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у  Бел арускі дзяржаўны універсітэт праводзіць 15 мая 1997 года n
“Дзень адчыненых дзвярэй” для абітурыентаў.

Мерапрыемства пачнецца ў  15 гадзін у  актавай зале галоўнага 
корпуса БДУ (праспект Ф.Скарыны, 4, 4-ты паверх). У  праграме: 
сустрэча з кіраўніцтвам універсітэта і дэканамі факультэтаў, азнаям- 
ленне з правіламі прыёму ў БДУ на 1997 год, наведванне вучэбных 

^аўдыторый і лабараторый._________________________________________J
П P Ы Ё M H А Я K A M I CI  Я Б О У - 9 7

Старшыня прыёмнай камісіі— рэктар Бел- 
дзяржуніверсітэта, КАЗУЛІН Аляксандр Ула- 
дзіслававіч 

Намеснік старшыні — першы прарэк- 
тар.прафесар БРЫГАДЗІН Пётр Іванавіч 

Адказны сакратар прыёмнай камісіі— на
чальна вучэбна-метад. упраўлення, дацэнт 
САМАХВАЛ Віктар Васільевіч

Адрас для папітовай карэспандэнцыі: 220050 
г .М ін ск , праспект Ф .С кары ны , 4 , 
Белдзяржуніверсітэт, прыёмная камісія (указаць 
спецыяльнасць).

Сакпатаоыят прыёмнай камісіі размяпічаецца 
ў геаграфічным корпусе БДУ (вул. Ленінградская, 
!6, пакой HO, тэл.226-59-51).

ІІрыём дакум ентаў п р ав одзіц ц а  ў 
геаграфічным корпусе БДУ (1-ы паверх):

аудыторыя № 101 — юрыдычны факуль- 
тэт, філалагічны факультэт;

аудыторыя N° 112 — механіка-матэматыч- 
ны факультэт, фізічны факультэт, хімічны фа
культэт, факультэт журналістыкі;

аўдытооыя № 113 — факультэт прыклад- 
ной матэматыкі і інфарматыкі, гістарычны фа
культэт, факультэт міжнародных адносін, фі- 
ласофска-эканамічны факультэт;

аўдыторыя № 114 — біялагічны факуль
тэт, геаграфічны факультэт, факультэт рады- 
ёфізікі і электронікі. 

Прыём апеляцый па пытаннях экзамена - 
цыйных адзнак праводзіцца ў  аўдыторыі 109. 
Апеляцыі прымаюцца толькі ў  дзень правя- 
дэення вуснага экзамена ц і ў  дзень абвяш - 
чэння адзнак па піоьмоваму экзамену.

ПРАВШЫ ПРЫЁМУ
Ў  БЕЛАРУСК! ДЗЯРЖ АЎНЫ  УНІВЕРСІТЭТ HA 1997 ГО Д

1. Дляатрымання бясплатнай першай вышэйшай 
адукацыі ў Белдзяржуніверсітэт прымаюцца на кон- 
курснай аснове асобы з сярэдняй адукацыяй, якія:

а) пастаянна пражываюць у рэспубліцы;
б) грамадзяне Беларусі і беларусы; якія пражы

ваюць за яе межамі;
в) грамадзяне Расійскай Федэрацыі.
Грамадзяне іншых замежных дзяржаў прымаюц

ца ў Белдзяржуніверсітэт на платнай падставе па вы- 
ніхах субяседавання, калі іншае He прадугледжана між- 
дзяржаўнымі пагадненнямі. _

2. Ha платнае навучанне па ўсіх спецыяльнасцях 
звыш кантрольных лічбаў прыёму, фінансуемых за кошт 
бюджэтных сродкаў, прымаюцца асобы, якія:

а) станоўча вытрымалі ўсе ўступныя выпрабаваннь 
але не прайшлі па конкурсу на бюджэтныя месцы;

б) выказаліжаданне паступацьу Белдзяржунівер- 
сгтэт па субяседаванню з правам атрымання на пра- 
цягу першага года навучання індывідуальных кансуль- 
тацый без дадатковай аплаты.

Памер аплаты залежыць ад спецыяльнасці, фор
мы навучання, падставы для залічэння. Кошт платнага 
навучання не перавышае фактычных затрат на пад- 
рыхтоўку спецыяліста і зацвярджаецца па кожнай спе- 
цыяльнасці адпаведным загадам рэктара БДУ.

3. Паступаючыя ў Белдзяржуніверсітэт падаюць 
у прыёмную камісію ці дасылаюць па пошце наступ- 
ныя дакументы: заяву на імя рэктара па адзінай фор
ме; дакумент аб сярэдняй адукацыі ў арыгінале; 6 фо- 
такартак памерам 3x4; медыцынскую даведку па фор
ме 086У (вьщадзеную не раней 15 мая 1997 года). 
Паступаючыя на завочнае навучанне, акрамя таго, 
прадстаўляюць выпіску (копію) з працоўнай кніжкі, а 
асобы, якія знаходзяцца на ўліку ў службе занятасці 
насельніцтва, — дакумент, які аб гэтым сведчыць.

Пашпарт прад’яўляецца абітурыентам асабіста.
4. Дакументы ад паступаючых на дзённую і завоч- 

ную формы навучання прымаюцца з 26 чэрвеня па 15 
ліпеня. Уступныя выпрабаванні праводзяцца з 16 лі- 
пеня. Залічэнне ў склад студэнтаў: на бюджэтнае на
вучанне — да 1 жніўня, на платнае навучанне — да 25 
жніўня.

Пералік уступных экзаменаў па кожнай спецы- 
яльнасці даецца ў дадатку I.

Дакументы ад асоб, якія выказалі жаданне па- 
ступаць на платнае навучанне па выніках субяседа
вання, прымаюцца з 26 чэрвеня па 20 жніўня. Тэрміны 
правядзення субяседавання з гэтымі асобамі вызна- 
чаюцца прыёмнай камісіяй.

Пералік дысцыплін, па якіх праводзіцца субясе- 
даванне, даецца ў дадатку 2.

5. Уступныя выпрабаванні праводзяцца па праг- 
рамах, якія складзены ў адпаведнасці з вучэбнымі праг- 
рамамі агульнай сярэдняй адукацыі і зацверджаны 
Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Паступаючыя маюць права здаваць уступныя вы- 
прабаванні па выбары на беларускай ці на рускай мове.

Уступны экзамен па замежнай (англійскай, фран- 
цузскай, нямецкай, іспанскай) мове абітурыенты мо- 
гуць здаваць па выбары, незалежна ад таго, па якой 
замежнай мове яны былі атэставаны. Выключэннем 
з'яўляецца спецыяльнасць сучасныя замежныя мовы, 
пры паступленні на якую абітурыенты здаюць уступны 
экзамен па замежнай мове ў адпаведнасці з абранай 
спецыяльнасцю.

Выпускнікам школ, якія пастаянна пражываюць у 
зонах радыяцыйнага забруджвання, паступаючым на 
спецыяльнасці гісторыя, музейная справа І ахова пом- 
нікаў гісторыі І культуры, гісторыка-архівазнаўства, фі- 
ласофія, сацыялогія, псіхалогія, інфармацыя і камуні- 
кацыя (філасофска-эканамічны факультэт), эканаміч- 
ная тэорыя, менеджмент (філасофска-эканамічны фа
культэт), прадастаўляецца права замест уступнага эк
замена па замежнай мове здаваць уступны экзамен 
па беларускай мове і літаратуры (калі адзін з экзаме- 
наў яны здаюць па рускай мове і літаратуры) ці па 
рускай мове і лгтаратуры (калі адзін з экзаменаў яны 
здаюць па беларускай мове І лгтаратуры).

6. Абітурыенты, якія не з ’явіліся на выпрабаванне 
без уважлівых прычын або атрымалі нездавальняю- 
чую адзнаку, да далейшых экзаменаў не дапускаюц- 
ца.

7. Залічэнне ва універсітэт на бюджэтныя месцы 
праводзіцца па конкурсу ў адпаведнасці з колькасцю 
балаў, набраных абітурыентамі на ўступных выпраба- 
ваннях.

На платнае навучанне ў першачарговым парадку 
залічваюцца асобы, якія вьпрымалі ўсе ўступныя вы- 
прабаванні, але He прайшлі па конкурсу.

8. Асобы, якія скончылі сярэднюю навучальную 
ўстанову з медалём, сярэднюю спецыяльную навучаль
ную ўстанову або ПТВ (на аснове базавай школы з 
атрыманнем сярэдняй адукацыі) з дыпломам з адзна- 
кай, •

пры паступленні на спецыяльнасці:
матэматыка, механіка, прыкладная матэматыка, 

інфарматыка, эканамічная кібернетыка, актуарная ма
тэматыка, фізіка, радыёфізіка, фізічная электроніка, 
камерцыйная дзейнасць, хімія, хімія лекавых злучэн- 
няў, экалогія (хімічны факультэт), біялогія, біятэхнало- 
гія, экалогія (біялагічны факультэт) залічваюцца па 
выніках тэсціравання па дысцыпліне, якая прыведзена 
ў пераліку ўступных экзаменаў першай. Дакументы ад 
іх прымаюцца да 12 ліпеня ўключна, тэсціраванне— 
14 ліпеня. Асобы, He залічаныя па выніках тэсціраван- 
ня, здаюць адзін экзамен, які прыведзены ў пераліку 
першым. Пры атрыманні адзнакі “пяць" яны вызваля- 
юцца ад астатніх экзаменаў, пры атрыманні іншых ста- 
ноўчых адзнак — здаюць астатнія экзамены;

(Заканчэнне на стар.2 )

Запрашае Беларускі дзяржаўны універсітэт
Аляксандр Уладзіславй- 

віч К А З У Л І Н ,  старш ы ня  
прыёмнай камісіі, рэктар Бел- 
дзяржуніверсітэта:

— Дарагія абітурыенты!
Сёлета Беларускі дзяржаўны 

ун іверсітэт ажыццяўляе прыём 
студэнтаў на 13 факультэтаў, якія 
рыхтуюць спецыялістаў па 34 спе
цыяльнасцях. Найбольш падрых- 
таваныя з вас паспяхова вытры- 
маюць конкурсныя экзамены і ста- 
нуць студэнтамі нашага універсі- 
тэта. Вы будзеце членамі вялікай 
і дружнай студэнцкай сям ’і, якая 
налічвае зараз звыш 14 тысяч ча- 
лавек. Побач з беларускімі студэн- 
тамі ў БДУ навучаецца каля 200 
грамадзян больш чым з 30 краін 
Афрыкі, Азіі, Амерыкі і Еўропы.

Кожны з вас хутка будзе вы- 
біраць спецыяльнасць навучання 
і тут вельмі важна не памыліцца. 
Трэба ўлічваць не столькі сён- 
няшні прэстыж той ці іншай пра- 
фесіі, колькі вашыя ўласныя схіль- 
насці і інтарэсы. Ba ўніверсітэце 
створаны ўсе ўмовы для атрыман
ня адукацы і сам ага  вы сокага  
ўзроўню па ўсіх спецыяльнасцях. 
A першакласныя спецыялісты бу- 
дуць заўсёды запатрабаваны гра- 
мадствам і карыстацца вялікай па- 
вагай.

У апошнія гады ва універсі- 
тэце ўведзены новыя спецыяль- 
насці і спецыялізацыі: міжнарод- 
ныя адносіны, міжнароднае пра
ва, псіхалогія, інфармацыя і каму- 
нікацыя, актуарная матэматыка, 
геалогія і разведка карысных вы- 
капняў, экалогія, камерцыйная 
дзейнасць і іншыя. Упершыню ў 
гэтым годзе адбудзецца прыём на 
спецыяльнасць "м ен ед ж м ен т” . 
Значныя змены адбыліся і па тых 
спецыяльнасцях, якія былі ўве- 
дзены  раней. П ерапрацаваны  
зместдысцыплін сацыяльна-гума- 
нітарнага накірунку, узмацнілася 
падрыхтоўка па інфарматыцы і 
замежных мовах. A тыя студэнты, 
якія навучаюцца на спецыяльнас
цях, звязаны х з м іж н ар од н ай  
дзейнасцю, авалодваюць на до
брым узроўні дзвюма замежнымі 
мовам і. С тудэнтам старэйш ы х

курсаў даецца шырокі выбар спе- 
цы ялізацы й навучання. Сярод 
звыш  140 спецыялізацый най
больш папулярныя тыя, што ўве- 
дзены ў апошні час: біятэхнало- 
гія, хімія лекавых злучэнняў, ме
неджмент у сферы міжнароднага 
турызму і іншыя. Акрамя таго, той, 
хто навучаецца на дзённай фор
ме, можа паралельна завочна на- 
вучацца па другой спецыяльнасці 
на платнай аснове і, такім чынам, 
атрымаць два універсітэцкія дып- 
ломы.

Да таго ж, заняткі са студэн- 
тамі вядуць высокакваліфікаваныя 
выкладчыкі, сярод якіх 190 дакта- 
роў навук, звыш 800 кандыдатаў 
навук. Свой багаты навуковы і пе- 
дагагічны вопыт перадаюць мо- 
ладзі акадэмікі Акадэміі навук Бе- 
ларусі Я.М.Бабосаў, І.В.Гайшун, 
В.М.Гурын, М.А.Ізобаў, Ф .М .Ка- 
пуцкі, А.І.Лесніковіч, А.Р.Марты- 
ненка, В.В.Свірыдаў, А.Ф.Чарняў- 
скі і іншыя.

Студэнты маюць вялікія маг- 
чымасці для актыўнага ўдзелу ў 
навукова-даследчай працы. Пры 
БДУ працую ць Р эспубл іканскі 
інстытут вышэйшай школы, тры 
буйны я н а вуко ва -д а сл е д ч ы я  
інстытуты, навукова-інжынерны 
цэнтр, шэраг навукова-даследчых 
лабараторый і доследных стан- 
цый. Многія студэнты з'яўляюцца 
аўтарамі навуковых артыкулаў і 
вынаходніцтваў. Пасля заканчэн- 
ня вучобы такія студэнты, як пра
вша, паступаюць у аспірантуру, 
дзе сёння вядзецца падрыхтоўка 
спецыялістаў вышэйшай кваліфі- 
кацыі па 83 спецыяльнасцях.

Як вы ведаеце, Указам Прэ- 
зідэнта Рэспублікі Беларусь Бела- 
рускаму дзяржаўнаму універсітэ- 
ту нададзены статус вядучай вы
шэйшай навучальнай установы ў 
нацыянальнай сістэме адукацыі. 
Гэты статус дазваляе больш сі- 
стэмна і мэтанакіравана ўдаска- 
чальваць падрыхтоўку кадраў, ука- 
раняць у вучэбны працэс най
больш сучасныя адукацыйныя тэх- 
напогіі, абнаўляць вучэбныя пла
ны і праграмы. Дарэчы, статуйам 
прадугледжана і больш высокае 
матэрыяльнае забеспячэнне сту-

Пётр Іванавіч БРЫГАДЗІН, намеснік старшыні прыёмнай 
камісіі:

— Штогод мы з хваляваннем чакаем свайго абітурьіента. Вучоба 
ва універсітэце патрабуе напружанай практыкі. Але і не толькі. Яна 
патрабуе і пэўных здольнасцей, таму мы зацікаўпены, каб на першы 
курс былі залічаны найбольш таленавітыя і працаздольныя маладыя 
людзі. Дзеля гэтага мы праводзім алімпіяды “Абітурыент БДУ” , су- 
стрэчы з выпускнікамі школ, дні адчыненых дзвярэй. Безумоўна, пра
вильны выбар факультэта і спецыяльнасці дазвапяе пазбегнуць многіх 
памылак на шпяху навучання. Сёлета ў парадку эксперименту залі- 
чэнне павінна быць праведзена крыху раней, чым у іншых ВНУ. Гэта 
дае магчымасць абітурыенту падаць даведку аб атрыманых у БДУ 
адзнаках у іншыя навучальныя ўстановы і ўдзельнічаць у конкурсе на 
тыя спецыяльнасці, на якія дысцыпліны ўступных экзаменаў супада- 
юць.

У заключэнне хачу дадаць, што ва універсітэце па любой спецы- 
яльнасці можна атрымаць адукацыю еўрапейскага ўзроўню.

дэнтаў Белдзяржуніверсітэта.
Высокі ўзровень выкладання 

і навуковай працы ў БДУ атрымаў 
сусветнае прызнанне. Гэта дало 
м агчы м асць заключыць пагад- 
ненні аб сумеснай дзейнасці з 34 
універсітэтамі Еўропы, Амерыкі, 
Азіі. Ш тогод шэраг лепшых сту- 
дэнтаў накіроўваецца ў замежныя 
вышэйшыя навучальныя ўстановы 
для працягу навучання.

Ba універсітэце створаны до
брый ўмовы для працы і адпачын- 
ку. Мы маем 9 добраўпарадкава- 
ных інтэрнатаў, да паслуг — па- 
ліклініка і санаторый-прафілакто- 
рый. Пасля вучэбнага дня студэн- 
таў чакаю ць басейн, стадыён, 
спартыўныя залы, дзесяткі спар- 
тыўных секцый, кваліфікаваныя 
трэнеры.

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

Дарагія сябры! Мы чакаем 
вас і жадаем поспехаў на уступ
ных экзаменах!

Віктар Васільевіч САМАХВАЛ, адказны сакратар прыём
най камісіі:

— Першымі ва універсітэце абітурыента сустракаюць члены сак- 
ратарыята прыёмнай камісіі. Ад яго работы ў значнай меры зале
жыць першапачатковае ўражанне ад нашай навучальнай установы. 
Работнікі сакратарыята могуць даць кваліфікаваныя парады тым, хто 
яшчэ канчаткова не вызначыўся ў выбары факультэта і спецыяль
насць У матэрыялах, якія змешчаны ў сённяшнім нумары газеты “ Бе- 
ларускі універсітэт” можна атрымаць таксама вельмі карысныя звесткі 
аб універсітэце. Больш падрабязная інфармацыя будзе ўтрымлівац- 
ца ў "Даведніку для паступаючых у БДУ ў 1997 годзе” , які ў хуткім 
часе будзе выдадзен.

Наша галоўная мэта заключаецца ў тым, каб на ўсіх этапах 
працы прыёмнай камісіі абітурыенты адчувалі сябе ўтульна і ўпэўне- 
на.
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ПРАВШЫ ПРЫЁМУ
У БЕЛАРУСИ! ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭT 

НА 1997 ГОД
(Заканчэнне. Па чата к  на ста р. 2) 

пры пастугшенні на спецыяль- 
насці:

геаграфія, геалогія і разведка 
карысных выкапняў, экалогія (геа- 
графічны факультэт), гісторыя, му
зейная справа і ахова помнікаў гіс- 
торыі і культуры, гісторыка-архіва- 
знаўства, беларуская мова і літа- 
ратура, руская мова і літаратура, 
сацыялогія, філасофія, інфармацыя 
і камунікацыя (філасофска-экана- 
мічны факультэт), журналістыка, ін- 
фармацыя і камунікацыя (факуль
тэт журналістыкі) здаюць адзін эк
замен, які прыведзены ў пераліку 
першым. Пры атрыманні адзнакі 
“пяць” яны вызваляюцца ад астат- 
ніх экзаменаў, пры атрыманні іншых 
станоўчых адзнак — здаюць астат- 
нія экзамены;

пры паступленні на спецыяль- 
насць

славянскія мовы і літаратуры 
здаюць адзін экзамен (па выбары 
па адной з дзвюх дысцыплін, якія 
прыведзены ў пераліку ўступных эк- 
заменаў першымі). Пры атрыманні 
адзнакі “пяць” яны вызваляюцца ад 
астатніх экзаменаў, пры атрыманні 
іншых станоўчых адзнак — здаюць 
астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяль- 
насць

сучасныя замежныя мовы зда
юць два экзамены, якія прыведзе
ны ў пераліку першымі. Пры атры- 
манні адзнак “пяць" яны вызваля
юцца ад астатніх экзаменаў, пры 
атрыманні іншых станоўчых адзнак 
— здаюць астатнія экзамены;

пры паступленні на спецыяль- 
насці:

міжнародныя адносіны, су- 
светная эканоміка і міжнародныя 
эканамічныя адносіны, міжнарод- 
нае права, менеджмент (факультэт 
міжнародных адносін), эканамічная 
тэорыя, менеджмент (філасофска- 
эканамічны факультэт), псіхалогія, 
правазнаўства, паліталогія здаюць 
усе экзамены.

9. Выпускнікі ліцэя БДУ 1997 
года, якія маюць у атэстаце толькі 
добрыя і выдатныя адзнакі, пры 
паступленні на спецыяльнасці, ад- 
павядаючыя профілю іх падрыхтоў- 
кі, прымаюцца на ўмовах, праду- 
гледжаных дадзенымі Правіламі 
прыёму для асоб, якія скончылі ся- 
рэднюю школу з залатым (сярэб- 
раным) медалем.

Слухачы падрыхтоўчага ад- 
дзялення Белдзяржуніверсітэта за- 
лічваюцца па-за конкурсам пры 
ўмове атрымання на ўступных эк

заменах адзнак не ніжэй, чым “ча- 
тыры".

Пераможцы алімпівд "Абітуры- 
ент БДУ", праведзеных факультэ- 
тамі БДУ у 1997 годзе, залічваюц- 
ца на гэтыя факультэты без уступ
ных выпрабаванняў. Колькасць пе- 
раможцаў вызначаецца рашэннем 
прыёмнай камісіі. Заключныя туры 
такіх алімпіяд праводзяцца з удзе- 
лам адпаведных прадметных экза- 
менацыйных камісій.

10. Пераможцы (1, 2, 3 мес- 
ца) міжнародных і рэспубліканскіх 
алімпіяд выпускнікоў сярэдніх і ся- 
рэдніх спецыяльных навучальных 
устаноў, праведзеных Міністэрст- 
вам адукацыі ў 1996-97 навучаль- 
ным годзе па агульнаадукацыйных 
прадметах, залічваюцца без уступ
ных выпрабаванняў пры ўмове нас
тупления на адпаведныя спецыяль- 
насці. Пры паступленні на іншыя 
спецыяльнасці, такія асобы вызва
ляюцца ад уступнага выпрабаван- 
ня па гэтаму прадмету з выстаў- 
леннем адзнакі “пяць".

Пераможцы (1, 2, 3 месца) 
абласных і М інскага гарадскога 
тураў алімпіяд выпускнікоў сярэд- 
ніх навучальных устаноў, праведзе
ных органамі кіравання адукацыяй 
у 1996-97 навучальным годзе па 
агульнаадукацыйных прадметах, 
вызваляюцца ад уступнага выпра- 
бавання па гэтаму прадмету з вы- 
стаўленнем адзнакі “ пяць" пры 
ўмове паступлення на адпаведныя 
спецыяльнасці.

Пералік агульнаадукацыйных 
прадметаў і адпаведных ім спецы- 
яльнасцей даецца ў дадатку 3.

11. П а-за  конкурсам  пры 
атрыманні станоўчых адзнак на 
ўступных экзаменах залічваюцца:

а) воіны-інтэрнацыяналісты;
б) круглыя сіроты і дзеці, што 

застал іся без апекі бацькоў;
в) дзеці з сем'яў загінуўшых 

(памершых) ці стаўшых інвалідамі 
ўчас праходжання вайсковай служ
бы або працы ў складзе савецкіх 
войскаў на тэрыгорыі дзяржаў, дзе 
вяліся баявыя дзеянні, а таксама 
дзеці з сем 'яў ваеннаслужачых, 
загінуўшых (памершых) у мірны час 
пры праходжанні вайсковай служ
бы;

г) інваліды 1 і 2 труп, якім у 
адпаведнасці з заключением меды- 
ка-рэабілітацыйных экспертных ка- 
місій не супрацьпаказана навучан- 
не ў БДУ і якія могуць наведваць 
заняткі;

д) асобы, якія маюць ільготы 
ў адпаведнасці з арт.18 Закона

Рэспублікі Беларусь "Аб сацыяль- 
най абароне грамадзян, пацярпе- 
ўшых ад катастрофы на Чарнобыль- 
скай АЭС” .

12. Пры іншых роўных умовах 
пераважнае права на залічэнне 
маюць інваліды 3 групы пры адсут- 
насці медыцынскіх супрацьпаказан- 
няў і асобы, якія маюць ільготы ў 
адпаведнасці з арт.19, 20, 23, 24, 
25 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб 
сацыяльнай абароне грамадзян, 
пацярпеўшых ад катастрофы на 
Чарнобыльскай АЭС” .

13. У межах кантрольных ліч- 
баў прыёму БДУ ажыццяўляе мэ- 
тавы кантрактны прыём па некато- 
рых спецыяльнасцях. План і ўмовы 
мэтавага кантрактнага прыёму рэ- 
гулююцца адпаведнымі нарматыў- 
нымі дакументамі Міністэрства аду- 
кацыі.

14. Пры паступленні на заво- 
чную форму навучання асобы, якія 
скончылі сярэднія спецыяльныя на- 
вучальныя ўстановы па роднасных 
спецыяльнасцях з дыпломам з ад- 
знакай і працуюць па атрыманай 
спецыяльнасці не менш за 6 меся
ца^ залічваюцца па выніках тэсці- 
равання па дысцыпліне, якая пры- 
ведзена ў пераліку ўступных экза- 
менаў першай, пры ўмове паступ
лення на адпаведныя спецыяльнас- 
ці. (Абітурыенты, якія паступаюць на 
спецыяльнасць правазнаўства, 
праходзяць тэсціраванне па асно- 
вах права). Для выпускнікоў ССНУ 
1997 года працоўны стаж не пат- 
рабуецца. Дакументы ад такіх асоб 
прымаюцца да 12 ліпеня ўключна, 
тэсціраванне — 14 ліпеня. He залі- 
чаныя па вынікахтэсціравання пас
тупаюць на падставах, прадугле- 
джаных дадзенымі Правіламі пры
ёму.

Ha завочнае навучанне ў пер
шую чаргу залічваюцца:

а) інваліды, якім не супраць
паказана навучанне ў БДУ;

б) ваеннаслужачыя, звольне- 
ныя ў запас на працягу трох апош- 
ніх гадоў;

в) жанчыны, у якіх ёсць дзеці 
ва ўзросце да трох гадоў;

г) асобы, якія маюць сярэд- 
нюю спецыяльную ці прафесійна- 
тэхнічную адукацыю або стаж прак- 
тычнай работы не менш за 6 меся- 
цаў і паступаюць на адпаведныя ці 
роднасныя спецыяльнасці.

На астатнія месцы прымаюц
ца іншыя асобы.

15. Атрыманне другой вышэй- 
шай адукацыі ажыццяўляецца на 
ўмовах поўнай аплаты за навучан
не. Парадак залічэння такіх асоб 
вызначаецца адпаведным Палажэн- 
нем Міністэрства адукацыі.

16. Усе іншыя пыганні, звяза- 
ныя з прыёмам у БДУ, якія не ад- 
люстраваны ў дадзеных Правілах, 
канчаткова вырашаюцца прыёмнай 
камісіяй.

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 адцзяленнях: навукова-

выгворчым, навукова-педагагічным 
і адцзяленні матэматычнай элек- 
тронікі. Адцзяленне 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 ввдзецца па індывідуальным ву- 
чэбным плане, распрацаваным на 
факультэце з удзелам вядучых спе- 
цыялістаў прадпрыемстваў радыё- 
электроннай прамысловасці.

Ha навукова-вьгтворчым ад- 
дзяленні робіцца акцэнт на наву
чанне пастаноўцы і рашэнню ро
зных задач. Студэнты навукова-пе- 
дагагічнага аддзялення вывучаюць 
дысцыпліны псіхолага-педагагічна- 
га характару.

Выпускнікі факультэта — ма- 
тэматыкі навукова-выТво'рчага ад
дзялення працуюць у навукова-да- 
следчых акадэмічных і галіновых 
інстытутах, канструктарскіх бюро,

лабараторыях і вылічальных цент
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 работы, 
атрымаюць рэкамендацыі ў аспі- 
рантуру. Студэнты механіка-матэ- 
матычнага факультэта маюць маг- 
чымасць на платнай аснове атры- 
маць дадаткова эканамічную аду
кацыю, кваліфікацыю рэферэнта 
перакладчыка (англійская і нямец- 
кая мовы) ці кваліфікацыю "Матэ- 
матык. Выкладчык з правам выкла- 
даць на англійскай ці нямецкай 
мовах".

(праспект Ф. Скарыны, 4, 
тэл. 220-66-84) 

Д экан — праф есар ЮРЧУК 
М ікалай Іосіф авіч

Гістарычны
Гістарычны факультэт БДУ 

з'яьўляецца буйнейшым цэнтрам 
падрыхтоўкі спецыялістаў-гісторы- 
каў. Год яго афіцыйнага адкрыцця 
— 1934. За час свайго існавання 
факультэт падрыхгаваў больш за 8 
тысяч спецыялістаў. Зараз на дзён- 
най і завочнай форме навучання 
займаецца каля тысячы трохсот 
студэнтаў.

Выкладчыцкі калектыў факуль
тэта — высокакваліфікаваныя спе- 
цыялісты. У 1934 годзе ў штаце фа
культэта было толькі 14 супрацоў- 
нікаў. У сучасны момант работу на 
факультэце вядуць 70 штатных су- 
працоўнікаў, сярод якіх 14 прафе- 
сараў і 45 дацэнтаў. Супрацоўнікі 
факультэта вядуць пленную да- 
следніцкую працу. Значныя вынікі 
дасягнуты ў падрыхтоўцы дапамож- 
нікаў для B НУ і школ, метадычных 
распрацовак на ўсіх гістарычных 
дысцыплінах, вучэбных праграм.

Падрыхтоўка студэнтаў вя- 
дзецца на 2 аддзяленнях па 3 спе

цыяльнасцях і 9 спецыялізацыях. 
Старэйшае і буйнейшае з іх — ад- 
дзяленне гісторыі, выпускнікі якога 
атрымліваюць кваліфікацыю Тісто- 
рык, або Гісторык, выкладчык гіс- 
торыі". 3  1990 года падрыхтоўка 
гісторыкаў ідзе па дзвюх плынях: 
беларускамоўнай і рускамоўнай. У 
1992 годзе на факультэце расла- 
чата падрыхтоўка спецыялістаў па 
дзвюх новых спецыяльнасцях: пс- 
торыка-архівазнаўства (кваліфіка- 
цыя "Гісторык-архівіст” ), музейная 
справа І ахова помнікаў гісторыі і 
культуры (кваліфікацыя “Музеязнаў- 
ства"). Гэтыя спецыялісты рыхтуюц- 
ца на адцзяленні архівазнаўства і 
музеязнаўства. Na ўсіх аддзялен
нях навучанне вядзецца па дзён- 
най і завочнай формах.

Ha гістарычным факультэце 
працуе 8 кафедраў: гісторыі Бела- 
русі старажытнага часу і сярэдніх 
вякоў, гісторыі Беларусі новага і на- 
вейшага часу, гісторыі старажыт
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, крыніца- 
знаўства 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
русь 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.

У новым навучальным годзе 
студэнтам будзе прапанаваны шэ- 
раг сучасных курсаў і спецкурсаў 
(псіхагісторыя, гісторыя лацінааме- 
рыканскай цывілізацыі, антрапало- 
гія і інш.),

(вуліца Чырвонаармейская, 6, 
тэл. 227-30-14 ) 

Д экан — дацэнт ЯНОЎСКІ 
Алег Антонавіч

Дадатак I

ПЕРАЛІК УСТУПНЫХ
МЕХАНІКА-МАТЭМАТЫЧНЫ 

ФАКУЛЬТЭТ. 1. Матэматыка. 2. 
МеханікаА. Матэматыка (вусна). 2. 
Матэматыка (пісьмова). 3. Беларус
кая мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (сачыненне).

ФАКУЛЬТЭТ ПРЫКЛАДНОЙ 
МАТЭМАТЫКІ I ІНФАРМАТЫКІ. 1. 
Прикладная матэматыка: 1. Матэ
матыка (вусна). 2. Матэматыка 
(пісьмова). 3. Беларуская мова і лі- 
таратура або руская мова і літара- 
тура (сачыненне). 4. Замежная 
мова (вусна, для жадаючых, з 
атрыманнем пры станоўчай здачы 
аднаго дадатковага бала). 2 .1нфар- 
матыка. 3. Эканамічная кібернеты- 
ка. 4. Актуарная матэматыка: 1. Ма
тэматыка (вусна). 2. Матэматыка 
(пісьмова). 3. Беларуская мова і лі- 
таратура або руская мова і літара- 
тура (сачыненне).

ФІЗІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. 1. ФІ- 
зіка: 1. Фізіка (вусна). 2. Матэма
тыка (пісьмова). 3. Беларуская 
мова і літаратура або руская мова 
І лгтаратура (сачыненне).

ФАКУЛЬТЭТ РАДЫЁФІЗІКІ I 
ЭЛ EKTPO HI Kl. I. Радыёфізіка. 2. 
Фізічная электроніка. 3. Камерцый- 
ная дзейнасць (на рынку радыё- 
злектронных сродкаў і  інфармацый - 
ныхпаслуг): 1. Фізіка (вусна). 2. Ма
тэматыка (пісьмова). 3. Беларуская 
мова і літаратура або руская мова 
і літаратура (сачыненне).

ХІМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. I. Xi- 
мія. 2. Экалогія. 3. Хімія лекавых 
злучэнняў: 1. Хімія (вусна). 2. Ма
тэматыка (вусна). 3. Беларуская 
мова і літаратура або руская мова 
і літаратура (сачыненне).

БІЯЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. 1. 
Біялогія. 2. Экалопя. 3. Біятэхнало- 
гія: 1. Біялогія (вусна). 2. Хімія (вус
на). 3. Беларуская мова І лгтарату
ра або руская мова і літаратура 
(сачыненне).

ГЕАГРАФІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ.
I. Г еаграфія. 2. Г еалогія І разведка 
карысных выкапняў: 3 . Экалопя. 1. 
Геаграфія (вусна). 2. Матэматыка 
(вусна). 3. Беларуская мова і літа- 
ратура або руская мова І лгтарату
ра (сачыненне).

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ.
1. Беларуская мова І лгтаратура: 1. 
Беларуская мова і літаратура (вус
на). 2. Беларуская мова І лгтарату
ра (сачыненне). 3. Руская моваі лі- 
таратура (вусна). 2. Руская мова І 
лгтаратура: 1. Руская мова і лгтара
тура (вусна). 2. Руская мова і лгта
ратура (сачыненне). 3. Беларуская 
мова і літаратура (вусна). 3. Сла- 
вянскія (польская, сербская І хар- 
вацкая) мовы і  літаратуры: 1. Бе
ларуская мова і лгтаратура (вусна).
2. Руская мова І лгтаратура (вус
на). 3. Беларуская мова І лгтарату
ра або руская мова І лгтаратура (са
чыненне). 4. Замежная мова (вус
на). 4. Сучасныя замежныя (англій- 
ская, ф ранцузская, нямецкая, 
італьянская) мовы: 1. Замежная 
мова (вусна, з аўдыраваннем). 2. 
Замежная мова (лексіка-граматыч- 
ны тэст). 3. Беларуская мова і лі1 
таратура або руская мова і лгтара
тура (вусна). 4. Беларуская мова І 
лгтаратура або руская мова І лгта
ратура (сачыненне).

Ф1ЛАСОФСКА-ЭКАНАМ1ЧНЫ 
ФАКУЛЬТЭТ. 1. Філасофія. 2. Ca- 
цыялогія. 3. Псіхалогія. 4. Інфарма- 
цыя і камунікацыя: 1. Чалавек і гра- 
мадства (вусна). 2. Замежная мова 
(вусна). 3. Беларуская мова I літа- 
ратура або руская мова І лгтарату
ра (сачыненне). 5. Эканамічная тэ
орыя. 6. Менеджмент: 1. Матэма
тыка (пісьмова). 2. Замежная мова 
(вусна). 3. Беларуская мова І лгта
ратура або руская мова І лгтарату- 
ра (сачыненне).

ЮРЫДЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. I.

Правазнаўства: 1. Матэматыка 
(пісьмова). 2. Беларуская мова і лі- 
таратура або руская мова і лгтара
тура (сачыненне). 3. Замежная 
мова (вусна). 4. Чалавек І грамад- 
ства (вусна). 2. Паліталогія: 1. Чд- 
лавек І грамадства (вусна). 2. Бе
ларуская мова І лгтаратура або рус
кая мова і літаратура (сачыненне).
3. Замежная мова (вусна).

ФАКУЛЬТЭТ ЖУРНАЛІСТЫКІ.
I. Журналістыка. 2. Інфармацыя / 
камунікацыя: 1. Творчае сачынен
не (пісьмова, на беларускай або 
рускай мове, з дзвюма адзнакамі 
— за змест І за пісьменнасць). 2. 
Замежная мова (вусна). 3. Беларус
кая мова і літаратура або руская 
мова і літаратура (вусна).

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ. 1. 
Псторыя. 2. Музейная справа І ахо
ва помнікаў гісторыі І  культуры. 3. 
Гісторыка-архівазнаўства: 1. Псто
рыя Беларусі (вусна). 2. Сусветная 
псторыя навейшага часу (пісьмо- 
ва, на беларускай або рускай мове, 
з дзвюма адзнакамі — за змест і 
за пісьменнасць). 3. Замежная 
мова (вусна).

ФАКУЛЬТЭТ МІЖНАРОДНЫХ 
АДНОСІН. 1. М/жнародныя адносі- 
ны. 2. Міжнароднае права: 1. Су
светная псторыя навейшага часу 
(вусна). 2. Геаграфія (вусна). 3. 
Замежная мова (вусна, з лексіка- 
граматычным тэстам і аўдыраван- 
нем). 4. Беларуская мова І лгтара
тура або руская мова І лгтаратура 
(сачыненне). 3. Сусветная эканомі- 
ка і  міжнародныя эканамічныя ад- 
носіны. 4. Менеджмент: 1. Матэма
тыка (пісьмова). 2. Геаграфія (вус
на). 3. Замежная мова (вусна, з 
лекс іка-грам аты чны м  тэстам  і 
аўдыраваннем). 4. Беларуская мова 
і літаратура або руская мова І лгта
ратура (сачыненне).

ПЕРАЛІК ДЫСЦЫПЛІН,
ПА ЯК!X  ПРАВОДЗІЦЦА СУБЯСЕДАBAHHE

Дадатак 2

1. Матэматыка 2. Механіка 
3. Прыкладная матэматыка 4. Ih- 
фарматыка 5. Эканамічная кібер- 
нетыка 6. Актуарная матэматыка
-  МАТЭМАТЫКА.

1. Ф ізіка 2. Радыёфізіка 3. 
Ф ізічная электроніка 4. Камер- 
цыйная дзейнасць — ФІЗІКА.

1. Хімія 2. Экалогія (хімічны 
факультэт) 3. Хімія лекавых злу- 
чэнняў — ХІМІЯ.

1. Біялогія 2. Экалогія (бія- 
лагічны факультэт) 3. Біятэхнало- 
гія — БІЯЛОГІЯ.

1. Геаграфія 2. Геалогія і 
разведка карысных выкапняў 3. 
Экалогія (геаграфічны факультэт)
— ГЕАГРАФІЯ.

1. Г історы я 2. М узейная 
справа і ахова помнікаў гісторыі 
і культуры 3. Г історыка-архіва-

Дадатак 3 
ПЕРАЛІК АГУЛЬНА - 
АДУКАЦЫЙНЫХ 
ПРАДМЕТАЎI 
АДПАВЕДНЫХ IM 
СПЕЦЫЯЛЬНА СЦЕЙ 
У БЕЛДЗЯРЖ- 
УНІВЕРСІТЭЦЕ

МАТЭМАТЫКА: Матэматыка, 
механіка, прыкладная матэматыка, 
інфарматыка, эканамічная кіберне- 
тыка, актуарная матэматыка;.

ІНФАРМАТЫКА: Інфарматыка;
ФІЗІІСА: Фізіка, радыёфізіка, 

фізічная электроніка, камерцыйная 
дзейнасць;

АСТРАНОМІЯ: Фізіка, радыё- 
фізіка, фізічная электроніка;

ХІМІЯ: Хімія, хімія лекавых злу- 
чэнняў, экалогія (хімічны факуль
тэт);

БІЯЛОГІЯ: Біялогія, біятэхна- 
логія, экалогія (біялагічны факуль
тэт);

ГЕАГРАФІЯ: Геаграфія, геало- 
гія і разведка карысных выкапняў, 
экалогія (геаграфічны факультэт);

БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛІТА- 
РАТУРА: Беларуская мова і літара- 
тура, славянскія мовы I лгтаратуры;

РУСКАЯ MOBA I Л !ТАРАТУ
РА: Руская мова і літаратура, сла- 
вянскія мовы і лггаратуры;

ГІСТОРЫЯ: Гісторыя, музей
ная справа І ахова помнікаў гісто- 
рыі і культуры, гісторыка-архіваз- 
наўства;

ЗАМЕЖНАЯ МОВА: Сучасныя 
замежныя мовы.

знаўства -  ПСТОРЫЯ БЕПАРУСІ.
1. Беларуская мова і лгтара

тура — БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛГТА
РАТУРА.

1. Руская мова і літаратура
— РУСКАЯ МОВА I ЛІТАРАТУРА.

1. С лавянскія  (п ол ьска я , 
сербская і харвацкая) мовы і лг
таратуры — БЕЛАРУСКАЯ МОВА I 
ЛГТАРАТУРА АБО РУСКАЯ МОВА I 
ЛІТАРАТУРА.

1. Сучасныя замежныя (ан- 
глійская, французская, нямецкая, 
італьянская) мовы — ЗАМЕЖНАЯ 
МОВА..

1. Філасофія 2. Сацыялогія
3. Інфармацыя і камунікацыя (фі- 
ласофска-эканамічны факультэт)
— ЧАЛАВЕК I ГРАМАДСТВА.

1. Эканамічная тэоры я 2. 
Менеджмент (ф іласофска-экана-

мічны факультэт) — МАТЭМАТЫ
КА.

1. Псіхалогія 2. Правазнаў- 
ства 3. Палгталогія — ЧАЛАВЕК I 
ГРАМАДСТВА, ЗАМЕЖНАЯ МОВА.

1. Журналістыка 2. Інфарма- 
цыя і кам унікацы я (факультэт 
ж ў р н а л іс т ы к і)  —■ ЗАМЕЖНАЯ 
МОВА, БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛГТА
РАТУРА АБО РУСКАЯ МОВА I Л !ТА
РАТУРА.

1. М Іжнародныя адносіны
2.М іжнароднае права — СУСВЕТ
НАЯ ПСТОРЫЯ НАВЕЙШАГА ЧАСУ, 
ЗАМЕЖНАЯ МОВА.

1. Сусветная эканоміка і між- 
народныя эканамічныя адносіны
2. Менеджмент (факультэт м іж- 
народных адносін) — МАТЭМАТЫ
КА, ЗАМЕЖНАЯ МОВА.

РЭКТАРА T БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА 
ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА 

ДЗЯРЖА ЎНА TA УНІВЕРСІТЭ TA
а б ’яуляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: атамнай фізікі / фізічнай інфарматыкі, ураў- 
ненняў матэматычнай фізікі, батанікі, а гуль на й экалогіі і  методыкі выкла- 
дання біялогіі;

Прафесараў кафедраў: тэарэтычнай фізікі, радыёфізікі (0,5 стаўкі), 
агульнай матэматыкі і  інфарматыкі (с/с), рускай мовы, гісторыі Беларусі 
новага і  найноўшага часу, крымінальнага працэсу і  пракурорскага нагляду, 
тэорыі і  гісторыі дзяржавы і  права (0,5 стаўкі), міжнародных адносін (0,5 
стаўкі), фізічнага выхавання і  спорту (с/с), англійскай мовы гуманітарных 
факультэтаў;

Дацэнтаў кафедраў: агульнай фізікі, фізічнай оптыкі, вышэйшай ма- 
тэматыкі і  матэматычнай фізікі, тэарэтычнай фізікі, кібернетыкі, фізічнай 
электронікі, матэматычнага забеспячэння САПР, геаметрыі, тапалогііі ме- 
тодыю выкладання матэматыкі, тэорыі функцый, дыферэнцыяльных ураў- 
ненняў, функцыянальнага аналізу, агульнай матэматыкі іінфарматыкі, ма- 
тэматычных метадаў тэорыі кіравання, ураўненняў матэматычнай фізікі, 
агульнай экалогііі методыкі выкладання біялогіі, беларускай літаратурыXX 
стагодцзя, рускай мовы, гісторыі новага і  найноўшага часу, расійскай і  
славянскай гісторыі са старажытных часоўда пачатку XX стагоддзя, най- 
ноўшай гісторыі славянскіх краін, гісторыі старажытнага часу і  сярэдніх 
вякоў. тэорыі і  гісторыідзяржавы і права (0,5 стаўкі), грамадзянскага пра
ва, тэорыііпракгыкісучаснайжурналістыкі, тэлебачання ірадыёвяшчання, 
сацыялогіі, этыкі і  эстэтыкі, міжнародных адносін (с/с), дыпламатычнай і  
консульскай службы (с/с), педагогікі і  праблем развіцця адукацыі, экана- 
мічнай тэорыі, радыяцыйнай хіміі іхімічнай тэхналогіі, арганічнай хіміі іхім іі 
ВМЗ;

Старшых выкладчыкаў кафедраў: фізічнай оптыкі, сістэмнага ана- 
лізу, інфарматыкі, тэарэтычнай механікі і  робататэхнікі, лікавых метадаў і  
праграміравання, агульнай матэматыкі і  інфарматыкі, славістыкі, грама
дзянскага права, крыміналістыкі, сацыялогіі, этыкі і  эстэтыкі, эканамічных 
навук, псіхалогіі, рамана-германскіх моў (с/с), англійскай мовы прырода- 
знаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і  спорту, арганічнай хіміі і  хіміі 
B М3, агульнай хіміі і  методыкі выкладання хіміі;

Выкладчыкаў кафедраў: рыторыкі і  ме тодыкі выкладання славянскіх 
моўілітаратур, замежнайжурналістыкіілітаратуры, крыніцазнаўства іму- 
зеязнаўства, тэорыі ігісторыідзяржавы і права (с/с), грамадзянскага пра
цэсу і  працоўнага права (с/с), крымінальнага працэсу і  пракурорскага на
гляду, міжнароднага права (0,5 стаўкі), усходніх моў, рамана-германскіх 
моў (с/с), псіхалогіі, раманскіх моў, фізічнага выхавання і  спорту;

Асістэнтаў кафедраў: матэматычнага забеспячэння АСК, матэма
тычнай фізікі, тэорыі функцый, лікавых метадаў і  праграміравання, агуль
най матэматыкі і  інфарматыкі, мікрабіялогіі, генетыкіі біятэхналогіі, тэорыі 
імавернасцей і  матэматычнай статыстыкі (с/с).

Адрас: 220050, г.Мінск. праспект Ф. Скарыны, 4, Белдзяржуніверсі- 
тэт, аддзел кадраў, пакой 233, тэл. 2-26-59-39.

Аб'ява надрукавана ўгазеце “Бепарускіуніверсітэт"
24 KPACABікА 1997года. у
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Біялагічны
Біялагічны факультэт з ’яўляец- 

ца буйнейшым цэнтрам па падрых- 
тоўцы высокакваліфікаваных спе- 
цыялістаўу Рэспубліцы Беларусь па 
спецыяльнасцях “Біялогія” і "Эка- 
логія". Студэнты атрымліваюць ква- 
ліфікацыі: 'Біёлаг. Выкладчык бія- 
логіі і хіміі” , або “Біёлаг-біятэхно- 
лаг. Выкладчык біялогіі” , або “Эко- 
лаг-біёлаг. Выкладчык біялогіі і эка- 
логіі".

Ha першым і другім курсах 
студэнты ўсіх кваліфікацый навуча- 
юцца па агульнаму вучэбнаму пла
ну, які прадугледжвае вывучэнне 
асноўныхагульнаадукацыйных, са- 
цыяльна-грамадскіх і базавых бія- 
лагічных дысцыплін. Пачынаючы з 
трэцяга курса, навучанне студэн- 
таў ажыццяўляецца асобна, згод- 
на адпаведнай кваліфікацыі.

За перыяд навучання студэн
ты атрымліваюць шырокую прафе- 
сійную падрыхгоўку, якая забяспеч- 
ваецца вывучэннем у вялікім аб'ёме 
такіх дысцыплін біялагічнага цыкла, 
як батаніка, заалогія, цыталогія і гіс- 
талогія, біяхімія, біяфізіка, радыя- 
біялогія, фізіялогія раслін, мікрабі- 
ялогія, вірусалогія, імуналогія, бія- 
тэхналогія, генетыка, тэорыя эва- 
люцыі, экалогія, ксенабіялогія і г.д.

Падрыхтоўка спецыялістаў з 
кваліфікацыямі "Эколаг-біёлаг” і “Бі- 
ёлаг-біятэхнолаг’’ прадугледжвае, 
акрамя таго, вывучэнне шэрагу да- 
датковьіх сучасных спецыяльных 
дысцыплін, такіх, як прыкладная 
экалогія, хімічная экалогія, сацы- 
яльная экалогія, радыяэкалогія, 
экалагічная біяхімія, біяпашкод- 
жанні, папуляцыйная экалогія і г.д. 
(“Эколаг-біёлаг’'); малекулярная бі- 
ялогія, малекулярная генетыка, кле- 
тачная інжынерыя, генетычная інжы- 
нерыя, імунаферменгны аналіз, іма-

білізаваныя клеткі і фермегпы, бія- 
тэхналогія ачысткі прамысловыхў 
адходаў, інжынерная энзімалогія, 
фармакагнозіяселекцыя прадуцэн- 
таў, культываванне клетак і г.д. (“Бі- 
ёлаг-біятэхнолаг” ).

Факультэт рыхтуе кадры біё- 
лагаў па спецыялізацыях: батаніка, 
заалогія, мікрабіялогія, генетыка, 
фізіялогія чалавека і жывёл, фізія- 
логія раслін, агульная экалогія, бі- 
яхімія, біятэхналогія.

Пры падрыхтоўцы спецыяліс- 
таў прадугледжана праходжанне 
практык: на 1 і 2 курсах — палявая 
практыка па батаніцы і заалогіі, на 
3 — вучэбная практыка па спецыя- 
лізацыі на кафедрах, у біяцэнозах, 
НДІ, вытворчых установах, на 4 і 5 
курсах — вытворчая і педагагічная 
практыка.

Вучэбны працэс і навуковую 
работу факультэта забяспечваюць 
восем кафедраў, НДЛ гідраэкалогіі, 
НДЛ кафедраў, заамузей, герба- 
рый, батанічны сад, вучэбна-дас- 
ледчая гаспадарка “Шчамысліца” , 
вучэбная лабараторыя методыкі 
выкладання біялогіі.

Пасля заканчэння факультэта 
выгтускнікі могуць працаваць вы- 
кладчыкамі сярэдніх і вышэйшых 
навучальных устаноў, супрацоўні- 
камі навукова-даследчых інстыту- 
таў, а таксама на прадпрыемствах 
аграпрамысовага комплексу, фар- 
мацэўтычнай, мікрабіялагічнай і 
харчовай прамысловасці, у запа- 
ведніках, батанічных садах, селек- 
цыйных станцыях і г.д.

Выпускнікі, якія паказалі схіль- 
насць да навукова-даследчай ра
боты, высокую эрудыцыю па бія- 
логіі, атрымліваць рэкамендацыю 
савета факультэта для паступлен- 
ня ў аспірантуру і магістратуру.

(вуліца Курчатава, 5, 
тэл. 277-10-06) 

Д ж а н  — дацэнт ЛЫСАК 
Уладзім ір Васільевіч

Філасофска-эканамічны
Адкрыццё факультэта адбыло- 

ся ў верасні 1989 года. Першапа- 
чаткова ён уключаў у сябе тры ад- 
дзяленні — філасофіі, эканамічнай 
тэорыі і сацыялогіі. У апошні час да 
іх далучыліся яшчэ тры — эканомікі 
і кіравання вытворчасцю, культура- 
логіі і псіхалогіі.

Спецыяльная падрыхтоўка на 
факультэце ажыццяўляецца кафед
рам! гісторыі філасофіі і логікі; этыкі, 
эстэтыкі і культуралогіі; сацыялогіі; 
эканамічных навук; псіхалогіі.

Пачынаючы з трэцяга курса, 
студэнты праходзяць вучэбную, вы- 
творчую і педагагічную практыку на 
факультэтах універсітэта, у іншых 
ВНУ г.Мінска, на прадпрыемствах 
народнай гаспадаркі, ў органах 
дзяржаўнага кіравання. Вучэбны 
працэс ажыццяўляецца квапіфікава- 
нымі выкладчыкамі, сярод якіх 20 
дактароў і больш за 70 кандыдатаў 
навук, дацэнтаў. Для выкладання за- 
прашаюцца спецыялісты з Інстыту- 
та Акадэміі навук Беларусі, а такса
ма з іншых навуковых цэнтраў рэс- 
публікі, блізкага і далёкага замеж- 
жа. Пачынаючы з другога курса, сту
дэнты прыцягваюцца да актыўнай 
творчай дзейнасці, спрабуючы свае 
сілы ў навукова-даследчай рабоце, 
удзельнічаючы ў навуковых канфе- 
рэнцыях, якія праводзяцца як ва уні- 
версітэце, так і ў іншых ВНУ.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы філосафаў надаецца глыбо- 
каму вывучэнню сусветнай і айчын- 
най філасофіі. Кожнае новае пака- 
ленне філосафаў, спасцігаючы та- 
ямніцы быцця, шукае адказ на пы
тан™ паходжання свету і чалавеча- 
га грамадства, авалодвае навыкамі 
дыялектычнага мыслення. Гэтаму 
садзейнічаюць дысцыпліны прырог 
дазнаўчага і гуманітарнага цыклаў 
(асновы вышэйшай матэматыкі, фі- 
зікі, біялогіі, сацыялігіі, гісторыі, псі- 
халогіі і г.д.) -

Вучоба на эканамічных адцзя- 
леннях узбройвае студэггтаў ведамі 
сутнасці вьпворчых адносін, зако- 
наў эканамічнага развіцця. Будучыя 
эканамісты атрымліваюць добрую 
матэматычную падрыхтоўку, ава- 
лодваюць навукамі канкрэтнага 
аналізу эканамічных працэсаў, вы- 
вучаюць гісторыю народнай гаспа-

даркі рэспублікі, бухгалтарскі ўлік, 
фінансава-крэдытную сістэму, мар- 
кетынг і іншыя спецыяльныя экана- 
мічныя дысцыпліны.

Ha аддзяленні сацыялогіі сту- 
дэнты авалодваюць цэлым ком 
плексам сацыялагічных дысцыплін - 
агульнага і спецыяльнага характе
ру, знаёмяцца з тэорыяй і гісторыяй 
сацыялагічнай спадчыны, асвойва- 
юць навыкі машыннай апрацоўкі 
заходных данных. Вялікая ўвага 
надаецца вывучэнню дасцыплін ма- 
тэматычнага цыкла, агульнай і са- 
цыяльнай псіхалогіі. Спецкурсы 
прысвечаны вывучэнню праблем 
працы, быту, зносін, кіравання, вы- 
хавання, культуры, адукацыі і г.д.

У 1993 годзе на факультэце 
адкрыта аддзяяенне псіхалогіі. Ву
чэбная праграма адцзялення пра
дугледжвае падрыхтоўку спецыяліс- 
таў у галіне агульнай і сацыяльнай 
псіхалогіі, акрамя цэлага комплек
су сацыяльных дысцыплін студэн
ты вывучаюць шэраг прадметаў 
агульнакультурнага, матэматычна- 
га і прыродазнаўчага профілю.

У гэтым годзе на факультэце 
пачынаецца падрыхтоўка студэнтаў 
па 2 новых спецыяльнасцях: ''ме
неджмент", ''інфармацыя і камуні- 
кацыя". Спецыяльнасць "менед
жмент" уводзіцца замест спецы- 
яльнасці "эканоміка і кіраванне вы
творчасцю", а ''інфармацыя і каму- 
нікацыя" з'яўляецца новай для на- 
шага факультэта.

Студэнты аддзялення " ін - 
фармацыя і камунікацыя'' будуць 
вывучаць вялікі цыкл дысцыплін па 
тэорыі і практыцы інфармацыі на 
сучасных камп'ютэрных тэхналогі- 
ях і іх прымяненні ў грамадстве. 
Акрамятаго, яны атрымліваюць до
брую падрыхтоўку ў галіне сучас
ных сродкаў масавай камунікацыі і 
інфармацыі, а таксама сталыя веды 
ў шырокім шэрагу сацыяльных і гу- 
манітарных навук, якія традыцый- 
ныя для выпускнікоў нашага фа
культэта.

(вуліца K. М аркса, 31, 
тэл. 227-60-25) 

Д экан  —  прафесар 
ЗЕЛЯНКОЎАнатоль /эотавіч

Дата стварэння: 1 красавіка 
1970 года.

Колькасць кафедраў: 11.
Колькасць студэнтаў: больш 

за тысячу.
Склад выкладчыкаў: 14 пра- 

фесараў і  дактароў навук, больш 
за 80дацзнтаў ікандыдатаўнавук.

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, выпус- 
кнікі факультэта могуць працаваць 
выкладчыкамі матэматыкі і інфар- 
матыкі.

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

Спецыяльнасць “Прыкладная 
матэматыка” (кваліфікацыя “Матэ- 
матык-праграміст") уключае на- 
ступныя спецыялізацыі: лікавыя 
метады, аптымізацыя і аптымаль- 
нае кіраванне, матэматычная фізі- 
ка, матэматычнае І праграмнае 
забеспячэнне вылічальных машын

Прыкладной матэматыкі і 
інфарматыкі

і сістэм, матэматычнае і праграм
нае забеспячэнне праблемна ары- 
ентаваных сістэм, тэорыя імавер- 
насцяў і матэматычная статысты- 
ка, актуарная матэматыка і статью - 
тыка, матэматычнае забеспячэнне 
сістэм аўтаматызаванага праекта- 
вання і кіравання, даследаванне 
аперацый і сістэмны аналіз, матэ
матычнае і праграмнае забеспячэн
не крыптаграфіі і аналізу Данных.

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

Спецыяльнасць ‘Тнфарматы- 
ка” (кваліфікацыя “Матэматык-сі- 
стэмны праграміст” ) уключае на- 
ступныяспецыялізацыі: праграмнае 
забеспячэнне вылічальных сістэм і 
сетак (сістэмнае праграміраванне); 
праграмнае забеспячэнне сістэм 
аўтаматызацыі; сістэмы штучнага 
інтэлекту; архгтэктура вылічальных 
сістэм; арганізацыя, распрацоўка і 
праграмнае забеспячэнне інфарма- 
цыйных сістэм.

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 праграмнае забеспячэнне кам- 
п’ютэрнага аналізу, мадэлявання і 
прагназіравання ў эканоміцы; ма
тэматычнае і праграмнае забеспя
чэнне сістэм апрацоўкі' эканамічнай 
інфармацыі.

Асноўнымі відамі дзейнасці 
спецыялістаў гэтай кваліфікацыі 
з'яўляецца: матэматычнае мадэлі- 
раванне і агтгымізацыя эканамічных 
працэсаў і сістэм; эконаметрычны 
аналіз і прагназіраванне ў эканомі- 
цы і бізнесе; распрацоўка кам 
п'ютэрных сістэм апрацоўкі інфар- 
мацыі і кіравання ў эканоміцы і біз- 
несе.

Спецыяльнасць “Актуарная 
матэматыка” (кваліфікацыя “Матэ- 
матык-фінансют”) уключае спецыя- 
лізацыю "Матэматыка страхавання".

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: інфармацыйна-прававое за 
беспячэнне гаспадарчай дзейнасці, 
інфармацыйныя тэхналогіі ў бізне- 
се, інфармацыйныя банкаўскія сіс- 
тэмы) і “Актуарная матэматыка" 
(спецыялізацыя: фінансавы менед
жмент; матэматыка фінансавага 
рынку). Акрамя таго, на спецфа- 
культэце студэнты 5-га курса іншых 
спецыяльнасцяў маюць магчы- 
масць дадаткова вывучыць фінан- 
сава-эканамічныя дысцыпліны і ат- 
рымаць другі дыплом дзяржаўнага 
ўзору аб перападрыхтоўцы з пры- 
сваеннем 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. 268-70-87 ) 

Д экан — дацэнт МАНДРЫК 
Павел Аляксеевіч

Міжнародных адносінаў
Факультэт міжнародных адно- 

сінаў створаны 1 кастрычніка 1995 
года з мэтай падрыхтоўкі прафесі- 
яналаў высокага класу ў галіне між- 
народных зносінаў, здатных годна 
прадстаўляць інтарэсы нашай кра- 
іны на сусветнай арэне.

Ён уключае ў сябе чатыры ад- 
дзяленні — міжнародныя зносіны, 
міжнароднае права, міжнародныя 
эканамічныя адносіны і менеджмент 
у галіне міжнароднага турызму.

Навучальны працэс ажыццяў- 
ляюць высокакваліфікаваныя вы
кладные, сярод якіх 7 прафесараў, 
23 дацэнты і 30 выкладчыкаў без 
ступені. Для чытання лекцый пры
цягваюцца вядучыя спецыялісты 
Акадэміі Навук Беларусі, работні- 
кік Міністэрства замежных спраў, 
знешнеэканамічных і знешнепалі- 
тычных ведамстваў, буйныя спецы- 
ялісты міжнародных зносінаў краі- 
наў СНД і далёкага замежжа. Па
чынаючы з другога курса, студэн
ты праходзяць навучальную і вы- 
творчую практыку ўдзяржаўных ор
ганах і ведамствах, якія займаюц
ца знешняй палгтыкай, на прадпры
емствах і ў фірмах. Навучаючыся на 
факультэце, студэнты атрымліва- 
юць глыбокія веды ў галіне агуль- 
нагуман'п-арных і агульнанавуковых 
дысцыплінаў, гісторыі міжнародных 
зносінаў і знешняй палітыкі, міжна- 
роднага права, міжнародных эка- 
намічных адносінаў, краіназнаўст- 
ва, авалодваюць дзвюма замеж- 
нымі мовамі; набываюць навыкі 
працы на персанальных камп’ютэ- 
рах.

Асноўная ўвага пры падрых- 
тоўцы спецыялістаў на аддзяленні 
міжнародных зносінаў надаецца 
глыбокаму вывучэнню агульнай і 
айчыннай гісторыі, тэорыі і гісторыі 
міжнародных зносінаў і знешняй па- 
літыкі вядучых краінаў свету, дзей- 
насці міжнародных арганізацый, 
дыпламатычнай і консульскай служ
бе, дыпламатычнаму пратаколу. 
Пачынаючы з 4-га курса, студэнты 
спецыялізуюцца па гісторыі знеш
няй палітыкі і дыпламатыі і міжна- 
родных арганізацыях.

Ha аддзяленні міжнароднага 
права вывучаюць гісторыю і тэорыю 
дзяржавы і права, міжнароднае 
публічнае і прыватнае права, дып- 
ламатычнае і консульскае права, 
міжнароднае камерцыйнае, мытнае 
права, параўнаўчае адміністратыў- 
нае, крымінальнае, гаспадарчае, 
працоўнае права. 3 3-га курса сту
дэнты спецыялізуюцца па міжна-

роднаму прыватнаму і міжнародна- 
му публічнаму праву.

Будучыя эканамісты-міжна- 
роднікі атрымаюць веды ў галіне 
макра- і мікраэканамічнага развіц- 
ця, будуць мець добрую матэма
тычную падрыхтоўку, авалодаюць 
навыкамі канкрзтнага аналізу эка- 
намічных працэсаў, вывучаць гісто- 
рыю народнай гаспадаркі, бухгал- 
тарскі ўлік, фінансава-крэдыгную 
сістэму, маркетынг, сусветную эка- 
номіку, кіраванне знешнеэканаміч- 
най дзейнасцю, міжнародныя ва- 
лютныя і крэдыгныя зносіны.

Ha аддзяленні міжнароднага 
турызму студэнты атрымліваюць 
веды па асновах менеджменту, 
маркетынгу міжнароднага турызму, 
арганізацыі і кіраванню турысцкімі 
прадпрыемствамі, вывучаюць геаг- 
рафію міжнароднага турызму, праг- 
назаванне міжнароднага турысцка- 
га рынку, эканоміку міжнародных 
турысцкіх перавозак, рэгіянальнае 
планаванне турызму, бухгалтарскі 
ўлік, фінансава-крэдьгную сістэму, 
сусветную эканоміку, кіраванне 
знешнеэканамічнай дзейнасцю, 
міжнародныя валютныя і крэдытныя 
адносіны.

Вялікая ўвага на факультэце 
надаецца самастойнай навукова- 
даследчай працы студэнтаў. Яны 
выступаюць на навуковых канфе- 
рэнцыях, прадстаўляюць свае рас- 
працоўкі на універс'пгэцкіх, рэспуб- 
ліканскіх і міжнародных конкурсах.

Маладыя спецыялісты будуць 
падрыхтаваныя для дыпламатыч
най, навукова-даследчай, інфарма- 
цыйна-аналітычнай дзейнасці ў га- 
ліне міжнародных зносінаў, міжна- 
роднага права і знешнеэканамічнай 
дзейнасці.

Выпускнікі факультэта змо- 
гуць працаваць у дзяржаўных ор
ганах кіравання, якія займаюцца 
знешнеэканамічнай і знешнепалі- 
тычнай дзейнасцю, у міжнародных 
арганізацыях і рэгіянальных аб’яд- 
наннях, у якіх Рэспубліка Беларусь 
мае пасольскія прадстаўніцтвы, на 
прадпрыемствах, у знешнегандлё- 
вых, турыстычных і камерцыйных 
фірмах, банках. Яны могуць зай- 
мацца навукова-педагагічнай рабо
тай у навуковых, навучальных ус
т а н о в а х .

(вуліца Бабруйская, 9, 
тэл. 220-65-43 ) 

Д экан  —  праф есар 
ШАРАПА Аляксандр Віктаравіч

Радыёфізікі і электронікі

Д арагі вы пускнік!
Кал і цябе вабіць сучасная рады ёф ізіка, электроніка і  

інфарматыка, кал і ты жадаеш  асвоіць сучасныя электронныя і  
інфармацыйныя тэхналогіі, кал і імкнеш ся знайсц і сваё месца 
ў  сучаснай эканамічнай сістэме —  не сумнявайся: адрас тваёй 
мары — факультэт рады ёф іэікі і  электронікі.

Факультэт радыёфізікі і элек- 
тронікі адкрыўся ў 1976 годзе. За
раз гэта буйны навучальны і наву- 
ковы цэнтр, у якім атрымліваюць 
вышэйшую адукацыю каля 700 сту- 
дэнтаў. Ha васьмі кафедрах пра- 
цуюць больш за 90 выкладчыкаў, 
сярод якіх 1 акадэмік і 2 члена-ка- 
рэспандэнта AH Беларусі, 15 дак- 
тароў навук і прафесараў. Пры ка
федрах працуюць навукова-дас- 
ледчыя лабараторыі і трупы, сту- 
дэнцкія навукова-даследчыя лаба- 
раторыі.

Выпускнікам спецьіяльнасці 
“Радыёфізіка" прасвойваецца ква- 
ліфікацыя “Радыёфізік” , а спецы- 
яльнасці “Фізічная электроніка" — 
кваліфікацыя “Інжынер-фізік” . Наву
чальны план спецыяльнасцей пабу- 
даваны ў рамках двухузроўневай 
сістэмы вышэйшай адукацыі над- 
аннем акадэмічных ступеней бака- 
лаўра і магістра.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
вядзецца для навукова-даследчай, 
доследна-канструктарскай, вы- 
творчай і арганізацыйна-кіраўніцкай 
дзейнасці ў галіне радыёфізікі і 
электронікі, іх сучасных дадаткаў, 
даследавання фізічных працэсаў у 
электроніцы, стварэння і даследа
вання радыёфізічных і электронных 
прыстасаванняў і прыбораў, пры- 
мяненне іх у разнастайных 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-таваразнаўца” . 
Навучальны план спецыяльнасцей 
пабудаваны па 4-гадовай прагра- 
ме вышэйшай адукацыі.

Падрыхтоўка спецыялістаў 
вядзецца для арганізацыйна-кіраў- 
ніцкай і камерцыйна-вытворчай 
дзейнасці ў галіне радыёэлектро- 
нікі і інфарматыкі. Спецыялісты 
прызначаюцца для работы на прад
прыемствах і фірмах, звязаных з 
вытворчасцю, раэлізацыяй, абслу- 
гоўваннем вырабаў радыёэлектро- 
нікі, а таксама ў фірмах, якія зай

маюцца распрацоўкай камп'ютэр
ных інфармацыйных сістэм і арга- 
нізацыяй інфармацый нага забеспя
чэння.

Структуру навучальнага пла
на гэтай спецыяльнасці складаюць 
наступныя дысцыпліны:

дысцыпліны, якія раскрыва- 
юць прынцыпы работы, архітэкту- 
ру, магчымасці і тэндэнцыі развіц- 
ця камп’ютэрньк сістэм, інфарма- 
цыйных сістэм, сродкаў тэлекаму- 
нікацыі і г.д.;

тэарэтычныяасновы, прынцы
пы работы і пабудовы прамысло- 
вай, офіснай і бытавой электронікі;

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

спецыяльныя дасцыгшіны, якія 
забяспечваюць базавую эканаміч- 
ную падрыхтоўку:

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

спецыяльныя дысцыпліны, 
якія забяспечваюць падрыхтоўку па 
менеджменту і маркетынгу радыё- 
электроннага бізнесу: агульная тэ
орыя менеджменту, эканамічная Ki- 

■ бернетыка, асновы маркетынгу, кі- 
раванне ў радыёэлектронных фір- 
мах, маркетынг вырабаў радыёэ- 
лектронікі;

дысцыпліны, якія раскрыва- 
юць прынцыпы пабудовы, магчы- 
масці і метады выкарыстання існу- 
ючых пакетаў прыкладных праграм 
і інтэграваных сістэм для перса
нальных ЭВМ у мэтах інфармацый- 
нага забеспячэння менеджменту, 
маркетынгу, фінансавых аперацый;

прававыя асновы фінансавай 
дзейнасці І менеджменту, асновы 
патэнтазнаўства і аўтарскага пра
ва.

Накаем Вас на факультэце 
радыёфізікі і электронікі!

(вуліца Курчатава, 5, 
тэл. 277-19-01 ) 

Д экан — прафесар 
МУЛЯРЧЫК Сцяпан Рыгоравіч

Журнал істыкі
Ba ўс іх  рэдакцы ях газет, 

радыё і тэлебачання, выдавецтвах 
Рэспублікі Беларусь працуюць вы
пускаю факультэта журналістыкі, які 
быўствораны ў 1944 годзе. За гэты 
час падрыхтавана каля пяці тысяч 
спецыялістаў. Факультэт ганарыца- 
ца сваімі выпускнікамі, якія сталі 
вядомымі журналістамі, пісьменні- 
камі, палітычнымі і грамадскімі дзе- 
ячамі. Цяпер у журналісцкай ''аль- 
ма-матэр'' вучыцца звыш 700 сту- 
дэнтаў.

Падрыхтоўка журнал істаў вя
дзецца як на дзённай, так і на за-

вочнай форме навучання на базе 
сярэдняй адукацыі. Атрымаць жур- 
налісцкую прафесію могуць такса
ма асобы, якія маюць вышэйшую 
адукацыю І жадаюць звязаць сваё 
жыццё са сродкамі масавай інфар- 
мацыі.

Паралельна з традыцыйным 
спецыялізаваным навучаннем сту- 
дэнтаў для літаратурнай работы ў 
газеце, часопісе, на радыё І тэле- 
бачанні факультэт рыхтуе сучасныя 
кадры па профільнаму прызначэн- 
ню: журналіст-міжнароднік, фота- 
журналіст, рэдактар выдавецтва, 
рэдактар-праграміст камп'ютэрна- 
га дызайну, рэдактар рэкламы, ка- 
ментатар тэлебачання І радыё, апе-

ратар І рэжысёр тэлебачання, лі- 
таратурна-мастацкі крытык, палі- 
тычны аглядальнік, эканамічны 
аглядальнік.

У 1996 — 1997 навучальным 
годзе адкрыта новая спецыяль
насць ''інфармацыя і камунікацыя''. 
Тут вядзецца падрыхтоўка па на- 
ступных накірунках; спецыяліст па 
сувязях з грамадскасцю, спецыя- 
ліст па рэкланай камунікацыі, спе- 
цыяліст па аўдыёвізуальнай кауні- 
кацыі, спецыяліст па міжнароднай 
камунікацыі.

За 5 гадоў універсітэцкага 
сталення студэнты набываюць тры- 
валыя тэарэтычныя веды, практыч- 
ныя навыкі журналісцкай работы, 
атрымліваюць фундаментальную

падрыхтоўку па беларускай, рускай 
і замежнай мовах, гісторыі беларус
кай, рускай і замежнай журналіс- 
тыкі і літаратуры, вывучаюць асно
вы фотарэпартажу, тэхніку афар- 
млення газет, радыё- і тэлепера- 
дач, практычную стылістыку і рэда- 
гаванне, асновы камп'ютэрызацыі 
сродкаў масавай інфармацыі. Жур- 
наліст павінен добра арыентавац- 
ца ва ўсіх рэаліях грамадскага жыц
ця, таму побач са спецыяльнымі 
студэнты вывучаюць шэраг агуль- 
наадукацыйных дысцыплін: гісто- 
рыю, філасофію, палгталогію, акту- 
альныя праблемы эканомікі, экана- 
мічную тэорыю, асновы права, са- 
цьнлогію, псіхалогію, гісторыю мас-

тацтваў, этыку, эстэтыку.
Вучэбны працэс на факультэ

це ажыццяўляюць вопытныя вы- 
кладчыкі, сярод 7 дакгароў і 21 кан- 
дыдат навук.

Першымі практычнымі крокамі 
студ эн таў  у сродках  масавай 
інфармацыі разам з выкладчыкамі 
кіруюць вопытныя супрацоўнікі га
зет, радыё і тэлебачання. Курс 
"Ж урн а л ісц кае  м а й стэр ства ", 
шматлікія дысцыпліны спецыяліза- 
цыі і курсы па профілю дазваляюць 
студэнтам бліжэй пазнаёміцца з 
творчай лабараторыяй найбольш 
таленавггых беларускіх журналістаў, 
пераняць гірыёмы і метады іх ра
боты. Летам студэнтаў чакае вы- 
твоча-вучэбная практыка ў рэдак

цыях часопісаў, газет, на студыях 
тэлебачання і радыёвяшчання, у 
рэкламных агенцтвах і прэс-цэнт- 
рах.

Прафесія журналіста трады- 
цыйна асацыіруецца з рамантыкай 
пошуку: яна самая творчая з маса- 
вых і самая масавая з творчых. 
Дакладна вызначае журнал іста кар- 
патлівая праца дзеля ісціны, спра- 
вядлівасці, гуманізму. Журналісты- 
ка — гэта не рамяство, а ў поўным 
сэнсе — лад жыцця.

(вуліца М аскоўская, 15, 
тэл. 222-83-40 ) 

Д экан  —  дацэнт 
ВАРАБ'ЁЎ Васіль Пятровіч

■'Б Е П А Р У С К I  У H IB E P C f ТЭ T "



Фізічны
Фізічны факультэт з'яўляецца 

буйнейшим у рэспубліцы навучаль- 
ным і навуковым цэнтрам, які рых- 
туе высокакваліфікаваных спецыя- 
лістаў па важнейших напрамках су- 

часнай фізікі, фізічнага матэрыялазнаўства для навукова-даследчых ус- 
таноў, прамысловых прадпрыемстваў і народнай адукацыі.

Навучанне на факультэце вядзецца па дзённай форме! Выпускнікі 
факультета атрымліваюць кваліфікацыі "Ф ізік", ці "Інжынер-фізік'', ці "Ф і- 
зік. Выкладчык фізікі і інфарматыкі". Акрамя таго, у час навучання існуе 
магчымасць атрымаць паралельна кваліфікацыю "Выкладчык фізікі і інфар- 
матыкі". Плануецца падрыхтоўка спецыялістаўз кваліфікацыяй "Фізік. Ap- 
ганізатар навуковаёмістых вытворчасцяў", а таксама адкрыццё на фа
культэце безадрыўнай ад вытворчасці формы навучання з магчымасцю 
атрымання кваліфікацыі пасля выканання навучальнага плана незалежна 
ад тэрміну навучання, але не даўжэй, чым за 8 гадоў.

Пасля заканчэння 1-га курса студэнты паводле свайго жадання раз- 
мяркоўваюцца на педагагічны і навукова-інжынерны напрамкі, а пасля 2
га — па спецыялізацыях.

Падрыхтоўка спецыялістаў-фізікаў на факультэце ажыццяўляецца па 
розных галінах фізічнай навукі: па фізіцы паўправаднікоў і паўправадніко-

вых матэрыялаў, мікраэлектроніцы і сучаснай мікраэлектроннай тэхна- 
логіі, квантавай і оптаэлектроніцы, класічнай і нелінейнай огттыцы, лазер
ных сістэмах і тэхналогіях, фізічнай огтгыцы, ахоўных і плазменных па- 
крыццях і плёнках, фізіцы цвёрдага цела і матэрыялазнаўству, ядзернай 
фізіцы і фізіцы здзерных рэактараў, электроннаму прыборабудаванню і 
схематэхніцы, біяфізіцы і біятэхналогіі, цеплафізіцы і нетрадыцыйных кры- 
ніцах энергіі і энергазабеспячэння, атамнай фізіцы і фізічных метадах 
пераўтварэння інфармацыі, фізіцы плазмы і плазменнай апрацоўкі матэ- 
рыялаў, фізічнай метралогіі і метадах дыягностыкі, функцыянальных ма- 
лекулярных і інтэлектуальных матэрыялах, методыцы выкладання фізікі, 
мадэліраванню фізічных працэсаў, тэарэтычнай фізіцы і праблемах су
часнай фізікі, праграміраванню і інфармацыйнаму забеспячэнню вылі- 
чальных сістэм, вучэбнаму фізічнаму эксперименту.

Акрамя фундаментальнай падрыхтоўкі па фізіцы, студэнты факуль- 
тэта атрымліваюць неабходныя веды па педагогіцы і псіхалогіі, вывуча- 
юць методику выкладання фізікі і інфарматыкі, эканоміку і асновы аргані- 
зацыі вытворчасці, маюць магчымасць атрымаць дадатковую падрыхтоў- 
ку па замежнай мове (пасведчанне "Перакладчык-рэферэнт навукова- 
тэхнічнай лгтаратуры"). Асаблівая ўвага на факультэце звяртаецца на су- 
часныя камп'ютэрныя тэхналогіі і інфарматыку.

Шмат увагі на факультэце ўдзяляецца развіццю здольнасцей буду-

чых спецыялістаў. Студэнты факультэта актыўна займаюцца навукова- 
даследчай работай. На факультэце функцыяніруе болей дзесяці гурткоў 
па розных фізічных напрамках, студэнцкія навукова-даследчыя лабара- 
торыі. Каля дзвюх дзесяткаў студэнтаў-фізікаў кожны год атрымліваюць 
гранты Фонду Copaca і іншых грамадскіх аб'яднанняў.

Студэнты факультэта маюць магчымасць працягваць навучанне ў 
ВНУ 3LUA, ФРГ і іншых заходніх краін. Выпускнікі факультэта могуць пра- 
цаваць у навукова-даследчых інстьнутах, канструктарскіх бюро, у ВНУ, 
тэхнікумах, ПТВ і школах краіны, на заводах, фабриках і іншых установах 
і прадпрыемствах.

Лепшыя студэнты могуць пасля заканчэння навучання працаваць ці 
працягваць навучанне ў аспірантуры не толькі Белдзяржуніверсітэта і Ака- 
дэміі навук Беларусі, але і ў іншых крашнах блізкага і далёкага замежжа.

Узровень адукацыі, атрыманы на факультэце, дазваляе выпускнікам 
лёгка адаптавацца не толькі да працы па фізіка-тэхнічнаму профілю, але 
і ў іншых галінах (арганізацыйнай, камерцыйнай, банкаўскай, выдавец- 
кай і інш.).

(вуліца Бабруйская, 5, тэл. 220-62-51 ) 
Д ж а н  — прафеоар КЛІШЧАНКА Анатоль Пятровіч

Філалагічны
Усіх пры хільнікаў роднага 

слова, усіх, каго вабіць прыго- 
жае пісьменства, Беларускі дзяр- 
жаўны універсітэт запраш ае па- 
спаборнічаць на ўступных кон
курсных экзаменах, пераможцаў 
якіх чакае права быць студэнтам 
філапагічнага факультэта. Тут на 
працягу перш ы х чаты рох-пяц і 
гадоў навучання ў  выніку паспя- 
ховых пераадольванняў заплана- 
ваных залікаў і іспытаў вы атры- 
маеце вышэйшую адукацыю і ад- 
начасова можаце прайсці наву
чанне для набыцця акадэмічнай 
ступені бакалаўра, што ўключае 
ў сябе спецыяльныя дадатковыя 
курсы гуманітарнай і фундамен
тальнай навуковай падрыхтоўкі.

He сумнявайцеся ў сваіх фі- 
лалагічных здольнасцях, бо калі 
вашу прагу да ведаў не спато- 
ліць жаданы атэстат аб вышэй
шай адукацыі або дыплом бака- 
лаўра, вы маеце магчымасць на 
працягу яшчэ аднаго-двух гадоў 
удасканальвацца ў сваіх прафе- 
сійных памкненнях па індывіду- 
апьных вучэбных планах і дамаг- 
чыся акадэмічнай ступені магіс- 
тра. Калі і гэта станецца недас- 
татковым — перад вамі шлях у 
вялікую навуку праз аспірантуру 
на ільготных умовах.

Ha сённяшні момант на фа
культэце працуюць 17 прафеса- 
раў і 82 дацэнты, якія рыхтуюць 
высокакваліф ікаваных спецы я- 
лістаў у наступных накірунках: 
беларуская мова і л ітаратура, 
руская мова і літаратура, поль

ская мова і літаратура, сербская 
і харвацкая мовы і літаратуры, ан- 
глійская мова і літаратура, ня- 
мецкая мова і літаратура, фран
цузская мова і літаратура, італь- 
янская мова і л ітаратура. Д о- 
ўжыцца падрыхтоўка спецыяліс- 
таў у галіне класічнай філалогіі, 
для чаго на факультэце створа- 
на спецыяльная кафедра. Пара
лельна з пералічанымі прафесі- 
ям і вы м ожаце задавальняць 
свае патрэбы па самых разна- 
стайных тэматыках замежнай лі- 
таратуры, а таксама ў галінах тэ
арэты чнай, супастаўляльнай і 
камп'ютэрнай лінгвістыкі.

(вуліца K. М аркса, 31, 
тэл. 222-34-21) 
Д ж а н  —  прафесар МУРЫНА 

Ларыса Аляксандраўна

ПЛАН ПРЫЕМУ У  БЕЛДЗЯРЖУНІВЕРСІТЭT У  1997 ГОДЗЕ, 
КОНКУРС / ПРАХАДНЫ БАЛ У  1996 ГОДЗЕ

Мам в а спецыяльнасці
План прыём>' ў 1997 годзе Дзсннас навучанне (1996 год)

Дзсннас навучанне Завочнас навучанне Конкурс Прахадны бал

МАТЭМАТЫКА 145 25 1.64 14

МЕХАНІКА 25 — 2.28 13

ПРИКЛАДНАЯ МАТЭМАТЫКА 70 2.74 15

ІНФАРМАТЫКА 65 — 2.58 14

ЭКАНАМІЧНАЯ КІБЕРНЕТЫКА * 20 — 2.20 -
АКТУАРНАЯ МАТЭМАТЫКА ** 20 - 3.25 -
Ф ІЗІКА *** 140 - 1.50 -
РАДЫЁФІЗІКА *** 60 — 1.26 -

ФІЗІЧНАЯ ЭЛЕКТРОНІКА 50 — ' 2.02 12

КАМЕРЦЫЙНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 20 - 2.55 12

ХІМІЯ 60 — 1.89 12

ХІМІЯ ЛЕКАВЫХ ЗЛУЧЭННЯЎ 25 - 1.88 10

ЭКАЛОПЯ-ХІМ. 15 — 2.00 10

БІЯЛОГІЯ 65 50 2.53 13

БІЯТЭХНАЛОПЯ 20 - 2.30 13

ЭКАЛОПЯ-БІЯЛ. 15 — 2.80 12

ГЕАГРАФІЯ 70 50 2.49 13

ЭКАЛОПЯ-ГЕАГР. 20 — 2.80 13

ГЕАЛОПЯ I РАЗВЕДКА КАРЫСНЫХ ВЫКАПНЯЎ 20 — 2.05 9

МУЗЕЙНАЯ СПРАВА I АХОВА ПОМНІКАУ ПСТОРЫІ I 
КУЛЬТУРЫ 15 20 2.73 13

ПСТОРЫЯ 75 50 2.76 13

ГІСТОРЫКА-АРХІВАЗНАЎСТВА 15 20 2.73 13

БЕЛАРУСКАЯ МОВА I ЛГГАРАТУРА 90 50 2.14 13

РУСКАЯ МОВА I ЛГГАРАТУРА 50 25 2.64 13

СЛАВЯНСКІЯ МОВЫ I ЛГТАРАТУРЫ 30 2.30 и
ЖУРНАЛІСТЫКА 50 25 4.94 18

ІНФАРМАЦЫЯ I КАМУНІКАЦЫЯ (ФАКУЛЬТЭТ 
ЖУРНАЛІСТЫКІ) 1 15 - 3.07 13

ФІЛАСОФІЯ 20 15 4.07 12

ПСІХАЛОПЯ 20 - 5.93 13

САЦЫЯЛОПЯ 20 15 4.00 13

ЭКАНАМІЧНАЯ ТЭОРЫЯ 15 15 4.40 13

ПАЛІТАЛОПЯ 20 • — 3.40 12

ПРАВАЗНАЎСТВА 150 50 5.31 13

МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ 25 -  • 3.76 17

СУСВЕТНАЯ ЭКАНОМІКА I МІЖНАРОДНЫЯ ЭКАНАМІЧНЫЯ 
АДНОСІНЫ 25 - 5.27 14

МІЖНАРОДНАЕ ПРАВА 25 — 4.48 14

Новыя спецыядыіасці

АНГЛІЙСКАЯ МОВА 15 -
ФРАНЦУЗСКАЯ МОВА 15 -
НЯМЕЦКАЯ МОВА 15 -
ГГАЛЬЯНСКАЯ МОВА 15 -
ІНФАРМАЦЫЯ I КАМУНІКАЦЫЯ 
(ФІЛАСОФСКА-ЭКАНАМІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ) 15 -

МЕНЕДЖМЕНТ(Ф1ЛАСОФСКА-ЭКАНАМ1ЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ) 15 -
МЕНЕДЖМЕНТ У СФЕРЫ МІЖНАРОДНАГА ТУРЫЗМУ 15

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 хімічнай прамысловасці ў 
рэспубліцы, паспяхова працуюць у 
агульнаадукацыйных школах, тэх- 
нікумах, вышэйшых навучальных 
установах.

Ha хімічным факультэце будзе 
ажыццяўляцца прыём 100 чалавек: 
на агульнае адцзяленне 60 чалавек, 
15 на спецыяльнасць “хімік-эколаг" 
і 25 чалавек на спецыяльнасць "хі- 
мія лекавых злучэнняў" (асобны кон
курс). Студэнты агульнага адцзялен- 
ня (60 чалавек) змогуць атрымаць 
кваліфікацыю "Хімік" альбо "Хімік. 
Выкладчык хіміі” ў залежнасці ад іх 
выбару пасля I курса.

На факультэце дзейнічаюць 
шэсць кафедраў: неарганннай, ана- 
літычнай, аргангчнай хіміі і хіміі вы- 
сокамалекулярныхзлучэнняў, фізіч- 
най хіміі, радыяцыйнай хіміі і хіміч- 
най тэхналогіі, агульнай хіміі і мето-

дыкі выкладання хіміі. На факультэ
це працуюць 2 акадэмікі AH PB і 
больш за 10 дактароў, амаль 90% 
усіх выкладчыкаў факультэта маюць 
навуковыя ступені. Пры кафедрах 
факультэта дзейнічае шэраг наву
кова-даследчых лабараторый, су- 
працоўнікі якіх прыцягваюцца да 
вядзення вучэбнага працэсу.

За ггяцігадовы перыдц навучан
ня на дзённым адцзяленні студэн
ты атрымліваюць широкую агуль- 
напрафесійную падрыхтоўку, якая 
забяспечваецца вывучэннем у шы- 
рокім аб'ёме такіх дысцыплін хімн- 
нага цыкла, як аналітычная, аргангч- 
ная, неарганічная, калоідная, кван- 
тавая, фізічная хімія, хімія высока- 
малекулярных злучэнняў, крышталя- 
хімія, будова рэчыва, хімнная тэх- 
налогія і мадэліраванне тэхналагіч- 
ных працэсаў і іншыя. Універсітэц- 
кая адукацыя забяспечвае і дастат- 
кова глыбокую агульнагумангтарную 
падрыхтоўку спецыялістаў-хімікаў, 
якая ажыццяўляёцца дзякуючы вы- 
вучэнню дысцыплін сацыяльна-гу- 
манітарнага цыкла.

Падрыхгоўка па спецыялізацыі 
пачынаецца з чацвёртага курса,

Студэнты, якія рыхтуюцца да 
педагагічнай дзейнасці, вывучаюць 
шэрагдьюцыплін псіхолага-педага- 
гічнага цыкла і праходзяць педага-

гічную практику. Ha стадыі спецы- 
ял ізацыі студэнты праходзяць па- 
глыбленную спецыяльную падрых- 
тоўку па кафедрах, вывучаюць цикл 
спецыяльных дысцыплін, які забяс
печвае атрыманне сучасных тэарэ- 
тычных ведаў у пэўнай галіне хіміі. 
Студэнты праходзяць вытворчую 
практику на базе прадпрыемстваў 
і НДІ рэспублікі. Лепшыя студэнты 
атрымліваюць рэкамендацыі для 
паступлення ў аспірангуру. Выпус
каю факультэта працуюць у наву
кова-даследчых установах або на 
прадпрыемствах электроннай, ра- 
дыётэхнічнай і хімічнай прамысло- 
васці, школах і ВНУ рэспублікі.

Пра тое, як праходзяць пры- 
ёмныя экзамены, пра патрабаванні, 
якія ставяцца да абгтурыентэў, мож- 
на даведацца ў перыядычным рэс- 
публіканскім вьіданні — часопісе для 
старшакласнікаў і абггурыентаў "Рэ- 
петытар".

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

(вул іца  Л ен інградская, 14, 
тэл. 226-49-98 ) 
Д ж а н  —  праф есар БРАНІЦКІ 

Генадэь Аляксеевіч

Юрыдычны
Ю рыдычны ф акультэт — 

асноўны цэнтр Рэспублікі Беларусь 
па падрыхтоўцы высокакваліфікава- 
ных спецыялістаў па правазнаўст- 
ву. Ha яго дзённым і завочным ад- 
дзяленнях вучыцца больш за 3,1 
тысячы студэнтаў.

За час вучобы на факультэце 
студэнты вывучаюць тэорыю пра
ва, канстытуцыйнае, адміністра- 
цыйнае, фінансавае, працоўнае, 
грамадзянскае, крымінальнае, між- 
народнае права, крымінальны і гра- 
мадзянскі працэс, крыміналістыку 
і іншыя дысцыпліны.

Юрыдычны факультэт рыхтуе 
спецыялістаў па правазнаўству па 
шасці спецыяльнасцях: 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 Саветаў 
дэпутатаў, Ix выканкамах, апаратах 
міністэрстваў, ведамстваў і іншых 
органах 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 д зейнасц і” 
дасць магчымасць яе выпускнікам 
працаваць у апараце Міністэрства 
замежных спраў, дыпламатычных 
місіях краіны за мяжой, сумесных 
прадпрыемствах, іншых арганіза- 
цыях і ўстановах.

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

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- 
л італогіі. Яго выпускнікі будуць 
атрымліваць кваліфікацыю "паліто- 
лаг-юрыст" і змогуць працаваць у 
органах дзяржаўнай улады і кіра-

вання, грамадскіх аб'яднаннях, па- 
лгтычных партыях у якасці кансуль- 
тантаў, рэферэнтаў і г.д.

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, крыміналістыкі, паліталогіі. 
Ha ўсіх кафедрах працуюць высо- 
какваліфікаваныя выкладчыкі, сярод 
якіх 15 дактароў і 67 кандыдатаў 
навук.

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

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

Юрыдычны факультэт мае до- 
брыя ўмовы для раскрыцця здоль
насцей і талентаў студэнтаў. Ha 
базе музея правазнаўства факуль
тэта працуе гісторыка-культурны 
цэнтр.

(вуліца М аскоўская, 17, 
тэл. 222-83-18 ) _

Д экан —дацэнт ГАДУНОЎ 
Валерый М ікалаевіч

— залічаныя толькі пераможцы алімпіядаў
— залічаныя толькі пераможцы алімпіядаў і медалісты 

* — замест экзаменаў праводзілася субяседаванне

Геаграфічны
Геаграфічны факультэт — вя- 

дучы цэнтр падрыхтоўкі студэнтаў па 
фізічнай, эканамічнай геаграфіі, ге- 
амарфалогіі, краязнаўству і методы
цы арганізацыі экскурсійнай справы, 
рацыянальнаму прыродакарыстанню 
і ахове прыроды. 3 1994 года на фа
культэце пачалася падрыхтоўка спе- 
цыялістаў па новых спецыяльнасцях 
— ‘‘Экалогія" і 'Теалогія".

У саставе факультэта восем ка- 
федраў: агульнага землязнаўства; 
фізічнай геаграфіі і аховы прыроды; 
фізічнай геаграфіі мацерыкоў і акія- 
наўі методыкі выкладання геаграфіі; 
геадэзіі і картаграфіі; глебазнаўства 
і геалогіі; дынамічнай геалогіі; эка- 
намічнай геаграфіі Беларусі і дзяр- 
жаў Садружнасці; эканамічнай геа- 
графіі замежных краін. Дзейнічаюць 
пяць навукова-даследчых лабарато
рый: экалогіі ландшафтаў, возераз- 
наўства, маніторынга водных рэсур- 
саў, геаэкалагічных праблем, ком- 
плекснага картаграфіравання і геа- 
экалогіі, а таксама музей землязнаў- 
ства, вучэбна-геаграфічная станцыя 
"Заходняя Бярэзіна".

На факультэце працуюць 15

дактароў (прафесараў) і звыш 40 
кандыдатаў навук. Наш факультэт 
мае слаўныя трады цыі, ён ганарыц- 
ца сваіміі выпускнікамі, сярод яю'х 
пяць акадэмікаў і членаў-карэспан- 
дэнтаў AH РБ, звыш 30 дактароў 
навук, прафесараў, 16 лаўрэатаў 
Дзяржаўных прэмій СССР, БССР. 
Студэнты факультэта атрымліваюць 
прыродазнаўча-навуковую і спецы
яльную падрыхтоўку.

Значнае месца ў падрыхтоўцы 
спецыялістаў-географаў належыць 
вучэбна-вытворчай пракгыцы. Сту
дэнты 1 і 2 курсаў на геаграфічнай 
станцыі “Заходняя Бярэзіна" прахо
дзяць вучэбную практыку па тапа- 
графіі, геалогіі, гідралогіі, геамарфа- 
логіі, глебазнаўству, метэаралогіі, бі- 
ягеаграфіі, ландшафтазнаўству і эка- 
намічнай геаграфіі. Комплексная ге- 
аграфічная практыка студэнтаў дру- 
гога курса праводзіцца за межамі 
краіны. Старшакурснікі праходзяць 
вытворчую практыку ў навукова-да
следчых інстытутах Акадэміі навук 
Беларусі, навукова-даследчых лаба- 
раторыях геаграфічнага факультэта, 
праектных, планавых і гаспадарчых 
арганізацыях, уклЮчаюцца ў склад 
экспедыцый, якія праводзяць рабо
ту ў Беларусі і за яе межамі. Сту
дэнты факультэта прымаюць акгыў-

ны ўдзел у навукова-даследчай ра
боце. Працуюць чатыры студэнцкія 
навукова-даследчыя лабараторыі і 
шэраг навукова-даследчых гурткоў.

Факультэт рыхгуе кадры гео- 
графаў па спецыялізацыях: рацыя- 
нальнае прыродакарыстанне і ахова 
прыроды, методыка арганізацыі ту
ры сцка-экскурсійнай справы; фізічная 
геаграфія; сацыяльна-эканамічная 
геаграфія; геаграфія глебаў, зямель- 
ныя рэсурсы, меліярацыя; картагра- 
фія; гідралогія сушы; рэгіянальная са- 
цыяльна-эканамічная геаграфія; ме- 
тэаралогія і кліматалогія; дэмаграфія. 
Выпускнікі факультэта працуюць у 
агульнаадукацыйных школах, сярэд- 
ніх і вышэйшых навучальных устано
вах, інстытутах Акадэміі навук Бела- 
русі, праектных арганізацыях, на кар- 
таграфічных прадпрыемствах, у гід- 
раметэаслужбе, бюро падарожжаў і 
экскурсій і турбазах. Лепшыя студэн
ты атрымліваюць рэкамендацыю для 
паступлення ў аспірантуру.

(вул іца Л ен інградская, 16, 
тэл. 226-55-53) 

Д экан — праф есар 
Ж МОЙДЗЯК 

Расціслаў Афанасьевіч
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