________________________________---------------------------------
ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Дызайн (напрамак — камунікатыўны дызайн) _
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — арганізацыя міжнародных сувязей)__________
ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя —  юрысконсульцкая работа ў ваеннай сферы)
2. Міжнародныя адносіны (спецыялізацыя — міжнародныя адносіны ў ваеннай сферы)_____

(ЗАВОЧНАЯ ФОРАМ НАВУЧАННЯ)
Факультэты, спецыяльнасці,

________________ напрамкі спецыяльнасцей, спецыялізацыі_________

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Біяэкалогія_____________________________________________________
ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячзнне кіравання_______
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ
1. Правазнаўства (акрамя выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)
2. Правазнаўства (для выпускнікоў юрыдычнага каледжа БДУ)________
ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ KIPABАННЯ I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОПИ
1. Правазнаўства (спецыялізацыя — прававое забеспячэнне бізнесу)

ГРАФІК ПРАВЯДЗЕННЯ "ДЗЁН АДКРЫТЫХ ДЗВЯРЭЙ" 
Y БЕААРУСКІМ ДЗЯРЖАУНЫМ УНІВЕРСІТЭЦЕ

№ Факультэт Дата, час, аўдыторыя Адказны,
кантактны тэлефон

№
п/п

Факультэт Дата, час, аўдыторыя Адказны,
кантактны тэлефон

1. МЕХАН1КА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(прасп. Незалежнасці, 4)

28 сакавіка 2006 г.
14-00
ауд. 433

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

12. ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ 
(вул. Маскоўская, 15)

25 сакавіка 2006 г, 
11-00
актавая зала

Зубчонак Наталля 
Анатольеўна 
222-80-10

2. ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ MATЭМАТЫKl I 
ІНФАРМАТЫКІ

31 сакавіка 2006 г.
14-00
аўд.521

Задворны Барыс
Валянцінавіч
209-54-05

13. ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 8)

28 сакавіка 2006 г. 
11-00 
аўд. 609

Сатолін Уладэімір
Мікалаевіч
209-52-79

3. ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФ131К1 I ЭЛЕКТРОНІКІ 
(вул. Курчатава, 5)

27 сакавіка 2006 г. 
12-00 
аўд. 615

Садаў Васіль Сяргеевіч 
209-58-35

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

29 сакавіка 2006 г.
14-25
аўд. 113 .

Вараб ёў Аляксандр
Уладзіміравіч
226-12-92

4. ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(прасп. Незалежнасці, 2)

29 сакавіка 2006 г. 
12-00 
аўд. 319

Сападухін Irap Анатольевіч 
209-50-67

15. ВАЕННЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Маскоўская, 5)

29 сакавіка 2006 г. 
10-00 
ауд. 25

Сурмач Мікалай Мікалаевіч 
200-44-79

5. ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 14)

24 сакавіка 2006 г. 
16-00 
аўд.201

Каратаева Тамара
Пятроўна
209-51-74

16. ГУМАНІТАРНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 5)

25 сакавіка 2006 г. 
12-00 
ауд.409

Куксік Алена 
Канстанцінаўна 
209-59-1 1

6. БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Курчатава, 10)

28 сакавіка 2006 г. 
13-00
аўд. 3

Грычык Васіль Вітальевіч 
209-59-00

17. ІНСТЫТУТ БІЗНЕСУ I МЕНЕДЖМЕНТУ
ТЭХНАЛОПИ
(вул. Бабруйская, 5)

30 сакавіка 2006 г.
14-00
аўд. 219

Крыни Людміла
Анатольеўна
210-41-06

7. ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Ленінградская, 16)

31 сакавіка 2006 г.
14-00
аўд.116

Гурына Марыя Сцяпанаўна 
209-54-84

18. ДЗЯРЖАЎНЫ ІНСТЫТУТ КІРАВАННЯ 
I САЦЫЯЛЬНЫХ ТЭХНАЛОПЙ 
(вул. Батанічная, 15)

31 сакавіка 2006 г. 
10-00 
аўд. 103

236-79-73

8. ПСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
(вул. Чырвонаармейская, 6)

25 сакавіка 2006 г. 
10-00
актавая зала

ПрохараўАндрэй
Аркадзьевіч
227-71-00

19. ІНСТЫТУТ ТЭАЛОГИ ІМЯ СВЯТЫХ МЯФОДЗІЯ 
I КІРЫЛЫ
(прасп. Незалежнасці. 24)

28 сакавіка 2006 г.
17-00
аўд. 203

Шымбалены Аіівна Юр еўна 
229-23-55, 289-11-61

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

28 сакавіка 2006 г. 
11-00
актавая зала

Важнік Сяргей 
Аляксандравіч 
222-36-02

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

29 сакавіка 2006 г. 
11-00 
аўд. 301

Старавойтаў Aner
Міхайлавіч
206-55-34

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

24 сакавіка 2006 г.
15-00
аўд. 63

Лягчылін Анатоль
Аляксандравіч
222-39-96

21. ФАКУЛЬТЭТ ДАУН IBEPCІТЭЦКАЙ АДУКАЦЫІ 
(вул.Кастрычніцкая, 4)

28 сакавіка 2006 г.
14-00
ауд. 204

Андрыянаьа AllbHS
Мікалаеўна
209-52-85

11. ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АДНОС1Н (вул. 
Акадэмічная, 25)

28 сакавіка 2006 г. 
16-00 
аўд. 603

Хухлындэіна Людміла
Міхайлаўна
284-08-67

22. ЛІЦЭЙ БДУ
(вул. Ульянаўская, 8)

28 сакавіка 2006 г. 
11-00 
ауд.232

Андрэева Алена Паўлаўна 
209-56-01
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