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СТАЛІКСКАЯ КАНСТЫТУЦЫЯ—
ВЫНІК ПЕРАМОГІ СОЦЫЯЛІЗМА

Год выданнн ІІ

Адрас рэдакцыі:
М е н с к,
Уні версітэцкі гарадок,
біякорцус.

ДЗЯРЖАЎНАГА

ЎНІВЕРС1ТЭТА.

Выдатнымі

АЛЕКСЕИ МАКСІМАВІЧ ГОРЮ

адзнакамі

С

закончым Лаведамленне ЦК ВН11(б) іСНК Саюза ССР
Цэнтральны Камітэт
ВКП(б) і Совет Народных Камісараў Саюза
ССР 3 глыбокім
жалей
паведамлякщь аб смерці вялікага
рускага
пісьменніка,
геніяльнага
мастакаслов^, беззаветнага друга
працоуучэбнн год
падышоў к канцу. ных, барацьбіта за перамогу комунізмгі — таварыша АЛЕКСЕЯ МАКлкі заліковай сесіі
п а к а ж у п і СІМАВІЧА ГОРКАГА, паследаваўшай у Горнах, недалёка ад Масквы
, яв ны працавалі на
працягу 18 чэрвеня 1936 года.
, як мы выканаді
Болькасна і
ЦЭНТРАЛЬНЫ КАМІТЭТ ВКП(б).
на нашу праграму.

вучэбны год

СОВЕТ НАРОДНЬПС КАМІСАРАЎ
САЮЗА ССР.
час зімовай заліковай сесіі мы
нядрэнныя паказчыкі вучобы.
собных факультэтах не было пііга студэнта з дрэннай адзнажай
іак). F веснавую заліковую сеУрад іацвердзіў намісію па арганізацыі пахавання А. М. Горкага
нас не павінна
задавальняць
складзе
т. т. Булганіна (старшыня), Хрушчова, А. Н. Талстого, Вс.
j a «пасрэдна». Вучыцца
яа
атна»
і
«добра»—вось наша Іванова, Стаўснага, Стзцкага, Камінснага, Хадароускага, Уншліхта і П.
іа.
П. Кручкова.

Яб пахаванні R. М. Горкага

аша партыя, наш урад, асабіста
Фыш Стадін удзяляюць велізаршую ўвагу асвеце і, у прыватці, вышэйшым навучальЕыы усівам. У нас ёсць усе магчнмасці
а вучыцца У нас маюцпа добра
іляваныя лабараторыі і аудытоу нашым распараджэнйі не
ІІ наша універсітэцкая бібліятэ- u e i дзяржаўная; нам чытаюнь
ЫІ лепшыя
выкладчыкі;
паи
<ь
дзяржаўную
стыпендыю,
^астаўляюць кваіэры і т; д.Гэтыя
латы дзяржавы мы
павінны
.аціць
высокаякаснай
вучобай
Атнай адзвакай.

^
j

Іалі Ў нас да гэтага часу выдатіў было кадя двух дзесяткаў, то
еснавую заліковую сесіго іх коль(ь навінна значна павялічыцца.
укай гэтаму наша работа, работа
ресарска-выкладчыцкага складу.
Ірайшоўшае паўгоддзе было занена ўпартай барацьбоі студэнІ выкдадчыжаў за высокія па-'
JHKi вучобы.
la некаторых факультэтах залісі
ыходзяць Б канцу. Мы
можам
1 гаварыць аб папярэдніх выні. Напрыклад, на геафагу асобй студэнты 3 першых залікаў паіалі высокую падрыхтоўку (СуніТкачова, Бамянецкі), аде нель^ абмінуць І таго факта, што рад
уэнтаў атрымаў дрэнныя адзна(ВядічЕО, Водкаў).
Комуністы, консамодьцы павінны
ймаць нерадивую ролю ў вучобе,
t ix навінны раўняцца
астатнія
удэнты. 1 трэба сказаць, што зйача частка комуністаў і вомсалюль} на справе з'яўляецца перадавой
вучобе
(Какашынскі,
Фабрыл , Шыфрына), але ёсць і TarJfi,
я яшчэ дедзь-дедзь здаюць ды-.
апліны на «пасрэдна».
НапрыкБомуністы Юшпе, Фрыдйан, Go;еў гісторыю паріыі
здалі на
ісрэдна».

Браіна соцыялізйа патрабуе высокваліфікаваныя
кадры, і
йы,
іончыўшы ўніверсітэт,
павінны
іць іні. Вось чаму партыа»і ўрад
.авяць перад выкладчыкамі і с і у
днтаыі пытанне аб павышэнні якаці выкладання і якасці вучобы. У
tac маюцца недахопы ў выкладанні
гістфак, геафак), але іх студэнты
авінны папоўніць упартай самаройнай работай, скарыстаўшы ўсе
^чымасці. Вядома, гэта не оавін} заспакоЁваць нашых
кіраўнікоў
ніверсітэта аб забеспячэнні к будуану году
высока-кваліфікаваныйі
лкдадчыкаісі.
Здаваць задікі на «добра» і «г.ыктна», значна навялічыць дів выіФніваў — вось наша задача. Як
сада
сБомсвкодьская
правда»:
Хорошими
отметкани
порадуе»
ярадг».
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Навуковыя работнікі, студэнты, адміністрацыйна-тэхнічны персанал
БДУ широка абгаварваюць праект новай Канстытуцыі Саюза — велізарнейшы дакумент сталінскай эпохі.
— Праект новай Канстытуцыі г эта вынік пераыогі
соцыялізма
ў
нашай краіне. Гэты праект напаўняе радасцю і гордасцю сэрца кожнага
працоўнага, натхняе на далейшую барацьбу за поўную перамогу
соцыялізма, за комунізм. — Так гаворыць праф. Пятосін.
Дзень зацвярджэння Канстытуцыі павінен быць днём усенароднага
свята — унёс прапанову праф. Змачынскі.
Навуковыя работнікі, студэнты універсітэта і рабфака, адміністрацыйны тэхнічны персанал, абгаварваючы праект Канстытуцыі, узялі на
сябе цэлы рад канкрэтных абавязкаў па паляпшэнню сваёй работы.

Пахаванне А. М. Горкага прынята за кошт дзяржавы.
Пахаванне адбудзецца сёння, 20
чэрвеня,у 6 гадз.
вечара
Краснай плошчы.

ТРАУРНЫ

на

М1ТЫНГ

19 чэрвеня адбыўся траурны мітынг студэнтау, навуковых і тэхНІЧНЫХ лрацаўнікоў БДУ з прычыны смерці вялікага рускага пісьменніка, геніяльнага мастака слова — таварыша
Алексея
Максімавіча
Горкага. 3 уступным словам выступіў акад. Вальфсон.

НАША ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ
ПАВІННА' БЫЦЬ
ПЕРАДАВОИ У РАЕНЕ
—

О—

Р А С Т О Ў С К А Я

ДА 15-ці ГАДОВАГА
ЮБІЛЕЯ БДУ

У студзені 1937 года адбудзецца
святкаванне 15-гадовага юбілея Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.
Урадавая камісія
намеціла рад мерапрыемстваў па правядзенню юбілея.

дайнічае, каб СНК БССР прадаставіг
пяць кватэр для высокакваліфікаваных навуковых-'работнікаў універсітэта ў доме, я к і будуецца ў
гэтым
годзе. Таксама ўзпята хадайніцтва аб
уключэнні ў план будаўпіцтва
на
будучы год дома пад кватэры наву1 0 — 1 3 студзеня адбудзецца юбі- ковым
работнікам
універсітэта і
лейная навуковая сесія ўніверсітэта. вышэйшых
навучальных
устаноў
Сесія прадэманструе дасягненні ўні- Менска.
версітэта за 15 год свайго існаваня
і асабліва дасягненні ў навукова-даДа 15-ці гадовага юбілея БДУ
следчай рабоце.
будзе выдан нарыс па гісторыі універсітэта. Напісанне нарыса даручаНа сесію будуць запрошаны кіраўна члену ўрадавай. Камісіі па святнікі ЦК КП{б)В і ўрада БССР, лепкаванню 15-ці гадовага юбілея БДУ
шыя вучоныя, прадстаўнікі народнай
акадэміку Вальфсону, а
агульная
асветы і ўніверсітэтаў брацкіх рэсрэдакцыя—тав. Дзякаву. Нарыс бупублік, прадстаўнікі вышэйшых надзе выдан на
беларускай і рускай
вучальных устапоў БССР,
лепшыя
мовах.
навуковыя работнікі і
выкладч^кі,
якіх выхаваў універсітэт.
Будзе выдан
юбілейны збоівнік
навуковых
работ упіверсітэта. Рэ15 студзеня адбудзецца ўрачысты дакцыйная камісія зборпіка зацверюбілейны сход універсітэта разам з джана у складзе акадэмікаў: Шчэрбапрадстаўнікамі ЦК КІІ(б)Б і ўрада кова, Бурстына; прафесараў: ЕрмоБССР, прадстаўнікамі совецкіх і г р а - ленка, Годнеў, Снеткоў і тав. К у мадскіх арганізацый, прадстаўнікамі чынигага. Выдаппе зборніка даручавышэйшы навучальных і навуковых на выдавецтву Акадэміі кавук БССР.
устаноў Совецкага Саюза.
Юбілейная ўрадавая камісія даЮбілейная ўрадавая камісія хадайнічае перад Соўнаркомам БССР аб ручыла ЧВА рэдактара тав. Кучыисне пазней 1 верасня г. г.
водпуску
сродак на
папаўненне каму
навуковых
імпартнага ^сталявання для існую- прадставіць спісы асоб
чых лабараторый і на
арганізацыі работнікаў і студэнтаў для прэмірановых.
вання і ўзнагароджання ў
сувязі з
Начальніку ўніверсітэцкага гарад- 15-ці гадовым юбілеем універсітэта.
ка тав. Шастакоўскаму
даручаііа
Ювілейная ўрадавая камісія абавяпрадставіць тт. Дзякаву і Бурачэўзала
рэктарыят і ўсю грамадскасць
скаму план
неабходных работ па
прывядзенню ў парадак тэрыторыю універсітэга шырока разгарнуць раработнікаў і
ў^?іверсітэцкага гарадка і
рамопце боту сярод' навуковых
будынкаў (знадворная і ўнутраная студэнтаў 3 тым, каб 15-ці гадовы
пабелка, наладжанне тратуараў і ра- юбілей БДУ сустрэць з высокімі паказчыкамі
вучобы, палітычпага і
монт карпусоў).
Юбілейная ўрадавая камісія ха- культурнага ўзроўня студэпцтва.

САКРАТАР ПАРТКОМА
- О -

Абмен
нартыйных
дакументаў'
з'яўляецца
важнейшым
арганізацыйна^палітычным мерапрыемствам,
я к і ззжацаваў вынікі праверкі, я к і
садзейнічае ўмацаванню партыйнай
арганізацыі, узняццю яе ідэйна-палітычнага- ўзроўню і яшчэ большаму павышэнню большэвіцкай пільнаоці.
Партыйная арганізацыя прыйшла
к абмену партдакументаў са значнымі дасягненнямі ў галіне ўзняцця ўнутрыпартыйнай работы.
Глыбокае вывучэнне праграмы і
статута партыі па ўсіх партгрупах,
пранрацоўка рашэнняў пленума ЦК
ВКП(б) і ЦК
КП(б)Б аб
выніках
праверкі і абмену партдакументаў,
а таксама артыкула тав. Гікало «Аб
уроках праверкі беларускай
партарганізацыі» — дапамагло кожнаму
члену і кандыдату партыі
зразумедь задачы, якія стаяць перад абменам партдакументаў і зрабіць статут нашай. партыі непахіснай асновай ўсяго партыйнага жыцця.
За час
падрыхтоўкі к
абмену
партдакументаў на паседжаннях парткома і сходах партгруп заслуханы
самасправаздачы 25 членаў і кандыдатаў партыі.
Абгаварэнне самасправаздач
дапамагло ўсёй партыйнай арганізацыі глыбей вывучыць кожнага комуніста, выявіць асобныя яго недахопы і ўказаць канкрэтныя
шляхі
да іх знішчэння ў далейшай рабоце.
МногіЛ члены і кандыдаты парты!, якія лічыліс» раней у арганізацыі пасіўнымі, за
апошні
час
значна палітычна выраслі і добра
выконваюць даручаную ім
работу
(ДэраА, Евсюкевіч, Бернштэйн ідр.)
Аднак, было-б зусім няправільна
і шкодна супакойвацца на дасягнутым. ' П р ы абгаварэнні вынікаў абмену. цартдакуйентаў наша пвртар-

ганізацыя атрымала сур'ёзныя ўказанні ад райкома партыі, выкананне
якіх павінпа з'явіцца асновай нашай далейшай работы.
Зусім нецярпімым з'яўляецца тое,
што значная частка комуністаў нашай арганізацыі не займае
авангарднай ролі ў вучобе. Разам з выдатнікамі
і
ўдарнікамі
вучобы
(Фабрыкант, Какашынскі, Шыфрына, Цукерман, Шульман, Кукуна і
і інш.) многія комуністы з'яўляюцца
яшчэ адстаючымі (Зеліковіч, Малаковіч, Лапупоў і інш.).
Апошні сход партыйнай арганізацыі, абгаварваючы вынікі
абмену
партдакументаў, звярнуў на гэта пы-,
танне вялікую ўвагу, абаьязаў усіх
комуністаў зрабіць адпаведныя вынікі 3 гэтага
сур'ёзнага папярэджання.
Закаячэнне абмену партдакументаў непасрэдна звязана з падрыхтоўкай к адкрыццю прыёма ў рады
нашай партыі. Гэта абавязвае нашу
партарганізацыю яшчэ вышэй узняць узровень усёй унутрыпартыйаай і масавай работы.
Паляпшэнне работы з групай спачуваючых і далейшы яе рост
зі
лік л е п ш ш , найбольш блізкіх нашай партыі навуковых работнікаў і
студэнтаў,
глыбокае
вывучэнне
комсамольскага актыва і арганізацыі
работы 3 ім, дыферэнцыяваная работа 3 кожным
кандыіатам
парты! — асноўныя
задачы,
якія
стаяць перад намі у сувязі з адкрыццём прыёма ў партыю.
Паклаўшы ў аснову снаёй далейшай работы рашэнне РК КІІ(б)С па
выніках абмену, наша партарганізацыя к 15-годдзю ўніверсітэта павінна заняць перадавое месца
сярод
партарганізацый нашага раёна. Для
гэтага у нас ёсць усе магчымасці.

ЗМАГАЕМСЯ ЗА УТРЫМАННЕ
ЧЫРВОНАГА СЦЯГА
Вучэбны план 1935 — 1936 на-'
вучальнага года па хімічнаму факультэту выканан поунасщо і своечасова, калі не лічыць неваторага
недавыканання па тых дысцыплінах,
якія не был' прадугледжаны
планам. Да такіх дысцыплія трэба адн ^ ц і беларускую мову, якая
ўведзена Ў апошнія месяцы (невыкананне на другім і трэцім курсах
8 — 1 2 гадзін).
На працягу другой паловы навучальнага года былі зданы па курсах
наступныя 'дысцыпліны- 1 курс —
агульная і
неарганічная
хімія,
матэматыка і нямецкая мова; 11
курс — дыямат І нямецкая мова;
III
курс — тэарэтычная
механіка, прыкладная матэматыка, гісторыя партыі, арганічная
хімія
(першая частка) і англійская мова;
IV курс — дыялектыка прыроды.
Адзнакі, атрыманыя
студэнтамі,
гавораць за тое, jnro некаторыя курсы яшчэ недастаткова мабілізаьаліся
на барацьбу за высвкія паказчыкі
работы. Гэта трэба аресці да
Ш
курса, на якім 6 студэнтау атрымалі
нездавальняючыя адзнакі па тэарэтычнай механіцы (Ша!мак, Сувораў,
Майсеенка, Захарэвіч, Якубчык
і
Форштэр) І да 1 курса, дзе маецца
трупа студэнтаў у 6 чалавек (СараВІК, Мяжэвіч, Чырко, Дабрусін, Дралко І Пліс), якія атішмалі па магэматыцы (сярэдні курс) нездавальняючыя адзнакі.
У адносінах першага курса трэба сквзаць, што тут некаторая віна ёсць І грамадскасці факультэта і
дэканата, якія не забяспечылі адпаведную дапамогу гэтай групе студэнтаў.

Лепш спрааа абстаіць на І1 курсе,
ЯКІ Ў другую палову навучальнага
года дау высокія паказчыкі работы.
Так, па фізіцы «выдатных» і «добрых» адзнак 85 проц. і па дыямату — 90 проц.
• У другую палову навучальнага года
пачалі працаваць над
выкананнем
дыпломных работ студэнты-выпускНІКІ. Значны ЛІК выпускнікоў
(58
чалавек), а адсюль і перагружанасць
навуковых работнікаў (праф. Казлоў
мае 25 дыпломнікаў) з аднаго боку,
абмежаванасць лабараторыямі і адпаведнымі прыладамі — з другога
боку стварылі некаторыя труднасці
Ў працэсе выканання работы.
Але
дзякуючы працаздольнасці і большэвіцкай настойлівасці дыпломпікаў і
значпай увазе навуковых работнікаў, выкананне дыпломных работ у
асноўным закончана своечасова. Зараз ідзе канчаткова« афармленне работ І к устаноўленаму тэрміну ўсе
работы будуць прадстаўлены ў дэканат.
Падрыхтоўка да заліковай сеаі ў
аспоўным закончана. Яшчэ ў капцы
мая былі складзены і даведзены да
студэнтаў і навуковых
работпікаў
сталыя расклады заліковых дысцыпдін, вызначаны камісіі, тэрмін для
падрыіхтоўкі і іншае. Таксама маецца ст>лы расклад для абароны дыпломных работ выпускнікамі.
Хімічны факультэт заліковую сесію правядзе з найлепшымі паказчыкамі. Студэнцгва і навуковыя работнікі . змагаюцца за
ўтрыманне
чырвонага сцяга.
Нам. дэкана хімфака
А. ШКОДА. ^

ПРЯЦЯВЛЦЬ НЕ УРЫЎКЯМІ,
я ШТОДЗЕННЯ 1 С1'''ТЭМЯТЫЧНЯ

Фізкультурныя нумары.

СТУЛЭНЦКАЕ

СВЯТА

у веснавую заліковую
сесію на
гістарычным факультэце ўваходзяць
тры дысцыпліны: гісторыя
народаў
СССР, новая
гісторыя,
лацінская
мова. Да
залікаў я рыхтуюся пастрога вызначанаму плану, па праграме, прапрацоўваючы
пасляцоўна
'тэму за тэмай. Працую не ўрыўкамі,
а сістэматычна, штодзённа, бо важна
Доць на адзін крок, але кожны дзень
ісці наперад.
Працую я не спяшаючыся, добра
аналізую
прапрацованы
матэрыял,
стараюся не механічна
спісваць з
к н і к к і або механічна
засвойваць
тое ці іншае нытанне, а поўнасцю за
евоіць галоўную
думку аўтара і не
накінуць ніводнага
незразумелага
месца ў тэме. Бываюць выпадкі, што
прачытаеш па тры, а то і больш разоў адну і т у ю - ж старонку.
Я спачатку ўважліва разбіраіо той
ці і н ш ы раздзел праграмы, а затым
падбіраю неабходнуіо
літаратуру.
Так, напрыклад, па гісторыі Вялікай
французскай рэволюцыі я падабраў

ПЕРШЫЯ
ВЫНІКІ

Па
рашэнню
ЦК
ЛЕСМБ
29
чэрвеня у 7 гадзін увечары у садзе «ІІрофінтэрн» праводзщца
студэвцкае свята, прысвечапае
заканЧЭІШЮ вучэбнага года у вышэйшых
Дачытваюцца апошнія тэмы прагнавучальных установах І
тэхнікурамы. У . бібліятэцы, музеі, інтэрнаце
мах.
,
студэнты ўпарта іірацуюць над маУ садзе «Профінтэрн» будзс іграць
тэрыялам. Начынаецца задіковая семузыка, будуць выступаць леишыя
сія, якая падвядзе
в ы н і к і гадавой
фізкультурнікі,
танцоры,
спевакі,
работы. Першы і другі курс
біялалепшыя акцёры тэатрау
Менска;
гічнага факультэта ўжо
сёння мае
арганізоўваюцца масавыя танцы
і
в ы н і к і першых заліковых дысцьшлін.
гульні.
Наша стуД|Энцтва павінна у свяце , Першы заліковы
прадмет-дыямат
прыняць самы аБтыўны удзел.
другі курс здаў з добрымі наказчыкамі. 3 22 студэнтаў здаваўшых зал і к і 4 атрымалі «выдатна» (Пыж,
Пушны, Шац, Пузевіч) і 12 «добра»
3 25 студэнтаў (другі курс
зоалагаў) 3 тры
атрымалі
выдатпыа
адзнакі ( Л у к ' я н ч ы к ,
Бабіцкі, Шыф30 чэрвеня Ў Менску
адбудзецрына) і 15 «добра».
Астатнія стуца гарадскі парад фізкультурнікаў
дэнты
абодвух
г
р
у
п
здалі
першы
У парадзе будуць удзельнічаць
усе
працоўныя нашан ордэнаноснай ста- залік на «пасрэдна».

ПАДРЫХТУЕМОЯ
К ФіЗКУіЫУРНАМУ ПАРАДУ

лщы. Ф і з к у л ы у р н ы царад
з'явіцца
яркай ілюстрацыяй гатоўнасці
ўсіх
працоўных, моладзі і студэнцтва да
працы і абароны нашай радзімы.
Ад пашага універсітэта на першы
грандыёзны парад
фізкультурнікаў
навінпа выйсці 1.000 чалавек. Баявая задача ўсёй грамадскасці
універс?гэта разам са здачай
залікаў
разгарнуць шырокую работу па падрыхтоўцы да парада.
Факультэцкія
арганізацыі павінны зараз-жа
разгарнуць спаборніцтва на лепш арганізавапы выхад каманд, на вывучэнне новых песень і інш.
Няма сумнення, што наша
студэнцтва, паспяхова закончыўшы вучэбны год, на фізкультурны
парад
выйдзе як адзін чалавек, прадэманструе перад кіраўнікамі
партыі
і
ўрада свае радаснае, вясёлае, маладое жыццё.
*

Амаль месяц таму назад
зоалаг і ч н ы музей БДУ наведваў сакратар
ЦК КП(б)Б тав. Гікало. У гутарцы
3 навуковымі работнікамі
Нікалай
Фёдаравіч падрабязна цікавіўся зоагеаграфічным
распаўсюджваннем
фауны Беларусі, дзяржаўным наляўнічым запаведнікам і выказаў
рад
каштоўных пажаданняў і ўказанняў
у прыватнасці, аб пашырэнні музея,
аб стварэнні калекцыі рыб Беларусі
і аб выпуску к н і г і паі фаўне БССР.
Каб поўнасціо
выканаць
гэтыя
каштоўнейшыя ўказанні тав. Гікало,
я хачу сказаць кораценька наогул
аб становішчы м^'зея і аб тых гаспадарчых дробязях^ я к і я значна нерашкаджаюць у рабоце.
Нытанне аб рабоце
зоалагічнага
музея разбіралася некалькі
разоў
нашымі адміністрацыйнымі,
гаспадарчымі і профсаюзнымі арганізацыямі. На паседжаннях кафедры, дэканата і мясцкома на працягу
двух
апошніх год некалькі ~разоў заслухоўваліся іпфармацыі загадчыка музея, гаварылася аб поўнай бяздзейнасці гаспадарнікаў БДУ у сэнсе дапамогі музею. Аднак, п і кафедры, ні
дэканат, ні мясцком, ні
рэктарыят
піякай увагі на музей не зварачалі.
Дэканат біяфака адз'^іачаў у сваіх
пастановах пасіўнасць, гаспадарнікаў, ала пакуль рэзалюцыі даходзілі да рэктарыята,
ужо былі новыя
людзі на гаспадарчых пастах.
Новыя гаспадарнікі другі раз выходзілі за прадзелы своёй
пасіўнасці
Менск, друкарня «Звязды».

настуцныя тры к н і г і : Л у к і к ^ііапеншая гісторыя
Заходняй Еўропы»,
Лоттэ «Вялікая
французская рэволюцыя»
і Мацьез
«Французская
рэволюцыя».
У аснову наклаў к н і г у Лукіна. Паколькі
яна
больш паслядоўна і
больш падрабязна дае
канкрэтпы
гістарычны матэрыял. Перад тым, як
прыступіць да работы над кнігай, я
прачытваю канспект лекцыі.
Асабліва вялікую ўвагу
звяртаю
на канкрэтныя факты, асобы, даты,
і HQ толькі для таго, каб іх лепш запамятаць, але і для таго, каб лепш засвоіць вывад, я к і дае аўтар на аснове гэтых! фактаў. Затым я раблю выпіскі 3 нрачытапых к п і г . Вынісваю
капкрэтны
матэрыял і мепш усяго
агульныя
разважанні. Зусім іпачай
абстаіць
справа пры
рабоце над
класікамі Марксізма-Ленінізма. Тут я
выпісваю асноўныя вывады ў в ы г лядзе цытат.
ІІрапрацаваўшы матэрыял па аднаму падручніку, я пачынаю той-жа

йіі

СИМЫ маіарыял
ііраіірацоуваць па
другому
падручніку і сунастаўляючы выказванне аднаго і другога аўтара дапаўняю свой канспект.
Для лепшага засваення дат, гістарычных фактаў, я карыстаюся «Вялікай
совецкай
энцыклапедыяй».
Так, па тэме Вялікай
французскай
рэволюцыі прапрацаваў у 58
томе
ўвесь матэрыял.
Па гэтай-жа тэме акрамя падручнікаў я прачытаў
«Наполеон»—Таралье, «Дантон» і «Марат»—Фрыдлянда.
У аснову усёй сваей работы над
гістарычным матэрыялам кладу творы І ^зыказванні Маркса,
Энгельса,
Леніна, Сталіна. Па пытанню Германскай рэволюцыі 1 8 4 8 года асноўным
матэрыялам узяу
Кнігу
Энгельса
«Рэволюцыя І контррэволщыя
Ў
Германіі», а па пытаннях
французскай рэволюцыі паклаў у
аснову
артыкулы Маркса._
Студэнт ІІ курса гістфака
ТОКЕР.

ВЕДАЦЬ ГІСТОРЫЮ ШРТЫІ НА „ВЫДАТНА'
-АБАВЯЗАК КОЖНАГА КОМСАМОЛЬЦА
К о ж п ы комсамолец павіпея добра ў соцыялістычную, падрыхтоўка
ведаць
тыі.

гісторьпо

большэвіцкай

пар-

Вывучэнне рэволюцыйняй

тэо-

рыі патрабуе

сур'ёзнай і

тычнай работы. I зусім

сістэмазразумеяа

к

Кастрычніку і т. д. Многа нрачытаў
твораў таварыша Сталіпа, у прыватнасці —

«Год вялікага

нералому»,

кафе
анаііітычнай i

ёШ-

Адна 3 галоўных заслуг хі
заключаецца ў тым, што асні
кафедры факультэта арганізав
паспяхова вядуць
навукова-д>
чую работу. Тут мы маем тр
ды работ: асабістыя даследвані
вуковых работнікаў кафедры,
раўніцтва работай
дынломні?
кіраўніцтва навукова-даследчай
ботай студэнтаў.
Усе
гэтыя
работ маюцца на кафедры анал
пай

ХІМІІ.

3 прац навуковых работнік
гэтым навучальным годзе закоі
тры. Мной напісана работа «К
рии формообразования
осадка
испарении растворителя». Па а'
высунутых тут пытанняў дыі
ніца Буранкова напісала сваю
ломную работу на аналагічную '
t той І другі матэрыял вырашае
танне, аб якім у навуцы было ті
агульнае ўяўленне. Тэта выра
не бясспрэчна з'явіцца
кашто]
укладам у хімічную навуковук
таратуру.
Асістэнт Лагута
закончнў
«По установлению
процесса эм
гирования
веществ в смешаі
средах». Тэта работа адносіцца
серыі ўжо
надрукаваных
нам
ЯКІЯ вядуцца ў іншых
навук(
установах (Акадэмія навук БСС

«Аб правай небяспецы» і ш ш .

Толькі што закончыў даследв.
«Окислительных процессов в заі
прапрацоўку гісторыі партыі. Я да- екая павышаная
палітшкола, дзе ных средах» асістэнт Бандарын.
скапала прапрацаваў увесь ньабход- былі прапрацаваны некаторыя тво- НІКІ гэтага даследвання даюць
чымасць гаварыць «об обращ(
н ы матэрыял па першакрыч цах, па ры Леніна і тав. Сталіна.
защитного ряда веществ при ко;
творах Леніна — Сталіна. Па твоВось чаму я атрымаў
выдятную ре их с гидрофильным адсорбенті
рах Леніна прапрацаваў наступныя
Асістэпт Будкевіч заканчвае
пытанні: барацьба.з
народпіптвам, адзнаку па гісторыі партыі.
сэртацыю па аналізу ў Кіеве ў п;
Студэнт П1 курса хімфака
эканамізмам, буржуазна-дэмакратычТананаева. У гэтым-жа годзе
Будкевіч закончыў у кіеўскай
ная рэволюцыя і перарастанне
яе
ЕЛІНСОН.
бараторыі і надрукаваў ужо дзве
боты па пытаннях аналіза.
чаму я асаблівую ўвагу звярнуў на

Мне многа данамагла

комсамоль-

Адным 3 новых відаў
даслед
работы на кафедры ў
гэтым n
была работа студэнтаў другога f
са. Спачатку навучальнага года і
ўдзеле тав. Будкевіча быў арган
ван навукова-даследчы гурток.
тыуныя члены гуртка пачалі не
навукова-даследчую
работу пад
раўніцтвам тав.
Будкевіча і
м
кансультацыі. Закончаны работы
аналізу каціонаў студэнтамі ACT
ханам, Чэрчэсам, Левінай і др., я
рэкамендаваны для надрукаваннл
студэнцкім зборніку. Асобны на
рыял будзе скарыстан для арты
лаў у
перыядычным
навуков
журнале.

Зусім і н ш ы я в ы н і к і па
першаму
курсу. Студэнты
гэтага курса не
ўлічылі ўрокаў зімовай заліковай се'сіі, якая дала вялікі процант дрэн,ных адзнак. 1 на гэты раз без дрэнных адзнак не абыйшлося. Залік па
палітэканоміі даў такія в ы н і к і : 3 2 2
студэнтаў
г р у п ы «А» 3 атрымалі
«выдатна» (Цыперсон, Осіпава, Ш э бека), 6 «добра», 3 «дрэнна» (Гнесіна, Дубовік, Нусінсон). У групе «Б»
няма ніводнай адзнакі «выдатна», а
,за тое 3 25 студэнтаў 6
атрымалі
«дрэнна» (Давідоўская, Гюнас, Рудакова, Садковіч, Сянчук і Буйко).
Гэтыя в ы н і к і
прымушаюць быць
.трывогу. Я н ы сведчаць аб тым, што
студэнты дрэнна рыхтуюцца да залікаў, мала і вельмі навярхоўна працуюць над матэрыялам.
ЗАВІСТОВІЧ.

АБ ЗОАЛАГІЧНЫМ МУЗЕі
I АБ ГАСПАДАРЧЫХ ДРОБЯЗЯХ
актыўна пачыналі
разбураць маемасць музея. Новы камендант прыродазнаўчага
корпуса тав. Папковіч на-днях выкінуў
маемасць музея 3 кладовай.
Маемасць
была
разнесена па вугалкшс, а
частка
нават
папала па двор. У
выніку
3 20 нланак, надрыхтаваных для полак, засталося толькі 6 штук, а 7
падставак пад чучал зусім згубіліся.
Мясцком БДУ часта цікавіцца грамадска-асветнай работай, якую праводзіць музей, але зусім не цікавіцца пытаннямі, я к і я датычацца данаМОГІ па
наладжванню
гаспадаркі
музея.
На абсталяванне музея за два гады складзена 5 каштарысаў,
але
справа толькі каштарысамі і заканчвалася.
Каштарысы
сістэматычна
губляліся і патрабавадіся зноў кожным новым гаспадарпікам.
За апошні гбд музей не атрымау
і 100 кубікай фіксатараў (спірта
і
фармаліна), прышлося нават адмовіцца ад мантыравання новых
калекцый. У музеі маецца каля 8 0 0 спірта-фармалінавых прэпаратаў. Частка
3 іх патрабуе перамантыроўкі, але і
тут зноў справа ў фіксатарах.
Нанісана 7 адносін гаспадарчай частцы
БДУ 3 просьбай закупіць для музея

^веуноаа-даслеі

24' ш т у к і стосвячовых лямпачав, але
да гэтага часу атрымана толькі
3.
Адсюль часта чакаючы экскурсіі або
гасцен у музей прыходзіцца шукаць
лямпачак у аўдыторыях і хутка перанасіць у музей.
У студзені
месяцы г.г.
набыта
скура 'лася. У сувязі з гэтым было
падана некалькі адносін у гаспадарчую частку 3 просьбай закупіць ж а леза для шкілета чучала, але да гэтага
часу няма ніякіх вынікаў.
Не лепш справа абстаіць і з асігнаваннем на абсталяванне і папаўненне музея. Музей не мае цвёрдага
бюдлсэта, а карыстаецца
падачкамі
адміністрацыі і
бухгалтэрыі. У мінулым годзе на усе выдаткі музея
атрымана толькі ...1900 руб. У гэтым годзе тав. Лоцманау абрадавау
мяне, паведаміўшы, што на папаўненне музея асігнавана 6 0 0 0
руб.
Выходзячы 3 гэтага, работнікі музея
склалі спіс, што неабходна набьщь
у ІНШЫХ музеях і каштарыс на эк^
спедыцыю Ў межах БССР з мэтай
збору мясцовай фаўны.
Аднак,
у апошні час ай
гэтых
асігпаванпях нешта
маўчаць, і я
ўпэўнен, што я н ы пойдуць на заплаты прарэхаў гаспадарчай часткі.
Пры паведванні музея
Нікалаем
Фёдаравічам Гікало мне
прышлося
Тьфаж

1.000

многа разоу чырванець, адказваючы
на яго пытанні. На пытанце, чаму
Ў нас так бедна калекцыя рыб Беларусі, я не знайшоу адказу. Мне было
сорамна прызнацца, што мы, работн і к і вышэйшай вядучай навучальнай установы БССР, не маглі раздабыць 100 літраў спірта і 50 літраў
фармаліна, якія неабходны для стварэння каштоўнай і вельмі патрэбнай
калекцыі.
Р;'ботнікі мрея кр&пка запам.чталі
ўсе ўказанні і заўвагі тав.
Гікало.
Іх абавязкова трэба выканаць у самы бліжэйшы час, а для гэтага неабходна дапамога нашых
гаспадарчых І грамадскіх арганізацый.
У мэтах наладжвання работы музея лічу неабходным зрабіць наступн ы я мерапрыеметвы:
Устанавіць цвёрдыя
асігнаванні,
якія выдаткоўваць выключна на патрэбы музея; у бліжэйшы час неабходна забяспечыць
музей
патрэбным
абсталяваннем,
каштарыс
на я к і
прадстаўлен; абавязаць гаспадарчую
частку
своечасова дастаўляць матэрыялы, ЯКІЯ патрэбны для музея; з
1 ліпеня па 1 жніўня г. г. арганізаваць
экспедыцыю, у
складзе 3
студэнтаў старэйшых курсаў,
чучальніка і навуковага
работніка, з
мэтай збору матэрыяла па
фаўне
БССР; для лепшай работы неабходна запоўніць, маючуюся па
штату
адзінку
навуковага
работніка па
аддзелу беспазванковых жывёл.
Асістэнтка
Горліт №

1169.

А. ВЯ30ВІЧ.

Я к І астатнія кафедры мы маеі
гэтым годзе некалькі
дыплоі
каў, работа я к і х ужо
набліжае
к канцу. Зараз яшчэ трудна д
канчатковую ацэнку якасці дыпл
ных работ, апошняе слова па ацв
належыць кваліфікацыйнай
камі
але ўжо і зараз можна сказапь, і
матэрыял работ: тав. Цырлінай
«По набуханию
гелей в
смеш
ных средах»,
Гендельман — «
адсорбцыі брикетированными уг.
ми»,
Кучаравай «По
Тйксортоі
суспензий» и Бурапковой «По ф
мообразованию осадков» будуць с
рыстаны навуковай літаратурай
вецкага Саюза, а
таксама і ў
межных выданнях.
Яшчэ трудна зрабіць
вынік
канчатковых рэзультатах тых ра(
ЯКІЯ прапрацоуваюцца
эксперым
сальна (Журомскай, Булыга,_Мір
ч ы к ) , але улсо атрыманы імі М8
рыял дазваляе даць станоўчую an
к у рабоце i гэтых таварышоу. !
дзем спадзявацца, што ix
барац
за высокую якасць работы
зак
чыцца поспехам.
Вялікую добрасумленнасць у і
капанпі
літаратурнай
работы
пытанню «Систематических мето
анализа анионов» паказвае тав.
роненко. Зачытаны ім нанярэдня
кафедры матэрыял стварае прыем
ўражанне.
Такім чынам барацьба нашага
лектыва
за разгортванне
нав'
якая праходзіць пры садзейнасці
ўвагі да яе з боку рэктарыята і г
мадскіх
арганізацый
універсіті
прынесла вядомыя плады.
Доктар хімічных навук
Н. Ф. ЕРМОЛЕНКА
Ч. в. а. адн. рэдакт. МАЛЮКЕЕ

