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ОРГАН ПАРТНОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЯА I ПРАФКОМА
БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. I. ЛЕНІНА

ГЭТЫ НУМАР ГАЗЕТЫ АДРАСУЕЦЦА ТЫМ, ХТО ЖАДАЕ ПАСТУПІЦЬ НА ВУЧОБУ Ў БЕЛАРУСКІ ОРДЭНА
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ ІМЯ У. I. ЛЕНІНА. ВЫ ДАВЕДАЕЦЕСЯ, ПА
ЯКІХ СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ У НАС ВЯДЗЕЦЦА ПАДРЫХТОЎКА СТУДЭНТАЎ, ЧЫМ БАГАТА I ЦІКАВА СТАРЭЙШАЯ НАВУЧАЛЬНАЯ ЎСТАНОВА РЭСПУБЛІКІ.
ЭКСКУРСІЮ 3 ВАМІ ПРАВОДЗЯЦЬ ДЭКАНЫ ФАКУЛЬТЭТАЎ.
ЮНАКІ I ДЗЯЎЧАТЫ, ПРАЧЫТАЙЦЕ ЎВАЖЛІВА!
УПЭЎНЕНЫ, ШТО СА «СТА ДАРОГ» ВЫ ВЫБЕРАЦЕ
А Д Н У -Б Д У .

кАРАЭЧНА ЗАПРАШАЕМ
V НАШ УНІВЕРСІТЭТ

чр

ПАЧЭСНА ю р ф а к
I АДКАЗНА
ЮРЫДЫЧНЫ факультэт з'яўляецца галоўным цэнтрам у нашай рэспубліцы па падрыхтоўцы
высокакваліфікаваных
спецыялістаў па правазнаўству.
Тысячы юрыстаў з дыпломамі
Белдзяржуніверсітэта
працуюць у судах, пракуратуры, адвакатуры, міліцыі, а таксама ў
савецкіх, партыйных, прафсаюзных, навуковых і гаспадарчых установах краіны.

ІЯІЯ'

На юрыдычным факультэце
ў роэны час працавалі вядомыя
вучоныя нашай рэспублікі акадэмікі У. Пічэта, М. Грэдынгер,
Н.
Нікольскі,
прафесары
В.
Дурдзянеўскі,
Г. Гурвіч,
П. Галанза, Н. Канаплін і іншыя.

пстфак
РАЗУМЕЦЬ
свет не толькі
сучасны,
але і глыбока
ведаць мінулае грамадства, каб
прадбачыць яго будучыню,—
асноўная задача гісторыка.
На факультэце тры
аддзяленні: гісторыі, палітэканоміі,
філасофіі. Выпускнік
гістфака — гэта спецыяліст з
глыбокай ідэйна-тэарэтычнай падрыхтоўкай, шырокім кругаглядам, высокім культурным узроўнем. Разам з ты м факультэт
дае
глыбокія
спецыяльныя веды, неабходныя для
будучай прафесіі. Кожнае аддзяленне
рыхтуе спецыялісстаў пэўнага профілю. Аддзяленне гісторыі — спецыялістаў-гісторыкаў:
настаўнікаў,
выкладчыкаў тэхнікумаў, прафесіянальна-тэхнічных вучылішчаў і ВНУ, навуковых работнікаў.
Выпускнікі аддзялення
філасофіі накіроўваюцца на работу ў вышэйшыя
навучальныя ўстановы і навукова-даследчыя
інстытуты, сацыялагічныя лабараторыі < на буйныя прамысловыя
прадпрыемстеы (інжынерамі-сацыёлагамі).

Спецыялістаў
шырокага
профілю рыхтуе аддзяленне
палітэканоміі. Яго выпускнікі
накіроўваюцца на работу
ў
ВНУ і тэхнікумы,
у
навуковыя ўстановьі, а таксама
на
буйньія прадпрыемствьі — інжынерамі-эканамістамі.
У чвс вучобы студэнты-гісторьікі размяркоўваюцца
ў

у

глыБІНЮ ЭПОХ

адпаведнасці са сваімі інтарэсамі па групах
спецыялізацый: гісторыі СССР,
гісторыі
БССР, новай і навейшай гісторыі, гісторыі КПСС,
гісторыі
рэлігіі
і
атэізму, гісторыі
культуры, археалогіі і этнаграфіі.
Вучэбны план
аддзялення
гісторыі прадугледжвае
праходжанне студэнтвмі шэрагу
практык: археалагічнай, этнаграфічнай, архіўнай,
музейнай,
азнаямленчай,
піянерскай,
педагагічнай,
грамадска-палітычнай.
Аохеалагічная практыка
стаіць у гэтым
шэрагу першай, таму што яна
праходзіць
пасля
першага
курса і таму
што
студэнты
лічаць яе самай захапляючай*.
яна авеяна рамантыкай творчага пошуку.
Заўсёды
з нецярплівасцю
чакаюць гісторыкі азнаямленчай практыкі. Яе мэта эаключаецца ў тьім, каб пазнаёміць
студэнтаў з найбольш каштоўнымі помнікамі
гісторыі
і
культуры нашай краіньі. Звычайна гэта практыка
лраходзіць або на тэрыторьіі Беларусі, або ў Ленінградзе. Частка студэнтаў вьіязджае на аэнаямлечную практьіку ў ГДР.
Асноўная ўвага пры
падрыхтоўцы філосафаў удзяляецца глыбокаму
вьівучэнню
дыялектычнага і гістарычнага
матэрыялізму і гісгорыі філасофскай думкі.
У
вучэбньі
план уключаны таксама асновы вышэйшай матэматьікі, фі-

зікі,
біялогіі і іншыя прыродазнаўча-навуковыя
дысцыпліны.
Спецыялізацыя ў
філосафаў ідзе па двух
напрамках:
дыялектычны
Л гістарычны
матэрыялізм і сацыялогія.
Вучоба на аддэяленні
палітэканоміі ўзбройвае веданнем сутнасці вытворчых адносін,
заканамернасцей і законаў сацыялістычнага, а
таксама
капіталістычнага і дакапіталістычнага спосабаў
вытворчасці. Будучыя
эканамісты
атрымліваюць
салідную
матэматычную
падрыхтоўку,
вывучаюць
гісторыю народнай гаспадаркі СССР і замежных краін, эканоміку асобных
галін
народнай
гаспадаркі,
бухгалтарскі ўлік,
фінансавакрэдытную сістэму і іншыя спецыяльньія эканамічньія
дысцыпліны.
Вучэбна-вытворчая
практыка, якую праходзяць
студэнты-лалітэканомы, мае
на
мэце аэнаямленне з арганізацыяй
сельскагаспадарчай
і
прамысловай
вытворчасці,
функцьіямі кіраўніка
адміністрацыйнага апарату,
пастаноўкай планавання і ўліку.
Кім бы
ні працаваў
наш
вьіпускнік, ён заўсёды з'яўляецца актыўным прапагандьістам палітыкі
КПСС, грамадскім актывістам, арганіэатарам.
I. Ц А Р У К ,

дэкан гістарычнага
факультэта.

Лепшыя студэнты — выпускнікі факультэта залічваюцца ў
аспірантуру. Многія выкладчыкі, якія працуюць
цяпер на
факультэце, — былыя яго выпускнікі. Вучоныя факультэта
прымаюць актыўны
ўдзел у
падрыхтоўцы многіх
важных
законаў
Беларускай ССР. У
прыватнасці, яны былі ўключаны ў рабочыя грулы па падрыхтоўцы Крымінальнага, Крымінальна-працэсуальнага,
Грамадзянскага,
Грамадзянскапрацэсуальнага,
Працоўнага,
Зямельнага і іншых кодэксаў
Беларускай ССР.
Да навукова-даследчай работы па падрыхтоўцы
праектаў
кодэксаў і іншых законаў шырока прыцягваюцца -студэнты
факультэта.
У навукова-даследчых гуртках студэнты
займаюцца над
абранымі тэмамі, звязанымі з
расследаваннем і кваліфікацыяй учынкаў, разглядам у судах
грамадзянскіх спраў.
У студэнтаў ёсць магчымасць
пад кіраўніцтвам прафесараў і
дацэнтаў даследаваць і тэарэтычньія праблемы дзяржавы і
права.
Навучанне на
юрыдычным
факультэце вядзецца па трох
формах: дзённай,
вячэрняй і
завочнай. Падрыхгоўка спецьіялістаў вядзецца па адной спецьі яльнасці— правазнаўству.
Факультэт мае шырокія замежныя сувязі: вучоныя выязджаюць на стажыроўку ва універсітэты ГДР, ЧССР, ПНР, Балгарыі, Венгрьіі.
За час работьі на факультэце
студэнтьі вывучаюць гісторыю
КПСС, палітэканомію, марксісцка ленінскую філасофію, навуковьі камунізм, тэорыю дзяржавы і права, гісторыю палі-

тычных
вучэнняў,
савецкае
дзяржаўнае лрава, адміністрацыйнае права і Інш. На старэйшых
курсах
прадугледжана
спецыялізацыя
навучання па
трох напрамках:
дзяржаўнаправавому, гаспадарча-прававому і судова-пракурорска-следчаму. Дзяржаўна-прававая спецыялізацыя дае студэнтам глыбокую падрыхтоўку для работы ў партыйных, камсамольскіх,
прафсаюзных і іншых грамадскіх арганізацыях, а таксама ў
выканкомах Саветаў народных
дэпутатаў, апаратах міністэрстваў і ведамстваў.
Выпускнікі
факультэта па гэтай слецыялізацыі працуюць у ЦК КПБ, ЦК
ЛКСМБ,
абкомах і райкомах
партыі, райвыканкомах і іншых
установах. Выпускнікі па гаспадарча-прававой спецыялізацыі ўэначальваюць
прававыя
аддзелы міністэрстваў і ведамстваў, вьітворчых аб'яднанняў,
прадпрыемстваў і ўстаноў, працуюць юрысконсультамі. ІІІырокай папулярнасцю карыстаецца судова-пракурорска-следчая спецыялізацыя,
па якой
рыхтуюцца суддзі, пракуроры,
следчыя і адвакаты. У Беларускай ССР цяжка знайсці раён, у
якім бы не працавалі. выпускнікі нашага факультэта.
У працэсе навучання студэнты праходзяць вучэбную і вытворчую практыку ў народных
судах, лракуратуры,
следчых
органах, у юрыдычных аддзелах лрадпрыемстваў і ўстаноў.
У час вытворчай пратыкі яны
прымаюць удзел у расследаванні складаных крымінальных
спраў, знаёмяцца з практыкай
работы крымінальнага вышуку,
аддэелаў барацьбы з крадзяжом сацыялістычнай уласнасці.
У сувязі з тым, што работа
следчага, суддэі,
пракурора,
адваката
патрабуе не толькі
юрыдычных ведаў, але і пэўнага практычнага і жыццёвага вольіту,
правіламі
прыёму на
юрыдычны факультэт устамоўлены некаторыя перавагі для
асоб, маючых стаж« работьі ці
лраслужыўшых ва Узброемых
Сілах СССР не менш двух гадоў.
Пры прыёме на
навучанне
без адрыву ад
вытворчасці.
перавагу маюць абітурыенты
са стажам
работы па спецыяльнасці не менш 6 месяцаў.
В. ЧЫ ГІР,

дэкам юрыдычнага '
факультэта.

ЛЕТАПІСЦЫ Ж У Р Ф А К
СУЧАСНАСЦІ
ХУТКА
Беларускі
ордэна
Працоўнага Чьірвонага Сцяга
дзяржаўны універсітэт імя У. I.
Леніна адзначыць сваё 60-годдзе. А факультэт журналістыкі
ў 37-ы раз гасцінна адкрываа
свае дзверы для тых, хто жадае стаць работнікам сродкаў
масавай інфармацыі і пралаганды. Факультэт быў створаны ў 1944 годзе ў адпаведнасці э пастановай ЦК ВКП(б) «Аб
бліжэйшых задачах партыйных
арганізацый КП(б) Беларусі ў
галіне
масава-палітьічнай
і
культурна-асветнай работы сярод насельніцтва». Стварэнне
факультэта ў грозйыя гады Вялікай Айчыннай вайны —• яшчэ
адно сведчанне вялікіх клопатаў партыі аб нашым друку.
Факультэт журналістыкі БДУ
імя У. I. Леніна, такім чынам,
э'явіўся роданачальнікам падрьіхтоўкі кадраў для прэсы ва
універсітэтах нашай краіны.
За час свайго існавання факультэт падрыхтаваў каля 3.000
работнікаў сродкаў масавай інфармацыі і прапаганды. Многія
яго выпускнікі сталі вядомымі
партыйнымі, савецкімі, камсамольскімі работнікамі, грамадскімі дзеячамі, вучонымі. Сёння практычна няма ніводнага
раёна рэспублікі, дзе б не працавалі нашьі выхаванцы, многа
іх і эа межамі Беларусі. Факультэт закончылі другі сакратар Кампартыі Беларусі У. I.
Бровікаў, загадчык
аддэела
прапаганды і агітацыі ЦК КПБ,
кандыдат
гістарычньіх навук
С. Я. Паўлаў, намеснік Старшьіні Савета Міністраў
БССР
Н. Л. Сняжкова, міністр культурьі рэспублікі Ю. М. Міхневіч, старшыня Дэяржкамвыдавецтва М. I. Дэялец, старшыня
Дзяржкіно БССР У. В. Мацвееў,
старшыня
Дэяржтэлерадыё
БССР Г. М. Бураўкін, Герой Савецкага Саюэа, доктар гістарычных навук, прафесар А. А.
Філімонаў, загадчьік карэспандэнцкага пункта «Правды» па
Беларусі, лаўрэат Дзяржаўнай
прэміі БССР імя П. М. Лепяшьінскага I. Р. Новікаў, загадчык карэспандэнцкага пункта
«Нэвестнйв драматург М. Я.
Матукоўскі. Амаль палова членаў Саюэа пісьменнікаў БССР
— выхаванцы нашага факультэта.
Сярод іх сакратарьі —
Іван Чыгрынаў і Барыс Сачанка, а таксама паэты і пісьменнікі Мікола Аўрамчык, Іван
Пташнікаў, Георгій Шыловіч,
Уладэімір Паўлаў, Янка Сіпакоў і шмат іншых.
3 кожным годам факультэт
набірае сілу. Расце колькасць
выкладчыкаў, павышаецца іх
кваліфікацыя.
Умацоўваецца
матэрыяльна-тэхнічная
база.
Асабліва гэта прыкметна пасля
пастановы ЦК КПСС «Аб мерах
па паляпшэнню падрыхтоўкі і
перападрыхтоўкі журналісцкіх
кадраў». Аб умацаванні факультэта сведчыць і тое, што
калі ў пяцідзесятых гадах на
факультэце дзейнічала толькі
адна кафедра, то цяпер іх чатыры: гісторыі журналістыкі,
тэорыі і практыкі савецкай
журналістыкі, стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, тэлебачання і радыёвяшчання. Кафедры ўэначальваюць вядомыя
прафесары і дацэнты.
Сёння на факультэце працуе
33 выкладчыкі, з іх 6 прафесараў і 16 дацэнтаў. Сярод іх
прафасары Е. Л. Бондарава,
А. I. ‘Наркевіч, В. А. Пыжкоў,
Б. В. Стральцоў, М. Я. Цікоцкі,
дацэнты Я. Г. Радкевіч, С . М.
Грабчыкаў, Н. А. Сніцарава,
I. I. Сачанка, С. В. Говін, Н. Ц.
Фральцова, Л. Ф . Шылава,
A. А. Плаўкік, Т. Д. Арло&а,
B. М. Ш эін і іншыя. Імі выдадзена шм'ат манаграфій, кніг,
брашур ■па гісторыі, тэорыі і
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практыцы журналістьікі, тэлебачання і радыёвяшчання.
Факультэт размяшчаецца ў
прыгожым вучэбным корпусе.
Тут ёсць радыё- і тэлестудыя,
фоталабараторыя, клас машынапісу, вядзецца абсталяванне
вучэбнай тьіпалабараторыі. У
адпаведнасці з пастановай ЦК
КПСС «Аб задачах па паляпшэнню падрыхтоўкі і перападрыхтоўкі журналісцкіх кадраў»
на факультэце больш глыбока
вывучаюцца
грамадска-палітычныя, агульнаадукацьійныя і
спецыяльныя
дысцыпліны —
тэорыя марксізму-ленінізму, гісторыя КПСС,
унутраная
знешняя палітыка партыі і ўрада, савецкае права, тэорыя
практыка буржуаэнай журналістыкі, метады ідэалагічнай работы, прыкладная сацыялогія.
Па
універсітэцкай
праграме
студэнты вывучаюць
рускую,
беларускую, замежную мовы і
літаратуры, практычную стылістыку і рэдагаванне, гісторыю
рускай, партьійна-савецкай, замежнай камуністычнай і рабочай журналістыкі, тэорыю і
практыку савецкай журналістыкі, тэорыю і практыку тэлебачання і радыёвяшчання, тэхніку газетнай справы, журналісцкае майстэрства і інш.
Факультэт журналістыкі рыхтуе кадры не толькі для рэспублікі, але і для 32 развіваючыхся краін. Мы лічьім гэта
сваёй інтэрнацыянальнай справай.
Асаблівая ўвага звяртаецца
на падрыхтоўку
журналісцкіх
кадраў па эканамічных пытаннях. Таму ўведэены новыя курсы па вывучэнню актуальных
праблем сацыялістычнай эканомікі, навукова - тэхнічнаму
прагрэсу, аналізу гаспадарчай
дзейнасці прадпрыемстваў, арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва, комплекснай
праграме ідэйнага выхавання і інш.
Студэнты факультэта
выпу- [
скаюць сваю вучэбную газету |
«Журналіст» і альманах «Твор- |
часць
журналіста»,
актыўна
ўдэельнічаюць у выпуску шматтыражкі «Беларускі універсітэт», працуюць у гуртках студэнцкага навуковага таварыства. ІІІІмат цікавага даюць ім сустрэчы са старэйшымі калегамі па пяру, аучонымі, пісьменнікамі, артыстамі, рэжысёрамі.
Журналіст — гэта актыўны
баец партыі. Ен павінен быць
страсным чалавекам, глыбока
разбірацца ва ўсіх з'явах грамадскага жыцця, эдольным да
навуковага абагульнення і абгрунтаванага аналізу фактаў.
Журналіст павінен валодаць
добрым стылем, шмат ведаць,
цікава і па-свойму пісаць.

ВЕТРУ
I СОНЦУ БРАТ
ГЕ А Ф А К

ГЕАГРАФІЧНЫ
факультэт
э'яўляецца буйнейшым у рэспубліцы цэнтрам
навуковай
геаграфічнай думкі і падрыхтоўкІ спецыялістаў-географаў.
Сёння географы
вырашаюць шэраг буйных народнагаспадарчых праблем: комплекснае выкарыстанне прыродных
умоў і рэсурсаў, распрацоўку
планаў і шляхоў пераўтварэння
прыроды раёнаў,
вывучэнне
сучасных
фіэіка-геаграфічных
працэсаў і іх прагназіраванне,
рацьіянальнае
размяшчэнне
вьітворчых сіл, вывучэнне
тэрытарьіяльна-вытворчых комплёксаў, працоўных
рэсурсаў,
раэвіццё гарадоў, турызму.
У сеставе факультэта 7 кафедр, дзве
лабараторыі —
праблемная лабараторьія меліярацыі ландшафтаў і галіновая лабараторыя возераэнаўства, мінералагічны музей і вучэбна-геаграфічная
станцыя
«Заходняя Беразіна», Браслаўская лімналагічная станцыя.
Педагагічную і навуковую
работу вядуць высокакваліфікаваныя спецыялісты,
сярод
якіх 8 прафесараў і 36 дацэнтаў. Пры ўсіх кафедрах працуюць навукова-даследчьія гурткі, у якіх студэнты пад кіраўніцтвам выкладчьікаў займаюцца навуковымі даследаваннямі.
Зыходзячы з задач,
якія
стаяць перад географамі, факультэт рыхтуе спецыялістаў
па фізічнай і эканамічнай геаграфіі на дзённым, вячэрнім і
эавочным аддэяленнях.
Падрьіхтоўка
спецыялістаў
па турыэму і краязнаўству вядзецца толькі на дзённым аддэяленні. Пасля эаканчэння факультэта выпускнікі накіроўваюцца на работу
ў сярэднія
школы, сярэднія спецыяльныя
навучальныя ўстановы, навукова-даследчыя і праектныя
інстьітуты, гаспадарчыя, планавыя арганіэацыі, на картаграфічныя фабрыкі, у экскурсійныя бюро, на турбазьі.

Падрыхтоўка
спецыялістаўгеографаў вядэецца на аснове
фундаментальных навук: фізікі, матэматыкі, хіміі. Спецыяльная падрыхтоўка пайьінаецца э
II курса. Студэнты вывучаюць
шырокае кола
геаграфічных
дьісцыплін: тапаграфію з асновамі геадээіі, агульнае земляэнаўства, астраномію, геалогію, гідралогію, метэаралогію,
кліматалогію.
Географы вывучаюць прыроду, народную гаспадарку сацыялістычных
краін у галіновьім і раённым аспекце, гасладарчае выкарыстанне прыродных рэсурсаў у святле
эканамічнага сулрацоўніцтва краін і
міжнароднага
геаграфічнага
раэдэялення працы. Студэнты
атрымліваюць
комплексную
падрыхтоўку ў галіне прьімянення геграфічных
метадаў
вьівучэння лрыродных рэсурсаў, насельніцтва і гаспадаркі
краін.
У падрыхтоўцы спецыялістаўгеографаў вялікая ўвага ўдзяляецца вучэбным і вытворчым
практыкам. Студэнты
I і II
курса на вучэбнай станцыі «Заходняя Бераэіна» праходзяць
вучэбную практыку па тапаграфіі, геалгогіі, гідралогіі,
геамарфалогіі, глебазнаўству, мінералогіі. Штогадовая
комплексная геаграфічная практьіка студэнтаў II курса
праводэіцца за межамі
рэспублікі
(у Карпатах, на Каўкаэе і Урале, у Карэліі і Сярэдняй Аэіі).
Для больш глыбокага вьівучэння прыроды, гаспадаркі і насельніцтва замежных дэяржаў
студэнты накіроўваюцца
на
практыку ў Балгарьію, Югаславію, Польшчу. Студэнтьі
старэйшых курсаў праходэяць вытворчую практыку ў навуковадаследчьіх, праектных, планавых арганізацыях, у экследыцыях.
М. РАМАНОЎСКІ,
дэкан геаграфічнага
факультэта.

Б IЯ Ф А К

ПРАБЛЕМЫ

АКТУАЛЬНЫЯ
У ЦЯПЕРАШНІ час біялогія
як тэарэтычнал аснова медьіцыны, сельскай, лясной і паляўнічай гаспадаркі і шэрагу
іншых біялагічных вытворчасцей (антыбіётыкаў, біяпрэпаратаў і інш.) стала неласрэднай
вытворчай сілай. Перад біялогіяй стаіць таксама грандыёзная і актуальная задача: поўнае асааенне біялагічных
рэсурсаў нашай планеты і іх захаванне.
Атрымаць
любімую спецыяльнасць — рэальная
мара.
Можна выбраць любую з дзесяці ВНУ нашай рэспублікі, на
факультэтах якой праводзіцца
падрыхтоўка біёлагаў. Сярод іх
біялагічны факультэт БДУ з’яўляецца вядучым. На ім рыхтуюць кваліфікаваных біяхімікаў,
гідрабіёлагаў, генетыкаў і цытолагаў, мікрабіёлагаў, фіэіёлагаў раслін, фізіёлагаў чалавека
і жыаёл, заолагаў і батанікаў,
спецыялістаў па ахове прьіроды.
Вучэбную практыку студэнты-біёлагі праходэяць у вучэбных лабараторыях кафедр, у
навукова-даследчых лабараторыях факультэта, у батанічным
садэе ўніверсітэта, у заалагічным музеі, аранжарэі, вучэбна-даследчай
гаспадарцы

Ф ІА Ф А К
-ВЫШ ЭЙШ АЯ
філалагічная
адукацыя ў Беларусі бярэ свой
пачатак з часу арганіэацыі універсітэта. I мы ганарымся тым,
што сярод першых выкладчыкаў беларускай філалогіі бьіў
народны паэт БССР К. М. Міцкевіч (Якуб Колас). У даваенньія гады на факультэце працавалі такія вядомьія філолагі, як
I. I. Замоцін, Я. I. Барычэўскі,
А. М. Вазнясенскі, М. М. Піатуховіч і іншыя.
На факультэце вядзецца падрыхтоўка ла дэвюх спецыяльнасцях:
беларускай і рускай
мове і літаратуры; рускай мове
і літаратуры. Вучэбную, навуковую і вьіхаваўчую
работу вядуць 7 кафедр, якія аб'ядноўваюць вялікі навукова-ледагагічны калектыў. Свае багатыя
веды I любоў да родньіх беларускай і рускай моў і літаратур
перадаюць моладэі вьісокакваліфікаваныя спецыялісты.

«Шчамысліца» і на біястанцыі
«Нарач».
Пасля агульнабіялагічнай, фізіка-матэматычній і хімічнай
падрьіхтоўкі студэнты з III курса прыступаюць да спецыялізацыі ў выбранай імі
галіне
біялогіі: на кафедрах яньі слухаюць спецыяльныя
лекцыйныя курсы, праходзяць спецпрактыкум, выконваюць курсавыя і дьіпломныя работы. Студэнты шырока прыцягваюцца
да навуковых даследаванняў
па заданнях кафедр. Пры кафедрах і лабарвторыях працуюць дзевяць студэнцкіх
навукова-даследчьц
гурткоў.
Члены студэнцкага навуковага
таварыства актыўна ўдэельнічаюць у рэспубяіканскіх і ўсесаюзных конкурсах. I, як правілё, работы
іх заслугоўваюць
высокай ацэнкі. Многія з
іх
публікуюцца ў навуковых эборніках.
Слецыялістам, якія скончылі
біялагічны факуіьтэт, прысвойваецца кваліфісацыя
біёлаг,
вьікладчьф біялогіі і хІМіі.
А. Ш УКАНАУ,
дэкаі біялагічнага
факультэта.

ЧАКАЕМ о і з ф дк
ЗАХОПЛЕНЫХ
НЕАБСЯЖНЫ
свет фізічных з'яў вакол нас, і ён варты
таго, каб яго
даследаванню
прысв яціць сваё жьіццё. I не
толькі таму, што
вывучэнне
фундаментальных
праблем у
фіэіцы набліжае нас да разумення
паходжання і эвалюцыі сусвету, жыцця і розуму.
Поспехі фізікі абумоўліваюць
і перспектывы раэвіцця нашай
цывілізацыі: фізіка з’яўляецца
і асновай сучаскай навукі
і
тэхнікі. I, беэумоўна, з далейшьім пранікненнем чалавека ў
космас і мікрасвет
эначэнне
фізікі ў жыцці чалавецтва стане яшчэ больш выэначальным.
Прымяненне фізічных метадаў даследавання
абумовіла
нябачаны росквіт сучаснай біялогіі і медыцыньі, электронікі,
хіміі і г. д. Зараз няма ніводнай галіны навукі і народнай
гаспадаркі, якія б не мелі патрэбы ў спецьіялістах - фіэіках высокай кваліфікацыі. Такіх спецыялістаў рыхтуюць на
фіэічным факультэце. У
яго
састаў уваходэяць 10 кафедр,
якія здзяйсняюць падрыхтоўку фіз.ікаў са спецыялізацыямі
ў самьіх рознабаковых галінах
сучаснай фізічнай навукі: тэарэтычнай фізіцы, фіэіцы ядра
і элементарных часціц, фіэіцы
ядэерных
энергетычных

установак, фіэіцы цвёрдага цела, біяфіэіцы, фізіцы паўправаднікоў, оптыцы і спектраскапіі, цеплафіэіцы, оптыкаэлектроніцы, мікраэлектроніцы, радьіяцыйным матэрыялазнаўстве.
Высокі тэарэтычны ўзровень
агульнанавуковай
і агульнапрафесіянальнай
падрыхтоўкі, якая базіруецца на фундаментальнай
матэматычнай аснове ў спалучэнні са спецыяліэацыяй у адной э галін фіэікі, даэваляе выпускнікам навукова - вытворчага патоку факультэта адраэу ж пасля
эаканчэння універсітэта ўключыцца ў самастойную вытворчую
або навукова - даследчую работу на прадпрыемствах рэспублікі ці ў навукова - даследчых інстытутах, а выпускнікам
навукова - педагагічнага патоку — стаць выкладчыкамі ВНУ,
тэхнікумаў, прафесійна - тэхнічньіх вучылішчаў,
сярэдніх
школ.
Фіэіка — навука пярэдняга
краю, навука - разведчык, межы яе пяжаць у галіне
фантастыкі, а часам і
подзвігу.
Яна настолькі цікавая, наколькі і цяжкая.
Фізіка чакае эахопленыхі
Э . ШПІЛЕЎСКІ,
дэкан фізічнага факультэта.

ТАЯМНІЦЫ С Л О В А
На факультэці грунтоўна вывучаюцца грамадскія
навукі:
гісторыя КПСС, марксісцка-ленінская філасофія, палітычная
эканомія, навуківы камунізм,
асновы навукова-а атэіэму, гісторыя філасофіі,
марксісцкаленінская этыка, логіка, марксісцка-ленінская эстэтыка, гісторыя С С С Р і гісторыя БССР.
Акрамя родных моў і літаратур, усе студэнпі
вывучаюць
таксама замежнпя
мовы (англійскую, нямеціую, французскую, іспанскуо),
лацінскую
мову і славянскія мовы (польскую, сеІ**а-харвацчу)о, чэшскую, балгарскур). На першым
курсе студэнтам чытаецца курс
«Уводэіны ў спецыяльнасць».
Сярод дысцыплін, якія вьіэначаюць
філілагічную падрыхтоўку студэйтаў, патрэбна
адэначыць моааэнаўчыя і літаратуразнаўчыя. I
Да /^эзнаўчых
дь' ’ плін

адносяцца курсы ўводэін у мовазнаўства і агульнае
моваэнаўства, уводэіны ў славянскую філалогію, стараславянская мова, дыялекталогія, асновы культуры мовы. Найбольшая
колькасць гадэін адводзіцца на
курс сучаснай беларускай (рускай, славянскай) літаратурнай
мовы і яе гісторыі як дысцыпліны.
Літаратуразнаўчыя дысцыпліньі ўключаюць у сябе ўводзіны
ў літаратураэнаўства,
тэорыю
літаратуры, гісторыю крьітьікі,
вусную народную
творчасць,
гісторыю літаратурьі, сучасную
савецкую літаратуру, гісторьію
замежньіх літаратур і літаратур
народаў СССР.
Факультэт
ганарыцца тым,
што сярод яго
выпускнікоў
ёсць вядомыя
пісьменнікі і
паэтьі: К. Крапіва, П. Броўка,
П. Глебка, К. Чорны, П. Трус,
I. Мележ, А. Адамовіч, I. Наву-

менка і многія іншыя. I зараз
у
літаратурным
аб'яднанні
«Узлёт» рыхтуецца стаць пісьменнікамі і крытыкамі творчая
моладзь факультэта.
Пры кафедрах
працуюць
гурткі, у якіх студэнты займаюцца навукова-даследчай работай.
Факультэт— буйнейшы цэнтр
у краіне па падрыхтоўцы русістаў для
замежных
краін.
Толькі эа апошнія
10 год на
філфаку
прайшлі навучанне
каля 400 студэнтаў з ГД Р, ПНР,
СФ РЮ , ЧССР, НРБ,
Францыі,
Даніі, Ірака, Судана, Йемена,
Малі, Ганы і іншых краін.
Таго, хто хоча глыбока паэнаць таямніцы роднай мовы і
літаратуры, факультэт чакае ў
сваіх аўдыторыях.

С А Ю 3
мЕХМАТ
ТЭОРЫІ I ПРАКТЫКІ
МАТЭМАТЫКА сярод
іншых навук займае асаблівае
месца. Больш чьім сто год назад Карл Маркс гаварьіў, што
навука толькі тады дасягае дасканаласці, калі ёй удаецца ка- ‘
рыстацца матэматыкай. Гэтыя
словы Маркса энаходэяць усё
большае
пацвярджэнне
ў
апошнія дзесяцігоддэі,
калі
пачаўся інтэн^ўны працэс матэматызацыі многіх навук. Сёння немагчыма поўнасцю даведацца аб эаканамернасцях
як
нежывой, так і жывой прьіродьі, разумна кіраваць вытворчымі працэсамі
і раэвіццём
народнай гаспадаркі, ствараць
аўтаматычньія паточньія
лініі
і эдэяйсняць касмічныя палёты
беэ шьірокага і сістэматычнага
выкарыстання матэматьікі.
Спецыялістаў, якія
ўмеюць
творча валодаць матэматычньім
апаратам,
рыхтуе
механіка-матэматычны
факультэт.
Факультэт мае чатыры
аддэяленні: навукова-вьітворчае,
навукова-педагагічнае,
аддэяленне механікі,
вячэрняе аддзяленне. Студэнты ўсіх чатырох аддэяленняў
вывучаюць
такія фундаментальныя матэматычныя дысцыпліны, як вышэйшая алгебра, аналітычная і
дыферэнцыяльная геаметрыя,
матэматычньі і функцыянальны аналіз, дыферэнцыяльныя
ўраўненні, матэматычная логіка. 3 другога боку, значная
ўвага аддаецца матэматычным
дысцыплінам, якія адкрываюць
вялікія .магчымасці для
прыкладання матэматыкП вылічальныя машьіны і праграміраванне, метады вылічэнняў, даследаванне аперацый і інш.
Кожнае
аддэяленне
мае
сваю спецьіфіку ў адпаведнасці
з профілем будучай работы
студэнта. На навукова-вытворчым аддзяленні студэнтаў вучаць пастаноўцы
і рашэнню
роэных матэматьічньіх
эадач.
На аддэяленні механікі разам з
матэматычнымі
дысцыплінамі

вывучаюцца такія, як гідрамеханіка, тэорыя пругкасці. Студэнты
навукова-педагагічнага
патоку, акрамя ўкаэаных
вышэй
прадметаў,
вывучаюць
таксама дысцыпліны псіхолагапедагагічнага характару і праходзяць педагагічную практыку.
Вучэбньі працэс
будуецца
так, што студэнтам пастаянна
прывіваюцца навыкі самастойнай работьі і творчага пошуку.
На першых двух курсах працуюць
студэнцкія
навуковыя
гурткі. На трэцім курсе студэнты факультэта выбіраюць спецьіялізацыю на адной з
кафедр. Яны пачынаюць слухаць
спецкурсы і ўключаюцца ў работу спецыяльных семінараў.
Пачынаючы з першага
курса
студэнты факультэта знаёмяцца э работай на ЭВМ у вылічальным цэнтры універсітэта.
Асноўная частка выпускнікоў
навукова-вытворчага патоку і
аддэялення механікі накіроўваецца на работу, звязаную
э
прымяненнем матэматыкі:
у
навукова-даследчыя і галіновыя інстытуты, праектньія
і
планава-эканамічныя арганіза*цыі, вылічальныя цэнтры, заводскія лабараторьіі.
Выпускнікі навукова-педагагічнага аддэялення накіроўваюцца на выкладчыцкую работу ў вышэйшьія і сярэднія спецыяльньія навучальныя ўстановьі і ў сярэднія школы.
Трэба падкрэсліць, што ніякіх асаблівых здольнасцей для
паспяховай вучобы на факультэце не патрабуецца. Выдатны
савецкі матэматык
акадэмік
I. Г. Пятроўскі гаварыў:
«Талент, эдольнасці ў
якой-небудзь галіне дзейнасці — гэта
перш эа ўсё эдольнасць многа, упарта
працаваць і мець
глыбокі інтарэс да справы. Тады і працаваць будзе
лёгка,
тады і прыйдзе поспехі».
М. ГАРАШЧУК,
дэкан механікаматэматычнага факультэта.

А. ВОЛК,
дэкан філалагічнага
факультэта.

У КЛАСЕ ЭЛЕКТРОННА-ВЫЛІЧАЛЬНАЙ НАВУЧАЮЧАЙ СІСТЭМЫ (ЭВНС) БДУ.

Ф

3 КАМП’ЮТЭРАМ
НА «ТЫ і
ФАКУЛЬТЭТ
прыкладной
матэматыкі быў
створаны ў
1970 годэе э мэтвй прафесіянальнай падрыхтоўкі ў Беларусі
матэматыкаў-прыкладнікоў, спецыялістаў у
галіне
прымянення матэматьічных метадаў вырашэння і даследавання самых роэных задач,
якія
ўзнікаюць у навуцы, тэхніцьі і
іншых галінах народнай гаспадаркі, э шырокім выкарыстаннем
сучасных хуткадзеючых
электронньіх
вылічальных машын. Гэта спецыялісты, якія валодаюць глыбокімі ведамі па
агульнатэарэтычных
1
спецыяльных матэматычньіх дысцыплінах, добра знаёмы з магчьімасцямі ЭВМ -і эдольньі раэам з прадстаўнікамі
іншых
слецыяльнасцей весці навукова-даследчую работу па складанню матэматычных мадэлей
розных працэсаў, распрацоўцы
алгарытмаў іх лічбавага
рашэння на ЭВМ, а таксама
па
стварэнню матэматычнага забеспячэння
аўтаматызаваных
сістэм кіравання ЭВМ і праектаванню саміх АСК і іх комплексаў.
На працягу першых
двух
год студэнтьі факультэта прьікладной матэматыкі атрымліваюць глыбокую агульнанавуковую падрыхтоўку, якая ўключае асноўныя
матэматычныя
дысцыпліны, а таксама асновы
эксплуатацьіі ЭВМ. Спецыяльнасць прыкладная матэматьіка
ўключае тры
спецыяліэацыі:
прымяненне сродкаў вылічальнай тэхнікі, матэматьічнае забеспячэнне ЭВМ і матэматычнае забеспячэнне АСК. На V
курсе
студэнтьі
факультэта
праходзяць вытворчую практыку на лрадпрыемстаах і ў навукова-даследчых арганізацыях горада Мінска. Навучанне
заканчваецца абаронан
дыпломнага праекта і эдачай дэяржаўнага экзамена па навуковаму камуніэму.
Выпускнікам
факультэта
прысвойваецца
кваліфікацыя__
матэматыка. Яны накіроўваюцца на работу ў навукова-даследчыя інстытуты, вылічальныя
цэнтры, а таксама ў іншыя арганіэацыі, якія выкарыстоўваюць ЭВМ.

Фота А. Стадуба.

Уся вучэбная
і навуковадаследчая
работа са студэнтамі вядзецца
супрацоўнікамі
вылічальнага
цэнтра
і
дзвюх галіновых лабараторый,
а таксама выкладчыкамі васьмі
кафедр.

У папулярнай песні пра журналіста ёсць словы: «Трое суток шагать, трое суток не спать
радй несколькнх строчек в газете...» Гэта вельмі ёмістае аэначэнне журналісцкай работы:
бо гэта нялёгкая, часам знясільваючая праца, аднак яна
прыносіць ні з чым не параўналькае маральнае эадавальненне.
Журналістьіка — гэта
пошук, нястомная барацьба за
ідэалы нашага грамадства, эа
эдэяйсненне партыйных рашэнняў, гэта неабходная ў наш час
сувязь чалавека са эдзіўляюча
складаным і цікааым светам, у
якім мы жывём.

Вялікая ўвага аддаецца самастойнай
нааукова-даследчай
рабоце студэнтаў. На факультэце працуюць студэнцкія навукова-даследчыя лабараторыі,
у якіх студэнты, выкарыстоўваючы тэарэтычныя веды,
распрацоўваюць лакеты прыкладньіх праграм
для вырашэння
розных эадач народнай гаспадаркі І ўкараняюць
перспектыўнае матэматычнае эабеспячэнне АСК і ЭВМ.
Важна'я роля на факультэце
адводэіцца выхаваўчай рабоце
са сгудэнтамі. У значнай меры
яна здэяйсняецца камсамольскай,
прафсаюзнай і іншымі
грамадскімі арганіэацьіямі.

Наогул, цяжка
пералічыць
усё, што складае ёмістае паняцце «факультэт журналістыкі». Гэта шырока адкрытыя
дзверы ў сает савецкага друку. Яны перад табой, абітурыенті

В. КОРЗЮ К.
дэкан факультэта прыкладной матэматыкі,

Р. БУЛАЦКІ,
дэкан факультэта
журналістыкі.
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«БЕЛАРУСКІ УНІВЕРСІТЭТі

СВЕТ ЧАРОЎНЫХ
АД КРЫ Ц Ц ЯЎ
ХАРАКТЭРНАЙ рьісай хіміі
XX стагоддзя э’яўляецца
не
толькі яе бурнае развіццё і
пранікненне амаль ва ўсе галіньі прамысловасці і сельскай
гаспадаркі, але і ўзнікненне на
яе аснове новых навуковых
дысцыплін, такіх, як хімія высокага ціску і тэмператур, плазмахімія, электрахімія, радыяцыйная хімія, хімія паверхневых
з’ яў і г. д. Нягледзячы на дыферэнцыяцыю хіміі, у цэлым
яна становіцца больш строгай і
цэласнай навукай. Гэтым яна
абавязана фізіцы і матэматыцы,
метады
якой
адыгрываюць
выключную ролю ў раскрыцці
хімічных з’ яў і апісанні хімічных працэсаў.
Хімічны факультэт БДУ вось
ужо 50 год з’яўляецца адзінай
базай у нашай рэспубліцы па
падрыхтоўцы хімікаў з вышэйшай універсітэцкай адукацыяй.
Вучэбную і навуковую работу
на факультэце вядуць 11 дактароў і звыш
70 кандыдатаў
навук. Штогод на першы курс
дзённага аддзялення прымаецца 150 студэнтаў, падрыхтоўка
якіх з самага пачатку здзяйсняецца асобна на вытворчым
і педагагічным патокам па сямі
спецыялізацыях: неарганічнай
хіміі, аналітычнай хіміі,
арганічнай хіміі, фізічнай хіміі, хіміі высокамалекулярных
злучэнняў, хіміі паўправаднікоў,
НА ДЗЁННАЕ НАВУЧАННЕ
па спецыяльнасцях: беларуская
і руская мова і літаратура, біялогія, геаграфія, журналістыка,
гісторыя,
матэматыка
(педагагічны і вытворчы патокі),
механіка,
палітычная
эканомія, правазнаўства, прыкладная матэматыка, радыёфізіка і электроніка, руская мова і літаратура, фізіка (педагагічны
і вытворчы патокі),
філасофія, хімія (педагагічны
і вытворчы патокі);

радыяцыйнай хіміі. Па* першых
пяці можна атрымаць падрыхтоўку
і ў вячэрняй
'сістэме
навучання.
За час вучобы студэнты атрымліваюць фундаментальную
падрыхтоўку па асноўных дысцыплінах хімічнага цыкла, грамадскіх навуках, замежнай мове. Акрамя таго, забяспечваецца ў вялікім аб'ёме і фізікаматэматычная падрыхтоўка, вывучаюцца метады планавання
эксперыменту і выкарыстання
ў хіміі вылічальнай тэхнікі.
Падрыхтоўка па спецыялізацыях пачынаецца на чацвёртым курсе. У гэты перыяд навучання ўсе студэнты
выконваюць навуковыя даследаванні,
якія перарастаюць у дыпломныя работы.
Значная частка
дыпломных работ выконваецца
ў навукова-даследчым іыстытуце фізіка-хімічных
праблем,
створаным нядаўна пры
факультэце,
у інстытутах
АН
БССР, на прамысловых прадпрыемствах.
Студэнты педагагічнага патоку разам з піянерскай і педагагічнай
практыкамі
праходзяць трохтыднёвую вытворную
практыку на хімічных
прадпрыемствах Магілёва і Бабруйска. На вытворчым патоку арганізуецца
больш працяглая
вытворчая практыка на прадпрыемствах і ў навукова-да-

Стаж практычнай работы вылічваецца на пачатак навучальнага года па сукупнасці, незалежна ад перапынку ў рабоце. У стаж залічваецца таксама час знаходжання на ваеннай службе.
Для членаў
калгаса стаж
практычнай работы вызначаецца на падставе запісу ў працоўнай кніжцы калгаснікаў аб
выкананні ўстаноўленага для
данага калгаса мінімуму працоўнага ўдзелу ў грамадскай
гаспадарцы.

Ва універсітэт прымаюцца
шляхам конкурснага адбору
асобы абодвух
полаў,
якія
маюць сярэднюю адукацыю і
паспяхова здалі ўступныя экзамены: на дзённае аддзяленне да 35 гадоў, на вячэрняе —
без абмежавання ўзросту.
Тэрмін навучання на дзённым
аддзяленні — 5 гадоў, на вячэрнім—6 гадоў.

Асобы, якія паступаюць ва
універсітэт на навучанне з адрывам ад вытворчасці
ў наступныя гады пасля заканчэння
сярэдняй
навучальнай установы, як правіла, павінны мець
стаж практычнай
работы не
менш 6 месяцаў за кожны год,
калі яны не вучыліся.

Конкурсны адбор паступаючых праводзіцца ў адпаведнасці з агульнай колькасцю балаў на аснове ацэнак, атрыманых на ўступных экзаменах па
дысцыплінах у залежнасці ад
выбранай
спецыяльнасці,
і
сярэдняй арыфметычнай ацэнкі па ўсіх дысцыплінах з дакумента аб сярэдняй адукацыі.

Закончыўшыя сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы прымаюцца на навучанне з
адрывам ад вытворчасці, калі
яны маюць трохгадовы практычны стаж пасля закднчэння
навучальнай установы. Указаны стаж не патрэбен для выпускнікоў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў, калі яны атрымалі дыплом з адзнакай і ўключаны ў колькасць
кандыдатаў для паступлення ў
вышэйшыя навучальныя ўстановы, а таксама ад выпускнікоў
гэтых жа навучальных устаноў, якія маюць
выдатныя і
добрыя ацэнкі па ў с іх ’ прадметах і абаранілі дыпломныя
праекты або здалі дзяржаўныя экзамены з такімі ж ацэнкамі і рэкамендаваны педагагічнымі саветамі для паступлення ў дзённыя ВНУ на адпаведныя спецыяльнасці.

асобамі, якія маюць стаж
практычнай работы не менш
двух гадоў, а таксама звольненымі ў запас ваеннаслужачымі, якія праслужылі на ваеннай службе не менш двух гадоў;
асобамі, якія не маюць двухгадовага стажу практычнай работы.

следчых установах
Масквы,
Мінска, Харкава, Гомеля, Віцебска, Маладзечна. Выпускнікі педагагІчнага патоку атрымліваюць кваліфікацыю «Хімік.
Выкладчык» і накіроўваюцца на
работу ў асноўным
у агульнаадукацыйныя школы.
Найбольш здольныя атрымліваюць
рэкамендацыі для паступлення
ў аспірантуру. Выпускнікі
вытворчага патоку атрымліваюць
кваліфікацыю «Хімік» і накіроўваюцца на працу ў навукова-даследчыя ўстановы альбо
на прадпрыемствы. Пры гэтым
большая частка
выпускнікоў
накіроўваецца ў электронную,
радыётэхнічную, электратэхнічную і часткова
ў
хімічную
прамысловасць.
За гады свайго
існавання
факультэт падрыхтаваў звыш 3
тысяч спецыялістаў-хімікаў. Сярод іх член-карэспандэнт АН
СССР прафесар
А . А. Шлык,
акадэмік АН БССР У . С. Камароў,
члены-карэспандэнты
АН
БСС
I. Р.
Цішчанка,
Р. Л. Старобінец, В. В. Свірыдаў, I. М. Ярмоленка, У . С.
Салдатаў, намеснік
міністра
вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі
БССР Ф . М.
Капуцкі, заслужаныя настаўнікі
БССР Л. У. Сітневіч, Н. П. Гаўрусейка і многія іншыя.
Да ўсіх, хто жадае прысвяціць сябе старадаўняй і вечна маладой навуцы — хіміі, мы
звяртаемся: «КалІ ласка!».
В. САМАХВАЛ,
намеснік дэкана хімічнага
факультэта.

РАДЫЁФІЗІКІ I ЭЛЕКТРОНІКІ

ПАТРАБАВАННЕ ЧАСУ
ЦЯЖКА ўявіць сабе існаванне чалавецтва
без
радыёэлектронікі, без радыё і тэлебачання, без электронных матэматычных машын і камп'ютэраў.
Хто павінен
кіраваць усімі
гэтымі складанымі сістэмамі,
хто павінен іх удасканальваць і
распрацоўваць новыя мадэлі?
Гэта задача па плячы высокакваліфікаваным
спецыялістам,
радыёфізікам, якіх рыхтуе факультэт радыёфізікі і электронікі.
Чым адрозніваюцца выпускнікі факультэта радыёфізікі і
электронікі
ад
выпускнікоў
тэхнічных ВНУ
аналагічнага
профілю? Перш за ўсё фундаментальнай
фізіка-матэматычнай і шырокай радыёфізічнай
падрыхтоўкай, якая дазваляе
маладому спецыялісту свабодна арыентавацца ў
фізічных
прынцыпах і тэндэнцыях развіцця электронных прылад і сістэм.
На трэцім годзе навучання
студэнт выбірае адну з наступных спецыялізацый:
фізічна
электроніка і мікраэлектроніка. Спецыялізацыю
здзяйсняе кафедра радыётэхнікі і фізічнай электронікі;
аўтаматызацыя навуковых даследаванняў.
Спецыялізацыю
здзяйсняе кафедра электронных матэматычных машын. Студэнтам гэтага профілю чытаецца шэраг дысцыплін па машынных метадах апрацоўкі інфармацыі. Яны вывучаюць комплексы радыёэлектроннай апаратуры, неабходнай для аўта-

ПРАВІЛЫ ПРЫЁМУ

НА ВЯЧЭРНЯЕ НАВУЧАННЕ
па спецыяльнасцях:
геаграфія,
гісторыя,
матэматыка,
правазнаўства, радыёфізіка і
электроніка, руская мова- і літаратура, фізіка, хімія, біялогія.

Залічэнне на навучанне з адрывам ад вытворчасці праводзіцца ў межах агульнай колькасці месц,
размеркаваных
рэктарам універсітэта прапарцыянальна колькасці пададзеных заяў паміж паступаючымі
наступных дзвюх катэгорый:

ХІМФАК

На спецыяльнасці: журналістыка, правазнаўства, філасофія, палітычная
эканомія
прымаюцца на навучанне з

адрывам
ад вытворчасці, як
правіла, асобы,
якія маюць
стаж практычнай
работы не
менш' двух гадоў, пры гэтым
на спецыяльнасць журналістыка прымаюцца асобы, якія
праявілі здольнасць да літаратурнай дзейнасці і паспяхова прайшлі творчы конкурс.
Для ўдзелу ў творчым конкурсе паступаючыя
на дзённае
аддзяленне
(як маючыя вытворчы стаж, так і школьнікі)
павінны прадставіць:
творчую
характарыстыку - рэкамендацыю, выдадзеную рэдакцыяй
газеты, часопіса, радыё, тэлебачання, інфармацыйным агенцтвам або мясцовым аддзяленнем Саюза журналістаў СССР,
а таксама матэрыялы, апублікаваныя ў адкрытым друку або
перададзеныя па радыё, тэлебачанню, і ў якасці дапаўнення
— неапублікаваныя матэрыялы,
надрукаваныя
на машынцы.
Апублікаваныя
матэрыялы
прадстаўляюцца
ў выглядзе
выразак (фотапублікацыі могуць дубліравацца арыгіналам).
Матэрыялы радыё і тэлебачання прадстаўляюцца ў машынапісных рукапісах. Усе публікацыі павінны быць завераны
пячаткай адпаведнай рэдакцыі і
падпісаны яе кіраўніком.
Заява аб прыёме ва універсітэт падаецца паступаючым на
імя рэктара універсітэта па
адзінай форме (дадаф к № 6
да Правілаў прыёму ў ВНУ).
Паступаючыя на спецыяльнасці
матэматыка, фізіка, хімія ў заяве, акрамя спецыяльнасці, павінны ўказаць, на які паток яны
паступаюць — педагагічны або
вытворчы.
Да заявы прыкладаюцца: дакумент аб сярэдняй адукацыі
(у арыгінале); тыя, хто закончыў сярэднія спецьіяльныя навучальныя ўстановы, акрамя
дыплома, прадстаўляюць выпіску (дадатак) аб здадзеных у

БЕААРУСКІ
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сярэдняй спецыяльнай навучальнай установе
дысцыплінах; характарыстыка для паступлення ў ВНУ,
выпіска з
працоўнай кніжкі (для працуючых), завераная адміністрацыяй
прадпрыемства або
ўстановы; медыцынская даведка (форма 286), чатыры фотакарткі (3 X 4 см).
Паступаючыя прадстаўляюць
характарыстыку
з апошняга
месца работы, якая выдаецца
партыйнымі,
камсамольскімі,
прафсаюзнымі і іншымі грамадскімі
арганізацыямі, кіраўнікамі
прадпрыемстваў,
устаноў,
арганізацый, праўленнямі калгасаў.
Паступаючыя ва універсітэт
на дзённую і вячэрнюю формы навучання эдаюць уступныя экзамены ў залежнасці
ад выбранай спецыяльнасці па
наступных дысцыплінах, а іменна:
на спецыяльнасць беларуская і руская мова і літаратура
— па рускай мове і літаратуры (пісьмова), беларускай мове і літаратуры
(пісьмова і
вусна), гісторыі СССР
(вусна);
на
спецыяльнасці
руская
мова і літаратура, журналістыка, гісторыя, філасофія, правазнаўства — па рускай мове і
літаратуры (пісьмова і вусна),
гісторыі СССР (вусна), замежнай мове (вусна);
на спецыяльнасці фізіка, матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, радыёфізіка і
электроніка — па фізіцы (вусна), матэматыцы
(пісьмова і
вусна), рускай мове і літаратуры (пісьмова);
на спецыяльнасць
хімія —
па хіміі (вусна), матэматыцы
(вусна), фізіцы (вусна), рускай
мове і літаратуры (пісьмова);
на спецыяльнасць біялогія —
па біялогіі (вусна), хіміі (вусна), матэматыцы (вусна), рус-

матызацыі працэсаў навуковых
даследаванняў;
электронньія
матэматычныя
машыны. Гэту спецыялізацыю
таксама забяспечвае кафедра
ЭММ. Студэнты вывучаюць тэорыю вылічальных
машын г
праграміравання, структуру сучасных лічбавых вылічальных
машын, метады вылічэнняў;
прыём і апрацоўка інфармацыі. Спецыяліэацыю здзяйсняе
к&федра радыёфізікі і электронікі звышвысокіх частот. Студэнты вывучаюць метады генерацыі, узмацнення, распаўсюджвання, прыёму і апрацоўкі
сігналаў сучаснымі метадамі;
квантавая радыёфізіка і інфрачырвоная тэхніка. Спецыялізацыю здзяйсняе
кафедра
электрафізікі. Студэнты вывучаюць прыёмна - перадаючыя
оптыка-электронныя прылады і
прыстасаванні, якія ўключаюць
квантавыя
лаўправадніковыя
генератары і
інфрачырвоную
тэхніку.
Вытворчую і пераддыпломную практыку студэнты праходзяць на прадпрыемствах і ва
ўстановах па месцу сваёй будучай работы, куды яны размяркоўваюцца за год да заканчэння універсітэта.
Выпускнікі
факультэта пра>цуюць у лабараторыях, СКТБ
прадпрыемстваў электроннай Г
радыёпрамысловасці, у розных
інстытутах
Акадэміі
навук
БССР. Лепшыя студэнты працягваюць вучобу ў аспірантуры.
А. ШЫРОКАЎ,
дэкан факультэта радыёф ізікі і электронікі.
кай мове і літаратуры (пісьмова);
на спецыяльнасці геаграфія,
палітычная эканомія — па геаграфіі
(вусна),
матэматыцы
(вусна), гісторыі
СССР (вусна), рускай мове і літаратуры
(пісьмова).
Паступаючыя ва універсітэт
на спецыяльнасці журналістыка, гісторыя, філасофія, правазнаўства, ф ізіка, матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, радыёфізіка і электроніка, хімія, біялогія, геаграф ія, палітычная эканомія замест экзамена па рускай мове і літаратуры могуць (па жаданню) здаваць экзамен па беларускай мове і літаратуры.
ЗАЎВАГА .
Узнагароджаныя
пасля заканчэння
сярэдняй
школы залатым (сярэбраным)
медалём,
закончыўшыя
сярэднюю спецыяльную
навучальную ўстанову або сярэдняе прафтэхвучылішча з дыпломам з адзнакай здаюць толькі
адзін з устаноўленых для адпаведнай спецыяльнасці ўступных
экзаменаў, а іменна: паступаючыя на спецыяльнасці:
беларуская
і руская мова і
літаратура — па беларускай
мове і літаратуры (вусна); руская мова
і літаратура — па
рускай мове і літаратуры (вусна); журналістыка
— пасля
праходжання творчага конкурсу — па рускай мове і літаратуры або, па жаданню паступаючага, па беларускай мове і
літаратуры (вусна); матэматыка,
механіка,
прыкладная матэматыка, палітычная эканомія
— па матэматыцы (вусна); радыёфізіка і электроніка,
фізіка — па фізіцы (вусна);
хімія — па хіміі (вусна); біялогія
— па біялогіі (вусна); геаграф ія — па геаграфіі
(вусна);
гісторыя, філасофія,
правазнаўства — па гісторыі СССР
(вусна).
Пры
здачы
экзаменаў э
ацэнкай «пяць»
яны вызваляюцца ад далейшых
уступных
экзаменаў,
а пры атрьіманні
ацэнкі «чатыры»
або «тры»
здаюць экзамены
па ўсіх адпаведных дысцьіплінах.
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