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НА ДЗЕННАЕ НАВУЧАННЕ 
ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ: 

l'Л аруская мова i лiтаратура, руская 
i лiтаратура, журналiстыка, ricTOl1f('J 

~
iласофiя ,' правазнауства, палiтычная ~...: 
мiя, матэматыка '(аддзяленн i: педаrа 

,... е , вытворчае, механiкi , матэматыч 
электронiкi), прыкладная матэматыка, 
ялогiя, rеаграфiя (педагаriчнае i вытво' 
,, ае аддзяленнi), хiм iя (педагагiчнае i в 
творчае аддзяленнi), ф lзiка ( педагагiчна'"· 
i вы гворч'ае аддзяленнi ) , радыёфiз iка i ~л 
ктрон i ка , гiсторыя КПСС, сацыялогiя . 

НА ВЯЧЭРНЯЕ, НАВУЧАН Н Е \ ,, ~ 
ПА СП ЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ: ~ " . 

радыёфiзi!{а i электронiка, прыкJ1адна~1 м11· 
~ тэм атыка, хiмiя, беларуская мова i л i ,ара -
~ тура, руская мова i лiтаратура. 

Н А ЗАВОЧНАЕ НАВУЧА Н НЕ 
ПА СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ: 

беларуская i руская мова i лiтаратур. 
р у~ к , 1>1 мова i л iтаратура, правазнаустн,, 

1 iсrоР.ы я , журналiстыка, б iялогiя, геа.1 ра· 
фiя, матэматыка. 

Усе паступаючыя падаюць зая ву на 
iмя рэктара унiверсiтэта па адзiнай форме 
( rл. прылажэнне да Правiлау прыём , 
В НУ ) . Да заявы прыкладаюцца: атэ 
аб сярэдн яй адукацыi (apыriнaJJ), хар 
тарыстыка для паступлення у В НУ, выпi 
з працоунай кнiжкi (для тых, хто працу 
медыцынская даведка, чатыры фотакар 
(ЗХ4 см). 
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КАМIТЭТАS' БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОS'НАГА ЧЫРВОНЛГА СЦЯГА 
ДЗЯРЖАS'НАГА УНIВЕРСIТЭТА IМЯ У . 1. ЛЕНIНА 

Г асцiнна расчыняе дзверы БДУ 
Беларускi дзяржауны унiверсiтэт iмя У. 1. Ленiна .- адна са 

старэйшых i буйнейшых вышэйшых нанучальных устаноу Бела
русi. Ва усiм свеце унiверсiтэты заусёды былi цэнтрамi навукi i 
культуры, актыуна садзейнiчалi распаус1оджанню асветы. 

Ва усе часы унiверсiтэцкая адукацыя станiлася высока, 
таму што яна давала фундаментальныя веды, аrульную культуру 
i шырыню поrлядау на свет. Унiверсiтэт мае rлыбокiя rуманi
стычныя i дэмакратычныя традыцыi. БДУ iмя У. 1. Ленiна -
аутарытэтны вучэбны i навуковы цэнтр краiны. 

Беларускi унiверсiтэт быу адкрыты 30 кастрычнiка 1921 года. 
У першы год ён пачау сваю работу у саставе двух факультзтау: 
медыцынскаrа i грамадскiх навук. У 1921-1922 навучальным 
rодзе у iм займалася 1390 студэнтау. Прафесарска-выКJ!адчыцкi 
састау налiчвау толькi 63 чалавекi. 
За 'гады свайго iснавання унiверсiтзт падрыхтавау звыш 60 

тысяч спецыялiстау . За поспехi у падрыхтоуцы высокаквалiфi
каваных кадрау для народнай rаспадаркi, навукi ·i культуры 
i дасягненнi у развiццi навукi 7 студзеня 1967 года унiверсiтэт 
узнаrароджа11ы ордзнам Працоунаrа Чырвонаrа -Сцяrа. 
У цяперашнi час унiверсiтзт перайшоу на новыя вучзбныя 

планы, у якiх rалоуная уваrа удзяляецца выкладанню фунда
ментальных, базавых навук i прадуrледжаны больш актыуны 
удзел студзнтау у навукова-даследчай рабоце, вытворчай i педа
rагi•шай практыках. Рыхтую•1ы кадры спецыялiстау, прафесар
ска-выкладчыцкi калектыу унiверсiтзта вялiкую уваrу удзяляе 
iдэйна-выхаваучай рабоце. · 

Зараз у вышзйшай школе, як i ва. усёй краiне, iдзе перабудова. 
Мяняюцца вучзбныя планы, скарачаецца аб'ём абавязковых ауды
торных занят.кау, студзнтам прадстауляюцца вялiкiя правы. Ужо 
год, як студэнты уваходзяць у састау вышзйшаrа органа унiвер
сiтэта - вучоны савет. Кожны чацвёрты член савета - студэнт. 
Працуюць яны у метадычнай i iншых камiсiях. 

Высокi узровень падрыхтоукi кадрау ва унiверсiтзце забяспеч
ваецца тым, што на 103 кафедрах яrо працуе шмат выдатных ву
чоных, якiя вядомы сваiмi навуковымi дасяrненнямi i шырокай 
rрамадскай дзейнасцю. Ва унiверсiтзце больш за дзве тысячы 
выкладчыкау 'i навуконых супрацоунiкау. Сярод ix больш 100 
доктарау навук i прафесарау, 700 дацзнтау i кандыдатау навук. 
У 'Беларускiм дзяржауным унiверсiтзце сёння атрымлiваюць 

адукацыю больш як 16 тысяч студзнтау. З ix больш як 6 тысяч 
вучацца без адрыву ад вытворчасцi - на вячзрнiм аддзялен
нi i завочным факультэце. 

Ва унiверсiтзце вучыцца каля 1000 замежных студэнтау . 

БДУ прымае актыуны удзел у падрыхтоуцы педаrаriчных. 
кадрау для школ, сярэдн iх спецыяльных устаноу i ' прафесiйных 
вучыл iшчау. Мы iмкнёмся рабl\/.ь як маrа больш для таrо, 
каб нашы выпускнiкi , будучыя neдarori, добра валодалi методы
кай выкладання свайrо прадмета, мелi rрунтоуную унiверсiтэцкую 
падрыхтоуку i шырокi круrаrляд, былi добрымi арrанiзатарамi у 
rрамадскiм жыццi. 
Ун iверсiтзт пастаянна пашырае i умацоувае канкрзтныя сувязi 

са школамi, сярзднiмi спецыяльнымi установамi, прафесiйнымi 
вучылiшчамi i ор,·анамi народнай асветы. Ужо сёння мноriя стар
шакласнiкi маюць маrчымасць займацца i акт~уна наведваць 
школы юных, якiя прiщуюць на факультзтах. 

Ва у11iверсiтэце ёсць добрыя умовы не тоJ1ькi для вучэбнай i на
вуковай работы, але i для адпачынку. Працуюц ,, студэнцкiя i 
спартыуныя клубы. Студзнты БДУ iмя У. 1. Ленiна паспяхова 
выступаюць на розных спартыуных спаборнiцтвах, спартакiядах, 
якiя праводзяцца у нашай краiне. Трынаццаць студэнцкiх 
калектывау мастацкай самадзейнасцi, сямi з якiх прысвоена 
звание народных, сталi вядомымi не толькi у нашай рэспублiцы, 
але i за яе межамi. Дзесяткi харавых, танцавальных, драма
тычных, эстрадных калектывау арrанiзаваны на факультзтах. 
Есць у нас i ' свая каманда КВЗ. 

Калi rлядзець у будучыню, то у нашаrа унiверсiтэта вялiкiя 
перспектывы. Урад рэспублiкi i ЦК КПБ прынялi пастанову па 
развiццю матэрыяльна-тэхнiчнай базы унiверсiтэта, у адпавед
насцi з якой будзе пабудаваны новы унiверсiтэцкi гарадок у раё
не вёскi Шчамыслiца. Гзта будзе сучасны комплекс, якi адпавядае 
усiм мiжнародным стандартам . ~ 

Сёння унiверсiтэт пачынае рыхтавацца да прыёму новаrа папау
нення студэнтау. Будуць праводзiцца алiмпiяды, днi адчыненых 
дэвярзй, сустрэчы з вучнямi. Прыёмная камiсiя адкажа на усе 
пiсьмы, якiя прыходзяць ад тых, хто жадае прыняць удзел у 
конкурсных экзаменах на любы факультзт. 

Абiтурыент-89! Калi ты канчаткова вызначыу свой выбар i хочаш 
стаць высокаквалiфiкаваным спецыялiстам - мы rасцiнна адкры
ваем перад табой дзверы флагмана вышэйшай школы рэснублiкi 
- Беларускаrа ордзна Працоунаrа Чырвон·аrа Сцяrа дзяржау
ilаrа ун iверс iтэта iмя У. 1. Ленlна . 

Л . ЮСЯЛЕS'СЮ , 
рэктар 

Белдзяржуиiверсiтэта 
, iмя У. 1. Ленiна, 
акадзмiк АН БССР. · 
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Н АРАДЗ19СЯ гiстарычны факультэт 
у вераснi 1934 года у патоку гiганц

кi х сацыялiстычных nераутварэнняу, у nе

рыяд nрактычнага ажыццяулення .выпра

цаванай У. 1. Ленiным nраграмы культур
най рэвалюцыi. У тыя гады на факультэце 
працавалi такiя вядомыя вучоныя, як пра

фесар М. М. Нiкольскi, У. М. Перцау, 
Г. В. Яфiмау i iншыя. 

К пачатку Вялiкай Айчыннай вайны на 

факультэце было nадрыхтавана 180 мала
дых сnецыялiстау-гiсторыкау, а за усе па

сляваенныя гады гiстарычны факультэт 
выnусц1у звыш 7 тысяч сnецыялiстау . 

Больш як 200 чалавек абаранiлi доктар
скiя i кандыдацкiя дысертацыi i уносяць 
вялiкi уклад у ра<:nрацоуку актуальных 

nытання}t гiстарычнай навукi, у падрых
тоуку высокаквалiфiкаваных кадрау гi

сторыкау. 

Зараз на факультэце nяць аддзяленняу: 

гiсторыi, гiсторыi КПСС, nалiтычнай эка
номii, фiласофii, а у гэтым .годзе на фа

культэце адкрываецца аддзяленне сацыя

логii. На дзённай форме навучання тут 

будуць рыхтавацца сnецыялi.сты, якiх накi
руюць на работу у навуковыя установы, 

дзяржауныя арганiзацыi i на nрадnрыем
ствы у якасцi iнжынера-сацыёлага, у наву

чальныя установы рэсnублiкi - у якасцi 

выкладчыка сацыялогii . 
Вучэбна-выхаваучы працэс на факультэ

це забяспечваюць 15 доктарау навук, 
прафесарау, 40 кандыдатау навук, дацэн
тау . Гэта высокаквалiфiкаваны калектыу, 
члены якога ,вядуць nлённую педагагiчную 
i навукова-даследчую работу. Патрэбна 
адзначыць, што большасць з ix з'яуляюцца 
выпускнiкамi нашага гiстарычнага факуль

тэта. Авангардную ролю у жыццi факуль

тэта адыгрываюць nартыйная i камсамоль
ская арганiзацыi. Сённяшнiм студэнтам 
ёсць у каго павучьщца, ёсць у каго nерай

маць воnыт, веды, навыкi, ёсць з каго 

браць nрыклад, на каго рауняцца. 
Высокi навуковы nатэнцыял, вялiкi во

пыт вучэбна-выхаваучай работы нашага 
nрафесарска-вь1кладчыцкага калектыву 

дазваляе пасоя х ова весцi nадрыхтоуку 
кадрау гiсторыкау, палiтэканомау, фiлоса
фау, сацыёлагау . 

Аддзяленне гiсторыi на дзённай i завоч
най формах навучання рыхтуе сnецыялi
сtау-гiсторыкау - выкладчыкау гiсторыi i 
грамадазнауства, якiя маюць глыбокiя 
тэарэтычныя веды i добрыя навыкi арганi
затарскай i выхаваучай работы. Пасля 
заканчэння факультэта у асноуны·м яны 

будуць nрацаваць настаунiкамi у сярэднiх 
школах рэсnублiкi. 
Аддзяленне гiсторыi КПСС, _адкрытае у 

1983 годзе, рыхтуе на дзённай форме на
вучання выкладчыкау гiсторыi КПСС для 
вышэйшых i сярэднiх навучальных устаноу, 
навукова-даследчых работнiкау па гiсторы-

lf-цы _цвёрдага цела, фiзiчнай оnтьщы, це-

фАКУЛЫЭТ рых_туе _ высокаква_лiфi-
каваных спецыял~стау па важнеишых 

напрамках сучаснай фiзiкi дл·я навукова
даследчых устаноу, прамысловых прад

прыемствау i народнай адукацыi. 
_ На факуль'тэце вядзецца навучанне 

па дзённай i вячэрняй формах. На дзён
най форме працуе два аддзяленнi: на
вукова-вытворчае i навукова-педагагiч
нае, якiя адрознiваюцца вучэбнымi пла
намi i праграмамi. На вячэрнiм аддзялен
нi (навучанне без адрыву ад вытворчас

цi) вучэбныя планы i праграмы супадаюць 
з планамi i праграмамi навукова-вытвор
чага аддзялення. Конкурс на усе аддзя
леннi i патокi асобны. 

Падрыхтоука спецыялiстау-фiзiкау на 
факультэце ажьщцяуляецца па розных га

л\нах сучаснай фiзiчнай навукi: тэорыi кла
сiчных i квантавых палёу, тэорыi эле

ментарных часцiц, спецыяльнай i агульнай 
тэорыi адносн~сцi, фiзiцы ядра, фiзiцы 
ядзерных энергетычных установак, фiзiцы 

nлафiзiцы, бiяфiзiцы, фiзiцы плазмы, фi
зiцы nауправаднiкоу, мiкраэлектронiцы, 

электроннаму прыладабудаванню. 
Выпускнiкi факультэта атрымлiва~Ьць 

размеркаванне у навукова-даследчыя iн
стытуты i канструктарскi я бюро Акадэ
мii навук БССР, у ВНУ краiны, галiно
выя НДI i лабараторыi. Аднак фiзiкi 
патрабуюцца не толькi там. У наш час, -час 
навукова-тэхнiчнай рэвалюцыi i хуткага 
зблiжэння вытворчасцi з навукай, у шэрагу 
галiн прамысловасцi ужо нельга правесцi 
выразную мяжу памiж iнжынерам i вучо
ным, памiж канструктарам-распрацоу
шчыкам i навуковым першапраходцам. 

Да такiх галiн вытворчасцi належаць прад
прыемствы, якiя выпускаюць сучасныя 

аптычныя прылады, iнтэгральныя схемы, 

электронныя вылiча·льныя машыны. Тут 
таксама працуюць выпускнiкi фiзiчнага 
факультэта. 

А тым, хто хацеу бы стаць выкладчы
кам фiзiкi у школе, тэхнiкуме, ПТВ, мы 
прапаноуваем паступаць на педагагiчны 
паток нашага факультэта. Тут разам з фун
даментальнай падрыхтоукай па фiзiцы 
яны атрымаюць неабходныя веды па пе
дагогiц1;1, ncixaлorii, вывучаць методыку 

выкладання фiзiкi. 
Шмат увагi на факультэце удзяляецца 
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ка-партыйнай тэматьщы. 
Аддзяленне палiтэканомii рыхтуе спе

цыялiстау даволi шырокага· профiлю. Яго 
выпускнiкi накiроуваюцца на работу у 

ВНУ, ,эхнiкумы, навуковыя установы, а 

таксама на буйныя прадпрыемствы у яка
сцi iнжынера-эканамiста. 

Аддзяленне фiласофii вядзе падрых
тоуку высокаквалiфiкаваных ф1лосафау, 

якiя накiроуваюцца працаваць выкладчы
. камi фiласофii, этыкi, эстэтыкi i грамада
знауства у тэхнiкумы i iншыя 'навучаль
ныя установы. 

Усе аддзяленнi гiстарычнага факуль

тэта маюць аспiрантуру. На вучобу у яе 
_накiро.уваюцца найбольш падрыхтаваныя 
выпускнiкi, якiя у час вучобы nраявiлi 
здольнасцi да навукова-даследчай работы. 
Пасля заканчэння аспiрантуры яны на

кiроуваюцца працаваць у ВНУ i навукова
даследчыя iнстытуты. 

Гiстарычнаму факультэту споунiлася 50 
гадоу. Гэты шлях ён прайшоу з гонарам. 
Сёння калектыу факультэта мэтанакiра
вана глядзiць у будучыню. lменна тых, 
хто у новым навучальным годзе прыйдзе 
на першы курс гiстфака, чакаюць новыя 
адкрьщцi i здзяйсненнi. lм ажьщцяуляць 

школьную рэформу, працягваць эстафету 

добрых спрау старэйшага nакале.ння, пам
нажаць добрыя традьщыi факультэта, 
падтрымлiваць яго аутарытэт. 

Э. ЗАГАРУЛЬСКI, 
дэкан гiстарычнага _(jl_акvльтэта. 

усебаковаму развiццю здольнасцей буду
чых спецыялiстау. Студэнты факультэта 

актыуна займаюцца навукова-даследчай 

работай. На факультэце функцыянiруе 
болей дзесяцi гурткоу па розных фiзiч
ных · праблемах, студэнцкiя навукова-да
следчыя лабараторыi. Штогод праводзiцца 

.студэнцкая навукова-даследчая канферэн
цыя. 

Не многа вольнага часу у студэнта. 

Аднак i iм можна карыстацца цiкава i 
з карысцю. Мастацкая самадзейнасць, 
занятl(i спортам, факультэт грамадскiх 

прафесiй ... Асаблiвай паnулярнасцю у нас 
карыстаюцца днi фiзфака - вясёлае свя
та усяго факультэта. Падрыхтоука да яго 
пачынаецца задоуга да правядзення, 
а праграма захоуваецца аргкамiт~там у 

гл~1бокай тайне. 
У час летнiх · канiкул.ау студэнты пра

цуюць у студэнцкiх будаунiчых атрадах, 
сельгасатрадах, навукова-вытворчых <'!Т

радах. 

Наш факультэт мае · слауныя традьщыi, 

ён ганарьщца сваiмi вь1пускнiкамi . . Та
кiмi, напрыклад, як акадэмiкi Л. А. Ар

цымовiч, М. А. Барысевiч, акадэмiк АН 

БССР Ф. 1. Фёдарау. Сярод былых сту
дэнтау факультэта 4 Героi Сацыялiстыч

най Працы, 22 ак"адэмiкi i члены-карэс
пандэнты АН СССР i АН БССР, 6 лаурэа
тау Ленiнскай прэмii, болей 40 лаурэатау 
Дзяржауных прэмiй СССР, БССР, Ленiн-

скага камсамола. А. КЛIШЧАНКА, 
в. а. дэкана фiзiчнага 

факультэта. 

ЮРЫДЫЧНЫ факультэт - адзiн з асноу
ных цэнтрау Беларусi па падрыхтоуцы 

высокаквалiфiкаваных спецыялiстау па 

правазнауству: Яго выпускнiкi працуюць у 
партыйных i савецкiх органах, пракурату
ры, судах, мiлiцыi, навуковых i гаспадар
чых установах. 

На факультэце падрыхтоука сnецыялi
стау вядзецца на дзённай форме наву
чання з тэрмiнам навучання 5 гадоу, 

на завочным аддзяленнi - 6 гадоу. На 
завочнае аддзяленне у першую чаргу 

залiчваюцца асобы, якiя працуюць па спе
цыяльнасцi. , 

За час вучобы на факультэце студэнты 
вывучаюць дзяржаунае, адмiнiстрацыйнае, 
мiжнароднае, працоунае, калгаснае, гра
мадзянскае, сямейнае i крымiнальнае пра
ва, крымiнальны i грамадзянскi працэс, 
крымiналiстыку i iншыя спець1яльныя дыс
цыплiны. 
Юрыдычны факультэт рыхтуе спецыялi

стау шырокага профiлю па трох спецы

ялiзацыях: дзяржауна-прававой, гаспа
дарча-прававой, судова-пракурорска

ёледчай дзейнасцi. 
Дзяржауна-прававая. Гэта спецыялi-

зацыя дае студэнтам глыбокую падрых-, 
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тоуку для р_аботы у партыйных, камса

мольскiх, прафсаюзных i iншых грамад
скiх арганiзацыях, у выканкомах мясцовых 

Саветау народных дэпутатау, а таксама у 
апаратах мiнiстэрствау, ведамствау i iн
шых органау дзяржаунай улады i кiраван
ня. 

Гаспадарча-прававая. Выпускнiкi гэтай 
спецыялiз<1цыi накiроуваюцца на работу у 
мiнiстэрствы, ведамствы, вытворчыя аб' яд
наннi, на прадпрыемствы, ва установы i ар
ганiзацыi для работы юрысконсультамi . 
Судова-пракурорска-следчай дзейн('l-

сцi. Па гэтай спецыялiзацыi вядзецца пад
рыхтоука суддзяу, пракурорау, следчых, 
адвакатау, дзяржауных натарыусау i iн
шых работнiкау юстьщыi. 

На факультэце працуюць сем спецыяль
ных кафедрау: тэорыi i гiсторыi дзяржа
вы i права, дзяржаунага'· права i савецкага 
будаунiцтва, грамадзянскага i сямейнага 
права, грамадзянскага працэсу i працоу
нага права, крымiнальнага права, крымi
нальнага працэсу, крымiналiстыкi. Усе ка
федры укамплектаваны высокаквалiфiка
ванымi спецыялiстамi. На факультэце 72 
выкладчыкi. Сярод ix - 11 прафесарау, 
43 дацэнты i кандыдаты навук. 

Студэнты факультэта актыуна удзельнi

чаюць у навукова-даследчай рабоце. Яны 
пiшуць курсавыя работы, займаюцца у на
вуковых гуртках, выступаюць з дакладамi 
на студэнцкiх навуковых канферэнцыях, 
удзельнiчаюць у рэспублiканскiх I усеса
юзных аглядах-конкурсах студэнцкiх наву
ковых работ. 
У лiстападзе 1987 года у Рызе на Усе

саюзнай алiмпiядзе «Студэнт i навуко-

3 чаго пачынаецца шлях ва унi

версiтэт? 3 падачы дакументау, 
з уступн.ых экзаменау? Зразумела, 
ён пачынаецца з моманту, калi 
малады чалавек самастойна выбi
рае жыццёвы шлях, выбiрае сваю 
будуч·ую прафесiю. Але ж трэба 
яшчэ f\аказаць сваё права на любi
мую справу - паспяхова здаць 

уступныя экзамены. >t<адаем вам '' 
выдатных адзнак! А галоунае -
дакладнага i прадуманага выбару! 

ва-тэхнiчны прагрэс» зборная Беларускай 
ССР , сфармiраваная на базе юрыдычнага 
факультэта БДУ iмя У. 1. Ленiна, заняла 
першае месца, а на аналагiчнай алiмпi

ядзе у 1988 годзе - трэцяе, таксама 

прызавое месца. 

У час вучобы на факультэце студэнты 

праходзяць вучэбную i · вытворчую прак
тыкi у народных cyдllx, nракуратуры, след

чых органах, юрыдычных аддзелах прад

прыемствау i устаноу. Заканчваецца на
вучаннё абаронай дыпломнай работы, 
здачай дзяржауных экзаменау. 

На фа1<ультэце ёсць бiблiятэка, крымi
налiстычная лабараторыя, лабараторыя са
вецкага заканадауства, а таксама праку

рорска-следчай дзейнасцi. 
Студэнты факультэта, якiя добра праявi

лi сябе у навукова-даследчай рабоце, рэ
камендуюцца для паступ:Пення у аспi
рантуру. Прафесарска-выкладчьщкi састау 
юрыдычнага факультэта камплектуецца у 
асноуным выпускнiкамi факультэта, якiя 
абаранiлi кандыдацкiя i доктарскiя дысер
т,щыi. 

Многiя выпускнiкi юрыдычнага факуль

тэта працуюць у пракуратуры БССР, 
Мiнiстэрстве унутраных спрау БССР, Вяр
хоу~ым судзе БССР, Мiнiстэрстве юсты
цыi БССР, у абласных i народных судах, 

, пракурорамi абласцей i раёнау, следчымi, 
адвакатамi, начальнiкамi юрыдычных ад-

· дзелау мiнiстэрствау i ведамствау, nрава
вых службау прадпрыемствау i устаноу. 

Г. ШУМАК, 
в. а. дэкана юрыдычнага 

факультэта. .. 
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у БЕЛАРУСI ва ycix рэдакцыях газет, 
радыё i тэлебачання, выдавецт

вах працуюць выпускнiki факультэта жур
налiстыкi. Больш трох тысяч байцоу iдэа

.лагiчнага фронта вучылiся ва унiверсi

тэце тайнам i майстэрству складанай 

npaфecii. Цяпер на факультэце больш за 
800 студэнтау - будучых журналiстау. 
У нас дзейнiчае таксама аддзяленне за
межных ·студэнтау, дзе займаюцца пас~ 
ланцы з 48 краiн свету. Факультэт гана
рьщца сваiмi выпускнiкамi, якiя сталi вя
домымi журналiстамi, пiсьменнiкамi, пар
тыйнымi i грамадскiмi дзеячамi. · 
На факультэце журналiстыкi вучыцца 

нялёгка, але цiкава. За пяць гадоу вучо
бы будучы журналiст абавязаны глыбо
ка <1валодаць• марксiсцка-ленiнскай тэо
рыяй, вывучыць гiстарычны вопыт КПСС i 
сучасн~1я метады iдэа_лагiчнай барацьбы, 
добра ведаць актуальныя праблемы i за
коны сацыялiстычнай эканомiкi, ,;' навуно

ва-тэхнiчнага прагрэсу, навучыцца з пар

тыйных пазiцый абагульняць з'явы i фак
ты грамадскага жьщця i даходлiва асвят-

~-~«4~таю;1 
ляць ix, набьщь навыкi карэспандэнцкай 

i рэдактарскай работы . Таму разам з агуль
нымi унiверсiтэцкiмi дысцыплiнамi вы
вучаецца шэраг спецыяльных: riсторыя 

рускай, партыйна-савецкай i замежнай 

журналiстыкi, тэорыя i практыка са

вецкага друку, радыё i тэлебача1,1ня, жур
налiсцкае майстэрства, тэхнiка афармлен

ня газет, радыё- i тэлеперадач, асновы 
эканомiкi сельскай гаспадаркi i прамыс
ловасцi, савецкае права, прыкладная са

цыялогiя, практычная стылiстыка i рэда
гаванне. Выпускнiкi факультэта атрымлi
ваюць фундаментальную падР,ыхтоуку па 
рускай i беларускай мовах, беларускай, 
рускай i замежнай лiтаратуры, вывуча

юць асновы фотарэпартажу, тэхнiку ма
шынапiсу, набываюць практычныя навы
кi журналiсц!(аЙ работы не толькi у час 
лабараторных i практычных заняткау, але i 
у перыяд вытворчай практыкi, якую яны 

·праходзяць у рэдакцыях раённых, шмат
тыражных, абласных, галiновых i рэспуб
лiканскiх газет, у камiтэтах па радыёвя
шчанню i .тэлебача'нню . 
Акрамя таго на факультэце працуюць 

тэлецэнтр, радыёстудыя, фоталабара
торыя, лiнгафонныя кабiнеты, студэнты 
выпускаюць вучэбную газету «Журна
лiст ». 

Вучэбны працэс на факультэце вядуць 
вопытныя выкладчыкi, сярод ix восем док-

· тарау i 20 кандыдатау навук, а таксама вя
домыя журналiсты рэспублiкi. 
Паступаючыя на факультэт абавязаны 

даказаць, што ix выбар спецыяльнасцi не 
выпадковы. Гэтай мэце служыць твор

чы конкурс, якi праводзiцца у тры этапы. 
Спачатку абiтурыенты накiроуваюць у пры
ёмную камiсiю свае публi1<ацыi, сцэнарыi 
радыё- i тэлеперадач i, дадаткова, нiдзе 
не апублiкаваныя работы, якiя ацэньвае 
спецыяльнае журы. Тыя,. хто прайшоу 

папярэднi этап, выклiкаюцца ва унiвер
сiтэт, дзе пiшуць пiсьмовую работу. Яе 
мэта - выявiць журналiсцкiя здольнасцi 
абiтурыен1а. З пераможцамi гэтага этапа 
праводзiцца гутарка, у час якой выяуляец
ца- ix грамадска-палiтычная падрыхтава
насць, шырыня iнтарэсау, агульны круга
гляд. 

Усе паступаючыя абавязаны таксама 
прадставiць у прыёмную камiсiю харак
тарыстыкi-рэкамендацыi тых газет, часо

пiсау, камiтэтау па радыёвяшчанню i тэле

бачанню, дзе яны супрацоунiчалi. 
Karo не палохаюць цяжкасцi журналiсц

кай npaфecii, хто хоча данесцi прауду аб 
нашых днях будучым пакаленням, мы 
запрашаем на в.учобу на факультэт жур
налiстыкi. 

А. СЛУКА, 
дэкан факультэта журналiстыкi. 
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кау на ,факультэце вядзецца на ад- аддзеламi АН СССР, двума матэматычн'ы-

ПАДРЫХТО9КА спецыялi стау-матэматы
кау у Беларусi пачалася у 1923 годзе з ут
варэннем у" Белдзяржунiверсiтэце фiзiка
матэматычнага факультэта, якi з мэтай да

лейшага паляпшэння падрыхтоукi мала
дых спецыялitтау i больш поунага забе
спячэння узросшых патрэб навукi, тэхнiкi, 
на'роднай г.аспадаркi i школ рэспублiкi у 
1958 годзе быу падзелены на два факуль
тэты - фiзiчны i механiка-матэматычны. 
Механiка-матэматычны факультэт вядзе 

падрыхтоуку спецыялiстау па дзвюх спе
цыяльнасцях - механiцы i матэматыцы. 
Механiкi унiверсiтэцкага профiлю атрым
лiваюць глыбокую матэматычную падрых

тоуку, фундаментальную адукацыю у га
лiне механiкi i неабходныя навыкi у пра
грамiраваннi i выкарыстаннi ЭВМ. Пасля 

заканчэння унiверсiтэта iм прысвойваецца 
квалiфiкацыя «Механiк, матэматык-пры
кладнiк». 3 1987-1988 навучальнага года 
на аддзяленнi механ1ю адкрылiся новыя 
спецыялiзацыi «САПР механiчных сiстэм», 

«Механiка робатау i манiпулятарау», 
якiм у сувязi з павелiчэннем у рэспублi
цы аутаматызаваных вытворчасцей будзе 
удзяляцца значная увага. 

дзяленнях : навукова-вытворчым, навуко- мi факультэтамi МДУ i iншымi. 
ва-педагагiчным, механiкi i робататэхнiкi i • У вучэбным працэсе, акрамя квалiфi-
аддзяленнi матэматычнай электронiкi. каванага прафесарска-выкладчыцкага 

Аддзяленне матэматычнай электронiкi саставу факультэ,:а, удзельнiчаюць вядо-
адкрылася на факультэце у 1986 годзе для мыя вучоныя i спецыялiсты lнстытута ма-
падрыхтоукi спецыялiстау, якiя будуць тэматыкi АН БССР, галiновых навукова-
працаваць на прадпрыемствах Мiнiстэр- даследчых iнстытутау, вядучых прад-
ства электроннай прамысловасцi СССР, прыемствау рэспублiкi. 
а таксама у iншых галiнах народнай гас- Выпускнiкi факультэта - матэматыкi 
падаркi . Падрыхтоука па гэтай спецыялi- ' навукова-вытворчага аддзялення працу- . 
зацыi вядзецца па iндывiдуальнаму ву- юць у навукова-даследчых акадэмiчных 
чэбнаму плану, распрацаванаму на фа- i галiновых iнстытутах, канструктарскiх 
культэце з удзелам вядучых спецыялi- бюро, лабараторь1ях i вылiчальных цэнт-
стау ВА « 1 нтэграл». рах, на прадпрыемствах прамысловых 

Конкурс паступаючых на кожнае з гэ- мiнiстэрствау i ведамствау, у вышэйшых i 
тых аддзяленняу праводзiцца паасобна. . сярэднiх навучальных установах. Выпуск-
Студэнты атрымлiваюць фундаменталь- нiкi навукова-педагагiчнага аддзялення на-
ную матэматычную падрыхтоуку . · кiроуваюцца у вышэйшыя i сярэднiя спе-

Пасля размеркавання на чацвёртым цыяльныя навучальныя установы i агуль-
курсе спецыялiзацыя студэнтау праводзiц- наадукацыйныя школы. А тыя, каго зацi-
ца з улiкам характару ix будучай ра- кавiць навукова-даследчая работа, атры-
боты. маюць рэкамендацыi у аспiрантуру. 

На навукова-вытворчым аддзяленнi Факультэт ганарьщца сваiмi выпускнiка-
робiцца акцэнт на навучанне пастаноуцы мi, сярод якiх - лаурэа,:ы Ленiнскай прэ-
i рашэнне розных матэматычных задач. мii, прэмiй Ленiнскага камсамола Беларусi 
Студэнты навукова-педагагiчнага аддзя- i краiны, Дзяржауных прэмiй СССР i БССР, 
лення вывучаюць дысцьJплiны псiхолага- акадэмiкi, заслужаныя настаунiкi i в'ядучыя 
педагагiчнага характару. спецыялiсты многiх арганiзацый. 

У апошнiя гады факультэт заключыу да- Л. ПРЫМАЧУК, 
гаворы аб супрацоунiцтве з многiмi наву- дзкан механiка-матзматычнага 
ковымi i вучэбнымi цэнJрамi рэспублiki факультзта. 
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Х АРАКТЭРНАЙ рысай xiмii ХХ стагод-
дзя з 'яуляецца не толькi яе бур

нае развiццё i пранiкненне амаль ва усе 
галiны прамысловасцi i сельскай гаспадар
кi, але i узнiкненне на яе аснове новых на
вукgвых дысцыплiн, такiх, як хiмiя высокага 
цiску i тэмператур, плазмахiмiя, электра
хiмiя, радыяцыйная хiмiя, хiмiя паверхне
вых з'яу i г . д. Няrледзячы на дыферэнц~1я

цыю xiмii, у цэлым яна становiцца больш 
строгай i цэласнай навукай. Гэтым яна аба
вязана фiзiцы i матэматыцы , метады якой 
адыгрываюць выключную ролю у раскрьщ
цi хiмiчных з'яу i апiсаннi хiмiчных пра-
цэсау. ' _ 

Хiмiчны факульт.эт БДУ з'яуляецца адзi
най базай у на.шай рэс.публiцы па падрых
тоуцы хiмiкау з вышэйшай унiверсiтэцкай 
адукацыяй . Вучэбную i навукову19 работу 
на факультэце вядуць 9 док:rарау i звыiu 
70 кандыдатау навук. Штогод на першы 
курс дзённага аддзяленн.я прымаецца 125 
студэнтау, падрыхтоука якiх з самага 
пачатку ажьщцяуляецца асобна на ·вы
творчым i педагагiчным патоках па сямi 
спецыялiзацыях: неарганiчнай xiмii, аналi
тычнай xiмii, арганiчнай xiмii, фiзiчнай 
xiмii, xiмii высокамалекулярных злучэн

няу, xiмii пауправад.нiкоу, радыяцыйнай 

xiмii. Па першых чатырох падрыхтоука вя
дзецца i на вячэрняй форме навучання. 

За час вучобы студэt:JТЫ атрымлiваюць 
фундаментальную падрыхтоуку па ас

ноу.ных дысцыплiнах хiмiчнага цыкла, 

ГЕАГРАФIЧНЫ факультэт - вядучы 
цэнтр падрыхтоукi студэнтау па фi~ 
зiчнай, эканамiчнай геаграфii, геа-

марфалогii, краязнауству i мето
дьщы арганiзацыi · экскурс1инай 
справы. У саставе факультэта сем кафед

рау i чатыры навукова-даследчыя лабара
торыi: праблемная лабараторыя мелiяра
цыi ландшафтау, галiновая лабараторыя 
возеразнауства, палеагеаграфiчных мета

дау пошуку карысных выкапняу i лабара
торыя геахiмiчных праблем рацыяналь
нага выкарыстання мiнеральных рэсур-
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грамадскiх навуках, замежнай мове . Ак
рамя таго, забяспечваецца у вялiкiм аб 'ёме 
i фiз iка-матэматычная падрыхтоука, вы
вучаюцца метады планавання эксперы

менту i выкарыстання у xiмii вылiчаль
най тэхнiкi. 

Падрыхтоука па спецыялiзацыях , па
чынаецца з чацвёртага курса. У гэты пе
рыяд навучання усе студэнты выкон

ваюць навуковыя даследаваннi, якiя пера

растаюць у дыпломныя работы. Значная 
частка дыпломных работ выконваецца у 
навукова-даследчым iнстытуце фiзiка

хiмiчных праблем БДУ iмя У. 1. Ленiна, 
у iнстытутах АН БССР, на прамысловых 
прадпрыемствах. , 

Студэнты педагагiчнага аддзялення ра
зам з пiянерскай i педагагi1чнай практы
камi праходзяць трохтыднёвую вьпвор
чую практыку на хiмiчных прадпрыемст

вах. На вытворчым аддзяленнi арганiзу

ецца больш працяглая вытворчая прак
тыка на прадпрыемствах i у навукова
даследчых установах Мiнска, Гомеля, Вi

цебска, Брэста. Выпускнiкi педагагiчнага 
аддзялення атрымлiваюць квалiфiкацыю 
«Хiмiк. Выкладчык» i накiроуваюцца 
на работу у асноуным у агульнаадукацый- · 
ныя школы. Выпускнiкi вытворчага аддзя
лення атрымлiваюць квалiфiкацыю «Хiмiк» 
i накiроуваюцца на працу у навукова-да

следчыя установы або на прадпрыемст
вы. Пры гэтым большая частка выпуск
нiкоу накiроуваецца у электронную, ра

дыётэхнiчную i часткова у хiмiчную пра
мысловасць. 

За тады свайго iснавання факульт:эт· 
падрыхтавау звыш трох тысяч спецыялi

стау-хiмiкау. Сярод ix член-карэспандэнт 
АН СССР прафесар А. Шлык, акадэмiкi 
АН БССР У. С. Камароу, М. 1. Мiцкевiч, 
1. М. Ярмоленка, У. С. Салдатау, члены-

карэспандэнты АН БССР 1. Р. Цiшчанка, 

Р. Л . Старобiнец, В. В. Свiрыдау, заслужа
ныя настаунiкi БССР. 

Да ycix, хто жадае прысвяцiць сябе 
старадауняй i вечна маладой навуцы 
xiмii, мы звяртаемся: «Калi ласка!». 

В. ЦIКАВЫ, 
дэкан хiмiчнаr\а факультэта. 

~--jlblj 
сау, геолага-мiнералагiчны музей, вучэб
ная геаграфiчная станцыя «Заходняя Бярэ

зiна», Браслауская лiмналагiчная станцыя. 
Студэнты факультэта атрымлiваюць вя

лiкую i . разнастайную прыродазнауча
навуковую i спецыяльную падрыхтоуку. 

Значнае месца у падрыхтоуцы спецыя
лiстау-географау належьщь вучэбна-вы
~орчым практыкам. Студэнты I i 11 кур
сау на геаграфiчнай станцыi «Заходняя 

Бярэзiна» праходзяць вучэбную практыку 
па тапаграфii, геалогii, riдpaлorii, геамар
фалогii, глебазнауству, метэаралогii, бiя
геаграфii, ландшафтазнауству i эканамiч
най геаграфii. Штогод комплексная геаг

рафiчная практыка студэнтау 11 курса пра
водзiцца за межамi рэспублiкi (у Карпа
тах, на Кауказе i Урале, у Карэ~i i Ся
рэдняй Aзii). Для больш глыбокага выву
чэння прыроды, насельнiцтва i гаспадаркi 
замежных краiн студэнты накiроуваюцца 
у шэраг замежных сацыялiстычных краiн 

(Балгарыю, Югаславiю). Старшакурснiкi 
праходзяць вытворчую практыку у наву-

кова-даследчых, праектных, планавых i гас
падарчых арганiзацыях, уключаюцца у са

стау экспедьщый, якiя праводзяць работу 
у Беларусi i за яе межамi (Забайкалле, 
Далёкi Усход, Сярэдняя Азiя, Кауказ i 
iнш.). Студэнты факультэта прьlмаюць ак
тыуны удзел у навукова-даследчай рабоце. 
Пры ycix кафедрах працуюць навукова

даследчыя гурткi. 
Факультэт рыхтуе кадры спецыялiстау

географау на двух аддзяленнях: педага

гiчным i вытворчы1м (спецыялiзацыi - геа
марфалогiя i методыка арганiзацыi экскур
сiйнай справы). Выпускнiкi факультэта 
працуюць у агульнаадукацыйных школах, 
сярэднiх i вышэйшых навучальных уста

новах, iнстытутах АН БССР, праектныJ!' i 
планавых арганiзацыях, на картаграфiчных 
прадпрыемствах, у гiдраметэаслужбе, бю-

' ро падарожжау i экскурсiй, на турбазах. 
\ 

Р. жмоАдзяк. 
дэкан геаграфiчнага 

факультзта. 
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ФАКУЛЫЭТ рыхтуе бiёлагау па спецы
яльнасцi «Бiялогiя». Падрыхтоука вядзецца 

па дзённай i завочнай формах навучан

ня. Вь1пускнiкам прысвойваецца кilалiфi

кацыя «Бiёлаг», «Выкладчык бiялогii i xi
мii». На дзённым аддзяленнi у 1988 годзе 
адкрыты вытворчы паток. 

Агульнаадукацыйная падрыхтоука на 
факультэце ажьщцяуляецца шляхам выву

чэння цыкла грамадскiх i агульнаадука
цыйных дысцыплiн (гiсторыя КПСС, марк
сiсцка-'ленiнская фiласофiя, палiтэканомiя, 
навуковы камунiзм, замежная мова, ма

тэматыка, фiзiка, хiмiя i г. д.) i дысцыплiн 
псiхолага-педагагiчнага цыкла (псiхалогiя, 
педагогiка, методыка выкладання бiялогii 
i xiмii i iнш.). 

Агульнапрафесiйная падрыхтоука пачы

наецца з першага курса i забяспечваец
ца вывучэннем батанiкi, заалогii, анатомii 
чалавека, цыталогii i ricтaлorii, фiзiялогii 
раслiн, фiзiялогii чалавека i жывё~:~, мiкР,а-

~$$5,?gj} 
ФАКУ ЛЬ ТЭТ прыкладной матэматыкi 

быу створаны у 1970 .rодзе э мэтай прафе
сiйнай падрыхтоукi у Беларусi матэматы
кау-прыкладнiкоу, спецыялiстау у галiне 

прымянення матэматычных метадау выра-

шэння i даследавання самых розных задач, 
якiя узнiкаюць у навуцы, тэхнiцы i iншых 
галiнах народнай гаспадаркi, з шырокiм 

выкарыстаннем сучасных ХУ,ткадзеючь1х 

электронных вылiчальных машын. Гэта спе
цыялiсты, якiя валодаюць глыбокiмi ·веда
мi па агульна-тэарэтычных i спецыяльных 
матэматычных дысцыплiнах, знаёмы з маг

чымасцямi ЭВМ i здольны разам э прад
стаунiкамi iншых спецыяльнасцей весцi 

навукова-даследчую работу па складанню 
матэматычных мадэляу розных працэсау, 

распрацоуцы алгарытмау, ix лiчбавага ра
шэння на ЭВМ, а таксама па стварэнню 
матэматычнага забеспячэння аутаматыза
ваных сiстэм кiравання ЭВМ i праектаван
ня самiх АСК i ix комплексау. · 

На працягу першых двух гадоу студэн
ты факультэта прыкладной матэматыкi 

атрымлiваюць глыбокую агульнанавуко
вую падрыхтоуку, якая уключае асноуныя 

матэматычныя дысцыплiны, а таксама ас

новы эксплуатацыi ЭВМ. 
Спецыяльнасць прыкладная матэм~ты-
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бiялогii i вipycaлorii, бiяxiмii, бiяфiзiкi, 
генетыкi з асновамi селекцыi, асноу iму
налогii, тэорыi эвалюцыi, экалогii i рацыя
нальнаму прыродакарыстанню, бiятэхна
логii i г. д. 

Спецыялiзацыя ажыццяуляецца па бата
нiцы, заалогii, фiзiялогii раслiн, фiзiялогii 
чалавека i жывёл, бiяxiмii, генетьщы, мi
крабiялогii i экалогii, пачынаючы з 111 кур· 
са на стацыянары i з IV - на завочным 
аддзяленнi. · У рамках спецыялiзацыi 
сту дэнты вывучаюць 1 О спецдысцыплiн, 
а таксама вялiкi спецпрактыкум. На ycix 
курсах прадугледжаны практыкi: на I i 11 
- па батанiцы i заалогii у натуральных 
бiяцэнозах Беларусi, на 111 - вучэбная пра
ктыка па спецыялiзацыi на кафедрах, 
у бiяцэнозах, НДI i г. д., на IV i V кур
сах - вытворчая i педагагiчная nрактыкi. 

~ 
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~ 

ка уключае наступныя спецыялiзацыi: ма
тэматычная фiзiка, матэматычнае мадэлi
раванне, вылiчальная дыягностыка, лiчба
выя метады, даследаванне аперацый i ci-

• • • _i. 
стэмны анатз, аптым1зацыя I аптымаль-

нае кiраванне, тэорыя iмавернасцяу i матэ
матычная статыстыка, матэматычная кiбер
нетыка, матэматычнае i праграмнае забе
спячэнне праблемна-арыентаваных сiстэм, 
архiтэктура вылiчальных сiстэм i сетак, 
матэматычнае забеспячэнне аутаматыза
ваных сiстэм праектавання i кiравання, маJ 
тэматычнае ·i праграмнае забеспячэнне вы
лiчальных машын i сiстэм. 

Навучанне заканчваецца абаронай ды
пломнага праек.та i здачай дэяржауных 
экзаменау па спецыяльнасцi i марксiз
му-ленiнiэму. ВЬ1пускнiкё!М факультэта 
прысвойваецца квалiфiкацыя матэматыка. 
Яны накiроуваюцца на работу у навукова
даследчыя iнстытуты, КБ прадпрыемствау 

электроннай i радыёпрамысловасцi, вы
лiчальныя цэнтры, а таксама у iншыя ар
ганiзацыi, якiя выкарыстоуваюць ЭВМ, 

Лепшыя студэнты працягваюць вучобу у 
аспiрантуры . 

Уся вучэбная i навуксiва-даследчая рабо
та са студэнтамi вядзецца выкладчыкамi 
дзесяцi кафедрау, супрацоунiкамi галi

новых лабараторый i вылiчальнага цэнт
ра, а таксама -· вядомымi спецыялiстамi 

э прадпрые_мствау i устаноу, з якiмi фа-

Вучэбны працэс i навуковую работу фа-
культэта забяспечваюць восем кафедрау, 

· п·раблемная навукова-даследчая лабарато
рыя, навуков1,1я лабараторыi кафедрау, 
заамузей, батанiчны сад, вучэбна- дослед
ная гаспадарка «Шчамыслiца». 
Вучэбную ·i навуковую работу вядуць 

на факультэце 5 доктарау . i больш за 40 
кандыдатау бiялагiчных навук, а таксама 
супрацоунiкi АН БССР бiялагiчнага профi
лю. 

Пасля заканчэння факультэта выпускнi
кi накiроуваюцца на работу настаунiкамi 
сярэднiх школ i вучэбных устаноу, выклад
чыкамi вышэйшых навучальных устаноу, 

супрацоунiкамi Дзяржкамiтэта па ахове 
прыроды, запаведнiкау, а таксама на прад
прыемствы i ва установы аграпрома, ляс
ной гаспадаркi i iнш. 

Выпускнiкi, якiя паказалi схiльнасць да 
навукова-даследчай работы, высокую зру
дьщыю па бiялогii, атрымлiваюць рэкамен
дацыю савета факультэта для паступлен

ня у аспiрантуру, а таксама раэмяркоува
юцца у iнстытуты бiялагiчнага профiлю АН 

· БССР, прыкладныя iнстытуты медьщын
скага, сельскагаспадарчага i агульнабiяла
гiчнага профiлю на навуковую работу. 

А. ШУКАНАУ, 
дэкан ·бiялагiчнаrа 

факультэта. 

:::::·::~:::: 
i,;;~~~:-·-· 

культэт падтрымлiвае навукова-тэхнiчнае . 
супрацоунiцтва . 

Каманда ФП М у 1988 годзе заня

ла першае месца у асабiстым залiку i дру
гое - у камандным на Мiжнароднай алiм
пiядэе па праграмiраванню i iнфарматыцы, 
прысвечанай 100-годдзю Сафiйскага унi
версiтэта. 

У 1982 годзе на факультэце адкрылася 
вячэрняе аддзяленне, тым самым выпуск

нiкi радыётэхнiкума i полiтэхнiкума i iншыя 
абiтурыенты, якiя спецыялiзавалiся па пры
кладной матэматьщы цi маюць дачыненне 

да ЭВМ, маюць магчымасць павышаць ква
лiфiкацыю без адрыву ад вытворчасцi. 

Вялiкая у~,ага надаецца самастойнай на
вукова-даследчай рабоце студэнтау. На 
факультэце працуюць студэнцкiя навуко

ва-даследчыя лабараторыi, у якiх студэнты, 
выкарыстоуваючы tэарэтычныя веды, рас

працоуваюць пакеты прыкладных праграм 

для вырашэння розных задач народнай 

гаспадаркi i укараняюць перспектыунае 

матэматычнае забеспячэнне АСК i ЭВМ. 
Да паслуг студэнтау - два класы 

дыялогавых вылiчальных комплексау ДВl<

ЗМ, дысплейны клас для работы у рэжы
ме СВМ, клас на базе мiнi-ЭВМ СМ-4 . 

А, САМУСЕНКА, 
в. а. дэкана факультэта 
прыкладной матэматыкi. 
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ФАКУЛЬТЭТ рыхтуе высокаквалiфiка

ваных спецыялiстау па спецыяльнасцi « Ра
дыёфiзiка i электронiка» для работы у 
навукова-даследчых iнстытутах( канструк
тарскiх бюро, лабараторыях i цэхах прад
прыемствау электроннай i прылада-будау
нiчай прамысловасцi рэспублiкi - для ycix 
арганiзацый, дзе распрацоуваюць i выка
рыстоуваюць сучасную радыё-электронную 
апаратуру. 

Падрыхтоука радыёфiзiкау вядзецца па 
дзённай i вячэрняй формах навучання па 
адной з наступных спецыялiзацый: 
ФIЗIЧНАЯ ЭЛЕКТРОНIКА. МIКРА

ЭЛЕКТРОНIКА. Спецыялiзацыi ажыццяу· 
ляе кафедра фiзiчнай электронiкi сумесна 
з фiлiялам кафедры на ВА «lнтэграл», 
для якога, у асноуным, i рыхтуюцца спе
цыялiсты данага профiлю. Студэнты вы
вучаюць фiзiчныя працэсы, якiя ляжаць у 

аснове дзеяння сучасных электронных пры

лад i абсталявання , асвойваюць методыку 
разлiку i тэхналоriю вытворчасцi мiкра
схем, фiзiчныя асновы плазменнай тэхна
лоrii. У падрыхтоуцы студэнтау удзель
нiчаюць i вядучыя спецыялiсты ВА · 
« 1 нтэr.рал_». 
ПРЫЕМ I АП-РАЦОУКА IНФАРМА

ЦЫI. РАДЫЕОПТЫКА I ГАЛАГРАФIЯ . 
Сnецыялiзацыi ажыццяуляе кафедра 

. рады'ефiзiкi. Профiль спецыялiста - пры-

В ЫШЭйШАЯ фiлалагiчная адукацыя у 
Беларусi бярэ свой пачатак з часу ар

ганiзацыi унiверсiтэта. 1 мы ганарь~ся 
тым, што сярод першых выкладчыкау бе
ларускай фiлалогii быу народнь1 паэт БССР 
К . М. Мiцкевiч (Якуб Колас). У даваенныя 
гады н,а факультэце працавалi такiя вядо

мыя фiлолагi, як 1. 1. Замоцiн, Я. 1. Ба
рычэускi, А. М. Вазнясенскi, М. М . Пiату
ховiч i iншыя. 

На факультэце вядзецца падрыхтоука 
па дзвюх спецыяльнасцях : бе л а рускай 
мове i лiтаратуры; рускай мове i лi
таратуры. Вучэбную, навуковую i выхавау
чую работу вядуць 9 кафедрау, якiя 
аб'ядноуваюць вялiкi навукова-педагагiчны 
калектыу. Свае багатыя веды i любоу да 
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ём i ·апрацоука сiгналау у радые- 1 аку
стычным дыяпазонах, дыфракцыя радыё
хваль ·1 выпраменьваючыя прылады, уст
ройства звыwвысокiх частот. Спецкурсы па 
даных напрамках чытаюц'ь высокаквалiфi
каваныя с11ецыялiсты кафедры. 
КВАНТАВАЯ РАДЫЕФIЗIКА. ОПТА

ЭЛЕКТРОЖКА. 
Спецыялiзацыi ажыццяуляе кафедра 

квантавай радыёфiзiкi i оnтаэлектронiкi. 
У nрацэсе навучання студэнты атрымлi
ваюць усе неабходныя звесткi i практыч
ныя навыкi у rалiне тэорыi i практыкi 
лазерных i оnтаэлектронных сiстэм, пры
значаных для навуковых даследаванняу, 
сучасных навукова-ёмкiх тэхналогiй i аэ
ракасмiчнай дыяrностыкi навакольнага 
асяроддзя . 

ЭЛЕКТРОННЫЯ МАТЭМАТЫЧНЫЯ 
МАШЫНЫ. МIКРАПРАЦЭСАРЫ. 

Спецыялiзацыi ажыццяуляе кафедра 
электронных матэматычных машын. У пра
цэсе навучання студэнтам чытаецца ком

плекс фундаментальных дысцыплiн па тэо
рыi вылiчальных машын i праграмiраван
ню, метадах вылiчэнняу, аутаматызавана
му праектаванню у мiкраэлектронiцы i вы
лiчальнай · тэхнiцы, спецкурсы па мiнi· 
ЭВМ, структурах сучасных ЭВМ, спецыялi
заваных ЭВМ мiкрапрацэсарау I iнш. 
АУТАМАТЫЗАЦЫЯ НАВУКОВЫХ 

ДАСЛЕДАВАННЯУ. , 
Студэнтам гэтай спецыялiзацыi чыта

юцца курсы па радыёэлектронных ·i тэх
н iчных сродках аутаматызаваных сiстэм 
навуковых даследаванняу, планаванню i 
метралогii эксперыменту, маwынных мета
дах апрацоукi iнфармацыi i iнш. Спецы-

ялiсты рыхтуюцца да даследчаii работы у 
iнстытутах АН БССР, галiновых НДI 
1 навукова-вытворчьiх аб'яднаннях. Спецы
ялiзацыю забяспечвае кафедра аутаматы
зацыi навуковых даследаванняу. 
КIБЕРНЕТЫКА. 
У працэсе навучання студзнтам чытаец· 

- ца шзраг спецкурсау, якiя забяспечва
юцца адпаведнымi спецпрактыкумамi . 
Спецыялiстау рыхтуюць да работы у наву· 
кова-даследчых установах АН БССР, мi

. нiстзрствау I ведамствау, занятых праек
таваннем робатау дpyrora i трзцяrа пака
ленняу I riбкix аутаматызаваных вытвор· 
часцей на ix аснове. 

Вытворчую I пераддыпломную nр,!ктыкi 
студэнты праходзяць на кафедрах, прад
прыемствах i у навукова-даследчых apra· 
нiзацыях па месцах сваёй будучаii работы, 
куды яны размяркоуваюцца за год да за
канчэння унiверсiтзта. Вучэбны працзс на 
факультзце вядуць 68 выкладчыкау, 50 з 
якiх - доктары I кандыдаты навук. 

Студзнты факультзта маюць магчымасць 

удзельнiчаць у выкананнi навукова-даслед~ 
чых работ у студэнцкlх навукова-даслед· 
чых лабараторыях (СНДЛ), якiя функцыя
нiруюць H!i кожнай кафедры, удзельнi
чаць у рабоце студзнцкага вылiчальнаrа 
цзнтра (СВЦ); развiваць свае таленты у 
ш матлiкiх rуртках мас.тацкай самадзейна
сцl ' i. у спартыуных секцыях. 

Усiм, хто захапляецца радыёфiзiкаii 1 
электронiкай, мы гаворым: «Кал! ласка!». 

А. ШЫРОКАУ, 
дэкан факультзта 

радыёфiзiкi I электронiкi . 
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родных беларускай i рускай моу I лiта
ратур перадаюць моладзi высокаквалiфi-' . 
каваныя спецыятсты. 

На факультэце rрунтоуна вывучаюцца 
rрамадскiя навукi: гiсторыя КПСС, марк
сiсцка-ленiнская фiласофiя, палiтычная 
эканомiя, навуковы камунiзм, асновы 
навуковага атэiзму, гiсторыя фiласофii, 

марксiсцка-лен.iнская этыка, гiсторыя СССР 
i гiсторыя БССР. 

Акрамя родных моу . i лiтаратур усе 

студэнты вывучаюць таксама замежныя 

мовы (англiйскую, нямецкую, француз- · 
скую, iспанскую), лацiнскую мову i славяна 
скiя мовы (польскую, серба-харвацкую, 
чэшскую, балгарскую). 

Сярод дысцыплiн, якiя вызначаю}-\ь . фi
лалагiчную падрыхтоуку студэнтау, па
трэбна адзначыць мовазнаучыя i лiтара
тураэнаучыя. 
Да моваэнаучых дысцыплiн адносяцца 

курсы уводэiн у мовазнауства i агульнае 
мовазнауства, уводзiны у славянскую фiла
лог-iю, стараславянская мова, дыялекта

логiя, асновы культуры мовы. Найбольшая 
колькасць гадэiн адводзiцца на курс суча
снай беларускай (рускай, славянскай) лi 
таратурнай мовы i яе гiсторыi як дысцы
плiны. 

Лiтаратуразнаучыя дысцыплiны уклю-

чаюць у сябе уводзiны у лiтаратуразнау
ства, тэорыю лiтаратуры, гiсторыю крыты

кi, вусную народную творчасць, гiсторыю 
лiтаратуры, сучасную савецкую лiтарату
ру, гiсторыю замежных лiтаратур i лi
таратур народау СССР. 

Факультэт ганарьщца тым, што сярод 
яго выпускнiкоу - вядомыя пiсьменнiкi 
i. пазты: К. Крапiва, П. Броука, П. Глебка, 
К . Чорны, П. Трус, 1. Мележ, А. Адамовiч, 
1. Навуменка i многiя iншыя. 1 зараз у лi
таратурным аб'яднаннi «Узлёт» рыхтуецца 
стаць пiсьменнiкамi i крытыкамi творча.я 
моладзь факулыэта. 

Пры кафедрах працуюць гурткi,' у якiх 
студэнты займаюцца навукова-даследчай 
работай. · 

Факультэт - буйнейшы цэнтр у краi'не 
. па падрыхтоуцы русiстау i беларусiстау для 
замежных краiн. Толькi за апошнiя дзе
сяць гадоу на фiлфаку прайшлi навучанне 
эвыш 400 студэнтау з ГДР, ПНР, СФРЮ, 
ЧССР, НРБ, Францыi, Данii; lрака, Судана, 

Йемена, Малi, Ганы i iншых краiн. 
Тых, хто хоча глыбока паэнаць таямнiцы 

роднай мовы _i лiтаратуры, факулыэт 
чакае у сваiх аудыторыях. 

А. ВОЛК, 
дэкан фiлалагiчнага 

факультэт.а. 
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