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ЛЕНЦЫЯ—
АСНОЎНАЯ ФОРМА
ВЫНЛАДАННЯ
У канцы сакавіка ва Універсітэце адбыласа оара'да а'б якасці лекцый і мара*
паляіпагэпйя іх.
Пыганне аб якасці лекцый у
новых
умовах^ работы вышэйшых
павучальных
устаноў набывае аса'блівую актуальнасць.
Лекцыя э’яўляецца зараз асноўнай
формай выкладапня, пагэтаму да яе заўсёды
прад’яўляюцца высокія патрабаванні. Гэ_
тыя паграбаванні павіпны
быць
яшчэ
навывіаны ў сувязі з новымі
ўмовамі,
аеабліва пры неабавязк»васді наведвання
часгкі летщый студэнтамі.
Аспоўпым недахопам
нашых декцып
з’яўляецца тая акалічнасць, што яны
часта ператвараюцца ў ізлажэнпе ўрока,
чаргоны перасказ матэрыяла 'надручніка,
паўтараемага з года ў год без адпаўлеішя.
Такая леК'Цыя— ^бедная п а зместу, невы_
разная па форме, мала наглядная, а іншы
раз я на страдав і ў адносінах мовы.
'ІІаііышэпне якасні лекдый павіпна заключанна неіші за ўсё ў знішч,эпні гэтых
недахішаў. Неабходна будавань курс
і
лекныю
так, як
архігэктар
стварае
ансамбль будынкаў і нланіруе кожны з
іх наасобку.
У адносінах курса, асабліва там,
дзе
ёснь добры' надручнік, няма натрэбы займанда яго перасказам налкам, а падкрэсліваді. і
раэвіваць
асобныя вішавыя
})аздзелы, прадстаўляючы астатчяе самаетойнай рабоце ^студзнта. У таких умовах
Існь усе магчымасні для ўвядзення нава
га сучаснага матэрььяла.
Лекныя 'павіпна бьщь спланіравапа, як
адно цэлае, па
магчымагні закончанае,
пры чым у яе набудове павіне-ц бьщь яенаба>шіым ішан і лагічнае яго .раэвінцё. У
такім вьшадку лекныя будзе цікавай
і
зразумелай слухачам.
Дакладпаснь і
яснас’нь фа'рм'уліровак
(але
не дыктоўка іх ), надманаваных
прыкладамі; звесткі аб практычным нрымянеігні ізлатаемага
матэрыяла
зробянь леК'Ныю капкрэтнай і легка ўспрыймальнай.
Вельмі важнай
умовай у лекныішап
рабоне з ’яўляенна
дэманстраныннаснь.
Праўга, дыеньшліны
хімачнага,
фізікаматэматычнага і другіх факультэтаў дэмаінйяфацыіяімі каірыстаюнна. Неабходна іх
толвкі пашырынь, але наглядаюнна вы _
падкі нескарыстанпя
пават
маючагася
дэманстраныйната матэрыяла. Лектарам і
кафедрам аб гэтым патрэбна падумань.
Патрэбна падумаць таксама і аб прыёмах
дэманстрыравання (дэмастрадыйпыя
доследы, карты, схемы, дыяграмы, дыяпазітывы і іншае). I асабліва кіно! Універсітэт для гэтага мае ўсе магчымасні,
і
навучальная частка піырока ідзе насустрач дэманстрыраванпю навучальных фільмаў. Бяда ў тым, піто скарыстоўваюнь
Еэтыя магчымасні толькі асобныя курсы.

ЗЫСОКАЕ ПЕДАГАГІЧНАЕ МАЙСТЗРСТВА
Часта Владзімір Нікалаевіч ужывае
і
^ Ва уніве,рсшце не энойдзецца
аыааь
ні аднаго студэнта, які-б не ведаў пава- схемы, але гэга не сух ія ,
иежыцнёвыя
жанага акадэміка, доктара гістарычных абагульыенні, выпадкова выханлвныя
з
«авук Владзіміра Ніікалаезіча
Перцава-. гістарычнай сапраўднані, а наглядна выЕн 3 самых перпіых год існавання наша' нікаю чы я 3 яе. Гэтьгя схемы ніколі не
застаюцца голымі, а факты не з’яўляюцга уні'вероітэта яястом'на Нграцуе ў ім.
Лекцмі Владзіміра Нікалаевіча пры- ца толькі ілюстрацыяй схем. Яны дана'
вучаюць студэнтаў да крапатлішай працы м;агаіоць уясніць і запомніць матэрыял
над кнігай, яны акрэсліваюць многія ры- і заўсёды вьшііікаюць з ацзіна нав>та)'вага
сы агульнай культуры совенкага інтэлі' светаногляду ў гісторыі — з гістарычгепта. На яго лекцыі студэйты заўсёды нага матэрыялізма'.
ідуць 3 ахвотай і застаюцца задаволеныС в а е левцыі Влацзімір Нікалаевіч заў«і.
сёды суправаджіае наказам на карце, што
жывнму ўяўленню
Пачынаецца звычайна лекцыя зкарот- гакоама садзейнічае
аага паўгарэння зместа мінулага. Такім вывунаемага матэрыяла. Пытанні слухачьшам, ііювля лекныя звяэваецна з міну- чоў ніколі не застаюцца нявырашанымі.
Выкаріьгстоўваюцца самыя новыя даныя
лай і сгановінца зразумелай. У вобразнай форме Владзімір Нікалаевіч
перадае н ав укі. Hi адно з сучасных гістарычных
карпіну даўно міінуўшых
часоў,
перад даследванняў па гісторыі сярэдніх вякоў
слухачом ЯИЫ паўстаюнь
жывымі, ма- не вьшадае з поля зроку левтара.
.тяўнічымі.
Лекцыі акадзміка В. Н. Перцаш прыАсноўная рыса лекныі — сістэматыч- носяць слухачам шмат новага і ціікавага.
Л. В-н.
наснь. узаемасувязь паасобных яе частак.

НЕКАТОРЫЯ ЗАЎВАГІ
Выкладанне црыватнай
методыкі павішіа іграць вялікуіо ролю ў справе надрыятоўкі настаўніка. Будучы
выкладчык
фізіікі, каб івайпяхова і на выоокім узіроўні мог весці свой прадмет, павіінен
сам
добра аўлаідаць методыкай
выкладання.
Методыка фізікі павіш іа складацца з чьітапня тэарэтычпага курса,
распрацоўкі
тзм, .суйраіваджаемьйх дзмаінстрацыяй тзхні'КІ шксльнаіга BK^oneipbiMeHTa, заключа.іо'
чага ў габе вы'вучэщне ісікладанай пйсольнай апаратуры па
фізіцы, а таксама з
набыцця навыкаў у пастаноўцы школь
ных лабаратюрііых работ на фізіцы.
Апрача таго, неад’емнай часткай методыкі фізікі павінна з’яўляцца
набыццё
хоць'бы элементарных навыкаў у сталярчым, слесарным і такарным рамеслах.
Методыку фізікі паівінны праходзіць нс
голькі студэпты'фізікі,
але і студэнтьг
матзматыкі; роўным чынаім, студэ«ты-фізікі павіішы праслухаць і курс методыкі
матэматыкі, таму што і тыя і другія ў
большасці выпаідкаў будуць веоці ў ш ко
ле аболва прадметы.
Да пачатку
праходжаппя
школънай
гіеднрактыкі студэнітамі-фізікамі і матэматыкамі, на наш^ ітогляд,
павінны быць
пройдзены і цвёріда засвоены курс агульііай фізікі, курс агульпай электрагэхнікі
і радыётэхігікі. Пішходжапне курса электратэхнікі і радыётэхнікі
студэнтамі-матэматыкамі неабходна пават і ў тым выпадку, калі яны будуць у школе выкладаць тодькі адну матэмагыку, гаму што

Мова іекны й мае важнейшае значэнне.
Няішравілыгыія звароты, паўтарэнні, м аш тоннаспь— найбольпі звьгчайныя недахоны
мовы на лекныях. А, між тым, мы навіпны (іваім прыкладам
вучыдь
студэнта,
будучата выкладчыка і культурнага
работніка,
мове
правільнай, пісьменпай.
ІІяхай лекныя не будзе прыкладам бліскучага аратарокага мастантва,
але
яиа
павінна бьщь чотка
пабудавапа, ясна
ізложана правіяьнай і культурнай мовай.

веданне гэтых двух багатых галін тэхпікі адчыніць вялікія магчымасні для скарыстанпя 3 іх зааач з тэхнічпым зместам.
Час, адведзены на
нраходлсаіше педагзгічнай йрактыкі, як %аказаў
воныт,
з'яўляецца іюдастатковым,
пагэгаму ён
павінен быць павялічаіі; таксама павінна быць павялічана і колькасць актыўных іТ)ожаў.

Стумэнгы бьоі вельмі незадаволены тым,
што для Lx актьгунькх выютуініліенняў у
якасці педагогаў было адвеязеіна ўсяго
тол'ькі ііа дзве гадэіны.
Некалькі заўваг аб праведзенай мною
педпфак.тыны са пуідэнтаімі-фіізка.мі.
Па
тр эбпа адзначыіць, што адносіны студэптаў да практыкі былі ўпаўне добі>асумлешіымі. Яны старанна рыхтаваліся (за
малым выключэішем) да
сваіх
выступленняў перад вучнямі. Усе ўрокі,
дава
емым студэптамі, суправаджаліся
дэманстрацыямі. Да такіх урокаў патрэбна аднесці ўрокі Юр’ева., ^ л ь д м ан а,
Чуброва
(IV школа), Наумюк, Рубіпштэййа, Львовіч, Сусько, (25 школа), Левіна (9 шко.іа).

Увядзенне платнасці ад, цавучанпе, но
вы парадак назначэпня
стьшендыі студэнтам івышэйшых кавучальных устаноў
з’явіліоя стымулам для далейшага ўздыму якасці навучацня.
ІІераважная большасць студэнтаў сістэматычна і глыюока
іпрануе над авалодавнем
багаццяў
навукі. На мн'Ога навыюілася паспяховасць.
У зімовую сееію ЗД,2
прюц.
студзнтаў
геафаіка 'эдалі экзамены на
«выдатна»»
3 1 ,і проц., я а «добра», 2 9,5 проц., на
«пасрэдна». Але ў той-жа час 75 чалавек,
або каля 8 йроц. усяго састава сту^дэнтаў, атрымалі нездавальняючыя адзнакіна
ад'наму і болып прадметах.
Ліквідацыя акадэмічвай запазычанасці
ідзе вельш
марудна.
За
прайввоўшыя
наеля экзамевау два .чесяци тольк! 21
студэвт пераздалі экзамены.
Больш ая-»
частка чагосьщ чакае. Так, 15
студэнтаў 1 курса а 25 яшчэ і да гэтага, часу
маюиь эапазыічанасць (Сценура — па 4
прадметах, Лагущевка— ^па трех і др.). На
IV курсе студэнт Шкляр мае акадэмічную
запазычапаснь н а ... сямі прадметах (1?),
студэнтка Багаслова не здала экзамена па
мійералогіі яшчэ з II курса.
На II курсе факультэта ёсць частка
стуцэаітаў, якія вдрайшді з jpyirix
вы
шэйшых навучальных устаноў. За поўгода вучобьг Ў нас акадамічная запаэычанасць раду такіх студэіггаў не змепшылася, а наадварот, у, зімовую экзаменацыйную сесію павялічылася. Да стуідэнтаў-даўжнікоў гэтага
курса
адносяцца
ІОДЭС, Рабцава, С ш ч , Архіпава.
Набліжаецца вясенняя экзаменацыйяая
сесія. Вяідома, што загадам ВКВЩ забаронена дапускаць да наступиых экзамевау тых студэнтаў, якія не здалі экзаме
ны за мінулыі час.
Не
ліквідаваўшыя
сваю акадэмічпую запазычанасць, пазбавяцца права ў'дзельнічаць у сесіі.

I.
дэкан геафака.

Слухачы

С. Ж Ы ЛІН

аб лекторы

Лекторый Універсітэта зя' каротві час
свайго
іовававня
заваяваў
навагу
і
аўтарытэт
сярод
працоўных
сталіцы.
Інтэлігенцыя, сту'дэнцвая моладзь,
вар*
тнйна-совецкі актыў з ахю тап слухаюнь
3 усіх прыведзеных намі фажтаў вы- вЫсокакваліфіікаваныя лекцьи, чытаемыя
нікае, што інтарэс з боку студэнтаў да лепшымі навуковымі еіламі.
У рэктарыят паступаюць водзывы ад
сваей будучай дэейнасці навысіўся. Неаб'
якіх яны вываэходна^^ толькі правіяьная артанізаныя па- елухачоў леікторыя, у
станоўкі прыватпыіх метойык і педпрак- ваюць свае пажаданні аб далейшаЗ рабоце левсторіыя. Нядаіўна атрымана
пісьмо
тыкі.
Дацэнт М. Я . ПЕЛЕП.
ад студэнтаў Мінскай школы сурэднян
сельека-гаспадарчай
асветы.
Студэнты
пішуць: «Чытаемыя ў лекаторьіі лекцыі і
даішады даюць імнютае, »пы
данамагаюць нам працаваць над павышэннем
адукацыйнага ўзроўню».
Але тэматыка
лекторыя не забяспечвае ў лоўінай меры саухачюў.
— Мы, — таіворань студэнты, _ — з
задавальненнем праслухалі-б лекцыі
іта
пытаннях біялогіі, хіміі, геалогіі, аб на
шых і іннгажраінньгх класіках літаратуры,
аб выданных гістарычных падэеях і
гваітрафіч'ных адкірыійцях.
Трэба спадзявацда,
што
кіраўяіцтв»
лекторыя
пойдзе
насустрач
жаданшг*
слухачоў.

!

Тэта — аокоўныя патрабаваінні, __ якія
йрад’яўляюнна к лектару, асабліва ў но
вых умовах нашай работы, і дабінна іх
ш канання мы навінны ад усіх выкладчыкаў.

праф. Ф. Г. АСІПЕННА,
прарзктар па вучэбна-навучальнай
частцы.

ЛІКВІДАВЛЦЬ
АКАДЗМІЧНУЮ
ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ

1

У геаргафічным кабінеце.

На здьімку: студэнты II курса геафака за самастойнай работай па каргаатрафи.

3 новых кніг

у бібліятэку унівеірсітэта
ў
апо^
чаіе настушлі наступльм но'выя 'КНІгі:
1. Шолахаў— ««Тйкнй Дон» (4 частга
ў адным выдапві).
2. «Бои в Финляндии».
3. Міхельсон— «Физика».
4. Крылоў— «Лекцыи о нініблйжешіыі
вычислениях».
5. Паляжоіў— «Курс д ар в н ш ш а».

НЕДАХОПЫ

ПЕДАГАГІЧНАЙ

Падрыхтоўка да ирактычнай педагагічнай дз€Йнаюці студэатаў уяіверсітзта лавінна
забяспечшцца
ўсім
зместам
універсітэцкай адукацыі, уключаючы сю’
ды педагогіку, спецыяльную методыку і
педагагічную
практыку.
Надзвычайна
вялікая роля
педагагічпай
практыкі ў
справе прывіцця практичных навыкаў і
умения навучаць і
выхоўваць вучняў
сярэдняй школы.

ПРАЬТЫ К!

иасць студэнту, ужо рыхтуючыся к дру
гому ўро®у, улічыць дадатныя і адмоўныя бакі першага ўрока. Ш то-ж мы
наглядалі ў 4 школе?— Там не абгаварваўся кожны ўрок студэнтатеюграфа ў
шаасобку, а ўрокі накапліваліся, за тым
адначасова было
абгаварэяне
чатырохНЯЦІ ўрокаў.
Такое
абгаварэнне
было
павярхоўным, формальным.

Пачынаючы з гэтага нумара наша газета ўводзіць новы юмарыстычнасатырычны аддзел. Вядзе аддзел I. Кудраўцаў.
Рэдакцыя прос/ць студэнтаў і на вуновых работнікаў прыняць удзел ў нашым аддзеле.

Г азетная
сенсацыя

Я к на ІСТОТНЫ недахоп, патрэбна тавправядзеяні сама адзначыць, што метадысты фавульдалёка не тэтаў І выкладчыкі, лрымацаваныя да
пры суш іўсё абсгаіць добра. Перш за ўсё патрэб" паасобных школ, не заўсёды
на адзпачыць, як
зусім
ненармальную чалі на практычных уроках і пры іх
з’яву, што ‘н а хімфаку ў
гэтым годзе разборах.
педпрактыка
праводзілася
раней, чым
Нядрэнна была наладжана педпракты
студэнты праіслухалі
методыку
і здалі ка на гістфаку
(факультэцкі кіраўнік
экзамен на гэтаму прадмету. Прыкладна тав. Партон) і часткова’ на фізмаце (кітакое становішча было і на фізмаце ў раўнік тав. Мопсік). У працэсе практыві
Аднав, у
арганізапыі і
педпрактыікі ва ўніверсігэце

адносінах да педагогікі.
Кіраўніцтва
педагагічнай
практыкай
у радзе выпадкаў даручалася работнікам,
якія самі дрэнна ведаюць школу, дзякуючы чаму яны не маглі пры ўсім сваім
жааанні забяспечыць дастатковае і
вільнае кіраўніцтва практыкай.

пра-

У 25 школе быў івыпадак, калі студэнт даваў практычны ўрок па
фізіцы
пры адсутнасці выкладчыка
фізікі,
які
з’яўляецца адначасова і
метадыстам. У
класе нагэтаму быў надзвычайны беспарадак; ацэпка ўрока, наяэўпа,
давалася
завочна. У той-жа школе студэнт даваў
урок у 8 класе па матэматыцы без канспекта.

На падставе дэталёвага' вывучэння паводзін
рэдактара газеты
філфака Н. Еазлоўс'кай, мы
прышлі « вываду, што
ў бліжэйшы час можна
чакаць з’яўлоння чарговата нумара газеты.
Мярвуюць,
што кана
гэтых
факультэтах
абмяркоўваўся
іш к і
гэтага
нумара
кожны ўров у паасобву; тав. Партон і
будуць
3
оуцэльных
Мопсів прысугнічалі на ўсіх уроках стуліетоў паперы, а перадэнтаў і пры абмеркаванпі іх. Патрэбна
даівы артыжуя ужо будзе чуц-чуць звязак з
тавсама адзначыць дасканалую
падрыхпершы
тоўку студэнтаў V курса гістфака да 1 філфавам (на
раз
добра і стольжі!).
сваіх практычных урокаў, за што
яны
Абяцаіоць
знач'на сказусім заслужана атрымалі высокую ацэн"
рачаць аргыкулы апопі| ву 3 боку метадыстаў.
b Lx
калонак,
пачаць
'мастацві
ўпрырожваць
Вельмі вялікі недахоп педпрактыкі ў
газету.
бягучым ш вучальны м годзе закліочаўся
Наогул,
^ аб’Я цаю ць
і ў тым, шго не бьйа арганізавана выміногае!
хаваўчая практыва студэнтаў. Студэнты
ШтО-ж, пажывём —
не знаёміліся з работай власнаііа кіраўніпабачым...
ка, не прымалі ўдзелу ў арганізацыі і
правядзенні пазашкольных
выхаваўчых
мерапрыемстваў і г. д.

I

Інструкцыя па аргапізацыі педагатічУсе
недахопы
можна было-б знінай практыкі патрабуе, каб кожны прак шчыць пры больш уважлівых адносінах
тычны
ўрок, дадзены
студэнтам,
быў да гэтай важнейшай справы з боку назараз-жа разгледжан. У гэтьш патрабаван- вучальнай часткі і дэканата.
НІ ёсць пэўны сэнс,
бо своечасоЕое абЛ. ШАШКОЎ,
меркаванпе першага ўрока
дае
магчыдацэнт, KaHAbitar педагагічных навук.

П ІСЬМ О ПАТРЫ ЁТА
Скоячыўшы на «выдатна» Аршансжую
еярэднюю школу, Ігар Савіцкі ў 1939 г.
паступіў вучыцца на фізіка-матэматычны
факультэт нашата універсітэта. Займацца
нрышілося няідоўга. Радзіма пр ьш ал а яго
ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі.
Другі гоід сдужыць тав. Са'віцкі па Да
лёким Усх'одзе. Знаходзячыся ў Арміі, ён

не забывае аб вучобе, скарыстоувае воль
ны час для
самааяукацыі. У нядаўна
прысланым на імя рэктара пісьме ён піша: «За час службы ў Чырво'най Арміі
маю рад падаяк ад каімандаіваяня і чатыры нрэміі ад камандзіра палка. Як бачыце, і ў радах РСЧА я бьгў не апошіпм».
У 1 94 1-42 навучалш ы м гоцзе та».
Савіцкі адновіць ®учобу ва універсітэце.

прыстойна,
і выгадна...

у ашошні
час Чапурнова
(гіотфаів,
II
курс) займалася вырашіэннем важнай праблемы: як трымаць сябе
перад выкладчыкам, калі пытаеш у яго штонебудзь на нераньшку?
Найб'олып
црмстойным І выгадным яна
внапЫла
сядзець
на
стаде, за якім стаіць выкладчык. Н а гэтым пасова спынілася. Аб тым,
як
будзе
Чапурновай
канчаткова ўда&канадш
тэты спосаб, паведамім
пазней.

АПОШ НІЯ НАВІНЫ
Парэ'шце...
Сярод работаікаў універсітэцкай
бібліятэкі
рашаўсюдзітіся
чуткі,
што хутка Ганчаронав
Н. Д. (гістфак, V курсй

Эпштэйн Э. М.
(выкvTas4HK аніглійскай мовы ), Чэрніна С. Г. (х1мфак, III курс) І Бараноўская Н. М. (гктфак,
IV
курс)
звернуць у
бі'бліятэку КНІГІ.

Калі верыпь чупкам,
ІМ проста ўжо надакучыла вазіцца з гэтымі
кНіігамі.
I сапраўды,
уявіце
сабе: Ганчаронак трымае «Трагедию
Любашы»
Гладкова аж _ з
1936 г .,
«Три цвета
времени»
Вінаградава
— 3 1937 г .,
«Юность
Генриха IV»
Манна—
3 1938 г ., «Тень ипереди» Ролінга— з 1938;
Эпштэйн— ^«Еврея Зюсс»
Фейхтвангера —з
22/Ш -39 г ., «Расска
зы» Гевры— ^3 1/Х-1940
г ., Чэрніна— «Война
и
мир»
Талстога — з
19/ІХ-40 г ., Бараноўская кнігу Десінга — з
1/Х-40 г.
іВядомая справа, надакучыла!

Р Э Б У с Ы
Пам паведамілі,

штю

некаторыя
універсітэцкія аргайізапыі рашылі
ў сваіх аб’явах час-адчасу
змяпгчаць
таквваныя ребусы.
Мэта
гэтага
мерапрыемства
пакуль што
вевядома.
Хутчэй за ўсё— зыпрацаваць
у
студэнгаў
кемлівасць, здагадку.
Першы такі «ребус»
быў змешчан у аб’яве
аб лекцыі
на
тэму;
«Логіка Гегеля».

Там
стоится

нашсана; «Со
лекция канди

дата ф-ских

н а у к Ч .» .

Дакладнага
адаазу
нам НІХТО яшчэ нед аў.
Даволі цяжка ўсё-ж та
кт ўстанавіць,
канди
дат ЯКІХ іменна навук:

«Филологических,

Фи-

зико-^латематич е с к и х.
философских»

Ц)

МО

ІНШЫХ?

Падрыхтоука да 1 Мая
Партыйнае бюро на апошнім пасяджэнні абмеркавала пытанне аб падрыхтоўцы да першамайскіх урачыстасцей. Створана над старшынствам гав. Перкіна першамайская ка-

ЗА ГРАМАТНАСЦЬ МОВЫ
Пастанова Соўнаркома Саюза ССР
ад коўваць другіх, не будучы самому разві2 кастры ипка
1940 гада, устанаэіўшая гым, -iBbixaBaiHbiM і адукаваяым».
платнасць навучаяня
і но'вы
парадак
Кожны стш энт, а тым больш вьшускназначэшня
стынеінідыі
студэнтам, ка- піік, павіаеін помніць, што салідны багаж
рэяным чынам
адбілася
на характары юаекрэтных ведаў, умвніне шрыпаднеюнд іх
работы ЎСІХ ВН У яаш ай
кратны, у тым навучаючымся — тэта аснова, на якой
л к у І Веларускага дэяржаўнаіга ш іве,pci- трымаецца аутарытэт педагога; без гэтай
тэта; у вялікай меры яна садзейнічала асновы ён НІК0ЛІ
не зможа ўетанаівтць
далейшаму ў-вдыму акаоці вьшіэйшай аду- правідыіых узаемаадяосін з яавучаючыкацыі. Асноўная маса студэнцтва зрабііла міся.
правіяьнЫ’ Бьшад з гэтай пастайоівы ўрада.
15 сак ав к а па унівеірсітатіу быу выдан
Падрыхтоука да зімовай сесіі прайшла загад аб цравядзеннт
KafetTpafi рускай
пад знакам рэзка
ўзросшай аікадэмічяай МОВЫ праверкі граматііасці ўсіх студэнактыўнасці. Студэяты сталі зяачна а;ктыіў- таў - вьшу скйкоў унівеірсітэта.
ней карыстадца
вучэбнай літаратурай,
Па-рознаму
студзяты рэагавалі на
наівеяваіць каноупьталыі, црацаваць до
з’я'ўленне гэтага
загада: адны (іх боль
ма.
шасць) снакойна І ўпэўнеіна чакааі дня
Большасць студэнгаіў,
я к . пажаэваюць праверкі; другія — аб’явілі
«аўрал»,
выяікі зімовай экзаменацыйяай сесіі, па заня.тіся так 'званым «яацяігваіннач» і запрыкладу сталінсжіх стьыіендыятаў, добра зубрываннвм рада няж кіх у
арфаграфічпадрыхтаівалася да экзаменаіў ізаетуж аяа пых адноеках олоў.
атрымала выдатныя і до-брыя адзнакі.
Папярэднія даяыя цраведзеных дыктанАднак было-б памылкова рабіць вывад
аб тым, што ў нашым уяшерсігзце ўсё таў на чатырох факультэтах ове,гчаць аб
абстаіць дойра. Побач з пощпехам! сесія іы м , што тая частка сгудэяцтва, якая сістэмагычяа чытае мастацкую літарагуру,
ўш ры ла рад іотогшых недахошаіў.
цраяўляе жывы ііітарэс к законамернасДа ліку буйных недахоіпаў, хараіктарных для многіх отудэнтаў, патрэбна ад- цям 'руакай мовы, пастаянна сочьщь за
чыстатой сваёй мовы, у асноўным сщ>анесці ўсё яшчэ йізкт ўзрюіввнь грааатнасці
вілася 3 прад’яўленымі патрабавалііямі.
і культуры ві'снай і пісьмовай мовы. А
граматнасць — аенова культуры, фунда
Леншыя посяехі далі фізіка-матзмаггычмент усякай аяуікацыіі.
ны і гіотарычяы факультэты, хоць аСобУэвікае апраів.чйлівае лытаяпе: ці мож пыя Быпуоктакі-гісто'рыкі, яшчэ яе аўлана пры нізкім узроўні культуры пісьма і далі праівітшым нанісаннем слоў, увахомовы бынь педаігогам, а тым Йольш на- дзячых у 'лекоііку црадмета, як, нанрывуковым работнііжам? У гэтай сі'в я з і лічу клад: «'аргнллерня», «пальба»,
«перебе
карыісным наномнщь олсвы нядюмата ня- гают», «священные» і
т. д. Вьшуокнк
мещсага педагога Дыстарвета: «Немагчыма Тамашоў ніша:
«артиллерия», «переібндаць другому та.го, чаго не маеш сам, і гают»; тав. Маругка дапускае напісаяне:
не ігагчыма іразвіваць, выхоўваць і аду- «польба», «свешенные».
МІНСН,

друкарня «Звязды».

УК480.

Го'Ршымі акаэалі'ся вышки на хімічным М1С1Я.
факультэце, дэе нездавальняючых гдзяак
На факультэтах ідзе
на кантрольнаму дыжтанту^^ атірыімала 20
проц. 3 агульагата л к у пісаўш ы х. Наиболь самадзейных вечароў.
шую колькасць памылак дапусцілі тт.
Валашоў — 13, Тесля — H i Рошчына
—

10 .

падрыхтоўка

АБ АДНЫМ ВЫДАННІ
„ВУЧОНЫХ ЗАПІСАК"

да

Зусім
дрэшьш
паказчыікі
даў геаграфічны
факультэт — 45
проц. нездавапьняючых адзяак. Асноўная маса гэгых адэнак падае я а студэнтаў, пераведзешых ва уяіверсітэт
з педкстытута;
Нядаўяа вышла з друку
філалагічная
тав. Вудяік дапусціў 15 памылак, 'Маласерия
«Вучоных
запісак»
БДУ.
Запіскі
хава — 14, Цыманаіва — 13, HIoH^sej
рава — 13. Харчтжтэрнымі намылікамі ў маюць мэтай не толькі падзяліцца водыгеотрафаў был-і: «ордеяарцы», «пнючалй», там і навуковымі дасягненнямі работнікаў
«опперацйя»,
«соіпогй»,
«яакюінуйе»,
нашага універсітэта з навуковымі работні«црвдполотали».
ды'сцыплк
іншых
3 пуйктуацыйныіх памьктак, ід.апуш!ча- ка'МІ адпаіведнькх
ных многімі сіудэнтамі ў сіх факультэтаў,
аднарбцных
уоганюў,
але
і
«даць
ііатрэбіна ўказаць на адиутнасць косікі пестарэйшых
курсаў
філалар д злучінкам «и» у ісікладана-'злучіаным слухачам
сказе, іпасЛ'Я дадаяага сказа' порад галоў- гіч'ната
факультэта
нашага
універным; двуікроп’е ў бяшлучнкавым складасітэта
навуковую
літаратуру,
хоць-бы
па
на-замежным сказе замяняецца коскай.
паасобных пытаннях гісторыі беларусвай
Уся студэвцка'Я маса павіш іа эраауімець
і зас'вокь, што пытаніні
граматнаоці ■і мовы... Яны маюць значэнне для больш
культуры МОВЫ стаяць
'зараз у цэнгры паглыбленага вывучэння студэнтамі белаўва.гі ўсёй 'нашай педагагічнай грамадокшоці.
П амьш мва
разтлядаць, аднак, рускай мовы» (3 прадмовы «Вучоных затэту ўваігу, як нешта чассвае, як пера'Ха- пісак». Падкрэслена намі).
дзячую ка:мпанію.
Наркомасветы, рактаПераважная
колькасць
матэрыялаў
рыіят і ўсл утв'йр ш зцкая
грамадокасць
павііішіы іўдаяшіць тэтаму ўчасшу работы прысвечана питаниям беларускай мовы.
болып уваігі.
Але чамусьці зборнік выдан не на бе
Толькі адзшныім фронтам
барацьбы за
граматнасць і культурнасць мовы студэнта універсігэт даб’ецца вьгхаваяня тых
высокіх якасцей, явія яеабходны совецкаму педагогу.

ларускай мове.

Адказны рэдантар

Е. Д. ШТЗЙНБЕРГ,
ст. выкладчык рускай мовы.

I. МАЛЮКЕВІЧ.

Тыраж 500 экз.

