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1. Для атрымання бясплатнай першай вышэй
шай адукацыі ў Белдзяржуніверсітэт прымаюцца 
на конкурснай аснове асобы, якія маюць сярэд- 
нюю адукацыю і пастаянна пражываюць у рэспуб- 
ліцы, а таксама грамадзяне Беларусі і беларусы, 
якія пражываюць за яе межамі.

2. Ha платнае навучанне па ўсіх спецыяль- 
насцях звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінан- 
суемых за кошт бюджэтных сродкаў, прымаюцца 
асобы, якія:

а) вытрымалі ўсе ўступныя іспыты, але не 
прайшлі па конкурсу на бюджэтныя месцы;

б) прайшлі субяседаванне па дысцыплінах, 
вызначаных прыёмнай камісіяй.

У першачарговым парадку залічваюцца асо
бы, якія вытрымалі ўсе ўступныя іспыты, але не 
прайшлі па конкурсу.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, 
формы навучання, падставы для залічэння. Вы- 
значаюцца дзве групы спецыяльнасцей:

I. Правазнаўства, паліталогія, міжнародныя 
адносіны, міжнароднае права, міжнародныя эка- 
намічныя адносіны, эканамічная тэорыя, эканом і- 
ка і кіраванне вытворчасцю, псіхалогія.

II. Астатнія спецыяльнасці.
Грамадзяне замежных дзяржаў прымаюцца ў 

Ьелдзяржуніверсітэт на платнай падставе па выні- 
ках субяседавання, калі іншае не прадугледжана 
міждзяржаўнымі пагадненнямі. Памер аплаты вы- 
значаецца індывідуальным дагаворам, які заклю- 
чаецца паміж абітурыентам і універсгтэтам па ўзгад- 
ненню з адпаведным факультэтам.

3. Дакументы прымаюцца з 26 чэрвеня па 
15 ліпеня. Уступныя экзамены праводзяцца з 16 
ліпеня. Залічэнне ў склад студэктаў: па плану пры
ёму - да 5 жніўня, на платнае навучанне - да 25 
жніўня.

Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне 
паступаць на платнае навучанне па выніках субя
седавання, прымаюцца з 26 чэрвеня па 5 жніўня 
ўключна. Тэрміны субяседавання вызначаюцца фа
культэтам! і зацвярджаюцца прыёмнай камісіяй.

4. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт па- 
даюць у прыёмную камісію наступныя дакументы: 
заяву на імя рэктара па адзінай форме, дакумент 
аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале або копію  дып- 
лома аб вышэйшай адукацыі, 6 фотакартак паме- 
рам 3x4, медыцынскую даведку па форме 086У 
(выдадзеную не раней 15 мая 1996 года), а на 
завочнае навучанне - дадаткова выпіску (копію ) з 
працоўнай кніжкі, а для асоб, якія знаходзяцца на 
ўліку ў службе занятасці насельніцтва - дакумент, 
які аб гэтым сведчыць.

Пашпарт прад’яўляецца абітурыентам асабіс-
та.

5. Пералік уступных экзаменаў па кожнай 
спецыяльнасці даецца ўдадатку  1.

Уступныя экзамены праводзяцца па прагра- 
мах, якія складзены ў адпаведнасці з вучэбнымі 
праграмамі агульнай сярэдняй адукацыі і зацвер- 
джаны Міністэрствам адукацыі і навукі Рэспублікі 
Беларусь.

Паступаючыя маюць права здаваць уступныя 
іспыты на выбар на беларускай ці рускай мове.

Пры паступленні на спецыяльнасць руская 
мова і літаратура абітурыенты, якія не атэставаны 
па беларускай мове, могуць здаваць замест э к 
замена па беларускай мове і л ітаратуры экза 
мен па замежнай мове.

Уступны экзамен па замежнай мове (англій- 
скай, французскай, нямецкай, іспанскай) абітуры- 
енты могуць здаваць на выбар, незалежна адтаго , 
якую замежную мову яны вывучалі ў сярэдняй на- 
вучальнай установе. Выключэннем з ’яўляецца спе
цыяльнасць беларуская і замежная (англійская, 
французская, нямецкая) мовы і літаратуры, пры 
паступленні на якую абітурыенты здаюць уступны 
экзамен па замежнай мове ў адпаведнасці з аб- 
ранай спецыяльнасцю.

6. Абітурыенты, якія не з 'яв іл іся на экза 
мен без уважлівых прычын або атрымалі незда- 
вальняючую адзнаку, да далейшых экзаменаў не 
дапускаюцца.

7. Залічэнне ва універсітэт на бюджэтныя 
месцы праводзіцца па конкурсу ў адпаведнасці з 
колькасцю балаў, набраных абгтурыентамі на ўступ- 
ных экзаменах.

Слухачы падрыхтоўчага аддзялення Белдзярж-

універсгтэта залічваюцца па-за конкурсам пры ўмове 
атрымання на ўступных экзаменах адзнак не ніжэй, 
чым “чатыры".

8. Асобы, якія скончылі сярэднюю навучаль- 
ную ўстанову з медалём, сярэднюю спецыяльную 
навучальную ўстанову або ПТВ (на аснове база- 
вай школы з атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дып- 
ломам з адзнакай, пры паступленні на спецыяль- 
насці:

• матэматыка, механіка, прыкладная матэ- 
матыка, інфарматыка, эканамічная кібернетыка, 
актуарная матэматыка, фізіка, радыёфізіка, фізіч- 
ная электроніка, камерцыйная дзейнасць, хімія, 
хімія лекавых злучэнняў, экалогія (хімічны фак-т), 
біялогія, біятэхналогія, экалогія (біялагічны фак-т) 
залічваюцца без уступных экзаменаў па выніках 
субяседавання. Дакументы ад іх прымаюцца да 12 
ліпеня ўключна, субяседаванне - 13 ліпеня. He 
залічаныя па выніках субяседавання здаюць адзін 
экзамен, які прыведзены ў пераліку першым. 
Пры атрыманні адзнакі “пяць” яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых станоў- 
чых адзнак - здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:
• геаграфія, геалогія, экалогія (геаграфічны 

фак-т), гісторыя, музейная справа, гісторыка-ар- 
хівазнаўства, беларуская мова і літаратура, рус
кая мова і літаратура, сацыялогія, філасофія, 
культуралогія, журналістыка здаюць адзін экзамен, 
які прыведзены ўпераліку першым. Пры атрыманні 
адзнакі “пяць” яны вызваляюцца ад астатніх экза- 
менаў, пры агрыманні іншых станоўчых адзнак - 
здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:
• беларуская і руская мовы і літаратуры, 

беларуская і замежная (англійская, французская, 
нямецкая) мовы і літаратуры, славянскія мовы і лі- 
таратуры здаюць два экзамены, якія прыведзены 
ў пераліку першымі. Пры атрыманні адзнак “пяць" 
яны вызваляюцца ад астатніх экзаменаў, пры 
атрыманні іншых станоўчых адзнак - здаюць ас- 
татнія экзамены;

пры паступленні на спецыяльнасці:
• міжнародныя адносіны, міжнародныя эка- 

намічныя адносіны, міжнароднае права, эканаміч- 
ная тэорыя, эканоміка і кіраванне вытворчасцю, 
псіхалогія, правазнаўства, паліталогія здаюць усе 
экзамены.

Выпускнікі ліцэя БДУ 1996 года, якія маюць у 
атэстаце толькі добрыя і выдатныя адзнакі, пры 
паступленні на спецыяльнасці, адпавядаючыя профі- 
лю іх падрыхтоўкі, прымаюцца на ўмовах, праду- 
гледжаных дадзеннымі “Правіламі прыёму" для 
асоб, якія скончылі сярэднюю школу з залатым (ся- 
рэбраным) медалём. Пры гэтым абітурыенты, якія 
паступаюць на спецыяльнасць журналістыка, пры 
атрыманні адзнакі “пяць” за творчае сачыненне вы
зваляюцца ад астатніх экзаменаў.

Пераможцы алімпіяд “Абітурыент БДУ", пра- 
ведзеных факультэтамі БДУ у 1996 г., залічваюцца 
на гэтыя факультэты без уступных экзаменаў. Лаў- 
рэаты алімпіяды па фізіцы атрымліваюць права на 
залічэнне па выніках субяседавання па фізіцы пры 
паступленні на спецыяльнасці фізіка, радыёфізіка, 
фізічная электроніка. Колькасць пераможцаў і лаў- 
рэатаў вызначаецца рашэннем прыёмнай камісіі. 
Заключныя туры такіх алімпіяд праводзяцца з удзе- 
лам адпаведных прадметных камісій.

9. • Пераможцы (1, 2, 3 месца) міжнарод- 
ных і рэспубліканскіх алімпіяд выпускнікоў сярэд- 
ніх навучальных устаноў і педвучылішчаў, праведзе- 
ных Міністэрствам адукацыі і навукі рэспублікі ў 
1995-96 навучальным годзе па агульнаадука- 
цыйных прадметах, залічваюцца без уступных іс- 
пытаў пры ўмове паступлення на адпаведныя спе- 
цыяльнасці (дадатак 2). Пры паступленні на іншыя 
спецыяльнасці такія асобы вызваляюцца ад уступ- 
нага іспыта па гэтаму прадмету з выстаўленнем 
адзнакі “пяць”.

10. Пераможцы (1, 2, 3 месца) абласных і 
Мінскага гарадскога тураў алімпіяд выпускнікоў ся- 
рэдніх навучальных устаноў, праведзеных органа - 
мі кіравання адукацыяй у 1995-96 навучальным го
дзе па агульнаадукацыйных прадметах, вызваля
юцца ад уступнага іспыта па гэтаму прадмету з 
выстауленнем адзнакі “пяць” пры ўмове паступлення 
на адпаведныя спецыяльнасці (дадатак 2).

(працяг на ст.2)
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1996 год, наведванне студэнцкіх аўдыторый I  вучэбных лабараторый. .
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— Дарагія сябры! Беларускі 
дзяржаўны універсітэт быў ство- 
раны ўкастрычніку 1921 года. Сё- 
лета яму спаўняецца 75 гадоў.

У складзе універсітэта 13 фа- 
культэтаў, 122 кафедры, на якіх 
працуе каля 1400 выкладчыкаў, у 
тым ліку 190 дактароў навук, звыш 
800 кандыдатаў навук. Свой бага- 
ты навуковы і педагагічны вопыт 
перадаюць студэнцкай моладзі 
акадэмікі Акадэміі Навук Беларусі 
Я.М.Бабосаў, І.В.Гайшун, В.М.Гу- 
рын, М .А .Ізобаў, Ф .М .К а п уц к і,
А.Р.М артыненка, В .В.Свірыдаў,
А .Ф .Чарняўскі і іншыя. Ha ўсіх 
формах навучання па 34 спецы- 
яльнасцях займаецца звыш 14000 
студэнтаў, у іх ліку каля 400 за
межных навучэнцаў больш чым з 
70 краін Афрыкі, Азіі, Амерыкі і 
Еўропы.

За апошнія 2-3 гады ва уні- 
версітэце адбыліся значныя зме- 
ны ў структуры спецыяльнасцей. 
Створаны факультэт міжнародных

адносін, пачала ажыццяўляцца 
падрыхтоўка студэнтаў па 14 но
вых спецыяльнасцях, уведзены 
шэраг вельмі неабходных для рэс- 
публікі спецыялізацый, сярод якіх 
беларуская і рамана-германская 
філалогія, хімія лекавых злучэнняў, 
біятэхналогія і іншыя.

У апошні час у вучэбныя пла
ны ўсіх спецыяльнасцей уведзе
ны тэарэтычны і практычны курс 
інфарматыкі, узмоцнена падрых- 
тоўка студэнтаў па замежных мо- 
вах. A тыя студэнты, якія навуча- 
юцца на спецыяльнасцях, звяза- 
ных з м іжнароднай дзейнасцю  
авалодваюць на добрым узроўні 
дзвюма замежнымі мовамі.

Ha платнай умове ва універ- 
сітэце навучаюцца капя 2000 сту- 
дэнтаў, палова з якіх атрымліва- 
юць другую вышэйшую адукацыю 
ў сувязі са зменамі, якія адбыва- 
юцца сёння на рынку працы. Знач- 
ная частка студэнтаў, якія навуча
юцца за бю джэтныя сродкі на 
дзённым аддзяленні залічаны на 
паралельнае навучанне па другой 
спецыяльнасці на завочнай фор
ме на платнай падставе і, такім 
чынам, атрымліваюць два універ- 
сітэцкіх дыпломы, або пасведчан- 
не аб прысуджэнні дадатковай 
кваліфікацыі.

Да паслуг студэнтаў фунда
ментальная бібліятэка, у якой на- 
лічваецца звыш 2 мільёнаў тамоў 
кніг па ўсіх галінах ведаў. Біблія- 
тэка мае 8 філіялаў на асобных фа- 
культэтах.

Добрую  змену навуковых і 
педагагічных кадраў рыхтуе дак- 
тарантура і аспірантура, у якіх за
раз вучыцца каля 450 дактаран- 
таў і аспірантаў, сярод іх звыш 50 
— замежных. Падрыхтоўка іх вяд- 
зецца па 80 спецыяльнасцях. У 
БДУ дзейнічаюць 1 8 саветаў па 
абароне доктарскіх і кандыдацкіх 
дысертацый.

Моцныя вучэбныя, навуковыя 
і культурныя сувязі ў БДУ з шэра- 
гам навучальных устаноў Балга- 
рыі, Германіі, ЗША, Кітая, Поль- 
шчы, Францыі і іншых краін свету. 
Міжнародны аўтарытэт Беларус- 
кага ун іверсітэта дазволіў яму 
стаць адным з першых членаў 
Міжнароднай Асацыяцыі універсі- 
тэтаў. Удзел універсітэта ў міжна- 
родных адукацыйных праграмах 
дае магчымасць накіроўваць леп- 
шых студэнтаў для працягу наву
чання ў замежныя універсітэты.

Ba універсітэце створаны до
брыя ўмовы для працы і адпачын- 
ку. Мы маем 9 добраўпарадкава- 
ных інтэрнатаў, да паслуг студэн- 
таў ёсць паліклініка і санаторый- 
прафілакторый. Пасля вучэбнага 
дня студэнтаў чакаюць басейн, 
стадыён, спартыўныя залы, дзе- 
сяткі спартыўных секцый, кваліфі- 
каваныя трэнеры.

Гонарам універсітэта з'яўля- 
юцца мастацкія творчыя калекты- 
вы — ансамбль танца 'Крыжачок’1, 
ф ал ьклорна-этна граф ічны  а н 
самбль “Неруш", акадэмічны хор 
студэн таў , ар ке стр  народны х 
інструментаў, студэнцкі тэатр, тэ- 
атр эстрады, хор народнай песні. 
Гэтыя калектывы прадстаўлялі 
мастацтва студэнтаў практычна ва 
ўсіх кутках зямнога шара. Вялікай 
папулярнасцю карыстаецца ў сту- 
дэнтаў і выкладчыкаў каманда КВЗ 
— знаёмая ўсім па шматлікіх тэ- 
левізійных праграмах.

Д арагія абітурыенты! Л еп- 
шыя з  вас у  верасні прыдуць у  ву
чэбныя аўдыторыі і  лабараторыі 
Беларускага дзяржаўнага ун івер- 
сітэта. Bac чакае напруджаная  
праца ла авалоданню вяршынямі 
навукі, якая дазволіць стаць вам  
вы сокаадукаваны м і спецы ял іс- 
тамі, узбагаціцца духоўна і  быць 
запатрабаванымі нашым грамад- 
ствам для практычнай дзейнасці.

Анатоль Ізотавіч ЗЕЛЯНКОЎ, намеснік старшыні прыём
най камісіі:

— Я бачу гэтую  прыёмную кампанію ў некалькіх аспектах. Па- 
першае, захаваецца попыт на спецыяльнасці сацыяльна-гуманітар- 
нага цыкла. I гэта зразумела. Нашае грамадства знаходзіцца на пе
реломным этапе, калі неабходна дакладна ўяўляць механізмы сацы- 
яльна-эканамічнай дынамікі. Маладыя людзі быццам сацыяльныя ба
рометры адчуваюць перспектывы. Гэтым вызначаецца перавага са- 
цыяльна-гуманітарны спецыяльнасцей. Па-другое, нягледзячы на 
складанасць часу, вельмі прыемна, што конкурсы ва універсітэт па- 
вялічваюцца. Расце прэстыж менавіта кпасічнай вышэйшай адука- 
цыі. Па-трэцяе, некаторыя падчас мяркуюць, што ва універсітэт можна 
паступіць па знаёмству ці за грошы. Але такія думкі не маюць пад 
сабой сур'ёзнай падставы. Універсітэт сярод шматлікіх сваіх трады- 
цый захаваў традыцыі лепшых акадэмічных стандартаў, культа ведаў, 
інтэлекту і культуры. Менавіта яны будуць вызначальнымі пры пас- 
тупленні ва універсітэт.

Леанід Платонавіч ПРЫ МА ЧУК, адказны сакратар пры
ёмнай камісіі:

—  Сустрэча з  як ім і абітурыетамі Вас бы ўзрадавала?
— 3  вясёлымі і шчаслівымі. Каб яны заўсёды гаварылі. што ім 

было вельмі пры ем на сустракаЦца з выкладчыкамі, якія будуць 
працаваць у пры ём най кам ісіі. A калі не паступяць, няхай не кры ў- 
дую ць — будзем  чакаць іх у  наступным годзе.

—  Успомніце, кал і ласка, я к  Вы паступалі ва універсітэт?
— Паступаў я ў 1960 годзе. Прыехаў у М інск у тры  гадзіны 

ночы — да гэтага  ж  ніколі не быў у такім  вялікім горадзе. Бацька 
даў мне дома тры  рублі на такс і... Калі сказаў вадзіцелю, ш то мне 
трэба ва ун іверсітэт, той  быў вельмі здзіўлены, але перавёз мяне 
праз прывакзальную  плош чу (дзве гадзіны мне давялося п р а с іа - 
яць у чарзе на прыпынку таксі).
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(Заканчэнне. Пачатак на ст. I )

11. Па-за конкурсам пры атрыманні станоў- 
чых адзнак на ўступных экзаменах залічваюцца: во- 
іны-інтэрнацыяналісты; круглыя сіроты і дзеці, што 
засталіся без апекі бацькоў; дзеці з сем'яў загінуў- 
шых (памершых) ці стаўшых інвалідамі ў час пра- 
ходжання вайсковай службы або працы ў складзе 
савецкіх войскаў на тэрыторыі дзяржаў, дзе вяліся 
баявыя дзеянні, а таксама дзеці з сем'яў ваенна- 
служачых, загінуўшых (памершых) у мірны час пры 
праходжанні вайсковай службы; інваліды 1 і 2 труп, 
якім у адпаведнасці з заключэннём медыка-рэабі- 
літацыйных экспертных камісій не супрацьпаказа- 
на навучанне ў БДУ і якія могуць наведваць занят- 
кі; асобы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт. 18 
Закона Рэспублікі Беларусь " Аб сацыяльнай аба- 
роне грамадзян, пацярпеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС".

12. Пры іншых роўных умовах пераважнае 
права на залічэнне маюць інваліды 3 групы пры 
адсутнэсці медыцынскіх супрацьпаказанняў і асо
бы, якія маюць ільготы ў адпаведнасці з арт.19, 
20, 23, 24, 25 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб са
цыяльнай абароне грамадзян, пацярпеўшых ад ка
тастрофы на Чарнобыльскай АЭС”.

13. У межах кантрольных лічбаў прыёму БДУ 
вылучае мэтавыя месцы для аказання садзейнічання 
дзяржаўным органам і грамадскім арганізацыям у 
вырашэнні сацыяльна-эканамічных праблем. Мэта
выя накіраванні на адпаведную спецыяльнасць пры- 
маюцца прыёмнай камісіяй да пачатку экзаменаў 
па гэтай спецыяльнасці.

Умовы мэтавага прыёму рэгулююцца адпавед- 
нымі палажэннямі Міністэрства адукацыі і навукі.

14. Пры паступленні на завочную форму на- 
вучання асобы, якія скончылі сярэднія спецыяль- 
ныя навучальныя установы па роднасных спецы- 
яльнасцях з дыпломам з адзнакай і працуюць па 
атрыманай спецыяльнасці не менш за 6 месяцаў, 
залічваюцца без уступных экзаменаў па выніках 
субяседавання пры ўмове паступлення на адпавед- 
ныя спецыяльнасці. Для выпускнікоў ССНУ 1996 
года працоўны стаж не патрабуецца. Дакументы 
ад такіх асоб прымаюцца па 12 ліпеня ўключна, 
субяседаванне - 13 ліпеня. He залічаныя па выш
ках субяседавання паступаюць на падставах, пра-

дугледжаных дадзенымі правіламі прыёму.
На завочнае навучанне ў першую чаргу заліч- 

ваюцца: выпускнікі сярэдніх спецыяльных і прафе- 
сійна-тэхнічных навучальных устаноў, якія паступа
юць на роднасныя спецыяльнасці; інваліды, якім 
не супрацьпаказана навучанне ў БДУ; ваеннаслу- 
жачыя, звольненыя ў запас на працягу трох апош- 
ніх гадоў; жанчыны, у якіх ёсць дзеці ва ўзросце да 
трох гадоў. Ha астатнія месцы прымаюцца асобы, 
якія працуюць па профілю абранай спецыяльнасці 
не менш за 6 месяцаў.

15. Атрыманне другой вышэйшай адукацыі 
ажыццяўляецца на ўмовах аплаты за навучанне. Ta- 
кія асобы залічваюцца без уступных экзаменаў па 
выніках субяседавання. Дакументы ад іх прымаюц
ца па 15 ліпеня ўключна.

Права на бясплатнае атрыманне другой вы
шэйшай адукацыі маюць воіны-інтэрнацыяналісты; 
асобы, якім супрацьпаказана работа па атрыма
най раней спецыяльнасці ў сувязі з пагаршэннем 
стану здароўя пры наяўнасці заключэння медыка- 
рэабілітацыйных экспертных камісій; асобы, якія 
пераехалі па сямейных абставінах на новае месца 
жыхарства, дзе адсутнічае работа па спецыяльнасці, 
ці страцілі работу, аб чым сведчыць дакумент служ
бы занятасці насельніцтва; педагагічныя работнікі 
пры паступленні на педагагічную спецыяльнасць пры 
наяўнасці хадайніцтва з места работы.

Прыём гэтых асоб і вызначэнне курса, на які 
яны залічваюцца, ажыццяўляецца з улікам наяўнасці 
свабодных бюджэтных месцаў і адпаведнасці аду- 
кацыі гэтых асоб характару навучання па другой 
спецыяльнасці, але не ніжэй другога курса. Пытан- 
не аб залічэнні такіх асоб на другі або старэйшыя 
курсы вырашаецца дэканатам адпаведнага факуль
тета і канчаткова зацвярджаецца загадам рэктара. 
Пры немагчымасці залічэння на другі або старэй
шыя курсы ў сувязі з адсутнасцю свабодных бюд
жэтных месцаў або з неадпаведнасцю пройдзеных 
дысцыплін ці патрабаванняў праграмы, гэтыя асо
бы паступаюць на першы курс па выніках субясе
давання па прадметах, вызначаных для ўступных 
іспытаў.

16. Усе пытанні, звязаныя з прыёмам у БДУ, 
якія не адлюстраваны ў дадзеных Правілах, кан
чаткова вырашаюцца прыёмнай камісіяй.

Д адатак 1.
ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ 

ЭКЗАМЕНАЎ

МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ ФА- 
КУЛЬТЭТ 1 .МАТЭМАТЫКА. 2 .ME- 
XAHIKA.!.Матэматыка (вусна).
2 .Матэматыка (п ісьмова).З.Бел. 
мова / л-ра або рус. мова I л-ра  
(вусна)

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ MA- 
ТЭМ АТЫ КІ I ІНФ АРМАТЫ КІ
1.ПРЫКЛАДНАЯ МАТЭМАТЫКА. 
2.ІНФАРМАТЫКА. З.ЭКАНАМІЧНАЯ 
КІБЕРНЕТЫКА. 4.АКТУАРНАЯ МА
ТЭМАТЫКА: 1.Матэматыка (вусна).
2. Матэматыка (пісьмова). З.Бел. 
мова і  л -ра або рус. мова / л-ра  
(вусна)

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. Ф ІЗІ- 
KA: І.Ф із іка  (вусна) 2 .Матэматы
ка (п ісьмова) З.Бел. мова /  л-ра  
або рус. мова / л-ра (вусна).

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІI ЭЛЕК- 
ТРОНІКІ 1.РАДЫЁФІЗІКА. 2.ФІЗІЧ- 
НАЯ ЭЛЕКТРОНІКА З.КАМЕРЦЫЙ- 
НАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ НА РЫНКУ PA- 
ДЫЁЭЛЕКТРОННЫХ СР0ДКАЎ I IH- 
ФАРМАЦЫЙНЫХ ПАСЛУГ: 1. Фізіка 
(вусна) 2 .Матэматыка (пісьмова)
3.Бел. мова  / л-ра або рус. мова 
і  л  -ра (вусна).

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ХІМІЯ 
2.Э КАЛ0ГІЯ  З.ХІМІЯ ЛЕКАВЫХ 
ЗЛУЧЭННЯЎ: 1.ХІМІЯ (вусна) 2 .М а
тэматыка (вусна) З.Бел. мова іл -  
ра  або рус. мова I л-ра (сачы- 
ненне)

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. БІЯ- 
Л0ГІЯ 2.ЭКАЛ0ГІЯ 3. БІЯТЭХНА- 
ЛОГІЯ: І.БІялогія (вусна) 2.ХІМІЯ 
(вусна) З.Бел. мова і  л -ра  або  
рус. мова і  л -ра (сачыненне)

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ГЕ-
АГРАФІЯ 2. ГЕАЛ0ГІЯ 3. ЭКАЛОГІЯ: 
/ .Геаграфія (вусна) 2 .Матэматы
ка (п ісьмова) З.Бел. мова  / л-ра  
або рус. мова I л -ра (вусна)

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1.БЕ- 
ЛАРУСКАЯ МОВА I ЛІТАРАТУРА:
I .Бел. мова І л-ра (вусна) 2 .Бел. 
мова і  л-ра (сачыненне) З.Рус. 
м ова  / л -р а  (вусна) 2.РУСКАЯ 
МОВА I ЛІТАРАТУРА: I .Рус. мова І

л-ра  (вусна)2.Рус. мова І  л-ра  
(сачыненне)З.Бел. мова І л -ра  
(вусна) З.БЕЛАРУСКАЯ I РУСКАЯ 
МОВЫ I ЛІТАРАТУРЫ: 1.Бел. мова 
І  л -ра (вусна) 2. Рус. мова І л-ра  
(вусна) З.Бел. мова і л-ра (сачы
ненне) 4. Pyс. мова І л-ра (сачы
ненне)
4.СЛАВЯНСКІЯ МОВЫ I ЛІТАРАТУ- 
РЫ: !.Бел. мова І  л-ра (вусна) 
2 .Рус. мова і л -ра (вусна) З.Бел. 
мова I  л-ра або рус. мова / л-ра  
(сачыненне) 5.БЕПАРУСКАЯ I ЗА- 
МЕЖНАЯ (англійская, французс
кая, нямецкая) МОВЫ I ЛІТАРАТУ- 
РЫ: 1 .З ам е ж н ая  м ова  (вусна)
2 .Бел. мова І л -ра або рус. мова 
і  л -ра (сачыненне) З.Бел. мова і  
л-ра (вусна) 4. Рус. мова /  л -ра  
(вусна)

ФІЛАСОФСКА-ЭКАНАМІЧНЫ Ф А
КУЛЬТЭТ 1. ФІЛАСОФІЯ 2.САЦЫ- 
ЯЛ0ГІЯ З.ПСІХАЛОПЯ 4.ЭКАНАМІЧ- 
НАЯ ТЭОРЫЯ 5.ЭКАН0МІКА I KIPA- 
BAHHE ВЫТВОРЧАСЦЮ: !.Матэма
тыка (пісьмова) 2. Замежная мова 
(вусна) З.Бел. мова і  л-ра або 
рус. мова і  л -ра (сачыненне) 6. 
КУЛЬТУРАЛОПЯ: !.Гісторыя Бела- 
р у с і (вусна) 2. Замежная мова 
(вусна) З.Бел. мова і  л-ра або 
рус. мова І л -ра  (сачыненне) 

ФАКУЛЬТЭТ ЗКУРНАЛІСТЫКІ 1. 
ЖУРНАЛІСТЫКА: I. Творчае сачы
ненне (пісьмова, на беларускай 
або рускай мове, з  дзвю ма ад- 
знакам'І - за  змест / за пісьмо- 
васць) 2. Замежная мова (вусна)
3.Бел. мова І л -ра або рус. мова 
І  л -ра (вусна)

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1. ПС-
ТОРЫЯ 2 .МУЗЕЙНАЯ СПРАВА
З.ГІСТОРЫКА-АРХІВАЗНАЎСТВА: 
! .Г іст оры я Б е л а р ус ) (в у с н а )
2 .Бел. мова  / л-ра або рус. мова  
і  л -ра  (сачыненне) 3 .Замежная 
мова (вусна)

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 1.ПРА- 
В АЗН АЎСТВА 2 .П А ЛІТА Л0ГІЯ : 
! .Матэматыка (пісьмова) 2 .Бел. 
мова І л -ра або рус. мова / л-ра  
(сачы ненне) 3 .Замежная мова  
(вусна)
ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ АД- 
HOCIH 1. МІЖНАРОДНЫЯ АДН0СІ- 
НЫ: ! .Сусветная гісторыя навей- 
шага часу (вусна) 2 .Г еаграфія

КОШТ НАВУЧАННЯ СТУДЭНТАЎ 
прыёму 1996 года, якія атрымліваюць адукацыю на ўмовах аплаты 

(долараў ЗША за год) Спецыяльнасці

Форма навучання (падстава для залічэння)

Дзённая форма (па выніках іспытаў)
Дзённая форма (па субяседаванню)
Завочная форма (па выніках іспьпаў)
Завочная форма (па субяседаванню)
Другая вышэйшая адукацыя (дзённая форма)
Другая вышэйшая адукацыя (Завочная форма)

Старшыня прыёмнай кам іс іі — в.а. р э к 
тара БДУ, член-кар. АН Беларусі КУХАРЧЫК 
Пётр Д зм ітры евіч

Н ам есн ік  старш ы н і — пр а рэкта р  БДУ, 
праф есар ЗЕПЯНКО Ў Анатоль Ізотавіч

Адказны сакратар  прыёмнай кам ісіі — лэ- 
кан М М Ф , дацэнт ПРЫМАЧУК Леанід Плато- 
навіч

Адрас для паштовай карэспандэнцыі: 
220050 г.М інск, праспект Ф.Скарыны, 4, 
Белдзяржуніверсітэт, приём ная камісія 
(указаць спецыяльнасць).

С акрат ары я т  пры ём най  к ам іс іі 
размяшчаецца ў геаграфічным корпусе БД У  
(вул. Лешнградская, 16, пакой HO, тэл.26- 
59-51).

Ііры ём  лакум ентаў  п равод зіц ц а  ў 
геаграфічным корпусе БД У (1-ы  паверх): 

аўдьггорыя 101 — юрыдычны факультэт, 
ф акультэт  ж урн ал істы к і, ф акультэт  
міжнародных адносін;

аўдьггорьш 112 — механіка-матэматычны 
ф акультэт , ф акультэт  п р и к л а д н о й  
матэматыкі і інфарматыкі, філалагічны  
факультэт;

аўдыторыя 113 — фізічны факультэт, 
ф акультэт  рад ы ёф із ік і і э л ек т р о н ік і, 
гістары чны  ф акультэт , ф іл а с о ф с к а -  
эканамічны факультэт;

аўдыторыя 114 — хімічны факультэт, 
біялагічны факультэт, геаграфічны факультэт.

Гістарычны факультэт БДУ 
з'яўляецца буйней шым цэнтрам 
падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторы- 
каў. Год яго афіцыйнага адкрыцця 
— 1934. За час свайго існавання 
факультэт падрыхтаваў больш за 8 
тысяч спецыялістаў. Зараз на дзён- 
най і завочнай форме навучання 
займаецца каля тысячы двухсот 
студэнтаў.

Аснову выкладчыцкага калек- 
тыву факультэта складаюць высо- 
какваліфікаваныя спецыялісты. У 
1934 годзе ў штаце факультэта 
было толькі 14 супрацоўнікаў. Ha 
сучасны момант работу на факуль- 
тэце вядуць 67 штатных супрацоў- 
нікаў, сярод якіх 9 прафесараў і 45 
дацэнтаў. Супрацоўнікі факультэ
та вядуць плённую даследніцкую 
працу. Значныя вынікі дасягнуты ў 
падрыхтоўцы дапаможнікаў для 
ВНУ і школ, вучэбных праграм, ме- 
тадычных распрацовак па ўсіх гіс- 
тарычных дысцыплінах.

Падрыхтоўка студэнтаў вя- 
дзецца на 3 аддзяленнях. Старэй- 
шае і буйнейшаё з іх— аддзяленне 
гісторыі, выпускнікі якога атрымлі- 
ваюць кваліфікацыю “Гісторык", або 
“Гісторык, выкладчык гісторыі". 3

Гістарычны
1990 года падрыхтоўка гісторыкаў 
ідзе па дзвю х плынях: бела- 
рускамоўнай і рускамоўнай. У 1992 
годзе на факультэце распачата 
падрыхтоўка спецыялістаў па дзвюх 
новых спецыяльнасцях: гісторыка- 
архівазнаўства (кваліфікацыя T ic - 
торык-архівіст"), музейная справа 
і ахова помнікаў гісторыі і культуры 
(кваліфікацыя “Музеязнаўства"). Гэ
тыя спецыялісты рыхтуюцца на ад
дзяленнях ар х івазн а ўства  і 
музеязнаўства. Ha ўсіх аддзялен
нях навучанне вядзецца па дзён- 
най і завочнай формах.

Ha гістарычным факультэце 
працуе 8 кафедраў: гісторыі Бела- 
русі старажьггнага часу і сярэдніх 
вякоў, гюторыі Беларусі новага і на- 
вейшага часу, гісторыі старажьгг
нага свету і сярэднявечча, гісторыі 
новага і навейшага часу, расійскай 
і славянскай гісторыі, новай і на- 
вейшай гісторыі славянскіх краін, 
археалогіі, этнаграфіі і дапаможных

гістарычных дысцыплін, крыніцаз- 
наўства і музеязнаўства.

Выпускнікі факультэта — гэта 
спецыялісты з шырокім кругагля- 
дам, высокім агульнаадукацыйным 
узроўнем. Студэнты атрымліваюць 
глыбокія спецыяльныя веды, неаб- 
ходныя для будучай прафесіі. У 
першую чаргу — па гісторыі Бела- 
русі, гісторыі славянскіх краін, гіс- 
торыі краін Заходняй Еўропы, Аме- 
рыкі, Азіі і Афрыкі, па археалогіі, 
этнаграфіі, краязнаўству. Акрамя 
гэтага выкладаюцца такія дысцып- 
ліны, як філасофія, логіка, псіхало- 
гія, педагогіка, інфарматыка. бела- 
руская мова і літаратура, замеж
ная мова і іншыя.

(вуліца Чырвопаармсй- 
ская, 6} тэл. 27-30-14)

Д эк а н  — праф ссар 
Ш У ІІЛ Я К  П ёір  Аляксеевіч

(вусна) 3. Замежная мова (вусна, 
з  аўдзіраваннем) 4. Бел. мова і  л- 
ра або рус. мова  / л-ра (сачы
ненне) 2. МІЖНАРОДНАЕ ПРАВА
З.МІЖНАРОДНЫЯ ЭКАНАМІЧНЫЯ 
АДНОСІНЫ: 1.Матэматыка (пісьмо- 
ва) 2 . Замежная мова (вусна, з 
аўдзіраваннем) З.Бел. мова / л- 
ра або рус. мова і  л -ра (сачы
ненне)

Д адатак 2.
ПЕРАЛІК АГУЛЬНААДУКАЦЫЙ- 
НЫХ ПРАДМЕТАЎ I АДПАВЕД- 
НЫХ IM СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЕЙ У 

БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭЦЕ 
(ДАДАТАК ДА П. 9, 10)

MATЭ M АТЫ KA: мзтэматыка, меха- 
ніка, прыкладная матэматыка, ін- 
фарматыка, эканамічная кібер- 
нетыка, актуарная матэматыка; 

ІНФАРМАТЫКА: інфарматыка; 

ФІЗІКА: фізіка, радыёфізіка, ф і- 
зічная электроніка, камерцый- 
ная дзейнасць на ры нку радыё- 
электронных сродкаў і  інфарма- 
цыйных паслуг;

АСТРАНО Ml Я: фізіка, радыёф ізі- 
ка, ф ізічная электроніка;

ХІМІЯ: хімія, хім ія лекавых злучэн- 
няў экалогія (хімічны факультэт);

БІЯЛОГІЯ: біялогія, біятэхналогія, 
экалогія (біялагічны факультэт);

ГЕАГРАФІЯ: геаграфія, геалогія, 
экалогія (геаграфічны факультэт);

БЕЛАРУСКАЯ MOBA I ЛІТАРАТУ- 
PA: беларуская мова і  літарату- 
ра, беларуская і  руская мовы і  
літаратуры, славянек/я мовы і  
літаратуры, беларуская і  замеж
ная мовы і  літаратуры;

РУСКАЯ MOBA I ЛІТАРАТУРА: рус- 
кая м ова і  літаратура, беларус
кая і  руская мовы і  літаратуры, 
славянекія мовы і  літаратуры;

ГІСТОРЫЯ: гісторыя, музейная 
справа, гісторыка -архівазнаўст- 
ва;

ЗАМЕЖНАЯ МОВА: беларуская і  
замежная мовы і  літаратуры.

Механіка-матэматычны
Механіка-матэматычны фа

культэт вядзе падрыхтоўку спецы- 
ял істаў па дзвюх спецыяльнасцях 
— механіцы і матэматыцы. Mexa- 
нікі універсітэцкага профілю атрым- 
ліваюць глыбокую матэматычную 
падрыхтоўку, фундаментальную 
адукацыю ў галіне механікі і неаб- 
ходныя навыкі ў праграміраванні і 
выкарыстанні ЭВМ. Пасля закан- 
чэння універсітэта ім прысвойваец- 
ца кваліфікацыя “Механік, матэма- 
тык-прыкладнік". 3 1987 года на ад- 
дзяленні механікі існуюць спецыя- 
лізацыі "САПР механічных сістэм", 
“Механіка робатаўі маніпулятараў” , 
якім у сувязі з павелічэннем у рэс- 
публіцы аўтаматызаваных вытвор- 
часцей удзяляецца значная ўвага.

Падрыхтоўка спецыялістаў- 
матэматыкаў на факультэце вя
дзецца на аддзяленнях: навукова- 
вытворчым, навукова-педагагічным 
і адцзяленні матэматычнай элек- 
тронікі. Аддзяленне матэматычнай 
электронікі адкрылася на факуль
тэце ў 1986 годзе для падрыхтоўкі 
спецыялістаў, якія будуць праца- 
ваць на прадпрыемствах электрон- 
най прамысловасці, а таксама ў 
іншых галінах народнай гаспадаркі.

Падрыхтоўка па гэтай спецыяліза- 
цыі вдцзецца па індывідуальным ву- 
чэбным плане, распрацаваным на 
факультэце з удзелам вядучых спе- 
цыялістаў HBA “ Інтэграл".

Пасля размеркавання на чац- 
вёртым курсе спецыялізацыя сту- 
дэнтаў праводзіцца з улікам харак
тару іх будучай работы. На навуко- 
ва-вытворчым аддзяленні робіцца 
акцэнт на навучанне пастаноўцы і 
рашэнню розных задач. Студэнты 
навукова-педагагічнага аддзялення 
вывучаюць дысцыпліны псіхолага- 
педагагічнага характару.

У апошнія гады факультэт за- 
ключыў дагаворы аб супрацоўніцт- 
ве з многімі навуковымі і вучэбнымі 
цэнтрамі ў рэспубліцы і ў СНД, та- 
кімі, як AH РБ, з некаторымі аддзе- 
ламі Расійскай AH1 двума матэма- 
тьннымі факультэтамі МДУ і іншымі.

У вучэбным працэсе, акрамя 
кваліфікаванага прафесарска-вы- 
кладчыцкага саставу факультэта, 
удзельнічаюць вядомыя спецыяліс- 
ты і вучоныя Інстытута матэматыкі 
AH РБ, галіновых навукова-даслед- 
чых інстытутаў, вядучых прадпры- 
емстваў рэспублікі.

Выпускнікі факультэта — ма-

тэматыкі навукова-вьпворчага ад
дзялення працуюць у навукова-да- 
следчых акадэмічных і галіновых 
інстьггутах, канструктарскіх бюро, 
лабараторыях і вылічальных цэнт- 
рах, на прадпрыемствах прамыс- 
ловых міністэрстваў і ведамстваў. 
у банках, вышэйшых навучальных 
установах. Выпускнікі навукова-пе- 
дагагічнага аддзялення накіроўва- 
юцца ў вышэйшыя і сярэднеспецы- 
яльныя ўстановы і агульнаадука- 
цыйныя школы. A тыя, каго заціка- 
віць навукова-даследчая работа, 
атрымаюць рэкамендацыі ў аспі- 
рантуру. Студэнты вытворчага ад
дзялення матэматычнай электронікі 
і механікі пры жаданні могуць ат- 
рымаць дадатковую адукацыю ма- 
тэматык-эканаміст, а студэнты на- 
вукова-педагагічнага — кваліфіка- 
цыю "Матэматык. Выкладчык з пра
вам выкладаць на англійскай ці 
нямецкай мовах".

( іір  аспект Ф. C  кары ны, 
4, тэл. 20-66-84) 

Дэкан — дацэнт H PbI- 
M A ЧУК Леанід Платонавіч

Журналістыкі

I група I I  група

900 500
1500 950
600 300
800 500

1500 1000
900 500

Факультэт журналістыкі засна- 
ваны ў 1944 годзе.

Першымі выкладчыкамі былі 
вццомыя вучоныя і педагогі Г.С.Аку- 
лаў, У.В.Гутараў, М.І.Жыркевіч, 
І.В.Зазека, М.С.Зярніцкі, М.Р.Лар- 
чанка, М.У.ЛІс. За паўстагоддзя 
факультэт падрыхтоўваў нацыя- 
нальныя творчыя кадры, каля 5 ты
сяч прафесійных журналістаў. Тут 
вучыліся вядомыя пісьменнікі-пуб- 
ліцысты В.Зуёнак, А.Кудравец, 
Г.Пашкоў, І.Пташнікаў, Б.Сачанка, 
Я.СІпакоў, М.Стральцоў, І.Чыгры- 
наў.

Сярод выпускнікоў -- грамад- 
скія і палітычныя дзеячы І.Бровікаў, 
У л .Б ельскі, Л .Е кель, А .Слука, 
Н.Сняжкова, кінарэжысёры І.Дабра- 
любаў, В.Дашук, Р.Ясінскі, рэдак- 
тары газет і часопісаў Ул.Вялічка 
("Беларуская думка"), А.Куліцкі 
("Настаўніцкая газета"), Ул.Нарке- 
вічС'Звязда"), П.Суцько ("Заря") і 
іншыя.

Факультэт журналістыкі пад- 
рыхтаваўкаля 400спецыялістаўдля 
краін Заходняй Еўропы, Азіі, Аф-

рыкі, Лацінскай Амерыкі.Яны пра
цуюць у сродках камунікацыі, ства- 
рылі факультэты журналістыкі ў 
В'етнаме, Афганістане, Йемене. 20 
вылускнікоў закончылі аспірантуру 
і абаранілі кандыдацкія дьюертацыі.

На факультэце на дзённым і 
завочным аддзяленнях навучаецца 
630 студэнтаў, 11 аспірантаў. За
нято праводзяць 8 прафесараў, 21 
дацэнт. вопытныя супрацоўнікі га
зет, радыё і тэлебачання.

Вучэбна-выхаваўчы працэс 
вядуць 5 кафедраў: тэорыі і прак- 
тыкі сучаснай журналістыкі, тэлеба
чання і радыёвяшчання, гісторыі 
журналістыкі і лгтаратуры, гісторыі 
замежнай журналістыкі і літарату- 
ры, стылістыкі і літаратурнага рэ- 
дагавання. У 1988 годзе быластво- 
рана навукова-даследчая лабара- 
торыя сродкаў масавай інфарма- 
цыі, а ў 1991 .-- спецыялізаваны 
Савет па абароне кандыдацкіх ды- 
сертацый.

Прафесійныя навыкі студэнты 
атрымліваюць па профільных кур
сах: літаратурная работа ў газеце і

часопісе, літаратурная работа на 
радыё і :элебачанні, міжнародная 
журналістыка, рэдактар выдавецт- 
ва, рэдактар рэкламы, адказны 
сакратар, рэдактар па перакяаду, 
аглядальнік па культуры, аглядаль- 
нік на радыё I тэлебачанні, фота- 
рэпарцёр, літкансультант, тэле- і 
радыёрэпарцёр, рэжысёр тэлеба
чання, прадзюсар.

На ф акультэце працую ць 
тэле- і радыёстудыі, камп'ютэрны 
клас, фоталабараторыя, студэнты 
рэгулярна выпускаюць вучэбную 
газету "Журналіст". Пры журфаку 
арганізавана школа юнкораў, якая 
дае будучым абітурыентам перша- 
пачатковыя звесткі аб журналісцкай 
прафесіі. Вучонымі факультэта на- 
друкаваны дзесяткі манаграфій, 
падручнікаў, метадычных дапамож- 
нікаў, вучэбных праграм, зборнікаў 
навуковых артыкулаў. Вучэбна-вы- 
хаваўчая работа на факультэце ар- 
ганізавана так, каб падрыхтаваць 
прафесіяналаў для сучасных срод- 
каў масавай камунікацыі.

(вуліца Маскоўская, 15, 
тэл. 22-83-40)

В.а. дэкана — РУДЭН - 
KA Апгеліна Лллксандраўна

2 Б Е ЛА Р У С К І  УНІ ВЕ РС ГГЭ Т"



Біялагічны
З'яўляецца буйнейшым цэнтрам па падрыхтоўцы высокакваліфіка- 

ваных спецыялістаў у Рэспубліцы Беларусь па слецыяльнасцях "Біялогія" 
і “Экалогія". 3 1995 года студэнты змогуць атрымаць кваліфікацыю: Біё- 
лаг. Выкладчык: біялогіі і хіміі", або "Біёлаг-біятэхнолаг. Выкладчык бія- 
логіі", або “Эколаг-біёлаг. Выкладчык біялогіі” .

Ha першым і другім курсах студэнты ўсіх кваліфікацый будуць наву- 
чацца па агульнаму вучэбнаму плану, які прадугледжвае вывучэнне асноў- 
ных агульнаадукацыйных, сацыяльна-грамадскіх і базавых біялагічных 
дысцыплін, Пачынаючы з трэцяга курса, навучанне студэнтаў будзе ажыц- 
цяўляцца асобна, згодна адпаведнай кваліфікацыі.

За перыяд навучання студэнты атрымліваюць шырокую прафесій- 
ную падрыхтоўку, якая забяспечваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме такіх 
дысцыплін біялагічнага цыкла, як батаніка, заалогія, цыталогія і гісталогія, 
біяхімія, біяфізіка, радыёбіялогія, фізіялогія раслін, мікрабіялогія, віруса- 
логія, імуналогія, біятэхналогія, генетыка, тэорыя эвалюцыі; экалогія, ксе- 
набіялогія і г.д, .

Падрыхтоўка спецыялістаў з кваліфікацыямі "Эколаг-біёлаг" і “Біё- 
лаг-біятэхнолаг" прадугледжвае, акрамя таго, вывучэнне шэрагу дадат- 
ковых сучасных спецыяльных дысцыплін, такіх, як прыкладная экалогія, 
хімічная экалогія, сацыяльная экалогія, радыёэкалогія, экалагічная біяхі- 
мія, біяпашкоджанні, папуляцыйная экалогія і г.д. (“Эколаг-біёлаг”); ма- 
лекулярная біялогія і генетыка, клетачная інжынерыя, генная інжынерыя, 
імунаферментны аналіз, біятэхналогія мікраарганізмаў, раслін і жывёл, 
інжынерная энзімалогія, прамысловая мікрабіялогія, фармакагнозія і г.д. 
("Біёлаг-біятэхнолаг").

Факультэт рыхтуе кадры біёлагаў па спецыялізацыях: батаніка, за- 
алогія, мікрабіялогія, генетыка, фізіялогія чалавека і жывёл, фізіялогія 
раслін, агульная экалогія, біяхімія, біятэхналогія.

Пры падрыхтоўцы спецыялістаў прадугледжана праходжанне прак- 
тык: на 1 і 2 курсах — па батаніцы і заалогіі ў натуральных біяцэнозах 
Беларусі, на 3 — вучэбная практыка па спецыялізацыі на кафедрах, у 
біяцэнозах, НДІ, вытворчых установах, на 4 і 5 курсах — вытворчая і педа- 
гагічная практыка.

Вучэбны працэс і навуковую работу факультэта забяспечваюць во- 
сем кафедраў, праблемная НДЛ гідраэкалогіі, НДЛ кафедраў, заамузей, 
гербарый, батанічны сад, вучэбна-даследчая гаспадарка “Шчамысліца", 
вучэбная лабараторыя методыкі выкладання біялогіі.

Пасля заканчэння факультэта выпускнікі могуць працаваць выклад- 
чыкамі сярэдніх і вышэйшых навучальных устаноў, супрацоўнікамі наву- 
кова-даследчых інстыгутаў, а таксама на прадпрыемствах аграпрамыс- 
ловага комплексу, фармацэўтычнай, мікрабіялагічнай іхарчовай прамыс- 
ловасці, у запаведніках, батанічных садах, селекцыйных станцыях і г.д.

Выгтускнікі, якія паказалі схільнасць да навукова-даследчай работы, 
высокую эрудыцыю па біялогіі, атрымліваюць рэкамендацыю савета фа
культэта для паступлення ў аспірантуру.

(вуліца Курчата Ba, 5, тэл. 77-10-06)
Дэкан — нрафссар Ш УКАН АЎАдам  Сямёнавіч

Міжнародных
адносін

Прыкладной 
матэматыкі і 
інфарматыкі

Факультэт міжнародных ад- 
носін створаны  1 кастры чніка 
1995 года з мэтай падрыхтоўкі 
прафесіяналаў высокага класу ў 
га л ін е  м іж н а р о д н ы х  з н о с ін , 
здольных годна прадстаўляць 
інтарэсы нашай краіны на сусвет- 
най арэне. Ён уключае ў сябе тры 
аддзяленні — міжнародныя адно- 
сіны, міжнароднае права і міжна- 
родныя эканамічныя адносіны.

Н авучальны  п р а ц э с
ажыццяўляюць высокакваліфіка- 
ваныя выкладчыкі, сярод якіх 6 
прафесараў, 14 дацэнтаў і 9 вы- 
кладчыкаў без ступені. Для чы- 
тання лекцый прыцягваюцца вя- 
дучыя спецыялісты Акадэміі Ha- 
вук Беларусі, работнікі М іністэр- 
ства замежных спраў, знешнеэ- 
канамічных і знешнепалітычных 
ведамстваў, буйныя спецыялісты 
міжнародных адносін краін СНД 
і далёкага замежжа. Пачынаючы 
з другога курса, студэнты пра- 
ходзяць навучальную і вытворчую 
практыку ў дзяржаўных органах і 
в е д а м ства х , я к ія  зай м аю ц ц а  
знешняй палітыкай, на прадпры
емствах і ў фірмах. Навучаючыся 
на факультэце, студэнты атрым- 
ліваюць глыбокія веды ў галіне 
агульнагуманітарных і агульнана- 
вуковых дысцыплінаў, гісторы і 
міжнародных адносін і знешняй 
палітыкі, м іж народнага  права, 
міжнародных эканамічных адно- 
сін, краіназнаўства, авалодваюць 
дзвюма замежнымі мовамі; набы- 
ваюць навыкі працы на перса- 
нальных камп'ютэрах.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы спецы ялістаў на аддзя- 
ленні м іжнародных адносін на- 
даецца глы бокаму вы вучэнню  
агульнай і айчыннай гісторы і, тэ- 
орыі і гісторыі міжнародных ад- 
носін і знешняй палітыкі вядучых 
краін свету, дзейнасці м іжнарод- 
ных арганізацый, дыпламатычнай 
і консульскай службе, дыплама- 
тычнаму пратаколу. Пачынаючы з 
4-га  курса, студэнты спецыялізу- 
юцца па гісторыі знешняй палі- 
тыкі і дыпламатыі і міжнародных 
арганізацыях.

Ha аддзяленні міжнародна- 
га права вывучаюць гісторыю і тэ- 
орыю дзяржавы і права, міжна-

роднае публічнае і прыватнае 
права, дыпламатычнае і консуль- 
скае права, міжнароднае камер- 
цыйнае, мытнае права, параўнаў- 
чае ад м ін істрацы йнае, кры м і- 
нальнае, гаспадарчае, працоўнае 
права. 3 3-га курса студэнты спе- 
цыялізуюцца па м іжнароднаму 
прыватнаму і міжнароднаму пуб- 
лічнаму праву.

Будучыя эканамісты-міжна- 
роднікі атрымліваюць веды ў га- 
ліне макра- і мікраэканамічнага 
развіцця, будуць мець добрую 
матэматычную падрыхтоўку, ава- 
лодаю ць навыкамі канкрэтнага 
аналізу эканам ічны х працэсаў, 
вывучаць гісторыю народнай гас- 
падаркі, бухг-алтарскі ўлік, фінан- 
сава-крэдытную сістэму, марке- 
тынг, сусветную эканоміку, кіра- 
ванне знешнеэканамічнай дзей- 
насцю, міжнародныя валютныя і 
крэдытныя адносіны.

Вялікая ўвага на факультэ
це надаецца самастойнай наву
кова-даследчай працы студэнтаў. 
Яны выступаюць на навуковых 
канф ерэнцыях, прадстаўляюць 
свае распрацоўкі на універсітэц- 
кіх, рэспубліканскіх і міжнародных 
конкурсах.

Маладыя спецыялісты бу
дуць падрыхтаваныя для дыпла
матычнай, навукова-даследчай, 
інфармацыйна-аналітычнай дзей- 
насці ў галіне міжнародных зно- 
сін, міжнароднага права і знеш- 
неэканамічнай дзейнасці.

Выпускнікі факультэта зм о
гуць працаваць у дзяржаўных ор
ганах кіравання, якія займаюцца 
знешнеэканамічнай і знешнепа- 
літычнай дзейнасцю, у міжнарод- 
ных арганізацыях і рэгіянальных 
аб’яднаннях, у якіх Рэспубліка Бе
ларусь мае пасольскія прадстаў- 
н іцтвы , на прадпрыемствах, у 
знешнегандлёвых, турыстычных і 
кам ерцы йны х ф ірмах, банках. 
Яны могуць займацца навукова- 
педагагічнай работай у навуко
вых, навучальных установах.

(вуліца Бабруйская, 9, 
тэл. 20-65-43)

Дэкан — прафесар U lA  - 
РАП А Аляксандр Віктаравіч

Дата стварэння: I  краса B i ка 
1970 года.

Колькасць кафедраў: 11.
Колькасць студэнтаў: болыл 

за тысячу.
Склад выкладчыкаў: 14 пра- 

фесараў / дактароў навук, больш 
за 80дацэнтаў /' кандыдатаў навук.

На факультэце вядзецца пад- 
рыхтоўка спецыялістаў па наступ- 
ных спецыяльнасцях: прыкладная 
матэматыка; інфарматыка; экана- 
мічная кібернетыка; актуарная ма- 
тэматыка.

Пасля дадатковай педагагіч- 
най падрыхтоўкі і практыкі, выпуск- 
нікі факультэта могуць працаваць 
выкладчыкамі матэматыкі і інфар- 
матыкі.

На першым і другім курсах для 
студэнтаў усіх спецыяльнасцей вы- 
кладаюцца агульнаматэматычныя і 
агул ьнапраграмісцкія дысцыпліны 
(матэматычны аналіз, геаметрыя і 
алгебра, дыферэнцыяльныя ўраў- 
ненні, ЭВМ і праграміраванне, 
практыкум на ЭВМ і іншыя). Cne- 
цыялізацыя студэнтаў факультэта 
ў межах абранай спецыяльнасці 
ажыццяўляецца з трэцяга курса.

Спецыяльнасць “Прыкладная 
матэматыка" (кваліфікацыя “Матэ- 
матык-праграміст") уключае на- 
ступныяспецыялізацыі: матэматыч- 
ная фізіка; матэматычнае мадэля- 
ванне (матэматычнае мадэляван- 
не складаных сістэм і аналіз да- 
ных); вылічальная дыягностыка; лі- 
кавыя метады; даследаванне апе- 
рацый ісістэмны аналіз; аптыміза- 
цыя і аптымальнае кіраванне; ма
тэматычнае і праграмнае забеспя
чэнне праблемна-арыентаваных 
сістэм; матэматычнае забеспячэн-

Адкрыццё факультэта ад- 
былося-ў верасні 1989 года. 
Першапачаткова ён уключаў у 
сябе тры аддзяленні — філа- 
софіі, эканамічнай тэорыі і са- 
цыялогіі. У апошні час да іх да- 
лучыліся яшчэ тры — эканомікі 
і кіравання вытворчасцю, куль- 
туралогіі і псіхалогіі.

Спецыяльная падрыхтоўка 
на факультэце ажыццяўляецца 
кафедрамі гісторыі філасофіі і 
логікі; этыкі, эстэтыкі і культу- 
ралогіі; сацыялогіі; эканамічных 
навук; псіхалогіі.

Пачынаючы з трэцяга кур
са, студэнты праходзяць вучэб- 
ную, вытворчую і педагагічную 
практыку на факультэтах уні- 
версітэта, у іншых ВНУ г.М інс- 
ка, на прадпрыемствах наро

днай гаспадаркі, ў органах 
дзяржаўнага кіравання. Вучэб
ны працэс ажыццяўляецца ква- 
ліфікаванымі выкладчыкамі, ся
род якіх 20 дактароў і больш 
за 70 кандыдатаў навук, дацэн- 
таў. Для чытання лекцый запра- 
шаюцца спецыялісты з Інсты- 
тута Акадэміі Навук Беларусі, 
а таксама з іншых навуковых 
цэнтраў рэспублікі, блізкага і 
далёкага замежжа. Пачынаючы 
з другога курса, студэнты пры
цягваюцца да актыўнай твор- 
чай дзейнасці, спрабуючы свае 
сілы ў навукова-даследчай ра- 
боце, удзельнічаюць ў навуко
вых канферэнцыях, якія пра- 
водзяцца як ва універсітэце, 
так і ў іншых ВНУ.

. Асноўная ўвага пры пад- 
рыхтоўцы філосафаў надаецца 
глыбокаму вывучэнню асноў 
сусветнай і айчыннай філасофіі. 
Кожнае новае пакаленне філо- 
сафаў, спасцігаючы таямніцы 
быцця, шукае адказ на агуль- 
ныя пытанні паходжання свету 
і чалавечага грамадства, ава- 
лодвае навыкамі дыялектычна- 
га мыслення. Гэтаму садзейні- 
чаюць агульныя дысцыпліны 
прыродазнаўчага і гуманітарна- 
га цыклаў (асновы вышэйшай 
матэматыкі, фізікі, біялогіі, са- 
цыялогіі, гісторыі, псіхалогіі і 
г.д.)

Вучоба на аддзяленні эка- 
намічнай тэорыі, эканомікі і кі- 
равання вытворчасцю ўзброй- 
вае ведамі сутнасці вытворчых

не аўтаматызаваных сістэм праек- 
тавання і кіравання; матэматычнае 
і праграмнае забеспячэнне вылі- 
чальных машын і сістэм; актуарная 
матэматыка і статыстыка; матэма- 
тычная кібернетыка; тэорыя імавер- 
насцяў і матэматычная статысты
ка; дыферэнцыяльныя ўраўненні.

Асноўнымі відамі дзейнасці 
спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з ’яўляецца: стварэнне матэматыч- 
ных мадэлей, алгарытмаўі праграм 
кіравання аб ’ектамі і працэсамі; 
распрацоўка матэматычнага і праг- 
рамнага забеспячэння электроннай 
вылічальнай тэхнікі.

Спецыяльнасць “ Інфарматы- 
ка" (кваліфікацыя “Матэматык-сіс- 
тэмны праграм'ют") уключае наступ- 
ныя спецыялізацыі: праграмнае 
забеспячэнне вылічальных сістэм і 
сетак (сістэмнае праграміраванне); 
праграмнае забеспячэнне сістэм 
аўтаматызацыі; сістэмы штучнага 
інтэлекту; архітэктура вылічальных 
сістэм; арганізацыя, распрацоўка і 
праграмнае забеспячэнне інфарма- 
цыйных сістэм.

адносін, законаў эканамічнага 
развіцця. Будучыя эканамісты 
атрымліваюць добрую матэма
тычную падрыхтоўку, авалодва
юць навыкамі канкрэтнага ана- 
лізу эканамічных працэсаў, вы
вучаюць гісторыю народнай гас- 
падаркі рэспублікі, бухгалтарскі 
ўлік, фінансава-крэдытную сіс- 
тэму, маркетынг і іншыя спецы- 
яльныя эканамічныя дысцыплі- 
ны.

Ha аддзяленні сацыялогіі 
студэнты авалодваюць цэлым 
комплексам сацыялагічных дыс- 
цыплін агульнага і спецыяльна- 
га характару, знаёмяцца з тэо- 
рыяй і гісторыяй сацыялагічнай 
спадчыны, асвойваюць навыкі 
машыннай апрацоўкі зыходных 
даных. Вялікая ўвага надаецца

вывучэнню дысцыплін матэма
тычнага цыкла, агульнай і сацы- 
яльнай псіхалогіі. Спецкурсы 
прысвечаны вывучэнню праб- 
лем працы, быту, зносін, кіра- 
вання, выхавання, культуры, 
адукацыі і г.д.

У 1993 годзе на факультэ
це адкрыта аддзяленне псіха- 
логіі. Вучэбная праграма аддзя- 
лення прадугледжвае падрых- 
тоўку спецы ял істаў у галіне 
практычнай і сацыяльнай псіха- 
логіі, акрамя цэлага комплексу 
сацыяльных дысцыплін студэн
ты вывучаюць шэраг прадметаў 
агульнакультурнага, матэматыч
нага і прыродазнаўчага про- 
філю.

3 1994 года на факультэце 
адкрылася аддзяленне культу- 
ралогіі. Навучальная праграма 
гэтага аддзялення прадугледж
вае падрыхто.ўку спецыялістаў 
новага ў рэспубліцы профілю. 
Гэтыя спецыялісты павінны глы- 
бока і грунтоўна ведаць гісто- 
рыю і тэорыю культуры, разбі- 
рацца ў асноўных напрамках 
культуры і мастацтва. Выпуск- 
нікі гэтага аддзялення павінны 
стаць прафесійнымі мастац- 
твазнаўцамі, культуролагамі, 
выкладчыкамі культуралагічных 
дысцыплін.

(вуліца K. Маркса, 31, 
тэл. 27-60-25)

Дэкан  —  прафесар EJI- 
С У К О Ў  Альберт Мікалаевіч

Асноўнымі відамі дзейнасці 
спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з ’яўляецца: сварэнне матэматыч- 
ных мадэлей і аўтаматызацыя пра- 
ектавання складаных сістэм; рас- 
працоўка сістэмнага праграмнага 
забеспячэння сродкаў вылічальнай 
тэхнікі.

Спецыяльнасць "Эканамічная 
кібернетыка" (кваліфікацыя “Матэ- 
матык-эканаміст") уключае наступ- 
ныя спецыялізацыі: матэматычнае 
і пр а гр ам н ае  забеспячэнне  
камп’ютэрнага аналізу, мадэляван- 
ня і прагназіравання ў эканоміцы; 
матэматьннае і праграмнае забес
пячэнне сістэм апрацоўкі эканаміч- 
най інфармацыі.

Асноўнымі відамі дзейнасці 
спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з'яўляецца: матэматычнае мадэлі- 
раванне і аптымізацыя эканамічных 
працэсаў і сістэм; эконаметрычны 
аналіз і прагназіраванне ўэканомі- 
цы і б ізн е се ; ра спра цоўка  
кам п’ютэрных сістэм апрацоўкі 
інфармацыі і кіравання ў эканомі-

Факультэт радыёфізікі і элек
тр о н а  адкрыўся ў 1976 годзе. За
раз гэта буйны навучальны і на- 
вуковы цэнтр, у якім атрымліва- 
юць вышэйшую адукацыю каля 
800 студэнтаў. Ha васьмі кафед
рах працуюць больш за 90 выклад- 
чыкаў, сярод якіх 1 акадэмік і 2 
члена-карэспандэнта AH Беларусі, 
17 дактароў навук і прафесараў. 
Пры кафедрах працуюць навуко- 
ва-даследчыя лабараторыі і тру
пы, студэнцкія навукова-даслед- 
чыя лабараторыі.

Выпускнікам спецыяльнасці 
“Радыёфізіка" прасвойваецца ква- 
ліфікацыя “Радыёфізік", а спецы- 
яльнасці "Ф ізічная электроніка’’ — 
кваліфікацыя “ Інжынер-ф ізік” . На
вучальны план спецыяльнасцей 
пабудаваны ў рамках двухузроў- 
невай сістэмы вышэйшай адука- 
цыі наданнем акадэмічных ступе
ней бакалаўра і магістра.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
вядзецца для навукова-даследчай, 
доследна-канструктарскай, вы- 
творчай і арганізацыйна-кіраўніц- 
кай дзейнасці ў галіне радыёфі- 
зікі і электронікі, іх сучасных да- 
даткаў, даследавання фізічных 
працэсаў у электроніцы, стварэн
ня і даследавання радыёфізічных 
і электронных прыстасаванняў і 
прыбораў, прымяненне іх у, раз- 
настайных галінах навукі і тэхнікі.

3  1995 года факультэт пачаў 
падрыхтоўку па новай спецыяль- 
насці — “ Камерцыйная дзейнасць 
на рынку радыёэлектронных срод- 
каў і інфармацыйных паслуг", вы- 
пускнікам якой надаецца кваліфі- 
кацыя “Эканаміст-менеджэр". На
вучальны план спецыяльнасцей 
пабудаваны па 4-гадовай прагра- 
ме вышэйшай адукацыі.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
вяд зец ца  для ар ган ізацы йн а - 
кіраўніцкай і камерцыйна-вытвор- 
чайдзейнасці ўгаліне радыёэлек- 
тронікі і інфарматыкі. Спецыяліс- 
ты прызначаюцца для работы на 
прадпрыемствах і фірмах, звяза- 
ных з вытворчасцю, рэалізацыяй, 
абслугоўваннем вырабаў радыё- 
электронікі, а таксама ў фірмах, 
якія займ аю цца распрацоўкай 
камп'ютэрных інфармацыйных сіс-

цы і бізнесе.
Спецыяльнасць “Актуарная 

матэматыка" (кваліфікацыя "Матэ- 
матык-фінансіст") уключае спецы- 
ялізацыю "Матэматыка страхаван- 
ня".

Асноўнымі відамі дзейнасці 
спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з ’яўляецца: інвестыцыйны аналіз і 
кіраванне актывамі; агульнае стра- 
хаванне і страхаванне жыцця; пен- 
сійнае забеспячэнне; дэмаграфіч- 
ная статыстыка.

Пры факультэце дзейнічае 
спецыяльны факультэт бізнесу і 
інфармацыйных тэхналогій, на якім 
вядзецца падрыхтоўка і перапад- 
рыхтоўка па спецыяльнасцях "Эка- 
намічная кібернетыка" (спецыяліза- 
цыі: інфармацыйныя тэхналогіі ў 
бізнесе, інфармацыйныя банкаўскія 
сістэмы) і “Актуарная матэматыка" 
(спецыялізацыя: фінансавы менед
жмент; матэматыка фінансавага 
рынку). Акрамя таго, на спецфа- 
культэце студэнты 5-га курса іншых 
спецыяльнасцей маюць магчы- 
масць дадаткова вывучыць фінан- 
сава-эканамічныя дысцыпліны і ат
рымаць другі дыплом дзяржаўнага 
ўзору аб перападрыхтоўцы з прыс- 
ваеннем адпаведнай кваліфікацыі.

Студэнты займаюцца навуко- 
вай працай, удзельнічаюць у ра- 
шэнні актуальных прыкладных за
дач і распрацоўцы прыкладнога 
праграмнага забеспячэння.

(праспект Ф. Скарыны, 
4, тэл. 68-70-87)

Дэкан — прафесар K A P- 
ЗЮ К Віктар Іванавіч

тэм і арганізацыяй інфармацый- 
нага забеспячэння.

Структуру навучальнага пла
на гэтай спецыяльнасці склада- 
юць наступныя дысцыпліны:

дысцыпліны, якія раскрыва- 
юць прынцыпы работы, архітэкту- 
ру, ма.гчымасці і тэндэнцыі раз- 
віцця камп'ютэрных сістэм, інфар- 
мацыйных сістэм, сродкаў тэле- 
камунікацыі і г.д.;

тэарэтычныя асновы, прын
цыпы работы і пабудовы прамыс- 
ловай, офіснай і бытавой электро- 
ні кі; '

асновы тэхналогіі электрон
ных вытворчасцей,асновы метра- 
логіі, стандартызацыі, сертыфіка- 
цыі і кіравання якасцю;

спецыяльныя дысцыпліны, 
якія забяспечваюць базавую эка- 
намічную падрыхтоўку:

мікра- і макраэканоміка, ас
новы прадпрымальніцкай дзей- 
насці, фінансы і крэдыт, бухгал- 
тарскі ўлік, тэорыя падаткаў;

спецыяльныя дысцыпліны, 
якія забяспечваюць падрыхтоўку 
па менеджменту і маркетынгу ра- 
дыёэлектроннага бізнесу: агуль
ная тэорыя менеджменту, экана- 
мічная кібернетыка, асновы мар
кетынгу, кіраванне ў радыёэлек
тронных фірмах, маркетынг выра- 
баў радыёэлектронікі;

дысцыпліны, якія раскрыва- 
юць прынцыпы пабудовы, магчы- 
масці і метады выкарыстання існу- 
ючых пакетаў прыкладных праг
рам і інтэграваных сістэм для пер- 
санальных ЭВМ у мэтах інфарма- 
цыйнага забеспячэння м енед 
жменту, маркетынгу, фінансавых 
аперацый;

прававыя асновы фінансавэй 
дзейнасці і менеджменту, асно
вы патэнтазнаўства і аўтарскага 
права.

Чакаем Вас на факультэце 
радыёфізікі і электронікі!

(вуліца Курчаіава, 5, тэл. 
77-19-01)

Дэкан — прафесар М У - 
Л Я  РЧЫ  K  Сцяпап Рышравіч

Філасофска-
эканамічны

Радыёфізікі і 
электронікі

Д а р а г і вы пускн ік !
К а л і ц я б е  в а б іц ь  с у ч а с н а я  ф із ік а ,  э л е кт р о н іка  і  

інфарматыка, ка л і тыжадаеш  асвоіць сучасны я электронныя і  
інф армацы йны я тэхналогіі, кал і ім кнеш ся зн а й сц і сва ё  месца  
ў  сучаснай эканам ічнай сістэме  —  не сумнявайся: адрас тваёй 
м ары  —  факультэтрады ёф із ік і і  электронікі.
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Фізічны
Рыхтуе высокакваліфікаваных 

спецыялістаў па важнейшых на- 
прамках сучаснай фізікі, фізічнага 
матэрыялазнаўства для навукова- 
даследчых устаноў, прамысловых 
прадпрыемстваў і народнай адука- 
цыі.

Навучанне на факультэце вя
дзецца па дзённай форме!

Пасля заканчэння першага 
курса студэнты размяркоўваюцца 
па выбару на педагагічны і навуко- 
ва-інжынерны напрамкі. Плануецца 
падрыхтоўка спецыялістаў з квалі- 
фікацыяй "Фізік-менеджэр". Гэта 
будучыя арганізатары навуковаё- 
містых вытворчасцей.

Падрыхтоўка спецыялістаў-фі- 
зікаў на факультэце ажыццяўляец- 
ца па розных галінах фізічнай на- 
вукі: па фізіцы паўправаднікоў і паў- 
правадніковых матэрыялаў, мікра- 
электроніцы і сучаснай мікраэлек- 
троннай тэхналогіі, квантавай і оп- 
таэлектроніцы, класічнай і неліней- 
най оптыцы, лазерных сістэмах і 
тэхналогіях, фізічнай оптыцы, ахоў- 
ных і плазменных пакрыццях і плён
ках, фізіцы цвёрдага цела і матэ- 
рыялазнаўству, ядзернай фізіцы і 
фізіцы ядзерных рэактараў, элек- 
троннаму прыборабудаванню і схе- 
матэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, 
цеплафізіцы і нетрадыцыйных кры- 
ніцах энергіі і энергазабеспячэнню, 
стамнай фізіцы і фізічных метадах 
пераўтварэння інфармацыі, фізіцы 
плазмы і плазменнай апрацоўкі ма- 
тэрыялаў, фізічнай метралогіі і ме
тадах дыягностыкі, функцыяналь- 
ным малекулярным і інтэлектуаль- 
ным матэрыялам, методыцы выкла- 
дання фізікі, мадэліраванню фізіч- 
ных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы 
I праблемах сучаснай фізікі, праг- 
раміраванню і інфармацыйнаму за- 
беспячэнню вылічальных сістэм, ву-

чэбнаму фізічнаму эксперыменту.
Выпускнікі факультэта могуць 

працаваць у навукова-даследчых 
інстытутах, канструктарскіх бюро, у 
ВНУ, тэхнікумах, ПТВ і школах кра- 
іны, на заводах, фабрыках і іншых 
установах і прадпрыемствах.

А крам я ф ундаментальнай 
падрыхтоўкі па фізіцы, студэнты 
факультэта атрымліваюць неабход- 
ныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, 
вывучаюць методыку выкладання 
фізікі і інфарматыкі, эканоміку і ас
новы арганізацыі вытворчасці, ма- 
юць магчымасць атрымаць дадат- 
ковую падрыхтоўку па замежнай 
мове; пасведчанне “Перакладчык- 
рэферэнт навукова-тэхнічнай літа- 
ратуры” .

Шмат увагі на факультэце 
ўдзяляецца развіццю здольнасцей 
будучых спецыялістаў. Студэнты 
факультэта актыўна займаюцца 
навукова-даследчай работай. На 
факультэце функцыяніруе болей 
дзесяці гурткоў па розных фізічных 
праблемах, студэнцкія навукова- 
даследчыя лабараторыі. Каля двух 
дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны 
год атрымліваюць гранты Фонда 
Copaca і іншых грамадскіх аб'яд- 
нанняў.

Лепшыя студэнты факультэта 
маюць магчымасць працягваць на
вучанне ў ВНУ ЗША, ФРГ і іншых 
заходніх краін.

Сур’ёзная ўвага звяртаецца на 
падрыхтоўку студэнтаў па інфарма- 
тыцы (удыпломе робіцца запіс “Ф і- 
'зік. Выкладчык фізікі і інфарма- 
тыкі").

(вуліца Бабруйская, 5, 
тэл. 20-62-51)

Д экан  — прафесар 
КЛІШ ЧАНКА Анатоль Пят- 
ровіч

Ю рыдычны ф акультэт — 
асноўны цэнтр Рэспублікі Беларусь 
па падрыхтоўцы высокакваліфікава- 
ных спецыялістаў па правазнаўст- 
ву. На яго дзённым і завочным ад- 
дзяленнях вучыцца больш за 3,1 
тысячы студэнтаў.

За час вучобы на факультэце 
студэнты вывучаюць тэорыю дзяр- 
жавы і права, дзяржаўнае, адмініс-

замежных спрау, дыпламатычных 
місіях краіны за мяжой, сумесных 
прадпрыемствах, іншых арганіза- 
цыях і ўстановах.

Пасля спецыялізацыі па па- 
датковаму і банкаўскаму праву вы
п уски ^  факультэта могуць выка- 
рыстаць свае веды ў органах па- 
датковай службы і ўстановах бан- 
каў.

Юрыдычны
трацыйнае, грамадзянскае, крымі- 
нальнае, міжнароднае права, кры- 
мінальны і грамадзянскі працэс, 
крыміналістыку і іншыя дысцыплі- 
ны.

Юрыдычны факультэт рыхтуе 
спецыялістаў па правазнаўству па 
шасці спецыялізацыях: дзяржаўна- 
прававой, гаспадарча-прававой, 
судова-пракурорска-следчай, між- 
народнаму праву і прававому за- 
беспячэнню знешнеэканамічнай 
дзейнасці, падатковаму і банкаў- 
скаму праву, адвакатуры і натары- 
яту.

Дзяржаўна-прававая спецыя- 
лізацыя дае студэнтам глыбокую 
падрыхтоўку для работы ў Саветах 
дэпутатаў, іх выканкамах, апаратах 
міністэрстваў, ведамстваў і іншых 
органаў дзяржаўнай улады і кіра- 
вання.

Выпускнікі гаспадарча-права
вой спецыялізацыі накіроўваюцца ў 
міністэрствы, ведамствы, на прад- 
прыемствы, ва ўстановы і аргані- 
зацыі для работы юрысконсультамі.

На судова-пракурорска-след
чай спецыялізацыі вядзецца пад- 
рыхтоўка суддзяў, пракурораў і 
следчых.

Спецыялізацыя "Міжнароднае 
права і прававое забеспячэнне 
знеш неэканам ічнай дзейнасц і" 
дасць магчымасць яе выпускнікам 
працаваць у апараце Міністэрства

Спецыялізацыя па адвакатуры 
і натарыяту накіравана на падрых- 
тоўку спецыялістаў па прававому 
абслугоўванню грамадзян — адва- 
катаў і натарыусаў.

3 1994 года на факультэце 
дзейнічае таксама аддзяленне па- 
літалогіі. '

Вучэбны працэс забяспечва
юць 9 кафедраў: тэорыі і гісторыі 
дзяржавы і права, канстьггуцыйна
га права, крымінальнага права, гра- 
мадзянскага права, грамадзянска- 
га працэсу і працоўнага права, эка- 
лагічнага і аграрнага права, крымі- 
нальнага працэсу і пракурорскага 
нагляду, крымінал'ютыкі, паліталогіі. 
Ha ўсіх кафедрах працуюць высо- 
какваліфікаваныя выкладчыкі, сярод 
якіх 15 дактароў і 67 кандыдатаў 
навук.

На факультэце ёсць бібліятэ- 
ка, лабараторыя заканадаўства, 
крыміналістьнная лабараторыя, ла
бараторыя інфарматыкі.

Студэнты факультэта, якія до
бра праявілі сябе ў навукова-дас
ледчай рабоце, рэкамендуюцца для 
паступлення ў аспірантуру.

(вуліца Маскоўская, 17, 
тэл. 25-18-34)

Дэкан  —  дацэнт ГАДУ- 
HOЎ  Валерый Мікалаевіч

Хімічны
Хімічны факультэт заснаваны 

ў 1931 годзе і сёння з ’яўляецца 
адзіным цэнтрам у рэспубліцы па 
падрыхтоўцы хімікаў з вышэйшай 
універсітэцкай адукацыяй. За гэтыя 
гады падрыхтавана больш 5 тысяч 
высокакваліфікаваных спецыяліс- 
таў-хімікаў, якія ўнеслі і ўносяць 
значны ўклад у развіццё хімічных 
навук і хім'мнай прамыловасці ў рэс- 
публіцы, паспяхова працуюць у 
агульнаадукацыйных школах, тэх- 
нікумах, вышэйшых навучальных ус
тановах.

Ha хім'нным факультэце будзе 
ажыццяўляцца прыём 100 чалавек: 
на агульнае аддзяленне 65 чала
век, 10 на спецыяльнасць “хімік- 
эколаг” і 25 чалавек на спецыяль
насць “хімія лекавых злучэнняў” 
(асобны конкурс). Студэнты агуль- 
нага аддзялення (65 чалавек) змо- 
гуць атрымаць кваліфікацыю “хімік” 
альбо “хімік. Выкладчык хіміі” у за- 
лежнасці ад іх выбару пасля I кур
са.

На факультэце дзейнічаюць 
шэець кафедраў: неарганічнай, 
аналітычнай, арганічнай хіміі і хіміі 
высокамалекулярных злучэнняў, фі- 
зіЧнай хіміі, радыяцыйнай хіміі і хі- 
мічнай тэхналогіі, агульнай хіміі і ме- 
тодыкі выкладання хіміі. На факуль
тэце працуе акадэмік AH PB, 2 чле- 
на-карэспандэнта і больш за 10 
дактароў. Пры кафедрах факультэ
та дзейнічае шэраг навукова-дас
ледчых лабараторый, супрацоўнікі 
якіх прыцягваюцца да вядзення ву- 
чэбнага працэсу.

За пяцігадовы' перыяд наву- 
чання на дзённым аддзяленні сту
дэнты атры мліваю ць шырокую 
агульнапрафесійную падрыхтоўку, 
якая забяспечваецца вывучэннем у 
шырокім аб’ёме такіх дысцыплін хі- 
мічнага цыкла, як аналітычная, ар-

ганічная, неарганічная, калоідная, 
квантавая, фізічная хімія, хімія вы
сокам ал екул ярны х злучэнняў, 
крышталяхімія, будова рэчыва, хі- 
мічная тэхналогія і мадэліраванне 
тэхналагічных працэсаў і іншыя. 
Універсітэцкая адукацыя забяспеч- 
вае і дастаткова глыбокую агуль- 
нагуманітарную падрыхтоўку спе- 
цыялістаў-хімікаў, якая ажыццяўля- 
ецца дзякуючы вывучэнню дысцып- 
лін сацыяльна-гуманітарнага цык
ла.

Падрыхтоўка па спецыялізацыі 
пачынаецца з чацвёртага курса.

Студэнты, якія рыхтуюцца да 
педагагічнай дзейнасці, вывучаюць 
шэрагдьюцыплін псіхолага-педага- 
гічнага цыкла і праходзяць педага- 
гічную практыку. Ha стадыі спецы- 
ялізацыі студэнты праходзяць паг- 
лыбленную спецыяльную падрых- 
тоўку па кафедрах, вывучаюць цыкл 
спецыяльных дысцыплін, які забяс- 
печвае атрыманне сучасных тэарэ- 
тычных ведаў у пэўнай галіне хіміі. 
Студэкты праходзяць вытворчую 
практыку на базе прадпрыемстваў 
і НДІ рэспублікі. Лепшыя студэнты 
атрымліваюць рэкамендацыі для 
паступлення ў аспірантуру. Выпус- 
кнікі факультэта працуюць у наву
кова-даследчых установах або на 
прадпрыемствах электроннай, ра- 
дыётэхнічнай і хімічнай прамысло- 
васці, школах рэспублікі.

3 1995 года факультэт вядзе 
падрыхтоўку спецыялістаў для фар- 
мацэўтычнай прамысловасці рэс- 
публікі.

(вуліца Ленінградская, 14, 
тэл. 26-49-98)

Дэкан  —  прафесар БРА- 
Н ІЦ К І Генадзь Аляксеевіч

ЗВЕСТКІ
аб конкурсе і прахадных балах на уступных

экзаменах 
у  БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРС/ТЭТ у  1995 годзе 

(дзённая ф орма навучання)

№ Назва
спецыяльнасці Конкурс Прахадны

бал

1 МАТЭМАТЫКА 1.58 12

2 МЕХАНІКА 1.36 11

3 ФІЗІКА 1.17 Субясед.

4 РАДЫЁФІЗІКА 1.17 Субясед.

5 ФІЗІЧ.
ЭЛЕКТРОНІКА 1.16 Субясед.

6 КАМЕРЦ.
ДЗЕЙНАСЦЬ 1.52 Субясед.

7 ХІМІЯ 1.66 11

8 ХІМІЯ
ЛЕК.ЗЛУЧЭННЯЎ 1.84 9

9 ЭКАЛОГІЯ-ХІМ. 2.10 11

10 БІЯЛОГІЯ 1.94 11

11 БІЯТЭХНАЛОГІЯ 1.90 13

12 ЭКАЛОГІЯ- БІЯЛ. 2.40 11

13 ГЕАГРАФІЯ 1.98 10

14 ЭКАЛОГІЯ- ГЕАГР. 3.00 12

15 ГЕАЛОГІЯ 1.80 9

16 ПРЫКЛАД.
МАТЭМАТЫКА 2.31 12

17 ІНФАРМАТЫКА 2.37 13

18 ЭКАНАМ.
КІБЕРНЕТЫКА 2.45

Перам.
алім.

19 АКТУАРНАЯ
МАТЭМАТЫКА 2.75

Перам. 
алім. І 
мед.

20 МУЗЕЙНАЯ
СПРАВА 2.93 11

21 ПСТОРЫЯ 2.72 12

№ Назва
спецыяльнасці Конкурс Прахадны

бал

22 ПСТ,-
АРХІВАЗНАЎСТВА 2.93 12

23 МІЖНАРОДНЫЯ
АДНОСІНЫ 2.08 12

24 БЕЛ .МОВА I Л-РА 1.88 11

25 БЕЛ.I РУС. МОВЫ 2.32 13

26 РУС.МОВА I Л-РА 2.48 13

27 СЛАВ.МОВЫ I 
Л-РЫ 1.70 12

28 КЛ.МОВЫ I АНТ. 
Л-РА

2.30 9

29 БЕЛ.I АНГЛ. МОВЫ 3.20 13

30 БЕЛ.I ФРАНЦ. 
МОВЫ 2.00 11

31 БЕЛ.I НЯМ. МОВЫ 1.40 9

32 ЖУРНАЛІСТЫКА 2.96 16

33 ФІЛАСОФІЯ 2.67 11

34 ПСІХАЛОГІЯ 4.28 12

35 САЦЫЯЛОГІЯ 3.87 12

36 ЭКАНАМІЧНАЯ
ТЭОРЫЯ 4.20 13

37 КУЛЬТУРАЛОПЯ 3.00 13

38 ЭКАН.І
КІРАВ.ВЫТВ. 4.22 12

39 МІЖН. ЭКАНАМ. 
АДНОСІНЫ 4.00 13

40 ПАЛ1ТАЛОГІЯ 3.53 12

41 ПРАВАЗНАЎСТВА 3.32 11

42 МІЖНАРОДНАЕ
ПРАВА 3.22 11

Геаграфічны факультэт — вя- 
дучы цэнтр падрыхтоўкі студэнтаў 
па фізічнай, эканамічнай геаграфіі, 
геамарфалогіі, краязнаўству і ме
тодыцы арганізацыі экскурсійнай 
справы, рацыянальнаму прырода- 
карыстанню і ахове прыроды. 3 
1994 года на факультэце вядзецца 
падрыхтоўка спецыялістаў па новых 
спецыяльнасцях — “Экалогія” і T e - 
алогія".

У саставе факультэта восем 
кафедраў: агульнага землязнаўст- 
ва; фізічнай геаграфіі і аховы пры
роды; фізічнай геаграфіі мацеры- 
коў і акіянаў і методыкі выкладання 
геаграфіі; геадэзіі і картаграфіі; гле- 
базнаўства і геалогіі; дынамічнай 
геалогіі; эканамічнай геаграфіі Бе- 
ларусі і дзяржаў Садружнасці; эка- 
намічнай геаграфіі замежных кра- 
ін. Дзейнічаюць пяць навукова-да
следчых лабараторый: экалогіі 
ландшафтаў, возеразнаўства, ма- 
ніторынга водных рэсурсаў, геаэ- 
калагічных праблем, комплекснага 
картаграфіравання і геаэкалогіі, а 
таксама музей землязнаўства, ву- 
чэбна-геаграфічная станцыя “За- 
ходняя Бярэзіна” .

На факультэце працуюць 15 
дактароў (прафесараў) і звыш 40 
кандыдатаў навук. Наш факультэт 
мае слаўныя традыцыі, ён ганарыц- 
ца сваімі выпускнікамі, сярод якіх 
пяць акадэмікаў і членаў-карэспан- 
дэнтаў AH PB, звыш 30 дактароў

Геаграфічны
навук, прафесараў, 16 лаўрэатаў 
Дзяржаўных прэмій СССР, БССР. 
Студэнты факультэта атрымліваюць 
вялікую і разнастайную прыродаз- 
наўча-навуковую і спецыяльную 
падрыхтоўку.

Значнае месца ў падрыхтоў- 
цы спецыялістаў-географаў нале- 
жыць вучэбна-вытворчай практыцы. 
Студэнты 1 і 2 курсаў на геагра- 
фічнай станцыі “Заходняя Бярэзі- 
на" праходзяць вучэбную практыку 
патапаграфіі, геалогіі, гідралогіі, ге- 
амарфалогіі, глебазнаўству, метэ- 
аралогіі, біягеаграфіі, ландшафта- 
знаўству і эканамічнай геаграфіі. 
Комплексная геаграфічная практы- 
ка студэнтаў другога курса правод- 
зіцца за межамі рэспублікі. Стар- 
шакурснікі праходзяць вытворчую 
практыку ў навукова-даследчых 
інстьпутах Акадэміі навук Беларусі, 
навукова-даследчых лабараторыях 
геаграфічнага факультэта, праект- 
ных, планавых і гаспадарчых арга- 
нізацыях, уключаюцца ў склад эк- 
спедыцый, якія праводзяць работу 
ў Беларусі і за яе межамі. Студэн
ты факультэта прымаюць актыўны 
ўдзел у навукова-даследчай рабо
це. Працуюць чатыры студэнцкія

навукова-даследчыя лабараторыі і 
шэраг навукова-даследчых гурткоў.

Факультэт рыхтуе кадры геог- 
рафаў па спецыялізацыях: геамар- 
фалогія, рацыянальнае прыродака- 
рыстанне І ахова прыроды, мето- 
дыка арганізацыі турысцка-экскур- 
сійнай справы; фізічная геаграфія; 
сацыяльна-эканамічная геаграфія; 
геаграфія глебаў, зямельныя рэсур- 
сы, меліярацыя; картаграфія; гідра- 
логія сушы; рэгіянальнае планаван- 
не і кіраванне гаспадаркай; метэа- 
ралогія і кліматалогія; дэмаграфія. 
Выпускнікі факультэта працуюць у 
агульнаадукацыйных школах, ся- 
рэдніх І вышэйшых навучальных ус
тановах, інстытутах Акадэміі навук 
Беларусі, праектных арганізацыях, 
на картаграфічных прадпрыемст
вах, у гідраметэаслужбе, бюро па- 
дарожжаў і экскурсій, турбазах. 
Лепшыя студэнты атрымліваюць 
рэкамендацыю для паступлення ў 
аспирантуру.

(вуліпа Ленінградская, 16, 
тэл. 26-55-53)

Д эка н  — праф есар 
Ж М ОЙДЗЯК Расціслаў Афа- 
насьевіч

Філалагічны
Усіх прыхільнікаў роднага 

слова, усіх, каго вабіць прыгожае 
гіісьменства, Беларускі дзяржаўны 
універсітэт запрашае паспаборні- 
чаць на ўступных конкурсных эк
заменах, пераможцаў якіх чакае 
права быць студэнтам філалагічна- 
га факультэта. Тут на працягу ча- 
тырох-пяці гадоў навучання ў вы- 
ніку паспяховых пераадольванняў 
запланаваных залікаў і іспытаў вы 
атрымаеце вышэйшую адукацыю і 
адначасова можаце прайсці наву
чанне для набыцця акадэмічнай 
ступені бакалаўра, што ўключае ў 
сябе спецыяльныя дадатковыя кур
сы гумангтарнай і фундаменталь- 
най навуковай падрыхтоўкі.

He сумнявайцеся ў сваіх фі- 
лалагічных здольнасцях, бо калі 
вашу прагу да ведаў не спатоліць 
жаданы атэстат аб вышэйшай аду-

кацыі або дыплом бакалаўра, вы 
маеце магчымасць на працягу яшчэ 
аднаго-двух гадоў удасканальвац- 
ца ў сваіх прафесійных памкненнях 
па індывідуальных вучэбных планах 
і дамагчыся акадэмічнай ступені 
магістра. Калі і гэта станецца не- 
дастатковым — перад вамі шлях у 
вялікую навуку праз аспірантуру на 
ільготных умовах.

Ha сённяшні момант на фа
культэце працуюць 17 прафесараў 
і 82 дацэнты, якія рыхтуюць высо- 
какваліфікаваных спецыялістаў у 
наступных накірунках: беларуская 
мова і літаратура, руская мова і лі- 
таратура, беларуская і руская мова 
(у адной кваліфікацыі), славянскія 
мовы і літаратуры (на сёння ў да- 
волі інтэнсіўным працэсе станаў- 
лення на філалагічным факультэце 
знаходзяцца спецыялісты па поль-

скай мове і лггаратуры, балгарскай 
мове і лгтаратуры, украінскай мове 
і літаратуры, якія адначасова прыд- 
баюць кваліфікацыю выкладчыкаў 
беларускай мовы і літаратуры). У 
бягучым годзе плануецца набраць 
студэнтаў па спецыяльнасці чэшс- 
кая мова і літаратура, беларуская і 
замежная (англійская, французская 
і нямецкая) мова і літаратура. До- 
ўжыцца падрыхтоўка спецыялістаў 
у галіне класічнай філалогіі, для 
чаго на факультэце створана спе- 
цыяльная кафедра. Паралельна з 
пералічанымі прафесіямі вы можа
це задавальняць свае патрэбы па 
самых разнастайных тэматыках 
замежнай літаратуры, а таксама ў 
галінахтэарэтычнай, супастаўляль- 
най і камп'ютэрнай лінгвістыкі.

(вуліца K .Маркса, 31, 
тэл.29-34-21)

В.а. дэкана — прафесар 
П ЛО ТН ІКАЎ Браніслаў Аляк- 
сандравіч
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