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Б ЕЛАРУСКІ ордэна Пра- 
цоўнага Чырвонага Сцяга 
дзяржаўны універсітэт 

імя У. I. Леніна —  старэйшая 
навучальная ўстанова Савецкай 
Беларусі. За шэсць дзесяцігод- 
дзяў універсітэцкую адукацыю 
атрымалі каля 60 тысяч высо- 
какваліфікаваных спецыялі- 
стаў —  гісторыкаў, філолагаў, 
журналістаў, юрыстаў, фізікаў, 
матэматыкаў, хімікаў, біёлагаў, 
географаў. Многія выпускнікі 
універсітэта сталі вядомымі 
партыйнымі і дзяржаўнымі дзе- 
ячамі, выдатнымі вучонымі, 
пісьменнікамі, работнікамі ас- 
веты і культуры, вядучымі спе- 
цыялістамі розных галін народ- 
най гаспадаркі. Сярод іх —  
пяць Герояў Савецкага Саюза, 
дзевяць Герояў Сацыялістыч- 
най Працы, дзевяць лаўрэатаў 
Ленінска.й прэміі, больш за сто 
лаўрэатаў Дзяржаўных прэмій 
СССР і БССР, прэмій Ленінска- 
га камсамола, звыш трохсот за- 
служаных дзеячаў навукі і 
тэхнікі, культуры, заслу- 
жаных настаўнікаў, юрыстаў, 
работнікаў вышэйшай школы. 
У ліку выпускнікоў універсітэта 
больш за 60 акадэмікаў і чле- 
наў-карэспандэнтаў Акадэміі 
навук СССР' і БССР. Толькі за 
гады X пяцігодкі супрацоўніка- 
мі універсітэта абаронена 20 
доктарскіх і каля 300 кандыдац- 
кіх дысертацый.

Зараз на 12 факультэтах уні- 
версітэта навучаецца 18 тысяч 
студэнтаў. Вучэбны працэс за- 
бяспечваюць 105 кафедр, на 
якіх працуе 145 дактароў на- 
вук, прафесараў, у тым ліку 47 
акадэмікаў і членаў-карэспан- 
дэнтаў АН СССР і БССР, больш 
за 900 дацэнтаў і кандыдатаў 
навук, 40 лаўрэатаў Ленінскай 
і Дзяржаўных прэмій.

У састаў універсітэта ўвахо- 
дзяць 2 навукова-даследчыя ін- 
стытуты, 11 праблемных і галі- 
новых лабараторый, вылічаль- 
ны цэнтр, спецыяльнае канст- 
руктарска-тэхналагічнае бюро з 
вопытнай вытворчасцю, фун- 
даментальная бібліятэка і 3 му- 
зеі.

Асаблівасцю універсітэцкай 
адукацыі з'яўляецца тое, што 
яна базіруецца на глыбокім за- 
сваенні фундаментальных дыс- 
цыплін, фарміраванні навыкаў 
самастойнага пошуку. Гэта да- 
сягаецца тым, што ўвесь вучэб- 
ны працэс пранізаны даслед- 
чай работай, якой актыўна зай- 
маецца звыш 80 працэнтаў сту-

дэнтаў дзённага аддзялення. 
Значная частка іх удзельнічае 
ў навуковых даследаваннях у 
акадэмічных інстытутах і на 
прамысловых ~ прадпрыемствах 
рэспублікі.

Беларускі дзяржаўны універ- 
сітэт карыстаецца высокім між- 
народным аўтарытэтам —  з'яў- 
ляецца членам Міжнароднай 
асацыяцыі універсітэтаў, Між- 
народнай асацыяцыі выкладчы- 
каў рускай мовы і літаратуры, 
20 гадоў вядзе падрыхтоўку 
спецыялістаў для замежных 
краін. Брльш за 4,5 тысячы за- 
межных грамадзян з 64 краін 
свету прайшлі навучанне ў на- 
шым універсітэце, 60 з іх аба- 
ранілі кандыдацкія дысерта- 
цыі.

Студэнты універсітэта паспя- 
хова спалучаюць вучобу з за- 
няткамі спортам і мастацкай 
самадзейнасцю, для чаго тут 
створаны неабходныя ўмовы. 
У мастацкай самадзейнасці 
ўдзельнічаюць больш за 4 ты- 
сячы студэнтаў. Шырока вядо- 
мы нашы калектывы мастац- 
кай самадзейнасці —  народны 
ансамбль танца «Крыжачок», 
народны аркестр народных ін- 
струментаў, народная акадэміч- 
ная харавая капэла, народны 
студэнцкі тэатр і іншыя.

Студэнты універсітэта актыў- 
на ўдзельнічаюць у будаўнічым 
руху. Толькі ў 1981 годзе трох- 
тысячны атрад студэнтаў у пе- 
рыяд працоўнага семестра вы- 
канаў работ на 10 мільёнаў руб- 
лёў.

Сёння універсітэт ужо рых- 
туецца да прыёму новага па- 
паўнення студэнтаў, якіх будзе 
на дзённым аддзяленні 1975*. 
Праводзяцца алімпіяды, дні ад- 
крытых дзвярэй, сустрэчы з 
вучнямі. Прыёмная камісія ад- 
казвае на ўсе пісьмы, якія па- 
ступаюць ад тых, хто жадае 
прыняць удзел у конкурсных 
экзаменах на любы факультэт.

Абітурыент-82! Калі ты кан- 
чаткова вызначыў свой выбар 
і хочаш стаць высокаадукава- 
ным спецыялістам — мы гасцін- 
на адкрываем перад табой 
дзверы флагмана вышэйшай 
школы рэспублікі, праслаўлена- 
га Беларускага ордэна Працоў- 
нага Чырвонага Сцяга дзяржаў- 
нага універсітэта імя У. I. Ле- 
ніна.

У. БЕЛЫ,
рэктар Белдзяржуніверсітэта 

імя У. I. Леніна, 
акадэмік АН БССР.

і

Беларускі ордэна Працоўнага 
Чырвонага Сцяга дзяржаўны  
ун івер сітэт імя У . I. Леніна 
праводзіць у  1982-83 навучаль- 
ным годзе прыём студэнтаў

НА ДЗЁНН АЕ НАВУЧАННЕ ПА 
СПЕЦ Ы ЯЛ ЬНАСЦЯХ:

беларуская і руская мова і 
літаратура, ж урналісты ка, рус- 
кая мова і л ітаратура, гісторыя 
філасофія, правазнаўства, палі 
ты чная эканомія, матэматы  
ка (педагагічны і вытворчы па 
токі), механіка, прыкладная ма 
тэм аты ка, біялогія, геаграф ія  
хім ія (педагагічны і вытворчь 
патокі), ф ізіка (педагагічны  
вытворчы патокі), радыёфізіка 
і электроніка.

НА В ЯЧ ЭРН ЯЕ НАВУЧАННЕ  
ПА СПЕЦ Ы ЯЛЬН АСЦ ЯХ:

руская мова і л ітаратура, 
правазнаўства, гісторыя, хімія, 
геаграф ія, ф ізіка, радыёфізіка і 
электроніка, матэматыка, прык- 
ладная матэматыка.

НА ЗАВО ЧН АЕ НАВУЧАННЕ  
ПА СПЕЦ Ы ЯЛЬН АСЦ ЯХ: 

беларуская І руская мова і 
літаратура, руская мова і літа- 
ратура, правазнаўства, гісто- 
рыя, філасоф ія, ж урналісты ка, 
біялогія, геаграф ія.

КАРОТКІ  ДАВ Е ДНІ К  А Б І Т У Р Ы Е Н Т А
Паступаючыя на дзённае ад- 

дзяленне па спецыяльнасці 
ж урналісты ка праходзяць твор- 
чы конкурс, які праводзіцца з 
15 па 25 ліпеня (па выкліку). 
Матэрыялы на конкурс разам з  
неабходнымі дакументамі для 
паступлення прымаюцца з 15 
чэрвеня па 15 ліпеня. Асобы, 
якія паспяхова прайшлі творчы  
конкурс, дапускаюцца да ўступ- 
ных экзаменаў,

Усе  паступаючыя падаюць 
заяву на імя рэктара універсі- 
тэта  па адзінай форме (прыла- 
ж энне № 6 да Правілаў прыёму 
ў ВНУ). Да заявы прыкладаюц- 
ца: а тэстат  аб сярэдняй адука- 
цыі (арыгінал), характары сты ка  
для паступлення ў  ВНУ, завера- 
ная адміністрацыяй прадпры- 
емства або ўстановы , выпіска з  
працоўнай кніжкі (для ты х, хто  
працуе), медыцынская даведка 
(форма 286), чатыры фота- 
карткі (3x4 см).

На завочнае навучанне па 
спецыяльнасці біялогія прыма- 
юцца асобы, якія маюць адпа-

ведную сярэднюю адукацыю  
альбо працуюць па выбранай ва 
універсітэце ЦІ блізкай спецы- 
яльнасці.

На навучанне з адрывам ад 
вытворчасці па спецыяльнас- 
цях: ж урналісты ка, правазнаў- 
ства, ф іласоф ія, палітычная  
эканомія прымаюцца, як праві- 
ла, асобы, якія маюць стаж  
практы чнай работы не менш  
чым 2 гады.

Асобы, якія паступаю ць ва 
ун іверсітэт, здаюць экзамены  
ў залеж насці ад выбранай спе- 
цыяльнасці па ды сцы плінах:

на спецы яльнасць БЕЛ АРУ- 
СКАЯ I РУСК А Я МОВА I ЛІТА- 
Р А ТУРА  — па рускай мове і 
літаратуры  (пісьмова), белару- 
скан мове і л ітаратуры  (пісьмо- 
ва і вусна), гісторы і СССР  
(вусна);

на спецыяльнасці РУСКА Я  
МОВА I Л ІТА РА ТУ РА , Ж УРН А- 
Л ІСТЫ К А , Г ІС Т О Р Ы Я , ФІЛА- 
СОФІЯ, ГІРАВАЗН А УСТВА  — па 
рускай мове і літаратуры  
(пісьмова і вусна), гісторы і

СССР (вусна), замежнай мове 
(вусна);

на спецы яльнасці Ф ІЗ ІК А , 
М АТЭМ АТЫ КА, М ЕХАН ІКА,
П РЫ КЛАДНАЯ М АТЭМ АТЫ КА, 
Р А Д Ы ЁФ ІЗ ІК А  I ЭЛ ЕКТРО Н ІКА
— па матэматыцы (пісьмова _і 
вусна), фізіцы (вусна), рускай  
мове і л ітаратуры  (пісьмова);

на спецы яльнасць ХІМ ІЯ — 
па хім іі (вусна), матэматыцы  
(вусна), ф ізіцы (вусна), рускай  
мове і л ітаратуры  (пісьмова);

на спецы яльнасць БІЯЛОГІЯ
— па біялогіі (вусна), хіміі (вус- 
на), матэматыцы (вусна), рускай  
мове і л ітаратуры  (пісьмова);

на спецы яльнасці ГЕА ГР А Ф ІЯ  
I ПАЛ ІТЫ ЧН АЯ ЭКАНОМІЯ — па 
матэматыцы (вусна), геаграф іі 
(вусна), гісторы і СССР (вусна), 
рускай мове і л ітаратуры  
(пісьмова).

З А У В А ГА : узнагародж аны я па 
заканчэнні сярэдняй школы  
залатым (сярэбраным) медалём 
або скончыўшы я сярэднюю спе- 
цыяльную або праф есійна-тэх- 
нічную  навучальную  ўстанову

з дыпломам з адзнакай здаюць 
экзамены толькі па адной з 
ды сцыплін, а іменна: паступаю- 
чыя на спецы яльнасць белару- 
ская і руская мова і літарату- 
ра — па беларускай мове і лі- 
таратуры  (вусна), на спецыяль- 
насць руская мова і літарату- 
ра — па рускай мове I літара- 
туры  (вусна); на спецы яльнасць  
ж урналісты ка пасля праходжан- 
ня творчага конкурсу — па 
рускай мове і л ітаратуры  або 
(па жаданню паступаю чага) па 
беларускай мове і л ітаратуры  
(вусна); на спецы яльнасці матэ- 
маты ка, м еханіка, прыкладная  
м атэм аты ка, паліты чная экано- 
мія — па матэматыцы (вусна); 
на спецы яльнасці ф ізіка, ра- 
ды ёф ізіка і электроніка — па 
фізіцы (вусна); на спецыяль- 
насць хім ія — па хім іі (вусна); на 
спецы яльнасць біялогія — па бія- 
логіі (вусна); на спецы яльнасць  
геаграф ія — па геаграф іі (вусна); 
на спецы яльнасці гісторы я, фі- 
ласоф ія, правазнаўства — па 
гісторы і С С С Р  (вусна).

Пры здачы экзам ена з адзна- 
кай «пяць» яны вызваляюцца 
ад далейшай здачы ўступ н ы х  
экзам енаў, а пры атрыманні 
адзнакі «чатыры» або «тры» 
здаюць экзамены па ўс іх  адпа- 
ведных ды сцыплінах.

АЎДЫТОРЫІ
ЧАКАЮЦЬ

ДАСТОЙНЫХ



ЗА АПОШНЯЕ дзесяцігоддзе 
агульнве раэвіццё ведаў прывя- 
ло да пераканання, што выву- 
чэнме амаль усіх навук патра- 
буе пэўнага выкарьістання ма- 
тэматыкі. Матэматыка і яе ме- 
тады эараз аказаліся неабход- 
нымі для біялогіі і псіхалогГ 
сацыялогіі і гісторыі, юрыспру- 
дэнцыі і эстэтыкі, лінгвістыкі 
і экалогіі, гнасеалогіі і экано- 
мікі. Інтэнсіўны працэс матэма- 
тыэацыі многіх навук і развіц- 
цё вылічальнай тэхнікі аказалі 
надзвычам вялікі ўплыў і на 
ўсю матэматыку, расшырыўшы 
і ямасма эмяніўшы яе магчы- 
масці.

Сёння інтарэс да матэматыкіІабумоўлены не толькі аыключ- 
най прымяняльнасцю, перспек- 
тывай развіцця. Матэматыка 
прыцягвае сваёй унутранай ло- 
гікай, хараством, строгасцю 
прыгажосцю.

Механіка на падстаае тэарэ-Ітычнага і эксперыментальнага 
аналіэу э'яў даследуе і распра- 
цоўвае асноўныя законы руху 
цел, вывучее механічныя ўлас-І 
цівасці розных асяроддзяў, 
аыражае гэтыя эаконы і ўлас- 
ціаасці ў аыглядзе матэматыч- 
ных суадносін, стаарае тэарэ-Ітычныя асноаы разлікаў, якія 
прьГмяняюцца ў самых раэна- 
стайных галінах тэхнікі і наву- 
кі. Пры гэтым механіка не 
толькГ аыкарыстоўаае, але іІразаіаае матэматыку, узбагачае 
яе новымі падыходамі, паста- 
ноўкамі і метадамі. Гэтым ар- 
ганічным узаемадзеяннем ма- 
тэматыкі і механікі тлумачыцца 

сумесная падрыхтоўка спецыя- 
лістаў па механіцы і матэматы- 
цы на механіка-матэматычным 
факультэце.

Набор і падрыхтоўка спецыя- 
лістаў на факультэце эдэяйсня- 
ецца на навукова-аытворчым, 
навукова-педагагічным аддзя- 

леннях і аддзяленні механікі.

І Студэнты атрымліваюць фун- 
даментальную матэматычную 
падрыхтоўку. Вялікая ўвага ад- 
даецца таксама дысцыплінам, 
якія адкрыааюць шырокія маг- 
чымасці для лрыкладання ма- 

тэматыкі; аылічальныя машы- 
ны і праграміраванне, метады 
аылічэнняў, аўтаматыэаааныя 
сістэмы кіравання, метады ап- 
тыміэацыі і інш. 3 першага 
курса студэнты факультэта эна- 

ёмяцца з работай ЭВМ у вылі-Ічальным цэнтры уніаерсітэта. 
На навукова-яытворчым ад- 

дзяленні робіцца акцэнт на на- 
аучанне пастаноўцы і рашэнню 
розных матэматычных задач. 
Студэнты навукова-педагагічна- 
га аддзялення яывучаюць дыс-Іцыпліны псіхолага-педагагічна- 
га характару. На аддзяленні 
механікі разам з матэматычны- 
мі дысцыплінамі вывучаюцца 
гідрамеханіка, тэорыя пругкас- 

ці і інш.
3  трэцяга курса студэнты фа- 

культэта аыбіраюць больш вуз- 
кую спецыялізацыю на адной 
э кафедр, слухаюць спецкур- 
сы і ўключаюцца ў работуспе- 
цыяльных семінараў. Удзел у 

рабоце нааукояых гурткоў, на-Іпісанне курсааых і дыпломмых 
работ стаарае ўмояы для раз- 
віцця нааыкаў наяукояа-даслед- 
чай дзейнасці.

У апошнія гады факультэт 
эаключыў дагаворы аб супра-Іцоўніцтве з многімі нааукоаы- 
мі ■ аучэбнымі цэнтрамі рэс- 
лублікі і краіны, такімі, як АН 
БССР, з некаторымі аддзеламі 
АН СССР, двума матэматычны- 
мі факультэтамі МДУ і іншымі.

! У здзяйсненні вучэбнага пра- 
цэсу, акрамя кваліфікааанага 
прафесарска-еыкладчыцкага са- 
ставу факультэта, удзельніча- 
юць буйныя яучоныя і спецыя- 
лісты інстытута матэматыкі 

АН БССР, галіноаых нааукояа- 
даследчых інстытутаў, вядучых 
прадпрыемстааў рэспублікі. 
Усё гэта стварае ўмовы для да- 

лейшага павышэння ўзроўню 
падрыхтоўкі спецыялістаў э улі- 
кам сучасных дасягненняў на- 
I  вукі і вытворчасці і спецьіфікі 
I будучай работы аыпускнікоў.М . ГАРАШЧУК. 

дэкан механіка- 
I . матэматычнага факуяьтэтв.

СЁННЯ ў Беларусі, бадай, 
няма друкаванага органа, камі» 
тэта па радыёвяшчанню і тэле- 
бачанню, выдавецтва, дзе б не 
працавалі аыпускнікі нашага 
факультэта. Каля 3 тысяч ба 
цоў ідэалагічнага фронту ад 
точвалі тут сваё прафесійнае 
майстэрстаа. I сёння факультэг 
па праву ганарыцца сааімі вы 
пускнікамі,

3 кожным годам журфак 
расце і раэаіваецца, становіцца 
мацнай яго матэрыяльная ба 
эа. Любяць студэнты зеймацца 
ў фоталабараторыі, у аучзбнай 
тэлестудьіі. Хутка ўступіць 
строй тыпалабараторыя, дэе 
будучыя журналісты эмогуць 
дэталёва аэнаёміцца з усім 
этапамі гаэетнай вытворчасц 

На факультэце журналістыкі 
аучыцца нялёгка, але цікааа 
За ляць гадоў аучобы будучы 
журналіст абавяэаны глыбока 
ааалодаць марксісцка-ленін 
скай тэорыяй, вывучыць гіста 
рычны аопыт КПСС і сучасныя 
метады ідэалагічнай барацьбы 
добра ведаць актуальныя лраб- 
лемы і эаконы сацыялістычнай 
эканомікі, навукоаа-тэхнічнага 
прагрэсу, нааучыцца аналіза- 
ваць гаспадарчую дэейнасць 
прадпрыемстваў, прынцыпы 
арганізацыі сацыялістычнага 
спаборніцтва, навучыцца з пар- 
тыйных пазіцый абагульняць 
з'явы і факты грамадскага 
жыцця і даходліва асвятляць 
іх, набыць навыкі карэспан- 
дэнцкай і рэдактарскай рабо- 
ты. Вось чаму на факультэце, 
акрамя звычайных універсітэц- 
кіх курсаў, вывучаецца і шэраг 
спецыяльных: тэорыя і прак- 
тыка савецкай журналістыкі, 
тэорыя і практыка радыёая- 
шчання, журналісцкае майстэр- 
стаа, гісторыя рускай, партый- 
на-савецкай, замежнай рабочай 

камуністычнай журналістыкі, 
тэхніка афармлення газет, ра- 
дыё- і тэлепередач, аснояы эка- 
номікі сельскай гаспадаркі і 
прамысловасці, савецкае права, 
прыкладная сацыялогія, прак- 
тычная*Стылістыка і рэдагаван- 
на. Акрамя таго, выпускнікі фа- 
культэта атрымліваюць фунде- 
ментальную падрыхтоўку па 
рускай і беларускай моаах, бе- 
ларускай і замежнай літарату- 
ры, аыаучаюць асноаы фотарэ- 
партажа, тэхніку машыналісу, 
набываюць практычныя наяыкі 
журналісцкай работы не толь- 
кі за час лабараторных і прак- 
тычных заняткаў, але і ў перы- 
яд аучэбна-азнаямленчай, аы- 
таорчай і лараддыпломнай 
практык, якія яны праходзяць 
у рэдакцыях раённых і шмат- 
тыражных, абласных, галіновыж 

рэспубліканскіх газет, у камі- 
тэтах па радыёавшчанню і тэ- 
лебачанню.

Паступаючыя на факультэт 
абааяэаны даказаць, што іх аы- 
бар неаыпадкояы. Гэтай мэце 
служыць тяорчы конкурс, які 
праводэіцца ў ліпені ў некаль- 
кі этапаў. Спачатку абітурыем- 
ты накіроўваюць у прыімную 
камісію свае публікацыі, сцэ- 
нарыі радыё- і тэлеперадач і, 
дадаткова, нідзе не апублікава- 
ныя работы, якія ацэньвае спе- 
цыяльнае журы з аопытных 
журналістаў і в ыкл а д чыкаў. 
Тыя, хто прайшоў папярэдні 
этап, вьіклікаюцца ва універсі- 
тэт, дзе пішуць работу. Яе 
мзта еыявіць і і  журналісцкія 
здольнасці. 3  пераможцамі гэ- 
тага этапа прааодэіцца вуснаа 
субяседаванна, у час якога вы- 
яўляецца іх грамадска-палітыч- 
ная актыунасць, шырыня інта- 
рэсаў, агульны кругагляд.

Усе паступаючыя абавязаны 
прадстаяіць у прыбмную ка- 
місію характарыстыкі-рэкамен- 
дацыі тых газет, часопісаў, ка- 
мітэтаў па радыёаяшчанню і тэ- 
лебачанню, дзе яны супрацоў- 
нічалі.

Усіх, каго не палохаюць цяж- 
касці журналісцкіх дарог, хто 
гатоаы «трое суток шагать, 
трое суток не спать радн не- 
сколькні строчек в газете», хто 
хоча паспрабаваць мукі і радас- 
ці творчасці, хто гатовы данесці 
праўду аб нашых днях будучым 
пакаленням,—  усім ім сёння мы 
гаворым: «Калі ласка, на фа- 
культэт журмалістыкіі»

П. ТКАЧОУ, 
дэкан факультэта 

журналістмкі.

АДРАС ТВАЁЙ МАРЫ—НАШЫ ФАКУЛЬТЭТЫ: ХІМІЧНЫ

ФІДАААГІЧНЫ
ВЫШЭЙШАЯ філалагічна 

адукацыя ў Беларусі бярэ свой 
пачатак з часу арганізацыі уні 
яерсітэта. I мы ганарымся тым 
што сярод першых выкладчы 
каў беларускай філалогіі быў 
народны паэт БССР К. М. Міц 
кевіч (Якуб Колас).- У  даваен 
ныя гады на факультэце праца- 
аалі такія аядомыя філолагі, як 
I. I. Замоцін, Я. I. Барычэўскі 
А. М. Вазнясемскі, М. М. Піа- 
туховіч і іншыя.

На факультэце вядзецца пад- 
рыхтоўка па дзаюх спецыяль- 
насцях: беларускай і рускай 
мове і літаратуры; рускай моае 

літаратуры. Вучэбную, наауко- 
вую і аыхаваўчую работу ая- 
дуць 7 кафедр, якія аб'ядноў- 
ваюць вялікі навукова-ледага- 
гічны калектыў. Саае багатыя 
ееды і любоў да родных бела- 
рускай і рускай моў і літара- 
тур перадаюць моладзі аысо- 
какваліфікаваныя спецыялісты

На факультэце грунтоўна 
яыаучаюцца грамадскія наяукі: 
гісторыя КПСС, марксісцка-ле- 
нінская філасофія, палітычная 
эканомія, наяуковы камунізм, 
асновы навуковага атэіэму, гіс- 
торыя філасофіі, марксісцка- 
ленінская этыка, логіка, марк- 
сісцка-ленінская эстэтыка, гіс- 
торыя СССР і гісторыя БССР.

Акрамя родных моў і літара- 
тур, усе студэнты аыаучаюць 
таксама эамежныя мовы (анг- 
лійскую, нямецкую, француэ- 
скую, іспанскую), лацінскую 
моау і славянскія мовы (поль- 
скую, серба-харвацкую, чэш- 
скую, балгарскую). На першым 
курсе студэнтам чытаецца курс 

Уаодзіны ў слецыяльнасць».
Сярод дысцыплін, якія вы_- 

значаюць філалагічную пад- 
рыхтоўку студзнтаў, патрэбна 
адэначыць мовазнаўчыя і літа- 
ратураэнаўчыя.

Да моаазнаўчых дысцыплін 
адносяцца курсы ўводзін у мо- 
вазнаўстаа і агульнае моаа- 
знаўства, уаодэіны ў славян- 
скую філалогію, стараславян- 
ская моаа, дыялвкталогія, асно- 
вы культуры мовы. Найболь- 
шая колькасць гадзін адво- 
дзіцца на курс сучаснай б.ела- 
рускай (рускай, славянскай) лі- 
таратурнай мовы і яе гісторыі 
як дысцыпліны.

Літаратураэнаўчыя дысцыплі- 
ны ўключаюць у сяба ўвбдэі- 
ны ў  літаратураэнаўстаа, тзо- 
рьпо літаратуры, гісторыю кры- 
тыкі, вусную народную твор- 
часць, гісторыю літаратуры, су- 
часную сааецкую літаратуру, 
гісторыю замежных літаратур і 

таратур народаў СССР.
Факультэт ганарыцца тым, 

што сврод яго выпускнікоў 
ёсць аадомыв пісьменнікі і 
паэты: К. Крапіва, П. Броўка, 

Глебка, К. Чорны, П. Трус, 
Мележ, А. Адамоеіч, I. Наву- 

менка і многія іншыя. I зараэ 
літаратурным аб'яднанні «Уэ- 

лёт» рыхтуецца стаць пісьмен- 
нікамі і крытыкамі творчая мо- 
ладэь факультгга.

Пры кафедрах працуюць 
гурткі, у  якіх студэнты займа- 
юцца навукова-даследчай ра- 
ботай.

Факультзт — буйнейшы 
цэнтр у краіне па падрыхтоў- 
цы русістаў длв замежных кра- 
н. Толькі за апошнія 10 год на 

ілфаку прайшлі навучанне ка- 
ля 400 студэнтаў з ГДР, ПНР, 
СФРЮ, ЧССР, НРБ, Францыі, 
Даніі, Ірака, Судана, йемена, 
Малі, Ганы і іншых краін.

Таго, хто хоча глыбока па- 
знаць таямніцы роднай моаы і 
літаратуры, факультэт чакае ў 
сааія аўдыторыях.

А. ВОЛК, 
дэкан філалагічнага 

факультэта.

ГЕАГРАФІЧНЫ
ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ—  

аядучы цэнтр падрыхтоўкі сту- 
дэнтаў па фізічнай, эканаміннай 
геаграфіі, геамарфалогіі, края- 
знаўству і методыцы арганіза- 
цыі экскурсійнай справы. У  
саставе факультэта сем кафедр 
і дэве навукова-даследчыя ла- 
бараторыі: праблемная лаба- 
раторыя меліярацыі ландшаф- 
таў і галіноаая лабараторыя во- 
зераэнаўства, геолага-мінера- 
лагічны музей, вучэбная геаг- 
рафічная станцыя «Заходняя 
Бераэіна», Браслаўская лімна- 
лагічная станцыя.

Студэнты факультэта атрым- 
ліваюць вялікую і разнастай- 
ную прыродаэнаўча-навукоаую, 
грамадскую і спецыяльную 
падрыхтоўку. Акрамя агульна- 
адукацыйных прадметаў і гра- 
мадскіх дысцыплін, выкладаец- 
ца шмат спецкурсаў: вылі- 
чальная матэматыка э асновамі 
праграміравання, матэматычныя 
метады ў геаграфіі, геалогія і 
карысныя аыкапні СССР, акія- 
налогія, агульная тапаніміка, 
асновы ландшафтазнаўства, фі- 
зіка- і эканоміка-геаграфічнае 
раяніраванне, статыстыка, ас- 
новы прамысловай і сельскагас- 
падарчай вытворчасці, фізіка- 

эканоміка-геаграфічнае кар- 
цірааанне, эканамічная геагра- 
фія прыродных рэсурсаў, ас- 
новы экскурсазнаўства, рэкрэ- 
ацыйная геаграфія, асноўныя 
праблемы фізічнай і эканаміч- 
най геаграфіі, геаграфічныя 
асновы меліярацыі, геафізіка 

геахімія ландшафтаў, края- 
знаўстаа і турыэм, аеновы ра- 
ённай планіроўкі, народнагас- 
падарчае планаванне, асновы 
гааграфічнага прагнаэірааання, 
біясфера і прыродааыкары- 
станне і інш.

Значнае месца ў падрыхтоў- 
цы спецыялістаў-географаў на- 
лежыць вучэбна-вытаорчым 
практыкам. Студэнты I і II кур- 
саў на геаграфічнай станцыі 

Заходняя Беразіна» прахо- 
дэяць вучэбную практыку па 
тапаграфіі, геалогіі, гідрало- 
гіі, геамарфалогіі, глебаэнаўст- 
ву, метэаралогіі, біягеаграфіі, 
ландшафтаэнаўству і эканаміч- 
най геаграфіі. Штогод комл- 
лексная геаграфічная практыка 
студэнтаў II курса прааодэіцца 
эа межамі рэспублікі (у Кар- 
патах, на Каўказе і Урале, у 
Карэліі і Сярэдняй Азіі). Для 
больш глыбокага выаучэння 
прыроды, насельніцтва і гаспа- 
даркі замежных краін студэн- 
ты накіроўваюцца ў Балгарыю, 
Югаславію і Польшчу. Стар- 
шакурснікі праходзяць вытаор- 
чую практыку ў навукова-да- 
следчых, првектных, планавых 

гвспадврчых арганізацыях, 
уключаюцца ў састаў экспа- 
дыцьій, якія праводэяць рабо- 
ту ў Беларусі і за яе межамі 
Забайкалле, Далёкі Усход, 

Сярэдняя Аэія, Каўказ і інш). 
Студэнты факультзта пры- 
маюць актыўны ўдзел у на- 
вукоаа-даследчай рабоце. 
Пры ўсіх кафедрах * працуюць 
нааукова-даследчыя гурткі.

Факультэт рьіхтуе кадры спе- 
цыялістаў-географаў для маау- 
кова-даследчай і вучэбна-мата- 
дычнай работы. Выпускнікі фа- 
культэта працуюць у агульна- 
адукацыйных школах, сярэдніх 

вышэйшых нааучальных уста- 
ноаах, інстытутах АН БССР, 
праектных і планааых арганіза- 
цыях, на картаграфічных лрад- 
прыемствах, у гідраметэаслуж- 
бв/. абласных і гарадскіх экс- 
курсійных бюро, на турбазах.

М. РАМАНОУСКІ. 
дэкан геаграфічнага 

факультэта.

БІЯААГІЧНЫ
У ЦЯПЕРАШНІ час біялогія 

як тэарэтычная аснова меды- 
цыны, сельскай, ляснон і па- 
ляўнічай гаспадаркі і шэрагу 
іншых біялагічных аытаорчас- 
цей (антыбіётыкаў, біяпрэпара- 
таў і інш.) стала непасрэднай 
вытворчай сілай. Перад біяло- 
гіяй стаіць таксама грандыёэ- 
ная і актуальная эадача: поў- 
нае асваенне біялагічных рэ- 
сурсаў нашай планетьі і іх за- 
хаванне.

Атрымаць любімую спецы- 
яльнасць — рэальная мара 
Можна выбраць любую э дзе- 
сяці ВНУ нашай рэспублікі, на 
факультэтах якой праводэіцца 
падрыхтоўка біёлагаў. Сярод 
іх біялагічны факультэт БДУ 
з'яўляецца аядучым. На ім 
рыхтуюць кааліфікаааных бія- 
хімікаў, гідрабіёлагаў, генеты- 
каў і цытолагаў, мікрабіёлагаў, 
фізіёлагаў раслін, фіэіёлагаў 
чалавека і жывёл, заолагаў і 
батанікаў, спецыялістаў па ахо- 
ае прыроды.

У мінулым годзе біялагічны 
факультэт лерайшоў у новы 
высотны, прасторны светлы бу- 
дынак, дзе ёсць першакласньія 
аўдыторыі і лабараторыі, якія 
абсталяааньі сучаснай апарату- 
рай.

Вучэбную практыку студэнты- 
біёлагі лраходзяць у аучэбных 
лабараторыях кафедр, у наву- 
кова-даследчых лабараторыях 
факультэта, у батанічным садзе 
універсітэта, у эаалагічным му- 
зеі, аранжарэі, аучэбна-даслед- 
чай гаспадарцы «Шчамысліца» 
і на біястанцыі «Нарач».

Пасля агульнабіялагічнай, 
фізіка-матэматычнай I хімічнай 
падрыхтоўкі студэнты э III кур- 
са прыступаюць да спецыяліза- 
цыі ў выбранай імі галіна бія- 
логіі: на кафедрах яны слуха- 
юць спецьіяльныя лекцыйныя 
курсы, праходзяць спецпракты- 
кум, выконваюць курсавыя і 
дыпломныя работы. Студэнты 
шырока прыцягваюцца да на- 
■уковых даследвванняў па за- 
даннях кафедр. Пры кафедрах 
і лабараторыях працуюць дэе- 
вяць студэнцкіх нввуковв- 
даследчых гурткоў. Члены 
студэмцкага наауковага та- 
■арыства актыўна ўдэельніча- 
юць у рэспубліканскіх і ўсеса- 
юэных конкурсах. I, як прааі- 
ла, работы іх заслугоўааюць 
аысокай ацэнкі. Ммогія э іх 
публікуюцца ў навуковых збор- 
ніках.

Выпускнікі накіроўваюцца на 
работу ў вкасці настаўнікаў св- 
рэдміх шкоя, выкладчыкаў ся- 
рэдніх спецыяльных навучаль- 
ньіх устаноў і інстытутаў, аа 
ўстановы сістэмы Дэяржаўнага 
камітэта па ахове прыроды, 
дзяржаўныя эапаведмікі, паляў- 
нічыя гаспадаркі, на прамысло- 
выя прадпрыемствы, а студэн- 
ты, якія праявілі схільнасць да 
навукова-даследчай работы —  
у лабараторыі і аспірантуру 
універсітэта, у інстытуты Ака- 
дэміі нааук БССР, а таксама у 
навукова-даследчыв інстытуты 
Міністзрства сельскай гаспа- 
даркі, Міністэрства аховы зда- 
роўв.

Спвцыяліствм, якія скончылі 
біялагічны факультзт, прысвой- 
ваецца кваліфікацыя біёлаг 
■ыкладчык біялогіі і хіміі.

А. ШУКАНАЎ, 
Дхкан біялагічнага 

факультэта.

ПРЫШДНОЙ
МАТЭМАТЫКІ
ФАКУЛЬТЭТ прыкладной ма- 

тэматыкі быў створаны ў 1970 
годэе з мэтай лрафесіянальнай 
падрыхтоўкі ў Беларусі матэ- 
матыкаў-прыкладнікоў, спецыя- 
лістаў у галіне лрымянення ма- 
тэматычных метадаў вырашэн- 
ня і даеяедавання самых роз- 
ных задач, якія ўзнікаюць у 
навуцы, тэхніцьг і іншых галі- 
нах народнай гаспадаркі, з шы- 
рокім выкарыстаннем сучас- 
ных хуткадзеючых электронных 
вылічальных машын. Гэта спе- 
цыялісты, якія ввлодаюць глы- 
бокімі ведамі па агульнатэарэ- 
тычных і спецыяльных матэма- 
тычных дысцьіплінах, добра 
знаёмы з магчымасцямі ЭВМ і 
здольны разам э прадстаўніка- 
мі іншых спецыяльнасцей вёсці 
нааукова-даследчую работу па 
складанню матэматьічных ма- 
дэляў розных працэсаў, рас- 
працоўцы алгарытмаў іх лічба- 
вага рашэння на ЭВМ, а такса- 
ма па стварэнню матэматычна- 
га эабеспячэння аўтаматьізава- 
ных сістэм кіравання ЭВМ і 
праектаванню саміх АСК і іх 
комплексаў.

На працягу першых двух год 
студэнть^^культэта п ^ ^ іад-  
ной матЗН^ ікі атрыАі. .юць 
глыбокую агульнанаауковую 
падрыхтоўку, якая ўключае ас- 
ноўныя матэматычныя дысцып- 
ліны, а таксама асновы эксплу- 
атацыі ЭВМ. Спецыяльнасць 
прыкладная матэматыка ўклю- 
чае тры спецыялізацьіі: пры- 
мяненне сродкаў вылічальнай 
тэхнікі, матэматычнае забеспя- 
чэнне ЭВМ і мотэматычнае за- 
беспячэнне АСК. Вытворчую і 
пераддыпломную практыку сту- 
дэнты праходзяць на прадпры- 
емствах і ў навукоаа-даследчых 
арганіэацыях па месцу сваёй 
будучай работы.

Навучанне эаканчваецца аба- 
ронай дыпломнага праекта і 
здачай дэяржаўнага экзамена 
па навуковаму камуніэму. Вы- 
пускнікам факультэта прысвой- 
■аецца кааліфікацыя матэматы- 
ка. Яны накіроўваюцца на ра- 
боту ў навукова-даследчыя ін- 
сты туты А Б  прадпрьІр'^Чаў 
электро^Рн'і радыёпріл- _.ло- 
васці, вылічальныя цэнтры, а 
таксама ў іншыя арганізацыі, 
якія выкарыстоўваюць ЭВМ. 
Лепшыя студэнты працягааюць 
вучобу ў аспірантуры.

Уся вучэбная і навукова-да- 
следчая работа са студэнтамі 
вядэецца выкладчыкамі васьмі 
кафедр, супрацоўнікамі дзаюх 
галіновых лабарвторый і вылі- 
чальнага цэнтра, а таксама вя- 
домымі спецыялістамі э прад- 
прыемстваў і ўстаноў, з якімі 
факультзт падтрымліаае наву- 
кова-тэхнічнае супрацоўніцтва.

У 1982 годзв на факультэцв 
адкрыааацца вячэрняе аддэя- 
ленне, тым самым выпускмікі 
радыётэхнікума і політэхнікума 
і іншыя абітурыёнты, якія спе- 
цыяліэаваліся на прыкладной 
матэматыцы ці маюць дачы- 
нанне да ЭВМ, | будуць мець 
магчымасць павышаць кааліфі- 
кацыю беэ адрыэу ад вытвор- 
часці.

Вялікая ўвага ёддаецца сама- 
стойнай навухова-даследчай 
рабоца студэнтвў. На факультэ- 
це працуюць студэнцкія наву- 
кова-даследчыя лабараторыі, у 
якіх студэнты, выкарыстоўваю- 
чы тэарэтычныя веды, распра- 
цоўваюць пакеты прыкладных 
праграм для вырашэння роз- 
ных эадач народнай гаспадарк 
і ўкараняюць перспектыўнае 
матэматычнав і эабеспячэнне 
АСК і ЭВМ.

В. КОРЗЮК, 
дэкан факультэта 

прыкладной матэматыкі.

ФІЗІЧНЫ
НЕАБСЯЖНЫ свет фізічных 

з яў вакол нас, і ён варты таго, 
каб яго даследаванню прысая- 
ціць сваё жьіццё. I не толькі 
таму, што вывучэнне фунда- 
ментальньіх праблем у фіэіцы 
набліжае нас да раэумення па- 
ходжання і эвалюцыі сусвету, 
жыцця і розуму. Поспехі фіэікі 
абумоўліваюць і перспектьівы 
развіцця нашай цывіліэацыі: 
фізіка з’яўляецца і асновай су- 
часнай нааукі і тэхнікі. I, безу- 
моўна, з далейшым пранікнен- 
нем чалавека ў космас і мік- 
расвет эначэнне фіэікі ў жыцці 
чалавецтва стане яшчэ больш 
выэначальным.

Прымяненне фізічных мета- 
даў даследавання абумоаіла 
нябачаньі росквіт сучаснай бія- 
логіі і медыцыны, электронікі, 
хіміі і г. д. Зараз няма нівод- 
най галіньі навукі і народнай 
гаспадаркі, якія б не мелі па- ] 
рэбы ў спецыялістах-фізіках 

высокай кваліфікацьіі. Такіх 
спецыялістаў рьіхтуюць на фі- 
зічным факультэце. У яго са- 
стаў уваходзяць 10 кафедр, 
якія эдзяйсняюць падрыхтоў- 
ку фізікаў са спецьіяліэацыямі 

самых рознабаковых галінах 
сучаснай фізічнай навукі: тэа- 
рэтьічнай фіэіцы, фіэіцы ядра 

элементарньіх часціц, фізіцы 
ядзерных энергетычных уста- 
новак, фізіцы цвёрдага цела, 
біяфіэіцы, фізіцы паўправадні- 
коў, оптьіцы і спектраскапіі, 
цеплафізіцы, оптыкаэлектроні- 
цы, мікраэлектроніцы, радыя- 
цыйным матэрыялазнаўстве.

ВыСокі тэарэтычны ўэровень 
агульнанавуковай і агульнапра- 
фесіянальнай падрыхтоўкі, якая 
баэіруецца на фундаменталь- 
най матэматычнай аснове ў 
спалучэнні са спецыяліэацыяй 

адной э галін фіэікі, дазва- 
ляе выпускнікам навукова-вы- 
творчага патоку факультэта ад- 
разу ж пасля эаканчэння уні- 
аерсітэта ўключыцца ў сама- 
стойную вытворчую або наву- 
кова-даследчую работу на 
прадпрыемствах рэспублікі ці 

навукова-даследчых інстыту- 
тах, а выпускнікам навукова- 
педагагічнага патоку —  стаць 
еыкладчыкамі ВНУ, тэхмікумаў, 
прафесійна-тэхнічных аучылі- 
шчаў, сярэдніх школ.

Сярод выпускнікоў фіэічна* 
га факультэта 4 Героі Са- 
цыялістычнай Працы, 2 акадэ- 
мікі АН СССР, 15 акадэмікаў і 
членаў-карэспандэнтаў АН 
БССР, 6 лаўрэатаў Ленінскай 
прэміі, эвыш 30 лаўрэатаў 
Дэяржаўных прэмій СССР, 
БССР і прэмій Лемінскага кам- 
самола. Выпускнікамі фізічнага 
факультэта эроблена 4 адкрыц- 
ці ў галіне фізікі.

Фіэіка —  нааука лярэдняга 
краю, навука-раэведчык, ме- 
жы яе ляжаць у галіне фанта- 
стыкі, а часам і подзвігу. Яна 
настолькі цікавая, наколькі 
цяжкая.

Фіэіка чакае эахопленыхі

Э. ШПІЛЕЎСКІ, 
дэкан фіэічнага 

факультэта.

ГІСТАРЫ4НЫ
РАЗУМЕЦЬ свет не толькі су- 

часны, але глыбока аедаць і мі- 
нулае грамадства, каб прадба- 
чыць яго будучыню, —  асноў- 
ная эадача гісторыка.

На факўльтэце тры аддэялен- 
: гісторыі, палітэканоміі, фі- 

ласофіі. Выпускнік гістфака —  
гэта спецьіяліст з гльібокай 
ідэйна-тэарэтычнай падрых- 
тоўкай, шырокім кругаглядам, 
■ысокім культурным уэроўнем. 
Разам э тым факультэт дае глы- 
бокія спецыяльныя веды, неаб- 
ходныя для будучай прафесіі. 
Кожнае аддзяленне рьіхтуе 
спецыялістаў пэўнага профілю. 
Аддэяленне гісторыі —  спе- 
цыялістаў-гісторыкаў: настаў-
нікаў, выкладчыкаў тэхніку- 
маў, прафесіянальна-тэхнічных 
вучылішчаў і ВНУ, навуковых 
работнікаў.

Выпускнікі аддзялення фі— 
ласофіі накіроўваюцца на ра- 
боту ў аышэйшыя навучальныя 
ўстановы і навукова-даследчыя 
нстытуты, сацыялагічньія лаба- 

раторыі і на буйныя прамысло- 
выя прадпрыемствы (інжыне- 
рамі-сацыёлагамі).

Спецыялістаў шырокага про- 
філю рыхтуе аддзяленне па- 
літэканоміі. Яго выпускнікі на- 
кіроўааюцца на работу ў ВНУ 

тэхнікумы, у навуковыя ўста- 
новы, а таксама на буйньія 
прадпрыемствьі —  інжынерамі- 
эканамістамі.

У  час вучобы студэнты-гісто- 
рыкі размяркоўваюцца ў ад- 
паведнасці са сваімі інтарэсамі 
па групах спецыялізацый: гісто- 
рыі СССР, гісторыі БССР, но- 
■ай і навейшай гісторыі, гісто- 
рыі КПСС, гісторыі рэлігіі і 
атэіэму, гісторыі культуры, ар- 
хеалогіі і этнаграфіі.

Вучэбны план аддзялення 
гісторыі прадугледжвае пра- 
ходжанне студэнтамі шэрагу 
практык: археалагічнай, этна- 
графічнай, архіўнай, музейнай, 
аэнаямленчай, піянерскай, пе- 
дагагічнай, грамадска-палггыч- 
най. Археалагічная практыка 
стаіць у гэтым шэрагу першай, 
таму што яна праходэіць пасля 
першага курса і таму што сту- 
дэнты лічаць яе самай захап- 
ляючай: яна авеяна раманты- 
кай творчага пошуку.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы філосафаў удзяляецца 
глыбокаму аыеучэнню дыялек- 
тычнага і гістарычнага матэ- 
рыялізму і гісторыі філасоф* 
скай думкі. У  вучэбны ллан 
уключаны таксама асноаы вы- 
шэйшай матэматыкі, фізікі, бія- 
логіі і іншыя прыродаэнаўча- 
навуковыя дысцыпліны.

Спецыяліэацыя ў філосафаў 
ідзе па двух напрвмках: ды 
лектычны і гістарычны матэ- 
рыяліэм і сацыялогія.

Вучоба на аддэяленні палітэ- 
каноміі ўэбройвае веденнем 
сутнасці вытворчых адносін, 
эаканамернасцей і эаконаў са- 
цыялістычнага, а таксама капі- 
талістычнага спосабаў аытвор- 
часці. Будучыя эканамісты ат- 
рымліваюць салідную матэма- 
тычную падрыхтоўку, вывуча- 
юць гісторыю народнай гаспа- 
даркі СССР і замежных краін, 
эканоміку асобных галін на- 
роднай гасладаркі, бухгалтар- 
скі ўлік, фінансааа-крэдытную 
сістэму і іншыя спецыяльныя 
эканамічныя дысцыпліны.

Кім бы ні працаваў наш вы- 
пускнік, ён эаўсёды з’яўляец- 
ца актыўным прапагандыстам 
палітыкі КПСС, грамадскім ак- 
тывістам, арганіэатарам.

I. ЦАРУК, 
дэкан гістарычнага 

факультэта.

ХАРАКТЭРНАЙ рысай хіміі 
XX стагоддэя э'яўляецца не 
толькі яе бурнае раэвіццё і 
лранікнанне амаль ва ўсе га- 
ліны прамыслоаасці і сельскай 
гаспадаркі, але і ўзнікненне на 
яе аснове ноаых наауковых 
дысцыплін, такіх, як хімія аы- 
сокага ціску і тэмператур, плаз- 
махімія, электрахімія, радыя- 
цыйная хімія, хімія паверхне- 
вых з’яў і г. д. Нягледэячы на 

СЕННЯ ЭЛЕКТРОНІКА прані-1 дыфарэнцыяцыю хіміі, у цэлым 
зала ўсё наша жыццё. Забяры-

РАДЫЕФІЗІКІ 
I ЭАЕКТРОНІКІ

це яе ў нас, і патухнуць малыя 
і аялікія экраны тэлевізараў і 
кінатэатраў, змоўкне радыё, за- 
мруць беэжыццёвымі каробка- 
мі паветраныя і марскія лайне- 
ры, не эагудуць па рэльсах 
электрапаяэды...

Электроніка, радыётэхніка 
служаць і будуць служыць ча- 
лавеку, рабіць яго жыццё ціка- 
вым, эмястоўным. I чым больш 
укараняецца ў наша жыццё 
электроніка, тым больш патра- 
буецца для народнай гаспа- 
даркі спецыялістаў гэтага про- 
філю.

Перспектыўнае разаіццё ў 
Беларусі гэтых галін навукі і 
тэхнікі ставіць перад вышэйшай 
школай рэспублікі і яе флаг- 
манам —  Белдэяржуніверсітэ- 
там —  сур’ёзныя задачы па 
забеспячэнню арганізацый 
прадпрыемстваў, якія распра- 
цоўааюць або аыкарыстоўаа- 
юць навейшыя дасягненні ра- 
дыёфізікі і электронікі, высока- 
кваліфікаванымі кадрамі. Не- 
малая доля адкаэнасці за па- 
спяховае вырашэнне гэтай за- 
дачы кладзецца на самы мала- 
ды факультэт Белдзяржунівер- 
сітэта —  факультэт радыёфіэікі 

электронікі.
Факультэт рыхтуе высока- 

кваліфікаваных спецыялістаў- 
радьіёфіэікаў для работы ў 
канструктарскіх бюро, лаба- 
раторыях і цэхах прадпры- 
емстваў электроннай і пры- 
ладабудаўнічай прамысловас- 
ці, у розных навукова-да- 
следчых установах рэспублікі.

Падрыхтоўка радыёфіэікаў у 
БДУ істотна адроэніваецца ад 
падрыхтоўкі ў тэхнічных ВНУ 
больш глыбокім аывучэннем 
роэных раздзелаў тэарэтычнай 
фіэікі, вышэйшай матэматыкі, 
спецыяльных раздзелаў радыё- 
электронікі, што забяспечвае 
студэнтам трывалую базу для 
наступнай спецыялізацьіі, якую 
яны атрымліваюць на адной э 
кафедр факультэта.

Кафедра радыётэхнікі і фі- 
эічнай электронікі рыхтуе спе- 
цыялістаў па фіэічнай электро- 
ніцы і мікраэлектроніцы. Сту-
дэнты выаучаюць фізічныя п р а-|ЧЬІМ патоку арганіэуецца больш

яна становіцца больш строгай і 
цэласнай навукай. Гэтым яна 
абавязана фізіцы і матэматы- 
цы, метады якой адыгрыааюць 
выключную ролю ў раскрыцці 
хімічных з'яў I апісайні хіміч- 
ных працэсаў.

Хімічны факультэт БДУ вось 
ужо 50 год э'яўляецца адзінай 
базай у нашай рэслубліцы па 
падрыхтоўцы хімікаў з вышэй- 
шай універсітэцкай адукацыяй. 
Вучэбную і навуковую работу 
на факультэце аядуць 11 дак- 
тароў і звыш 70 кандыдатаў 
навук. Штогод на першы курс 
дэённага аддэялення прымаец- 
ца 150 студэнтаў, падрыхтоўка 
якіх э самага пачатку эдэяйс- 
няецца асобна на вытворчым 

педагагічным патоках па сямі 
спецыяліэацыях: неарганічнай 
хіміі, аналітычнай хіміі, арга- 
нічнай хіміі, фізічнай хіміі, хі- 
Міі вьісокамалекулярных злу- 
чэнняў, хіміі паўправаднікоў, 
радыяцыйнай хіміі. Па першых 
пяці

За час вучобы студэнты ат- 
рымліваюць фундаментальную 
падрыхтоўку па асоўных дыс- 
цыплінах хімічнага цыкла, гра- 
мадскіх навуках, замежнай мо- 
ве. Акрамя таго, забяспечваец- 
ца ў аялікім аб'ёме і фізіка- 
матэматычная падрыхтоўка, аы- 
вучаюцца метады планавання 
эксперыменту і «ыкарыстання 
ў хіміі вылічальнай тэхнікі 

Падрыхтоўка па спецыяліза- 
цыях пачынаецца на чацвёр- 
тым курсе. У гэты перыяд на- 
вучання ўсе студэнты выкон- 
ваюць навуковыя даследаванні, 
якія перарастаюць у дыплом- 
ныя работы. Значная частка 
дыпломных работ выконваецца 
ў навукова-даследчым інстыту- 
це фізіка-хімічных праблем, 
створаным нядаўна пры фа- 
культэце, у  інстытутах АН 
БССР, на прамысловых прад- 
прыемствах.

Студэнты педагагічнага пато- 
ку разам э піянерскай і педа- 
гагічнай практыкамі прахо- 
дзяць трохтыднёвую вытвор- 
чую практьіку ма хімічных 
прадпрыемствах. На вытвор-

цэсы, на асноае якіх працуюць 
сучасныя электронныя прыла-1 
ды, асвойваюць методыку раз- 
ліку і тэхналогію аырабу мік-1 
расхем.

Кафедра электронных матэ-1 
матычных машын рыхтуе спе- 
цыялістаў, якія не толькі да- 
сканала валодаюць ЭВМ, але 
эдольны прымаць і непасрэдны1 
ўдзел у іх удасканаленні, у 
раслрацоўцы новых мадэляў.

працяглая аытворчая практыка 
на прадпрыемствах і ў навуко- 
ва-даследчых установах Маск- 
аы, Мінска, Харкааа, Гомела, 
Віцебска, Маладзечна. Выпусм- 
нікі педагагічнага патоку ат- 
рымліваюць кваліфікацыю «Хі- 
мік. Выкладчык» і накіроўва- 
юцца на работу ў асноўным у 
агульнаадукацыйныа школы. 
Выпускнікі вытаорчага патоку 
атрымліваюць кааліфікацьмо

Кафедра электрафіэікі эдэяй- I «Хімік» і накіроўваюцца на лра-
сняе спецыялізацыю па інфра- 
чырвонай тэхніцы і па аднаму 
з перспектыўных напрамкаў су- 
часнай радыёфіэікі —  кванта- 
вай радыёфізіцы.

Кафедра радыёфізікі 1 элек- 
тронікі ЗВЧ забяспечвае пад- 
рыхтоўку спецыялістаў у галіне 
прыёму і апрацоўкі інфармацыі.

Самая маладая кафедра на 
факультэце, створаная ў 1981- 
82 нааучальным годзе, —  ка- 
федра кібернетыкі спецыяліауе 
студэнтаў у галіне аўтаматы- 
эацыі навукоаых даследаван- 
няў.

Студэнты факультэта маюць 
магчымасць актыуна ўдзельні- 
чаць у выкананні навуковых да- 
следаванняў, яків праводэяцца 
на кафедрах.

Выпускнікі факультэта па- 
спяхова працуюць на прадпры- 
емствах і ў арганізацыях, якія 
распрацоўваюць сучасную
злектронную апаратуру. Многія 
з выхааанцаў факультэта стаііі 
вядомымі кірэўнікамі аытвор- 
чых калектываў.

А. ШЫРОКАЎ, д ік ій  ф ік у п ь т а  
радыефізікі і электромікі.

цу ў навукова-даследчыя уста- 
новы альбо на прадпрыемст- 
■ы. Пры гэтым большая част- 
ка выпускнікоў накіроўааецца 
ў электронную, радыётэхніч- 
ную, электратэхнічную і част- 
кова ў хімічную прамысло- 
васць.

За гады свайго існавання 
факультэт паДрыхтаваў звыш 
3 тысяч спецыялістаў-хімікаў 
Сярод іх член-карэспандзнт 
АН СССР прафесар А. А. 
Шлык, акадзмік АН БССР У. С. 
Камароў, члены-карэспандэн- 
ты АН БССР I. Р. Цішчанка, 
Р. Л. Старобінец, В. В. Свіры- 
даў, I. М. Ярмоленка, У . С. 
Салдатаў, намеснік міністра 
■ышэйшай і сярэдняй спецы- 
яльмай адукацыі БССР Ф. М. 
Капуцкі, заслужаныя настаўнікі 
БССР Л. У. Сіткевіч, Н. П. Гаў- 
русейка і многія іншыя.

Да ўсіх, хто жадае прысвя- 
ціць сябе старадаўняй і веч- 
на маладой навуцы —  хіміі 
мы звяртаемся; «Калі ласкві».

В. ЦІКАВЫ, 
Дэкан хімічнага 

факультэтв.

ЮРЫДЫ4НЫ
ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ —  

асноўны цэнтр Беларусі па пад- 
рыхтоўцы кааліфікаааных спв- 
цыялістаў па праваанаўству.

Сёння навукова-даследчую і 
■учэбную работу на юрфаку 
аядуць 8 дактароў, 42 канды- 
даты юрыдычных навук. Вучо- 
ныя факультэта прымаюць ак- 
тыўны ўдзел у падрыхтоўцы 
многіх важных законаў Бела- 
рускай ССР. У лрыватнасці, 
яны былі ўключаны ў рабочыя 
групы па падрыхтоўцы Крымі- 
нальнага, Крымінальна-працэ- 
суальнага, Грамадзянскага, Гра- 
мадэянска-працэсульнага, Зя- 
мельнага і іншых кодэксаў, 
удзельмічалі ў падрыхтоўцы 
праекта Канстытуцыі СССР і 
праекта Канстытуцыі БССР. Да 
навукова-даследчай работы па 
падрыхтоўцы праактаў. эакана- 
даўчых актаў прыцягааюцца 
студэнты. У навукова-даслед- 
чых гуртках студэнты займа- 
юцца даследаваннямі па вы- 
браных імі тэмах, эаязаных з 
кваліфікацыяй і расследаван- 
нем злачынстваў, разгледжан- 
нем у судах грамадзянскіх, 
працоўных, жыллёаых, сямей- 
ных. і іншых спраў. Студзнты 
маюць магчымасць пад кіраў- 
ніцтаам прафесараў і дацзнтаў 
даследаваць і тэарэтычныя 
праблемы дзяржааы і прааа.

На дзённую форму навучан- 
ня па спецыяльнасці правазнаў- 
ства прымаюцца, як правіла, 
асобы, якія маюць стаж прак- 
тычнай работы не менш двух 
гадоў і станоўча праявілі сябе 
ў грамадска-палітычнай рабо- 
це, а таксама звольненыя ў за- 
пас ваеннаслужачыя, якія пра- 
служылі на ваеннай службе ме 
менш даух гадоў.

За час навучаннв студэнты 
атрымліваюць фундаменталь- 
ную падрыхтоўку па грамад- 
скіх дысцыплінах: гісторыі 
КПСС, парітычнай эканоміі, 
марксісцка-ленінскай філасофіі 
і навуковаму камуніэму. Яны 
выаучаюць спецыяльныя дыс- 
цыпліны, якія прадугледжаны 
■учэбным планам па спецы- 
яльнасці правазнаўства: тзо- 
рыю дзяржавы і правв, гісто- 
рьпо палітвучэнняў, гісторыю 
дэяржавы і права СССР, гісто- 
рыю дзяржааы і права эамеж- 
ных краін, дзяржаўнае права 
замежных сацыялістычных кра- 
ін, дэяржаўнае права капіталі- 
стычных краін і краін, якія вы- 
эваліліся ад каланіяльнага пры- 
гнёту, савецкае дэяржаўнае 
права, адміністратыўнае прааа, 
крымінальнае, грамадэянскае і 
гншыя.

Факультзт рыхтуе спецыялі- 
стаў па спецыяльнасці прааа- 
знаўства шырокага профілю, 
аднак кожны студэнт спецыя- 
лізуецца па адной э наступных 
спецыялізацый: дзяржаўна-
прааааой, гаспадарча-прааавой, 
судзебна-пракурорска-следчай.

Дэяржаўна-прававая. Гэта 
спецыялізацыя дае студэнтам 
глыбокую падрыхтоўку для ра- 
боты ў партыйных, камсамоль- 
скіх, прафсаюэных і іншых гра- 
мадскіх арганізацыях, у выкан- 
комах мясцовых Саветаў народ- 
ных дэпутатаў, а таксама ў апа- 
ратах міністэрстваў, ведамстваў 
і іншых органаў дзяржаўнай 
улады і кірааання.

Гаспадарча-прававая. Выпуск- 
нікі гэтай спецыялізацыі прв- 
цуюць у народнай гаспадарцы 
ў якасці начальнікаў прававых 
аддзелаў міністэрстваў і ве- 
дамстваў, вытворчых аб'яднан- 
няў, прадпрыемстваў, устамоў і 
і арганізацый, а таксама юрыс- 
консультамі.

Судзебна-пракурорска-след- 
чая. Па гэтай спецьіялізацыі вя- 
дзецца падррхтоўка суддэяў, 
пракурораў, следчых, адвака- 
таў, натарыусаў, работнікаў 
апарату абласных аддзелаў юс- 
тыцыі, органаў унутраных 
спраў.

У працэсе навучання студэн- 
ты праходзяць вытворчую 
практыку ў народных судах, 
пракуратуры, следчых органах, 
юрыдычных аддзелах прадпры- 
емстваў і аргаміэацый.

Ь. ч ы г ір ,
юрыдычнага
факультэта.

I
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МЕХАНІКА-
МАТЭМАТЫЧНЫ

ЖУРНААІСТЫКІ



НЕ ВУЧОБАЙ
АДЗІНАЙ...

СТУДЭНЦКІЯ ГАДЫ — час атрымання прафесіі, час наза- пашвання ведаў, час станаўлен- ня асобы. Выкрышталізоўваюц- ца нашы прыхільнасці і звыч- кі. Мы імкнёмся як мага лепш выкарыстаць здабыткі культу- ры, каб стаць цікавым, эрудзі- раваным, рознабакова разві- тым чалавекам. Мы ікмнёмся паспець як мага больш; пра- цай, цяжкасцямі, дакрананнем да мастацтва праверыць свае чалавечыя якасці, сваю чала- вечую годнасць.I ва ўсім гэтым універсітэт для кожнага з нас — верны сябар 1 дарадчык.Колькі камандзіраў вытвор- часці выхавалі студэнцкія бу- даўнічыя атрадыі Прайсці праз выпрабаванне работай, наву- чыцца не губляцца ў склада- ных абставінах. убачыць кан- крэтнае ўвасабленне ўласнай працы, адчуць шчырасць, вер- насць і моц сапраўднага сяб- роўства дапамогуць СБА. Вы даведаецеся аб шматгадовых універсітэцкіх працоўных траь дыцыях, пачатак якім паклалі яшчэ пакаральнікі цаліны. Толькі летам мінулага года буд- атрадаўцы БДУ асвоілі 10 мільенаў рублёў капіталаўкла- данняў, выступілі з 1543 лек- цыямі і 846 канцэртамі мастац- кай самадзейнасці.А вы хацелі б за гады сту- дэнцтва ўдасканаліць сваё лек- тарскае майстэрства? Калі лас- ка! Вас чакае школа лектараў— адно з 12 аддзяленняў факуль- тэта грамадскіх прафесій. Тут кваліфікаваныя выкладчыкі да- памогуць набыць таксама на- выкі і веды па асновах аргані- зацыі грамадска-палітычнай ра- боты, авалодаць методыкай по- шукавай 1 прапагандысцкай ра- боты ў галіне ваенна-патрыя- тычнага выхавання, авалодаць фотасправай, харэаграфіяй ці майстэрствам мастака-афар- міцеля, атрымаць спецыяль- насць кірауніка агітбрыгады, грамадскага інструктара па сдорту, няштатнага карэспан- дэнта, дыктара, бліжвй пазнаё- міцца з бальнымі танцамі і з таямніцамі мастацкага слова.А калі вы зацікавіліся ма- стацкай самадзейнасцю, вас за- просяць да сябе шматлікія уні- версітэцкія ‘ мастацкія калекты- Івы.Вы марыце аб спартыўных - перамогах? Да паслуг кожнага студэнта БДУ стадыёны і спа”р- тыўныя залы, веласіпедная і лыжныя базы.Прафком універсітэта заўсё- ды з належнай увагай адносіц- ца да адпачынку студэнтаў. Вас чакае міжвузаўскі прафі- лакторый, спартыўна-аздараў- ленчы лагер «Нарач», шэраг цікавых мерапрыемстваў 1 экс- курсій.У Белдзяржуніверсітэце зроб- лена ўсё, каб студэнцкія гады | для кожнага сталі сапраўды | незабыўнымі 1 непаўторнымі.

БЕЛДРУСКІ
аніДЕРСітзт

Ордэна Працоўнага Чырвонага 
Сцяга друкарня выдавецтва ЦК 
КПБ.

28 студзеня 1982 г.
АТ 03040 Заказ 167.

220080 МІНСК-80, УНІВЕРСІ- 
ТЭЦКІ ГАРАДОК, ГЕАГРАФІЧ- 
НЫ КОРПУС, п. 14.

ТЭПЕФОН 20-68-27.

!•••••••••••••••!
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ

Рэдактар 
В. П. ВАРАБ'ЁЎ

і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і іГ і і і і і і і і і і іп

ВАЗЬМІЦЕ
НА ЗАМЕТКУ
Ва універсітэце з 1 сакавіка пачынаюць працаваць падрых- тоўчыя курсы, навучанне на якіх праводзіцца без адрыву ад вытворчасці (вячэрнія і завоч- ныя курсы).Тэрмін навучання на вячэр- ніх курсах — 4 месяцы, на за- вочных — 5 месяцаў.На курсы прымаюцца асобы, якія маюць сярэднюю адука- цыю, а таксама вучні выпуск- ных класаў сярэдніх школ.Курсы рыхтуюць слухачоў для- паступлення ва універсітэт па ўсіх спецыяльнасцях.Слухачы вячэрніх курсаў зай- маюцца 3 дні ў  тыдзень па 4 гадзіны ў вячэрні час; яны вы- вучаюць прадметы, па якіх зда- юць уступныя экзамены.Слухачы завочных курсаў вы- конваюць кантрольныя работы па прадметах. якія выносяцца на ўступныя экзамены, забяс- печваюцца праграмамі ўступ- ных экзаменаў, метадычнымі ўказаннямі і кантрольнымі за- даннямі.У ліпені са слухачамі завоч- ных курсаў, якія выканалі ўсе кантрольныя работы на станоў- чыя адзнакі 1 будуць паступаць на дзённую і вячэрнюю формы навучання, будуць праведзены стацыянарныя заняткі. На пе- рыяд такіх заняткаў слухачы забяспечваюцца інтэрнатам.Прыём дакументаў на курсы да 28 лютага. Паступаючыя на вячэрнія курсы прад'яўля- юць дакументы асабіста.Аб умовах прыёму на курсы падрабязней можна даведацца па адрасу: 220080, г. Мінск, Бел- дзяржуніверсітэт імя У. I. Лені- ра, падрыхтоўчыя курсы.


