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Паводле пастановы ЦК ВЛКСМ 
29-30 чэрвеня ва ўсіх гарадах Совец-
кага Саюза будуць правадзіцца агуль-
на гарадскія і агульна-вузаўскія сту-
дэнцкія святы, прысвечаныя вынікам 
1934-1935 навучальнага года. 

На гэгых святах павінны быць па-
казаны дасягненні навучальных уста-
ноў у акадэмічнай рабоце, мастацкай, 
ваеннай і фізкультурнай самадзвй-
насці студэнцтва. На святах навучаль-

1 ных устаноў павінны быць заслуханы 
I даклады партыйных, комсамольскіх 
I і профсаюзных студзнцкіх арганізацый 
! аб праведзенай у навучальным годзе 

рабоце па палітычнаму выхаванню 
студэнцтва і паведамленні гэтых арга-
нізацый аб плане правядзення канікул. 

Да свят павінна быць прыўрочана 
прэміраванне лепшых ударнікаў вучо-
бы, прэміруючы іх галоўным чынам 
рэчамі (касцюмы, бялізна, 1 т. д.). 

ЦК ВЛКСМ абавязаў абкомы, 
крайкомы і ЦК ЛКСМ нац. рэспуб-
лік забяспечыць бесплатнае прад-
стаўленне студэнцтву 29-30 чэрвеня 
ўсіх паркаў, стадыёнаў, водных стан-
цый і арганізаваць для студэнтаў 
спецыяльныя канцэрты, спектаклі, 
кіно-сеансы і масоўкі за горадам. 

Заліковую сесію правядзем на „выдатна" 
Даць яшчэ больш высокія паказчыкі 

Універсітэт, змагаючыся за палеп-
шанне якасці падрыхтоўкі маладых 
сііецыялістаў культурнага фронта, 
пашыраючы навукова - педагагічны 
склад за кошт прыцягнення новых 
высока-кваліфікаваныі навуковых 
работнікаў, паляпшаючы метады вы-
кладання, атрымлівае новыя дасяг-
ненні, ператвараючыся ў сапраўдную 
вядучую навукова-навучальную ўс-
танову БССР. 

Вынікі надыходзячай заліковай се-
СІІ пакажуць наколькі універсітэт 
справіўся са сваімі задачам! ў гэтым 
навучальным годзе. 

Але трэба памятаць, что вынікі 
заліковай сесіі ў значнай ступені за-
лежаць ад таге, як падрыхтаваліся 
да яе 1 наколькі правільна яна пра-
водзіцца. На жаль, не гледзячы 
ла маючыйся вялікі вопыт правя-
. дЗення заліковай сесіі, у нас у пад-
рЫхтгоўцы да прадстаячай сесіі ёсць 
вельмі многа недапушчальных не-
дахопаў, частка якіх іірыводзіцца 
намі сёння ў змяшчаемых заметках. 

Многія навуковыя работнікіў апо-
шнія гадзіны, замест абагульняю-
чых лекцый, яшчэ толькі закан-
чваюцьсвае курсы ўзмоцненымі тэм-
памі і, зразумела, некаторыя з іх 

комкаюць апошнія тэмы сваёй праг-
рамы. 

Па большасці дысцыплін, якія не 
ўваходзяць у заліковую сесію, не вя-
лося бягучага ўліку і ў самыя апош-
нія дні толькі сталі выяўляць веды 
студэнтаў, ператвараючы заключныя 
канферэнцыі ў афіцыйны прыём за-
ліка за ўвесь курс. У выніку сту-
дэнты, замест аддачы большасці 
часу для падрыхтоўкі вядучых за-
ліковых дысцыплін, да самага пача-
тку заліковай былі заняты напружа-
най здачай не сесійных прадметаў. 

У многіх групах адстаючыя сту-
денты прадстаўлены самім сабе, ні-
хто і не думае арганізаваць ім да-
памогу. 

Яшчэ не адчуваецца пераключэн-
не работы бібліятэкі да заліковай 
сесіі. Студэнты яшчэ з 8 гадзін хо-
чуць знайсці месца работаць, але 
бібліятэка гэтага не ўлічвае і чы-
тальня адчыняецца аж у 10 гадзін. 
У чытальні няма вады і яе нават ва 
ўсім корпусе часта не знойдзеш. 

Выпраўленнем на хаду важней-
шых недахопаў факультэты павінны, 
змагаючыся за пераходны сцяг БДУ, 
даць яшчэ больш высокія паказчы-
кі, чым у мінулыя сесіі. 

СУР'ЁЗНЫЯ ПРАБЕЛЫ 

Усе сілы—на паспяховую здачу залікаў 
Надыходзячая заліковая сесія ста-

віць перад намі асабліва высокія за-
патрабаванні. Яна падвядзе вынікі 
гадавой работы студэнцтва і навуко-
вых работнікаў. Важнасць гэтай пра-
веркі асабліва падкрэсліваецца цяпері 
пасля гістарычных указанняў тав. Ста-
ліна аб падрыхтоўцы кадраў, 

3 чым прышоў біялагічны факуль-
тэт да заліковай? 

Большасць дысцыплін выкладалася 
на працягу года раўнамерна, без пе-

на 1 курсе фізіка скончана толькі 10/VI. 
Для паўтарэння часу не засталося. 

Больш усяго пытаннямі падрыхтоўкі 
да заліковай займалася кафедра мар-
фалогіі : сістэматыкі раслін. (Загадчык 
кафедры праф. Бордакоў) . Кафедра 
абгаварыла мэтадычны бок правядзе-
ння залікаў, вызначаны выкладчыкі 
для кансультацый; абсталявана спе-
цыяльная аўдыторыя з наглядным! 
дапаможнікамі па курсу батаніхі. Тут 
студэнты змогуць рыхтавацца да залі-

Да заліковай сесіі на фізмаце 
ў асноўным рыхтаваліся на працягу 
ўсяго навучальнага года. На пер-
шым І другім курсах працавалі гур-
ТКІ сумеснай прапрацоўкі матэрыя-
лаў, дзе аказвалася дэпамога сла-
бейшым. Студэнты забяспечаны пад-
ручнікамі І Ў асноўным праграмамі. 
Лекцыі ў гэтым годзе чыталіся глы-
бока і пашырана. (праф. Пятосін, 
Сняткоў). 

Аднак, трэ.ба сказаць, што не ўсё 
яшчэ зроблена. Ёсць яшчэ многа 
сур'ёзных недапоў у падрыхтоўцы 
да залікаў. МнОгія студэнты маюць 
вялікую акадэмзапазычанасць. Яшчэ 
да гэтага часу не ліквідавана 17 
„хвастоў", якія ў некаторых студэн-
таў трэціх курсаў цягнуцца з пер-
шага і другога курсу (Жукаборс-
кая—IU к. не здала яшчэ фізікі за 
I курс). 

Вышэйшая алгебра, вектарны 
аналіз, хімія ў апошнія дні чыта-
лася такімі шпаркімі тэмпамі, што 
студэнты не паспявалі прапрацоў-
ваць матэрыял. Фізіка і дыферэн-
цыяльная геаметрыя на другіх кур-
сах зусім не падагулены, прычым 
фізіка чыталася да 7/VI, не гледзя-
чы на загад—1/VI спыніць чытаць 
лекцыі па дысцыплінах, не ўвахо-
дзячых у заліковую сесію. Усё тэта 
сведчыць аб тым, што выкладчыкі 
даных прадметаў не .здолелі ўла-
жыцца Ў адведзеныя ім гадзіны. 

Зрывы лекцый на другіх курсах 
увайшлі у сістэму. Так сарвалкя 
лекцыі — 17/V — 2 гадзіны аналіза, 
3/Vl—2 гадзіны дыямата, за апэш-
ні час зрываліся ў кожную шасці-
дзёнку 2 гадзіны гісторыі партыі. 

Р. 3 . 

Слабейшьш не дапамагаюць 
На першым курсе групы фізікаў 

поўным ходам ідзе падрыхтоўка да 
ходзяцьу заліковую сесію, позна пачалі 
іх падагульняць і толькі зараз узяпіся 

заліковай сесіі. Па ўсіх сесійных дыс- і за падвядзенне вынікаў гадавой пас-
цыплінах курс ужо закончан і цяпері пяховасці. 
праводзіцца падагульненне і паўта-1 Другі недахоп заключаецца ў тым, 
рэнне больш цяжкіх і ўзлавых тэм. 

Але-ж на шляху падрыхтоўкі да 
заліковай сесіі не ўсё гладка. На сён-
нешні дзень ў цэнтры ўвагі студэнтаў 
знаходзяцца дысцыпліны, якія не ўва-

што не арганізаваныгурткі для падры-
хтоўкі і слабейшыя студэнты прадас-
таўлены самім сабе. 

Пантусевіч. 

У АПОШНІЯ МІНУТЫ 

рабояў. Тэорыя цесна ўвязвалася з I «^ў. Праводзяцца экскурсіі ў прыроду. 
практычнымі заняткамі. Над такімі Дэканат своечасова склаў план пра-
дысцыплінамі, як батаніка (1 курс), вядзення сесіі, што дала магчымасць 
сістэматыка раслін (3 курс) студэнты «ожнаму студэнту загадзя скласці 
сістэматычна працавалі над матэрыя-1 "^^^н падрыхтоўкі да залікаў. 
лам. На жаль, гэтага нельга сказаць! Значная работа праводзіцца па 
у адносінах д а р а д у і н ш ы х д ы с ц ы п л і н . І лініі грамадскіх арганізацый факуль-
Па некаторым прадметам меліся час- Праведзена перезаключэнне соц-
тыя зрывы, змены выкладчыкаў (паліт-
эканомія—1-ы курс, дыямат і гісторыя 
партыі—2-гі курс). Некоторыя дысцы-
пліны былі пройдзены „залпам" за 
2-3 тыдні, прычым у дзень чыталася 
па 6-8 гадзін. 

Але, не гледзячы на такія ўмовы, 
трэба канстатаваць, што ў выніку 
ўпартай работы студэнты добра засвоі-
ЛІ праграмны матэрыял. Пра гэта 
сведчаць вынікі падагульнення скон-
чаных дысцыплін, не ўваходзячых 
у сесію. 

Toe, што зроблена ў падрыхтоўцы 
да заліковай нельга лічыць дастатко-

На геалагічным факулыэце яшчэ 
не выкананы праграмы па сесійным 
дысцыплінам. 3 прычыны таге, што 
да 5-га чэрвеня праводзілася прак-
тыка; гурткі па падрыхтоўцы да 
залікаў працавалі не сістэтатычна. 
У групе „Л" 1-га курса на сённеш-
НІ дзень яшчэ не ліквідаваны 5 

ват некаторыя комсамольцы (Кора-
баў, Шумілін). 

1 толькі цяпер, у апошнія мінуты, 
калі мы ўшчыльную падыйшлі да 
заліковай сесіі на факультэце скла-
даюць планы работы гурткоў па 
дапамозе адстаючым, намячаюць 
правядзенне праверкі індывідуаль-

.хвастоў* па нямецкай мдве і ф'ізіч- j ных і групавых дагавароў. 
най геаграфіі. „Хвасты" маюць на- Іерусалімская. 

Комсамол біяфака 

дагавароў. Наладжана работа гурткоў 
самадапамогі па ўсім дысцыплінам, 
ўваходзячым у сесію. Гэтыя гурткі 
працуюць сістэматычна. 

Ход падрыхтоўкі да заліковай сесіі 
асвятляецца ў групавых штодзёнках. 

Не гледзячы на ўсе прабелы, дапу-
шчаныя ў рабоце факультэта за год, 
мы маем усе магчымасці скончыць 
навучальны год з поспехам. 

Студэнцтва прыкладзе ўсе сілы для 
таго, каб на аснове соцспаборніцтва 
І ўдарніцтва даць яшчэ лепшыя паказ-
ЧЫКІ, чым у зімовую заліковую сесію. 

Рэктарату-ж неабходна будзе ўлі-
. , чыць недахопы гэтага навучальнага вым. Агульны план факультэта не . „ . ^^ - „ ^ І года, каб не паутараць ix у будучым. -aafieTPrTftui-Tw /^оглпиаглияга ^і/а uu-auu а ' " ' J f J J J забяспечыў своечасовага сканчэння 

дысцыплін, уваходзячых у сесію. Так, Ш а ц. 

У першай палове навучальнага года 
біяфак меў многа недахопаў. Факуль-
тэт быў засмечан класаза-варожымі 
элементам!, ад якіх рашуча прышлося 
ачышчацца. Новае партыйна-комса-
мольскае кіраўніцтва біяфіка (парторг 
тав. Сіманенко і комсамольскі аргані-
затар тав. Фрыд) мабілііавала ўсю 
партыйна-комсамольс кую фганізацыю 
і ўвесь актыў на ўзняццё іалітычнага 
і культурнага выхавання комсамоль-
цаў, на палепшанне акадэмічнай ра-
боты, самастойнай работі над пад-
ручнікамі. 

Нападжана палітвучоба.-Іытаемасць 
газет правяраецца шляхаміалітінфар-
мацый; праводзіцца групаая прапра-
цоўка газетнага матэрыяа і твораў 
Леніна, Сталіна па інтэрнтам, за што 
адказваюць комсамольцы. 

Па факультэту праведзн шахматны 
турнір, арганізавана доііса, на якой 

штодзённа вывешваецца ,Правда". 
Праз газету праводзіцца абмен думак 
на мастацкія гворы. 

У галіне акадэмпаспяховасці комса-
мол факультэта служыць прыкладам 
для ўсіх студэнтаў. Лепшай комса^ 
мольскай групай па факультэту з 'яў-
ляецца група 1-га курса , Б " (комса-
мольскі арганізатар Вечар), Сярод 
комсамольцаў няма ніводнага . Н З Д " 
у большасці займаюцца на „Добра" і БД 
Не дрэнна працуе комсамольская гру-
па 2-га курса батанікаў (комсамоль-
скі арганізатар Галіонка). 

Лепшымі комсамольцамі факультэ-
та па акадэмпаспяховасці і грамадскай 
рабоце з 'яўляюцца т. т. ПузевіЧ| 
Фрыд, Шац, Партная, Галіонка, 
Найман, Пятруша, Петрашкевіч. 
Метчанка, 

Комсамолец біяфака. 


