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ПАЧАЎСЯ

ЗА РАБОТУ, тт. СТУДЭНТЫ і НАВУЕОВЫЯ РАВОТНІКІ!

ПА-БОЛЫиЭВЩКУ ЗМДГА1ЩА ЗА ВЫКАНАННЕ
УКАЗА ПРЗЗІДЫУМА ВКРХОЎНАГА СОВЕТА СССР
Скончыліся канікулы студэнтау і ад- вышэнне цргкдувцыйнасці працы, умадаЕачынкі навувовых раіботнікау' універсі- ванне магугнасці еоцыялістычнай радзімы.
тэта. Вмдатна адаачыушы, з новыімі сіУ адроэненне ад міігулых год, у гэтым
ламі утверсітацвая моладвь і йавувовьгя годзе дзванаты павінны пастроіць раскла
работнікі прыггі'паюць сёння да творчай ды лекцый такім парадкам, каб не было
работы f новьш вучэ'бньш годзв.
Быпадваў зрьгоу левцый з-за путаніцы ў
У аўдыггорыях, вабінетах, лабараторыях раскладах.
пачалася кіпучая работа. Сюды ўпершыЛравтыка мінулых год, калі
аообныя
ню прьш лі вьшувкінікі сярэдняй школы— навувовыя (работнікі нярэдка лічыші дановае папаўненне універсітэта,
радасна пусцімым прыходзііць на лекпыі са спазспатканае студэнтамі старэйшых курсаў і неннем на 5— 10 мінут і пакідаць леккалектывам навуковых работніваў.
цыі за 15— ^20 мінут, бясспрэчна, павінпа
парушэнно
працоўнай
Уніворістту ў цэлым, студэптам і на- разглядацца яв
вуіювым работнівам у прыватнасці, прад- дыісцьгпліны. Такія выпадві трэба рашуча
отаіць вялікая работа па вьгкананню ву- прасяваць з усёй строгаісцю закона.
Выключную родю 'ў справе ўмацавання
чэбнага плана і з’яднанню тавота валовтыва, які мог-бы з поспехам
выванаць дысцыпліны адыгрывае дэван фавультэта,
задачы, пастаўлеяыя
партыяй і ўрадам яві павінен мець на ўвазе, піто фавульпврад вьппэйшай школай і, у прыватнас- тэтам ён віруе як адзінаначальнік. Усё-ж
павінны садзейЩ, перад нашым утворсітэтам,
якому г ^ а д 'С к ія арганізацыі
прадстаіць падрыхтаваць усебакова
гра нічаць падняццю аўтарытэта дэвана, сінатных людэей, адданых справе содыялі- стэматычна памагаючы яму ўмацоўваць
жалезную дысцыпліну, што ў канчаткоотычнага будаўніцтва.
ЕЫіМ выпіку павііша
палелшыць увесь
Такая асноўная задача студэнтаў, навучабны працэс, падняць якасць вучобы
вувовых работніваў, грамадоюіх аргавізаі ўсёй работы фавультэта.
ЦЫ'Й і рэвтарыята універсітэта. Г,зту зада
Вунэбны план 1940/41
ву>йбнага го
чу мы эможам выванаць пры ўмове чотва/га і няўхільвага выванання Указа Прэ- да можа быпь 3 поспехам вдаанан таксазідыума Вярхоўнага (Ьвега СССР ад 26 ма пры ўмове, валі з першых дзён вожны студэнг, навуковы -работнік возьмепда
чзрвеня г. г,
па-большэвіцку за вучобу, за работу,
[Іярвейшы абавязак вожнага сгі'дэнта і актыўна
ўключыцца ў соцыялістычнае
навуковага работніка штодэённа ўмацоў- спаборніцтва.
Партыйныя
і грамадсвія
ваць працоўную дьтсцыпліну, рашуча зма- артанізацыі паівіішы узначаліць кіраўніцтгацца 3 гі'льтаямі, прагульшчыкамі і ін- вэ, соцспаборніцтвам, барацьбу за якасць
шымі дэзарганізагарамі вучэбнага працзса Еучобьг, за рашучае ўмацаванне ды сцьтлі3 парушальнівамі працоўнай дьгсцьйіліны лы яв вучэбнай, так і грамадекай, ба
павінны весці жорствую барацьбу
не рацьбу за сталінсвія стыйендыі.
толькі судовьгя органы і
адміністрацыя,
Студэнты-першавурснікі
не
маюць
але і ўся грамадскасць. Ад нас
гэтага яіпчэ Бопыту самастойнай работы. Таму
патрабуюць партьгя і ўрад.
яны павіннЫі атрыімаць з першых дзёп
У гэтыім вучзбным ігодзе
неабходка вучобы указанні і данамогу ад выкладчыдобра арганізаваць учот наведвання лек- каў і сгуд.энтаў старэйшых курсаў, асабцый студэнтамі, а стараст, якія нядобра- .ліва ў справе самастойпай!
раіботы над
сумлейна адэначаюць яўву студ.9нтаў ііа кініігай, запісу левцый выкладчыкаў
і
лекцыі, пакіданне іх і т. д., трэба пры- інш.
цяігвадь да стражайшай адказнасці, яв
Пленум ЦК ВЫ І(б) прадаставі'ў
права
людзей, патураючых прагульшчыкам
і паргыйпьш аргапізацьшм кантраліраваць
садзейнічаючых ім тварьшь антынародныя выкайанне і правядаенне ў жыццё Указа
справы.
Прэзідьгўма Вярхоўнага Совета СХХ)Р ад
Неабходна зразумець, што
выкананпе 26 ч.эрвепя г.г. Г.этае права паівінна бьпіь
унівеірсіУказа не ёсць каміпа'нія, явую мд>жна .поўнасцю Ойарыстана нагаай
«йравярнуць». Поспехівыканання Указа за- г.эцкай партыйнай артапізацыяй. Кожны
лежыць ад таго, наволькі мы зможам ар- комуніст і Еомсамолец павінен бьщь прыганізавапь сістэматылнае раз’ясненне сту- кладам дысцыплінаванасці. Не можа быць
д&нтам і навувовым работнікам значзнпе месца ў пашых радах лібералыіым адУказа, накірававата на іпаляіпш.здне ўсёй носіпам да прагульшчыкаў і дЯзаргапізаработы прадпрые.мстваў, устаноў, на па- гараў вучэбната прап.эса.

УМАЦАВАЦЬ ПРАЦОЎНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ
3 часу апублікавання Указа Прэзідыума
Вярхоўнага Совета ССОР аб пераход.зе на
васьйігадзінііы рабочы дзень, семідзённы
рабочы тыД'зень і аб забароне
самавольнага
пакіданпя рабочымі і служачьтмі
прадпрыемстваў і ўстаноў прайшло больш
двух месяцаў. За тэты час значка ўмацавалася «рацоўная дысцыпліна сярод « зв у 
ковых і адміністрацыйна-тэхнічных работнікаў.
ВьГпадкаў Ларупіэння дысцыпліны 'зараз
налічваецца мала, але яны ікрасамоўва гавораць аб тым, ш-то працоўная дысцыпліна яшчэ не я а належнай вьш ы ні. У нас
ёсць, '3 дазволу сказаць, такія работнікі,
явія сваёй працоўнай
распушчапасцю,
прагуламі і спааненнямі яаносяць пгкоду
дзяржаве.
іМаладая дзяўчына сакратар
завочнага
сбктара універсітэта тав. Чудзановіч абыякава адносілася да даручанай справы, а
9 ліпеня спазнілася на 30 мінут на ра
боту. Дэзарганізатар Нрацоўнай дысцйпліны была аддана «ад суд. Суд <прыгаварыў

яе да двух месяцаў папрауча-нрацоуных
работ в адліч.эпнем і15®/о зарплаты. Асуджаны таксама 'за нрагулы: на 6 ме'сяцаў
швейцар,
Іа.зоўскі
і ла
4 месяцы
швейцар Руды.
Іабарантка Кажарская,
нясвоечасова прыступіўшая да
работы
пасля чарговага адпачынку, таксамз аддапа пад суд.
Не ўеё я«ічэ ў парадку
з працоўнай
дысцыплінай сярод лрафесарска-выкладііыцкага саОтава. Не зпігачаны іканчаткова
спазненні на 5— 7 імінут асобнымі лектарамі. У гэтым вінаваты ў значнай меры
дэкагіаты, якія
«на-хаду» перарабляюць
расклады, «е
паведамляючы
аб гэтым
гвоечасова выкладчыкаў. 3 лершых дзён
вучобы «атрэбна з г,этым павесці
рашу‘іую барацьбу.
Совецкая дысцыпл'іна працы патрабуе,
каб кожны работнік, яезалежна
ад таго
кім і дзе іён працуе, поўнасцю і прадукцыйна загружаў свой рабочы дзень, адда
на 'ф ацаваў на даручаным яму пасту.

Табельшчыца ФРЫДМАН.

В У Ч Ы Ц Ц А
4 0 год, праведаены х
ў
сярэдняй
іп к 0 л е, назаўсёды
:астануцца
добрым,
светлым уопамінам у
жьпдці. За гэтыя го
ды мопяа здружыліся вучні паміж са
бой,
паліобілі педагогаў.
На. выпускным вечары цёпла расставаліся 3 намі, са сваімі выхаванцамі, настаўніві, школа. Педагог! давалі
наказ,
дзо-б мы ні 'знаходзіліся— ^ці ў Пырвонай
Арміі, ді ў вышэйшай нав^шальнай устапове, ,ці на вьгтворчасці, каб не заплямііі

ЧЭСЦІ 'ШКОЛЫ.

В Ы Д А Т Н А
Я рашыла прадаўжаць вучобу вд уяі*
'вереітэце. выбрала '^лалагічны і<^вульт»т,
бо літаратура, мова і гіст о р ш былі «&іігі
любімейшымі прадметамі ў школе. Прыёкныя кпы ты здала
я нядрэкна. 3 сямі
прадметаў, здаваемых
на экзаменах, па
шасці атрымала вьцатныя
адзнакі d ла
аднаму добра. Гэтым я абавязава
сваім
педагогам, даўшым мне глыбокія ведн.
НаЯынаючы вучобу ў вышэЗшай школе,
я рашыла вучыцца толькі
йа выдатва.
Выдатная вучоба будзе леоппай падзякдй
за клопаты аб нас радзімы, даўшай моладзі вялікае права — права на асвету.

Т. ФРЫДМАН.
Студэнтна 1 курса фіяфана, вйлуейніш
сярэдняй школы ім. Кірава г. МІнена.

В Я Л І R А Я П А Д 3 Е Я
Оёння ў мяне неавыічайная радасць'.
разам 3 вясёлай, жыццерадаснай
моладдзю я пачынаю вучобу ва універсітэце,
Гэта вялікая падзея ў маім жыцці.

(Нам, імададым грамадзяпам Соведкак
краіны, адкрыты ўсе ш ляхі і дароігі да
светаага і рада/снага
жыцця. Партыя,
урад, дюібімы Сталі'Н
стварылі яам усе
ўмо!ВЫ для ллённай
працы і вучобы.
Прастбрньгя, светлыя аўдыторыі, багатыя
1 склаіданыя лабараторыі і каібінеты, бібліятж і, прафесарска-'БЫ'Юладчыцкі састаў,
нарэшце, бясплатнае навучаняе з прадастаўленйем дзяржаўнай стыпендыі — усё
гэта здабытак ікож'вага з нас.
Мы, першакурснікі, бязмежна рады насгупленшо ў вышэйгаую
навучалвную
ўстанову. Вучобай іва універсітэцо гааста-

раемся апраудаць
клопаты і надаеі радзімы.
Я паступіў на хімічяы факультэт. П астуіпгў таму, што навука
хіміі яшчэ з
маленства прыцягвайіа да сябе. іЯяа была
для мяне любімейшым прадаетам ў сярэд
няй школе, я яе настойліва
вывучаў.
Цры паступленні ва унііверсітэт я эдаў
г,эі'ы прадмет на выідатна.
Тут, ва yHiBepcTOne, прадстаіць старанная работа, глыбокае і дэтальиае вывучэнне гэтай адной э Ісклацапсйпіых я а вузк, Каб сталь добрым,
nofHansHHHM
спецьгяііістам-хімікіам, іпатрібна старалша
працаваць «ад сабой. Так я і м я ^ у ю — >
годы вучобы Праду кцыйна загрузідь ра
ботай над сабой.
Л. М. М1Й(<М.

Студэнт I курса хімфана.

ПОЎНАСЦЮ ВЫКАНАЦЬ ВУЧЭБНЫ ПЛАН
К канцу мінулага вучэбнага года гістарычны факультэт універсітэта іірышоў
3 даволі добрым! паказчыкам! ў сваёй
рабоце. Гадавы вуч,эбны
план выканан
быў па факультету на 98 проц. Акадэм!чная паспяховасць студэнтаў за абедзве
ькзаменацыйныя сес!! ві>іражаецца ў нас
ту пых л!чбах: выдатиыя адзнак! складаюць 34,3 проц., добрыя— 32,2 проц., пасрэдиыя— 31,7
проц.,
дрэнныя— 1,8
проц. Параўнальна з м!иультм годам пас
пяховасць павыс!лася.
Добрую падрыхтоўку паказал! студэнты-выпускн!к!.
Значка палепшылася
работа
кафедр
асабл!ва ў гал!не нзвукова-даследчай ра
боты. Навуковыя
работгпк!
факульт.эта
прымал! актыўны ўдзел у навуковых сес!ях ун!верс!тэта,
падрукавал! рад сва!х
работ у мясцовых ! цэптральных выданпях.
Нобач 3 гэтым! поспехам! ў рабоце
гістарычнага факульт.эта ёсць рад !стотпых недахопаў. Да л!ку !х трэба аднесц!
Ў першую чарту вял!кую колькасць прагулаў лекцый студэнтам! па няўважл!вых
прычынах. Кафедры ўсё яшчэ недастаткова разгарнул! сваю навукова-даследчую
работу: няма яшчэ с!стэматычнай праверКІ явасц! выкладання; не поўпасцю скарыстоўваюцца маючыяся ў распараджэпп!
факультета наглядный дапаможн!к!, вяла
працякала работа студэнцкага навуковадаследчага гуртка. Марудпа у
асобных
выпадках !дзе падрыхтоўка дысертацый
! т. д.
У
пачынаючымся
вучэбпым
годзе
г!старычны факультэт пав!нен даб!цца далейшага палепшанпя якасц! сваёй работы.
Неабходна поўнасцю выканаць вучэбны
план. У вучэбны план
1940— 41 навучальнага года ўключана рад новых курсаў, аднаўляецца
выкладанне
гісторы!
Беларус! ! пал!тычнаі! эканомі!. Кафедры

факультэта абавязаны забяспечыць высокаякаспае правядзенне гэтых курсаў. Неабходна шырэй разгарнуць навукова-даследчую работу. Асаблівую ўвагу патрэбна
звярнуць на работу двух старэйшых
курсаў, асабл!ва па жіраўніцтву педпрактыкай, вурсавым! раіботамі і ш ец сем!нарамі. Трэба даб!цца глыбокага вывучэння
студэнтам!
асноў
марксізмаленішзма.
Самастойнай -рабоце студэнтаў павінна
быць аддапа надежная ўвага як з боку
кафедр, так ! ўсяго прафесарска-выкладчыцкага састава. У м!нулым годзе студэнты-г!сторык! атрымал! рад добрых падручн!каў па асноўных прадметах свайго
вучэбнага плана, аднак у час экзаменацыйнай сес!! можна было заўважыць, што
не ўсе студэнты дастаткова
скарыстал!
гэтыя дапаможн!к! ў працэсе падрыхтоўкі
да экзаменаў. Усё яшчэ
ёсць студэнты,
ЯКІЯ здаюць той ц! !ншы экзамен тольк!
па канспекту. 3 гэтым патрэбна пакончыць. Лепшым сродкам папярэджання так!х выпадкаў з’яўляецца с!стэматычнае
правядзенне кансультацый і валекв!умаў.
Асобую ўвагу
патрэбна звярнуць на
вывучэнне замежных моў. Да гэтага часу
Ў некаторых студэнтаў мелася недаацэнка г.этых прадметаў. Вывучэнне замежных
моў л!чыцна чамусьц! справай л!шияй !
нспатрэбнай.
3 першага-ж дня вучобы патрэбна
ўстанав!ць цвёрдую працоўную днсцьшліну, аб’явіць рашучую барацьбу прагуль
шчыкам ! парушальяікам працоўнай дыс"
цыпл!ньт !
парадку. Указ
Прэзідыума
Вярхоўнага Совета ад 26 чэрвеня абавязвае ўс!х нас з усёй рашучасцю
ўзяцца
за падняцце
дысцыпліны ў трупе,
на
курсе, на кафедры ! на факультэце,

А. П. ПЬЯНКОЎ.
Дэкан 'гістарычнага фаиультэта.

Н Е К Р О Л А Г
25 жніўня памёрла Надзежда Афанась
е в а Правашчук, дацэнт кафедры арганічнай ХІШІ, кандидат хімітаы х навук.
Надзежда Афанасьеўна была адным з
старэйшых раібетнікаў універсітэта, 'была
ЯГО выхаванцам. Насля заканчэння асшрангуфы, 3 1930 года яна працавала па
кафедры! арганічнай xiitid,
выконваючы
рознастайную • педагагічную і навуковую
работу. На ўсёц гэтай рабоце ляжаў адбітак удумлівасці, стараниага выканання.
Гэтыл якасці ў рабоце далі магчьшасць
Иадзеждзе Афапасьеўне хутка развіпда ў
Еваліфіівавана(га
навуівовага рабюччііка і
вопыгнага педагога, якому даручалася
звычайна най ^льш адказная работа.
Ужо ібудучы зусім хворай, лежачы у

пасцеді, яна не пакідала думкі аб сваей
рабоце ва універсітэце, абдумвала, яж гэту
работу палепшыць у надыходзячым вучвбным годзе, рыхтавалася да яв сама і напамінала аб гэтьем сваім таварышам па
рабоце. Яе мучыда думка аб пакадалніна
поўдарогі даследчай работы і яна імкяулася і марыла аб дні, калі зможа яе аднавіць.
На вялікі жаль, гэтым марам не суджана было ажыццявіцца. Надзежда Афанасьеўна памерла неяк раптоўна, нечакана, пакінуўшы ва ўсіх нас горач з а ^ а с най утраты і самы цёплы
ўспамін аб
сабе, як аб скромным, чэсным работніку
і добрым таварыпгу.

Трупа таварыіііоў.

Сур^ёзная і глыбокая праверка
На здымку: Хімічны корпус БД У.

ВОСЬ ТА К СУСТРЭЧА
Стрэлка гадзінніка наказала 11 вечара,
— Гэта не мая справа. Дайце мне да^
калі поезд спыніўся на станцыі.^
ведку, што вы не хворыя, тады я дазВось,
нарэшце,
і доўтачаканы волю пераначаваць. Мне так загадана'.
Мінск. Прыехаў, выходзячы з вагона з
_
у
^ і^ ^ й дапалегкай уздыхнуў студэнт Іван. Ьн быў зgдJJ^ дастаць нельга, я гэта зраблю заў'
па-летняму апранут, у руцэ трымаў давоадставаў Істудэнт.
лі ЦЯЖК1 чамадан. «Начаваць прыдзецца
_
„„я
еппява Каменнант
1 СЩ .ў мінулаігодні
інтэрнат,— <выраопыў
.
.
^
ен, вакіроуваючыся на
Студэнцкую вуняхай хоць Памірае, a е не
Вячэрні халадок пачаў сціскаць плечы.
ў"
спаткаў студэнтаў,
Іван прыбавіў кроку.
,х а ў ш ы х на заняткі,

прые-

Неўзабаве паказаліся студэнцкія ба- ^аняткі пачаліся,. а інтзрнаты і на
ракі. У вокнах цёмна.
«Няўжо-ж нікога
f прыгатаваны да прыне будзе ў нашым 5 4 ?» — з трывогай пасш энтаў.
Вечерам,- у выпадку ад
думаў ён, наб.тіжаючыся да мэты.
іадсутпасці электрычнага святла, у штэрТак і ёсць: цёмна і тут. Але вяртацца “ ' J f
цемна.
Няма керасшавых ламп,
назад было нельга, і ён павольна п ад ы -[
'^я.йшкаў.
шоў да
уваходу. Дзверы адчынілі.
{
Дзе-ж м ю м а памьщца?
На голас нехта сонным голвсам адгукн уўся.}
аднойчы рашцой у тэхпрацаўніцы.
— Мне патрэбна дзе-небудзь перанача-!
Найдзіце
камеиданта, вазьмще ў
ваць, я .,.
1 ЯГО чайш к, вазьмще вады і мыйцеся.
— .L ie -ж тут начаваць нельга. У нас)
—
^ Дяе камендант? зноў запытваем
яшчэ не прибрана, на карыдоры вазоны
—
Я не ведаю, дзе ён жыве,— адкастаяць, схадзіце у 3 5,— соладка пазяхаюзала тэхнічка, а потым, падумаўшы, сурчы параіў швейцар.
—
Добра, зайду ў 35, згадзіўся сту ёзна дадала:— Схадзіце ў Адраснае бюро,
дэнт. Пайшоў дождж, і ён вымушан быў там І даведаецеся.
I гэта ўсё для таго, каб... памыцца.
худенька прабегчы ў суседні барак.
Колькасць крэслаў чамусці вельмі аб— Нічога не будзе... Мне камендант
загадаў без яго ведама нікога не пускаць, межавана— два на пакой. Тумбачкі ля— спакойным голасам адказаў швейцар на жаць на дварэ, яшчэ толькі раманту'юцца.
Не Ў час пафарбавапая падлога не выпросьбу Івана.
—7 Ды як-ж а
так?
Дзе-ж я цяпер сахла, яна пакідае на сабе адбіткі слядоў.
знайду каменданта? На
вуліцы дождж Няма радыё.
К.
ідзе, ды ЎЖ0 12 гадзін ч а с у ...

Рашэннем ЦК В Ж Ш з 1 верасня па 1 даць сур’ ёзную ўвагу пытаяню вучобы
кастры чнка нраводзянца выбары кірую- комсамольцаў і ўсіх студэнтаў уневірсічых комсамольокіх органаў.
тэта, удзелу іх у навуковАідЯсяедчай ра
Выба-ры кіруючых комсамольскіх орга- боце. Неабходна паказаць, як студэнты, j
наў — глыбокая і сур’ёэная праверка ў асаблівасці комсамольцы,
аівалодваюці>
ўсіх звенняў комсамольсжай работы.
У асновай усіх лавук — марксівмам-леніжыцігі ленінска-стаяш.окяга
комсамола нізмам.
тэта пацзея аігромйай палітычнай іважнасСправаздачныя сходы паіволнн такеама
ді. Выбары, як у люстры, пакажуць бое- адлю с^аваць
барацьбу
жоімісамольскай
здольпасць, палітычпую зрэласць кожнай
арганізацыі за ўмацавапне
дысцылліны,
комсамольскай аргапізацыі, шамотуць падпастаноўку палітычна-маісавай і ваеннаняць коМсамольскую
работу на новую, фізві'Льтурнай работы.
больш высокую ступень,
алпавядаючу»
Выбары ў комсамольскія
арганізацыі
ўэроспіым паграбаваінням к комсамояу.
універсітэта
пачн 1чщ а з комсамольокіх
У барацьбе за выкананне
рашэіпняў
труп; 'затым будуць прахо(дэіць
факульX Y III з’езда іБКН(б)
нязмерна выраслі
тэцкія сходы, а 9 і 10 верасня адбудзецроля І аутарытэт комсамола.
Комсамол
ца універс-ітэцкяя ікомсамольская кайфестаў больш
актйўна
ўідзельнічаць
у
рэнцыя.
дзяржаўнай і гасцадарчац рабоце,
змаКры така комсамольцаў і комсамольскіх
гацца за ахову соцыялістычнай уласпас
ЦІ, за ўмацавапне .працоўнай
дысцыплі кіраўнікоў, практыіЧ'Ныя советы і прапаны. Рашэіші X I пленума ЦК jBffiiCM зла ИОВЫ моладэі — усё павінна быщъ накімянуюць сабой карэнную перабудошу ко-м равана на ўзорнае правядзенне выбараў,
самольскай работы. Рэтыя
рашзнні — на далейшае палетшанне комсамольскай
праграма баявькх ід.зешняў усіх
жомса- работы.
«Надыходзячыя выбары кіруючыхжом'
мольскіх аргаінізацый. У актыўнае .саюзнас жыццё ўш ю чаю цца новыя, маладыя самолыжіх оріганаў, — гаворыцца ў пабыць
актывііеты, якія з вя.тікіім стараннем вы- станове ЦК ВЛКіСМ, — павінны
конваюць дар^ічэнні аргашзацый.
Трэба праведзены над знакам далейшага павыусяляк развіваць і стымулірашаць ініцыя- пгэння мабілізацыйнай гатоўнасці жомсатыву радавых членаў комсамола, рознымі мола і ўсёй моладзі, лраверкі выканання
рашэнняў
формам! і метадамі прьщягнуць іх да ра комсамольскімі аргангзадыяімі
Х У Ш з’езда Б К Щ б), мабілізацыі комсаботы ў 'коімеамоаьскай арганізацы’і.
мольцаў п а ібояьіш акітьтўны ўдзел у дзярДа выбараў астаўся адзін дзень.
будаўнііпше, яа
пая комсамольская арганізацыя
гр^тпы, жаўным і гаснадарчым
факультета павінна ўсебакова і глыбока барацьбу 'за далейпіае павышэнне лраправерьщь сваю работу,
пал’лядзець як дущ ы йнасц! црацы і ўмацава'нне лрадоўвьгконваюць комсамольцы свае
абавязкі, пай дысцьшліны, на павышэнне болвшэстановішча ікомсамольскай
арганізацыі, віцкай нільнасці».
уплату- членіскііх узносаў і т. д.
А. БЕЙЛІНСОН,
Наш а вытворчасць — гэта вучоба. На
сакратар комсамольскзга намітэта
іСправаздачна-выбарных сходах трэба црыЛНСМБ.

ВЫНІК1 МІНУЛАГА I ЗАДАНЫ
БЯГУЧАГА ВУЧЭБНАГА ГОДА
У выпіку штодзёяных каопатаў партыі
і ўрада аб вышэйшай школе Беларускі
Дзяржаўны Універсітэт за
мінулы год
атрымаў нямала новых
CTHMyvTat для
далейшата павышэння якасці сваёй рабо
ты, Гэта, па-першае, усганаўлеяне
сталінскіх стыпендый, павыеіўшыя творчую
актыўнасць
студэнтаў і прафесарснавы'кладчыцкага складу.
Па-ідрутое,
гэта
ралпэнне ЦК ВКП(б), асудзіўшае екажэн-'
ні ў спаборніцтве В Н У і факты лібералізма ў ацэнках. Гэта рашэнне павысіла
адкгзнасць студэнтаў за вучобу, а прафееарска-выкладчыцкага
персанала — за
Я'касць выкладалня.
Нарэшце, у гэтым годзе
вышэйшая
школа своечасова атрымала ад Усесаюзнага камітэта і Наркомасветы нра;грамы і
вучэбныя планы; атрымана таксамз знат
ная коількаспь падручнікаў.
Усё . гэта дало магчымасць нашаму універсітэту значна паленшыць сваю работу/
на працягу мінулага вучэбнага года. By
чэбны план універсітэта выканан на 99,7
проц.
На веснавой
экзаменацыйнай
сесіі
значна павысілаСя насняховасць: выдатна агрымала 3 0,2 проц., добра — 3 5,8
проц., пасрэдна — 3 0,3 проц., дрзнна—
3,5 проц. Тавім чынам,
добрыя і вывыдатныя адзнакі складаюць 66 проц. .
Дзяржаўныя экзамены, не гледзячы нл
тое, што яны праходзілі
сёлега ў своеасаблівай, я сказаў-бы ускладненай
абстадоўцы, у сувязі з
працяшлан педпрактыкай, нрайшлі арганізавана і далі
зусіМ' здавальняючыя
вынікі. 3
усёй
колькасці студэнтаў пятых курсаў з ’явілася на
дзяржаўныя
экзамены 9 8,7
проц., даўшы наспупныя паказчьгк! 'лас-

Мінск, прукарня «Звязды».

пяховасці; вы даш а — 2 9,6 іпроц., доб
ра — 3 0,8
проц.,
паср.эдла — 37,4
проц., дрэнна — 2 ,2 проц.
У 'прыватнасці, міяулы ігод з'явіўея
таксама годам палепшання работы кафед
ры асноў марксізма-лепінізма ў
слраве
выкладання маркісісцка-ленінскай" тэорыі.
У рэзультаце мерапрыемстваў рэктарыята павысілкя веды студэнтаў па рускай мове. Калі іправедзе.ная ў
верасні
дыктоўка дала агульную
наспяховасць
55 проц., то за нершы семестр пасняховаснь т т а д а л а 87 проц., а за другі се
местр — 94 проц.
Аднак, пералічаныя nocnexi не павінны адцягааць нашай уватл ад таго, што і
Ў мінуаым ходзе ў нашай рабоце меў
месца рад сур’ёзпых яедахопаў. К гэтым
недахспам у першую чаргу патрэбна аднесці неэдавальняючае становішча
нрацоўнай ДЫСЦЫНЛІНЫ. Вялікая
колБкасць
студэнтаў мела нроагускі заняткаў, быді
факты парушэння дысцыпліны на лек
ц и я х , семінарскіх і практычных заяятках.
Друтім педахопам быша наяўнасць вялікай колькасці студэятаіў, маючых акадэмічную запазычанасць. Усяго на
^тгіверсітэту' мела запазычанасдь 307 чал .,
што складала 25 проц. да агульнай колькасці студэнтаў. 3 гэтага ліку 18 сту.дэнтаў, меўшых запазычанасць па чатьг
рох і больш нрадметах, адлічаяы за непаспяховасць. 3 рэшты 2 6 чал. накінута
на паўторны курс без стьшенды,! і 2 63
чал. — пераведзена на настучшыя курсы
ўмоўна.
Трэцім яедахопам з ’яўляецца тое, што
значная колькаснь студэнтаў усё яшчз
малаграматна, з неглыбокімі, павярхоў-
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нымі ведамі, асабліва па
гумаігітарных
навуках.
У галіне навукова-да'следчай раіботы асноўным недахопам з’яўляедца невьгкананне радам кафедр пяанаў
навукова-даследчай работы, у выніку чаіго тэмы пераносяцца з году ў год і адцянваецца іх
сканчэнне.
Неабходна, улічыіўшы памыдкі і неда.хопы міяулага вучэбнага года, арганізаваць вучэбны працэс і ўсю работу учпверсітэта так, кз'б
кожііы
факультэт,
кожная кафедра, кожная студэнцкая тру
па -npaHaBaai чотка, зяаджана i бесперабойна. Кожны дэкан i загадчык кафедры
павінен памятаць, што работа на факультэце будзе пастаўлена добра тольй тады,
калі кафедра зробіцца кіруючым і арганізуючым цэнтрам навуковай і вучэбнай
работы. А роля кафедры дзе-нідзе
дагэтуль яшчэ иедаацэпввалася.
Для карэштата
палшинання
работы
патрэбен перш за ўсё цвёрды, устойлівы
распарадак у аргапі'зацыі вучэбнага працэса І найстражэншая
ідыецьшліна. У
шэладжванн! чоткап работы вялівую ролю
адыгрывае прадуманы
расклад, які яе
падпадаў-бы на нрацягу семестра ніякім
зменам.
Ад навукова-выкяадчыцкага састава і
стуіэнцгва мы ў гэтым годзе, у адпаведнаспі 3 Указам іПрззідыума Вярхоўнага
Совета С С С Р , патрабуем строгага захавания распарадку навуковых заняткаў.
Указ Прэзідыума Вярхоўнага
Совета
СССР з ’яуляецца канітоўяейшай
зброяй
непрыміры'май; барацвбы з прагульшчыкамі. Ва універсітэцр не йавінна
быць
ніводнага нрооіуску і спазнення на зан я г
КІ І п.1 работу, не павінна быць ніводнага пар>тшэння дысцьшліны на запятках.
Грамадекія арганізацыі
павінны аказацъ вялікую
данамогу ў налаіжванні
праноўяай дысцыпліны, у правядзешіі рашучай барацвбы з гультаямі і прагульшчыкамі.

Поснех вучэбнай работы значна зале
жыць ад якасці лекцый, .драктычвых заняткаў І семінараў. Якасць-жа залежьщь
ад таго, як выкладчык р ы х^ ец ц а да заігяткаў.
Тыя прафесары j выклацчыга,
ЯКІЯ старанна рыхту'юцца да лез:цый, як
акад. Перца'ў,_ акяд. Гцднеў, іпраф. АсіпенНА, нраф. Смірноў, дац. Сагаловіч і інш.,
даюць студэптам глыбокія і грунтоўныя
вріьт. Такіч лекцыі црыкоўваюці, да сяба
ўвату слухачоў і цэняцца імі.
Рэктарыяту,
навучальнай
частцы,
дэісанам і загадчыкам кафедр
нсабходна
ўдзяліць болып увагі кантролю за чытан
нем лекцый, аказваць дапамогу выклалчыкам у палвтпанні якасці лекцьгіі.
Другім важнейшым элементам высокай
якасні вучобы‘ з’яўляецца
сістэматычная
сачастойная работа студэнтаў над
п аіручяікам і літаратурай. Практыка нака
зала, што рад сту'Дэнтаў, асабліва
nepшых курсаў, у першы час
«учобы не
працуюць самастойна, адюладваюць гэту
работу на иерыяд падрыхтоўкі да экзаме
нацыйнай ^есіі, а потым аказваюцца не у
стане
(падрыхтавацца на падручяку і
«зубраць» па заш сах лекцый, пры тым
гэтыя заяіісы не заўсёды здавальняючыя.
В ялкае значэнне для якасці вучобы
мае агульнае развіццё студэята, яго паЛІТЫЧНЫ кругазор, яка можа быць на натрэбным узроўні толькі тады, калі сту
дэнт сктэматычна чытае газеты, мастацкую І палітьнную літаратуру. Прафесарска-выкладчыцкі састаў і асабліва
вы 
кладчык! мовы і літаратуры, павінны сістэматычна культывіраіваць у студэнтаў
любоў да чытання мастацкай 1 палітьгчнай літаратуры. Бібліятэка павінна лепш
паставіць справу
палулярызацыі сярод
студэнтаў
лешпых
твораў
сучасных
пісьменнікаў і класікаў мастацкай літаратуры.

П. САВІЦКІ,
рэктар універсітэта.

Адказны рэдактар I. М. ЛЕВІН.

