
«С1СТЭМА НАРОДНАЙ АДУКАЦЫ1 БУДУЕЦЦА 
ТАКІМ ЧЫНАМ, КАБ НАВУЧАННЕ І ВЫХАВАННЕ 
ПАДРАСТАЮЧАГА ПАКАЛЕННЯ БЫЛ1 ЦЕСНА 
ЗВ ЯЗА Н Ы  З Ж Ы Ц Ц Ё М , З ПРАДУКЦЫ Й НА Й ПРА- 
ЦАЙ, КАБ ДАРОСЛАЕ НАСЕЛЬНІЦТВА МАГЛО 
СПАЛУЧАЦЬ РАБОТУ У СФ ЕРЫ  ВЫТВОРЧАСЦ1 
З ПРАЦЯ ГАМ НАВУЧАННЯ І АДУКАЦЫ1 У АДПА- 
ВЕДНАСЦІ З АСАБ1СТЫМ П РЫ ЗВ А Н Н ЕМ  І ПА- 
ТРЭБНАСЦЯМ1 ГРАМАДСТВА».

(З ПРАГРАМЫ КПСС)

Сесія— праверка ведау завочніна
З 26 студзеня пачалася зімовая 

лабараторна-экзаменацыйная се
сія у студзнтау-завочнікау. Пад- 
водзіцца вьінік вучэбнай работы 
за паугоддзе. Мінульї вучэбны год 
студзнтьі-завочнікі універсітзта, у 
асноуным, закончьілі нядрзнна. 
З 2395 студэнтау (без УІ-х кур- 
сау) з ’явіліся на летнюю сесію 
1960/1961 навучальнага года 2343. 
444 чалавекі абаранілі дыплом- 
ныя работы і здалі дзяржауныя 
экзамены. 17 студзнтау-вьіпускні- 
коу не вьітрьімалі дзяржауных эк
заменау. Большая колькасць не- 
здавальняючых адзнак за міну- 
лую экзаменацыйную сесію падає 
на 1 і 2 курсы. Тэта тлумачыцца 
дрэннай падрыхтоукай значнай 
колькасці студзнтау, якія не змаг- 
лі вытрымаць усіх патрабаванняу, 
якія прад’яуляе універсітзт.

Роуным складам студзнтау, 
сур’йзньїмі адносінамі да вучобы 
і, такім чынам, добрай паспяхо- 
васцю вызначаюцца III курс ад- 
дзялення філасофіі, IV і V курсы 
аддзялення рускай мовы і літара- 
туры, II і III курсы беларускай 
мовы і літаратурьі, III курс гіста- 
рычнага факультета.

Нізкім узроунем вучэбнай ды- 
с ц ь і п л і н ь і  вызначаецца II курс ад
дзялення рускай мовы і літарату- 
ры, дзе з 71 студзнта 14 атрьімалі 
на экзаменах нездавальняючыя 
адзнакі, II курс аддзялення жур- 
налістьікі, III курс аддзялення 
рускай мовы і літаратурьі, II курс 
гістфака. З 48 студзнтау аддзялен
ня матзматьікі, якія здавалі ды- 
ферэнцыяльную геаметрьпо, толь- 
кі 10 чалавек атрьімалі доб- 
рыя адзнакі, астатнія ж вымуша- 
ны бьілі здаваць экзамен увосень.

Некаторыя студэнты лічаць ву- 
чобу ва у'ніверсітзце справай дру- 
гараднай. Такія студэнты прыяз- 
джаюць на сесію галоуным чынам 
для таго, каб весялей правесці 
свой час. У гэтых адносінах вы
значаюцца на гістфаку студэнты 
С. Лешы, І. Лаурэнка, на аддзя- 
ленні філасофіі—Н. Ярмоленка, 
на аддзяленні рускай мовы і лі- 
таратуры—Т. Ваучкова, С. Філі- 
повіч (2 курс), Т. Цярноуская (4 
курс), на аддзяленні беларускай 
мовы і літаратурьі—І. Непачаловіч 
(5 курс), на аддзяленні журналі- 
стьікі—Б. Саковіч (2 курс). Мно- 
гія з гэтых таварышау пры такіх 
«тэмпах» і адносінах да вучобы, 
вядома, не змогуць далей заста- 
вацца ва універсітзце і будуць 
выключаны. І павінньї у гэтым бу
дуць яны самі, таму што практы- 
ка штурмаушчыны і штогадовай 
«асады» выкладчыкау не у меру 
настойлівьімі студзнтамі, нарэшце, 
не апраудае сябе і непазбежна 
прывядзе да сумнага вьініку — да 
выключэння. Павучальны у гэтых 
адносінах горкі вопыт выключа- 
най у мінульїм годзе студзнткі 5 
курса аддзялення беларускай мо
вы і літаратурьі Е. Ямяльянчык. 
Усе пяць год яна мела запазыча- 
насць за кожны курс, двойчы за
ставалася на пауторным курсе, 
двойчы выключалася, неаднаразо-

ва папярэджвалася дэканатам —і 
усё дарэмна. Больш таго, у сваіх 
правалах Ямяльянчык абвінавач- 
вае не сябе, а дэканат і выклад
чыкау. Зараз Ямяльянчык настой- 
ліва патрабуе залічьіць яе зноу, 
бо ва універсітзце яна «шмат па- 
цярпела маральна і матэрыяльна». 
Аднаго не хочуць зразумець 
Ямяльянчык і тыя, хто бярэ пры- 
клад з яе, што паспяховасць сту
дзнта залежыць перш-наперш ад 
яго працалюбівасці, сумленнасці і 
арганізаванасці. Гэтых якасцей 
не хапає значнай колькасці студзн
тау-завочнікау. Некаторыя цвёрда 
перакананы, што сумленнасць і 
высокая свядомасць—рэчы зусім 
не абавязковьія і, нават, лішнія. 
Асабліва відаць тэта пры здачы 
экзаменау, калі студэнт карыста- 
ецца шпаргалкамі. Пры выканан- 
ні пісьмовьіх работ гэтыя ж сту
дэнты без усякага сумлення спі- 
сваюць адзін у аднаго, пры гэтым 
бравіруюць сваім спрытам. Сту
дзнткі Я. Гамбалеуская і А. 
Хвалько, напрыклад, вьіслалі на 
залік адну і тую ж работу пад 
двумя прозвішчамі. Спісваннем 
чужых работ займаюцца таксама 
В. Васілевіч, О. Нячай (аддзялен- 
не рускай мовы і літаратурьі). 
Моцна адбіваецца на паспяховас- 
ці дрэнная дьісцьіпліна і неаргані- 
заванасць асобных студзнтау. 
Распаусюджаньїмі з ’яуляюцца ся- 
род такіх студзнтау спазненні на 
вучзбньїя сесії, несвоечасовае 
прадстауленне пісьмовьіх работ і 
здача залікау і экзаменау, пагар- 
джэнне указаннямі рэцэнзентау. 
Спазненні і нез’яуленке на сесію— 
самая небяспечная хвароба. З пры- 
чын у кожнага спазніушагася 
больш, чым трэба. Няма толькі 
аднаго—жадання сур’ёзна і па- 
сапрауднаму працаваць, каб па- 
спяхова закончыць сесію.

Вялікі разнабой у работу дэка- 
ната уносіць несвоечасовая здача 
пісьмовьіх работ. Як правіла, 
асноуная маса студзнтау якасна 
і у тзрмік-прадстауляе кантроль- 
ныя работы. Аднак, значная ча
стка работ прадстауляецца пасля 
устаноуленага тзрміну. Вельмі 
часта спазняюцца з прадстаулен- 
нем работ студэнты геафака 
В. Савіч, 3. Шышко, Н. Сталбоу, 
Г. Казлоускі, з аддзялення бія- 
логіі Г. Уласавец, О. Яроменка, 
Кулаковіч, Харлашкіна і іншьія. 
На гістфаку несвоечасова прад- 
стауляюць работы Т. Жданава,
Н. Трафімау.

Нярздкія сярод студзнтау-за
вочнікау вьіпадкі перамены адра- 
соу. Аднак аб гэтым у дэканат 
не паведамляецца, а гзта вядзе 
да непаразуменняу і канфліктау. 
Студзнт скардзіцца на дэканат, бо 
яму не высылаюцца неабходіїьія 
дакументы. Але ж і дэканат не 
павінен шукаць такога студзнта, 
тым больш, выслухваць яго не- 
справядлівьія скаргі і папрокі.

Неабходна звярнуць сур’ёзную 
увагу на студзнтау-дьіпломнікау. 
Частка іх вельмі павольна рас- 
качваецца з напісаннем дыплом- 
кых работ, не клапоціцца аб су-

З ПАСЕДЖАННЯ ПАРТКОМА
На апошнім паседжанні пар- 

тыйнага камітзта універсітзта слу- 
халі сакратара партарганізацьй 
філфака В. А. Захараву са спра- 
ваздачай аб становішчьі выха- 
ваучай і навуковай работы на 
філалагічньїм факультзце.

Члены парткома адзначьілі, 
што .камуністьі філфака слаба кі- 
руюць камсамольскай арганіза- 
цыяй, якая за апошні час аслабі-

ла увагу да выхавання моладзі 
Учасціліся вьіпадкі дрэнных па- 
водзін студзнтау. Бьілі зроблены 
заувагі у адрас насценнага дру
ку, які слаба адлюстроувае жыц- 
цё факультета. Партком прыняу 
разгорнутую пастанову, у якой 
намечана шэраг мерапрыемствау 
па паляпшэнню работы партбюро 
філфака.

П. УДАВ1ЧЭНКА.

стрэчы са сва1м1 навуковым! ю- 
раушкамр спадзяецца на удачу. 
А час д ае . I можа атрымацца так, 
шт0 значная колькасць гэтых сту
дэнтау не будзе дапушчана да 
дзяржауных экзаменау з-за спаз- 
нення з дыпломным1 работам!.

...Першая сеая 1961— 1962 на
вучальнага года щзе поуным хо
дам. Абавязак кожнага студэнта 
I выкладчыка перш за усё Цпчыць 
1 не дапускаць памылак м!нулага 
года у вучэбнай 1 лекцыйнай ра- 
боце. Д а гэтага нас абавязваюць 
пстарычныя рашэнш XXII з ’езда 
КПСС, прынятая на гэтым з'езДзе 
Праграма КПСС. Асноуная зада
ча заключаецца у павышэнш 
якасщ падрыхтоуи спецыялктау 
нраз сктэму завочнага навучання. 
Паспяхова рашыць гэту задачу 
можна тольш пры умове забеспя- 
чэння высокай вучэбнай дысцып- 
л1ны, глыбокай I с!стэматычнай 
работы кожнага студэнта над са
бой ! высокага узроуню патраба
ванняу без усяляюх сюдак з боку 
прафесарска-выкладчыцкага скла- 
ДУ-

У. 1ВАШЫН,
дэкан завочнага факультета.

В. СТАРАВОЙТАУ, 
намесн!к дэкана завочнага 

факультета.

Кшп чакашць | 
\ вашы таварышы

3  кожным годам павял1ява- 
ецца колькасць студэнтау за
вочнага навучання. Выраста- 
юць / патрэбы у вучэбнай лР  
таратуры. У мм улы м  годзе за- 
вочшкам было выдадзена кшг 
на 13 тысяч экзэмплярау  
больш, чым у 1960 годзе. 1 
усё о/с мы не поунасцю зада- 
вальняль запатрабаванш на- 
шых чытачоу. Ёсць падручнШ , 
я/ая у  б1бл1ятэцы маюцца у  не- 
вял/кай колькасщ. 1ншы раз 
удаецца дастаць /х па лпжбгб- 
л1ятэчнаму абонементу з /н- 
шых б1бл1ятэк, але нават у гэ
тых выпадках неабходнай лР  
таратуры нярэдка не хапае.

Н ядауна у б1бл1ятэку пры- 
шло шсьмо ад студэнта-завоч- 
н1ка першага курса г1стфака 
Рамана ВасЫеука. Ж ыве ён 
далёка, у  вёсцы, г ш дзе не 
змог знайсц / падручшк. «Нары- 
сы усеагульнай этнаграфи», ч. 1. 
Б1бл1ятэка, на жаль, таксама 
не змагла выслаць яму гэту 
кшгу. Яе у нас няма. Есць 

1 скаргг ( ад друг1х студэнтау.
Нам зразумела 1х хваляванне—

Я пачынаецца сеНя, а без папя- 
!(рэдняй падрыхтоум здаць эк- 
'  замены вельм1 цяжка.

Падручш к, яш карыстаецца 
в я л т м  . попытам у  студэнтау, 
выдаецца ш  на 1— 2 месяцы. 
А ле нават за гэты доуг1 тэр- 
мш некаторыя завочнш  не 
могуць папрацаваць над кшгай 
г вярнуць яе. Так, студэнту-за- 
вочншу I  курса гктфака М. 
Ласкутову выслана некальш  
кшг з указанием даты, кал1 1х 
трэба вярнуць. А ле кшг1 сту
дэнт трымае ужо чатыры ме
сяцы.

Таварышы завочшкИ Упера- 
дзе у  вас яшчэ не адна сеая, 
памятайце, што лНаратуру, 
якую  прислала вам б1бл1ятэка, 
чакаюць г вашы таварышы!

Я. 1ВАНОУСКАЯ 
б1бл!ятэкар.

Аляксей Аляксандрав/ч Бур- 
дун займаецца ва уш версИэце  
апошш год. I  хоць ён яшчэ зу- 
с!м малады чалавек, але я/а 
багаты жыццёвы ш лях у гэ
тага студэнта! Восем год пра- 
цуе Бурдун выкладчыкам. 
П раф еая выбрана !м па душы. 
Таму г працуе А ляксей з лю- 
боую, старанна. У 1960 годзе 
за добрасумленную працу урад  
узнагародз1у маладога вы клад
чыка медалем «За працоуную  
доблесць».

Г этак о/са старанна і вучыц- 
ца студзнт. Толькі добрыя і 
выдатныя адзнакі у  яго залі- 
ковай кніжцьі.

Летам А ляксей Аляксандра- 
віч будзе абараняць сваю д и п 
ломную  работу «Урауненні р у 
ху  цел у  агульнай теорьіі ад- 
носнасці». А пакуль што трэба 
здаць чарговы экзамен. Яшчэ 
многа трэба прачытаць, у  мно- 
гім разабрацца...

Фота і тэкст Л. Кузміцкага.

ПІСЬМО У РЭДАКЦЫЮ

Перадапошняя сесія
Многія лічаць матзматьїку 

«сухой» навукай, адарванай ад 
жьіцця, сумнай. Калі гаварьіць 
адкрьіта, і мьі так думалі на 
першьім курсе. А зараз мьі на 
апошнім, і погляди нашьі ста
лі іншьімі. Мьі захапіліся гз- 
тьім прадметам. Магчьіма та
му, што на працягу пяці гадоу 
слухалі цікавьія, захапляючьія 
лекцьіі вьікладчьїкау Д. А. Су- 
пруненкі, П. Козела, Е. Іванова, 
А. Яблонскага, якія любяць 
свой прадмет і здолелі прьі- 
віць гзтую лгобоу нам. А маг- 
чьіма таму, што мьі сталі 
больш ведаць і пераканаліся, 
што гзта дапамагае нам вьі- 
конваць вьітворчьія заданні на 
рабоце.

Хочацца падзякаваць нашьім 
вьікладчьїкам за іх патраба- 
вальнасць, за цярплівую працу.

Вялікую дапамогу у вучобе 
аказваюць нам метадьічньїя да- 
паможнікі, якія прьісьілаліся 
па розньїх дисциплінах. Зау-

седы у тзрмін задавальняліся 
і нашьі патрабаванні да ву
чэбнай літаратурьі. Гэта ужо 
заслуга работнікау універсітзц- 
кай бібліятзкі.

Цяпер мы прьіехалі сюды на 
сваю перадапошнюю сесію. 
Кожны прыезд на экзамены і 
радує і хвалюе. Радасна ад 
сустрзч з сябрамі-аднакурсні- 
камі і тривожна за вьінікі эк
заменау. Але, нягледзячы на 
усе хвалпванні, дні сесії—неза- 
быуныя. Перагорнеш сваю за- 
лікоуку, нібьі прачытаеш дзён- 
нік сваіх студзнцкіх гадоу. 
Кожная адзнака мае сваю ма
ленькую гісторьію. і успаміньї 
гэтыя вельмі нам дарагія.

Перадапошняя сесія, пера
дапошняя старонка студэнцка- 
га дзённжа... Будзем старац- 
ца, каб яе запоунілі добрыя 
адзнакі.

В. РУДА,
Г. ШЬІБЕКА,

студэнты 6-га курса адзялення 
матзматьікі.



На здымку: выкладчык
Павел Паулавіч Селіван- 
чык чытае спецкурс па гі- 
сторьіі КПСС для студзн
тау-завочнікау гістарьічна- 
га факультэта.
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Гэтага патрабуе

Нам. рэдактара А. ВОЛК.
Наш адрас:

Мінск, Універсітзцкі гарадок, біякорпус, 31. Тэлефон 2-07-19. 
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Кантрольныя работы—
творчая, сур‘ёзная справа

Вядома, што пісьмовьія кант
рольныя работы—важная частка 
самастойных заняткау студэнта- 
завочніка у перыяд паміж сесія- 
Змі. Яны павінньї стаць вьіні- 
кам азнаямлення з рэкамендава- 
най літаратурай па выбранай тэ- 
ме, глыбокага вывучэння усяго 
матэрыялу, які дазваляе разгар- 
нуць найбольш поуна яе пьітанні.

Праверкі кантрольных работ па 
дыялектычнаму і гістарьічнаму 
матзрьіялізму сведчаць аб тым, 
што некаторая частка студзнтау- 
завочнікау сур’ёзна адносіцца да 
пісьмовьіх работ. Ёсць работы 
змястоуныя, дзе матэрыял звяза- 
ны з жыццём, дзе выкарыстоу- 
ваецца дадатковая літаратура, 
дазваляючая глыбей раскрыць 
тую ці іншую тэму. Гэтыя рабо
ты адрозніваюцца і добрай куль- 
турай афармлення. Добра напі- 
саны кантрольныя работы у сту
дэнтау пятага курса гістарьічнага 
факультэта А. Данейка, В. Гала- 
скова, пятага курса біялагічнага 
аддзялення—Ж- Ерахавец і ін
ших.

Але неабходна пагаварыць аб 
недахопах у вьїкананні кантроль
ных заданняу студзнтамі-завочні- 
камі. Часам матэрыял выкладаец- 
ца правільна, даюцца цытаты, але 
там нельга знайсці1 ніводнага жы- 
вога прыклада з сучаснасці. М а
ла даць у пісьмовай рабоце 
агульныя палажзнні—іх трэба 
раскрыць, звязаць з жыццём, пры-

весці пераканаучыя факты і до- 
вады.

Тэма кантрольнай работы т. КІ- 
ёнак: «Марксізм-ленінізм аб кла
сах і класавай барацьбе». Аутар 
разглядае пытанне аб класавай 
барацьбе у капіталістьічньїх краї
нах на сучасным этапе. На жаль, 
у рабоце няма цікавьіх фактау з 
перыядычнага друку, нічога не 
сказана аб класавых бітвах у 
країнах капітала у нашы дн;.

А вось і яшчэ прыклад. Завоч- 
ніца пятага курса геаграфічнага 
факультэта Бурая напісала кан- 
трольную работу на тэму: «Шля- 
хі пераадолення рзлігійньїх пера- 
жыткау у свядомасці людзей». 
Студэнтка правільна асвятляе 
пытанне, гаворыць аб шляхах пе
раадолення рзлігійньїх забабонау, 
падкрзслівае, што трэба выка- 
рыстаць усе сродкі у барацьбе з 
імі, улічьіць мясцовыя умовы. 
Тэарэтычныя палажзнні усе пра- 
вільньїя. Але у рабоце няма ні
воднага слова аб тым, як ажыц- 
цяуляецца гэта барацьба у да- 
ным раёне, як калектыу выклад
чыкау школы вядзе антырэль 
гійную прапаганду, якія вьінікі іх 
намаганняу. Калі б аутар дау та
кі матэрыял, кантрольная работа 
у многім бы выиграла.
Сур’ёзны, самастойны падыход 
да тэмы пачынаецца з плана кан
трольнай работы. Кожнае пы
танне павінна адлюстроуваць той 
ці іншьі бок тэмы, а змест-адпа- 
вядаць пастауленым пытанням.

Аднак не усе гэта ул1чваюць. На- 
прыклад, у плане кантрольнай ра
боты тав. Курдун пастаулена 15 
пытанняу. Щмат з 1х не высвет
лена. Гэта пазбауляе работу змя- 
стоунасщ, а выкладанне—пасля- 
доунасцп

Часам план 1 сшс выкарыста- 
най лИаратуры адсутшчаюць зу- 
ам ,  альбо сшс прыводзщца без 
захоування элементарных 61бл\я- 
граф1чных патрабаванняу, няма 
даты заканчэння работы [ подш- 
су студэнта, не пранумераваны 
староню. Гэта не дробязп Нельга 
патураць нядбайнасцп Неабход
на, каб змест 1 афармленне рабо
ты адказвал1 тым высошм патра- 
баванням, яшя да 1х прад’яу- 
ляюцца. Выкананне кантрольных 
работ патрабуе творчасщ 1 сур’- 
ёзнасщ, а не фармальных да ся
бе адносш, не сшсвання з пад- 
ручнжа тэксту, што, на жаль, 
яшчэ бывае.

Асабл1вую увагу пры нашсанш 
кантрольных работ трэба звяр- 
нуць на выкарыстанне матэрыя- 
лау XXII з ’езда КПСС, яш узба- 
гащу скарбонку маркПзма-леш- 
шзма новым1 тэарэтычным1 п.ала- 
жэнням1 1 вывадамй Гэта дапа- 
можа значна падняць щэйна-тэа- 
рэтычны узровень кантрольных 
работ, 1х творчы характар.

Ю. ГУСЕУ, 
асштэнт кафедры дыялектыч- 
нага ! пстарычнага матэрыя- 

л!зму.

У напружанай ціиш ні чы- 
тальнай. залы  не-не ды і раз- 
дасца цяжкі узды х  — нялёгка  
даюцца веды! Бадай, толькі 
гэта ды ш алясценне старонак 
парушаюць ціиіьшю. Гарачая 
пара — сесія! Толькі што за- 
кончылася яна у  студэнтау 
стацыянара, і вось ужо іх 
месцы занялі завочнікі. У гэ-

тых яшчэ усё уперадзе: хваля- 
ванне, радасць, засмучэнне. 
Зрэшты, пажадана, каб засму- 
чэнняу не было зуЫм. I хай 
будзе удача на экзаменах вер
ным спадарожшкам у студэн- 
тау-завочшкау.

Пажадаем ш  запаветнае 
студэнцкае: «Н1 пуха, ш пя- 
ра!»

міньї здачы кантрольных работ 
для кожнага прадмета у паасоб- 
ку, раунамерна размеркаваушы іх 
на міжсесійньї перыяд? Паказчы- 
кам сістзматьічнай работы сту
дэнта будзе тады здача кант
рольных работ у тзрмін. Трэба 
мець на увазе, што лрыём за 
данняу па сканчзнні тзрміну у 
адным годзе з ’явіцца прычынай 
таго, што у наступныя гады не- 
выкананыя заданні вырастуць у 
геаметрычнай прагрэсп.

Добра было б, калі б кантроль
ныя работы БДУ бьілі забяспеча- 
ны метадьічньїмі указаннямі з улі- 
кам літаратурьі, якой можа ка- 
рыстацца завочнік. Так робяць у 
Маскве, Ленінградзе. Вядома, 
для гэтага трэба, каб метадычная 
работа планавалася на кафедрах. 
Кірауніцтву завочнага факультэ
та пара падумаць аб падборы па- 
стаянных, вьісбкакваліфікаваньїх 
кадрау, маючых вопыт работы з 
завочнікамі.

У гэтым вучэбным годзе, як ні- 
колі, дрэнна бьші наладжаны 
справы з наведваннем студзнтамі 
міжсесійних кансультацый. Ці не 
лепш самім выкладчыкам вы- 
ехаць з кансультацьіямі у гарады 
і, нават, сёлы, туды, дзе, жывуць 
завочнікі, ці туды, дзе яны мо- 
гуць сабрацца.

Нарэшце, некалькі слоу аб 
курсавых работах. Курсавая ра
бота з ’яуляецца пэунан праддып- 
ломнай практыкай студзнта. Яна 
паказвае, як студэнт самастойна 
можа разабрацца у літаратурьі і 
якія веды ён накапіу.

Аднак па напісанай студэнтам 
курсавой рабоце не заусёды можна 
меркаваць аб якасці ведау. Таму 
трэба, каб курсавыя работы раз- 
глядаліся на спецыяльных пасед- 
жаннях кафедры з удзелам сту
дэнтау.

Р. АПАЦЁНАК, выкладчык.
М. ГАРАШЧУК, 

зам. дэкана матфака.

П е р ш а я  сесія,

...пасля экзаменау. 
ь= = і = и = = и ^ = и і

Што нас хвалюе
Вучыцца завочна цяжка. У да- 

памогу студзнтам-завочнікам на 
факультэтах два разы у год чы- 
таюцца курсы лекцый і право- 
дзяцца практычныя заняткі. Пры 
гэтым выкладчык мае зусім не- 
вялікую колькасць як лекцый- 
ных, так і практичных гадзін. Ён 
імкнецца вьікласці толькі галоу- 
нае, без чаго цяжка засвоіць той, 
ці іншьі прадмет. Калі студэнт 
добра ведае матэрыял, выкла- 
дзены у лекциях, то ён будзе 
паспяхова вывучаць тэты прад
мет самастойна.

Вучэбны працэс на завочным 
факультэце мае цэлы шэраг не- 
дахопау, без ліквідацьіі якіх не- 
магчыма у далейшым падрых- 
тоука сапраудных вьісокаквалі-
фікаваньїх спецьіялістау. Хочацца 
сказаць аб гэтым.

Вучоба плануецца у завочнікау 
так, што чытанне лекцый і здача 
экзаменау праходзяць паралельна. 
Нярэдка студэнт, праслухаушы
6—8 гадзін лекцый, у той жа 
дзень вымушан здаваць экзамен. 
Натуральна, што яму важней
экзамен, а не тое, аб чым гава-

рыу лектар. Таюя лекцьи прыно- 
сяць мала карысщ, ды 1 сам вы
кладчык не атрымоувае мараль- 
нага задавальнення. Кожны вы
кладчык, якому прыходзшася 
мець справу з завочн1кам1 розных 
курсау, мог зауважыць, што лек- 
цьп прыносяць карысць тольк1 
студэнтам-установачшкам, гэта 
значыць студэнтам, як1я не зда- 
юць экзаменау.

Мы прапаноуваем, каб экзаме
ны планавал1ся на пачатак сеси 
(3—4 дш), а пераздача экзаме
нау у час сесп забаранялася. Сту
дэнт тады -згубщн надзею рыхта- 
вацца да экзамена за лп< лек
цый, а будзе працаваць на пра- 
цягу усяго года. У болыласщ 
студэнтау жаданне вучыцца ёсць, 
але няма умения вучыцца. Прак
тика паказвае, што, як правша, 
студэнта трэба навучыць займац- 
ца самастойна рэгулярна. В аж 
ную ролю у гэтым напрамку 
маюць курсавыя 1 кантрольныя 
работы. Па 1сиуючых прав1лах 
яны павшны выконвацца у м1ж- 
сесшны перыяд 1 здавацца вы
кладчыкам за месяц да пачатку 
сесп. Щ  не лепш устанав1ць тэр-

першы э к з а м е н
Б0ЛЫ11 П А Т Р А Б А В А Л Б Н А С Ц І

Напэуна самым «шчасл1вым» 
акажацца той бшет, як1 ледзь 
в1даць з-пад веера раскла- 
дзеных на экзаменацыйным стале 
роуных белых лшточкау. Бяс- 
крыудныя кусочи паперы, а як 
дрыжыць рука, дакранаючыся да 
1х! Здаецца, чаго хвалявацца Чэ- 
славе Жызнеускай, яна ужо не 
першы год сама выкладае у сель- 
скай школе батан1ку 1 жыццё 
раслш пав1нна ведаць добра. А 
сёння як раз экзамен па анатомп 
расл;и. Але трэба ул1чыць, што у 
Чэславы 1 яе аднакурсшкау, за- 
вочшкау першага курса б1яфака, 
гэта першы экзамен у першай 
студэицкай сесй. Як тут не хва
лявацца!

Бшет Чэславы аказауся «шча- 
сл1вы»—дзяучына добра падрых- 
тавалася да экзамена.

Адзш за адным да экзамена- 
цыйнага стала падыходзяць сту
дэнты. Людз1 рознага узросту, 
прафес1й, заняткау...

У Валерия Крылова спецыяль- 
насць рабочая—электраманцёр. А 
як змястоуна, з яшм захаплен- 
мем расказау ён выкладчыку аб 
пакрыуных тканках расл1н, аб' 
анатам1чных асабл1васцях будовы 
кораня. Чалавек рашыу стаць 
б1ёлагам.

— Гэта вельмі цікавая навука, 
мяне яна захапляе,—проста рас- 
тлумачыу Валерий сваё жадан
не стаць біелагам. Верыцца, што 
гэта не апошняе «выдатна» у яго 
залікоуцьі.

Любоу да прадмета прывяла 
ва універсітзт і Валю Заяц. 
Дзяучына працуе піянерважатай 
у адной з вёсак.

— За  лета мы з піянерамі мно- 
га цікавих гербарыяу сабра- 
лі,—расказвае Валя. — А якую 
кукурузу на сваім пришкольным 
участку вьірасцілі — лепш за 
калгасную! Вельмі любяць дзеці 
займацца з раслінамі. Цяпер, вы- 
вучаючы біялогію, я змагу больш 
падрабязна, з цікавьімі прыкла- 
дамі расказваць сваім піянерам 
пра жыццё раслін.

Старанна падрьіхтаваліся да 
экзамена і Аляксандр Ярмак, 
Іван Гоцін, Тадэуш Жыбуль. 
Экзаменатар Наталля Сцяпанау- 
на Суднік засталася задаволена іх 
адказамі. Але не усе першакурс- 
нікі біяфака з поспехам вытры- 
малі першы іспьіт. Бьілі і незда- 
вальняючыя адзнакі. А ці можна 
стаць сапраудным спецьіялістам, 
калі ведау мала? Аб гэтым трэба 
памятаць з першых дзён вучобы.

I. ГАРСАНАВА.

...да экзаменау,

Рашэнне кантрольных задач па 
матэматыцы павінна аблегчыць 
студэнтам тэарэтычную падрых- 
тоуку. Практыка прыёма экзаме
нау у завочнікау паказвае, што 
зачастую студэнт не умее рашаць 
задач. I гэта не выпадкова — 
тзрмін здачы кантрольных работ 
не вьітрьімліваецца. Прыём пісь- 
мовых работ перад самай сесіяй 
не мае рацьіі, таму што студэнт 
не мае магчьімасці карыстацца 
указаннямі рэцэнзентау. Часта

заданш завочн!к1 выконваюць не 
самастойна, 1 на экзаменах яны 
не могуць растлумачыць рашэнне 
тых задач, яшя был1 даны у кан
трольнай рабоце.

Карысна было б увесщ у прак
тику  здачы экзаменау [ тлума- 
чэнне рашэнняу задач з кант
рольных работ. Магчыма гэта 
павысша б пачуццё адказиасщ у 
кожнага студэнта за выкананне 
кантрольнага задания.

А. НАХ1МОУСКАЯ, дацэнт.


