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14 САКАВІКА—  ДЗЕНЬВЫБАРАЎ
У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ САЮ ЗА ССР

".ліканага наоліжэннем знамяналь- 
іай дэты— дня выбараў у Вярхоў- 
.ы Совет СССР, пачынаюць студэн- 
ы нашага універсітэта другі сс- 
іестр навучальнага года —  новы 
тэп у барацьбе за якасць паказчы- 
;аў вучобы. Як сведчаць вынікі зі- 
ювай экзаменацыйнай сесіі, ка- 
тсктыў гтудэнтаў і выкладчыкаў 
Беларускага дзяржаўнага універсі- 
гэта імя В. I. Лсніна гірацаваў у 
ірачшоўшым паўгоддзі больш плён- 
іа і больш пасплхова. чым у міну- 
іым годзе. Зпачна павялічылася 
юлькасць студэнтаў, пкія атрыма- 
іі ў сесію толькі выдатныя і доб- 
іыя адзнакі. Скараціўсл лік пасрэд- 
іых і псздавалыіяючы.х адзпак. 
іольш глыбокімі і трывалымі сталі 
зсды студэнтаў па грамадска-палі- 
'ычных дысцыпліпах. Удасканаліў- 
я вучэбны працэс, павысілася пра- 

цоўная дысцыпліна студзнтаў. 
Іольш якаснымі і ідэйна-падрыхта- 
іанымі сталі лекцыі нашых прафе- 
араў і выкладчыкаў.

Але совецкім людзям не ўласціва 
■пыііяцца на дасягнутым. Уперадз? 
'іам прадстаіць многа работы, упар 
шй і настойлівай. 3 кожным годам 
партыя і ўрад прад'пўллюць ус? 
юльш натрабавлпняў да совецкай 
'ышэйшаіі школы, да якасці пад- 
рыхтоўкі спецыя.іістаў для парод- 
наГі гаспа.іаркі і культуры. Асаблі 
па вялікімі робяцца гзтыя патра- 
Оаваіш; ў свлгле гістлрычных р і- 
шэнпяў XIX з'езда партыі і перас- 
нёўскага Пленума ЦК КПСС.

У пачаушымся нучэбцым паўгод 
дзі перад усім калектывам універсі- 
тэтз паўстаюць повыя, адказныд 
задачы. Галоўпыя з іх— далейшае 
павышэннс паепяховасці, палеп- 
шанпе вучэбнай дыецыпліны. Пеаб- 
ходнд ўлічыць усе педахопы прай- 
шоўшай экзаменацыГінай сесіі, раз- 
гарнуць сапраўдную барацьбу за іч 
ухіленне, узпяць па повую, болып 
высокую ступспь вучзбпуго, наву 
кова-даследчую і палітыка-выхаваў- 
чую работу ва упівереітэце. Пагаа 
іадача— дабіцца, каб у нас не была 
ніг.однан пездавальняючай адзнакі, 
каб усе студэнты авалодпллі ведамі 
толькі па выдатна' і «добр.і ', Да 
гэтага абапязвашць нае клопаты і 
ўгага родііай нартыі і ўрада. У нае 
ёеці. усе млгчымасці для ныкапаннл 
гэтан начэснаіі і адказнай задачы.

За дружную работу, таварыгаы!

Азнамянуем вялікае ўсенароднае 
спята —  дзень выбараў у Вярхоўнм 
Совет СССР —  новымі ппспехзмі ў 
вучобе і працы’

В ы б а р ч а я  
х р о н і ка

Шмат выбаршчыкаў наведваюць 
агітпункт 1-га выбарчага ўчастка, 
які размешчан у памяшкапні універ- 
сітэта. Тут заўсёды ножна паслу- 
хаць радыё, пачытаць свежую газе- 
ту ці часопіе, сыграць партыю ў 
шашкі альбо шахматы. Часта для 
ныбаршчыкаў праводзяцца лекцыі і 
даклады. Дпямі лектар Т. В. Пап- 
чанка прачытала даклад на тэму 
«Совецкая Канстытуцыя —  самая 
дэмакратычная ў свецс •.

* ч
Для выбаршчыкаў участка нзла- 

джваюцца экскурсіі ва уіііверсітэцкі 
заалагічны музей. Экскурсанты 
вельмі задавплены гэтым мерапры- 
емствам.

*
*  *

Ня агітпункце вышаў чарговы. 
другі нумар насценнаЛ газеты «Со- 
ветскнй пзбпратель».

Газнастанная тэматыка лекцый і 
дакладаў, якія арганізуе для вы- 
баршчыкаў агітпункт. паведвальш- 
кі ўжо праслухалі даклады аб 
300-годдзі ўз’еднаннс Украіны з 
ГасіяЙ, аб мерзпрыемствах партыі і 
ўрада па палешпанню мзтэрыллыіа- 
га добрабыту совецкага народа і г. д.

69 чалавек налічвае агітацыйны 
калектыў выбарчага ўшастка. Што- 
дзспна агітатары праводзяць на 
г.ватэрах выбаршчыкаў гутаркі і 
чыткі, расказваюць ім аб жыцці 
совенкай краіны і аб падзеях за 
мяжой.

.Ін аптпункта вывешаны епісы 
ныбаршчыкаў участка .\: 1. Кожны 
можа знайсці сваё прозвішча і пра- 
верыць правільнасць лапаўцення 
ўсі.х даных.

Калектыў Беларускага дзяржаўнага універсітэта 
імя В. І. Леніна адзінадушна падтрымлівае вылучэнне кандыдатамі ў дэпутаты Вярхоўнага Совета СССРт. т. Г. М. Маленкова, К. Е. Варашылава,

Н. С. Хрушчова, А. І. Мікаяна

Творчасць маладых

о лютага ў памяшканш аптпунк- 
та адбыўсл чарговы семінар агіта- 
тараў, які праводзіў дацэнт т. Якуб. 
Гэта ўжо чацвёрты па ліку семінар 
агітатараў.

1 лютага самая прасторная ва 
універсітэце зала —  58 аудыторыя 
была запоўпена даадказу. Сіоды, 
на перадвыбарчы сход, прышлі 
студэнты, выкладчыкі, работнікі 
адміністратыўна-гаспадарчай часткі. 
Прысутнічае звыш 700 чалавек.

Старшыня сходу С. Г. Скапцоў 
прадастаўляе слова сакратару пар' 
тыйнага бюро універсітэта тав. 
Ігнаценка.

—  Працоўныл Совецкай краі- 
ны,—  гаворыць тав. Ігнаценка,—  
дабіваюцца ўсё новых і новых пос- 
пехаў у справе ўздыму народпай 
гаспадаркі і росквіту культуры. 
Арганізатарам і натхніцедем гэтых 
слаўных перамог, кіруючай і накі- 
роўваючай сілай совецкага грамад- 
ства з'яўляецца мудрая Комуністыч- 
ная партыя Совецкага Саюза. Вось 
чаму ўвесь нага народ з велізарным 
адзінадушшам вылучае ў вышэйшы 
орган дзяржаўнаЙ улады —  Вярхоў- 
ны Совст СССР сваіх лепшых прад- 
стаўнікоў, партыйных і беспартый- 
ных будаўнікоў комуністычнага 
грамадства.

Тав. Ігнацепка павсдамляе нры- 
сутным, што калектыў буйнсйшагі 
ў Ленінскім раёне прадпрыемства —  
стапкабудаўпічага завода імя С. М 
Кірава вылучыў кандыдатамі ў дэ- 
путаты Совета Саюза Вярхоўнага 
Совета СССР па Мінскай гарадской 
выбарчай акрузе .V 566 тавгрышаў | 
Г. М. Маленкова, К. Е. Варашылава. 
Н. С. Хрушчова, А. I. Мікаяна.

На трыбуне доктар філасофскіх 
навук прафесар I. В. Лушчыцкі.

— Яркім сведчаннем нашых поспе- 
хаў па шляху будаўпіцтва комуні- 
сіычнага грамадства, —  гаворыць 
ён, —  з’яў.тяюцца апублікаваныя 
інямі ў друку вынікі выканання 
ізяржаўнага плана развіцця народ- 
най гаспадаркі СССР за 1953 год 
Каб забяепечыць і далепшы рух на- 
шан краіны ўперад да комунізма, 
мы павінны, абіраючы вярхоўны ор- 
гап нашай улады, паслаць туды 
лспшых сыноў і дачок нашага па- 
рода. Я горача падтрымліваю вылу- 
чэнне таварыгааў Г. М. Маленкова.

Нядаўна Дзяржаўнас выдавецтвп 
'€Р выпусцілп у свет чарговы, 
эці, нумар зборніка творчасці ма- 
|ых пісьменнікаў БССР —  «На 
нечных сцежках».

усіх аддзелаў асабліва багата 
іадгтаўлены аддзелы паэзіі і про- 

іні. Сярод аўтараў многа маладых 
.івтаў студэнтаў філалагічнага фа- 

л̂ьтэта Беларускага дзяржаўнага
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універсітэта імя. В. I. Леніна.
11а некалькі періпаў змясцілі Ніл 

Гілевіч, Уладзімір Нядзвецкі, Міко- 
ла Арочка, Генаізі Кляўко. Упершы- 
ню выступіў у друку Н. Дзелян- 
коўскі.

Быпускніі; нашага універсітэта 
Б. ІІІыцік падрукаваў апавяданнс 
«Новае месца», а Л. Кавалерчык на- 
рыс «Алмазчыца з Нёмна».

У час зімовых канікул 12 сту- 
дэнтаў-спартсменаў пад кіраўпіц- 
твам выкладчыка кафедры фізвы- 
хавання і спорту В, С. Хрэнава пра- 
вялі агітпаход па Мінскай воблаеці 
Удзе.іьнікі паходу прачыталі ў 
калгасах для сельскіх выбаршчыкаў 
шэраг лекцый і дакладаў, аб Совец- 
кай Канстытуцыі і г. д. Калгаснікі 
заста.ііся з.наволенымі наведваннем 
етудэнтау.

К. Е. Варашылава, Н. С. Хрушчова,
А. I. Мікаяна ў дэпутаты Совета 
Саюза Вярхоўнага Совета СССР.

3 хва.тюючымі словамі, прдсяк- 
кутымі любоўю і шчыран падзякай 
роднан Комуністычнай партыі, вы- 
ступае выкладчык універсітэта да- 
цэнт В. Д. Акімава. Ад усяго сэрца 
яна падтрымлівае вылучэнне кіраў- 
нікоў партыі і ўрада кандыдатамі 
ў Вярхоўпы Совет Саюза ССР.

Велізарным клопатам роднап Ко- 
муністычпай партыі і Совецкага 
ўрада аб совецкіх людзях, непаруш- 
най сувязі партыі з народам пры- 
свяціў сваё выступленне аспірант 
т. Белы.

—  Гранітна сіла і моц на- 
шан партыі,—  сказаў ён,—  у яе 
адзінстве з шырокімі народнымі 
масамі, у яе клопатах аб іх .—  Ад- 
значыўшы выключныя заслугі 
таварышаў Г. М. Маленкова, К. Е. 
Варашылава, Н. С. Хрушчова, А. I. 
Мікаяна перад совецкім народам, 
т Белы ад імя студэнтаў і аспіран- 
таў універсітэта горача падтрыма 
г.ылучэпі'С леппіых сынпў партыі 
народа кандыдатамі ў склад вярхоў- 
нага оргапа ўлады.

—  Гсім і сваімі поспехамі наш.т 
краіна абавязана мудраму кіраў- 
ніцтву Коыуністычнай партыі,—  
сказала ў сваім выступленпі стар- 
шы вьгкладчык т. Захарава —  Со- 
вецкія людзі смела і ўпэўнена гля- 
дзяць уперад. Яны цвёрда ведаюць, 
што іх  чакае светлае і шчаслівае 
будучае.

Перадвыбарчы сход студэнтаў, 
навуковых супрацоўнікаў, рабочых 
і служачых Беларускага дзяржаўна- 
га універсітэта імя В. I. Леніна 
адзінадушна рагаыў падтрымаць 
вылучэяне кандыдатаў ў дэпутаты 
Совета Саюза Вярхоўнага Совста 
СССР па Мінскай гарадской выбар 
чан акрузе Л і 566 таварышаў 
Георгія Максімільянавіча Малепкп- 
ва, Кліменція Ефрэмавіча Варашы- 
лава, Н ікіту Сяргеевіча Хрушчова. 
Акастаса Іванавіча Мікаяна.

На схоізг былі абраны прадстаў- 
нікі на акруговую перадвыбарчую 
нараду па выбарах у Вярхоўны Со- 
вет СССР.

К 0  Р А Т К А
Студэнты універсітэта праяўля- 

юць вялікую цікавасць да міжнарод- 
ных падзей, у асаблівасці да Бер- 
лінскан нарады Міністраў замежных 
спраў чатырох вялікіх дзяржаў: 
СССР, США, Англіі і Францыі. 
Днямі студэнты з вялікай цікавасцю 
праслухалі лекцыю «Аб міжнарод- 
пыы становішчы», якую прачытаў

лектар т. Гілілаў (Масква).
$Ч; *

Днямі камітэт комсамола універ- 
сітэта аргапізаваў выезд у падіпэф 
ны Дзержынскі раён групы студэн- 
таў, якія прачытаюць для калгасні- 
каў шэраг дакладаў і лскцый на 
тэмы сельскай гаспадаркі, аб між- 
народным становішчы і інш.
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Да выкікаў зімовай экзаменацыйнай сесІІ
Зімовая экааменацынная сесія 

з’явілася сур’ё?:шіі праверкай ра- 
боты усяго калектыва навуковых 
супрацоўнікаў і студэнтаў універсі- 
тэта. Яна падвяла вынікі іх напру- 
жанан працы на працягу першагі 
семсстра.

На працягу першан паловы 
1953— 1951 навучальнага года ва 
універсітэце прадаўжалася перабу- 
дова ўсёіі вучэбна-выхаваўчай рабо- 
ты ў святле рашэнняў XIX з’езда 
ЕПСС і пастановы врраснёўскага 
Плснума ЦК партыі. Былі перагле- 
джаны вучэбныя праграмы чытае- 
мых курсаў, унесены неабходныя 
папраўкі і змяненні. Кафедры пад- 
рабязна абмеркавалі праграмы спеп- 
курсаў, планы семінарскіх занят- 
каў, тэматыку курсаЕых і дыплом- 
ных работ.

Сведчаннем напружанап, добра- 
сумленнай працы ўсяго універсі- 
тэцкага калектыва ў прайшоўшы.ч 
паўгоддзі з’явіўся той факт, што: 
нягледзячы на двухтыднёвы пера- 
пынак у вучэбных занятках з пры- 
чыны выезду студэнтаў на сель- 
скагаспадарчыя работы, вучэбныя 
планы ў сваёй пераважнай боль- 
шасці былі Еыкананй своечасова.

Дэканаты, кафедры і грамадскія 
арганізацыі універсітэта правялі 
вялікую работу па падрыхтоўцы да 
зімовай экзаменацыйнай сесіі. Свое- 
часова быў састаўлены расклад эк- 
заменаў, залікаў і кансультацын, 
абмеркаваны і зацверджаны экза- 
менацыйныя білеты. Кабінеты і ла- 
Оараторыі папоўніліся неабходнай 
літаратурай і вучэбнымі дапаможні- 
камі. Работа чытальнай залы і ка- 
бінетаў была арганізавана на час 
экзаменаў у дзве змены, з 9 гадзін 
раніцы да 24 гадзін ночы. Кантра- 
лявалася работа лабарантаў. Дл.і 
падрыхтоўкі студэнтаў да экзаме- 
наў былі выдзелены спецыяльныя 
аудыторыі. Усё гэта станоўча ад- 
білася на ходзе і выніках экзамена- 
цыйнай сесіі.
. Падводзячы вынікі сесіі, трэба 
адзначыць, гато ў параўнанні з мі- 
нулым навучальныы годам агульная 
паспяховасць студэнтаў палепшы- 
лася. Павялічыўся атрад студэнтаў- 
выдатнікаў. 775 студэнтаў здалі 
ўсе экзамены на «выдатна» (у мі- 
нулую зімовую сесію —  693), 
1325 —  на «выдатна» і  «добра» 
(у мінулым годзе— 1153). Памен- 
шылаея колькасць пасрэдных адз- 
нак у студэнтаў. Аднак лік сту- 
дэнтаў, якія атрымалі ў сесію адз- 
наку «пасрэдна», пакуль што яшча 
застаецца значным —  50 чалавек. 
або 2,4 працэнта да агульнага ліку 
студэнтаў. Некалькі скараціўся лік 
студэнтаў, атрымаўшых нездаваль- 
няючыя адзнакі.

Лк бачна з прыведзеных лічбаў, 
у першым семестры гэтага наву- 
ча.тьнага года студэнты працавалі 
больш плённа, чым у ыінулым го- 
дзе. Асноўная масса студэнтаў 
уважліва і глыбока вывучала пра- 
чытаныя курсы. Асабліва студэн- 
ты авалодвалі вяліг.ай навукай 
марксізма-ленінізма. Экзамены па 
грамадска-палітычных дысцыплінах 
выявілі глыбокае веданне студэнта- 
мі неўміручай марксісцка-ленінскан 
тэорыі, рашэнняў XIX з’езда КПСС 
і працы I. В. Сталіна «Эканаміч- 
ныя праблемы соцыялізма ў СССР». 
Амаль усе студэнты, трымаўшыя 

|і экзамены па палітычнай эканоміі, 
дыялектычнаму матэрыялізму, за- 
лікі па асновах ыарксізма-ленінізма 
амаль усе студэнты здалі на «вы- 
датна» і «добра».

Сярод факультэтаў наперадзе гео 
лага-геаграфічны факультэт (дэкан 
дацэнт тав. Раманоўскі) і філала- 
гічны факультэт (дэкан дацэнт

тав. Васільеў). 99 працэнтаў сту- 
дэнтаў-географаў, здаваўшых зімо- 
вую экзаменацыйную сесію, атры- 
малі выдатныя і добрыя адзнакі. 
На факультэце няма ніводнай не- 
здавальняючай адзнакі. Толькі з 
выдатнымі і добрымі адзнакамі за- 
кончылі экзаменацыйную сесію 
звыш 98 працэнтаў студэнтаў-фі- 
ло.тагаў.' Добра здалі экзамены сту- 
дэнты аддзялення беларускай мовы 
і літаратуры. У параўнанні з міну- 
лымі экзаменацыннымі сесіямі знач- 
па палепшылася паспяховасць сту- 
дэнтаў аддзялення журналістыкі 
'"загадчыв аддзялення кандыдат гі- 
старычных навук тав. Вашкевіч).

На высокім узроўні правялі экза- 
менацыйяую сесію цэлыя курсы і 
Факультэты. У авангардзе выдатні- 
каў вучобы ідуць комуністы і ком- 
■амольскія актывісты. Як заўсёды, 
упэўненасцю і глыбінён з.честу вы- 
:учаліся адказы наіпых лепшых 
студэнтаў —  сталінскіх і іменных 
і'тыпендыятаў, паспяхова спалуча- 
'очых выдатыую вучобу з вялікай 
грамадскай работай.

Вынікі праведзеных экзамепаў 
сведчаць аб значным уздыме работы 
кафедраў і дэкапатаў у мінулым сс- 
местры. Пры высокай патрабаваль 
насці экзамінатараў пераважная 
большасць студэнтаў мае толькі 
выдатныя і добрыя адзпакі. Як пра- 
віла, свае глыбокія і грунтоўныл 
тэарэгычныя веды студэнты пры 
адказах увязвалі з задачамі кому- 
ністычнага будаўніцтва ў нашай 
краіне, з нашай совецкай рэчаіс- 
насцю. •

Аднак не на ўсіх факультэтах і 
курсах вынікі экзамепаў можна лі- 
■іыць здавальняючымі. Ёсць яшчэ 
•начная колькасць студэнтаў, якія 
сістэматычна практыкуюць штур- 
маўшчыну, недастаткова глыбока 
звалодваюць ведамі па марксісцка- 
іенінскай тэорыі і па спецыяльных 
прадметах. Аб гэтым сведчыць усё 
яшчэ значная колькасць пасрэдеых 
і нездавальняючых адзнак. 50 сту- 
дэнтаў, або 2,4 працэнты да ліку 
здаваўшых экзамены, атрымалі па- 
срэдныя адзнакі. 16 чалавек маюць 
акадэмічную запазычанасць. .

Вялікая колькасць пасрэдных і 
яездавальняючых адзнак прыходзіц- 
ца на фізіка-матэматычны факуль- 
тэт. Тут 19 студэнтаў атрымалі ў 
сесію пасрэдныя адзнакі, 10 сту- 
дэнтаў маюць акадэмічную запазы- 
чанасць. Гэта —  вынік недастатко 
вай увагі да пытання вучобы —  
галбўнага нашага пытання —  з бо- 
ку партыйнага бюро факультэта. 
дзканата і грамадскіх арганізацый. 
На факультэце ўдзяляецца недастат- 
ковая ўвага студэнтам першых кур- 
саў. Аб гэтым гаворыць той факт, 
што большасць пасрэдных і незда- 
вальняючых адзнак атрымана ў 
сесіго студэнтамі-першзкурснікамі.

Знізілася паспяловасць на хіміч 
чым факультэце, які на працягу 
доўгага часу займаў першае месца 
ча універсітэце па паспяховасці. 
Тут аслабілі барацьбу за паспяхо- 
васць, за веды— у выніку на фа- 
культэце маюцца пасрэдныя і адна 
нездавальняючая адзнака.

Вынікі зімовай сесіі не даюцч 
падставы заспакайвацца на дасягну- 
тым. Па іх бачна, што рэктарат, 
партынныя і грамадскія арганіза- 
цыі не ўсё яшчэ зрабілі ў барацьбе 
за высокую паспяховасць студэн- 
таў.

Ііедастатковай палітыка-выхаваў- 
чай работай сярод студэнтаў тлу- 
мачацца і назіраўшыяся ў ходзе 
зкзаменаў асобныя факты недыс- 
цыплінавапасці сярод экзаміную- 
чыхся. Так студэнты-першакурсні- 
кі аддзялення фізікі фізіка-матэн*-
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тычнага факультэта спазніліся на 
экзамен па агульнан фізіцы на дзве 
гадзіны. У  выніку экзамінатар не 
змог правесці экзамен у вызначаны 
час і зацягнуў яго. Аб слабай палі- 
тыка-выхаваўчай рабоце са сту- 
дэнтаыі таго-ж факультэта гаворыць 
абураючы факт, які наглядаўся 
ўпершыню ва універсітэце. Дацэнг 
Родаў 23 студзеня прымаў экзамен 
па метаду матэматычнай фізікі ў 
чацверакуренікаў аддзялення фізікі. 
Пасля таго, як экзамінатар паставіў 
двум студэнтам пасрэдныя адзнакі, 
астатнія студэнты калектыўна ад- 
ыовіліся ісці на экзамен, і патраба- 
валі яго пераносу на больш позні 
нерыяд. Для ліквідацыі «канфлік- 
та» патрабавалася ўмяшальніцтва 
дэканата, вучэбнай часткі, рэктара- 
та. Гэты выпадак адначасова свед 
чыць і аб яе зусім правільных ад- 
носінах да экзаменуючьіхся дацэн- 
га Родава, які трымаў студэнтаў нд 
экззмене па 2 гадзіны. Кіраўніцтву 
фізіка-матэматычнага факультэт.і 
(дэкан дацэнт тав. Халімановіч) 
неабходна зрабіць для сябе сур’ёз- 
ньія вывады з гэтага здарэпня.

Факты недысцыплінаванасці ў 
час сесіі назіраліся і з боку асоб- 
ных выкладчыкаў, якія без ведама 
і без дазволу вучэбнай часткі па 
ўласнай ініцыятыве пераносілі эк- 
замены з аднаго чаеу на другі. Так 
паступалі дацэнт тав. Родзія на 
IV курее аддзялення філасофіі і 
выкладчык тав. Гракаў на заліку 
па асновах марксізма-ленінізма 
(II курс аддзяленнл глебазнаўстваі.

У вогуле-ж, за выключэннем 
асобных выпадкаў, сесія прайшла 
Оо.іьш арганізавана і на болып вы- 
сокім узроўні, чыч у мінулыя гады. 1

Пачаўся новы семестр навучаль- 
нага года. 3 першых-жа дзен занят- 
каў рэктарат, партыйная і грамад- 
скія арганізацыі універсітэта па- 
пінны зрабіць вывады з вынікаў 
зімовай экзаменацыйнай сесіі і ра- 
шуча ліквцаваць недахопы, яеія 
выявіла гэта сесія.

У  першую чаргу неабходна ўма- 
цаваць працоўную дысцьшліну сярод 
студэнтаў. Партыйная і грамадскія 
арганізацыі павінны павесці жорст- 
кую барацьбу з парушальнікамі 
дысцыпліны. Уся палітыка-выха- 
ваўчая работа ва універсітэце па- 
вінпа быць накіравана на выхаван- 
не ў студэнтаў свядомых, добра- 
сумленных адносін да працы. Не- 
абходна пакончыць са штурмаў- 
шчынай, дабіцца такога становішча, 
каб кожны студэнт пачаў праца- 
ваць рэгулярна з першых дзён се- 
местра. Патрэбна ўсямерна актыві- 
заваць самастойную работу студэн- 
таў, якая з’яўляецца галоўным фак- 
тарам у павышэнні якасці вучэб- 
нага працэсу. Толькі тады веды 
маладых спецыялістаў, якіх рыхтуе 
універсітэт, будуць глыбокіыі і тры- 
валымі. Трэба наладзіць ва універ- 
сітэце абмен вопытам легппай ву- 
чобы, практыкаваць справаздачы 
нашых выдатнікаў, сталінскіх сты- 
пендыятаў. Ажыццявіць гэта заклі- 
каны курсавыя і факультэцкія 
сходы, вытворчыя нарады. Пачэснам 
роля ў вырашэнні гэтай справы 
павінна належаць універсітэцкаму 
насненнаму друку.

Толькі пры гэтых умовах мы 
зможам замацаваць і павялічыць 
поспехі, дасягнутыя ў зімовую экза- 
менацыйную сесію, павысіць па- 
спяховасць студэнтаў. Паспяховае 
вырашэнне гэтай важнай задачы —  
галоўнае ў справе падрыхтоўкі 
высокакваліфікаваных спецыялі- 
стаў для нашай народнай гаспадаркі 
і культуры

С. В. КАБЕРДЗІН, 
загадчын навучальнай частні.

Ч А Г О  М Ы  Х О Ч А М  
АД НАШ АЙ ШМАТТЫРАЖНІ

На адной з нарад консамольска- 
га актыва горада мы разгаварылісл 
са студэнтамі лесатэхнічнага і пе- 
дагагічнага інстытутаў аб тым, лкім 
спосабам найлепш распаўсюджвапл 
вопыт перадавых комсамольскп 
груп або асобных актывістаў.

—  Вам што —  са шчырай загі- 
здрасцю сказалі тады нашы субя- 
седнікі.— У вас-жа выходзіць шмат-, 
тыражная газета. Хіба можа быц > 
у комсамольскай арганізацыі лепшы 
сродак распаўсюджвання станоўчагч 
вопыту?

Мы тады пераглянуліся са сваімі 
універсітэцкіыі таварышамі і нічога 
не адказалі. Неяк крыўдна было га- 
варыць аб тым, што мы, комсамоль- 
скія актывісты універсітэта, не за- 
даволены сваёй шматтыражпай га- 
зетай, што яна пакуль яшчэ вельмі 
слаба дапамагае нам у рабоце.

Але, на жаль, гэта тав. Матэры- 
ялы на тэыы комсамольскай работы 
наогул рэдкія на старонках нашай 
шматтыражкі «За сталінскія кад- 
ры». Перагарнуўшы падшыўку га- 
зеты з пачатку бягучага навучаль- 
нага года, іх зпойдзеш пе больш 
6— 7. Да таго-ж узровень гэтых 
выступленняў заўсёды настолькі 
нізкі, што яны, па сутнасці, не аба- 
гулыіяюць і не распаўсюджваюць 
станоўчы г.опыт, а цьмяна, як V 
дрэнным люстэрку, адлюстроўваюць 
тыя або іншыя факты.

паказвалася. Газета пісалі, 
лад: «Сваю работу комсі 
аргапізацыя будавала ў ці 
вязі з дэканатам факультэп 
піраючыся на курсавыа :і 
скія групы. Ад работы гр̂  
жала работа бюро ў ц; 
канкрэтнымі, пераканаўчыаі 
ладамі гэтая думка не пац 
лася і, зразумела, паі 
такім выглядзе ні для каго іц 
быць.

Крыху пазней «За сц 
кадры» апублікавала замстіг 
па —  асноўнае звяно рабяіУ 
сама з хімічнага факультзті. 
загаловав ніяв не раскрываўі 
апраўдваўся змест заметкі. 
дзячы ыа важнасць тэмы, н 
мала ў газеце ўсяго... чатыр 
цы, з якіх да таго-ж два 5( 
сабой проста дэкларацыйныя 
зажанні.

Выступленні ў шматі 
газеце на комсамольскія тэш 
німаюцца вышзй голай км 
цыі фактаў і з іх не 
гульненняў і вывадаў. Вось, 
гірыклад, заметка «Выкоява»' 
шэяне комсамольскага сходу». 
оэдакцыя зрабіла спробу 
аб першых кроках уноў выі 
саставу помсамольскага бкр* 
га-географічнага факультета. 
мсркаваць па пераліку мера 
стваў, якія праведзены на 
тэце пасля перавыбараў пом 
стаў бюро сур’ёзна ўзяўся 
ву. Але аўтар заметкі не 
далсй пераліку гэтых
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да вучобы. Так, напрыклад, на хі- 
мічным факультэце, які ў мінулым 
навучальным годзе заняў па паспя- 
ховаспі першае месца ва універсі- 
тэце, многія групы не мелі ў час 
летняй экзаменацыйнай сесіі не 
толькі ніводнай дрэннай, але і  ні- 
воднай пасрэднай адэнакі.

Таму зусім зразумела, што ўвагу 
комсамольскіх актывістаў усіх фа- 
культэтаў адразу прыцягнуў зме- 
шчаны ў шматтыражцы артыкул 
«Пытанні вучобы— у цэнтр увагі», 
пад загалоўкам якаго стаялі у 
дужках шматабяцаючыя словы: 
«3 вопыту работы комсамольскага 
бюро хімфака». Але, нягледзячы на 
тое, што артыкул займаў у газецч 
вялікае месца, у  ім змяшчаліся 
толькі агульныя разважанні, ды 
бледныя факты, якія нічога не га- 
вораць. Віякага-ж вопыту работы 
бюро ў артыкуле, па еутнасці, не

скаму актыву той карысці, 
магла даць.

Газета «За сталівскія ш 
павінна ўдзяляць болып 
комсамольскай рабоце ў групах I 
факультэтах. Еа яе старонш ] 
целася-б часцей суетракаць | 
стоўныя выступденні вомсш 
скіх актывістаў, грунтоўныл 
тыкулы з аналізам комсамо; 
работы, павучальныя расшн | 
тым, як наладзілі сваю дэі 
лепшыя групы, факультэцкія I 
і  г. д. У  рэдакцыі універсік 
шматтыражнай газеты ёсць 1 
вы зрабіць яе баявым памоч 
вялікага атрада комсамольскіх і 
вістаў старэйшай ВНУ рэспубж 

(«Чырвоная эме> 
ад 3 студзеня 1954 годэі

;Н»}«
Ч і

Зімовы адпачынак студэнтаў
Культурна і весела адпачылі сту 

дэнты нашага універсітэта ў час 
зімовых канікул. Многія студэнты 
праводзілі канікулы ва універсітэце 
Тут неаднаразова наладжваліся ве- 
чары, на якіх дэманстраваліся ма- 
стацкія і дакументальныя кінофіль- 
мы, чыталіся даклады і  праводзілі- 
ся гутаркі з выбаршчыкамі. Сту- 
дэнты універсітэта ўдзельнічалі ў 
агульнагарадскіх вечарах адпачын- 
ку студэнтаў Мінска, сустракаліся 
з пісьменнікамі і  маладымі арты- 
стамі мінскіх тэатраў. Камітэт 
комсамола арганізаваў два культпа- 
ходы на спектаклі «Не йазываючы 
празвішчаў» і «Маладая гвардыя»; 
праўленне клуба нападеіла культ-

паход у  Беларускі драматМ 
тэатр на «Нору», у якім прк 
ўдзел звыш трохсот студэнтаў. ]

Студэнты-спартсмены універ 
та выязджалі ў агіттурысцкі пр̂  
Яны наведалі калгасы Дзері 
скага, Слуцкага і другіх раёнаў| 
шай вобласці, дзе правялі з ка 
нікамі гутаркі аб прадстаячых I 
барах у Вярхоўны Совет СССР.

Студэнты, якія адпачывалі д| 
прачыталі для насельніцтва 
дакладаў на самыя разнастаі 
тэмы.

Мвогія студэнты правялі ваі 
лы ў дамах адпачынву ю* 
«Ждановічы» і  «Ашмяяы».
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З І М О В А Я  С Е С І Я  З А В О Ч Н І К А Ў
За апошнія гады значна ўзрасля 
льнасць навучаючыхся на завоч- 

аддзяленні Беларускага дзяр 
яўнага універсітэта імя В. I. Леніна. 
лі ў 1952— 19оЗ навучальныч 
де тут займалася 1300 чалавек. 
к зараа вышэйшую адукацык 

шаяхам завочнага навучаннл атры 
«оУваюць звыш 1500 студэнтаў. 
У параўнанні з 1946 годам кантын- 

Піі*ент завочнікаў узрос у 2 з лішнім 
 ̂ іэы. 3 году ў год павялічваецца 
і колькасць заканчваючых універ 
еітэт. Калі ў 1947 годзе завочна. 
•ддзяленпе выпусціла 10 чалавек, 

к у мінулым навучальным годз'- 
ты лік дасягнуў 140. Сёлетні вы- 
к будзе самым вялікім за ўсе 

ды існавання завочнага аддзялсн- 
—  да заканчэння універсітэто 
хтуюцца 170 аавочнікаў.
Днямі на завочным аддзяленні 
ончыўся адказвы і напружа 
перыяд —  зімовая экзаменацыіі- 

лабараторная сесія. Ёй папярэд 
:ада старанная, дасканальная пад- 
хтоЎка.
Рэктарат сумесна з кафедрамі 

ігадзя прыняў усе ыеры, неабход- 
іыя для таго, каб зрабіць усё маг- 
іынае для паспяховага выкананші 
учэонага плана зімовай сесіі. 

Зімовая экзаменацыйна-лабара- 
>рнал сесія падвяла вынікі работы 
гудэнтаў-завочнікаў за першае 
аўгоддзе. 3 першых-жа дзён наву- 
альнага года студэнтаы былі раз- 
ідзены і разасланы праграмы, тэ- 
атыкл кантрольных і курсавыч 
дбот, указанні па напісанню іх. 
ііскі неабходнай літаратуры. Ад- 
ічасова праводзіліся кансультацыі, 
аючыя сваёй мэтай аказанне дапа- 
эгі студэнтам у выканапні гэтых 
ібот.
Вялікая работа была прароблені 

Іфедрамі і дэканатамі ў час самоіі 
еіі. Галоўнай задачай іх у гэты 
:рыяд быў няўхільным кантроль 
і дакладным выкананнсм вучэбнз- 

плана і аа выкладаннсм чытае- 
іга натэрыяла.

1
г

Завочным аддзяленнем былі вы- 
чарыстаны ўсе меры для таго, 'каб 
лмовая экзаменацыйпа-лабараторна.ч 
■есія прайшла на вьгсокім ідэйна- 
гэарэтычным і арганізацыйным 
/зроўні. Як вядома, спецыфіка за- 
ючнага навучання патрабуе ад 
драфесарска-выпладчыцкага саставу 
іялікага педагагічнага вопыту і 
мення. Пагэтаму для чытання аб- 
орных лекцын былі прыцягнуты 

тысокакваліфікаваныя кадры вы- 
ладчыкаў. Шматлікія водгукі сту- 
штаў-завочніпаў сведчаць аб тым, 
іто высопім узроўнем падрыхтоўткі, 
іісласцю, змястоўнасцю вызнача- 

ііся лекцыі дацэнтаў А. X. Шкляра. 
П. Турэцкага, М. П. Халімаповіча, 

андыдатаў навук Д. Е. Фактарові- 
а, Г. М. Трухнова, Г. М. Діўшыца, 
(. Е. Рагозіна, В. А. Захаравай і 
чшых. Плспяховаму правядзенню 
■сіі ў значнай ступені садзенніча- 
а і тое, што для завочнікаў, акра- 
я абзорных лспцый, сістэматычна 
:аладжваліся групавыя і індывіду- 
дьныя кансультацыі, аказвалася 
апамога ў выкананні неабходных 
абараторных работ.

Станоўча адбілася на ходзе зімо- 
ай гесіі аргапізаванасць і дысцып 
інавапасць саміх студэнтаў. Для 
гачы экзаменаў і залікаў з’явілася 
;аля 80 працэнтаў ад агульнага 
іку студэнтаў-завочнікаў.

Сур’ёзпа аднёсся да правядзення 
есіі і прафесарека-выкладчыцкі 
астаў. За ўвесь час з іх боку не 

іыло ніводнага выпадку зрыву за- 
чяткаў або экзамснаў.

Вялікая падрыхтоўчая работа 
ііраведзена калгктывам ззвочнага 
аддзялення, кафедрамі і дэкапатамі, 
дала гвае вынікі. Зімовая сесія за- 
почнікаЎ прайшла на болын высо- 
кім ідэйна-тэарэатычным узроўні. 
чым мінулагодняя. Аб гэтым гаво- 
оыць ужо той факт, што ў гэту 
сесію студэнты ліквідава.ді 90 пра- 
цэнтаў акадэмічпай запазычанасці 
за мінулыя гады.

На сесіі болыпасць студэнтаў- 
завочнікаў выявілі трывалыя і глы- 
бокія веды, Добрую падрыхтоўву па 
асновах марксізма-ленінізма прадэ- 
манстравалі студэнты першых кур- 
саў усіх факультэтаў. Пяцікурснікі 
паспяхова здалі экзамен па дыялек- 
тычнаму ыатэрыялізму. Добрас ве- 
данне палітычнай эканоміі завочні- 
вамі адзначае экзаыінатар дацэпг 
3. А. Тамашэвіч. На высокім узроў- 
ні правялі сесію студэнты I і Іі 
курсаў аддзялення журналістыкі.

Паспяховаму правядзенню зімо- 
вай сесіі садзейнічала добрая работн 
чытальнай залы, бібліятэкі, кабіне- 
таў і лабараторый, дзе праводзіліся 
практычныя заняткі студэнтаў. Ад- 
міністратыўна-гаспадарчая частка 
універсітэта ў цэлым паспяхова 
справілася з задавальненнем жьтллё- 
ва-бытавых умоў завочнікаў. Усо 
студэнты на час сесіі былі забяспе- 
чаны інтэрнатам і пасцельнымі 
прыналежнасці.

Зіыовая сесія закончылася. Але 
работа завочнага аддзялення на гэ- 
тым не спыняецца. Дэканаты пад- 
водзяць канчатковыя вынікі сесіі, 
рыхтуюцца тэарэтычныя дапаыож- 
нікі для студэнтаў-завочнікаў. Уліч- 
ваюцца недахопы, выявіўшыяся ў 
часе сесіі, прымаюцца захады да 
ўхіленне іх у будучай рабоце.

Прайшоўшая экзаменацыйна-ла- 
бараторная сесія падвяла вынікі 
работы завочнага аддзялення зн 
паўгоддзе, з явілася нраверкай та- 
го, як ажыццяўляецца падрыхтоў- 
ка кадраў інтэлігекцыі шляхан за- 
вочнага навуяання. Вопыт прайшоў- 
шай еесіі будзе скарыстан супра- 
цоўнікамі завочнага аддзялення і 
ўсёй грамадскасцю універсітэта нры 
правядзенні больш складанай і  ад- 
казнай летнлй экэаненацыйна-лаба- 
раторнай сесіі завочнікаў.

А. Я. МАЛЫШАУ,
прарэктар БДУ Імя В. I. Ланіна 

па эавочнаму навучанню.

Н А В І Н Ы  Т Э Х Н І Н І
Ёока пранізаў востры, нясцерпны 

боль. Маленькая крупінка, драбпют- 
кі асколак трапіў, упіўся ў вока і 
чагубіўся недзе ў яго тканях. Па- 
трэбна неадкладна ўдаліць асколак 
Урач павінеп ведаць яго фізічныя 
ўласцівасці. Калі асколак сталёвы, 
яго ўдаляюць электрамагнітам, калі 
не —  прымянлюць іншыя метады.

На ленінградскім заводзе «Чыр- 
вонагвардзеец» сумесна з супрацоў- 
нікамі Ленінградскага афталмала- 
гічнага інстытута сканструяван 
партатыўны, пераносны прыбор —  
металафон. 3 яго дапамогай можна 
вызначыць і  ыесцазнаходжанне і 
фізічныя ўласцівасці крупінкі, якая 
трапіла ў вока.

Металафон дазваляе адшукваць 
драбнюткія асколкі вагой да 1 мілі- 
грама на адлегласці 1— 1,5 мм.

. * **
Сонечпы прамень упаў на сцяну, 

і яна заблішчэла. Здаецца, што 
шпалеры, якімі абклеены пакой, 
ахаваны шклом. Вы ўглядаецеся і 
чаўважваеце, што на шпалерах са- 
чраўды ёсць слой празрыстага ве- 
шчаства з вельмі гладкай паверх- 
насцю. Аднак, гэта не шкло, а 
плёнка з смалападобных прадуктаў. 
Яна досыць трывалая, негаручая, 
на яе не дзейнічаюць ыашыннае 
часла, бензін, эцілавы спірт, слабыэ 
чіслоты і шчолачы. Плёнка не вы- 
гарае, не паддаецца ўздзеянню фар 
буючых вяшчэстваў. Ачысціць 
плёяку ад пылу ці плям чарніла або 
тушы можпа звычайнай мокрай 
трапкай.

Шпалерамі, якія пакрыты такой 
пдёнкай, ужо абклесны пакоі ў не- 
каторых дамах адпачынку, каюты 
марксіх параходаў, сцены канды- 
тарскіх цэхаў. Зроблены сталы, пры 
позірку на якія таксама можна ўз- 
нікнуць уяўленне, пгго яны пакры- 
ты шклом. Але гэта зной-жа тая 
плёнка.

У навукова-даследчым інстытуцз 
фанеры, дзе распрацавана тэхнало- 
гія прыгатавання шклопадобнай 
плснкі, можна ўбачыць драўляныя 
шчыты, на якіх пад слоем плёнкі 
бачны літаграфіі, малюпкі, фатагра- 
фіі. Плёнка ахоўвае іх ад пашкодж- 
ваннлў. ад уздзеяння пылу, віль- 
гаці. ♦ «*

Перад намі друкарскі шрыфт 
ручнога набору. Літары яго, альбо 
ліцеры, як называюць паліграфісты, 
не адрозніваюцца ні форман, ні ко- 
лерам ад ліцер звычапнага шрыфту. 
Але вось ыы бярэм дзве вельмі па- 
добныя адна да другой літары і 
адчуваем у адной ручэ цяжкі кава- 
лачак металу, а ў другой — амаль 
невясомы прадмет.

У  чым-жа справа?
Аказваецца, адна літара адліта 

:> гарту, г. з. са сплаву свінца, 
волава і сурчы, якія выпарыстоўва 
к цца звычайнд для вырабу друкар- 
ькага шрыфту, адругая— з пластыч- 
най ыасы.

Пластмасавы шрыфт выраблен у 
Маскве, на шрыфталіцейным заводзе 
Саюзапаліграфпрома Міністэрства 
культуры СССР. Ён мае вялікія пе- 
равагі над звычайным шрыфтам. 
Па-першае ён у дзесяць разоў ляг- 
чэй за металічны і па гэтай пры- 
чыне больш зручны пры транспар- 
тьгроўцы і запраўцы ў друкарную 
машыну. Па-другое, пры яго пры- 
гатаванні зусім няма патрэбы ў 
дсрагакаштуючых каляровых мета- 
лах. Таму ў масавай вытворчасці 
ён абыходзіцца ў 7— 8 разоў тан- 
ней. Па-трэцяе, пластмасавы шрыфг 
вытрымлівае 150 тысяч водціскаў 
да першай дэфармацыі малюнку лі- 
тар, тады як гартавы не звыш 40 
тысяч. Пры халодным-жа матрыцы- 
раванні ён пераўзыходзіць гартавы 
шрыфт у  дзесяткі разоў.

(Па старонках часопіса 
«Тэхніна —  моладэі»).

Аб самастойнай працы студэнтаў
'Самастойная работа студэнтаў 
е выключна вялікае значэнне 
іа з’яўлясцца пеад’емнай, састаў 
й часткай усёй вучобы студэн- 
ў. займае першаступеннае месца 
справе падрыхтоўкі высокаквалі- 
каваных спецыялістаў— усебакова 
укаваных будаўніпоў комунізма 
нашай краіне.
Важнасць самастоГшай работы 
дкрэсліпалі класікі марксізма- 
іінізма. «Веды,—указнаў Маркс,— 

іі; шодзлці. не самі, а імі неабходпа 
іалодаць ва ўпартай, настопліваГі 

,)||)ацы».
В. I. Ленін у 1919 годзе ў сваіч 

|кцыях для студэнтаў Свсрдлоў 
|ага універсітэта пеаднаразова ад- 
ічаў неабходнасць самастоннаГі 
іты, у выніку япоіі всды робяц- 

ца перакананнямі, і мы можам «па- 
'•пяхова адстоііваць іх перад кім 
рчаш і калі хочаш».

‘ Д У  1920 годзе Владзімір Ільіч зноў 
гэтую-ж . думку ў прамове 

н& III з’ездзе комсамола, заклікаў- 
ііі моладзь вучыцца комунізму 
К, каб ён не быў чымсьці завуча- 
Вм, «а быў тым, што вамі самімі 

Юадумана».
'Т  I. В. Сталін у прамове на VIII 
Чіздзе комсамола ў 1928 годзе воб- 
ш на  параўноўваў павуку з крэпа- 

і заклікаў моладзь да рэволю- 
ната падыходу да навукі, да

ўвлзвання павукі з задачамі кому- 
ністычнага будаўніцтва.

Выдатныя думкі, якія маюць не- 
пасрздцае дачыпенпе да самастой- 
най работы, выказваў у пісьме да 
совсцкай моладзі лкадэмік 1. П. 
ІІаўлаў. Ёп указваў на тое, што 
неабходпа прывучаць сябе да стро- 
гяіі паслпдоўнасці ў пакапленні ве- 
даў, пывучаць азы навукі, перш 
чым узынсці на іх вяршыню. I. П. 
Паўлаў раіў моладзі прывучаць сяб» 
да стрыманасці і цярпснпя ў рабо- 
це, да настоіілівага вывучэння і 
сунастаўлеіііія фактаў. Піеьмо за- 
канчвалася заклікам: «Будзьце па- 
лымянымі ў вашаіі рабоце, у вашых 
ношуках».

С.ювы вялікага вучонага і патры- 
ёта нашай Радзімы служаць дэвізам 
для совецкаіі моладзі, лкая пры- 
свяціла еябе навуцы, клічуць яе 
да актыўнан творчан самаетойпай 
работы.

Самастойная работа студэнтаў 
надзвычан разнабаковая і шмат- 
гранная. Асноўным відам яе з’яўля- 
ецца работа над кнігай.

Вялікае значэнне мае правільны 
выбар кнігі. Н. К. Крупская вучы- 
ла, што кніга павінна быць доступ- 
наіі па сванму зместу і мове 

1 «Брацца 8« непасі.тьную кнігу —

значыць растрачваць дарэмна сілы 
і памарна ўбіваць час»,—  указва- 
ла яна. 3 абранай кнігай неабходна 
перш за ўсё азнаёміцца ? агульных 
рысах: звярнуць увагу на год, мес- 
ца выдання, потым азнаёміцца са 
зместам кнігі па аглаўленню і пра- 
чытаць уступ. Усё гэта дазволіці 
скласці агульпае ўяўленне аб кні- 
зе ў цэлыы. Далей неабходна ўсвя- 
доміць мэтавую ўстаноўку сваёб 
самастойнай работы і толькі пасля 
гэтага прыетупіць да чытання кні- 
гі.

Чытаць кпігу патрэбна всльм’ 
ўважліва, не спягааючыся «Глытап- 
не— шкодная справа» (П. К. Круп- 
ская). Чытаючы кнігу, нельга ні на 
адну мінуту губляць асноўную ідэю 
твора. Гэта дае магчымасць лепш 
асэнсаваць змест чытаемай кнігі, 
зрабіць яго сваім здабыткам.

У працэсе чытання пеабходна 
выкарыстоўваць маючыяся ў кнізе 
мзлюнкі, схемы, дыяграмы, карты 
Усё гэта дапаможа лепшаму разу- 
менню і засваенню зместу. Шыро- 
кага выкарыстоўвання заслугоўвае 
і слоўнік. Ён дазваляе разабрацца ў 
асобных незразумелых словах, што 
таксама спрыяе лепшаму разуменню 
чытаемай кнігі.

Пры чытанні кнігі карысна весці 
запісы ў рабочым сшытку. Сюды 
заносяцца асобныя факты, цыфры,

імёны гістарычных дзеячоў, арыгі- 
нальныя думкі аўтара. Усе гэтыя 
апісы з несумненнай карысцю мо- 
уць быць выкарыстаны пры пад- 
іыхтоўцы да практычных і  семінар- 
кіх заняткаў, а заты.м да залікаў 

і экзаменаў.

Класікі марксізма-ленінізма ні- 
;олі не чыталі кнігу наогул, а 
таранна чэрпалі і здабывалі з яс 

леабходны ыатэрыял. Іх вопыт у 
,’этых адносінах з ’яўляецца вельмі 
каштоўным і карысным длл нас.

Характарызуючы метад сваёй са- 
частойпай работы, Маркс падкрэс- 
ліваў: «...я засвоіў сабе звычай 
рабіць вытрымкі з усіх прачытаных 
чной кніг... суправаджаючы іх 
уласнымі заметкаыі».

В, I. Ленін і I. В. Сталін не 
толькі чыталі, але і здабывалі з 
прачытаных кніг неабходны матэ 
рыял. Сястра В. I. Леніна ў сваіх 
успамінах прыводзіць словы Владзі- 
ыіра Ільіча аб тым, што «простз 
чытаць розныя кнігі— мала сэнсу», 
а што трэба чытаць іх па плану і 
здабываць неабходны матэрыял.

Акрамя беглых запісаў, якія не- 
абходна рабіць у час чытання, іс- 
нуюць і іншыя формы здабывання 
натэрыялу з прачытанай кнігі. 
Да ліку гвтых форм адносяцца кан- 
спектаванне і выпіска цытат.

Пад канспектаваннем разумеецца 
кароткае ізлажэнне на паперы пра- 
чытанан кн ігі сваімі словамі.

П. К. Крупская рэкамендуе кан- 
спектаваць кожны раздзел пасля яго 
прачытання. Гэта дае ыагчымасцг, 
пазбегнуць кароткага і павярхоў- 
пага ізлажэпня.

Уважлівас чытанне кнігі з’яўля- 
ецца неабходнан у.мован здабывання 
матэрыялу ў форме цытат. Уласную 
кнігу трэба пе толькі чытаць, але 
і падкрэсліваць найболып істотнае. 
Пры чытанні бібліятэчнан кнігі пі- 
якіх падкрэеліванняў рабіць нель- 
га, а істотныя месцы палсжыцг. ад- 
зпачаць у рабочы.м сшытку. Выпі- 
саная цытата бярэцца ў двукоссі, 
прапушчаныя словы абазначаюцца 
шматкроп’ем, дакладна ўказваецца 
крыніца цытаты: аўтар, назва кні- 

■гі, старопка, год выдання.
Н. К. Крупская рэкамендуе вы- 

пісваць цытаты пасля прачытаннл 
ўсёй кнігі, калі яшчэ раз прадума- 
пы падкрэсленыя істотныя ыесцы і 
зроблен адбор найболып важнага і 
галоўнага.

Такім чынам уменне самастоГша 
працаваць пад кпігаіі прыходзіць не 
само, не адразу, а даецца ў працэсе 
ўпартай вучобы. Толькі авалоданне 
навыкамі самастоіінай працы забя- 
спечвае сістэыатычныя, глыбокія і 
трывалыя веды.

Кандыдат педагагічных навук,
Л. В. Ш АШ К09.
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Да 300-годдзя ўз'еднання Украіны з Расіяй
Рэктарат і партыйнае бюро уні 

версітэта распрацлвалі план мера- 
прырмстваў, якія будуць праведзе- 
ны ў сувязі з 300-годдзем уз’еднан- 
пя Украіны з Расіяй.

У красавіку бягучага года нала- 
джваецца сесія Вучонага Совета 
універсітэта, на якой будуць за* 
слуханы даклады дацэнта А. I.
Сідарэнкі •Уз'е.днанне Украіны .<
Расіяй і яго гістарычнае значэннеч> 
і дацэнта Л. С. Абецэдарскаг.ч 
нУдзел беларускага народа ў выз- 
валенчай барацьбе 1048— 1654 га- 
доТ». Сесію мяркуецця правссці л 
удзелам прадстаўнікоў брацкагл 
Кіеўскага дзяржаўнага універсітэта. I

Вудз  ̂ праведз**на ўрачыстас па- 
седчганнс студэнтаў, прафесарска^ 
вык.іадчыцкага і адміністратыўна ■ 
гаспадарчага саставу. Універсітэц- і на вуліцы Свердлова. Еалектыў ма-

•і калектыў мастанкай самадзейна- 
ці рыхтуе да гэтага паседжання 
овую нраграму. Памечана наладзіць 

•аксама агульнауніверсітэцкі літа- 
ітурны вечар, прысвечаны знамя- 

іальнай даце ў жыцці совецкіх на- 
•одаў. Тэматычныя вечары, прысве- 
іаныя 300-годдзю ўз'еднання Укра- 
ны з Расіяй, вырашана правссці 
іл ўсіх факультэтах універсітэта.

У дні ўрачыстасцей выйдуць 
гпецріялыіыя нумары шматтыраж- 
нан газеты універсітэта «За сталін- 
скія кадры», а таксама факультэц- 
кіх і аддзяленчаскіх насценных га- 
чет, Сіламі еупрацоўнікаў універсі- 
тэцкай бібліятэкі арганізуюцца 
выстаўкі літаратуры, прысвечанай 
слаўнан гадавіне ўз’еднання, у па- 
мяшканні універсітэта і ў інтэрнаце

стацкай самадзейнасці са спецыяль- 
на падрыхтаванай праграмай наве- 
дае калгасы Дзержынскага раёна.

Навуковыя супрацоўнікі і сту- 
дэнты універсітэта выступаюць з 
чытаннем лскцый і дакладаў, пры- 
свечаных 300-годдзю ўз’еднання 
Украіны з Расіяй. На гэтыю-ж 
тэму друкуецца шэраг артыкулаў 
выкладчыкаў універсітэта ў рэспуб- 
ліканскім перыядычным друку 
Нядаўна вышла з друку брашурл 
дацэнта нашага універсітэта Л. С 
Абецэдарскага аб удзеле беларуска 
га народа ў вызваленчай барацьбр 
1648— 1654 гадоў. Праца выдадяе- 
на Дзяржаўным выдавецтвам БССР.

Выказана пажаданне абмяняцца 
дэлеглцыямі навуковых супрацоў 
пікаў і студэнтаў з Кіеўскім дзяр- 
жаўным універсітэтам.

ФІЗКУЛЬТУРА I СПОРТ

СУСТРЭЧА 3 СЯБРАМІ
1 лютага ў памяшканні універ- 

сітэцкага клуба адбыўся вечар су- 
стрэчы студэнтаў нашага універсі- 
тэта са студантамі-спартсменамі 
брацкіх рэспублік, якія прыехалі ў 
Мінск для ўдзелу ў спаборніцтвах 
на пяршынства ДСТ «Навука» па 
плаванню, воднаму поло і прыжкам 
у ваду.

Ад імя студэнтаў БДУ гасцей 
таў старшыня нізавога совета І  
«НаЕука» Б. Сакалоў. 3 прывіта 
ным словам да беларускіх студэн 
звярнуліся прадстаўнікі Тартусг 
універсітэта і Тбіліскага політэхя' 
нага інстытута.АБ ЗНАЧЭННІ ЗАНЯТКАЎ ФІЗКУЛЬТУРАЙ І СПОРТАМ

Совецкая навука ўстанавіла срод- . знаходзяцца ў сядзячым становг 
кі, якія садзейнічаюць барацьбе заІМалая фізічная рухомасць у сі

№ Ы Ц Ц Ё  С Т У Д Э Н Т А Ў  З А  Р У Б Я Ж О М
Пераважная большасць італьян 

скай моладзі пазііаўлепа магчымасц: 
атрымаць вышэйшую адукацыю і 
вымушчна шукаць працу, каб да 
намаі аць сям і. Не ўстроіушыся > 
Іта.ш, ынопя тысячы юнакоў эмі 
грушць. Што датычыць паступаш 
чых у вышэйшуш шко.іу, дык янь 
нярэдка не могуць абраць будучаі 
снецыяльнасці, зыходзячы са сваі 
здолінасцеіі і імкнешіяу. У надзе 
на які-небудзь заробак студэнть 
абіраюць галоўным чынам факуль 
гэты з неабавязковым наведваннем

Але вось малады чалавек зда̂  
уступьыя экзамены. Цяпер ён паві 
цсн вырашыць праблему: дзе брац 
сродкі, каб нлаціць за вучобу? ІІя 
да'іна быу выдадзсны закон аб 
павышэнні нлаты за навучанне, ■ 
тысячы студэнтаў вымушаны кі 
даць вучэнне. Адзіп толькі Неа- 
палітанскі універсітэт пакінул 
тысячы навучаючыхся. Па самы 
сцінлых падліках, штомесячна 
ўтрыманне студэнта (уключаючы 
плату за навучанне, харчаванне і 
квАТэру) складае 50 тысяч лір. Та- 
кіх сродкаў у Італіі не маюць нават 
забяслечаныя сем’ і інтэлігенцыі, не 
кажучы ўжо аб высокакваліфіка 
паных рабочых, месячная зарплата 
якіх не перггвышАе 60 тмсяч лір 
У суму 50 тысяч лір не ўваходзяці 
вы-іаткі на пакулку вучэбных да- 
нгможнікііў, яаія ў Італіі надта 
дармгія. Часоніс «\іоуіо операйо> 
прыт.оізііш ддгшя аб<. едапапня не- 
кальг.іх іта.іьяь::«Іх універсітэтаў. 
А 80 пріцэнтаў усіх
і уіэнтаў м ’ мліўць ' пчымасці ца- 
быць цддт-■«імікі і вучэбныя дапа- 
можнікі.

Няі унігкам .шерыкашкіх мана 
інь.лі многім прачыс.ювыя П[аі;іры 
емствы Іта.ііІ закрыліся. Г / ііі пн 
вяло за і лбоП ім^кае знііі імнс ліку 
стуіэнтаў. якія ід\ць на іглынср- 
ныя факу.іы.ііы ІІ/мімінасцца іік 
наьучаюымхі я і «ь-сінх , ц«,і
таў За 7 з 1415 1952 іты
КОЛЬКаі Ць С7 . •і.тау у ІТі .ПЛІМі СІ 
унінерсітэтах скараці.іасн Пі4
М|і^н>мгаў.

Іта::ьянекая вышэйшая шмыа ік* 
Тріднт-іых, і.іыбокіх ведаў, т;п 

рэтычіы ІТурс др.тнна замацоўт ц 
ца Лрактыкай. ІІОІІЛІЬНЦЬ 
ны х  нануча.іыіых усіаіюў у Ьа- 
»:іі востра адчувае нястачу лабар.і 
торый, спецыя.іьныл кабцюіау. бмі- 
л іітэк, мікраькопаў і іншы\ муч.б- 
мых дапаможнікаў

Прагрэсіўная ш і  і.ш ы і ц ы н . і > 
чаргу самі гтудан іы ,  усё 

ПАі'гойл ішей патрабуюць аздараўлон 
"“ л т  0*174

я італьянскай вышэйшай пгколы. | заходнегерманскага студэнта ў 
гетодыка выклатання, заснаваная 150 марак пятая частка студэнтаў 
і  схаляетыцы і зуброжцы, павінна мае штомесячны даход да 50 марак, 

упіць мссца глыбопаму практыч- ка.тя паловы— ад 50 да 100 і яшчз 
ч.чу засваеншо навуковых дысцып- каля пятай часткі— ад 100 да 150, 
н. Па ініцыятыве студэптаў фізі- Толькі 5,4 працэнта студэнтаў ат- 
ч-матэматычнага факультэта Рым- рымліваюць штомесячна звыш 150 
ага універсітэта быў створан марак. Еаб працягваць вучобу, па- 

Вучэбны цэнтр», задаяа якога —  даўляючая маса студэнтаў выму- 
•шеГшічаць выпрацоўцы новага шана сумяшчаць вучобу з работай. 
'стаду выкладаяня, адпавядаючага «Наша навучаючаяся моладзь жыве 
учасным патрабаванням. Гэты ў галечы»,—  рэзюміруе прафесар 
энтр выступіў, напрыклад, супраць Хармсен у часопісе «Эрцтліхе вохен- 
ыкладання курса гісторыі, які не шрыфт». Заспоўваючыся на даных 
ляніўся з часоў фашызма,калі ас-

даўгалецце, дапамагаюць пазбегнуць 
заўчаснага старэння арганізма 
Важнсйшае месца сярод іх нале- 
жыць фізічнаму выхаванню. Яно 
з’ яўляецца важнай зброяй у бараць- 
бе за даўгалецце, каштоўнейшым 
сродкам умацавання здароўя чала- 
века. Разумны адпачынак, які ўклю- 
чае ў сябе выкарыстанне сродкаў 
фізічнай культуры (штодзённал 
гімнастыка, водныя працэдуры за- 
гартоўвання, заняткі іграмі і спор- 
там), прыводзіць да палепшаннл 
ўсіх функцый арганізма і, у пер- 
шую чаргу, да ўдасканальвання 
Функцый нервовай сістэмы, абмену 
вяшчэстваў, узмацнення функцый 
асобных звенняў і  ўсёй сістэмы 
кровазвароту.

Фізічныя практыкаванні ўдаска- 
яальваюць дзейнасць дыяфрагыы і 
дыхальных ыышцаў, павяліч-

• \ная ўвага ўдзялялася апіганню 
'тваў, усхваленню гепералаў і 
гаёўнікаў, калі свядома фальсіфі- 
•••яліся аб’ектыўныя ацэнкі фак- 
аў і асоб.

V мінулым годзе на VI кангрэсе 
тудэнтаў Рымскага універсітэта 
'ногія дэлегаты выказалі думку,

соцыяльнага і санітарнага абследа- I ваецца рухавасць грудной клеткі і 
вання Гамбургскага універсітэта, ёп I жыппёвая ёмкасць лёгкіх. Дзякую- 
падкрэслівае, што трэць студэнтаў і чы заняткам фізічнай культурай
і адна семая студэнтак не атрымлі- 
ваюць ніякай матэрыяльнай пад- 
трымкі і жывуць толькі на сродкі, 
якія здабываюць саыі. Не ыенш 
чвэрці студэнтаў, вымушаных пра- 
цаваць, не маюць часу ні для нар-

то студэпты Італіі пе павінны за- ыальных заняткау, ні для павышэн-
ня свайго культурнага ўзроўню. 
Многія студэнты працуюць у час 
канікул.

Але жыццёвы ўзровепь працую- 
чых студэнтаў мала чым адрозні- 
ваецца ад непрацуючых. Іх праца 
аплачваецца дрэнна.

У друку і  на розных сходах сту- 
дэнты выступаюць з патрабаван- 

, нямі палепшыць уыовы жыцця і 
’ вучобы. Іх дэлегацыі не раз спраба- 
(валі дабіцца прыёму ў канцлера 
Адэнауэра, але ў яго для гэтага «не 
знаходзілася» часу. Толькі 1 верас- 
ня мінулага года ен прыняў студэн- 
цкую дэлегацыю. Прычына такой 
«гасціннасці» тлумачылася вельыі 
проста: на С вераспя, як вядома, 
былі прызначаны выбары ў заходне- 
гсрманскі бундэстаг («парламент»). 
Лдэнауэр заявіў, што заўседы гатоў 
пыслухаць нрэтэнзіі і просьбы сту- 
дэнтаў, падтрымаць іх справядлі- 
пыя патрабаванні. Але Адэнауэр не 
наабяцаў ім, вядома, скараціць асіг- 
напанні на аднаўленне вермахта 
(уэброеных сіл), павялічыць сродкі 
па наленшаіше ўмоў вучобы і жыц- 
ця студэнцтва.

Выбары нрайшлі, і урад» Адэ- 
науэра па-ранейшаму павялічна** 
аеігнаванні на ваенныя мэты, у 
той-жа чаг гкарачае ныдаткі на 

іукацыю. *
Жыццё етудэнтаў ЗаходняЙ І’ер- 

мйпіі няснынна пагаршаецца. Іх 
)дллам застаюцца галечя. здэекі, 
зчагуйгтва.

(Ул. (кф).
Снаоочаны артынул «Соватснойм ц й ы ім ш »  « і  4  л м тага 1 06 4  г .) .

"авацца ў баку ад барацьбы за 
іраджэнне італьянскай культуры, 
казвалі на адрыў італьянспай 
ультуры ад жыцця сраіны, па ім- 
понне прапячых колаў стварыць 

новыя перашкоды на шляху моладзі# 
ыступалі супраць беспрацоў’я, па- 
рабавалі сумесных дзеяпняў з 
рофсаюзамі ў барацьбс за права па 
лукацыю, пратэстапалі супраць 
авелічэння платы за павучанне.

Усё больш настойліва і рашуч і 
учыць голас італьянскага студэнц- 

тпа, якос ўцэўнена ў тым, што яго 
барацьба супраць запяладу і крызі- 
еа сістэміл вышэйшай адукацыі —  
уклад у барлці.бу за мір.

А. АЛЕКСАНДРАУ.
V шахцс «ГнеЯзенау», паблізу 

ад Эссена, у выніку няшчаснага 
пып?ідку загінуў студэнт Гюнтэр 
ІНр.ііім Гэта адбылося за некалькі 

да таю, як Гчі павінен быў 
мярпуцца па вучобу ў евой Інсты- 
туг. У час кАііікул Гюнтэр праца- 
ваў шахцёрам, каб лабягпечыць 
«ваё Іемаванне у новым павучаль- 
ш.ім годзе.

Гэіы факт, аб якім паш-дам.іяе 
чагопіг ' Кеенмрлые гтудепчеекне 
новоі’ ііі , а.міц .! ммоііх, якія свед- 
чаць аб катасірафічным становішчы 
• 1 УДі'МікгіЙ ммладзі у Эаходняіі Ггр- 
маніі.

Гамлц Дэйч.і шту I (ІІТэНЦ 'ЙтуНІ 
інпіа, што т і і . к і  5 працэііты сту- 
ьнггаў— д.л-ці рабочых і 6 працэп- 

ч.ігьы сят  й ііізкііііплАЧнаі'МЫХ 
с іуд.ачм \ . І’ <н.ія шшучаючыяся н* 
атрыя.іівбі’Ць іііякай м»п>рыя.іьнай 
.ыіым.іп Цры афіцыя.іыіын што-
Меся'ЦГі.т м ц.ілгі-, гяшіцц мішмымжі

памяншаюцца або зусім знікаюць 
наглядаючыяся ў асобных людзей 
суб’ектыўныя адчуванні недастат- 
ковасці кровазвароту, адышка, сэр- 
цабіенне, празмерная стомленаспь 
пры фізічнай нагрузцы і г. д. У 
поўных людзей памяншаецца вагз 
і акружнасць жывата. Дзякуючы 
ўмацаванню і ўдасканальванню тка- 
ней, органаў, сістэм і ўсяго арга- 
нізма павышаецца яго здольнасць 
супраціўлення многім захвараваль- 
ным працэсам.

Апрамя таго, фізічныя практыка- 
ванні ўплываюць і.н а  рухальную 
сістэму —  мышцы, звязкі, суставы 
і г. д. Як паказалі навуковыя дас- 
ледванні, фізічныя практыкаванні, 
якія праводзяцца пад кантролем 
кары вялікіх паўшар’яў галаўногч 
мазга, прыводзяць у дзейнасць 
увесь гэты рухальны апарат, пры- 
мушаюць хутчэй функцыянаваць 
цэнтральную нервовую сістэму. За- 
няткі фізкультурай і спортам абу- 
джаюць у чалавека эмоцыі бадзёра- 
сці, жыццёрадаснасці, упэўнена- 
сці ў сваіх сілах.

Уключэнне ў паўсядзённы рэжым 
элемснтаў фізічнай культуры зусім 
неабходна ўсім людзям, асабліва 
гэта важна для людзеЙ разумован 
нрацы, якія па ўмовах сваён работы 
чела рухаюцца і больніасць часу

лучэнні з параунальна вялівац 
тратай нервовай эпергіі ствз 
|шэраг неблагапрыемных умоўі 
гарманічнай жыццёдзейнасці 
нізыа.

Кожны работнік разумовай пра 
павінее уключыць у свой рэі 
жыцця рэгулярныя заняткі гЛ  
стыкай і дазіраваную хадзьбу, 
ў значнаЙ ступені будзе садзеі 
чаць захаванню здароўя і пра 
здольнасці.

Вядома, што В. I. Ленін штоіі 
на займаўся гімнастыкай. У ам 
з пісем да М. I. Ульянавая ён 
саў: «Я, па меншай меры, па св- 
му вопыту скажу, што з вяд 
задавальненнем і карысцю заші 
ся кожны дзень на сон гра 
гімнастыкан...» У пісьые да еяс] 
Владзімір Ільіч напамінае: «А 
лоўнае— не забывайся пра 
дзённую, абавязковую гімнасг 
прымушай сябе прарабляць па 
калькі дзесяткаў (без уступкі!) 
рухаў! Гэта вельмі важна!».

Е. Е. Варашылаў, гаворачы 
значэнні штодзённай фізічнай 
ніроўкі для захавання здароўя, 
крэслівае, што «... хто не ззЙі 
да рэгулярна фізічнай трэнір 
той упадабляецца чалавеву, 
свядома рашыў састарыцца іа 
год і фарсіраваць сваё адрахде

Акрамя мінімума заняткаў 
нішняй гімнастыкі і  праг 
неабходпа ўвесці ў свой рэжьа 
танне на каньках не радзей 
разу ў тыдзень, ці хадзьбу на 
жах, ігру ў валейбол, плг 
тэніс, паляванне. Супрац 
універсітэта маюць вялікія 
масці для заняткаў лыжным г 
там, а таксама для заняткаў 
цыі валейбола, якая спе 
створана для навуковых с 
нікаў. У бліжэйшы час пачне ф 
дыянаваць секцыя плавання 1 
мовым басейне.

Профсаюзная арганізацыя п 
на з усМ  сур’ёзнасцю заняцца 
пулярызацыяй фізічнан кул 
сярод работнікаў універсітэта. 
гэтай важнай і адказнай справе 
можа з усёй упэўненасцю р- 
ваць на дапамогу нагаай кафед' 
спартсменаў-актывістаў.

Загадчын мафедры фізвыхаванн 
і спорту Е. МАРНАУ.

ДА ВЕДАМА СТУДЭНТАЎ
14 дютага ў клубе універсітэта 

адбудзецца лекцыя «Берлінская апе- 
рацыя». Чытае Герой Совецкага Са- 
юза гвардыі налкоўнік Патрын. 
Пасля лекцыі кінофільм «Звязда».* #»

27 лютага будуць праводзіцца 
агульнауніверсітэцкія лыжныя спа 
борніцтвы на дыстаыцыю 18 і 10 км 
для мужчын, 8 і 5 км для жанчын.

Залік нраводзіцца па трэцяму 
разраду.

Факультэты, якія не правядуць 
да гэтага часу факультэцкіх сса-б о р ш а т м ) па іы ж н а ху  слорту, да

ўдзелу ў спаборніцтвах дапуш 
не будуць.

В. а. рэдактара I. ХАУРАТОВІЧ.1

П А П Р А Ў К А
У вртыкуле .Выш эй  уэрп»<»нь 

чабннй і навукова-днгледчам ра' 
ва ун іверс і іэце ‘ , які быў эмсшчі 
нлш"й і а э е ц е ў  нумары ®д 5 Г 
рычн ім і 19ЛЗ гола, памылковэ ў 
эвна фаыідія стлрша а 
Ліэіка-ы .тэмаі ытнага фак) дьпп^  
Л. А  Барыса* л»»бскага у дку 
працоўнікаў універсітзта, чыя г* 
была надв-ргнута крытыцы ві 
седжанні Вучоявго Соіета »л 18 рлсны 1963 года.
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