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Ва універсітэце адбыўся сход 
выбаршчыкаў Кастрычніцкага рае- 
на сталіцы.

Перад прысутнымі са справа- 
здачай выстулілі дэпутаты Л. В.

Валадзьког Е. I. Гайсінковіч, Л. А. 
Ратковіч.

Прарэктар універсітэта ла наву- 
ковай рабоце Л. В. Валадзько рас- 
казаў, што зроблена раённым

Саветам для паляпшэння сацыяль- 
ных I бытавых умоў працоўных, 
адзначыў некаторыя недахопы. За- 
тым дэпутаты адказалі на шматлі- 
кія пытанні прысутных. Наіа кар.

ПАДМУРАК

ПОСПЕХУ

Праз некалькі дзён пачнецца 
гарачая пара для ўсіх студэнтаў 
універсітэта —  зімовая экзамена- 
цыйная сесія. Асабліва адказнай 
будзе яна для першанурснікаў, 
бо ўдалы старт немалаважны для 
паспяховага фінішу на апошнім 
курсе.

Добра разумеючы гэта, камітэт 
камсамола гістарычнага факуль- 
тэта яшчэ з пачатку навучальна- 
га года накіраваў работу вучэб- 
нага сектара на аказанне дапамо-

гі першакурсніку ў падрыхтоўцы 
да лекцый, праКтычных і семінар- 
скіх заняткаў. Было праведзена 
некалькі гутарак на тэмы: «Як 
працаваць з кнігай», «Твой ра- 
бочы дзень» і іншыя. Іх вялі вы- 
датнікі вучобы II— V курсаў 
В. Андруховіч, Л. Аборына, 
А. Шышкевіч, I. Салаўёва, 
Л. Пятручык, М. Руновіч.

На занятках школы камсамоль- 
скага актыву рэгулярна разгля- 
даліся справы першакурснікаў: як

яны наведваюць лекцыі, рыхтуюц- 
ца да семінараў па замежных мо- 
вах, палеаграфіі, гісторыі КПСС. 
Свае парады давалі і выкладчыкі 
Л. Л. Міхайлоўская, Г. Я. Праха- 
рзнка, Л. К. Хурсік, М. В. Жар- 
коў.

Многія першакурсніні сталі 
членамі СНТ. Іх навуковая дзей- 
(насць спрыяе глыбокаму выву- 
чэнню праграмных дысцыплін, 
рыхтуе да працы над курсавымі 
работамі.

Так, мэтанакіравана і дзейсна 
вядзе работу ў гэтым напрамку 
камітэт камсамола гістфака. Такое 
меркаванне мае добрую падставу. 
У  мінулым годзе амаль усе пер- 
шакурснікі здалі зімовую сесію 
толькі на добра і выдатна. А 
на першым курсе гістарычнага 
аддзялення 11 студэнтаў і ў лет- 
нюю сесію паказалі толькі выдат- 
ныя вынікі.

С. ЛІСОЎСКІ, 
студэнт.

Н А
СТАРЦЕ

Наш фотакарэспан- 
дэнт Д. Чаховіч зра- 
біў гэтыя здымкі ў 
час практычных за- 
няткаў па праграмі- 
раванню на II курсе 
факультэта прмклад- 
ной матэматыкі. У  
фотааб’ектыве —  
студэнты і ст. вы- 
кладчык У. С. Мас- 
цяніца (здымак у 
цэнтры).

Як бы ні была добра ар- ганізавана вучэбная работа на працягу ўсяго семестра, усё ж канец яго і перыяд экзаменацыйнай сесіі — час самай напружанай работы большасці студэнтаў, што тлумачыцца няведаннем аб’ёму, працаёмкасці і ступені складанасці вучэбна- га матэрыялу, прадугледжа- нага вучэбнымі планамі. Вы- кладчыкі, натуральна, ста- раюцца даць уяўленне аб аб’ёме будучай работы. Але да той пары, пакуль студэн- ты блізка не падыйдуць да работы над матэрыялам, яны не змогуць правільна вызначыць цяжкасці, разлі- чыць час і свае сілы. Гэта датычыцца ў першую чаргу студэнтаў малодшых курсаў. Задача выкладчыкаў на кансультацыях групавых, індывідуальных — раскрыць гэтыя цяжкасці і дапамагчы студэнтам правільна сары- ентавацца ў час падрыхтоўкі да экзаменаў.Экзамены і залікі павінны праводзіцца з усёй клапатлі- васцю ў адносфах да сту- дэнтаў і ўсведамленнем ад- казнасці за падрыхтоўку кваліфікаваных спецыяліс- таў перад дзяржавай.Вельмі важна ўлічыць ха- рактар дысцыпліны, якая выносіцца на экзамен, сту- пень яе складанасці і праца- ёмкасці, а таксама ўмовы, у якіх праходзілі вучэбныяза- няткі (наколькі паспяхова пройдзен курс, наяўнасць падручнікаў, вучэбных дапа- можнікаў; як былі пастаўле-- ны лабараторныя і іншыя практычныя заняткі). Усё гэта абавязвае дэканаў фа- культэгаў намеціць меры па падрыхтоўцы студэнтаў да здачы экзаменаў, маючы на ўвазе арганізацыю агляд- ных лекцый, забеспячэнне рэгулярных кансультацый, падрыхтоўку аўдыторый для самастойнай работы студэн- таў і г. д.Вядома, рыхтавацца да сесіі трэба з пёршага дня вучэбных заняткаў і на пра- цягу ўсяго семестра -плана- мерна, сістЬматычна, на лек- цыях, семінарах^ у лабара- торыях, гуртках і г. д. Ня- правільна Паступаюць тыя студэнты, для якіх «са- праўдная» праца пачынаеш ца ў апошнія дні семестра і ў самы разгар сесіі.Аснова падрыхтоўкі сту- дэнтаў — падручнік. Экза- мены праводзяцца адпавед- на зацверджанай праграме курса. Яна вызначае аб’ём патрабаванняў да студэнтаў,

якія’ прад яўляюцца на экза- менах. Неабходна карыстац- ца вучэбнай праграмай як пры падрыхтоўцы да экзаме- наў, так і ў працэсе саміх зкзаменаў.Адна з галоўных умоў паспяховага правядзення эк- заменаў устанаўленнепрыкладна аднолькавых для кожнага студэнта патраба- ванняў, асабліва аднолька- вага аб’ёму экзаменацыйна- га мзтэрыялу, ступені цяжкасці і працаёмкасці пытанняў. У  сувязі з гэтым неабходна загадзя падрых- таваць экзаменацыйныя пы- танні ў выглядзе білетаў, састаўленне якіх павінна быць даручана найбольш во-

схаваць недастатковую пад рыхтоўку. У  такіх выпадках зкзаменатар мае права даць студэнту ўказанне перабуда ваць адказ адпаведна з эк заменацыйнымі пытаннямі А студэнтам ужо ў час пад рыхтоўкі неабходна нала дзіць адказ у поўнай адпа веднасці з патрабаваннямі.Пры ўс.іх умовах неабход на выслухаць студэнта па ўсіх экзаменацыйных пы таннях, з аднаго боку, для таго, каб не заставалася сумненняў у ступені яго падрыхтаванасці, а з дру гога — для таго, каб сам студэнт пераканаўся ў сва ёй непадрыхтаванасці і ўну трана прыняў бы незда
3 УЗАЕМАРАЗУМЕННЕМ 
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пытным выкладчыкам. Пы- танні павінны быць акрэс- ленымі і ; зразумелымі. Бі- леты неабходна абмерка- ваць на кафедрах. Гэта даз- воліць удакладніць іх пры- мяняльна да асаблівасцей розных студэнцкіх груп з улікам праграмных патра- баванняў. Вядома, што ў білеты не можа быць уклю- чан увесь праграмны матэ- рыял. У  іх варта ўключаць асноўныя пытанні, якія рас-: крываюць хутнасць лёкцый-' нага курса, а галоўнае, пы- танні, патрабуючыя самас- тойнасці навуковых мерка- ванняў. Экзаменацыйныя патрабаванні не могуць пе- равышаць аб’ёму праграмы, за выключэннем тых вы- падкаў, калі па ходу экза- мена патрабуецца выкарыс- таць матэрыял, пройдзены пры вывучэнні іншых су- межных або асноватворных дысцыплін; Па раду дысцы- плін у білетах прадугле- джваецца рашэнне задач. Кожная кафедра абавязана матэрыяльна падрыхтаваць экзамен, г. зн. аўдыторыю, даведніцкія сродкі.Задача выкладчыка пры вусным экзамене заключа- ецца ў тым, каб уважліва выслухаць студэнта, даць яму магчымасць поўнасшо адказаць. на пытанне. У  не- каторых выпадках студэнт часта пачынае адказ з вялі- кіх уводзін, жадаючы пака- $лць сваю эрудыцыю, а ча- сам за гэіымі уводзінамі

вальняючую ацэнку экза менатара, калі заслу жыў яе. Многія выклад чыкі праводзяць экза мен у форме свабоднага су бяседавання. Пытанні білета служаць у даным выпад ку тэмамі гутаркі. Такая форма правядзення экзаме на стварае атмасферу да- вер’я і ўзаемаразумення па- між экзаменатарам і сту- дэнтам, яна дазваляе выя- віць ступень падрыхтава- насці і інтарэс да ; наву- кі, вызначыць веданне спе- цыяльнай літаратуры.Ацэнка ведаў студэнтаў павінна быць аб’ектыўнай, яна ў значнай меры вызна- чае якасць рыхтуемых спе- цыялістаў.Створаная ў нашай краі- не сістэма падрыхтоўкі кад- раў задавальняе патрэбна- сці камуністычнага будаў- кіцтва. У  прамовё на Усеса- юзным злёце студэнтаў Ге- неральны сакратар Ц К  К П С С  Л . I. Брэжнеў адзна- чыў, што навукова-тэхнічны прагрэс, павышэнне патра- баванняў да якасці падрых- тоўкі спецыялістаў, вылу- чае новыя задачы, звяза- ныя з удасканаленнем вы-1 шэйшай адукацыі. Добрыя вынікі экзаменацыйнай се- сіі будуць дастойным адка- зам на клопаты партыі і ўрада аб савецкіх студэн-• ■ В. Д А Л ГА Р У К А Ў , начальнік вучэбнага аддзела.
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НА СТАРЦЕ ЭКЗАМ ЕН АЦ Ы Й Н АЯ  СЕС/Я.

ШАНЦУЕ ПРАЦАВІТЫМ
—  Ну, як пытае? А  які 

настрой? Ш то папалася?

Гэту скарагаворку мо- 
жна пачуць ля дзвярэй 
аўдыторы і э надп ісам  
«Ціха! Ідзе залік». Так. 
С ес ія  ўж о пераступіла 
парог студэнцкіх аўдыто- 
рый.

Ш то і казаць, кожны 
студэнт ведае, чаго каш- 
туе сесія. I хоць некато- 
рьія лічаць, што атрымаць 
добрую  ці дрэнную  адз- 
наку на экэамене— спра- 
■а выладку, але ўсё ж  
веды, падрьіхтоўка адыг- 
рываюць галоўную  ролю .

Спытаемся, што на- 
конт гэтага думаю ць вык- 
ладчьікі.

—  Цяпер у мяне прак- 
тычныя заняткі ў 4-й гру- 
пе III курса рады ёф іэ ік і, 
— гаворыць выкладчьік
I. С . Сягло.— Ш то м ож - 
на сказаць? Стараюцца. 
Вось, напрыклад, Ж ук.

Лабуноў, Натасон ні разу 
не прапусц іл і эаняткі, с іс- 
тэматычна рыхтуюцца, 
таму і адказы  ўпэўненыя, 
эмястоўныя. Парынаў, 
В ераб ’ёў, Ш укель не 
прысутнічалі ні на адной 
лекцы і. Вядома, ш то са- 
м о  па сабе н ічога не 
прыйдзе, а авалодаць 
электрадынам ікай не так 
лёгка, таму  я не зус ім  
упэўнены, што гэтыя сту- 
дэнтьі атрымаю ць залік.

Адна  справа— калі ца- 
лавек не жадае вучыцца, 
другая— калі не атрым - 
ліваецца. Ш то ж  роб іць  
калАітэт камсамола, каб 
дапамагчы  студэнтам у 
падрыхтоўцы да сесіі?

—  У  інтэрнаце ствара- 
юцца падрыхтоўчыя гру- 
пы,— расказвае сакратар 
кам ітэта камсамола фіэ~ 
фака Генадзь С такроцк і. 
— Лепш ыя студэнты да- 
памагаю ць адстаю чым. 
Кам ітэт сочы ць за рабо-

ДАРУЧЭННЕ-У КОЖНАГАКамсамольская аргані- зацыя супрацоўнікаў фіз- фака налічвае амаль 300 чалавек у 8 групах. I ра- ней асноўная ўвага звяр- талася на дзейнасць гэ- тых груп увогуле, але ма- ла ўвагі ўдзялялася аса- бістаму ўкладу кожнага камсамольца ў грамад- скія справы. Часта гэта лрыводзіла да таго. што актыў працаваў, а асноў- ная маса камсамольцаў толькі на словах удзель- нічала ў справах групы. Пасля пастановы Ц К  В Л К С М  аб Ленінскім за- ліку, дзе і была звернута асаблівая ўвага на аса- бістую дзейнасць кожна- га камсамольца, кожны член нашай арганізацыі прадумаў свой індывіду- альны план актыўнага ўдзелу ў грамадскіх справах. Так, камсамоль- цы кафедры тэарэтычнай фізікі ўзялі абавязацель- ствы прачытаць папуляр- ныя лекцыі для школьні- каў г. Мінска і Мінскай вобласці па некаторых актуальных пытаннях фі- эікі і аб універсітэце. а таксама лраводаіць за. няткі ў школе юных фі- зікаў і г. д. На Іншых кафедрах камсамольцы абавязаліся сістэматыч-

Л ЕН ІН СКІ ЗАЛ /К©  Vна ппацаваць са студэн- тамі'. На кафедры опты- кі і спектраскапіі, на- прыклад, арганізуецца з гэтай мэтай аптычны гурток, а на кафедры цвёрдага цела — семінар для студэнтаў малодшых курсаў. Акрамя таго, усе камсамольцы прынялі абавязацельствы па па- вышэнню свайго ідэйна- палітычнага і прафесія- нальнага ўзроўню: на- ведваць філасофскія семі- нары, знаёміцца з навей- шай тэхнікай, публіка- ваць артыкулы і г. д.Для таго, каб дзей- насць камсамольцаў пра- ходзіла на высокім уз- роўні, каб лепш вызна- чыць, хто ідзе ўперадзе, а хто адстае, на агуль- кым камсамольскім ехо- дзе супрацоўнікаў фізфа- ка было вырашана пра- весці спаборніцтва па- між групамі. Сярод тых пунктаў, па як1х будзе ацэньвацца работа гру- пы, ёсць і пытанні арга- нізацыйнай згуртаванасці калектыву, сумесны ўдзел у мерапрыемствах фа- культэта, ідэйна-палітыч- ная і патрыятычная ра- бота і многія Іншыя па-

лажэнні, без якіх немаг- чыма камсамольскае жыццё.Першыя крокі наша спаборніцтва ужо зрабі- ла, і адразу высветлілася, хто працуе сур’ёзна, а хто падыходзшь да спра вы фармальна або^ўвогу- ле «не раскачаўся». Так, нядаўна быў праведзен конкурс на лепшую нас- ценгазету. Першае месца прысуджана газеце кам- самольскай групы кафед- ры радыёфізікі і элект- ронікі З В Ч , другое-—ка- федры паўправаднікоў, трэцяе—кафедры цвёрда- га цела. Гэтыя газеты атрымаліся змястоўнымі і цікавымі і з задаваль- неннем усімі чыталіся. Але знайшліся групы, якія не выпусцілі нават і лістка, не гаворачы ўжо аб газеце. Гэта перш за ўсё адносіцца да камса- мольцаў кафедры агуль- най фізікі, якія выбралі адказнага за друк і на гэтым супакоіліся.Цяпер у камсамольцаў адна задача— рашэнні падмацоўваць канкрэт- нымі справамі. Толькі та- ды наша работа будзе па-сапраўднаму змястоў-| най і лзейснай.
Д. К ІР Ы Л Е Н К А .

3 ДАПАМОГАЙ 
ТЭХНІКІ3 сакавіка гэтага года на філалагічным факультэце пачала працаваць вучэбная лінгафонная лабараторыя. Студэнты-філолагі, для якіх веданне замежных моў аса- бліва важ на, атрымалі маг- чымасць для плённай сама- стойнай практычнай работы. Праслухоўванне тэкстаў і праводзіцца па пяці раз- дзельных каналах адначасо- ва, хоць, у  выпадку неаб- ходнасці, колькасць іх можа быць даведзена да дзесяці. У ж о зараз ёсць багатая фа- натэка па англійскай, нямец- кай, французскай і іспанскай мовах, ёсць пачатковы курс польскай мовы. Д а  пачатку другога вучэбнага семестра плануецца ўвесці курсы чэшскай і балгарскай мо- вы. Акрамя таго, лабарато- рыя м ож а быць выкарыста- на пры вывучэнні фанетыч- ных курсаў рускай і бела- рускай мовы, дыялектаў, і ўж о зараз праводзіцца вя- лікая работа па расшыф- роўцы фальклорных тэкстаў кафедрамі рускай савецкай літаратуры і беларускай лі- таратуры.Лабараторыя аказвае да- памогу грамадскім арганіза- цыям у правядзенні тэма- тычных вечароў, такіх, як еечар, прысвечаны Пары ж -

скай Камуне, юбілею М. Багдановіча і многіх ін- шых, да якіх рыхтаваліся к спецыяльныя запісы.3  мэтай лепшага авало* дання замежнымі мовамі выкарысгоўваецца і кіно. У лабараторыі ёсць ужо кіна- ўстаноўка «Украіна», у блі- жэйшы час пачнецца паказ спецыялыіых вучэбных філь- маў.Наладж ана сувязь лаба- раторыі са студыяй запісу М інскага інстытута замеж- ных моў, адкуль атрымана вялікая колькасць вучэбных курсаў. Многія тэксты на- чытаны выкладчыкамі ка- федры замежных моў.Магчымасці лабараторыі Еельмі вялікія — адначасс- ва ў  ёй могуць займацца 44 чалавекі. Аднак у сувязі з тым, што ў лабараторыі толькі адна штатная адзін- ка, нельга прадоўжыць час яе работы. У ж о цяпер у ла- бараторыі эпізадычна зай- маюцца студэнты вячэрняга аддзялення і завочнага фа- культэта, аспіранты, спабор- нікі, але магчымасцей для сістэматычных заняткаў яны пакуль не маюць.Студэнты рэгулярна, а не* каторыя штодзённа, навед- ваюць лабараторыю. Дума- ецца, што пры такім забес* пячэнні заняткаў выпускні* кі філфака будуць . вало* даць замежнай мовай на на- лежным узроўні.В. Л ІТВІНКА, загадчык лінгафоннай лабараторыі.

Студэнты філфана ў час праслухоўвання нурсаў эа* 
межнай мовы.

Фота Д. Чаховіча.

КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ ГРУПУмэта і эадачы
Конкурс на лепшую студэнц- 

кую групу праводзіцца пад дэ- 
візам «Вучыцца, лрацаваць і 
жыць па-камуністычнаму». Ас- 
ноўная мэта конкурсу — выха- 
ванне ў студэнтаў сумленных, 
гворчых адносін да вучобы, 
эгуртаванне калектываў сту- 
дэнцкіх груп на аснове выка- 
нання маральнага кодэксу бу- 
даўніка камуніэму.

Задачы конкурсу —• гіавы- 
шэнне ўэроўню ведаў шляхам 
арганіэацыі сістэматычнай, са- 
мастойнай творчай работы I 
шырокага ўдэелу ў навуковых 
даследаваннях, актыўнае пры- 
цяіненне студэнтаў ва ўсе 
формы грамадска-лалітйічнаіа І 
спаргыўнага жыцця універсітэ- 
та, лавышэнне культурнага ўз- 
роўню студэнтаў, арганіэацыя 
эмястоўнага, цікавага адпачын- 
ку і лалялшэнне быту студэн- 
таў,

Парадак лравядэення 
конкурсу

Конкурс наміж груламі пра- 
аодэіцца ў два этапы э падвя- 
дэеннем вынікаў ла кожнаму з і* .

УстанаўлІваюцца наступныя 
тэрміны ладввдэеннв вынікаў: 
вынікі першага эталу (э I ве- 
расня 1971 года па 1 сакааіка 
1972 года) падводзяцца з I па 
15 сакавіка 1972 года. Вымікі 
другога этапу (э 1 сакавіка

У  Г О Н А Р  X V  З ' Е З Д А  В Ц С П С  I 50- Г О Д Д З Я  С С С Р

П А Л А Ж Э Н Н Е
1972 года па 1 верасня 1972 го- 
да) падводзяцца з 15 верасня 
па 1 кастрычніка 1972 года.

Для ладвядзення вынікаў на 
кожньім факультэце ствараец- 
ца конкурсная камісія ў саста- 
ве: членаў прафбюро і камітэта 
камсамола, лрадстаўнікоў дэка- 
ната і вучэбных груп.

Пра дстаўленне лепшых груп 
(ла адной ад кожнага факуль- 
тэта) эдэяйсняецца конкурснай 
камісіяй факультэта з улікам 
рашэння вучэбных камісій.

У састаў конкурснай камісіІ 
універсітэта ўваходэяць: члены 
лрафкома І камітэта камсамо- 
ла, а таксама прадстаўнікі фа- 
культэцкіх конкурсных камі- 
сій. Конкурсная камісія універ- 
сІтэта выэначае лепшую групу 
ла выніках двух втапаў.

Выніковыя паказчыкі 
Для выяўлення депшаЙ ву- 

чэбна-аытворчай грулы ўліч- 
ваюцца: ласпяховасць, дысцып- 
діна, навукова-даследчая ра- 
бота, удэел у грамадскім жыц- 
ці, спорце, працоўным семе- 

стры.
1. Ласлахоаасць 

Выводзіцца сярэдні бал, ат- 
рыманы студэнтамі групы на

экзаменах. Для гэтага сум ір у  
юцца ўсе першыя экзаменацый- 
ныя адзнакі (адзнакі леразда- 
чы экэаменаў не ўлічваюцца). 
Гэтая  сум а  дзеліцца на коль- 
касць студэнтаў V групе. (Вы* 
датна — 5 балаў, добра — 4 
балы, эдавальняюча — 3 балы, 
неэдавальняюча — 0 балаў).

2. Навуковая работа
Даследчая работа I катэго-

рыі — 5 балаў, II — 4 балы,
III — 3 балы; удзел у рэспуб- 
ліканскіх І універсітэцкіх кон- 
курсах — 1 бал; 100-працэнтны 
ўдэел студэнтаў групы ў
СН Т — 3 балы.

Суміруюцца ўсе балы І дзе- 
ляцца на колькасць студэнтаў 
у груле.

3. Грамадская  работа
100 працэнтау студэнтаў

удэельнічаюць у грамадскай ра- 
боце — 5 балау; X  працэнтаў— 
адпаведная колькасць балаў. 
ДІчыцца, што студэнт займаец- 
ца грамадсхай работай, калі ён:
а) удэельнічае ў грамадскіх 
студэнцкіх органах курса, фа- 
культэта, універсітэта І г. д.;
б) сістэматычна выконвае гра- 
мадскіа даручэнні. Іншыя віды 
грамадскай работы ўлічваюцца

-па рашэнню камісіі.
4. Спорт
Студэнт, які выступае за уні- 

версітэт у адным з відаў спор- 
ту, атрымлівае 3 балы, за фа- 
культэт — 2 балы. Прымаюцца 
ў эалік не больш чым два віды 
спорту. Сума атрыманых балаў 
дзеліцца на колькасць студэн- 
таў у групе.

5. Мастацкая самадзейнасць
Студэнт, які ўдзельнічае ў

мастацкай самадзейнасці унІ- 
всрсітэта, атрымлівае 3 балы, у 
мастацкай самадэейнасці фа- 
культэта — 2 балы. Сума ба- 
лаў дзеліцца на колькасць сту- 
дэнтаў у групе.

6. Студэнцкі лрацоўны рух
Члену студэнцкага будаўні-

чага атрада эа ўдзел у працоў- 
ным семестры — 3 балы. Сума 
балаў дзеліцца на колькасць 
студэнтаў у групе.

Лры ладвядэенні вынікаў на 
лепшую вучэбную групу камі- 
сія ўлічвае працоўную дысцып- 
ліну як важнейшы фактар пас- 
пяховасці І актыўнасці.

Уэнагарода пераможцаў 
конкурсу

Па аыніках конкурсу аыэна- 
чаюцца тры лепшыя групы уні-

версітэта асобна на гуманітар- 
ных і прыродазнаўчых факуль- 
тэтах. Для гэтага суміруюцца 
ўсе балы, якія набраны студэн- 
тамі па пунктах 1—6 на двух 
этапах конкурсу.

Пры прыкладнай роўнасці 
паказчыкаў рашаючую ролю у 
вызначэнні пераможцаў ады* 
грывае пасляховасць.

Групы, якія зоймуць прыза- 
выя месцы, уэнагароджваюцца:

I месца — лаеэдка па месцах. 
звязаных з жыццём І дзейнас- 
цю У. I. Леніна.

II месца — турысцкая паезд- 
ка ў Брэсцкую крэпасць І Бе- 
лавежскую пушчу.

Групы, заняўшыя III месца, 
узнагароджваюцца граматамі 
рэктарата, прафкома, камітэга 
камсамола, пераходным вымое- А м .

У прафком прадстаўляюцца 
наступныя матэрыялы аб леп* 
шай групе:1. Характарыстыка, завера- 
ная дэканам факультэта, стар- 
шынямі прафбюро І сакрата- 
ром камітэта камсамола.

2. Ведамасць паспяховасцІ 
студэнтау.

3. Дакументы аб удзеле сту* 
дэнтаў у навуковай рабоце» 
грамадскім жыцці, спорце, ма- 
стацкай самадзейнасці I пра- 
цоўным семестры (персанальаа 
аб кожным студэнце).

ПРАФКОМ .
К А М ІТ ЭТ КАМ САМ ОЛА .

тай акадэм ічных сектараў 
курсаў, груп. На апош - 
н ім  пасяджэнн і камітэта 
камсамола сваю  справаз- 
дачу аб гатоўнасці да се- 
с іі давал і трэц ія  курсы . 
Справы  ў іх, на м ой  пог- 
ляд, нядрэнныя.

Словы  Генадэя пацвяр- 
дж ае Валя Сямяк іна . Яна 
займаецца ў 4-й групе III 
курса.

—  П ерш ы  залік здалі 
паспяхова. Ш часл іўчыкаў, 
атрымаўш ых выдатна, 
многа: Ш аф арэнка, Ба- 
б інец, Смятаннікаў, Ням- 
ковіч, С ы рк ін , Даш ынен- 
ка, Пархоўчанка і іншыя.І

Выкладчык жа лічыць, 
што залог гэтага , поспе-1 
ху— у сістэматычнай пад-І 
рыхтоўцы. Гэта не сакрэт. I 
I таму, пакуль яшчэ ёсць I 
час, трэба спяш ацца на-І 
вярстаць упушчанае, к а б і 
не сказаць тады: «Не па-І 
шанцавала». і

А. БЯЛЬКО.

Заняткі па замежных мовах са сту- 
дэнтамі філфака праводзіць загадчык 
лінгафоннай лабараторыі В. ЛІТВІН- 
КА.
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КАЛЯНДАРЯк эаўсёды, з в ін іц ь  гэіамоя, які ‘многа разоў 
■учіў на працягу пяці 
од. Але ў гэтым ужо іятмы іншыя таньі. Калі *мей ёц быў няўмоль- мм ірамаметрыстам, то [йпер ён хвалюецца, бо ммшчае аб апошніх ікятквх.іось апошнія занят- Ала незвычайныл як 
п  студэнтаў, так і для цкдадчыкаў філасофска- аддзялення, якія саб- іяіса, каб правесці сва- ■ыхааанцаў, будучых цосафаў. Мезаычайныя таму, што на гэтьі раз ролі аыкладчыкаў выс- Кіаюць студэнты-выпу- нічі. Невялікае тэатра- эааанае прадстаўленне, ідрыхтааанае імі, рас- эіала аб жыцці групы і працягу пяці год, аб ужбе, аб выкладчы- I. Усе выступаўшыя шускнікі шчыра дэя- івалі прафесарам, вык- . ідчыкам філасофскіх федр, якія далі ім ве-

ды, навучылі працаваць. = 
Яны абяцалі, што не Ц 
толькі студэнтьі будуць 3  
ганарыцца сваім і настаў- = 
нікамі, але і настаўнікі 5І 
будуць ганарьіцца вуч- ц  
нямі. Гэта будзё самы = 
каштоўны падарунак. А  Ш 
пакуль падарункам дара- Ц  
гім , настаўнікам былі = 
кветкі.

3 пажаданнямі на да- Ш 
рогу выступілі -эагадчык Ш 
кафедры гісторыі філасо- Ц  
фіі і логікі доктар філа- §§ 
софскіх навук член-ка- Ш 
рэспандэнт АН  БССР, эа- = 
служаны дзеяч Навукі = 
БССР Іван М ікалаевіч = 
Лушчыцкі, студэнты-філо. в  
сафы малодшьіх кур- г  
саў, выпускнікі мінулага г  
года, пажадаўшыя твор- Ш 
ных поспехаў, выдатнай Ш 
эдачы экзаменаў і аба- Ш 
роньі дыпломных работ. ~  

...Гучьіць апошні зва-Ш  
нок, адкрываючы новы р  
этап у жыцці філосафаў- = 
выпускнікоў. =А . ЗЛ О ТН ІК А Ў , I

Адным з эаснавальнікаў 
' савецкай літаратуры быў 

А. А. Фадзееў.
Жыццё пісьменніка, як I 

яго творчасць, арганічнымі, 
непарушнымі сувязямі звя- 
зана з дзейнасцю КамунІ- 
стычнай партыі I барацьбой 
за рэвалюцыю.

Як І Іншыя савацкія пісь- 
меннікі старэйшага лакален- 
ня, Фадзееў быў удзельні- 
кам грамадзянскай вайны. 
Член партыі з 1918 годаг ён 
быў актыўным падпольшчы- 
камг партызанам, ваяваў су- 
праць белагвардзейцаў | Ін- 
тэрвентаў на Далёкім Усхо- 
дзе, выконваў даручэнні 
С. Лазо. ГІісьменнік належаў 
да ліку тых, чыю біяграфію 
можна назваць «звычайнай 
біяграфіяй у незвычайны 
час». ён  прайшоў шлях ад 
радавога чырвонаармейца 
да камісара брыгады. 20-га- 
довым юнаком Фадзееў 
быў ужо выбран дэлегатам 
X з ’езда парты), а пасля ра- 
нення . пры падаўленні 
Кранштацкага мяцяжу ле-

ПшШ

райшоў на партыйную рабо- ПГ.
Мастацкія творы лісьмен- 

ніка былі па суткасці літа- 
ратурным працягам яго рэ- 
валюцыйнай барацьбы, толь- 
кі Іншай эброяй. Раман 
«Разгром» увайшоў у скар- 
бонку савецкай літаратуры 
лобач з творамі Фурмана- 
оа, Серафімовіча, ІІІолаха- 
ва. Ён прынёс Фадзееву 
шырокую папулярнасць. Ра- 
ман быў налісан у рэчыш- 
чы тых патрабаванняў, якія 
стаялі перад літаратурай I 
былі сфармуліраваны ў вы- 
ступленні пісьменніка той 
пары: «Сапраўды мы павін- 
ны ўсё, што мы робім, пра- 
ніэаць самымі глыбейшымІ 
ідэямі нашага часу». «Раз- 
гром» — важная заваёва 
літаратуры сацыялістычнага 
рэалізму.

Напісан на матэрыялах 
падзей грамадзянскай вайны 
на Далёкім Усходзе таксама 
раман «Апошні з удэге», які 
ўключыў у сябе Ідэі, навея- 
ныя новай эпохай.

Стаарыўшы шырокую карці- 
ну жыццв лрвдствўнікоў 
роэных класаў I сацыяльных 
слвёў, лісьменнік сцвврджаа 
заканамернасць перамогі 
рэвалюцыі I неабходнесць 
сацыяліэму.

Заўсёды Ідучы ў ногу 3 
часам, Фадзееў быў ектыў- 
мым удзельнікам Ввлікай 
Айчцннай вайны I па гара- 
чых слядах стварыў лепшы 
раман таго часу «Маііадав 
гвардыя», які ўвайшоў у за- 
латы фонд савацкай літвра- 
туры.

Савецкі народ свята ш- 
хоўвае памяць аб красна- 
донцах. Наша моладзь ба- 
чыць у Іх уэор патрыятыч- 
нага служэння Радзіме, еы- 
хоўваецца на Іх лрыкладзе. 
I ў гэтым вялікая эаслуга 
Фадзеева, стварыўшага лаэ- 
тычны ло'мнік юным героям. 
Ідэйная сіла і прывабнасць 
гэтай кнігІ заключаюцца ў 
тым, што, масуперак трагіч- 
наму сюжэту, кніга атрыма- 
лася аптымістычная, іаму 
што лаказала маральную

перамогу савецкіх людзей— 
носьбітаў Ідэалаў уэаышама- 
га І цудоўмага.

Выступаючы на XX э'аэдэе 
КПСС, Шолахеў сказаў аб 
Фадзееве: «Бедай, як ніхто 
з нас — лразаікаў, Фадзе- 
еў валодае цудоўнай асаблі- 
васцю глыбоке I ўзеышене 
пісаць аб моладэі, I ў «Ме- 
ладой гвардыі» ў поўную 
меру раскрылеся гэтея рысе 
яго аялікага таленту».

ВялікІ гремедскі дзеяч, 
Фадэееў на працягу некаль- 
КІх год узначальааў Саюз 
савецкіх пісьменнікаў, быў 
актыўмым удзельнікам між- 
народнага руху барацьбы за 
мір, праславіўся сваімі пу- 
бліцыстычнымі выступлення- 
мі. ПІсьменнІк-камуніст, Фе- 
дзееў увайшоў у свядо- 
масць мільёнаў савецкіх чы- 
тачоў як лалымяны патрыёт 
еацыялістычнай Радзімы.

Н. РАМАШКА, 
дацэнт кафедры рус- 
кай савецкай лІтарату-. 
ры.

паспрачаемся», «Твор- часць біёлагаў», «Сесія, сесія...» Ставяцца на ста- ронках газеты і некато- рыя праблемы, выкліка- ючыя спрэчкі, такія, як «Аб праблемах педпрак- тыкі», «Як павінен весці * сябе студэнт». Дыскусіі па гэтых пытаннях вя- дуць і самі студэ.нты, і выкладчыкі. У  газеце ча- ста ідзе размова аб жьш- ці студэнтаў. у нашай краіне і за рубяжом. Вя- лікую ўвагу ўдзяляем прафесіянальнай арыен- тацыі. Так, напрыклад, у нас адкрыта пастаянная рубрыка «Знаёмцеся, прафесар», дзе кожны ўноў прыбыўшы на фа- культэт. выкладчык рас- казвае аб сваім шляху ў навуку, аб рабоце, аб сваіх метадах.Часта ў^газеце высту- паюць былыя студэнты. Яны пішуць аб сама- стойных кроках, захап- леннях, планах. Есць у нас і пастаянная рубры- ка «Нашы выпускнікі».Для таго, каб газета больш поўна адлюстроў- вала інтарэсы студэнтаў, мы распаўсюдзілі анкету з пытаннямі аб тым, якой бы хацелі бачыць біяфа- каўцы газету. Некаторыя пажаданні і адказы былі ўлічаны пры выпуску на- ступных нумароў.Рэдкалегія стараецца шукаць новыя шляхі для паляпшэння зместу і, знешняга выгляд^ газе- ты — . уводзяцца новыя рубрыкі, шырока пачалі прымяняць каляровыя фатаграфіі. Клапоцімся аб пашырэнні аўтарскага актыву.У заключэнне хочацца адзначыць, што на бія- факу закладзены добрыя традыцыі насценнай прэ- сы і што «Уііа» займае трывалае месца сярод лі- дэраў факультэцкіх газет універсітэта.С. П Я Т К О У СК І.

ВЕАЬМІ ПАТРЭБНЫ КУРСУ  пастанове Ц К  К П С С  і Савета Міністраў С С С Р  ад 3 верасня 1966 года «Аб ме- рах па паляпшэнню падрых- тоўкі спецыялістаў і ўдаска- наленню кіраўніцтва вышэй- шай і сярэдняй спецыяльнай адукацыяй-у краіне» гаво- рыцца аб тым, што ўсе спе- цыялісты, якія заканчваюць вышэйшыя і сярэдн^і спе- цыяльныя навучальныя ўс- тановы, павінны валодаць арганізатарскімі навыкамі, уменнем працаваць з людзь- мі. У  прамове Л . I. Брэжне- ьа на Усесаюзным злёце студэнтаў таксама падкрэс- лівалася неабходнасць доб- рай падрыхтоўкі ў вну не толькі спецыялістаў, але і арганізатараў.Сапраўды, кўды б ні быў накіраван малады спецыя- ліст, ён усюды сустрэнецца з пытаішямі кіравання дзей- насцю людзей, узаемаадно- сінамі кіраўніка і супрацоў- нікаў, прымяненнем розных

мер уздзеяння і г. д. Боль- шасць студэнтаў па закан- чэнні навучальнай установы абавязкова будзе ўзначаль- ваць хоць бы невялікі на першы час калектыў. У якасці кіраўніка выпускпіку давядзецца кіраваць дзеян- нямі іншых асоб, арганізоў- ваць іх сумесную працу, уплываць на ўдзельнікаў працоўнага працэсу. А  гэта не лёгкая справа, і таму ёй неабходна вучыцца.Нават калі малады спе- цыяліст адразу не становіц- ца кіраўніком (а выконвае тслькі спецыяльную дэхніч- ную ра0оту), веданне ас- нсўных палажэнняў аргані- затарскай работы дацаможа яму хутчэй адаптавацца ў калектыве, правільна асэн- саваць, зразумець упраў* ленчыя адносіны. Немала- важны і такі момант: адсўт- насць элементарных ведаў у галіне ў^раўленчай справы нярэдка стрымлівае рост ма-

ладых кадрау, вылучэнне іх на кіруючыя гіасады. Усё гэта разам узятае і дазва- ляе, на наш погляд, ставіць пытанне аб увядзенні спе- цыяльнага курса «Асновы навукі кіравання» на ўсіх факультэтах універсітэта.У нас ужо ёсць двухгадо- вая практыка выкладання спецкурса «Асновы навукі кіравання» на юрыдычным факультэце. Яна паказвае, што студэнты з цікавасцю адносяцца да вывучэння ўп- раўленчай справы, займа- юцца гэтымі праблемамі і ў навуковым гуртку.Такога роду спецкурсы чытаюцца ў радзе вну С С С Р  і ў многіх зарубежных краі- нах.Відавочная карысць, не- сумненна, паслужыць доб- рай рэкамендацыяй да ўка- ранення новага курса.П. ЕУД АК ІМ АУ , дацэнт.

ВЯЛІКАЙ папу- лярнасцю на бія- факультэце арыстаецца насцен-ізета «Уііа». Неаднара- ова яна прызнавалася епшай на агульнауні- ерсітэцкіх аглядах, бы- | а пераможцай агульна- арадскога конкурсу на- ценных газет вну.** Якім жа чынам з году год у калектыве рэдка- егіі аказваюцца людзі, кольныя працаваць а геньчыкам і паспяхова ырашаць складаныя за- ачы насценнага друку? ‘этае пытанне мы задалі Гпенам рэдкалегіі газеты тудэнткам Тані Злотнік
НАЛЕКТЫУНАЯ
ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ

I  ВОПЫТАМ ДЗЕЛ ЯЦЦА В ІТ А У Ц Ы

Людзе Міцінай і адказ- іаму рэдактару газеты Уііа» кандыдату біяла- ічных навук Івану Іва- іавічу Даугалевічу.— Кожны год да нас ірыходзяііь новыя рабя- ц  -* расказвае Таня Ілотнік. — Але на пра- мгу года адбываецца, іалі ножна так сказаць, філмраныя-, і застаюц- іа сту&іэнты, якіх захапі- іа работа у рэдакцыі, 
Псі-Х яна цікавіць і пры- юсідь радасць пасля мпуску кожнага новага іумару. На старонках іашай газеты вядзецца пзмова і аб «мёртвых ргшах» ~  аб тых сту- Ыта.х, якіх ніяк не ркаецца расшавяліць, кахалшь нашай работай.) яна на самай справе іахалляючая, і напэўна іаяу да нас часта пры- юдзяоь студэнты самі і

задоўга да выхаду газе- ты даюцца заданні пад- - рыхтаваць патрэбныя ма- тэрыялы, узяць інтэрв’ю, фотакарэспандэнтам Тані Кавальчук і Сашу Яро- міну—зрабіць здымкі па канкрэтнай тэматыцы. Таму -калі мы прысту- паем да састаўлення' ну- мару, усе матэрыялы ў нас ужо пад рукой. Ак- рамя таго, у нас заўсёды ствараецца некаторы за- пас матэрыялаў, што так- сама выручае.А аб тым, якія задачы ставіць рэдкалегія і як яна іх вырашае, гаво- рыць адказны рэдактар Іван Іванавіч Даўгале- віч:— Перш за ўсё мы стараемся адлюстроўваць жыццё факультэта. Раз- мова аб нашых буднях вядзецца пад такімі руб* рыкамі, як «Пагаворым— Лекцыя па асновах навукі кіравання ў студэнтаў юрфака.
Фота Д. ЧАХОВІЧА.

папаўняюць наш, актыў. Так было ў гэтым годзе з Таняй Дзярабінай і Та- няй Смірновай, якія ця- пер удзельнічаюць у вы- пуску кожнага нумару. Канешне, і мы самі па- вінны працаваць цікава, каб захапіць і іншых.На пытанне, як пла- нуецца работа рэдкалегіі, адказвае Люда Міціна:— «Уііа» выходзіць штомесячна, і мы стара- емся, каб кожны яе ну- мар быў спланаван за- гадзя, і гэта нам удаец- ца. У  кожным нумары ў нас ёсць асноўная тэма— ёй і прысвячаецца вы- пуск. Членам рэдкалегіі



4 стар. Б Е Л А Р У С К І У Н ІВ Е Р С ІТ Э Т 23 снежня 1971 г.
ЕСЦЬ ЖАДАННЕ— 
БУДЗЕ УМЕННЕ

З А Ў Ж Д Ы  Г А Т О В ЫДобра працуе камітэт ДТСААФ юры- дычнага факультэта. Многія студэнты і выкладчыкі займаюцца ў стралковай, мота- і радыёсекцыях. Студэнты Фіна- генава, Залеўскі, Гразеў з’яўляюцца членамі зборнай ВДУ па радыёспорту. Яны неаднаразова станавіліся прызёра- мі першынства горада Мінска.У мінулым навучальным годзе нафа- культэце прачытана 18 лекцый на ваен- на-патрыятычныя тэмы. Неаднаразова сустракаліся студэнты з ветэранамі вайны, рабілі экскурсіі ў Хатынь, на Курган Славы. # 4Пад кіраўніцтвам старшыні камітэта ДТСААФ студэнта III курса Валерыя

Гляка на факультэце зроблены два стэн- ды, якія адлюстроўваюць работу камі- тэта.3- лістапада пачала працаваць страл- ковая секцыя. На першых занятках студэнты пазнаёміліся з тэхнікай бяспе- кі, канструкцыямі дробнакалібернай він- тоўкі і пісталета. Кіруе гэтай секцыяй студэнт III курса АІнатоль Раеўскі.Члены ДТСААФ добра разумеюць за- дачы, якія стаяць перад імі, і робяць усё, каб быць гатовымі ў любую хвіліну стаць абаронцамі сваёй сацыялістычнай Радзімы.
У. КУПРЫЕНКА, 

студэнт.

усе мы 
в ы й ш а і  з

«МАЛАДОСЦІ»Нядаўна ў нлубе Саю- за пісьменнікаў БССР адбыўся творчы вечар

часопіса «Маладосць». У зале сабраліся тыя, хто прайшоў школу «Ма- ладосці». Ішла цікавая размова пра сучасную беларускую літаратуру.Малады крытык Вар- лен Бёчык ахарактары- заваў творчасць бела- рускай . паэтэсы Веры Вярбы. Паэтэса прачыта- ла новыя вершы, урыўкі з новай паэмы «Каліна».Змястоўным было вы-

ступленне /ластацтвазнаў- цы, тэатральнага дзеяча Я. С . Рамановіча, які рас- казаў пра свайго сябра і паплечніка паэта, вучо- нага, грамадскага дэеяча Андрэя Александровіча.У заключэнне вечара спявачка Раіса Бамбала з самадзейнага калектыву Палаца прафсаюзаў вы- канала беларускія песні.М . ВЯРГЕЙЧЫК, 
студэнт.
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Д А  ВЕДАМА ВЫКЛАДЧЫКАЎ I СУПРАЦОЎНІКАЎ БДУ
2 студзеня 1972 года 

ў 11 гадзін адбудзецца 
навагодні дзіцячы ра- 
нішнік. Каб ён прай- 
шоў весела і цікава, па-

жадана зрабіць дзецям 
касцюмы і маскі. Леп- 
шыя з іх будуць адзна- 
чаны ў час конкурсу 
прызамі.

Рыхтуйце касцюмы, 
маскі і выступленні ма- 
ленькіх артыстаў!

МЯСЦКОМ.

Кож ны  з нас не раз і не два ч у ў , як узды хаюць і абураю цца дарослы я, га- ворачы аб св аіх  дзецях: «М ы  ў  іх  узросце, ой, колькі паспелі! А  я н ы ?..» .I  нібы ў  адказ на гэтыя словы сотні, тысячы сту- дэнцкіх атрадаў р аз’яз- джаю цца ва ўсе канцы на- ш ай краіны: у  С іб ір  і  ў  К азахстан, у  Карэлію  і на Д ал ёкі У сход . Усю ды  пат- рэбны іх  моцныя р ук і I  малады задор.Уперш ыню ў  гэтым го- дзе на будоўлях краіны працавалі байцы С Б А  са- мага маладога факультэ- та —  прыкладной матэма- ты кі. 3  250 нястомных ра- бят і  дзяўчат, якім  было судж ана залажы ць адну з перш ы х традыцый факуль- тэта, сф арм іравалася 10 атрадаў.Спачатку не хапала многага і, бадай, са- мага галоўнага —  вопы- ту, ведаў, загартоўкі. А л е

не было н і аднаго абыяка- вага да выконваемай ра- боты. Р абятам і асвоена ка- піталаўкладанняў на сум у 4 0 0  тысяч рублёў. Пры - чы м прыкладна палова з іх  была асвоена «дзявочы- м і» атрадам і, лепш ы  з я к іх  —  « Р асін к а» (каман- дзір  А н д руховіч , кам ісар Я ф анава) даказаў, што «слабы » пол не такі, ўж о і  слабы .А д н ак са м і рабяты лі- чаць, што не гэта сам ае галоўнае і  важ нае. Ё сц ь цудоўная народная пры- маўка: « Х т о  з дому не вы ходзіць, нічога не пры- носіць у  д ом ». Ш т о  ж  прынеслі ў  свой дом, на факультэт, байцы С Б А ?—  Н апэўн а, тое, што друж бай завецца. Б о  ні- што так не згуртоўвае лю- дзей, як імкненне да ад- ной мэты і  рабочы я м азалі на р ук ах, —  так лічаць многія, а  не толькі М . Фя- дзеня, як і ск азаў аб гэ- тым.

Мінула ўжо нямала ча- су пасля заканчэння пра- цоўнага семестра. Цяпер усіх байцоў студэнцкіх бу- даўнічых атрадаў хвалюе зусім іншае: лекцыі, семі- нары, спецкурсы, падрых-. тоўка да сесіі, і за ўсі.мі неадкладнымі справамі няма часу аддацца ўспамі- нам. Аднак вечар студэнц- кіх будаўнічых атрадау прыцягнуў ўсеагульную ўвагу. I  гучаў на ім звон кі смех, зноў паўтараліся спрэчкі на тэму «Чый ат- рад лепшы?» I з зайздрас- цю глядзелі на ўсё гэта іыя, хто не быў з рабята- мі. Глядзелі і, напэўна думалі, што ў будучьш годзе акажуцца ў страі байцоў новых атрадаў.Т . Т А Р Л Е Ц К А Я .
Н А  ЗДЫМКУ: успааН 

намі аб студэнцкім пра- 
цоўным леце дзеліцца сту- 
дэнт IV  курса ФПМ Чыа[ 
Зань Данг.

З ІМ О В Ы Я  Д А Л І.
Фотаэцюд М. Д А Р О Ж Н А Г А .

УМОВЫ ШТОГАДОВАГА УСЕСАЮЗНАГА КОШУРСУ
НА ЛЕППІЫЯ НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНЫЯ ТВОРЫ (КНІГІ, БРАПІУРЫ)Р А З Д ЗЕ Л  I1. На Усесаюзны конКурс мо- гуць быць прыняты кнігі І брашу- ры першага выдання або пера- працаваных і далоўненых выдан- няў, якія адпавядаюць асноўным латрабаванням тэматыкі і зместу навукова-папулярнай літаратуры: масавасці І даходлівасці ў спалу- чэнні са строгасцю І глыбінёй выкладання актуальнага навуко- вага матэрыялу.2. На Усесаюзны конкурс прыма- юцца кнігі І брашуры (у тым лІ- ку вучэбныя дапаможнікі для слу- хачоў народных універсітэтаў і навукова-папулярныя выданні, ілюстраваныя дыяпазітывамі, дыя- фільмамі і іншымі сродкамі наг- ляднасці), выдадзеныя ў Савецкім Саюзе на працягу аднаго калян- дарнага, 1971 года, якія маюць на тытульным лісце, пераплёце або вокладцы гэтую дату.3. Права вылучэння навукова- лалулярнай літаратуры на Усеса- юзны конкурсг^ прадастаўляецца ўсім арганізацыям4*—̂ гаварыства «Веды», асобным аўтарам — чле- нам таварыства «Веды», выдавец- твам і іншым дзяржаўным і гра- мадскім арганізацыям С С С Р .Колькасць выданняў, вылучаных йа конкурс, не абмяжоўваецца.

РАЗД ЭЕЛ  II
У станаўл івавцца  наступнь і па- 

радан прадстаўлення на нонкурс 
к н іг  I браш ур:

1. А ў тары  —* чланы  тавары ства  
«Веды», ян ія  ж адаю ць лры няц ь  
удэел ва Усвсаю аны м  коннурсв  
ма лепш ы я творы  навунова-папу- 
лярмай л ітаратуры , нам іроўваю ць 
мн ігу  або браш уру , адпавядаю чую  
патрабаванням  дадэены х «Умоў», у 
мясцояую  арган іаацы ю  таварыст* 
ва «Веды») ямая са сва ім  аамлю- 
чэннем I даведнай лрадстаўляе

яе ў  праўленне  та вары ства  «Веды» 
саю знай  р эспубл ін і.

2. В ы давецтвы , а та к са м а  ін ш ы я  
ўстановы  I а р ган іза ц ы і саю знага  
значэння  нан іро ўваю ц ь  літарату^ 
ру  непасрэдна ў  ж у р ы  Усесаю зна - 
га нонкурсу .

3. Вы давецтвы  (у ты м  л ік у  рэс- 
п уб л ік а н ск ія  (АССР), краявы я  I 
абласныя), а та к са м а  Інш ы я ўста- 
новы  I а р ган іза ц ы і р эсп уб л ік ан - 
ска га  падпарадкавання  прадстаў- 
л яю ць л іта р а тур у  ў  праўленн і 
та вары ства ў  «Веды» саю зн ы х  рэс- 
л убл ік .

4. Вы давецтвы , а та к сам а  ін ш ы я  
ўстан овы  і ар ган іза ц ы і г. М асквы  
н а к ір о ўваю ц ь  л іта р а тур у  ў  праў- 
ленне М аскоўскай  гарадской  ар- 
га н ізац ы і та вары ства  «Веды» 
РС Ф С Р .

5. П ры  вы л уч эн н і на У се саю зны  
ко н кур с  к н іг  I б раш ур , выдадзе- 
ны х на н ац ы ян альн ы х  мовах , па- 
в інен  б ы ц ь  пры кладзен  пераклад 
на ру скай  мове; пры  ад сутнасц і 
перакладу, акрам я  дадаткаў , ука- 
заны х  у  пункце  I гэта га  раэдзела, 
неабходна прад став іц ь  (на р у скай  
мове): ра згорнутую  анатацы ю , два 
водэы вы  спец ы ял істаў , я к ія  м аю ць 
вучоную  ступ ен ь  або званне, і 
(лры  наяўнасц і) водзы вы , апубл і- 
кавань ія  ў  др уку .

6. Р а ш зн не  аб вы л уч зн н і к н іг і, 
б раш уры  на У се саю эны  ноннурс 
пры м аецца праўленнем  тавары ст- 
ва «Веды» саю энай  р э сп уб л ік і па 
рзкам ендац ы і адпаведнага навуно- 
ва-метадь ічнага савета.

7. Т зрм ін  лрадстаўлення  матз- 
ры ялаў  на н он курс  бягучага  года 
у праўленн і та вары ства ў  «Веды» 
саю эны х р э сп уб л ік  — да 10 сту- 
дэеня нож нага года. У се  матзры - 
ялы  нак іроўваю ц ц а  ў  ж ур ы  Усе- 
саю энага  к о н к у р су  да 10 сакав іка .

8. К н іг і, б р аш уры  прадстаўляю ц- 
ца на ко н кур с  у  двух  зкземпля- 
рах I пась ілаю цца па адрасу: Мас- 
ква, Ц энтр, праезд Сярова, д. 4, 
Праўленне У сесаю знага  тавары ст- 
ва «Веды». Пры  адпраўцы  пош тай  
трэба ўказаць: «На У сесаю зны  
монкурс».

КнІгІ I б раш уры , прь іёланы я на 
У сесаю эмы  кон кур с  навукова-па- 
пулярнай  л іта ратуры , назад  не 
вяртаю цца.

Р А ЗД ЗЕ Л  III
1. П а с т у п іўш ы я  на к о н ку р с  кн і-  

г і і б р а ш ур ы  ац эньваю ц ц а  па ў с іх  
эл ем ентах  н ав укова  - п апулярнай  
л іта ратуры :

— прастата  і д а ступ н асц ь  вы- 
кладання  праблем  суч а сн ай  наву- 
к і, я кая  садзейн ічае  ф арм іраван - 
ню  навуковага  светапогляду , па- 
вы ш эн н ю  ад укаван а сц і і к ул ь тур ы  
савец кага  чалавека;

— ап ера ты ўн асц ь  у  асвятленн і 
в а ж н е й ш ы х  падзей у  ж ы ц ц і кра- 
Іны , своечасовае  азнаям ленне  чы- 
тачоў  з н авей ш ы м і д а ся гненням і 
н а в ук і, т э х н ік і,  к ул ь тур ы .

3 а ў в а г 1: пры ўсіх роўных 
умовах перавага аддаецца:

а) актуальным па тэме і зместу выданням;
б) ілюстраваным выданням, якія 

дазваляюць чытачам глыбей за- 
своіць матэрыял;

в) літаратуры, выпушчанай ма- 
савым тыражом.

2. Л епш ы м  навукова-папуляр - 
ны м  кн іга м  I б раш урам  п ры су - 
дж аю цца  ды плом ы  і граш овы я  
п р зм іі, я к ім і ў знагародж ваю цца  
аутары :

а) ПА НАВУКОВА-ПАПУЛЯРНАЙ 
КНІЗЕ: • 8 дыпломаў I ступе- 
ні э грашован прэміяй па 300 
рублёў (у тым ліку 3 — аўтарам 
вучэбных дапаможнікаў для на- 
родных універсітэтаў); 13 дыпло- 
маў II ступені а грашовай прэмі- 
яй па 200 рублбў (у тым ліку 5— 
аўтарам вучэбных дапаможнікаў 
для народных універсітэтаў); 42 
заахвочвальныя дыпломы (у тым 
ліку 12 — аўтарам вучэбных да- 
паможнікаў для народных універ- 
сітэтаў);

б) ПА НАВУКОВА - ПАПУЛЯР- 
НЫХ ВРАШУРАХ: 10 дыпломаў 1 
ступені з грашовай прэміяй па 200 
рублёў (у тым ліку 2 — аўтарам 
вучабных дапаможнікаў для на- 
родных універсітэтау 1 брашур э 
ілюстраваным матэрыялам); 15 
дыпломаў 11 ступені з грашовай 
прэміяй па 150 рублёў (у тым лі- 
ку 3—аўтарам вучэбных дапамож- 
нікаў для народных універсітэтаў 
1 брашур э ілюстраваным матвры- 
ялам); 68 заахвочвальных дыпло- 
маў (у тым ліку 8 •— аўтарам ву-

чэбных дапаможнікаў для народ- 
ных універсітэтаў і брашур з ілю- 
страваным матэрыялам).

Заахвочвальны дыплом прысу- 
джаецца кнігам і брашурам, не 
ўвайшоўшым у лік лепшых, але 
атрымаўшым добрую ацэнку жу- 
ры конкурсу.Р А З Д З Е Л  IV1. Разгляд прадстаўленых на конкурс кніг і брашур ускладаец- ца на журы Усесаюзнага конкур- су, якое складаецца са спецыяліс- таў — вучоных, пісьменнікаў, журналістаў, працуючых у цэнт->ры і на перыферыі.2. Папярэдні разгляд прадстаў- ленай на конкурс навукова-папу- лярнай літаратуры праводзіцца ў навукова-метадычных саветах пры праўленні Усесаюзнага тава- рыства «Веды». Заключэнні па разгледжаных • работах навукова- метадычныя саветы прадстаўля- юць журы не пазней 10 мая.3. Зацвярджэнне рэкамендуемых навукова-метадычнымі саветамі і разгледжаных журы конкурсу лепшых навукова-папулярных твораў праводзіцца на пленарным пасяджэнні журы Усесаюзнага конкурсу тайным галасаваннем.4. Рашэнне журы конкурсу прадстаўляецца на зацвярджэнне ПрэзІдыума праўлення Усесаюзна- га таварыства «Веды» да 1 ліпе- ня кожнага года.5. ВынікІ конкурсу аб’яўляюцца ў гадавіну стварэння Усесаюзнага таварыства «Веды» — 7 ліпеня.6. КансультацыІ і тлумачэнні па конкурсу можна атрымаць у рэ- ферэнтау навукова-метадычных саветаў пры прауленні Усесаюзна- га таварыства «Веды», а таксама непасрэдна ў журы конкурсу І конкурсных камісіях на месцах.

АБАВЯЗАН 
ВЕДАЦЬ 
КОЖНЫ

Многа было напісом 
аб віноўнасці пешаходаі 
у  дарожна-транспарп 
здарэннях. Практыка м\ 
казвае, што большт 
гараджан не ўяуляюіа 
сабе небяспекі парушэні 
ня правіл вулічнага руху| 
цьмяна разбіраюцца 
сутнасці гэтых. правіл. 
толькі за 11 месяцаў сі 
летняга года на вуліцс 
горада адбыліся 574 да 
рожна-транспартныя здс 
рэнні, пры якіх 44 чам 
векі загінула і 557 атрь 
мала цялесныя пашіа 
джанні. Больш 65 прс 
цэнтаў віноўнікаў гэть 
здарэнняў — пешаходь

3 мэтай паляпшэі 
дысцыпліны пешаходаў 
г. Мінску ўводзіцца паі 
сямеснае вывучэнне л/ 
віл пешаходнага руц 
Прэзідыум Беларускс 
рэспубліканскага савеі 
прафсаюзаў прыняў 
гэтаму пытанню спі 

-цыяльную пастанові 
якой абавязаў ФЗШ 
прадпрыемстваў, усгі 
ноў, арганізацый увесі 
вывучэнне правіл вум\ 
нага руху ў калектывс 
працоўных і асабліва 
дзецьмі рабочых і сді 
Ўсачых па методыцы, 
цверджанай М УС БСС\ 
Кіраўнікі прафсаюзні 
арганізацый пры дапам\ 
зе партыйных і камі 
мольскіх органаў паві 
ны падабраць на месц 
з ліку ІТР, грамада 
а ўтаінсп ектараў, ао
ведаючых правілы руі 
з якімі работнікі РАШ 
Г А І правядуць па п\ 
бе прадпрыемстваў ся 
цыяхьныя заняткі.

Н  еабходна абстаА 
ваць на прадпрыемства 
ва ўстановах куткі бі 
пекі руху, прапаганц 
ваць правілы руху ў 
сценным друку.

Веданне элементарні 
правіл руху дапамоі 
паменшыць колькі 
дарожна - транспартн\ 
здарэнняў.

А. НІЗОУКП
інструктар ГАІ УУ

Мінгарвыканкомі
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