Пралетарьп ycix краж, яднайцеся!
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I ВУЧЫЦЬ, I ВЫХОУВАЦЬ!
Чарговы сход камунютау ужверштэта, яж адбыуся 26 сакавК
на, быу прысвечаны аднаму з са
мых важных звенняу нашай ра
боты. Пагзтаму i гаворка на iM
iuina вялжая i сур’ёзная, нанкрэтная i дзелавая. Тон задау станоуча ацэнены затым у спрэчках данлад С. Я. Янчанж «Аб стане i
мерах палепшання палНыка-выхаваучай работы сярод студэн
тау». Дакладчык спыжуся на
шматлМх пытаннях, пачынаючы
з выкладак аб паспяховасш сту
дэнтау, аб наведванж ленцый
i
аднос1нах да ix, аб студэнцжх навуковых гуртнах, аб poni нуратара у трупе i паводзжах у жтэрнаце i канчаючы крытыкай парадку
для факультэцжх i курсавых сходау, я т я часам бываюць да нуднага сумныя у сваей шаблоннасць
TaniM чынам, дакладчыку удалося
ахапщь вопыт шматлшх форм
навукова-выхаваучай
работы.
«Якая з ix вядучая?» — craeiy
пытанне дакладчык, i уа'м ceaiM
дакладам адназвау, што кожная,
якая спрыяе першаснай нашай
заданы — даць студзнТам глыбожя веды, выхаваць ix актыуным!
будаунжам, камужзма. Першым у
нас зауседы павжна ставщца пы
танне аб вучобе, — гаворыць да
кладчык, — студзнты-камужсты
пав!нны даваць прыклады выдатнай вучобы i паводз!н, роуна глы6oKiMi пав1нны быць адносжы як
да спецыяльных прадметау, так
i да грамадсжх навук. Клопатам
аб паглыбленж работы ycix грамадсж'х аргажзацый — aca6niea
намсамольсжх i прафсаюзных, аб
падняцж poni студсаветау, аб набл1жэнж ножнага выкладчыка да
студзнта, аб стварэнж творчай
працоунай атмасферы у ножнай
студэнцкай трупе был! прасякнуты заключныя словы даклада. I
яшчэ гаварылася у iM, што трэба
выхоуваць i пэунь™ адмЫстрацыйньш мерам!, што больш правамоцным! трэба зраб!ць нашы
камсамольск!я i прафсаюзныя арган1зацьи, вышэи падняць узровень крытый! i самакрытык!.
Многа yeari i у дакладзе i у
спрэчках было удзелена poni куратара. Аб узмацненж кантролю
за работай куратара гаварыла
3. Г. Грыгор’ева. Яна падкрэслша,
што на матэматычным факультэце ix працай цжавяцца i партбю
ро, i кафедры, вучоны савет, а

таксама прафсаюзная арган1зацыя.
Са слушнаю перасцярогай 3. Г.
Грыгор’евай не скоуваць М ц ы ятывы трупы, не рабщь так, каб
яна залшне пакладалася тольж
на куратара згадзшюя затым i
выстужушыя выкладчыж i студэнты.
«На яжх пытаннях мы павжны спыняць увагу нашых выхавацеляу?» — гэтак пачау сваё вы
ступление А. М. Казарын (®i3i4Hbi
факультэт). На выхаванж намужстычных адносж да працы, на выхаванн1 любв! да сваёй спецыяльнасцц — гаворыць ён, — на барацьбе з уплывам! буржуазнай
щэалогн, развенчванж
пал!тычнай пашунасцц вульгарных адносж да працы. Метады выхаваучай работы, — падкрзсл!вае А. М.
Казарын павжны быць ri6Kin
i
рухомыя. Маючы на воку ножнага
студэнта, цэнтр у Bari
перанесш
на трупу, а узначальваць работу
павжна партгрупа курса. А. М.
Казарын гаворыць, што на ф1зфаку рашыл1 ysecui штогодныя характарыстыж на студэнтау.
Аб poni дзелавога аутарытэта i
агульнага узроуню выкладчыка у
справе выхавання студэнта гава-

фальсж (xiiviiHHbi факультэт), студзнты Шауляцьеу, Сучкоу гаварыл! аб спалучзнж вучэбнай пра
цы, працы у лабараторыях з вы
хаваучай работай.
Аб* тым,Г што не заусёды усе
мажлЕвыя формы выхавання мы
вынарыстоуваем, гаварыу Шау
ляцьеу: няма у нас радыёгазеты,
«Камсамольсж пражэктар» трэба
было б мець на кожным факультэце, рэджя у нас i фотагазеты, i
добрыя стэнды, плакаты,
Больш патрабавальнасцц менш
сждак!! __ гэтыя словы гучаш I у
выступленж выкладчыка А. М.
Казарына i студэнта К. Сучкова.
Развязаць жщыятыву caMix камсамольцау,
ствараць атмасферу
нецярп!масц! да праяу апал1тыч-

3 разгорнутым словам выстужу
на сходзе рэктар ужверЫтэта
А. Н. Сеучанка. «Бяда наша, —
гаварыу ён, — што мы часам, бачачы недобрасумленныя адносшы
некаторых выкладчыкау да ceaix
абавязкау, у час не спыняем ix.
Свята выпауняць усе свае абавязKi — гэтага ад нас патрабуе Партыя i наш урад, i у гэтым залог
паспяховай палкыка-выхаваучай
работы».
Шмат увап А. Н. Сеучанка
удзял1у справе наладжвання кантролю. АсаблЕва за якасцю лекцый. I x павжны наведваць загадчык[ кафедр, дзканы, яны павшНы абмяркоувацца на кафедрах,
Выкладчык не павшен адставаць
ад сучаснага узроуню развщця
навуж.
Мнота гаварыу таксама А. Н.
0еучанка аб перспектывах развщцЯ ужверЫтэта, аб некаторых
цЯЖКаСцЯХ1 ян;я складваюцца у
сувяз! з забеспячэннем ужверштзта навуковьш кадрам1 i я т я неабходна пераадолець.
«Нашы студэнты у асноунай
сваёй масе добрыя, — заключав
ун!верс!тэта, - i ёсць усе
J
мовы для нашай „алейшай
I вучыць, I
1 .......... ‘ .
выхоуваць — оаб"
наша“ задача!»
Па дакладу С. Я. Янчанж сход
прыняу разгорнутую пастанову, у
якой намечаны важныя мерапрыемствы па далейшаму павышэнню
Узроуня вучэбнай i выхаваучай
работы сярод студэнтау уншерс!тэта.
А. ЛОЙКА.

Д А 20-ГОДДЗЯ ВЯЛ1КАЙ ПЕРАМОГ1

СУСТРЭЧА 3 ГЕРА1НЯЙ
Kanidopu фиалаг1чнага корпуса утверсНэта
был1 надзвычай гамака- Ц
Mi: у госц1 да студэнтау |
прыйшла Герой Савецка- j
га Саюза, славутая лёт- 1
чыца гвардзейскага пал- Щ
ка ночных пШруючых Щ
бамбардыроуутыкау W a -i
дзея Ваальеуна Панова, щ
Гэты дзень супау якраз 1
з налётам
касм1чнага 1
карабля «Усход-2» — но-1
вай надзвычайнай пера-1
могай савецкай навукi i 1
T 3 X H iK i над
неабдымнай 1
прасторай С у свету. На-1
дзея ВаНльеуна горача |
пав1нишвага ycix пры-1
сутных з гэтай падзеяй
i 3yciM непрыкметна на
чала успам1наць...
...Надзея тольы што
закончыла школу i нача
ла працаваць у аэро
клубе лётчыцай-шструктарам,
да Iпаступ1
upuvn,
[рыхтавалася
J L/l/V1
---------ZJ ’ ~
лення у aeinybiUnbi Ыстытут. Але
марам яе не было суджана збыцца. Вайна aддaлiлa ix.
Разам з MHOziMi дзяучатамГраeecHiyaMi Надзею паслал'1 на Волгу, дзе фарлиравауся першы жаночи ав1яцыйны полк начных niшруючых бамбардыроушчыкау.
Надзея ВаНльеуна прыгадала
адзш выпадах, яш здарыуся з ёю
у час сумеснага вылету з Марынай Mixaйлayнaй Расковай. Аднойочы яны вылецел1 на баявое
задание. У час бамбёжш у самалёт Паповай папау асколак зештнага снарада. Самолёт пачау
даваць крэн. Не разгубиася adважная лётчица, яна падрулиа
свой самолёт да самолёта Раско-

ттт Ш к

'Ш в

ЩЖ

савеиыя
стальныя
дзве
ваи
--------i
1
птушш лпаральна бок аб бок
npayRzeaAi налёт, пакуль не пры3HMAiAicn на аэродроме...
/ яшчэ доуга Надзея ВаНльеуна расказвала студэнтам щкавыя
этзоды з свайго жьщця...
А д iMR студэнтау ф1лфака выстуту Уладз1м1р BnAi4Ka. Ен горача падзякавау Had3ei Ваальеуне
Паповай за расказ, завершу яе,
што яны з гонарам проз усе
жыццё пранясуць эстафету старэйшага пакалення, памножаць
яго слауныя традыцьи.
К. М О Х А Р ,
студэнт 1-га курса аддз.
журнал^тьт.
НА ЗДЫ М КУ: У час сустрэчы з
Н. Паповай.

□

Першыя дыпломныя
абаронены
Калг для MHorix студэнтау га- пломная пакажа, што узяу стурачыя дш толью набл!жаюцца, дэнт за пяць гадоу знаходжання
то для пяцжурсшкау аддзялення ва ушвератэщйх сценах, як ён
журналктык! яны пачалшя яшчэ гатоу
сустрэць
выпрабаванне
у самымпачатку другога
семе- жыццём. Як на ycix франтах грастра. BbinycKHiKi цяпер заканчва- мадскай працы, сярод дыпломшюць дыпломныя работы. Задача кау таксама ёсць перадавш.

1.........................................................
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Упэуненым у ceaix ведах выходз[ць за кафеДру выдатнш ву
чобы Сцяпан Говш. Тэма яго дыпломнай работы: «А. В. ЛуначарCKi i мастацтва» пад шраушцтвам дацэнта кафедры партыйнасавецкага друку Е. Л. Бондаравай Гов1н Hanicay Ц1кавую i змястоуную работу. Рэцэнзент такса
ма не мае шяюх зауваг. Адзнака дыпломнай — «выдатна».
Вельм1 ц1кавую тэму для ды
пломнай работы узяла i Галя
Грыгаров1ч: «Нарыс на тэлебачанш». Адзнака дыпломнай таксама
«выдатна».
Добры старт узял! журнал!сты.
Добра было б , каб усе пяцшурсшк! прыйшл1 да ф1н!ша з адзнакай «выдатна».
I. КУЗЬМ! Н.

чалавека — аб гэтым добра гаварыл! i caMi студэнты.
На выхаванне уплывае кожная
дробязь, i нават тое, як мы паводз1м сябе на сходах — таксама
выхаваучы момант, — адзначаш
Е. П. Кесарэва i М. А. Пауленка.

СПАРТЫУНЫЯ НАВ1НЫ
15 i 16 сакавжа турбаза «Ураджай» была заполнена студэнц
кай моладдзю. Тут на
працягу
двух дзён праводзшся спаборнщтва на першынство ушверштэта па лыжах. Адначасова удзельшчал1
мужчынсюя i жаночыя
каманды. У першы дзень был:
дадзены старты на 20 кшаметрау
для мужчын i 8 шламетрау для
жанчын, а таксама
змешанай
эстафеты.

■Старты ушвератэцкай
самадзейнасц!
струментау. Ен атрымау диплом
першай ступет. Спадарожтчал1
nocnexi I танцавальнаму калектыву ушверсНэта.
Заслужаны артист Б С С Р А. 1.
BiAidin одной з галоуных ceaix за
дач л1чыць зрабщь свой калектыу
лепшым у рэспублщы. Сваё высо
кое майстэрства мастака ён перадае удзельшкам капэлы, умела
спалучаючы высокую
патрабавальнасць да удзельшкау з высо
кой культурой адносш да ix. I
тое, што капэла за таы кароты
час узрасла i дасягнула высоко
го майстэрства, звязана з напружанай працай яе ыраушка.
Многа прыйшлося папрацаваць
M ixaU y Аркадзьев'му ЯНс'щыну —
Kipaynixy оркестра народных шструментау. Ен не толью добра

шм я В ш

□

Hacpi, да гультаёу i аб1бокау, праводзячы агульньж
мерапрыемствы, не забываць за iMi жывога

21 сакав'1ка ij А Д А адбылося
урачыстае адкрыццё трэцяй Рэспубл^анскай дэкады народнага
мастацтва Б С С Р . Яе адкрьш самадзейныя артисты г. Мшска.
Прыемна, што права удзельшчаць у адкрыцц1 дэкады было за
воёвана mAeKTueaMi мастацкай
самадзейнасц1 ушверсИэта: на
родной харавой капэлай, оркест
рам народных шструментау, тан
цевальным калектывам i дэкламатарам Т. Галынка.
Выдатнае выкананне рэпертуара сведчыць аб тым, што нашы
калектывы
па свайму майстэрству
можно прырауняць
да
прафесшных калектывау. Наша
харавая капэла узнагароджана
дипломам другой ступет. Выдатна BbiCTyniij оркестр народных ш-

Я

НА ЗДЫ М КУ: Харавая капэла ушвератэта.
падрыхтавау калектыу да дэкады, папаунення калектыва i узмацале i канцэрт аркестра з удзелам нення яго дысцыплшы застолья
у iM народной артисты С С С Р Та незакончаньш i цяпер. У тым,
мары HiMHiKaeau i салюта Бела- што танцевальны калектыу усёрускага
радыё i тэлебачання таы паспяхова прайшоу увесь агЮрыя CMipHoea.
ляд, вялмая заслуга Л . К. АлекТанцевальны калектыу ynieep- cioroeiH, якой прыйшлося быць
Нтэта, на вялш жаль, не атры не толью яго юраутком, але i
браць на сябе некаторыя аргашмау належнай danaMoei з боку зацыйныя функций.
грамадсюх аргашзацый. Пытанш
(Заканчэнне на 2-й стр.).

МноНя каманды паказал1 нядрэнныя BbiHiKi, пагэтаму цяжка
было аддаць каму-небудзь перавагу. Друп дзень быу таксама
насычаны упартым1 паядынкам1.
Асабл1ва вял1к1 разрыу у рэзультатах быу у жаночых камандах.
Майстар спорту геафака Вольга
Фн<1пов1ч1 прадстаун1к ф1лфака
першаразрадшца Дана Усаев1ч—
пакшул1 далёка ззаду астатшх
саперн1ц.
У
агульнакамандным
залнсу
першыя тры месцы занял! каман
ды факультэтау: ф1з1чнага, xiMinнага i ф1лалаг1чнага.

Старты ушверсЬэцкай самадзейнааи
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стр.)

Не падтрымау наши паспяховыя выступление на аглядах дра
матичны гурток. ё н не day шводнага нумара, а духавы оркестр
так акампанавау танцевальному
калектыву, што на раённым аглядзе нам napaiAi адмовщца ад яго.
Удзельшш самадзейнасщ прав'/льна разумеюць свае задачи,
многа робяць для таго, каб зра
бщь свой калектыу лешиым еярод
вузау. Рэпетыцьи наших калектывау — гэта вялшая, напружаная
разумовая i ф1з1чная праца. 3
упэуненасцю магу сказаць, што Hi
адна грамадская работа не адымае стольк1 часу, як удзел у мастацкай самадзейнасщ. Але гэта не

перашкаджае актыв(стам сама
дзейнасщ амаль уам вучыцца
тольш на выдатна. Назову неко
торых з ix: /. Скурко, I . Скаскевin, М. Гомза, Л. Сядзюк, Р. Урэцкая, Т. Ядов'/на, М . Чудаяу, Т. CiM O H O e i H i M H O Z i H мшыя
Удзельшш мастацкай самадзей
насщ вельм1 удзячны
рэктару
А. Н. Сеучанку i сакратару парт
кома А . Е. Бураускаму. Яны часта
прыходзяць на рэпетыцьи калектывау, щкавяцца жыццём i вучобай ix удзельн/кау, аказваюць iM
дапамогу.
Бельме многое робщь для нашага калектыва старшыня правлен
ия клуба А. Збрыцы. Але прауленне клуба не стала яшчэ бая-

вым аргашзатарам yeix enpaij, хаця нал1чвае у ceaix радах 9 чалавек. Не на належным узроуш працуе i культмасавы сектар проф
кома, якi у першым семестры аказауся у баку ад жыцця мастацкага калектыву.
Трэба зрабщь папрок i у адрас
культмасавага сектара камНэта
комсомола. Ён працавау без iniцыятывы, па указцы i не зрабщея
яшчэ сапраудным аргашзатарам
yeix мерапрыемствау.
Кам/тэту
комсомола трэба у сами каротш
час актывезаваць работу культма
савага сектора.
Безадказна працуюць i кам азты комсомола юрыдычнага, фБ
зечнага i хШ чнага факультэтау.

Яны не выканалi нашай просьбы
аб папауненш капэлы мужчь/нCKiMi галасами На некоторых фа
культетах удзельнШ мастацкай
самадзейнасце не вызволены ад
dpyeix грамадсых абавязкау, хаця
таыя просьбы вядомы дэканатам
г партийным бюро.
Наш калектыу мастацкай самадзейнасщ мае здольных удзельшкау. Але нам патрэбны i новыя
людзй Бясспрэчна, на факультэтах ёсць многа студэнтау i студэнтак з добрь/Mi галасамi, ёсць i
так/я, што добра izраюць на тым
ц1 шшым музычным шетруменце.
Запрашаем вас, таварышы, на на
ши рэпетыцьи. Мы будзем заусёды рады вам, вы акажаце нам гэ
тым самым вял1кую падтрымку.
HaMi зроблены добры пачатак у
мастацкай самадзейнасцi, але па
чатак — палова справы. Многа
трэба яшчэ папрацаваць к/'раушкам, a K T b ie ic r a M , аргашзатарам,
каб зрабщь нашу ушверйтэцкую
самадзейнасць лепшай у рэспублБ
цы.
М. П 1ПЧАН КА.
НА ЗДЫ М КУ: Грацыёзна кружацца у в1хры лявошх! танцоры.
Фота В. Адз|яна.

У с м ешк1
Д О Б Р Ы Л ЕК Т АР
Студэнты про, выклад
чыка:
Добры лектар. Не
турбуе новымi думкам'к..
—

ДАПАМ ОГА
Ну, як табе дапамагау твой к'ьраушк у naniсанн1 дыпломнай?
Ды так, шчога. Падказау замянщь у назвв
тэмы слова «аграрны» на
«сельскагаспадарчы».
—

—

СЦ 1 П Л Ы
Хто у вас на курсе
лепил, за yeix гуляе у
шахматы?
Пятроу. Але я зау
сёды яго обыгрываю.
I. Ш ПА Д А Р У К.
—

—

ВЫКАРЫСТОУВАЦЬ УСЕ МАЖЛ1ВАСЦ1
■ «Кожны прыйшоушы ва ушвер5атэт павшен стаць грамадзяш:нам, яш cBaiMi глыбоюм! ведам!
: мог бы узвял!чыць гонар i славу
:Айчыны», —• nicay выдатны pycKi
: вучоны матэматык Н. I. Лаба: 43ycKi.

: Гэта ж вядома, што паступа: юць ва ушвератэт для таго, каб
[ атрьгмаць глыбоюя i разнастайныя
: веды, каб затым з поспехам пры: мян!ць ix на практыцы.
| MHorin студэнты фшалапчиага
■факультэта разумеюць свае зада;чы. Як прав!ла, той, хто добра
: вучыцца, выконвае i вял1кую гра5 мадскую работу, хоча больш па[знаць i зраб1ць сам. TaKix сту: дэнтау у нас многа. Гэта — сак; ратар камсамольскага бюро ф1л“ фака Мжола Латыш, старшыня
савета СНТ
Генадзь Пальцау,
члены кахптэта камсамола утверНтэта BiKTap Леганькоу i Нша
Царэнка i iHmbiH. Для TaKix
заусёды не хапае часу — сути
маюць усяго 24 гадзшы! А за
гэтыя 24 гадзшы трэба зрабщь
вельм! многае: падрыхтавацца да
ceMiHapcKix заняткау, прачытаць
л!таратурныя нав1ны, даведацца з
Студэнцкая шщыятыва i сама газет аб становшчы у роднай
стойнасць! Яна можа даць знач- upaiHe, за мяжой i у дадатак выныя nocnexi у вучобе. Мнопя сту канаць грамадск!я даручэнн1. Але
дэнты маюць камсамольсюя да- усяго ахашць усё роуна нельга.
ручэнш, удзельшчаюць у гурт- Па-за увагай застаецца усё-так1
вельм1 многа цжавых рэчау. Маках мастацкай самадзейнасць
Згуртоуваюць студэнтау i су- тэматыка i ф1з1ка, xiMin i б!яломесныя культпаходы у KiHO, тэ- ria, ricTopbia i права — гэта да
лёка не поуны пералш навук, HKin
атр, абмяркоуванне ix.
Але вось прайшла сешя i у нас вывучаюцца ва ушверптэце. Уся
зноу паявшея
непаспяваючыя. го ведаць, канешне, нельга, але
1менна у гэтым пытанш патрэбна фшолагу ц1кава ведаць што-нешщыятыва i самастойнасць кам- будзь з xiMii 4 i ф!зщц матэматысамольцау. Тут адчуваецца наша Ki, ц1 б!ялог!i, а студэнтам !ншых
сур’ёзная недаработка. Мы яшчэ факультэтау, у сваю чарту, важна
не дасягнул1 таго, каб кожная больш ведаць аб, л!таратуры i
двойка у трупе была тэмай для г. д.
сур’ёзнай размовы. Аргашзацыя
I у нас маюцца для абмену ве
KaMicii пры кэм!тэце камсамола дам! самыя шырок!я магчымасцй
па прыёму студэнтау ва уш'вер- Правядзенне ц!кавых лекцый, змяс1тэт будзе садзейшчаць таксама стоуных дакладау прафесарскапад'ёму паспяховасць Xi6a не выкладчыцк1м калектывам i сту
здараецца, што ва ушвератэце дэнтам! старэйшых курсау —
аказваюцца выпадковыя людз)? вельм1 важная i карысная справа.
Нам трэба назаусёды пакон- KaMiTSTy камсамола yHiBepciTSTa
чыць з такой з’явай i мы пры- i яго студэнцкаму сектару трэба
кладзем усе шлы, каб дабщца гэ больш увап звярнуць iMeHHa на
тага.
так1я мерапрыемствы.
Кам!тэту
Т. Ш А РП О Н А В А .
камсамола, на маю думку, трэба
прадумаць i прапанаваць прафкому yniBepciTSTa i студсавету
штэрнатау такое пытанне, як размяшчэнне студэнтау па пакоях. У
адным тольк1 !нтэрнаце па вулП
Як Hi дз1уна, але напрошваецца цы Паркавая маг1страль жывуць
такое пытанне: для чаго вял1зны i фшолап, i юрысты, i б!ёлап, i
пакон абсталяваны фанетычнай журнал!сты. Ды кожны з ix як
апаратурай, якую абслугоуваюць бы варыцца ва уласным саку. А
лабарантю? Для чаго наогул та^ чаму не зрабщь так, каб у адным
кая лабараторыя? На маю дум-1 naKoi ж ьш студэнты розных спеку, яна icnye для самападману i цыяльнасцей? Будзе праходз!ць
своеас.абл1вы абмен ведам!, яш,
заспакойвання выкладчыка.
узбагац 1ц.ь
A xi6a не магла б гэтая лаба несумненна, значна
раторыя быць важным аб’ектам студэнтау.
Чаму, напрыклад, фщолагам не
вывучэння замежнай мовы, як у
наведваць музей пстарычнага фа
пачатку вучэбнапа года?
Лабаранткам трэба у самы ка-' культэта. Тут ёсць шматлМя коpoTKi тэрм!н замян1ць са.псаваную nii антычнай скульптуры, бюсты
запшь на длёнках новай. Тады ла-| старажытных nicbMeHHiKay Грэцьп, Рыма. Вывучаючы антычную
бараторыя не будзе туставаць.
лыаратуру, проста грэшна абыА. С К РО Б А Т ,
ходз!ць тое, што, як кажуць,
студэнт фмалаг1чнага фа
культета.
пад бокам.

В а ш а с л о в а , к а м с а м о л ь ц ы!
«■
У «Комсомольской правде» ад 9 лютага 1965 года змешчаны
артикул «Решает совесть курса». Артикул усхвалява(j сту
дэнтау, выклЫау спрЭЧк/.
С'ёння прадстауляем слова камсоргам Н1не Аусеенка (3
курс геофака) i Тимары [Ларионовой (2 курс рускага аддз.)
Можа не усе ix дум/d правыьныя, але щкавыя. Калi ласки,
сябры, запрещаем выказацца i вас.

--- ------------ ------------------------------------------------------

М О Ж А М
На курсе у нас больш палевы
студэнтау з вытворчым стажам.
Яны могуць caMi рашаць пытанш,
звязаныя з вучобай i бытам сту
дэнтау курса. Большасць ix пасля
заканчэння ужверЫтэта будуць
працаваць настаунжамГ Пагзтаму яшчэ у студэнцшя гады неабходна вучыцца сур’ёзна i самастойна рашаць мнопя
пытанш
быту i жыцця. Напрыклад, размеркаванне стыпендьп еярод сту
дэнтау рашалася дэканатам, цяпер жа — актывам курса. Такое
рашэнне гэтага пытання з’яуляецца найбольш правшьным.
Мы падтрымл1ваем прапанову
аб стварэнш курсавой грамадскавыхаваучай KaMicii, у склад якой
павшны увайсц! актыу курса, а
таксама мнопя студэнты i вы-

У

I

С А М I

кладчыш. Мы л1чым, што фуннцьм
нам1сМ павжны быць наступныя:
— размернаванне стыпендьп i
месца у жтэрнаце;
— прапаноуваць лепшых сту
дэнтау на !мянныя стыпендьп;
— разглядаць пытанш здачы i
пераздачы экзаменау;
— без абмеркавання KaMicii адмМстрацыя не мае права выключаць i зноу прымаць студэнтау.
На апошшм годзе навучання:
— рыхтаваць характарыстыш
на выпускнжоу;
— прапаноуваць cnic студэн
тау у астрантуру;
— прымаць удзел
у размеркаванн1 маладых спецыялштау на
работу.
Н. АУСЕЕНКА.

Н А В У Ш Н I К А X...

Кожны раз, кал1 я заходжу у
фанетьгчную лабараторыю, я успамшаю пачатак вучобы. Слухагочы
лекцыю па англшекай мове, мы
замацоуваем 1прапушчаны'я словы,
ryKi тут, у лабараторЫ1. Вын1к
такога вывучэння паказала экзаменацыйная cecin.
Пачауся друг1 семестр. Стал1
вывучаць больш цяжк1я
тэксты.
Лабараторыя яшчэ больш naBiHна дамамагаць нам. Але... Захо
джу у лабараторыю. Яна амаль
пустая. Прашу уключыць 16-ы
урок па Матвееву.
— Пятая разетка злева, — ска
зала мне лабарантка i падае нав уш н т. Саджуся за стол, разгортваго падручшк, падрыхтавауся

да прыёма. Да слыху далятаюиь
абрыук1 фраз. Гляджу на ради
зверху ушз па дыяганал1 i не ма
гу 3naiicui перадаваемы тэкст. Перагортваю люты, зноу шльна прыглядаюся. Вьппк тон жа...
Нарэшце,
удалося «злавщь»
тэкст, але хутка зноу яго губляю.
Яшчэ праходз1ць адна хв1л!на i
у навушн!ках чую:
— Урок 17-ы.
На flpyri дзень. замежная мова.
Выкладчыцы пакажу замест уро
ка л[чбы, пакажуць ix i друпя
студэнты замест таго, каб адказаць на лекцьп вымауленне i inтанацыю. Значыць, усё тое, што я
мог бы набыць у лабараторьп, вывучаю на уроку.

Iнiцыятыва
i самастойнасць

ШУМ

Чаму б тым жа фшолагам не
пацшавщца музеем б!яфака, лабараторыям! ф!зфака, химфака?
Няхан бы у сваю чаргу xiMiKi и;
ф!зш
запрас!л1 пачытаць лекцьи па л!таратуры i мастацтву
выкладчыкау ф!лфака, па ricToр.ьп — истфака i г. д. Щ ж Tani
абмен sKCKypciHMi i лектарам! не
дапамог бы узбагачэнню нащых
ведау? Думаецца, дапамог бы.
Веды прыходзяць не тольи на
лекцыях i у б!бл!ятэцы. I, можа,
не толькч сумеснае жыццё у ад
ным nanoi ф1зшау i л1рыкау бу
дзе узбагачаць кожнага з ix.
Проста узмацненне дружбы роз
ных факультэтау павшна пачынацца з атмасферы, насычанай
ведам!. Тут сваю ролю магл1 б
сыграць курсавыя вечары. Яны
чамусьщ не праводзяцца у нас. А
няхан бы завязалася дружба, скажам, аднаго з курсау б1ёлагау з
ф!лолагам1, на курсавым вечары
ф!лолагау, якпя запрас1л1 б^ёлагау.
Упэунены, што не толью' б сама
дзейнасць глядзел! госц!, не тольKi б танцавал! з HauibiMi дзяучаTaMi i хлопцам!, але зайшла б i
гутарка аб ладах i неладах на сеciax, аб тым, што вывучаеш.
Скажу яшчэ аб адным. Пара
паюнуць займацца i угаворванняMi недысцыпл!наваных студэнтау.
Вышэйшая адукацыя у нас пакуль
што неабавязковая i няма чаго
трымаць ва ушверштэце студэн
тау, якчя ад cecii да cecii павял1чваюць сваю акадэм!чную запазычанасць. Мала таго, што яны
caMi не вучацца, яны адб!раюць
каштоуны час у тых, хто хоча ву
чыцца.
Пасяджэнш бюро камсамола
фшалапчнага факультэта право
дзяцца амаль кожны тыдзень i
часцей за усё па пытаннях наведвання лекцый i паспяховасц!.
Студэнтк! Каждз1на, КарэтшкаЕа,
KapoTKina, Эйсмант, Вас1леуская,
С1лко, Шалышка маюць па дзве i
больш акадэм1чных запазычанасцей. Yeix ix вызывал! на пасяджэнн! бюро, угаварваль Але гэ
та, вядома, не дапамагло: усе
яны, за выключэннем Каротюнай
i |Карэтн1кавай, яшчэ не лжвщаBa.ni запазычанасцей, працягваюць прапускаць занятк!.
Вызываць ix зноу на бюро, зноу
угаварваць? Па-мойму, гэта бу
дзе залшне. Кал! не хочаш набываць ведау, яю ж ты студэнт!
Будзем жа выкарыстоуваць усе
мажл!васцц як1я дае наш yHieepciT3T.

В. КОШМАН,
член бюро камсамола фшфака, адказны за акадэм!чны сектар.
Рэдактар П. С1Л1ВАНЧЫКАдрас рэдакцын г. MiHCH,
eepciTaUHi гарадок, галоуны
пус, 212 . Тэл. 2 -07 - 19 .
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