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Камушсты i камсамольцы! Будзьце
у авангардзе усенароднай барацьбы
за выкананне рашэнняу X X I з ‘езду
КП С С , за п а б у д о в у к а м у ь п з м а
у С С С Р.
(3 заклшау ЦК КПСС да 43-й гадавшы Вял1кай
Кастрычн1цкай сацыялштычнай рэвалюцьп)

Орган парткома, рэктарата, мясцкома, кам1тэта ЛКСМБ
прафкома Беларускага дзяржаунага уш веритэта 1‘ мя У. I. Лен 1'на
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У АВАНГАРДЗЕ БАРАЦЬБЫ ЗА НОВАЕ, ПЕРАДАВОЕ
(са справаздачна-выбарчага партыйнага сходу ушвератэта)
it

Партийную работу— на вышэйшую ступень!
(Са справаздачнага даклада

сакратара парткома А. А. Волка)

it

чк

Выдатныя перспектывы
(3

выступления мжштра вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай i
прафеаянальнай адукацьй БССР М. В. Дарашэв1ча)

Ператвараючы у жыццё пстаПартыйиы камыэт ун1верс1тэта
адносшах належыць ушвератэту.
рычныя рашэнш XXI з’езду КПСС,
у справаздачны перыяд значную
Колькасць студэнтау стацыянара
рэктарат i партыйны кам1тэт, дэувагу удзял1у пытанням
далейу 1980 годзе павялЫыцца у 3,6 ра
канаты, кафедры, пярв1чныя паршага паляпшэння маркс1сцка-леза, гэта значьщь, дасягне
10—
тыйныя аргашзацьй нямала 3 p a 6 i ншскай вучобы прафесарау, вы12 тысяч чалавек.
ai для таго, каб узняць на новую,
кладчыкау, лабаранцкага i адмР
Б ел аруси дзяржауны уш вербольш высокую ступень вучэбнанютрацыйна-гаспадарчага
персаciT 3 T n a e i n e H стаць
цэнтрам падвытворчую работу ва уш вератэналу.
рыхтоуш навуковых кадрау як
це.
Як i у м1нулыя гады, аргашзадля старэйшых класау сярэдняй
вана, на высошм шэйна-тэарэтычПрайшло нямнопм болып года
школы, так i для вышэйшых наным узроуш праводз1л1 работу
пасля прыняцця Закона аб перавучальных i навукова-даследчых
сем1нары пад шраушцтвам доктабудове вышэйшай школы.
Тэта
устаноу i для народной гаспадарра ф1ласофск1х навук В. I. Сцябыу час пошукау найлепшых шляKi рэспублш .
панава i А. В. К1рсанава. Побач з
хоу ажыццяулення патрабаванняу
Калектыу ушвератэта дасягнуу
i Mi
вялжай
папулярнасцю
у
партьй i народа. Ва ушвератэце
пэуных nocnexaij у сваей навукоудзельнжау карысталшя
у мшуначата падрыхтоука кадрау
па
вай рабоце. Так, напрыклад, вылым годзе фшасофсш семшар б1ёновых спецыяльнасцях — радыёдавецтва вы пусциа за год
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лагау,
яшм
шравау
дацэнт
ф1зщы, радыёэлектрон1цы,
выл1назвау K H ie. У колькасных адноА. I. Ляуко, i сем1нар па М1жначальнай матэматыцы. У сувяз1 з
cinax гэта добра. А ле трэба, каб
роднаму камушстычнаму руху нагэтым створаны i пачынаюць разваша навуковая прадукцыя i у
вуковых
работшкау
геафака
гортваць работу новыя навуковыя
якасных адносш ах была на выi вучэбныя
лабараторьн: вылК
(x ip a y n iK Д. Б. Мельцар).
сой м узроуш , каб на кнш утверАктыуным памочнжам партарчальны цэнтр, навуковыя лабараковы х ра б от за 1959 год з 270 на- га шзацьп у ш в е р а т э т а
бы у ДРУК.
Д н я м у Маскве адбылася на- с'пэцшх супрацоушкау быу вялШ
торы! па радыёхЫи i фотасж тэзу. вУк0в
ы
Г
п
а
ботн!кау
219
чалавек
raHI3aUb,i
уш
вератэта
быу
друк.
Rwnnuv
am
у
г
—
• рада мшстрау i старшынь кали- попыт у-• магазмах.
-•Створаны новыя кафедры i пры v j ' еп1>|, : 11Я
у .
» чалавев Акрамя шматтыражк! «Беларуси:
ix ствараюцца лабараторьн па Удзельн' чала У распрацоуцы ком- у HjверС;ТЭт» выходзша звыш
40 ТЭ™У вышэйшай адукацьй. На ёй
J
_,UJ^nuM уимл
m c fВажная
роля належыць jn
ynieepпа н
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ННЫх газет. На старонках абмяркоувалася п ы т а н н е ф 20.
. g ^падрыхтод ць? MJ
a A ad‘LX
ядзернайР ф1з1цы i выкарыстанню плексных праолем. У цэлым
v
.
гадовым
плане
падрыхтоуы
спе3
3
год было «Беларускага уш вератэта» рэгу
навуковых кадрау. Нажаль, мноатамнай энергп у м1рных мэтах, уш вератэту за 1959
вышэйшай
квал1ф1ка- С1Д С.
у упкавана
звыш -50 раоот ycix Л Я р н а j па-дзелавому асвятлял 1ся цыялштау
и
л
я
г1я акадэийш L члены-карэспан.........
мжраб1ялоги, геалогп
i глебацьи.
На
нарадзе
б
ь
ш
прызнаны
^ нть\ за до$г1я гады працы ва
знауству. Значна
палепшылася „ Д. У
у
аб е мам У
? пытанн1 партыйнага i камсамольдрукаваных
лгстоу.
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езнаи
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Заслугоуваюць
уватры
асноуныя
тыпы
вышэишы
ушвератэце
не падрыхтавал1 сабе
паспяховасць.
Кал:
у летнюю
экзаменацыйную ceciio 1958— 1959 з яваи у навуковым жыцце у Hi- ri матэрыялы газеты аб выхаван- ^ вуч а л ьн ы х устаноу: ушвератэ- ^астойнай змены. Н е выконваецвератэта
з ’яуляецца выхад у н! маладых „камун
аы1ш!гтя;
ЯТ5пЫ0.- ты,' палпэхншныя
1стау, „матэрыя
С
d шстытутьчсельl/х/ л/- • я
, ца план прыеми i выписки астнавучальнага года колькасць непа
acnipayHTb? закан..
спяваючых студэнтау I— IV курсау
р а а у , бУиных калектыуных лы аб перабудове Лстэмы вышэй _ скагаспадарчыя ВНУ. М мш альны р а н т „
пронаии‘
,,ииа\
?
,а,ы
м
ьыишл!
у
шай
адукацы!
аб
вучобе
у
сетцы
контингент
студэнтау
вызначан
цд
b астрантуру
acnipaHTypy без
без абароны
чваюць
склала 16,5 працэнСу,
а
про- раоот- Пооач 3 гэтым ЕЫИШЛ| у
‘
" ™ адпаведна у тры, пяць i паута- кандыдацк1х дысертацый.
пуск1 заняткау без уважл !вых
1вых рвет манаграф[чныя даследаванн, „артыйнай асветы.
ры— дзве тысячи для кожнага з
I вучэона-метадычныя дапаможнК
Сур’ёзным недахопам у рабоце
Трэба больш працаваць па п од
прычын— 27.000 гадзш, то у мшу- Ki
■
К
К
работншау роз- p3aKaJ]erii газеты «Беларуси! ун1- гэтых тыпаУ вышэйшай школы.
бору паступаючых ва ушвератэт.
лым навучальным
годзе гэтыя настайных
каф
верс1тэт» з ’яуляецца тое, што яна
Дваццац1годка
падрыхтоуй На Украйне, напрыклад, у педШпаказчык! зн!31Л1ся да 13,9 праРадасным фактам у навуковым
цэнта i 22.100
гадзш
продрукавала вельм! мала
крытыч- кадрау выШэйшай квал1ф1кацьй
{ 3. пРаЧэД таУ студэнтау
ун1верс1тэта
з ’ яуляецца н ы х'“в“ь7ступ7енняу.
принята па пуцёуках калгасау.
пускау. Аднак на радзе факультэ- жыцц!
„ адкрывае выдатныя перспектывы
таксами тое, што за 10 месяцау
Важной задачай спурацоушкау
тау паспяховасць паюдае яшчэ
.
. „
Як i у мшулым годзе
-------- лепшаи
----------бягучага года абаронена 18 ды- насценнай
газетай
ун1верс1тэта бля развщця навуш у нашаи рэс- ушверНтэта з я$ляецца паляпшэнжадаць лепшага. Асабл1ва гэта
сертацый, з ix 4 доктарсктя.
датычыць матэматычнага факульбыла газета б1ялапчнага факуль- публщы. Вядучая роля у гэтых не выхаваучай работы.
тэта. Паспяховасць на матфаку
Нам
неабходна
у
будучым тэта «За м1чурынскую 61ялог1ю»
не палепшылася, а пагоршылася. праяуляць няспынныя клопаты аб (рэдактар Т. Рыбша). Гэтая газе
Кал1 у 1958— 1959 навучальным павышэнш узроуню к1раун1цтва та заняла першае месца на аглягодзе яна дасягала 82,3 працэнта, падрыхтоукай
спецыялютау ка- дзе насценных газет
вышэйшых
то у 1959— 1960 годзе зшзшася да федрамц аб паспяховым i якасным навучальных устаноу М|'нска.
78,4 працэнта.
асвятленш асп1рантам1
дысертаВыхаванне высокаадукаваных i (3 выступления Г. А. Павецьева, прарэктара па навуковай рабоце)
Фарм1раванне савецкага мала- й ь т и н ы х тэм,
праводзщь с1стэма;—
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Ва уш вератэце склалася цяждога спецыял!ста, як гэтага па зычную раооту па падрыхтоуцы п а т р а д у е адпаведнай пастаноук1
I
залшэнню
у
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a
H
T
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работы.
Яе
кае становш ча
з падрыхтоукай
трабуе ад нас партыя, павшна
..................... у „ гарман‘
.
праводз1цца
|чным спа- таленавгтаи молад.31 з л|ку вы- ЦЭНтрам у нас ва ушвератэце па- кадрау не тольш для рэспублш ,
лучэнн! вучобы з грамадска-ка- пускжкоу уншератэта, ^ праяв 1у- BjHHa быць прауленне клуба. На- але i для самаго ун1верс1тэта. Як1я
с. Д обра
жалЬ1 З. за слабасщ матэрыяльнай галоуныя прычыны гэтага? Расрыснайс. працай.
папраца- шых сяое на практычнай рабоце.
вал! студэнты на калгасных па
Важнейшым участкам усёй пар- базы прауленне клуба, нягледзя- шыраючы за апошшя
два- -тры
лях Дзяржынскага раёна.
Вось, тыйнай
йнай работы з ’яулялася даала!дэала- чы на рашэнш парткома i мясцко- гады уш вератэт, галоуным чынам
41
напрыклад, што ш'ша пра студэн- пчная. У лютым быу праведзен ма, абмяжоувае сваю дзейиасць за кошт прыродазнаучых факультау
аддзялення
журналштык^. адкрыты партыйны сход з пытан- тольш
работай
ун1версыэцк1х тэтау, мы не забяспечьш гэтае
старшыня калгаса «Кастрычшц-^ нем « д д p0JIj партыйнай i гра- гурткоу: харавога, драматычнага, расшырэнне адпаведнай падрыхкая рэвалюцыя» тав. А. Г. Kyjiij мадск 1х аргашзацый ун1верс1тэта танцавальнага, музычнага i шшых. тоукай кадрау праз
acnipaHTypy.
KoycKi: «За
час знаходжання у у камун 1стычным выхавангн стуПярв1чныя партыйныя арган 1за- Возьмем, напрыклад,
матэматычкалгасе студэнты другога курса дэнцтва». Ва уш вератэце праве- цьп, партком вял1 вял!кую работу йы факультэт. План набору стузарэкамендавал1 сябе працавИы- дзена каля 40 масавых мерапры- па выхаванню камун1стау
i бес- дэнтау тут з кожным годам павяMi, свядомым1 людзьм1. Трупа емствау, прысвечаных г1сторыка- партыйных. Усё гэта v цэлым л1чваецца, а набор асглрантау ciiQDQ п а
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УЛИ
Т,
ПЯ
зшжаецца,
хоць
па
працавала
на^
самым аадказным
рэвалюцыйным
i юб1лейным да- забяспечыла
авангардную
ролю пстэматычна
для калгаса участку аласаванш там, а таксама студэнцшя вечары, камун1стау у барацьбе "за новае, дакладных дысцыплпшх
у acniкукурузы. Дзякуючы iM у калгасе творчыя сустрэчы i г. д.
перадавое.
рантуру можна зал1чваць адразу
поунасцю убрана кукуруза.
Не
абходна адзначыць, што студэн
ты праявЫ камун!стычную свядомасць,
высокую
дысцыплшаванасць у працы. Прынцыповасць,
пасля заканчэння ун1верс1тэта.
(3 выступления М. П. Хал1манов1ча, дэкана ф 1зфака.)
маральная
чыстата — асноуная
Мала гэтага.
Як правша, на
вартасць усёй трупы журналштау.
весш
належачую
падрыхтоуку прыродазнаучых факультэтах заУ новых вучэбных планах указЯны актыуна прымал1 удзел у
студэнта^.
канчваючыя acnipaHTypy доуга не
выпуску насценных газет i ва y c i M ваецца, што спецыялшацыя стуТрэба вырашыць пытанне з за- абараняюць дысертацый.
Чаму
грамадск(м жыцщ калгаса».
дэнтау naBii-ma пачынацца пасля
беспячэнпем
факультэта
навей- гэта
так’>
Галоуная
прычыАле было б няправшьным за- трэцяга курса,
ул1чваючы
пана у тым, што астранты перагрушым абсталяваннем. У пас
жа жаны педагаг1чнай работай.
крываць вочы на абураючыя фак- т Рэбласц1 у спецыялштах
адпаты панска-пагардл1вых аднос 1н да
,.
.
пакуль працвыае кустаршчына,
Другая прычына слабага росту
ф!з!чнай працы з боку асобных веднаГа профшю. Аднак на пракпрыходзщца г.'асылаць так зва- кадрау— слабая матэрыяльная бастудэнтау. Гэта адносщца да не- тыцы мы не ведаем, што ад нас
ных «таукачоу», прычым i яны за. Каб acn ip a H T мог пастав1ць
каторых студэнтау I группы III патрабуецца нават у бягучым годаб1ваюцца поспехау, толы<1 тады Р-°след„ яму пагрэбна
рабочае
курса рускага аддзялення ф1ла- д 3е> а не ТОльк! на иекалькЁ год
месца, меабходнае аосталяванне,
лапчнага факультэта.
л,кал 1 карыстаюцца аутарытэтам у а гэтага якраз не хапае.
За справаздачны перыяд ажы- уперад' У мшулым навучальным
навуковых колах.
т
„
. ..
в'|лася навуковая работа.
Вучо- годзе план размеркавання мяняутт
1, нарэшце, апошняе. Развщце
Нам трэоа выкарыстаць вопыт навук1, навуковыя даследаванш
ныя ун 1верс 1тэта у бягучым годзе ся тройчы i кожиы раз прапаноураспрацавал;
рад
актуальных вад1ся
иыя
;цбь
,чым
Маскоускага
ун1верс1тэта,
дзе патрабуюць адпаведных кадрау.
праолем, я к е я маюць буинае на1
к
добра спалучаецца увядзенне у
npociM М1н1стэрства дапамагроднагаспадарчае i тэарэтычнае anomiiin л1чбы был! атрымаиы за
строй новых памяшканняу 1 за- чы нам j зацвердзщь штаты прабзначэнне.
J
лемных лаоараторыи, каб мы магУзрасла удзельная вага ком- некальи дзен да размеркавання,
беспячэнне ix навеишым навуко- л; падабраць кадры 1 паспяхова
плекснай тэматыш. У плане наву- кал1 уж о было немагчыма правым абсталяваннем.
вьтрашаць нав)'ковыя праблемы.

Прычыны нашых недахопау

Размяркоуваць спецыял1стау строга па плану
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«БЕЛАРУСК1

УН1ВЕРС1ТЭТ»

29 кастрыч

У АВАНГАРДЗЕ БАРАЦЬБЫ ЗА НОВАЕ, ПЕРАДА
са справаздачна-выбарчага партыйнага сходу ушверсггэта
☆ ☆ ☆

Паляпшаць вы хаваучую р а б о т у

Гультаям не месца ва ушверат

(3 выступления рэктара уш вератэта акадэмжа А. Н. Сеучаню)

(3 выступления Р. В. Булацкага, намесшка дэкана фшалапчнага

Нвабходна карэнным чынам палепшыць падрыхтоуку навуковых
кадрау, асаб.Ява на прыродазнаучых факультэтах. У дакладзе / у
спрэчках правильна адзначалася,
што нашы акадэмШ, д а /я працу
юць на Х1мфаку, не клапацшся
аб падрыхтоуцы навуковай змены.

У справаздачным дакладзе упамшалася, што па фшалапчным
факультэце з году у год пагаршаецца паспяховасць студэнтау.
Аднак дакладчык Hi слова не сказау аб умовах, у яюх працуе факультэт, хоць гэтыя умовы з’яуУ сувяз1 з пераходам на новыя
ляюцца найгоршымг Ёсць загад
вучэбныя планы, у nnix значнае
месца адводзщ ца практыцы, дэмпистэрства аб паляпшэпш падканам факультэтау ужо цяпер
рыхтоую журналктау. Аднак умо
трэба падумаць, як яны будуць
вы нашай работы не даюць магажыццяуляць шраушцтва
гэтаи
чымасщ паспяхова выканаць яго.
практыкай. У гэтым годзе журна
листы, а потым i студэнты шшых
Мы, напрыклад, шяк не даб’ёмся
факультэтау паедуць на шасц1меаргашзацьп кабшета газетмай тэхсячную практыку. 3 iM i паедуць
н1к1. Ёсць лабарант, але яму няма
i выкладчык'н
Гэтая акал{чнасць
дзе працаваць, Есць загад рэкта
патрабуе
сур’ёзнай
папярэдняй
падрыхтоукц патрабуе, каб K ip a yра аддаць нам адзш з вызвал1унщтва практыкай было аператыушыхся пакояу, але праз чатыры
ным i к!вал1ф1каваным.
сведчаць аб тым, што мы яшчэ дш гэтае памяшканне у нас адыМы павшны выхоуваць студэн дрэнна выхоуваем студэнтау. Выабмяжоу- маюць.
тау у д уху высокай маркасцка- кладчыы не павшны
лекций.
лешнскай свядомасц1. Многья на вацца тольы чытаннем
На факультэце ёсць студэнты,
шы
выпускшы
добрасумленна Яны павшны быць сапраудным1 яю я зуНм не жадаюць вучыцца,
працуюць на розных участках на- выхавацелям/, y i K a e i y y a жыццём
да
роднагаспадарчага / культурнага студэнтау па-за сценам1 вучэбных грэбуюць c e a iM i абавязкамц
усяго адносяцца пагардл1ва. Ад
будаунщтва. Але ёсць факты, да/я аудиторий.
нак пазбавщца ад ix мы не маем
магчымасць У нас напрыклад,
займаецца студэнтка
Маркава,
якая спачатку пастушла на стацыянар, не прайшла па конкурсу
(3 выступления Р. А. Малюксшча, сакратара кам кэта камсамола)
i была зал1чана на завочны
фаКамсамольская аргашзацыя у ткультэт, аднак хутка была чыёйвератэта пад юраунщтвам парcbpi добраю рукой пераведзеиа на
Уыйнай прарйбша вялжуго рабо
ту па выхаванню студэнцтва, па
паляпшэнню падрыхтоую маладых спецыялштау. Нашы студэн
ты сумяшчал 1 вучобу з актыуным
удзелам у вытворчай працы на
будаушцтве галоунага корпуса,
маладзёжнага стадыёна, газапроДа апошняга часу, кал 1 мы гавада. Бюро гаркома Л К С М Б адварьш аб недахопах у навуко
значыла добрую работу нашых
вай i вучэбнай рабоце, галоуную
студэнтау i прызнала за iMi перувагу звяртал1 на стварэнне ма;шае месца. Бюро гаркома падтэрыяльнай базы для гэтай рабо
'трымала нашу шщ ыятыву пс
ты. 3 уступленнем у строй новагэ
падрыхтоуцы рабочых ва ушвербудынка ушвератэта ствараюцца
ciT3T i прапанавала yciM В Н У Mii-iнайлепшыя умовы для плённай
ска падтрымаць яе.
навуковай дзейнасщ.
Аднак у нашай рабоце ёсць
Але цяпер наспяваюць
больш
многа упушчэнняу.
Дастаткова
складаныя пытангн, як{я
прадсказаць, што 313 студэнтау у лет
ста1ць вырашыць. Я маю на уванюю экзаменацыйную ceciio атрызе падрыхтоуку
квал1фжаваных
мал1
нездавальняючыя
адзнаю.
Здараюцца
выпадю
парушэння адносяцца да думю грамадскасцн навуковых i педагапчных кадра!?.
дысцыплшы, амаральныя учын- Напрыклад, стыпендьп размяркоу- На гэтым участку у нас справы
яуна нездавальняюча,
Ki. Галоуная прычына заключаец- ваюць нам естк дэкана i старшы- абстаяць
асабл!ва на прыродазнаучых фа
ца у тым, што камсамольская ня прафбюро.
арганюацыя
недастаткова
заиМнога памылак
дапускаецца культэтах. На xiMi4HbiM факуль
маецца
выхаваннем студэнтау, naMi пры размеркаванш выпуск- тэце, напрыклад, у сувяз1 з ухо
дам у А Н Б С С Р
трох акадэмь
с л а б а п р а в о д з !л а 1 н д ы в !д у а л ь н у ю
ш к о у п а с л я з а к а н ч э н н я yH ie e p ciвыхаваучую работу.
тэта. KaMicij па
размеркаванню кау (Ерафееу, Ярмоленка i ПауМ нопя выкладчык! у!пверс1тэ- павшны ведаць магчымасщ кож- лючэнка) засталшя два прафесата нямала уваг; удзяляюць рабо- нага выпускн1ка i наюроуваць яго ры i некальк1 дацэнтау, як1я не у
це у вучэбных трупах, дапама- туды, дзе ён прынясе больш ка- стане забяспечыць не тольш разсур’ёзнай навуковай
гаюць камсамольск!м трупам вы- рысцг У нас ж а здараецца, што гортваиня
хоуваць моладзь
(Нах1моуская, KipayniKi некаторых
арган1зацый работы у праблемных лабаратоЗяцькоу i inm .). Аднак так робяць патрабуюць не спецыялшта, а та рыях, яю я у нас ствараюцца, але
не ^се. Напрыклад, на матэма- го або шшага выпускшка, здоль- у сувяз1 з вял1кай перагружанасцю не могуць паспяхова весщ петычным факультэце дэкан i яго насцей якога яны не ведаюць.
х1мфаку
намесшк не л1чаць патрэбным для
Мног!я BbinycKHiKi не з’яуляюц- дагапчиую работу. На
сябе прысутн1чаць па камсамоль- ца па празначэнню, а асядаюць у цяпер лекцыйныя курсы даруck’ix сходах.
Не выпадкова, што MincKy. Напрыклад, нам вядома, чаюцца работшкам, як1я не маюць
стан вучобы i грамадскай работы што v цяперашгп час у Мшску вучоных ступеняу i званняу. У буна матфаку горшы, чым на inmbix знаходз1цца каля ста нашых вы- дучым, у сувяз1 з расшырэннем
ушверсИэта i, у прыватнасц}, xiMфакультэтах. Тут наогул грэбл;ва n y c K H iK o y .
фака гэтыя абставшы могуць прывесщ да вял 1к 1х зрывау, кал! свое
часова не выправщь станов!шча.
Такое-ж станов!шча i на inmbix
факультэтах. Рост маладых наву
ковых кадрау щзе вельм1 павольна. На х1м1чным факультэце,
напрыклад, 30 acnipaHTay не абаран1л! дагэтуль дысертацый, хоць
пасля заканчэння iMi асшрантуры
( 3 выступления т. Грыбава,
студэнта I курса ф1зфака)

Спалучаць в у ч о б у з грамадскай
працай

факультэта)

пеш 1960 года. У кастрычнжу
загадам № 298 ён зноу адноулен. Пасля аднаулення ва ушвератэце Куляш оу Hi разу
не паяв1уся на запятках.
Студэнтка Жыдов1ч
пастушла
спачатку на б1ялапчны факультэт
i п'равучылася там год. Потым,
па патрабаванню яе бацью,
яе
перавял1 на фшфак. На працягу
трох год вучобы яна не здала
своечасова шводнай cecii.
С ту
дэнтка Вазжаннжава з году
у
год не здае cecii, але атрымл1вае
стыпендыю. Яна рассылав скарп
ва усе шстанцьй, паклёпн1чае на
выкладчыкау, як1я, шбыта
B in aваты у тым, што яна дрэнна ву
чыцца. Усе перал1чаныя студэнты
з’яуляюцца самым1 сапраудным!
дармаедам1, з HKiMi недастаткова
дзённае аддзяленне. Вучыцца яна весщ тольк 1 выхаваучую работу.
дрэнна, нядауна аргашзавала тру
пу з 19 чалавек, якая хацела са- Патрэбны i адмш1страцыйныя ме
рваць здачу залжа. Студэнт ад- ры, перавыхаванне працай. Мы
дзялення журналктыю Куляш оу настайваем на задавальненш пау час паступлення ва ушвератэт трабавання партыйнага сходу фа
культэта, як! вынес рашэнне аб
выдау сябе за кандыдата партьп;
студэнтау,
у час вучобы сктэматычна пра- адл1чэнн1 некаторых
грэбуючых
вучобай
i
працай,
з
пускау заиятю, дрэнна вучыуся,
ушверс}тэта на два гады для ра
за што быу выключай з ушверсы
боты ва умовах вытворчасщ.
тэта загадам рэктара № 242 у ль

Рыхтаваць квал1ф1каваныя н авукова-педагапчн ы я
(3 выступления Р. С. Маханька, выкладчыка ricTo p b ii К П С С )
кадры

Прав1льна
разм яр к оувац ь
св ой час

ПершакурснШ вельли уважл1ва
прыслухоуваюцца
да
таго,
што раяць старэйшыя таварышы,
выкладчыш
Гэтыя
парады, як
правыа, розныя. Але вось мы
аднойчы падл1чыл1, i выявыася,
што каб выканаць усе дадзеныя
нам парады, патрэбна не менш
48 гадзш у c y T K i. Значыць, нам
не хапае галоунай парады — як
размеркаваць
правильна
свой
вольны час, каб за гады вучобы
паспець зрабщь i вывучыць
як
мага болыи для таго, каб стаць
сапраудньин спецыялшталй.

Рэдактар М. Ц1КОЦК1.

НА Ш

прайшоу давол1 значны
адрэзак
часу. Цжава, што вельм1 нязначная колькасць a c n ip a H T a y абараi-пла у апошгпя гады дысертацы!
i у А Н Б С С Р , дзе сканцэнтраваны
вопытныя i квал1ф1каваныя наву
ковыя кадры. У сувяз1 з гэтым
мне успамшаецца вельм! злабадзённы артыкул
акадэм!ка Лаурэнцьева, апубл^каваны у «Прав
де», у яшм разглядаецца пытанне
аб падрыхтоуцы маладых кадрау.
Аутар артыкула л1чыць падрых
тоуку дастойнай змены са здоль■най моладз! не менш адказнай за
дачей вучонага, чым канкрэтныя
BbiHiici яго навуковай работы.
Вельм1 дрэнна абстаяць у нас
справы з падрыхтоукай дактароу
навук.
На партыйным сходзе х1мфака,
дзе я знаходжуся на партыйным
улжу, чул!ся галасы аб неабходнасщ хутчэй пазбавщца ад ака-

Тэты пункт гледжання здаецца мне няправщьным. Нам трэба
icui не па лшп расколу, а па лн
Hii далейшага больш цеснага зблР
жэння з Акадэм1яй Навук. Ва
ушверптэце
трэба
рыхтаваць
стольк1 здольных да навуковай
работы студэнтау, каб хашла i
нам, i акадэми. М ы ж, нажаль,
нярэдка арыентуемся не на здольнага, а на сярэдняга, а то 1 адстаючага студэнта. Адл1чыць сту
дэнта з ушверНтэта— гэта проста
невырашальная праблема, хоць у
нас ёсць таю я студэнты, яю я про
ста не хочуць вучыцца, не маюць
элементарных даных для таго,
напрыклад, каб займацца па фь
зжа-матэматычнаму цыклу. Н ату
ральны адсеу тут непазбежны.
Трэба пераходзщь, кал1 мы ду
маем клапацщца
аб навуковай
змене, здольнай рухаць навуку
уперад, да арган1заванага набору
ва ушвератэт, а не спадзявацца
на стых1йны прыток. М ы клапощмся аб прыёме таварышау, яю я
маюць двухгадавы
практычны
стаж, але не глядз1М, што хаваецца за гэтым стажам. Маладыя
людз1, яю я два гады правял! у
канцылярыях— гэта яшчэ не прадстаун1ю вытворчасц!.
Трэба ужо цяпер рыхтавацца да
новага прыёму, шукаць у рэспубл1цы' людзей, здольных да матэматык1, ф1зш, xiM ii, журнал1стыKi, устанаул!ваць з iMi сувяз1 i
рыхтаваць ix да паступлення ва
ушвератэт з тым, каб у будучым
з ix выйпш дастойныя навуковыя
работниц.

АДРАС:

M ihck, Ун1верс1тэцк1, гарадок,

б1якорпус, 31;

ТЭЛЕФОН:
2-07-19
Друкарня выдавецтва уш'вератэта
АТ 00502

дэмжау, яю я працуюць па сумяшчальнасц1 i Н1якага уклада у навуковую дзейнасць ун1верс1тэта
не уносяць, а толью
пераманьваюць лепшых студэнтау у А Н
Б С С Р, дзе яны працуюць пастаянна.

Зак. 1858

☆ ☆ ☆
Партийны сход прызнау работу партыйнага кам!тэта здавальняючай i прыняу разгорнутую пастанову, наю'раваную на паляпшэнне партыйнай работы ва ушверсгтэце. У склад новага партыйнага
камНэта абраны тт. Р. В. Булацю, I. М. 1гнаценка, Г. Д. Лазерка,
Р. А. Малюков!ч, А. М. ЛНхайлау, У. Д. Мухаеу, М. Г. Петрачэнка,
П. Ф. Пратасеня, А. Н. Сеучанка, В. 1. Старавойтау, Ф. П. Шмыгау.
Сакратаром парткома абран т. Р. В. Булацю.

