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Т В О Р Ч У Ю С 1Л У
К A M У Н 13 АЗА!»

(3 Праграмы КПСС).

27 кастрычшка камсамол!я Б Д У !мя Ул. I. Лен'ша
сабралася на сваю 20-ую канферэнцыю.
20 год. Гады пасляваеннага аднаулення ушверЫтэта, цалшных будоуляу, нараджэння новых выдатных традыцый.
Тады ix было 300, маладых, у выбеленых сонцам
1 вайсковых пмнасцёрках, з гарачьпш сэрцалп у грудзях. Тэта яны перамагл1 усе цяжкасш ваеннага ча
су i прыйшл! ва ушвератэт, каб авалодаць ведам!.
Цяпер камсамольская аргашзацыя ушверсыэта
нал!чвае 5000 членау В Л К С М . Яны працягваюць
лепшыя традыцьп CBaix старэйшых таварышау.
Пра ix у CBaiM справаздачным дакладзе гаварыу
сакратар камптэта камсамола ушвератэта Г. Рылюк.

Пралетарьй ycix краж, яднайцеся!
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ВУЧЫЦЦА!
(Са справаздачнага даклада сакратара калитэта
камсамола унгверсДэта Г. Рылюка).
А М СА М О Л ЬСК А Я aprani% зацыя ушверштэта Л1чыла i
“ л!чыць сваёй галоунай задачая дапамагаць партыйнай аргашзацьп, рэктарату ушверПтэта у
подрыхтоуцы высокаква.шфшаваных спецыялютау. Пытанш зучобы,—падкрэсл1вае сакратар камп
тэта камсамола Г. Рылюк,—заусёды был! у цэнтры увап нашай
камсамольская аргашзацьп.
BbieiKi экзаменацыйнай летняй
cecii сведчаць аб тым, што большасць студэнтау добра засвош
праграмны матэрыял. 3 3.679 чле
нау В Л К СМ (I — IV курс) 345
атрымал1 выдатныя адзнаю, доб
рый i
выдатныя — 1.235. Але
ёсць 411 двоечнжау. Тэта вялш
педагляд камсамольская аргашзацьй ушвератэта.
Але давайце з1рнем, як складвяюцца справы па факультэтах.
На мшулай камсамольскай кан■энцьп крытыкавал!ся ф1з1кп
13 па факультэце лепш. Ka.ii у
65 навучальным годзе незда„.шюча атрымал1 124 студэнты,
то у мшулую летнюю ceciio—78.
Да тага ж трэба мець на увазе,
што колькасць студэнтау-фЫкау
павял1чылася
на 200 чалавек.
Значна больш цяпер на факультэ
це выдатнжау. Але камсамольскай
аргашзацьп ф1з1чнага факультэта
нельга заспакайвацца. Л1чба 78—
давол1 вялжая.
А як жа на химфаку? На 4-ым
курсе 125 студэнтау. 61—двоечнь
Ki. На II 1-м— 103. Не зус1м добрае станов1шча i на друпх курсах
факультэта. Нас зацшавша пытанне,—гаворыць сакратар камгаэта камсамола,—як жа здал1 сённяшн1я двоечниц уступныя экза
мены ва ун1верс1тэт. Аказалася,
90 працэнтау атрымала самы выconi бал.
У чым жа прычына шзкай паспяховасц1 на х1мфаку?
У дрэнным наведванн1 лекцый.
Здаралася так, што на лекцьпо са
125 чалавек прыходзыа толью 20,
а то i 4 студэнты. Камсамольская
аргашзацыя факультэта не звяртала амаль шякай увап на такое
становшча. Так i хочацца спытаць: дзе ж ваша камсамольскае
сумленне, таварышы!?
Ч £

Прым1рыл1ся з двоечшкам! i на
геаграф1чным факультэце. Там з
летняй cecii засталося 54 двойки
Прамоуца станоуча гаварыу аб
паспяховасц1 на юрыдычным, петарычным, б1ялапчным i ф1лалаг1чным факультэтах.
Далей Г. Рылюк падрабязна
спыняецца на рабоце камсамольcKix труп. Ен гаворыць, што не
усе
камсамольцы
з'яуляюцца
прыкладам у вучобе. Так, Юры
Царык—камсорг 4-ай трупы IV
курса матфака, часта не наведвае
заняткау, а сам адказвае за акадэм1чны сектар. 1лья Забял1нск1
наогул рэдю госць на лекцыях.
___
Дрэнна працавала камсорг Галя
Букенгольц* (6-ая трупа III курса
матфака). Апошн1 камсамольск1
сход адбыуся тут год та му назад.
Жыццё у трупе праходз1ць сумна,
не заусёды праводз1цца палтпфармацыя.
Кам1тэт камсамола ушвератэта

тыкi. Мы з задавальненнем можам
сказаць, — падкрэсл1вае Г. Ры
люк,—што студэнты вельм1 сур'ёзна вывучаюць грамадсюя навуки
Прамоуца спыняецца на иавуковай рабоце. Ен адзначае, што ва
ушвератэце нал1чваецца каля 50
студэнцюх навуковых
гурткоу.
Членам! навуковага студэнцкага
таварыства з'яуляецца 1.000 сту
дэнтау. Члены СНТ чытаюць лекцьп сярод насельшцтва рэспублш,
праводзяць дыспуты. Г. Рылюк
паведаипу, што 57 студэнтау нашага ушверштэта за удзел у рэс
публжансюм аглядзе студэнцк1х
навуковых прац 1964 года узнагароджаны граматам! Мппстэрства
вышэйшай, еярэдняй спецыяльнай
\ прафешянальнай адукацьц БССР.
Але мы павшны адзначыць,—га
варыу Г. Рылюк,—што яшчэ недастаткова студэнты займаюцца
навуковай работай, не рэгулярна
выходзяць газеты СНТ.
Шмат увап камыэт камсамола
аддавау 1дэалаг1чнай рабоце сярод
студэнтау. Наша моладзь выхоуваецца на баявых традыцыях савецкага народа. У трупах, на кур
сах праводзшюя гутарю аб Кастрычшку, героях Грамадзянскай i
Вялжай Айчыннай войнау, студэмты сустракалк-я з ветэранам1
рэ вал юцьейнага ру х у.

ВУЧЫЦЦА!
вельли туроуе i тон факт, што
1.550 студэнтау вучыцца на здавальняюча.
Зустм inmae мы наз1раем у тру
пах i на курсах, дзе вучоба. з'яу
ляецца адным з галоуных пытанняу работы камсамольск1х арганп
зацын. Г. Рылюк расказвае аб
жыцц1 4-ай трупы III курса мат
фака. Тут цжава праходзяць камсамольск1я сходы. Студэнты добра
наведваюць лекцый I паспяховасць добрая. Зладжаны таксама
i калектыу на друпм курсе журнал1стык1, дзе кожны студэнт
С 3 М ОЛ Ь актывшт, аргашз’атар. Камсамоль
цы наладз1л1 кантроль за вучобай студэнтау. Вядзецца актыуная
таварыская дапамога.
Ус!м вядома, якое выключнае
значэнне у жыцщ камсамола мае
вывучэнне г!сторы1 К П СС, паль
тычнай эканомп, фшасофн, асноу
навуковага камун1зма, а таксама
марксКцка-леншскай этык1 i эстэ-

Мног1я факультэты праводзш i
праводзяць зараз цжавыя i змястоуныя дыспуты, сходы, сустрэчы.
Але мы, на жаль, маем i з'явы,
як1я юдаюць цепь на наш ушвер
атэт, на камсамольскую аргашзацыго. У пачатку гэтага года был1
выключены за амаральныя паводз1ны, п'янку студэнты Стасев1ч
i ГПкаланчык. Прыкра, што тэта
не адзшкавы выпадах. П'япству
мы павшны даць бон, рашучы
камсамольск1 бой.
У 1964-65 навучальным
годзе
ва“ унГв^рсНэце^вучылася' 206 'заи
тх
• _ _
межных студэнтау.
Камггэтам
камсамола
была
прароблена
значная выхаваучая работа сярод
нашых замежных сяброу. Пры кам1тэце быу створан культурнамасавы сектар, а таксама Савет
дружбы. Галоуную увагУ У сваёй
рабоце мы нак1роувал! на устанауленне цесных сувязен з замежным! студэнтамн Была аказана

Н А ЗДЫ М КУ: (злева направа) студэнты A. Micyna (III пстфак), I. Шынгель (IV ф!зфак),
В. Пракапенка (IV матфак) С Лыга (IV геафак) —дэлегаты 20-ай камсамольскай канферэнцьй.
Фота А . Кадзета.

канкрэтная. дапамога у вучоое.
Так, камсамольцы-фитолап дапамагал1 замежным студэнтам вывучаць
рускую мову, матэматыкц
ф1з1к1, x i M i x i — дакладныя навукн
На працягу навучальнага года
праводзююя . штэрнацыянальныя
вечары, прысвечаныя нацыянальным святам дружалюбных крапи
Друг! год запар студэнты ушверПтэта працавал1 на будоулях
Д'Инскай вобласци 20 студэнтау за
выдатную работу узнагароджаны
граматам1 Ц К ЛК СМ Б.

дзяць шсьмы з падзякам1 ад мясцовых партийных i камсамольсюх
арган1зацый.
За справаздачны перыяд камь
тэт камсамола удзяляу вял1кую
увагу i культурнаму адпачынку
моладзи Было праведзена шмат
канцэртау мастацкай самадзейнаc.ui, прафеДйных артыстау, сустрэч
з паэтам1 i шсьменшкамд выдатным1 людзьм1 крашы.

Г. Рылюк расказвае аб дружыншках. Ен гаворыць, што дружына
ушверптэта нал1чвае 1.100 чала
,-^J10 студэнтау, смелых i моцных век, але працуе яна пакуль што не
духам, як мы прывыкл1 ix назы- зуПм добра.
ваць, адмовшея ад летняга адпаПадрабязна прамоуца спышуся
чынку i паехал1 працаваць у саугасы i калгасы Уральскай воб таксама на вучобе камсамольскчх
ласци Атрад «Аэл1та» (камандз1р важакоу. А1этазгодна,—падкрэсл1у
ун1верс1тэта
Цв1рко, кам1сар Дабраедау), дзе ён, — у маштабах
арган1заваць
вучобу
групкамсорпрацавал1 студэнты другога курса
ф1зфака, заваявау I-е месца сярод гау, факультэцк1х сакратароу.
атрадау рэспублжи Тэты атрад за
Перед камсамольскай аргашзаваявау пераходны чырвоны сцяг. цыяй ун1верс1тэта стаяць адказныя
Добрую памяць пак1нул1 паелл ся- задачы, i мы упэунены, што яны
бе цалшнжй I цяпер яшчэ прыхо- справяцца з 1м1.

ПЫТАНН1 НАДЗЁННЫЯ, ВАЖНЫЙ!
Змястоуны даклад сакратара кам!тэта камсамола Г. Ры
люка выклшау ажыуленыл спрэчк1 . Выступаючыя у ceaix
прамовах закранал1 ташя злабадзённыя пытанш, як вучоба,
культура паводзш, добыт, удзел у грамадск1м жыцщ утверДтэта.
— Камсамольцы фшфака у гонар 50-годдзя савецкай у ла
ды узял1 курс на камсамольскую двухгодку,—гаворыць са
кратар камсамольскай аргашзацьп факультэта т. Щва. — HaMi
узяты абавязацельствы змагацца за стопрацэнтную паспяховасць, прыкладныя паводзшы, за прынцып: «1Тал1 ты камсамолец—значыць, актывют». Нам неабходна таксама ва ушве]эс1тэце арган!заваць школу камсамольск1х важако>.
Многа недахопау у рабоце «Камсамольскага празйэктара»
угпверсИэта адзначыу начальнш штаба «КП» т. Леганькоу,
Члены «КП» доуп час не магл1 правшьна наладзщь сваю рабоА\*.
быу запален сапраудны аганёк крытык1 1 камсамольскаи прынцыповасц!.
Старшыня студэнцкай навукова-даследчай лабараторьп
т. Красноуск! закрануу такое важнае пытанне, як навуковая
работа сярод студэнтау. Ён сказау, што лабараторыя за каpoTKi час даШлася вял!к1х поспехау. Так, за апошщ час чле
нам! СН ДЛ выканана некальк1 заказау прадпрыемствау i
ВНУ рэспубл1кп Трэба, каб падобныя лабараторьп был! на
кожным факультэце.
Член камггэта камсамол'а ушверштэта т. Баброу падрабяз
на спышуся на быце-камсамольцау.
— У штэрнаце № 5 студэнты неаргашзавана праводзяць
свой культурны адпачынак. Не абсталяван ленпакой. Пасяджэнн! студсаветау, як прав1ла, разглядаюць пытанн! саштарнага становшча пакояу. Мала тут праводзщца гутарок i
цшавых вечароу.
Сакратар камсамольскай арган1зацьп ф1з!чнага факультэта
т. Шынгель гаварыу аб абыякавасщ некаторых камсамоль
цау да троечшкау, а вядома, што ад троим да двойк1 адз1н
крон.
— Нам трэба даць рашучы бой троечшкам i двоечгйкам,—падкрэслгу ён.
— Як мы працавал! на цалхнных будоулях, так мы павш
ны i вучыцца,—выказау думку камандз1р цалшнага атрада
«Аэл1та» Чумакоу.
Многа важных пытанняу камсамольскага жыцця закранул1
у выступлениях студэнты Царэнка, Фядотка, repaciMOBin i
многа i.Hmbix.
— Ушверштэт — буйнейшая ВН У рэспубл!к1,— кожны год—
вялШ конкурс, — гаворыць рэктар ушверсПэта акадэмш
А . Н. Сеучанка, — але нягледзячы на тэта, ва ушверйтэт
яшчэ ушываюцца людз1, як!я недастойны нас1ць высокае
звание савецкага студэнта.
Двадцатую камсамольскую канферэнцыю впгшавал! шянеры, студэнты медыцынскага п-штытута, а таксама дэлегаты
11 раённай камсамольскай канферэнцьй Фрунзенскага раёна
горада Мшска.

ВУЧЫЦЦА!

СТАРдЙШАЯ
У цяперашш час у асшрантуры
кашага yniверЫтэта 325 асгпрантау. Гэта у асн'оуным лгадзц
ян!я прыйшлi вучыцца з вялЫ м стажаи школьнай, партыйнай, камсамольскай
работы, а таксама работы на прадпрыемствах нрашы.
Для ix падрыхтоуш у нас маюцца
усе
неабхадныя умовы.
Высонаквал1ф1каваныя
навуковыя работжш — 65 прафесарау i дантароу
навун, 80 найбольш вопытных дацэнтау i кандыдатау.
Сярод
вучоных aca6nisa
трэба
адзначыць акадэмжа А. Н. Сеучанку, як!, кягледзячы на сваю занятасць, рыхтуе цяпер 4 асп!ранты. Многа Ыл i старания аддаюць аспирантуры
прафесары В. I. Сцяпанау, Н. П. Я рупн, I. С. Луnih'0Bi4, Г. Г. Вшберг.
Акрамя гэтага вялжая увага удзяляецаа так
сама i спаборншам, я т я здагоць без навучання
У асгпрантуры экзамены i адначасова працугаць
над нандыдацшм1 дысертацыями 1х цяпер нал1чваецца 600.
У гэтым годзе у асшрантуры вучыцца 58 ча-

Доуим быу шлях у aenipai-iтуру
Сяргея Дзерышава. У
1954 годзе ён закончыу г1старычны факультэт нашага ун1верс1тэта, стау працаваць настауншам у Брэсцкай вобласщ.
Пасля некальщ год быу адказным сакратаром рэдакцьн Ганцавщкай раённай газеты, прымау актыуны удзел у прапагандзе маркйсцка-леншскай тэорьй
сярод населыйцтва. Думка аб
далейшай вучобе не пащдала
яго, але -ён старауся набыць
больш багаты жыццёвы вопыт,
пашырыць веды. Толью у 1962
годзе Сяргей вярнууся ва ушвсрйтэт.
У клапатлгвай i цшавай рабоце хутка
праляцел1
гады
асшрантуры. I не зауважыу,
як надышоу час
стаць перад кам1с1яй
па размеркаваншо. Але, як кажуць, не з
пустым! рукам! ён дайшоу да
яе. Яго даследаванне па развщцю марксшцка-леншскай ф!ласофИ у Беларус! перыяду iHдустрыял1зацы1 было ужо рэкамендавана да абароны. Цяпер
Сяргей 1ванав1ч працуе на ка
федры ф!ласоф1! Гродзенскага
педагапчнага шстытута.

КУЗ
лавек. Анрамя гэтага у снежш
будзе аб’яулен
дадатковы набор на яшчэ 52 вы пускж ш сёлетняга года, яшя рэнамендаваны Вучоным Саветам у
асп!рантуру.
Многа вучоных рыхтуецца
i па ташх дэфВ
цытных спецыяльнасцях,
як б_|яф!з!ка, 6iflxiMia,
xiMiHHafl Днзжа i шшых. Ёсць шмат цудоуных, асабл!ва на ф1зфану, лабараторый, дзе
можна рабщь любыя доследы i вопыты. Вялжую
колькасць
асгпрантау
падрыхтавала
нафедра
вььшчальнай матэматыш, дыялектычнага i пстарычнага матэрыял!зму, ricTopbii КПСС, гшторы!
фшасофп i noriKi. Але побач з гэтым на некаторых кафедрах |дзе выпуск асгпрантау
без абароны дысертацый. Тэта на кафедрах ф!з1ялогП чалавека i гкызёлы, ф131К1 цвёрдага цела, беларускай мо-зы i рускай мовы. М нопя кафедры недастатновую увагу
удзяляюць
астрантам-завочнжам,
Н. П. ПРАТАСЕВ1Ч,
загадчык аддзела асшрантуры.

Рэкамендавана

д a

абароны
У Гродна, у медшстьиу
была нак1равана выкладчыкам
таксама i другая выпуекшца
ушверитэцкай асшрантуры —
Святлана Аляксандрауна Поздияк. Над сваёй тэмай «Праблемы лячэбнай этыш у святле
маркФсцкай тэоры1 марал!» яна
пачала працаваць яшчэ да на
ступления у астрантуру. Рэкамевдаваную у чэрвен1 гэтага го
да да абароны, яе дысертацыю
спецыял1сты Минска, Лентнграда, Кемерава i шшых гарадоу
л1чаць сур’ёзным укладам у ка
вуновую . раслрацоуку
яшчэ
мала даследаваных
праблем
прафёфянальнай этык1.

Варта адзначыць, што усе
пяць выпускшкоу гэтага года,
яшя праходзШ навучанне пры
кафедры ricTopbii фшасофп i
лог!к! ушверсггэта, закончыл!
свае работы датэрмшова. Дысертацы! С. А . Паздняковай,
С. I. Дзерышава, Р. В. Грабентпкава здадзены на абарону, а
Н. В. Рожын i В. А . Малакоу
паспяхова абараншйся.
Зараз выхаванцы нашай ка
федры працуюць амаль ва y cix
В Н У нашай
рэспубл1га: чацвёра — у !нстытуце
народнай
гаспадарк1 ,
двое — у
MiHCKiM педагаг1чным !нстытуце, двое — у Маплёусюм машынабудаушчым. Ды xi6a y cix
перал1чыш! I болынасць з ix —
выхаванцы 1вана Мшалаев1ча
Лушчыцкага, як! многа CBaix
с!л i старания аддае падрыхтоуцы вучоных. Тольк1 у гэтым
годзе больш дваццащ астрантау 1 выкладчыкау працуюць
над кандыдацщщ дысертацыяMi пад к1раун1цтвам гэтага нястомнага прафесара.
М. Ю СЬ КА ,
асшрант трэцяга года
навучання кафедры
riciopbii ф!ласофп i логМ.

АКРЫЛЯЮЦЬ
Слова м ае...
Традыцыйная фраза, з якой
звычанна пачынаюць рэкамендаваць аудыторьн дакладчыка.
Не першы раз узко даводзшаея
чуть яе Тамары Каратаевай!
Ды усё адно козкны раз яна з
хваляваннем падн1маецца на
ьзафе'дру. Весь i сёння, на сеcii Иавуковага Савета па прымяненню i атрыманню адыярбентау, якая сабралася у АН
БССР, Тамара прыкметна хвалюецца. Але толыа спачатку.
Паведамленне, выкладзенае
з перакананасцю знауцы сва
ёй справы, глыбока зацш авь

ла спецьрйнстау. I не выпадкова. Каратаева за час вучобы у асп1рантуры пры ка
федры неаргашчнай xiMii на
шага
угпверсыэта.
правяла
сур’ёзнае даследаванне па рэчывах, ягйя з кожным годам
знаходзяць
усё большая i
большае укараненне у прамысловасц1.
Над сваёй праблемай
асп1рантка пачала працаваць пад
ктраун!цтвам дацэнта В. В.
Св1рыдава i акадэмша Н. Ф.
•Ярмоленш. Многа, вельм1 мно
га прыйшлося папрацаваць.
Але затое
першыя поспе-

Ka.ni б каго ш сустракау

я з

BbinycKHiKoy пстарычнага факуль-

тэта 1960 года, кожны пытае: «Як
там Брагпслау 3aropcKi? Дзе, чым
займаецца, як nocnexi?..» Курс
быу не малы, ды чаму y cix цжав1ць Бран1слау?
3 першага курса ён старанна
i клапатл1ва працавау над кшгай,
Дстэматычна рыхтавауся да сем1нарсшх заняткау. Можа, ён быу

Гарачая спрэчка па навуковаму пытанню разгарнулася пам1ж
асп:рантам1 ун1верс!тэта.

АТ 03511.

асп1ранты.

tniaunna^i

А Д 3 1 Н 3 М Н О Г 1Х
звычайны «зуб,рыла», сухар, яю
толью i умеу больш за друпх сядзець над кшгай Г'таму дабзвауся заусёды поспеху? Не. Bpaniслау Загорск1 паспявау удзельн1чаць у драматычным гуртку, вёу
навукова-даследчую работу, трь;

$
|
|
|

Н А ЗДЫ М КУ: Ул. А. КУЛ АЖ А Н КА у час абароны.

|

гады запар выб1рауся камсамоль-5
CKiM важаком курса, ездз1у на ца- »
л1нныя будоулн Ды i вучоба яму 1
давалася не цяжэй, чым друпм. ■
Але такая ужо у яго натура— S
вучыцца, дык вучыцца!
Пасля заканчэння ушвератэта S
Брашслау паехау у Казлоускае;
прафес1Йнае сельскае вучылшча ■
на Гродзеншчыну. Будучым сель-*
ск1м механ1затарам БрангелаУ вы- £
кладау
грамадазиа’уства. Д л я ;
настаун!цкага калектыву мехагй-£
затарау стау
прапагандыстам,;
жыхарам гарадскога пасёлка
iI
суседшх вёсак — жаданым лек- *
тарам. Так прайшло больш ча-»
тырох год...
;
I вось кафедры новай i навей-*
шай ricT opb ii
было выдзелена J
месца у асп1рантуры. Яе загад- ■
чык Леу М 1.\айлав1ч Шнеерсон £
адразу ж успомшу пра B p a n i- ;
слава.
£
Яшчэ не прайшло i года, як £
Загорск! у асп!рантуры. Ён яшчэ*
не здау шводнага кандыдацкага £
экзамена. Але сябры вераць у ;
поспех таварыша. Гарантыя гэ-£
таму — яго прага да вучобы, лю -!
боу да сваёй спецыяльнасщ, мэ- £
танаюраванасць.

I. СЯРГЕЯУ.

Адрас рэдакцьй: г. Мшск, УжверсКэцю гарадок, галоукы корпус, 212. Тэл. 2-07-19.
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Пачнем з прыкладау.
Леан1д Акалов1ч —
acnipaHT кафедры
беларускай мовы.
На
працягу пящ гадоу на
«выдатна» здавау сеcii, прымау самы ак
тыуны удзел у навуковай рабоце. 3 першага i да апошняга курса оыу членам
лекталапчнага^ гуртка, яго старастам. Мядзелыпчына i Барысаушчына, Маладзечненшчына i Ашмяншчына, Смаргоншчына, Навагрудчына i М1ншчына — вось дзе пабывау ён у час летшх
экспедыцый.
На аснове сабранага матэрыялу Акалов1ч Hanicay у гуртку
даклад «Сельскагаспадарчая лекЛка вёсш Бытча Барысаускага
раёна», як 1 на Рэспубл1канск1м аглядзе студэнцтх навуковых
работ у 1961 годзе атрымау першую катэгорыю, а яго аутар
быу узнагароджаны Ганаровай Граматай Мшштэрства вышэйшай, сярэдняй спецыяльнай i прафес1янальнай адукацьп Б С С Р .
Ыцыятыунага, улюбёнага у сваю справу Л. Акалов!ча^ абрал! затым старшынёй СИТ ф1лфака. Шмат с1л прыкладау ён,
каб кавуновая работа студэнтау на факультэце расла i пашыралася, каб прыцягнуць у гуртю больш людзей.
Не аднойчы давялося Акалов!чу выступаць з дакладам! на
навуковых канферэнцыях у Адэсе, Львове, Ужгарадзе. Но
вый знаёмствы, новыя уражанн1. I зноу праца.
Матэрыял накопл1вауся з кожным годам, удасканальвалася
методыка даследаванняу, набывауся пэуны вопыт. На пятым
курсе Леашд Акалов1ч выдатна a6apaHiy дыпломную на тэму:
«Сельскагаспадарчая лекЛка 15 вёсак Мшскай вобласц!». Так
HeBHfliKi даклад, падрыхтаваны у дыялекталапчным гуртку, з
гадам1 вырас у грунтоунае даследаванне, якое стала лепшай
рэкамендацыяй для паступлення у астрантуру.
Вечаслау Рагойша — acnipaHT кафедры беларускап л1таратуры. Ён таксама прыйшоу у астрантуру праз студэнцшя навуковыя гуриЛ. Ужо з першага курса Слава уключыуся у навуковую работу: стау актыуным членам гуртка беларускай лЬ
таратуры, наведвау дыялекталапчны. Шводзш дыспут, н!водз1н
л1таратурны вечар на факультэце щ у штэрнаце не праходзЦбез яго.
У 1961 годзе В. Рагойша i-ianicay даклад «Кабзар» у перакладах Я. Коласа», яш ён прачытау на X V III студэнцкай наву
ковай канферэнцьп нашага угпверЛтэта, прысвечанай Лен1нск!м
дням. Работа была адзначана пасля першай катэгорыяй i так
сама з ёю Рагойша ездз1у на Шаучэнкаускую канферэнцыю ва
Львоу, апубл1кава5“ яе у працах Львоускага ун!верс!тэта. У
наступныя гады В. Рагойша з навуковым1 дакладам! пабывау
у Адэсе i Ужгарадзе.
Пяты курс. Былы гуртковец В. Рагойша на «выдатна» абараняе дыпломную работу. Тэма яе усё тая ж: «Якуб Колас—
перакладчык». I трэба сказаць, што гэтай работы Рагойша не
пакшуу i сёння. Паглыб1ушы, дапрацаваушы яе, ён здау у выдавецтва «Беларусь» KHiry «Пераклау Якуб Колас».
Даун!шн!я навуковыя ампатьи у Рагойшы — тэта да паэзи.
Нездарма тэмай кандыдацкай дысертацьц ён узлу «Паэтыку
Максима Танка».
Мы пачал1 з прыкладау. Думаецца, што дадаваць што-небудзь да ix наурад ц1 трэба. Xi6a тольк1 шчырыя пажаданн!
поспехау i спору у працы нашым сябрам.
I. САЛАМЕВ1Ч,
асшрант.

АСШРАНТ

ПАЧЫНАЕЦЦА
У СНТ

xi
абрадавал1,
акрылш1.
Узко у 1963 годзе аб выш
ках сваёй навуковай работы
яна рабша паведамленне- на
Усесаюзнай нарадзе па ферытах. Новы яе даклад рэтгамендаваны на маскоускае Усесаюзнае пасяджэнне па цвёрдафазных рэакцыях.
Хочацца пазкадаць ёй хутчэйшай абароны дысертацьц i,
новых поспехау у пошуках i
нялёгкай рабоце.
A. ЧАРТКОУ,
B. Ш СА РА У ,
IKI

i клапатл1вай работы кожнага астранта на працягу некалькдх год. Да гэтага дня дысертант дэталёва абдумвае
кожнае палажэнне сваёй работы, каб быць гатовым адказаць на магчымыя пытант i крытыку апанентау. Канешне, нямала прыходзщца хвалявацца. Для выпускшка acniрантуры БДУ !мя Ул. I. Ленша Ул. А . Кулажанш тэты
этап вучобы застауся пройдзеным. 26 кастрычшка гэтага
года ён паспяхова абарату кандыдацкую дысертацыю на
тэту: «Эканам1чная эфектыунасць 1нтэнс1ф1кацы! сельекай вытворчасц1.
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Друкарня Выдавецтва «Звязда»

Рэдактар А. ЛОЙКА.
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