
Навукова-даследчая работа студэнтаў 

ГУРТОК ПРЫ КАФЕДРЫ 
СІСТЭМАТЫКІ РАСЛІН 

РанеД навуковатаслодчая ра-
бота істудэнцтва на біяфаже была 
syciM запушчана. 1 толькі з кз-
стрытака 1935 гада яна начала 
разгоіртваціца. Студэкты баташч-
нага аядзяденля трэцяга і деуюота 
кітрсаў, насля кфармацыіі ирафе-
саіра Бордакова аб навровай ра-
боце, арганізавалі першы гурток. 
Было вьгбірааа бюро, ж о в оклада 
план работы і размеркавала тэ-
мы. Наш гуірток працуе ірэгуляр-
на. На ©0ВНЯ вамі распращавап 
раэдзел «Паходжанне культурных 
раслтн». Над гатай тэмай цраца-
вала піэсць студэнтаіў — • Шащ, 
Еў'с-еешса, Пьтж, Дайншіа, Чарняў-
окі, Шіаж'члы.. Зараз мы праира-
ЦАўвает тэму «Гістоірыя н а н р і 
батаніікі». Па гэтай тэще ўяю 
зіроблены два даклащ стуіэнтамі 
Пузевдам і Паяпсовым; трэщ дак-
лад рыхтуе студэнтва Лрыіневіч. 
Пасля гэтата мы будаем прапра-
цоўваць работы Мкуірына і Бер-
банка, вучэнне Дарвіна і ішп. 

Адначасюва ваш гурток праіцуе 
над раэбоіркай гербарыя. Сті'дэн-
ты трэцяга курса апрач#ваюць 
асабістыя тербарыі, ж я былі 
сабраны за летнія ікаЕітаулы. Ча-
стка студэнтаў гату работу f ж o 
скончыла (ДазорцаІ, ХацінЖ'і і 
івш.). Студэнты даугоіга курса 
праідайц. над агульнафакулътэц-
кім гербарыіем. Гэта работа іцра-
водзіцца над кіраўніцтвам дацан-
та Цэтэрман. ГЭТЫІМ мы данама-
гаем Беларуокаму ірнтральнаму 

батнічнаму саду f склаідаші геа-
прафц раслшн БСОР і Ажадэміі На-
вув — у сістэматывацыі флоры 
БОСР, 

Анрача гэтага, у нашым щрт-
иу ёсць иадрруша—альвеолаігі', 
якія працуюць над жатэрыяламі, 
іпірывезея.ыімі . экшедыщыяй БДУ, 
паи йііраўаііцтвам дацэнта Акіма-
вай. Заіраз яны працуюць над да-
следвалнем матэрышаў з вадаёма 
басеійна ракі Прыіняці а ваколь-
ных вазёр Тураўсваіга раёна. У 
гэтай падгрупе драцуюць сггудші'-
ты Грыневіч, Бартаашвіч, Чар-
Ея^ш, Дубіціій І ІНШ. Б ы н ш к 
р а ^ ы пойдуць у рыбны шю-ты-
тут. I 

На летяі иерыэд у в ш аамечани 
тэмы на шещъшльнасцях—флары-
істы-сістэматыкі і генеітьгкіі. Яны 
будуць прача'ваць да батанічшіьш 
участву БДУ на скрыжавашіню ра-
с е . Некаторыя альвеодагі на-
едудь у эвследьицы! ва дасаедван-
не вадаёмаў. Кожны ўдаельнік 
гэтай надгрупы ў часе летніх ка-
цкул діасліадуів вадаёмы оваіго 
раёна 3 тыа, ісаб увоісежь ііаячат-
коіва аформіць сабраны матэрыял 
ва увіверсітэче. 

Наш гурТ'ШС навейваюць 23 сту-
Д9ЯТЫ другога і трэцяга курюаў» 
Вьшлючіную данамогу мы маем з 
боку прафесара Бордаішва, які 
даиамагае нам ліііта'ратурай і кан-
сультадьшй. 

стараста гуртка 
HARMAK. 

Ваенный дзень 
праведзен доэнна 

31' сакавка быіў' ваешым днём. 
Студэнты на вабнныя закятві збі-
раліся не ш м а ю ч ь м і таму су-
fMec-HaH лекщыя біяфажа і гістфаіка 
'пачалася са слазн^еннем на 15 мі-
isyT.3 306 чалавек агулшаі кой.-
касці студэвтаў а б о р у х факультэ-
таў прыісутакала на джцыі тольк,] 
193. А М1ІЖ тьш тэма левцыі была 
вельмі жтуальная: «Будучая вай-
на d задачы абаравы». Ленцыя бы-
ла прачытаяа вельмі цікава. Яна 
прьюушала кожнага студэнта па-
думаціь аб тым, як ён гатоў да 
абарояы нашай краіны, 

Наістушшя дзве гаідзіны былі 
заняты па 'курсах. 1 в ^ ь т^т яшчэ 
больш выявілася недагсцыплінара-
наоць студэйтаў. Так, на курсавых 
занятках йершага курса гістфаліа 
3 68 студэнтаў прыюутніча^іа толь-
кі 37. Ваеяная ікафедра даручыла 
іправодзі'Ціь курсавыя заняткі сту-
дэнгам, яікіія самі слаба В0даю]];ь 
ваеяную сшраву. У вьшіку гэтага 
на іпершым .курсе гктфака студэнт 
.1Іш?авец занятііі нравёў з рук 
BOB данна. 

Страявыя ваняткі іірайшіі яшчэ 
горш. 3 нершаіга курса гістфа-ка 
на завятках асталося толькі 28 ча-

ілавек, але і тыя лраз 15мі'нутбы-
лі аяпунпаны т. Рыбаковым. 
Уршце , апопгшя дзве гадзівы 
былі фжтычна зусім сарваньг. 

КАХАНОЎСКІ. 

ЗАМЕСТ ФЕЛЬЕТОНА 

Д Ы С П У т ы 
IX АРГАНІЗАТАРЫ 

Выстаўка мастацкіх работ студэнтаў 
у біякюрнусв а®ірьглас.я вілстаў-

ка мастацкііх работ студэйтаў уні-
версітэта. Сярод прадстауленых 
ушіверю.ітэцкпіміі мастакамі-саіма-
вучкаіі работ лвпшьші з'яўляюц-
ца варціна студэнта Вечара «Най-
ііічка» і партрэты стрэйтаў дру-

V гага здтрса бкфака. Пейзажныя 
работы лрадстаівілі стіудэнты Ба-
біінкі і Хаційсікі. Таксама добірыя 
[работы Навашышскага. 

Асноўная задаіча, якая стаіці. 
перад выстаўкай—выявіць леіг-
шы'Х мастак^ў-сайавучак і дапа-
магчы ім у далейшым ро«ц©, а 
таіісама прыцяіінуць студэнтаў, 
я'кія маюць 'здоліьінасіці і ахвотуда 
малявання, у рабюту гуртка ма-
ставоў. 1 I 

ХАЦІНСКІ. 

Вечар на трох 
замежных мовах 

Кафедра замежных моў паота-
навіла аірганізаваць агульнауніг 
вфсіт&цкі вечар заметных моў. 
Вечар адбудзецца першага маія на 
трюх мовах: нямецкай, француз-
скай, ааглійс^сай. Мэта ввчара — 
зацікаваць стіідантаў да больш 
глыбокаіга выв^'чэиня замеокныіх 
310?. 

Усе студэнты і асабліва комса-
мольцы павіаніЫ рьатавацца і 
црынящь актьгўны ўйзел у гэясым 
!ввчары. 

ІЕРУСАЛІМСКАЯ. 

29 сакавіка, у 3 гадзіныдня пры 
ўваходзе ў біякорпус з'явілася не-
вялічкая аб'ява: «29-Ш-36 г. у 7 г. 
веч., ауд. 313, біякоріі., дысн'ут па 
раману Остроўскага «Як гартавала-
ся сталь». 

Лекцыі скончыліся. Аііоіпнія сту-
дэнты паюідалі вучэбны корпус, 
спяшаючыся . ў фабрьшу.кухню. 

— Глядзі Янка, сенпя-ж дыспут. 

— Шіо ты, Сіыа? Які дыспут? 

— Чытай. 

— Але. 1 • сапраўды дыспут. 

—• Вось табе і «але». За чатыры 
гадзіны да дысігута вывешваюць 
аб'яву. 

— Ну 'і прафком. 

7 гадзін 30 мінут вечара. У 313 
аудыторыі сто л накрыты чырвоным 
сукном. За ім сядзяць Мельнічонак 
— 3 культсектара прафкома і т. 
Маслоўскі — навуковы работнік ін-
та літаратуры і мастацтва БелАН. 

Маслоўскі: Слаба нешта ў вас 
збіраюцца студэнты. 

Мельнічонан: Але, слаба. Заліко-
вая, ведаеце, праз два месяцы... 
Ирацы многа... 1 аб'яву-ж выйссілі.:. 
зараз 'ыгчэ вісіць. 

А студэнтаў аўдыторыі—раз, два 
і... аблічыўся. 

Восем гадзіц. 

Мельнічонак: Дык што, тавары-
шы, мо' начнем ўжо? 

Галасы: Але пачынац... Больш нс 
збяруцца... Няма чаго час дарэмна 
траціць... ІІакуль не разышліся — 
начынай... 

Студэнты даклад слухаюць уваж-
ліва, 3 захапленнем. 

Мельнічонвк: Хто хоча высту-
піць? ,3аііісаўшыхся няма. Калі 
ласка. 

Мінут пяць няёмкага маўчання. 
. — Ну, хто? Саромецца няма ча-
го. Ты хочаш? Давай! Слова мае 
таварыш А. ' 

Выстуніла чалавекі тры. 3 пер-
шых слоў відаць, што ні адзін 
студэнт добра не падрыхтаваўся. 
Гавораць скупа і інаогул. «Карчагін-
герой»... «Рамап захапляе...» «Па 
пролетарскаму да жанчын...» «Ма-
стацкія прыёмы...». 

Ш адзін 3 выступаўшых не ўзяў 
канкрэтна тое ці іншае нытание 'і 
не разабраў яго дасканала. Няма 
чиго І гаварыць, што агульныя 
словы Об гераізме ніколі не дадуць 
глыбокай характарыстыкі героя. 
Дыспут праходзіць вяла і сумна. 

Мельнічонак: Што, больш ніхто 
не выступіць? запісаўшыхся ияма. 
Гаромецца няма чаго. Давайце. 

Ну, калі няма, дык заключиае 
слова мае дакдадчык. 

Праз некмькі мінут: «Дыспут 
лічу закончаным». Студэнты разы, 
ходзячыся: «Вось • дык дыспут... 
Ленні бы не пашоў...» 

— Ды ЦІ-Ж так рыхтуюць дыс-
путы, — са З.ЛОСЦЮ гаворыць Сі-
ма. Мы 3 Япкам даведаліся аб 
дыспуце за чатыры гадзіны да на-
чатку. 

— 1 чаго ты злуеш, — гаво-
рыць Янка, — дыспут па рамаиу 
Кузьмы Чорпага — «Трэцяе пак*-
лснне» ЯНІЧЭ горш прашоў. 

Е. ГЕРАСІМАЎ. 

Дзень пазыкатрымальніка 
І ўкладчыка 

' у оувязі 3 драняйзбннюі «Дня 
пазыкатрьшальнйіа і ўкладчыка» 
на фізмаіцо ўсім студэнтам разда-
ны айліігаіцьіі, праіведізена часткюва 
праверіка вьгйгрьшпау. іНры інравер-
цы выніўлена. шпх) сиудэнт teyipa-
ТОІВШЧ ІВЫІЙІ̂ Ў 100 р>тб., студэнт 
Мяіпшўсійі — 6 0 р. Выіграді і ін-
шьвя. 

АБ НЯШЫХ „НАБАЛЕУШЫХ ПЫТЯННЯХ' 
Артыкул прафеісара Бюірджюіва і j 

разгореутая па ім •дыскусія на 
старонках вашага друку у асноў-
ньш правільна паставілі пытанні 
аб недахо'Пах нашай аЕадэмічйай 
вучобы, аб недахопах у дастаіноў-
цы inefiarajri4Bara нрацэса. І^к-
тарыят улйыў гэтьш я е я а х о ш і 
ставііць нытанінв аб лшвіідаіцьші іх. 

Лекцыя з'яўляецца аснюіўішй 
звяноа ушіверсітэцкага выкладан-
ня. Леікцыя павінна даць глыооікае 
асБятлейне таго ці івшага пы-
тання або раздзела дыіацыпліііны, 
навіішна ўыючыць навейшыя да-
сягнейш нашуковай думкіі. У ишо-
жа якаощ. лекцый прымушае жа-
даць ш]уіат лепшага, Выншдчык 
часта прабягае па паверхш тэаіы 
або—^у лешпым выпадку—^прадык-
ті'е сівав тэзіісы. Што рэктарынт 
зрабіў, каб павыісіць ж а с ц ь дюк-
цый? На-першае, нерад йашымі 
кафедраімі пастаўлена пытанйа аб 
ажыўленші іх работы; па-другое, 
кафедрм абавязаны наладзіць 
адкрьигыя пасяджанш з пастаінюў-
кай йытання аб метадах выкла-
давня, 3 іпаетаяоўкаі наівукоівых 
даікладаў. / , u 

На совеце уніівврсітэта 17 краса-
вша б р у ц ь заслухайы справшда-
чы кафедр: матэматыш, гісторыі, 
хіміі і др. 3 ю т а й лаляшпэпйя ее-
дагаігічнаіга йраірсу і арганізаіцыі 
навукова-даследчай работы. 

У нас вельмі востра адчуваец-
ца веідахоп навувовых сіл, неда-
хоп выівладчьжаў, акаблава на гі-

К У Ч Ы Н С К I 

Нам. рэктара БДУ па вучэбнай частцы 

старычным І геалагічным факультэ-
тах. Мы Ў гэтым гюдзв запрасш 
рад прафесароў з Масжвы і Ленін- і 
града (Маркава, Мклшна). Ёоць.' 
згода ІІ ад шитых іцрафесароў пры-
ехаць да нас. 

Нытаний аб н-еабавя&ковым на-
ййдваиш студэнтаімі лещый не 
можа быць вырашана ўнііверсіітэ-
там. Леісцыя з'яўлнецца абавязко-
вай для коакнага студэнта. 

Вялкае месца на старонках иа-
шата друку заняло пыта^нве аб 
лруиавых зааяттах. Зусім пра-
вільаа, што ш, маоігіх нашых гру-
павых заиятках паўтараюць лек-
'цыю на бальш нЬкак аонове, зай-
маюцца, так оказаць, «шкалярст-
вам». Характар труиавых заняті^ў 
павійен бы'ць эмелен. Грунавыя 
заняткі павіінны быць паглыблен-
нем лекцыйнага «атэрыялу, максі-
мальіным (сіваірыстаўваіннет .втара-
туры і асабліва дерішакірыніц. 

'Семіінарскія зашпш йавікаы на-
сіць хараіітар сур'ёзнай, глы-
бокай піраіірацоўкі тэмы з загадзя 
падрыіхгавайьйіі даікдакамі і вы-
істуіпленнямі етуідэнтаў. Семкар-
йая занятві, асабліва на старэй-
шых курсах, паівілны! занйць вяяі-
кае меьца. • і 

Вельмі часта бывае, што сту-

дэнт не паслявае иранрацо^ваць 
увесь 'рэікамендуемы прафесарам 
матэрыял. А таму неабходна ўвя-
дзение ісамалтойных рабочых дзён, 
ще занятых лекцыямі і семіяарамі. 
У 'гэтыя дні студэнт пайінен вра-
цава'щ. ісамастойна, з ваиоулъта-
цыяй прафесара. У гэтым годае 
нра/вядзенив таікога мерапрьюмства 
па ўісіх факультетах сустраваецца 
3 некаторымі трудйаісцямі (ломка 
ўюж вучвбных планаў, нематчы-
•масць скарачэннія левцыйных га-
ДЗІН І г. д.). Але-ж, не гледаячы. 
на гета, рэвтарыят ІІТВОДЗІІЦЬ на 
мкаторых (B̂ Tpcaix i факультэтах 
«рабочыя ДНІ». 

Некальй слоіў аб ве<шавой 
заліковай сесіі, якая будзе дра-
ііодзіпца яраз два меслцы. Не се-
СІЮ будзе вынюоеяа не больш трох 
дыоцыплін. Наспяхоіваісіі^ ua тых 
дысцыплі'вах, явія не вышсяода 
на ctciro, навшна быць удічайа ў 
парадку бягучых завятваў. і'эк-
тарыят указаў дэванатам, каб бя-
гучыя залікі быілі пралзедзены: ііа 
строга вьшачаиаму плану. 

Огавячы пытаяне аб павыпшн-
НІ якасщ выкладання, мы не иа-

'вінны ўпуста-ць з-пад увагі і ш>і-
тання аб павыішэнніі патрабаван-

іняў да студэнтаў, Бучыцца на 

«выдатиа» і «доюра»—вхь наша 
задача. 

ВыдатЕІів-—той, хто здае ўсе 
дысцьшлішы на «выдатна» і «доб-
ра >, хто сктэматьшна працуе над 
вывучэвнем о а л ш а ў марксізма-ле-
нінтзма, хто вядзе суршную гра-
мадска-палітычнуіо работу, прыжае 
ўдэел у навушва-даследчай рабоце. 

Ударйііі той, хто мае адзніаііі 
«выдатна» і «добра», дькцыилша-

ваиы, актыіўіяы ў грамадакім і паг 
Л!ІТЫІЧЕ1>ІМ ЖЫОДІ . 

Стьшендыі буд^-ць ^размярііоў" 
вацца выіключна па паспяховасці. 

Bew«5ii вялікай вагайай нашых 
студіэнтаў з 'яўляеада іх ніэвая 
тэхінічная граматнаоць. 

Гэта прымусіла ржтары'ят найсці 
на ўввдзенне ў вуйэбны аілаа 
абавяжавых гадзш па' въгвучэиню 
беларуокай мовы. Студэнты-вы 
пусшіні, якія не лІЕВідук>ці> сваёй 
няграматвасці, не будуць выіпу-
шчаны. 

Уіаііверсіітзт набліжаецца да 15-
годдзя свайго ісздавання. Мы па-
вшны нажаваць, што ўаіверсітэт. 
дзякуючы клотатам партыі, урада 
і асааіста т. Сталіна, над віраў-
аіцтвам КП(б)Б івыканае пастаў-
леныя інеірад ім задачы — дацьвы-
сока'кваліфікаваных спецыялістаў, 
комуяастычва выхаваных і глыбо-
ка адданых партыі і совецкай ула-
дзе людзей. 

Камюод фашультэта заключтл^ 
соцспаборнііцтва з камісюдам хім-
фаніа на леишае айс.лрч)іўіванн« і 
на лешпав цравядаетн'е кампаші. 
Аргамізаівана брыгаца, яівая право-
дзііць^ травешііуі аблігацый у лш-
шых ударяікаіў вучобы йа даму. 
Палітбяседрыійі іцраводзяіць гутар-
кі аб значэйнй дзяржаі^шыіх пааыів 
і аб новай сіс-тшів ашчадвасы. 

КАЦНЕЛЬСОН. 

Па слядах нашых 
выстушіенняў 

„АДКЛАЛІ ДА ГАРАЧЫХ 
ДЗЕН« 

Над такім загалоўкам у міяу-
лым нуімары нашан газеты была 
змеішчана заметка. У заметцьг 
пісалася, пгго комсамольская арга-
нізацыя фізмата не вышквае пра-
паноіў, ЯЕІЯ былі Ц'рывяты на 
справаэдачна-інеравыбарчым ком-
самольсвім ш д е е . 

5 врасавіка камітэт іко.мсамола 
заслухаў, інфармацыю сак,ратара 
комсамольскай арганізацыі тав. 
Шайкевіча а» даагаваінні на за-
метку. 

Камітэт коімсамола прызнаў 
сігнад гаізеты правільньш і свое-
часшьм. Праііанавана ўсім бюро 
факуіл'ьтэцкіх .комсаміольскіх аріга-
нізацый 20 лоаывіва правесці 
спвцыядьпыя сходы з.інфармацыя 
мі аб вывананні прынятых ііра 
паноў 'на сщраваэдачна-перавы 
барчых сходах. 

УНІВЕРСІТЗЦКАЯ ХРОНІНА 

17 красавка камітэг комсамол 
піраводзіць дьмжут на тэму «Лю 
боў, брак і сям'я». 3 уступны 
словам выступіць яавувовьі работ 
ніів Беларускай Акадэміі Навуі 
тав. Цратаседя. 

Мвнск, яРУмарня «Звязды» Тьцюж 1000 ж з . Адкві. рэдактаіі АЛАЙ. 


