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Дзецішча ленінсна-сталінснай
начыянальнай палітыкі
Толькі у краше соцыялазма, т іь к і у
іна.рюда, стварыушага' сваю новую народиую свцыялістычпую мітэлігенцыю, можа
так квітвець перадавая иавука, прадстаулсная да адзівочкамі— таленавітымі
і
смелымі вучоінымі, а многаяівім «алектьг
Birf, ад акадэшкау да стаханаўцау-ра5очых.
Ярка стаіць у памяці совоцката інарода
гісгорычная прамова таварыша Сталіна
аб перадавой давуцы, зрвбленая тры годы
назад, 17 мая 1938 года, на прыёме у
Крэмлі работнікаў вышзйшай
школы.
За прайшоушы перыяд пасля
гэтай
гістарычнай
праяовы совецкая школа
паднялася яшчэ на вышэйшую отупенв.
Маючы усе неабходныя умовы для плодатворнай работы, совецкая иавука яяу"
хільна ідзе 'наперад; аб гэтым ,з усёй яскрашасцю сведчьщь апошняя пастанова
урада аб прысваенніі раду вучоных Ста'
ЛІНСЙІХ 'прзмій за выдаючыяс.я работы у
гал'іне навукі, тэ.хшікіі, лігаратуры і мастацтва.
Совецкая вавука такімі хуткімі тэмпа'
мі разБІваецца яшчэ і таму, што вышэйшая школа штогод папаўняецца' новымі,
страсныімі да навукі, да ведаў кадрамі.
У гэты'М го-дзе Беларускі дзяржаўны
уінівероі'тэг у 21
раз за
чае свайго
дваццацігадовага існавання прыветліва і
радушна 'расчыіпяе дзверы ідаваму слаўнаму падіаўншню будучых членаў соцыялістычйай іійтэлігепцыі
іНеларусюі дзяржаўны універоітэт з’яўляецца першай вышэйшай навучальяан
ўстановай у Беларусі; будучы дзецішчам
лен'інска-сталінскай нацыянаяьнай палі'
тыкіі, ён шклаў пачатак развіццю вы
шэйшай школы і совецкай навукі ў
БССР. 3 факультэтаў утверсігэта выраг'
лі ўсе мінскія ВНУ.
За час дваццацігадова.га іенавання пад
кіраўііііцгваіч паргыі і ўтрада уініверсітэг
ператварыўся ў бувнейшую вядучую БНУ
нашай «раіны'; ён падрыхтаваў звыш
шасці тысяч высокакваліф'ікаваных рабогнікаў навуК'і і асветы. Рад віднейшых
навуковых работнікаў БССР d другіх рэспублік— выхаваяцы універоітэта: праф.
Ракаў, праф. Арцыімовіч. і оншня. Многія
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Правілы прыёма ў Б Д У
Беларуси! дзяржаўны універсітэт аб'яўляе набор

студэнтаў ка

факультэты:

ГІСТАРЫЧНЫ,
ГЕАГРАФІЧНЫ,
ХІМІЧНЫ,
ФІЗІКА-МАТЗМАТЫЧНЫ, ФІЛАЛАвыхавапцы уігаверсітэта займаюць адказ'
ИЫЯ насады ў партыйных, совецюіх, гаеГІЧНЫ I БІЯЛАГІЧНЫ.
падарчых аргайізацыях.
Ва упіверсітэт прымаюцца грамадзяне Саюза ССР 'ва ўэросце ад 17 да 35
А.чаль няма такіх школ у гор. Міпоку
год, а на завочпыя факўльтэты— без абмежававня ўзросту, маючыя за.кончаную
і ў астатаііх гарадах рэспубліікі, дзе-б не
сяр.аднюю асвету (дзесяціго'дка, рабфак, тэхяткум, вучылішча, сярэдяяя школа для
іірацавалі быўшыя сгудэптЫ' універсігэта.
дарослых, сярэдіняя медыцынская школа і ,ваеинао вучылішча), або атрымаушыя
Няма такіх і В’ЫУ у БСОР, дзсб яны не
атэстат аб еканчэннг сярэдняй школы ў парадку ркстэрпата.
працавалі ў якасці навуковых раоо'Тшкау.
Унііверсітэт мае шэсць факультэтаў
Да нрыёмиых акзамелаў даяусікз юцца і асобы, якія сіончылі да 1935 г. шко
(фізіка-матэміатычііЫ', філалагічны. гісталу
другой
ступеяі (дзевяцігодку) або трохгадовыя прафесіянальныя школы на базе
рычньг, б'іялагічіны, геаграф-ічііы і хіміч'
'Ны), на якія і аб’яўляе набор. УніверсіСЯМІГОДКІ Ў БСОР І Ў УССР. Закончыўшыя тэхнікум (вучылішча) дапускаюцца да
тэт мае добра абсгаляваныя аўдыторыі і
нрыё.\гиых экзамепаў тольві пры наяўнасці ў іх устаноўлеяага законам трохгадова"
лабарагорыі, тры музеі, сваю аранжэрэю
га вытворчага стажа на сканчэпню сярэдняй спецыяльиай навучальнай установы.
3 вечна зялёпымі дрэвамі і вялікай колькасцю транічньгх раслін.
Лдэначаны стаж не патрабуецца ад пасгупаючых, уключаных у 5 проц. выпуска
У якасці выклздчыікаў ва універсітэце
кожнага
тэхнікума згодна пастановы ЦВК ССОР ад 15 верашя 1933 г., а таксама
працуюць буйнейшыя вучоныя
яашай
ад
асоб,
знаходзіўшыхся
ііа сканчэнпі тэхшкума на працягу трох або больш год на
краіны; акадэмік
Школьсйі,
‘акадэмік
Пе'рцаў, авадэіык-ордэнаяосёц Гоіднеў, ака" саііраўднай тэрміновай службе ў Чырвонай Арм'іі.
дэмік Ліпатаў, акадзмік Акулаў, член-каІІасгупаючыя ва універсітэт падвяргаюцца нрыёмшым экзаменам у залежнасці
рзспаядэят Акадзміі Навук СССР праф.
ад
факультэта,
на які япьг паступаюць:
Петухоіў, прафіесары Макушок, Смірііоў,,
Гельфащ, Асіпенка, Ломцеў. ^Карнеева- ,
1. На фізіка-матэматычны і хімічны факлуьтэты па настунных прадметах:
Петрулан, Лур’с і інш. На ўеСх 'факультэа)
матэматыцы, б) фіізіцы, в) хіміі, г) рускай мове і лігаратурьг, д) беларус"
тах асноўныя курсы чытаюцца прафесакай мове і літаратуры.
рамі.
2. На гістарычны I геаграфічны факультэты па насгупных прадметах:
Кафсдрамі уігівероітэта толькі ў гэтым
а) гісторыі народаў СССР, б) геаграфіі, в) рускай мове і Л'ітаратуры, г) бегодзе рыхтуецца да навуковай дзейнасці
69 аспіраятаў з айку лепшых студэнтаў,
ларускай мове d літаратуры.
скошчыўшых універеітэт.
4. На філалагічны факультэт панасіупяых нрадметах:
Рад навуковых работнікаў упіверсітэта—
а) рускай мове і літаратуры, б) бела рускай мове і літаратуры, в) гісторыі
ранейшыя студэяты універсітэта:
дац.
народаў СССР, г) геаграфіі.
Фёдараў, дац. Сагалоівіч, дац. Некрашэвіч,
4. На біялагічны факультзт па наступных прадметах:
дац. Дудкоў, дац. Маркоўка, дац. Прылеа) фіэіцы, б) хімМ, в) рускай мове d літаратуры, г) беларуокай мове d літажаева а інш.; япы с<во*нчылі тут-жа асшратуры.
1
,
I ' ;
раЯтуру, а цяпер дацзнты — кандыдаты
Нёзалежна
ад
факультэта
ўсе
ііаступаючыя
ва
універсітэт
падвяргаюцца
навук.
Уяіверсітэт 'мае поўную
магчымасць ўступнаму экзамену па адной з замежных моу (нямецкай, французскай або англійрыхтаваць высокавваліфікавайых снецыя" скай).
лістаў для навукі і аоветы. Юпак і дзяўПа рускай і беларускай мовах, па Матэматыцы экзамены- праводзяцца вусныя
чьша нашай
ордзнаноснай рэспублікі,
скопчыўшыя (шрэднюю школу,
могуць І пісьмовыя. Адзнака па гэтых прадметах вытвараецца на аеновс пісьмовых і вус"
паступіць у Беларуси дзяржаўны універ- HbLx экзаменаў, нрычым выстаўляецца адна ітогавая адзнака па кожнаму з укасітэт і паспяхова авалодваць самай пера"
давой у свеце— совецкай навукай, каб зашых прадметаіў. Асобиыя адзнаи на пісьмовых d вуеных экзаменах захоуваюцца:
а) па рускай d беларускай мовах на ўсах факультэтах, б) па матэматыцы —
пасля екайчзшія яго стаць у рады барацвбітоў за дал'ейшы росквіт соівецкай на фі.зікагматэмагымный факультэце.
навукі, у рады) баірацьбітоў за справу па3 ліку выгрымаўшых прыёмныя экзамены, г. зв. атрымаўшых адэнаку не
будовы комунізма.
П. САВІЦКІ.
НІЖЭЙ «паорэдна», залічваюцца ва універсітэт асобы, маючыя найбольші выоокія
рэктар БДУ.
адэнакі. Асобы-, вытрымаўшыя экзамены, але не прьшятыя па конкурсу ва той

факультэт, на якому яшы трымалі экзамены, могуць бьщь прыняты на друга фа
культэт пры наяўнасці свабодных месц і пры ўмове здачы дадатковьк дысцьшлін,
устаноўленых для паступаючых на тэты факулызт.
Скюнчыўшыя дзосяцігодку 3 атэстатам выдатніка, а тажеама скончыушыл у
1941 годзе -рабфак або сярэд-нюю школу для д-арослых з адзнажам! «выдатпа» па
ўсіх дысцыплінах, апрача чарчэння, малявапня і фізкульгуры, прымаюцца
без
прыёмных экзаменаў.
Заявы аб залічэнні ва універсітэт прымаюцца з 20 чзрвеня па 31 ліпеня.

У заяве аб залічэвні павінны быць указаны выбраньи паступаючым факуль"
тэт І спецыяльнасць. Заявы падаюцца на імя рэктара універсітэта з прылажэннем:
а) аўтгбіяграфіі;
б) атзстата аб сканчэнн! сярэдняй навучальнай установы (у врьггінале);
в) трох фатаграфічных картачак (здымк! без галаўных убораў), размерам
3x4 см;

д) даведи! аб адносінах да воінскай
Пашпа-рт нрад’яуляецца аса-біста.

абавязанасц!

(для

йаепнаабаьязаных).

Прыёмныя экзамены праводзяцца з 1 па 20 жніўдія, а залічэнне ў лік с т у
дзнтаў 3 21 па 25 жніўня.

Заявы аб паотуталекні -ва універсітэт н-а.ирю|уваць па
УНІВЕРС1ТЭЦНІ ГАРАДОК, БІЯЛАГІЧНЫ КОРПУС, ПАКОЙ
РУСНАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЗТА,

адіраісу:

ГОР. МІНСК,
101, РЗКТАРУ БЕЛАРЗКТАРЫЯТ.

К!а здымку: агульны выгляд біялагічнкга і хімічнага карлусоў універсітэта.

УНІВЕРСІТЭТ РЫХТУЕ ДАСЛЕДЧЫШ
У інашай юрааіне — краііне іооцымліэма
— выбар іграфегоі есть acaidjrba адіказйал
і важная сіграва, там'у шііо ў нас для
fdx праца ёоць 'еп'раівіа чэсці, отрош сла"
вы, сіграна доблесці і геройства.
Алс каіб гэта праца была радеонай,
і[вабходціа праікілыіа ацайвіць овас эдольf нэсці 'і івыбраіць такую саіедыялыгас.ць,
якая'б адііавядала гэтым здолыіасцям.

шай адуващьш, якая называецца ytiiimepcr
тздкай i якіая ахааляе оваіміі факультэта"
■Ші гу.міаінітарныя і(грамадекія) і ирьгродаэнаўчыя навукі. Галоўнае назкачэнн'з
уішверсітэта — іры.хтаваць кадры' даоледг
чыкаў, таіах сіпеіцыялістаў, якія пе гполь"
кі ўладаюіць йавукай, але і рухаюць гэ"
ту навуку ўперад. ІІа сканчэш»і ўяіверсітэта эііачігая чадугка студантаў ста/во'
віцца вымлаідчыікаш вышэйшых нааучаль'
ных У'стаіноў, ідзе :на работу ў юсггытуты
Акадоміі навук
або ў другія даследчый
ўегаіноівы.
I ў дарэволіотыйны час, не гледзячы
иа оамыя иеопрыяючыя ум-ошы, уніівераг
тэты адыграяі вялікую ролю ў развіцці
яавукі 'і paBioaraiibiKHaTa оуху. Вялікі ііра’
вадыр
ісусвевнага
.раібо'чага
руху
В. I. Леішій атрыімаў уідіверсітэцкую аду
кацыю, ва ўніверсітэце вучыліся Герцэн,
Ч'ЭрНЫШЭўйКІ І МІЮТІЯ ЛРУГІЯ РЭВІОЛЮЦЫЯ'
йеры. Вялівія ірэвюлюцыянеры наюукіі
Бібліятэка уйіверсітэта — адна з багацеГпных бібліятэк сталіцы рэспублікі. У
Мендзелеў, Бутліяроў, Тшразеў, Паўлаў
ічі налічваецца каля 106.500 тамоў навуковай, вучэбнай і мастацкай літаіратуры.
Акадэмік Т. Н. Годтгў за работай у
вучылікя і лра»одзш свае даследваіші' ў
На здымку: агульны выгляд чытальнаіа зала бібліятэкі.
сваім кабінеце.
сценах універсітэтаў.
Пасля Еас'трычніцікай рэв>олюцьт роля
Hi у якой другой краіне няма такога баг гатата выбаіра для затанчваючьи 'сярадиюм ррівереітэтаў 'непамерга уэраела. Уте hC
школу І імкінучыхся атрььчаць вышайшую натрэйше выкінута э плана ў і праг'рам,
адукаідыю, ж у Совецкм Саюэе. У нас) старых угаів&роігэтаў; зараз інашы севеіг
S61 вышэйшая 1гав.учальная уетанова і кія уішіверйтэтыі з’яўляюігца іііравадніваічіі
381 сепецыяльнасць. Мнпгія з закапч- той перадавой чіавіукл, аб якой ашарыў
вооьггаымі
навукі, якая
ве
За аііяіць гад вушобы на хш,мічным недаотаткоіва паідім,ачііашаяыі
ваючых еярэдшю пгюолу улоо з іраяшгія таварыш Сталін,
што
да
адгаіраджіваеада ад таіюдА^ ае трымае фащультэце уініівефС'іігэта я заісвоііў цэлы да.ныіма, таіды' я йрааумеў,
год ралгыйті, што ятл будуць эаймаада
оябе ўідалі ад (народа, а :гатова служьщь рад ХІМІЧНЫХ І фізіка-хімічных навук, наівуковаідас'ледчаіЦ работы патрэбна дрыгісто'рыяй, друтія ігеаграфія^, літаратурай имроду, гатоіва нерадаць йароду ўсе завая' ■ тавучыуся у лабаіріаторыясх даволіі склада" стіушаць 3 поўіпыма ведама ліітаратурнага
або прыірсяіааааў'ствам; але і для іх ваііші йавуві, якая абслугоувае народ н« ным Х'іжічяым даслеіЗіваініням як па. сш" Міятэрыяла па іраопі^тоіўіваема.й тше d з
застаедца невырашапым пытанпе, у якум па прьшусу, а доораахвотна, з ахвотай». ТЭ31У, так Q па аяаліЬу хіміічпых вяшшістів. глыбо'йіімі в.едаімі хіі/ййі нао-гул, штоіўісякіую
новую думку патрэбна правя'раць радам
Не гледэячы на сваю парау"наўчуні Зпаёім па жіуірвадьнай хшчнай літаіратуi.vi;'HJia вышэйшую навіучіалыіую ўставову
Всонытных даіных.
ры
3
аоноіўіпы
міі
праіблемамі,
над
вырашэн"
наогуйіць. У іЯіпчэ йолыи цяжвім етаяо’ моладасць (,20 год), Беларуси дзяржаўны нем. йкііх цратуе cynacHiaH хіііміія.
іЗа ТЭТЫ' адршак чаіау зіначна паівысіўіся
універсітэт з’яўляецца адным з найвішчы аніаходзяцца тЫя, хто ў ш'кюле ясў
Овае веды (на хіііміііі я буйу павыпіать і мой кіультурны і паілітычпы ўзірошень. Я
бодьш добра аібсталяваных і забяспечаяых
ў будучыім, Піры пераходэе на пріактыіч" яшчэ больш палюбіў сваю соцыялістычадіпіолькаіва вялікі ічггарэс к ірозшьм йа" павуковаівыікладчьвдкіімі кадраш.
ну'ю работу.
вукам.
ную радзіму d нашу агульную справу —
Т. Н. ГОДНЕЎ,
іВа уінівефйпіэце я атяаодаў навутай пабудову комуністычнага грамадства.
Тэты иушр інашай газеты імкневда
аяадэм1к~ордэнаносец, ■ уюііх .йаеуів— ас.поваіміі марйсіэміа-леініініама,
шзіпаеш'ць чытачоў з тым шдам вьшгэй"
Цяпер я зідаю дэяржаўйыл экэаімены, а
загадчын кафедры фізіялогіі раслін.
што даламагае мне больш дэтальіна іраз"
бірашда d ў хііімі, і ў палітыцыі, ^d Ў Здіаўтшы іх, буду оумлеінін-ай і шічыірай
аеабістыім жшщ1. Заісівюі'ўшы йаіркіоііоцка" праіцаіі дажаіваіць уінаівсрсітэт, нартыю,
ленііінюкіую філаісофйю, я (стаў ж-ібы больпі урад і тамрыша Оталіна, выхаваіўшык
яспыміі віачыма глдаедь яа акруіжаючуто мяне.
У'піве.рсітэт—тавуічальпая
ўістаін'ова,.
рэчаіонасць. Тое, чаго раяей амаль не разу.меў, або ўяўляў наіўна, проста, нашло яжая рыхтуе спейыялістаў па агульнасвае стрсйяае і нэльнае тлумачэнне пасля
На заівочнае аддзяленне
Беларуекага ■ падставаі і здаюць усе наложанъгя уступ- выадчэни'Я дыялеіктыічнага маггерыяаіша.^ навуковых дысцыплінах.
дзяржаўнага універоітэта прымаюАца пра- ныя экзамены.
Таварышы вытусктзкі сярэдінііх пгкаі!
Ва У'ніііверістце я нанучыўіся саімжстой"
цоўньгя Саюза ОСР бео абмежавашія ўзроУніверсітэт рнхтуе малО'Дшых навуко- аай шівуікіОюапдіаісяедча.й рабоце. Опачатву Хто 3 ваіе жацае гаыібоіка і ўсебакша ат
сту, незалежпа ад соцымльнага паходжаня дуіміаў, што прыістуішць да навугкова- своіць хіміічіныя, фіві'чныя, фіааяагіічныя
ігя, полу, расавай і кацыяпальнаіі ііры" вых работнікаў для вышэйшых навучаль'
даследчай
работы— ^^гэта не такая айлада" аібо іншыя навукі, паступайце на адпаведяалежнасщ, маючыя закоігчаную сярэдігюю ных І навуюова-даследчых устаноў, прад- на'я огарава; але амла амаль на ўсіх ны факульчэт Беларускага дзіяржаіўнага
асвету (дэесяцігодка, педвучылішча, раб прые.мстваў і настаўшкаў старэйшых кла- етарояшах маёй першая навукюва'Двслед- універсііггата.
Выпушнік М. А. ХРАМОВІЧ, сталінсні
чай работы былі цаетаулены пытальяыя
фак, сярэднія школы дарослых і іншіыя саў еярэдніх школ.
стыпзндыят.
знака
І
каді
мне
скааагаі,
што
мае
вывады
Педіпстыггут рыхтут настаўнікаў ста
вавучадьпыя ўстамавы, якія даюць воды
рэйшых класаў сярэдніх школ.
ў аб’ёме дзесяцігодкі).

Ш т о мне даў універсітэт
з а пяць го д вучобы

ІІР А В ІЛ Ы П Р Ы Е М А

н а з а в о ч н а е аддзяленне БДУ

Заявы прьшаюцца йа настутгныя факультэты універсітэта і педіністытута-;
1) ФІЗІКА-МАТЗМАТЫЧНЫ,
2) ГЕАГРАФІЧНЫ,
3) ПРЫРОДАЗНАЎЧЫ.
іПаступаючыя павшііы трымаідь уступ'
ныя экззменьл ў аіб’ёме нрагра.ч: дзесяцігодкі па наступных прадметах:
1. Беларускай мове і літаратуры (пісьнова і вусна).,
2. Рускай М0В8 і літаратуры (пісыіова
і ^усйа).
I
Апрача гэтага;

.^а) паступаіочыя на (^тзтка-матэматысшы
Фіікультэт дадаткова здаюць экзамен па
^ітэматыцы (пісыіова і в у с т ) і фізіцьв;
(б) пастунаючыя на геаграіфійіыі факуль'
тет дадатчюва здаюць экзамены па гісторыі народаў СССР і геаграфіі;

р) шогупаючыя на нрьгро'дазваўчы факультэ'г дадаткова здаюнь экзамены на
фізіндл і хіміі;
г) паступаючыя на факультэты універсітэта дадаткова здаюць экзамены па ад'
ной 3 замежных моў (нямецкай, французокай, антлійскай — па выбару паступаючага).

Окопчыўшыя сярэдшою школу Ітзесяш'годку або ііедручьтліінча)
з атастатам
выдатітіка прымаюнда без прысмпык эк"
заменах'. Вез уступных .чкзамепау прыМстюшда асобы, маючыя вышэйшую асвсг/. Асобы 3 незакончанай вышэйшаіі асветаи цаступаюць па агульных надета'
тх.
Настаўпікі, нрайшоўшыя атэстацыю і
дапупгчапыя да раіботы ў стартгых клас.іх
CIU 3 абавязацельствам окончыць недагаГІЧБЫЯ БНУ, паступаюць
на а'Гулышх
Мінсн, друкарня «Звязды».

Чакаем вашага прыезда на вучобу

Тэрмін навучання, уключаючы дзяржаўныя экзамены, яа факультэтах уігіверсітэта 6 год, на факультзтаіх педіпсты'
Пасля вучэбнага дня студэнты нашага
тута — 5 год.
універсітэта могуць добра, культурна і
кары,она адпачьщь. Для гэтага ёсць усе
Да заявы павіішы быть прыкладзены
магчьшасці.
.Чюбіцелі музыкі могуць праиаотушшя дакуявнтьд:
цаваць у мрыкальных гуртках, люа) атэстат аб сканчэіші сярэдняй на- біцелі
опсваў — у харавых
і т. д.
вучальнай уотавовы, арыгінал або кошя, Студэпты
без
адрыву
ад вучобы
стапоБяцца лётчьпсамі; гімпа.сты, плаўзавераная натарыусам ці нарсуддзёй
цы, валейбалісты, баксёры, снайперы
б) падрабяаная аўтабіяграфія;
павышаюць свае веды і лоўвасць у адпаведпых секциях.
в) даведка з меоца работы і
г) тры фатаграфічныя каіэтжі.
Універсітэт ставіць сваёй задачай (і беУвага: у тых вьшадках, калі арыгінал зумоўна, праводзіць у жыццё)— ^даць сту
атэстата аб адукацыі знаходзіцца ў спра дентам за пять год вучобы не толькі
вах па мосцу работы, прадстаўляецца ко' высокія акадэмічныя (веды, але і пад■ пія, засведчаяая натарыусам, і даведка ры'хтаваць іх да абаропы сваей радзімн,
аб тыи, што арыігінал за.хоўваевда па усебакова павысіць культуру кожтага
меспу работы. Без укаэанай даведкі ко павучаючагася.
ПІЯ не прымаецта.
Можна прьгвеоці многа прыкладаў, як
Скончыушыя аднагадовьгя педаігагічтыя звычайпыя, НІЧЫМ пе выдзяляючыяся
курсы пргдстаўляюць апрача тато даку- школыііікі,
прышоушы ва універсітэт.,
монт аб скатгчэнйі гэтых куфсау.
статювяцца майстрамі спорта, лёгчыкамі,
Да заявы патрэбпа прыкласці марак иа чэмпіёпамі, зпачкістамі і т. д.
60 кап.
Оту'дэнт 'біяфака Долбік, без адрыву
У заяве пеабходка ўказаць, на якім ад вучобы, стаў іпструктарам-лётчыкам,
факультэце універсітэта або педіпстытута студэпт гістфака М. Панасюк — пеаднапаступаючы жадае навучацца.
разовы чэмпіёп БССР па боксу. Огудэнг
ПрыёхЕ уступных зкзамепаў і правя" фізмата Сідарэнка— майстар спорта, чэмдзенпе Ю-дэённых уводньтх заняткау з піён БОСР. студэпт геафака Рудоміп —
.зааічаііымі на завочнае аід.зялеяне будэе чэмпіёп БССР па бегу/
гір-водзіцца 3 1-VII па 15-УП — 1941 г.
Дастаткова паглядзець па назвы іу'рт
Заявы 3 дакументамт
прымаюцца да коў ва універсітэце, каб .пераканацца,
25-VI — 1941 г. Еаданыя заявы паеля іпто ^сць дзе панрацаваць, ёсць дзе паўк.азаііага тэрмгна разглядацца не будуць. вучыцца, ёсць дзе павысіць оваё майстэрства. Ва унгоерсітэце поацуюць гурткі;
Адрас .завочнета аддэялення: гор. Мінск, джазавы, аркестра, домбравы, драматычУніверсітэцкі гарадок, фізіка-матяматьоч- пы, харавы. сольных спеваў, плавання,
ны корпус, завочнае аддзяленне БДУ.
бокса, лёгкай атлетыкі, каірзткахвалевіРЭКТАРЫЯТ. коў-радыстаў, спайпераў і т. д.
Тыраж 2000.

УН803

Упіверсітэт без адрыву ад вучобы падрыхтаваў нямала шофераў, парашутыстаў, матыцыіклістаў, лётчыкаў і медсёстраў.
Самадзейпасць наша неаднаразова вы
ступала на радыё. Асаблівай папулярла<'цю карыстаецца джаз, ён вядомы далёка
за мeжaмd Міпска. Наш джаз выступаў
больші 15 раз у раёпах Беларусі, у шко
лах, падшэфных вайсковых часцях і шко
лах ФЗА.
Кожную Бядзелю студэнты БДУ могуць
паслухаць лекцыі па любыя тэмы' ва
ушверсітэцкдм лекторыі; лекцьп чытаюнца лешпы.мі вучонымі Веларусі, Маснвы
і .Деніпграда.
Упіверсітэг мае сваю гукавую кіпоўстаноўку для абслугоўвання студэнтаў.
Сістэматычна наладжваюцца культпаходы
ў хэатры', музеі, на лекцыі-каяцэрты- і
т. д. Толькі за апошнія чатыры месяцы
для пашых студэптаў было арганізавзпа
10 культпаходаў у тэатры.
Можна бьыо-б яшчэ далей нрацягваць.
апісаіінр, зле і сказачіае
еведчыць сб
многім.
Як бачыце, уігіверсітэт вучьщь студэптаў не толькі разнастайньгм прафесіям,
але рыхтуе абаронцаў краіны; і лётчыкаў, і снайпераў, і парашутыстаў, і спартсмеііаў, і радьгстаў, так неабходпых край
не соцыялізма.
,
Тава.рышыі дзосяціклеспікі! Нашы лектары, 'пашы гурткі, наша саматзеПнасць
чакаюць віашага прыіезда на вучобу ва
Х'ніверсітэт.
К. ЦНШКЕВІЧ,
студэнт II курса гістррычнага факультэта, намеснік старшыні прафкома.
Адказны рэдактар I. МАЛЮНЕВІЧ

ФАКУЛЬТЭТЫ Б Е Л А Р У С К А Г А Д З Я Р Ж А Ў Н А Г А УН1ВЕРСІ ТЭТА
„Што-б Я хацеў пажадаць моладзі маёй радзімы,
прысвяціўшай сябе навуцы?
Перш за ўсё—паслядоўнасці... 3 самага пачатку
сваёй работы прывучыце сябе дэ строгай паслядоўнасці ў накапленні ведаў.
Прывучыце сябе да стрыманасці і цярпення.
Навучыцеся рабіць чорную работу ў навуцы. Вывучайце, супастаўляйце, накапляйце факты".

Фізіка-матэматычны
Аб’ёи вшладашш MaiaMMHKi у сярэдняй школу абмяжоуваецца так званан
элсментрнай матэматыкай, г. зн. арыфмутыкай, элрментариай алгебрай, геамет*
рыяй І трыганаметрыяй. Можиа без пераўвелічэшія сказаць, што усё тэта ад‘
павядае таму стаіговішчу матэматыкі, у
ЯКІМ яііа зііаходзілася ў XVI стагоддзі.
Між Ьшіьш, пачыпаючы з ХУП стаТ0Д.13Я, 3 адкрьщця Льютошам і Лейбніцам дыферэпцыяаьнага вылічэшія, матэ"
матыка ўвайшла ў новую эпоху свайго
1ШВІНДЯ, азнамеігаваўшуюся ' ііезвычай"
ным ростам як самога матэчатычнага
аіналіэа, так і геаметрыі. Гэты рост
цесна звязан з ростам і развіццём нрыродазпаўства і тэхнічных навук.
Цяжка сабе ўя!віць у сучасны момант
чалавека. займаіочагася шырока навуковымі даследваішямі ў галіпе фізікі, механікі, тэхінш без глыбокіх яазніаніняў у
галііне матэматыкі.
Нарэшце, нямыслім сёшія педагог,
займаючыйся выкладаішем матэматыкі,
без дастатковых ведаў у галіне вышэйшай матэматыкі.
Без усебаковьгх ведаў у галіне тэорыі
лікаў нельга глыбока арыюнтавацца ў
галіне арыфметыкі, без ведаў у галійе
вы'шэйшай алгебі)ы, матэматычяага аналіза і раду другіх матэматычнык дысцьшлін ііельга па-сапраўднаму арыентавадца ў алгебры і трыгала.метрыі. Рад
геаметрычігых курсаў праліваіоць свет
на пыташіі школьнай геаметрыі.
ІІерад матэматыкай стаяць і свае са'
мастойпыя задачы, якія яна бліскуча
вырашае.
Фізіка-матэматычіаы факультэт універсітэта мае сваёй мэтай падрыхтаваць
высока адукавапых матэматыікаў і фізг
каў д;ія навукава-яаследчых устаноў,
ійстытугаў, н'астаўпікаў сярэдпяй шко
лы і тэхнікумаў.
Навучалыш план пабудаван з такім
разлікам, што ёп дае магчымасць мала10 МУ таварышу. навучаючамуся
на нашым факультэце, атішімаць ііадрыхтоўку
ў галЬнс выбранай спецыяльпасці— матэматыкі ці фізікі.
Два 3 наловай годы студэнты сумесна
вывучаюць матэматыку і фізіку, а потым пачыаіаецца спецыялізацыя.
Кадры факультэта^— у асшуным моладзь, ішукова вырастая ў нашых совецкіх умовах, з энтузіязм-ам працуючая
над выхаваннем студэнцкай моладзі. Працуіочыя на факультэце Сталінскі лаурэат доктар фізіка-матэматычпых павук
праф. іАкулаў і доктар фізіка-матэматычных павук праф. Гельфанд многа садзейпічаюць вырашчваншо маладых кадраў.
Факультэт мае багатыя яаба-раторыі і
кабінеты, што дае маігчымасць нашьш
студэптам займацца фізікай у нармальных умовах, ііабьгоаць навыкі дакладнага экснерыментавання.
Шырока і глыбока студэнты вывуча
юць асповы марксізмагленінізма. ІІобач
3 лекцыйішм курсам,
япы удзелыгічаюць у семінарах на асповах марксізма^
леніпізма, на якіх прапрацоўваюць а с
ііоўныя работы класікаў марксізма-ленінізма.
Дацэнт Г. Н. САГАЛОВІЧ,
дэкзн фізіНа-матэматычнага факупьтэта.

★

Філалагіічны' фашулытаг БДіУ 9 ’яуяяе®(ч»
ацаінай павучальвай уста!!Н).вай у БООР,
якая дае выпіЭ'йшіую фкалагмную аювету
ршерсгтэвгкаща тьшу. Фіігаааігічная аідуж»цыя ўіншеірі?іітэшікага тьшу зажлючаецда.
ў гаыйокйЫ выівугчэінні лііітаіра'пррныіі і
лаятвбстьишых (мдааанаўчых) дыісцыішіш;
да .тііку пеіріпых аявйоіпда антьпчная ліг»"
ратура, У'Сеагульная
(заходня-еўранеісшая) літаіратура, .руакая і беларукжлі
лафафатпра ад старажьииай. пары д«
наніага чаісу, тэорыя лоітаіратутры і tain.;
да лііку діруігк адносацца сучасшыя заме»"
иыя М0В.Ы (па выбару — алглпйская,
иямеящая, франщузкжая), руокая I бопг
ИУсЖ'ая м!01ва ў к мБнулым і оучаіоный,
здну 3 славянскіх моў (польскую або др.),
імраіўнаўчаія граматыка слашяшІС'Кік mwj[
i іяш. На літаіратіурных фа'Кушьтэпж педінютытушаіў неікатоірБРя з гетых дьвсядыпліф
тамоам'» выівуча.юйда, аяе ў меяшым
аб’ёме.

(3 лісьма і. П. Паў;Юва да ыоладзі).
★
— = —
=-----------

БІЯЛ 1ГІЧН Ы

На здымку: дацэнт М. Я. Пелеп чытае студэйтам лекцыю.

f еаграфічны
Гсаграфічны
факультэт Ведарускага
Д'зяржаўпага універсітэта быў арганімван
у ]9'34 родзе на базе былога геалагічінага аідзяленяя біялагічпага факультэта.
Ёп рыхтуе спецыялктаў па геатраф>ы.
Пры ^культэде маецца таксама эавочнав
аддзялелпе на профілю геаграфічнага фа
культэта педагагічнага інстытута.
Пачьшаючы з 1939 года, факультэт заканчвае шфогод 50 чалавек па утверсітэцкаму профіілю і 50 чалавек — завочпае аддзялшне па профілю педінстытута.
Скончыушыа факультэт накіроўваюццз
на педагагічную работу ў сярэднія школы
і гэхнкуміы; чаегка студэптаў, эаканчваючых факультэт на універсітэцкаму курсу,
назпачаецца на работу ў інав'укова-даследчы'я ўстаповы: інстытуты, Акадэмію яавук, трасты, каргагр^ічныя ўетанрвы^ і
паркаматы.
ІІры факультэце ссць
аспі'рантурз.
Частка ас-шраігтаў ужо закончыла курс і
працуе ў БНіУ БОСР. Кіраўнікамі аошраятаў і іработцікамі факультэта з’яўляіоцц.".
нрафесары: Гладцьші, Смірноў, Іваноў, Ка
бо, Звавіч і іншьія.
На факультэце маюцца ў сучасны момаігт тры ібуйііыя кафедры; фізічжай геаграфіі, экапамічнай геаграфіі і геалоііі.
Апрача таго, геаграфічцыі факультэт аб'Слугоўваюць агі'льяыя унішерстцкіл ка
федры і кафедры другіх фажультэтаў уяіверсітэта (кафедра асяоў марксізма-ленінізма, палгУычнай зканоміі, ігісторыі, замежяых моў, беларускай і рускай мовы,
ваенінай падрьктоўкі, хіміі, баташкі, заалогіі і івнгын).
Вучэбныя практыкі студэяты 1 і II
курсаў нраходзяць яа тэрыгорый БОСР: у
раёне гор. Мшска, басейіна рэк Дняяра,
Сожіы і др. Еа III курсе практыка і
эйокурсіі праводзяцца галеуньш чынам на
Каўказе, у Крыму і іншых раёнах ОССР.
На IV курсе студэнты накіроўваюцца
на вытворчую практыку, звязаіяую з палявымі даследваняямі, у розяыя яавуковадасдедчыя і вытворчыя аргаяізацыі якна

iHP

Ваен'рук ордэнаносец С. I. Данілаў праводзіць заняткі ііа вайсковай
тоўцы.

★

Філалагічны

падрых-

тэрыторыі БССР, так і па-за яе межамі.
Для педагагач'Най практыкі студэлты прымацоўваюцца да лепшых піюол г. М5яока.
Кожяы сгудзнт V курса прадетаўляе ў
эакончаяым выглядзе куреавую работу,
наяіі'оайую яа аопове матэірыялаў з -вытворчай практыкі, або па літаратурных дан ш , аа ТЭИЫ, устанаўліваемыя кафедрамі. У далейшым намечана вьшуекаць
друкаваныя эборнікі курсавых работ студэнтаў геафака.
Для 'самастойнай навукова-даследчай ра
боты ■ студэнтаў абсталяваны спецыяльныя кабіяегы па фізічнай і эканамічнай
геаграфіі, картатрафіі, геаграфіі глеб, геалогіі d фоталабаіраторыя. Пры факультэце
‘СТЕорая геолага-мінералагічяы музей, для
якога пабыта багалая калекцыя, змяшчаючая ў сабс мінералы і горныя пароды з
резных канцоў БООР, а таксама з-за грая!Іцы. У сучасны момант музей налічвае,
без ілюмраваяага штэрыяла, да 4000
уэораў.
Геаграфачны факультат за годы* свайіх>
ішаваннл шасгупова яертвараецца ў магутны факультэт утнівер(ятэта, які, даякуючы клюпатам! паргыі Леніна—Сталіна
і совэпікага ўірада, будзе даваць нашай
любімай
радзіме высожажвалгфкаваньтх
апецыяліістаў-теографаў. I. С, ЖЫЛІНСКІ,
дэкан геафака, кандыдат маграфічных навук.

У ісаставс
біяілагічкага
факультэта
Беларучжага дзяріжаўінага
уінівероітэта
яапквзевда ў суічаісны мюшнт пяць
кафецр: заалогіЛ' бешазванкоівых, зааілоггіа
наэваішк-оівых, фіівашосгіі жывёл, сіістэматы"
кі 'раслшн і фізіялоіЦііі раслк. Коіжшя з
названых ікафедір біяфа,ка вадзе як вайу
кюіва-®ыкл.адчьйіікую, так і игавушва-даследчую работу. Прычмм, навукова-выкладчьтцкая раібота памііж пералкааыт кафе"
драміі разіМіЯрк.оіўів.аецца ў яежаторай сгупені няроўнамерна, віто заяежыць, з аднаоч)
боку, ад опеіЦыфічіных асаблшвасцей алоб"
ныіх кафедр, а з друтгота боіку, і ад колькасці супрацоўншкаіў на даяай кафедры.
Опсцыфштныя
асаібліваоліі
аісойных
кафедр аікрэслена івыступіаюць прьр зшёі^
сііве 3 простым пеіралікам тых дысцыпілін
і праіктычных эапяткаў, якія імі ажыццяўляюіпда. Так, шіцрывлад, кафадра
заалогіі беюпаізвайкюівых айслутоўівае та"
кія курсы, як заалогія, безпазванковых
жывёл, пазваяковыя, энтамалогія, кафедра
заалойі паавангасовых— ваалюгі-ю цазнавтоЕых, параўнаўчую анатомію, эмбрыялюгію,
гісталогію і эоагеаграфію, кафедра фізіялогіі жывёл— ^фізіялютію жы'вёл; кафедра
сістэматышіі раісліін — пджэйшыя рсліяы,
выішэйшыя ра.сдіны, 'мікалютію, геатрафію раісйін і балотазнаўютва; ікафедіра фізіялошш раслін— фізійлогію раіслін, анатомію і ма^рфалогію раслія, мікрабіялогію і
&яаотію раэвіцця раРлін.
Слухашге пераліічаньгх івышэй ікурсаў
і вызіначае сабой фарміііражаяпе буйучлта
совецк.аіга бішага. Асваенне
метадаў
іаследівшііня ў галіне біялогіі і наібыццё
практьмных наівыкау ажыціцяўляевда _ў
часе практычных заяяткаў,
на яінія
наву^чальным пшанам бмфака адвсдавда
зналная доля івучэбнага' насуч
'На практыпны'Х зайятках аюваіваешдіі'
і піраівтычны матарыяш, яйіМ', ж .вядома^,
таж баігата ібіяілогіія. АсаібліФае зшчже Ў
опршве івыхавашя моаадэі на біяфа.ку
манщь так. эвааыя вяіліжк аібо шещыялы
еыя пріктыку''мы. Такк практыкутў
лва: 'лдак на заалогіі, діругі оіа ібатаяіцы.
3 црычыаы знапнага матэрьша,
яжіі

павінеін бьщь аасівоея на шецыяльным
практыйуме, дитя кожінага ■ с'тудшіта'ібіёлага
абавяізвоіва праходжайне адпато з двух
Бялікік пра/ктьгкуіма'ў: .аібо па заалогіі, або
па батаіц’іцы. Гш-ыш самым вызшачаевда
Н'окаторая істутпеяь сяецыяшінаіцыі отуудэнт.аіўібіёлаігаў або ў бок батаяііві, або ў
бок заалоги. Уюогуле-ж рошйца ваміж
сяецыіяіліізуюічыміся па батавіцы і заалогіі
нявна'чная.
Рад іашоўн'Ых лрафіміруючыіх курсаў
эастаецца аібаівяіжовым для ўюк «туціэнтаў-ібіёла.гаў.
^іВяпікуш ддгамоту ў праходжанйі' біяша"
гічных дыецып'лін, аіпрача лекцый ініракгьгчных занятюаў, .а'кавнанщь л:абаратоірьш
пры кафедрах, аранжэрэя, батаміганы сад,
вететацынны домак, ге'рбарый d заалагііч*
мы муізей.
іРабота
'ва ўіказаіН'ЫХ
дапаможных
уетаяовах
дапаўяяецца і паглыбляецца вучэбнай
практыкай.
Вучэбная
практыка яа біяфа.ку, як шір'а'віла, пра"
водзіадца ў тарвені на 1 і II курсах і ў
чэдввні і лшеня ва III кіурсе. Оцуй’энтьг
біёлагі IV курса на щращяту двух летнк
месяцаў праходзяць вытвоірчую практыку
Ў эЕоледьщыях на батаяйньгх сташцыях,
у оталіічных заапарках, або у навуікоша"
даследчьа устаяовах (запаведніках і др.).
Усё гэта мае мэтай .абатацщъ будучага
біёл.аіга ведамі не толькі тэарэтычяага
характара, але і фактычнага, канкрэгнага
Гэтыя-ж веды, •пры ўмОве аў.яаданяя
навіуікай
інавук— ^аС'Ноівамі
’маірюсіізма"
ленііш’зма і праслухеў.ванні яа апошнім, 5
курсе-уігісторыі біялегіі і 'дарвініама, швінны забяіспечьтць фармйріванн'е совещкага
біёлага, які ў далейшым .будэе карыюным
спецыялістам, неза'лежіна ад таго, ці ён
будэе працаіваць ,у навукавацасдедчай
ўставоіве, ці ў сярэдняй япколе.
Дасятненівю іўсебажовай шідрыхтоіўкі
спецыялістаў-біёлагаў, анрача матэрыяльнай базы садзейініічае ў вядоман меры
забяспечрасць 'факультэта высокакваліфікаванымі кадрамі— прафесарада, дацэнтамі
Прафзсар М. МАКУШОК, дэкан біялагіч
Нага факультэта.

Г І С Т А Р Ы Ч Н Ы
ГЮТАРЫЧНЫ фажультэт Велацгускага
дзяржаўната ушаверегтэта рыхтуе кваліфікаваіных настаўнікаў гіеторыі для старэйшых кддсаў сярэдняй піколы' і малодшых
йавуковых работпікаў у галіне гісторыі
для навукова-даследчых устаноў (Акадэміі Навук, музеяў, архіваў). Рад таварьг
Ш'О'ў, ско'нчыўшых гістарьпгны факультэт,
працуюць у ВНУ БССР у якасці асістэнтаў.
Тэрмія навучання ва факультэце пяцігадоівы. За час свайго навучааня студэиты гістарьганага факультэта слухаюць
лекцыі ііа асяовах марнсізйа-лешйізма,
палітычяай эка'номіі, дыялектьганаму і
гістарычнаму матэрыяліэму і па раду гістарычных прадиетау. На першьш курсе
па гісторыі старажытнага свету вывучаюцца: гісторыя першабытна-грамадскага
ладу, старажытната ўсхюду і гісторыя Грэцы'і і Рыма. Н'а II курсе вывучаецца гісторыя сярэдніх вякоў, яа III і IV курсах
— гісторыя мвага часу і гісторыя каланіяльных і залежных краіп. Гісгорыя
СССР чытаеццл на першых трох годах
навучаишя; на I курсе вывучаецца гісторыя пашай радзімы да XIX стагоддзя, на
II курсе— гісторыя X II стагоддзя, а на
III курсе— гісторыя XX стап>д.дзя. Петорыя Беларусі чытаецца па IV курсе.
Па асшвах
марксізма-лепійізйа I па
аспоўпых гістарычньгх дысцыплінах правпдзяцда семінары і практычныя запяткі.
На іі студэнты глыбока пралрацоўваюць
асобныя тверы класікаў марксізмз-ленінізма і гістарычныя першажрьшіцы (летапіоі, дакументы і г. д.).
На IV і Т курсах пачынаецца епецыялізацьш. Студэнт выЕбірае сабе f якалці

ецецыяльнарці адну нэўную галіну гістарычнай навукі, скажам, гісторыю СССР,
гісторыю старажытнага свету. Спецыялізацыя ажыццяўляецца праз слухапне спецыяльных курсаў, работай у спецсеміяары
і над куірсавымі тэмамі. Матэрыял
для апошніх збіраецца ў часе вытворчай
практыкі (работа ў бібліятэках, архівах,
музеях).
'Пры гістарычным факультэце арганізаван рад вучэбна-дапаможных устаноў: кабійет па асновах
марксізма-ленінізма з
выстаўкаў па гісторыі ВЕП(б), гістарычны' кабіпет з вялікай келькасцю кніг,
карт і наглядных дапаможпікаў, гісторыка-археалаг1чны музей. У гэтым годэе пры
гісторыка-археалагічпьш музеі арганізуецца пастаянная выстаўка на тэму: «Baj
радьба беларускага і ўкраінскага народаў
супроць уладарства польскіх паноў».
Факультэт забяспечан кваліфкаванымі
навукавымі кадрамі. Тут працуюць: заолужаны дзенч нзвукі акад. Н. М. Нікольскі, акад. В. Н. Перцаў, два прафесары, дзевяць кандыдатаў навук, рад
старшых выкладчыкаў і шш. Дацэнты Дудкоў, Дочмель, Пьянкоў і Чымбург працу
юць над доктарскімі дысертацыямі.
Пры факультэце выдаецца гістарычная
серыя «Вучоных запісак Унііверсігэта», у
якіх друкуюцца артыкулы і асобныя дасдедванні яавуковых работнікаў і студэнтаў-выдатнікаў. У гэтым годзе выходзяць 3 друку II і Ш вьшускі гістарычпай серыі. Акрамя іх, будзе друвавацца
асобным: выдаянем работа студэнта IV
курса сталінскага стыпендыята
тав.
Абецэдарскага аб барацьбе беларускага

ійро'да суііроць уладарства П'ольскіх павоў у часЫ' паўстатшя Багдана Хмяльеіцкага.
Навуковая і вучэбна-метадычная работа
факультэта сканцэнтравана на кафедрах,
Я'Кія аб’едноўваюць р'одственеыя адзін аднаму прадметы. Ка(^драй асшў марксізма-ленаяізма кіруе кандыдат філасофскіх
навук дацэнт I. С. Чымбург, кафедрай ф>
ласофіі— кандыдат філасофскіх навук да
цэнт I. М. Ільюшын, кафедрай гісторыі
старажытнага свету — акад. Н. М. Hi"
кодьскі, кафедрай гісторыі сярэдніх вякоў — акад. В. Н. Перцау, кафедрай
гі'Сторыі СССР — кандыдат пстарычных
вавук дац. А. П. Пьянкоў, кафедрай гіс"
торы! новага часу — Л. М. Шиеерсоя.
Для падрыхтоўкі навуковых работнікаў
больш вышэншай квалііфікацыі пры истарычным факультэце маецца аспірантура з
трохгадовым тэрмінам навучапня. Заканчваючыя аспірантуру атрымліваюць пасля
абароны дысертацыі вучоную ст^шень
каягдыдата гістарычпых навук і вучонае
званые дацэнта.
ГістарычііЫ' факультэт з’яуляецца адным э маладых факультэтаў Беларуската
дзяржаўнага універсітэта. Аде на працягу сям! год свайго існавання ён наспеў
ужо падрыхтаваць каля ста ©ысокакваліфікаваных гісторыкаў. У гэтым Г'Одзе фа"
культэт зак.анчваюць 24 чалавекі.
Гістарычны факультэт
унгверйтэта
з’яў'Ляецца вядучым рассадткам вышэйшай мстарычнай асветы ў БССР.
А. П. ПЬЯННОУ,
кандыдат гістарычных навук, дэкан
гістарычнага факультэта.

Практычныя заняткі ў хімічнай лабараторыі.

Х і МІЧНЫ
у сучасны момант у нашіай краіне
хімічнай адукацыі
прыдаецца вялікае
значэпне. «Трэцяя пяцігодва,— гаварыў
тав. Модатаў,— ^пяцігодка хіміі». Апошняя пастанова партыі і оовецкага ўрада
аб аоваенні тарфяных масіваў йа тэрыторыі ВССР з’яўляецца далейшнм па"
шырэннем хімічнан базы налпай рэспублікі. Пагэтаму, побач э падрыхтоўкай
хімікаў-тэхношагаў, зцачнае мосца ў сістэме народпай асветы займае і спецыяльная агульнархімічная адукацыя.
Хімічны факультэт Беларускага дзяржаўіаага універсітэта— адзшы ў БССР—
з’яўляецца вышэйшай павучальыай установай, са сцен яюой выхсдзяць хімікі з
шырока.й тэарэтычнай ііадрыхтоўкай. Выхаванцы факультэта, атрымаўшыя высокія тэарэтычныя веды па хіміі, працу
юць у розных галінах чародпай гасііадаркі Совецвага Саюза.
У гэтым годзе Беларускі універсітэт
святкуе свой 20-ці гадовы юбілей. ІІры
падвядзешіі вынікаў работы універсітэта
ў галіне хімічнай асв'Зты за гэты не"
рыяд мы атрымалі цікавы» даныя раз^
меркавання хімікаў на_ рабоце. Прыкладна кадя 50 проц. пітомцаў факультэта
працуюць на хімічных прадпръгемствах
у якасці хімікаў-інжынераў, заводскіх
хімікаў, загадчыкаў кімічных лабараторый, у даследчых інстытутах у якасці
дацэнтаў, асістэнтаў і старшых .іабараптаў.
Аспірантура,якая рыхтуе навуковых
работнікаў вьппэйшам кваліфікацыі, як
у БДУ, так і ў Акадэміі навук, папаўняецца ў аеноўным выхаванцамі хімічпага ' факультэта.
Нарэшце, значная
колькасць заканчваючьгх хімфак працу
юць у якасці гіёдагогаў-хімікаў у сярэдніх школах.
Вучэбпая і матэрыяльная база факуль
тэта з’яўляецца адной з багацейшай у
БССР. Выдатны хімічны корпус. Лабараторыі абсталяваны спецыяльнымі хімічйымі сталамі, шкафамі, газаііраводамі.

вентыляцыяй і апаратурай. Даотатковая
колькасць рэактываў і матэрыялаў даюць магчымасць студэнту на працягу
пяцігадовага нажучання пэўную коль
касць вучэбных гадзін працаваць у лаг
бараторыі.
У навучальпым шгане факуільтэта ка
ля паловы вучэбнага
часу адводзіцца
для практычных
заняткаў у лабараторыях, пачынаючы з першага курса і да
ііятага. А чацвеірты і пягы курсы амаль
поўінасцю прысвечаны' самастойнай рабо"
це ў лабараторыя'Х
па р*азнастайных
практыкумах. На IV курсе па вучзбпаму
плану прадугдеджана двухмесячная вытворчая практыка (май, чэрвень) на буй
ных ХІМІЧНЫХ
прадпрыемствах у гор.
Леніпградзц, Рубежанскім хімкамбіпаце,
Варонежскім заводзе ім. Еірава і ў ін"
шых меецах. Хімікам даецца груінтоўная
падрьіхтоўка на юышэйшай матэматьгцы
і фізіцы (вывучаюцца на I і II курсах),
таму што без ведання апошніх у сучас
ны момант адукаваны 'хімік не мыслім.
Факультэт добра ўкамплектаван прафееарска-выкдадчыцкімі кадрамі. На чатырох кафедрах (пеарганічнай, аналітычнай, аргаііічнай і фізічнай хіміі) працу
юць; адзін акадэмік, адзін член-карэспандэнт Акадэміі навук, два прафесары,
восем дацэнтаў-кандыідатаў
навук (у
большасці— пітомцы хімфака уяіверсітэта)
і дзевяць асістэнтаў.
Усё гэта гаворыць за тое, што хімічны фаікультэт Беларускага дэяржаўнага
універсітэта дае жадаючым працаваць у
надзвычайца цікавай галіпе навукі-хіміі— дастатковую колькасць ведаў і навыкаў.
Хімфак дае такія веды, якія адкрыюць
магчымасці іх уладальніку самому паглыбіць і пашырыць хімію як тэарэтыч"
па, так і практычва на карысць нашай
соцьшлістычнай радзімы.
I. МАРНОЎКА,
кандыдат хімічных навук, дэкан
хімічнага факультэта.
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лабараторыі фізіка-матэматычнага факультэта.

Студэнты

за саиастюанай работай.

Атрымаўшы ©ыпюйівую фыалагіічшуіі
асвету yHiBepemnKara тыпу мае шьфокія
йагчыміаісці для прымянейня евак веда.ў:
ён моіжа займайда не толькі пея'ашаігаганаі
дзеіннаспдо,
але і навужошатдаследчай,
рэдаяшіріокай і г.д.
Фялаланічны
факу'яьтэт
БДУ мае
высшюак/Віаліфікаів.аныя вавуковаіпедаапаатічныя кадры. Так, на фаіюультэце прадуе
буйнейшы ў СССР епецыяліст па старлжытнай літа'рагуры
чден-карэспавдэнт
Акаідашй Наші^тк ССОР Е. В. Hepyxof,
шырока Біядомы сшімі раіботат ў -вашаі
■ крайне і за яе меявамі.
Уее асноўяЫ'Я дыі&цыпліІ'НЫ па Ляікіультац'й вядуць прафесары (Е. В. Петухоў,
М. I. ЕаірнееіВіа"Петрулан, Т. П. Ломцеў) і
да.п]зііггылка,вдьвдаты' вавук (I. В. Гіутаірау,
Вараг, Е. Д. Бязносж, Ю. Д. Дворкіяа і
іншыя).
На

факультэце

вядзецца

вялікая

naByKOBa-iAanMiewraff работа, у якой
маюць

удзел i

студэнты,

щрьг

сістэматычна ,

выходзяць вучоиьЕя заішіскі факультэта, у
ЯКІХ

друвушмща'

вучоным

работы'

яго

праіцаўінікоў. Інтэйісіўная нав|укша"дакле(Г
чая работа працаўнікоў факультэта падымае на яшчэ больш высокую ступень ву-і
У
чэбна-педагагічную работу, якасць выкладання вучэбнйх дысцыплін.
Жадаючы атрымаць вышэйшую універ'
«шикую ф'ілалагічную аснету павінен на*
стіпаіць на фа-ташатьчны факультэт БДУ.

Дэкан філфана праф. Т. П. Л0МЦЕЎ.

