
ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ 

Фізіка - матэматычны факультэт з'яуля-
ецца адным з буйпейшых факультэтау 
БДУ. Фавулыэт рыхтуе спецыялісгаў у 
галіне матэматыкі і фізІЕІ, малодшых на-
вуковых работнікаў, работнікаў ВНУ і 
навукова-даследчых устаноў, а таксама 
вьйсладчыкау фізікі і ма/гэматьгкі •сяоэдніх 
школ і тэхнікумаў. 

Пачынаючы з трэцяга курса стуі,дэнты 
падзяляюцца па спецыяльнасцях—фізікі і 
матэматыкі з ухілам у галіне металафіаікі 
і электрафізікі. 

Для правядзення навукова-даследчаіі і 
вучэбнаіі работы факультэт забяспечан 
высокакваліфіваваііымі спецыялісталіі яв 
мясцовымі, так і прыязджаючымі з Масквы 
і Леніігграда. На фізмаце працу-
щ ь праіф. Лошпыц, іграф. Гелг.фанд 
йраф. Акулаў, дац. Фёдараў, дац. Ламбін 
і інш. 

Фавультат мае доібраабсталяваныя ву 
чэбйыя л̂ аібарІа'Рорыіі,!—яа рэнтгена'-істір^к.-

турнаму аналізу, радыётэхніцы, электра 
фізікі, спецыяльную ўстапоуку для атры-
маішя вадкага паветра, мегадычныя і ма-
тэматычйыя кабінеты і цэлы рад ііішых 
Бучэбна-дапаможных кабінетаў. 

Скончыўшыя фізіка-матэматычды фа-
культэт п'рацуюць у цяііерашш час ў роз-
ных вучэбных і навукова - даследчых ін-
стытутах БССР і СССР, як ііраф. Арцымо-
і;іч (Ленінград), дац. Мельнік (Гомель), 
дац. Турэцкі (Віцебск), дац. Фёдараў, Ііек; 
рашэвіч, Цахімоўская, Шаіііра, Габрыелаў 
(БДУ) і інш. навуковыя работнікі. Гуль-
ніцкі, Анісімаў (геаіфзічіііая абсерваторыя 
Менск), асііііраііты Эищгапн, Шклдр, Ро-
даў, Свірскі (Менск) і ' і іш. 

На праходзіўшай нядаўна навуковай 
сесіі універсітэта, сярод дакладаў вядомых 
вучоных былі засліуханы таксама даклады 
на навуковыя тэмы студэнтаў I курса фіз-
мата Шчура, Разоўскага і Дукор, якія на-
казал! умение самастойиа разбшанна ў на-
вуковых пытаннях. 

Наяўнасць кадраў і матэрыяльнаіі базы 
дае магчьгмасць фавультэту забаспечыць у 
далейшым выпуск яшчэ больш высокаква-
ліфікавапых епецыялісжаў. 

Дэкан фізмата I. П. ШАПІРА. 
— 0 — 

А Д К Р Ы В А Е Ц Ц А Ф і Л А Л А Г І Ч Н Ы 
Ф А К У Л Ь Т Э Т 

Пры БДУ 3 1 верасня г. г. пачьшае 
арацаваць філалагічны факультэт. На пер-
шы курс філфака ў 1939 годзе будзе пры-
нята 60 чалавек. Надрыхтоўтса высока-
кваліфікаваных недагогау-выкл ідчыкаў 
сярэдніх школ і малодшых навуковых ра-
ботнікаў па рускай мове і літаратурьь на 
беларускай мове і літаратуры з'яўляецда 
галоўнай нраблемай філалагічнага факуль-
тета. 

Гісторыя рускай і беларускай ^літара-
туры, гісторыя рускай і беларускай мовы, 
мовазнаўства, тэорыя літаратуры (ноэтыка 
і метадалогія), фальклор будуць вывучац-
ца студэнтамі філалагічнага факультэта. 

Вучэбная і навуковая работа на філфа-
ку будзе праводзіцца выключна пад кіраў-
ніцтвам выісокакваліфікаіваных навуковых 
работніваў мовы і літарагуры. 

Вялікае' імкненне нашай совенкац мола-
дзі атрьшаць сйецыяльнасць педагога-фі-
лолага. працавань на гісторыі рус-
кай і беларускай літаратувы. на гісто-
рыі рускай і беларускай мовы, на мова-
энаўству, вывучаць тэорыю, літараті'ры, 
Фалыглор будзе задавальнянна з аакрыц-
цём новага, філалагічнага факультэта. 
Фйфак будзе забяонечваць нашу квітнею-
чую краіну кадрамі выкладчыкаў мовы і 
літаратуры, у якіх расце вялікая патрэ^а 
нашых совенкіх школ. 

Вучоны сакратар ДУДЗІНСКІ. 

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
Геаграфія—адна з нікавейшых і важ-

нейшых навук, да пазнання якой імкнец-
ца значная частка нашай совецкай мола-
дзі. 

3 мэтай падрыхтоўкі высокакваліфіка-
ваных снецыялістаў-географаў і аргані-
зован геаграфічны факультэт, згодна сне-
цыялвнай настановы партыі і ўрада. 

Тэрмін навучання на факуіьтэце пяці-
гадовы. 

Першы год сті'дэнты вывучающ,, га-
лоўным чынам, агульнаадукацыйны 
цыкл—асновы марксізма-ленінізма, матэ-
матыку, фізіку, хімію, землезнаўства. 
Другі год навучання нрыовячаецца выву-
чэнню геалагічнага цыкла—крыштала-
графіі, мінералогіі, нетрагра-фіі, агульнай 
гістарычнай геалогіі. На трэцім курсе 
студэнты, галоўньш чыііам, вывучаюць 
налітэканомію, кліматалогію, еартаграфію, 
геаграфію раслін, геаграфію глебы, геа-
ірафію жьгвёл. На IV і V курсах выву-
чаецца снецыяльны геаграфічны цыкл ша 
фізічііап і эканамічнай геаграфіі СССР 1 
свету. Анрача ,таго, на V курсе кожны 

студэнт навінен нанісаць курсавую рабо-
ту на выбраную тэму. 

Нобач 3 тэафэтычным яраходжаннем 
курсаў, кожны год студэнты выязджаюць 
на вучэбныя і вытворчыя нрактьгкі, — 
нершы год на танаграфічную, другі год 
на геалагічную, трзці год на геаграфіч-
ную чацверты год на вытворчую нрак-
тыку. На V курсе студэнты адбываюць 
недагагічную нрактыку ў лшшых шко-
лах і тэхнікумах г. Менска. 

Пасля сканчэння універсітэта студэнты 
размяркоўваюцца на работу у геаграфіч-
ііыя, картаграфічныя і геалагічныя арга-
нізацыі, а такісама ў іінстьггуты, тэхніку-
мы, школы ў якасні выкладчыкаў. 

У гэтым вучэбным годзе факультэт 
нраводзіць першы выпуск 50 высокаква-
ліфікаваных географаў. 

Нры факультэце арганізаваны кабіне-
ты на фізічпай геаграфіі, эканомгеаграфіі, 
картаграфіі, міпералогіі і фоталабара-
торыя. 

У 1939-40 вучэбным годзе на факуль-
тэт будзе 'прынята 60 новых студзнгаў. 

Дэкан геафака ЖЫЛІНСКІ. 

АТРЫМАЎ БАГАТЫЯ ВЕДЫ 
Яшчэ будучы вучнем V класа, я вель-

МІ цікавіўся біялагічнымі навуікамі. 3 та-
го часу у мяне зарадзілаіся , мара атры-
маць вышэйшую асвету і працаваць аба-
вязкова у галіне біялогіі. 

Іолькі ў нашай квітнеючан краіне Со-
ветаў магла ажьвдцявіцца мая мара. Я 
скоячыў універсітэт. Дзякуючы ўпартай і 
настойлівай працы скончыу яго на «вы-

датна». Пяць год універсітэцкай вучобы 
далі мне багатыя веды біялагічнай навукі. 

Цянер працую старшым лабарантам пры 
біялагічным факультэце. Hi на міінуту 
мяне не пакідае жадаяне вучыцца далей, 
павышаць свае веды, сваю кваліфікацыю. 
3 вялікай любоўю я вывучаю тэорыю 
марвоізма-ленінізма, як аснову ўсіх на-
вук. ХАЦІНСКІ. 

• . • : ^ 

На здымку: інтзрнат БДУ па Маскоуснай вуліцы. 

БЕЛДРУСКІ ДЗЯРЖЛЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ 

аб'яўляе НАБОР СТУДЭНТДЎ 
на 1939- 4 0 В У Ч Э Б Н Ы г о д , 

на першы кус наступных факультзтаў: 
1. Гістарычнага, 2. Філалагічнага, 

3. Біялагічнага, 4. Геаграфічнага, 5. 
Хімічнага, 6. Фізіка-матзматычнага, 

Універсітэт рыхт '̂е высокакваліфіка-
ваных спецыялістаў, асістэнтаў для 
работы у вышэйшых навучальных 
установах, малодшых навуковых работ-
нікаў для работы у навукова-даследчых 
інетытутах і іншых установах і вык-
іадчыкаў сярэдніх школ. 

Ва універсітэт прымаюцца асобы ва 
ўзросце ад 17 да 35 год, якія маюць 
закончанную сярэднюю адукацыю (дзе-
сяцігодка, рабфак, тэхнікум, вучылі-
шча, сярэднія школы для дарослых, 
ваенныя школы ў аб'ёме нраграмы дзр-
сяцігодкі, або атрымаушыя атэстат аб 
сканчэнні сярэдняй школы ў парадку 
экстэрната). 

Скончьгўшыя сярэднюю школу і 
маючыя атэстат «выдатніка», таксама 
скончыўшыя ў 1939 годзе рабфак, 
тэхнікум, вучылішча з адзнакамі «вы-
даггна» на у«іх дысцьшлінах, апрача 
чарчэння, рысавання і фізкультуры, 
прымаюцца ва ігніверсітэт без усггупных 
экзаменаў. 

Усе наступаючыя ва ^ўніверсітэт, за 
выключэннем выдатнікаў, падвяргаюц-
ца уступным экзаменам па наступных 
прадметах: 

а) руская мова (пісьмовае сачы-

ненне, граматыка, літаратура); б) бе-
ларуская мова (пісьмовае сачыненне, 
граматыка, літаратура); в) гісторыя 
СГ.ОР і Канстытуцыя СССР (вусна); 
г) матэматыка (вусна і пісьмова); 
д) фізіка (вус.на); е) хімія (вусна); 
ж) адна 3 замежных моў — англій-
ская, нямецкая або французская — на 
выбару пастўнаючага (вусна). 

Наступаючыя на гістарычны, фйала-
гічны I геагьій^ічныя факультэтьг уні-
версітэта надвя)ргаюцца дадатковым эк-
заменам па геаграфіі (вусна). 

Нрыём зрў аб залічэнні ў Беларус-
ві дзя'ржаўны унііверсітэт правоідзіцца 
3 20 чэрвеня да 1 жніўня. 

Нрыемныл экзамены з 1 па 20 
жніўня, а залічэ'нне ў лік студэнтаў 
3 21 па 25 жніўня. 

Заявы 3 указанием факультэта па-
даюцца на імя дырэктара унівеірсітета 
3 прылажэннем: 

а) паарабязнай аўтабіяграфіі; 
б) атэстата аб сканчэнні «яірэднян 

навучальнай установьг (у арыгшллеУ 
в) трох фатаграфічных картак 

(здымкі без галаўных убораў) з улас-
наручным шдігісам паступаючага на 
кожнай 3 ІХ, заверанай установай; 

г) даведкі аб адносінах да вайско-
вага абавязку (для ваеннаабавязаных); 
д) нашпарта (нрад'яўляецца асабіста). 

ЗАЯВЫ 3 ДАКУМЕПТАМІ НАКІРОЎВАЦЬ ПА АДРАСУ: гор. Менск, Уш-
версітэцкі гарадок, біялагічны корпус, пакой Xs 101, дырэктару Белдзярж-
універсітэта. , ДЫРЗНЦЫЯ. 

Выдатніца II курса хімфака тав. Се-
васцянава. 

Трэцяя пяцігодка — пяшгодка""'"!)!!!! 
Аімічная прамысловасць, хімічныя паву-, 
кова-даследчыя ўстановы ў трэцяй п я ц і / 
годцы набываюць велізарнейшае значэнне. 

Таму перах хімічнай ^рамысловасци 
партыяи І урадам пастаулены важней-
шьгя задачы: у прыватіасіц — выхаваіі-
не Х1М1ЧНЫХ кадраў. У вырашэнні гэтьп 
задач значнае месца займаюць хімічныя 
вузы СС(]Р у тым ліку, І хімічны фа-
культэт БДУ. ^ 

Хімічны факультэт існуе з 1931 года. 
Ьн мае багата абсталяваныя лабараторыі 
1 добра ўкамплектованы нрафесарска-вы-
кладчыцкім саставам. 

Факультэт вьтусціў вялікую колькасць 
высокакваліфікаваных спецыялістаў, якія 
зараз працуюць у .розных галінах народ-
най гаспадаркі нашай краіны. 

Вучэбныя планы і праграмы факуль-
тэта, разлічаныя на пяціга,іовае наву-
чанне, даюць магчымасць надрыхтаваць 
вьгсокаісвал'іфікаваных хімікаў па наступ-
ных спецыяльнасцях: хімікаў-неаргзткаў 
І хімікау-арганікаў. Кафедры неарганічнай-
хіміі, аргапічнай, аналітычпай і фізіч-
най хіміі з'яўляюцца базай факультэта і 
поунаСцю апраўдваюць сябе ў выкананні 
задач падрыхтоўкі хімічйых кадраў. Пры 
кафедрах існуе аспіраптура, якая ў ас-
ноўньм папаўняецца вьгхаванпамі фавуль- • 
тэта. Выхаванцы факультэта, скончыўшыя 
аснірантуру, працуюць ў якасці дацэнтаў 
факультэта. Тры чалавекі маюць вучоныя 
кандыдацкія званні. 

Большая колькасць скопчыўшых хімфак 
працуе выкладчыкамі сярэдніх школ, у 
хімічпай прамысловасці хімікамінлас-
ледчыкамі, інжынерамі, навуковымі ра-
ботнікамі ў даследчых установах, аспі-
рантамі і т, д. 

У гэтым вучэбным годзе канчаюць хі-
мічны факультэт 44 студэнты. Значная 
колькасць аканчваючых накіроўваецца Ў 
Наркамхімпром СССР, у хімічную прамы-
словасць хімікамі-даследчыкамі, у цэнт-
ральныя прамысловыя лабараторыі і змеи-
ным! інжьгнерамі-хімікамі. Настунныя вы-
пуск! факультэта таксама ў асноуным бу-
дуць накірованы ў хімічную • прамысио-
ьасць СССР, галоуным чынам хімікамі-
даследчыкамі і хімікамі-інжынерамі; нека-
торая колькасць выкладчыкамі сярэдніх 
пікол — асістэнтамі і старшымі лабаран-
тамі ВНУ, малодшымі навуковымі работ-
нікамі у павукова-даследчых інстьггу-
тах. , 

Дзкан хімфака I. П. МАРКОЎКА. 

Здаровы адпачынак студэнтаў 
Цікава і весела правядуць летні адпа-

чьшак студэіггы нашага унівеірсітэта. 
У двухтьгднёвыя дамы адпачынку і 

мясцовыя санаторыі будуць насланы 220 
студэнтаў, 20 чалаьек паедуць на журоір-
ты. 

Для вультурпага абслугоўваняя тых, 
што астаюцца ў Менску, адпускаецца 
45.750 руб. Увесь час, два разы ў шасці-
дзёнку будуць дэманстравацца кінофільмы. 
Нрафком арганізуе два паходы ў тэатр і 
некалькі экскурсій на праішрьгеіміствы го-
рада. 135 студэитау наведаюць Усесаюз-
ную сельскагаспадарчую выстаўку. 

На правядзенне ўсіх мерапрыемстваў, 
звязаных 3 летнім аапачыпкам студэнтаў, 
адпушчана 129.200 рублёў. 

^ Адказны рздактар I. М. ЛЕВІН. 

Менск. орукарня «Звязда». Тыраж 1500. Облліт 1222. 


