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АДЗНАЧЫМ ЮБІЛЕЙ
ВЫДАТНЫМ ЗАКАНЧЭННЕМ
НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА
Універсітэт устуіііў у заключпы і оамы адказны перыяд бягучага ііавучадыіага года— у перыяд вясенняй экзаменацый'
пай cedi. Сееія пакажа, як студэнты і
выкладчыкі працавалі у семесяры, як універеітэт спраўляецца з падрыхтоўкай вы(•окакваліфікавапых кадраў. Сееія— гэта
экзамен упіверсітэта ігерад еоцыялістычігай дзяржавай.
За прайшоўшы павучальны год універ"
еітэт дасягнуў зпачных поспехаў у палепшанні вучобы і павучання. Боль"
шасць студэнтаў зразумела, іііто вучоба
з’яўляецца не аеабіетай справай, а справай дзяржаўнай важнасці. Яны
мпога і
добра папрацавалі, улажыўпіы агромную
творчую працу ў справу авалодаішя веда"
мі. Веды іх становядца 'болып мащнейшкмі і грунтоўвымі.
На гетрафічным і
біялагічным факультэтах .экзамены ўжо набліжаюцца
к канцу. Вьшікі іх — 'яокравае •свеідчайне таго,
як
наімнога .павы'сілася
якасць вышэйшай аоветы. На I I I курсе
біяфака— перадавым па факультэце— 71
проц. выдатных і добрых адзнак. 3 29
студэнтаў I I I курса гістфака 19 здалі эк
замен па педагогіцы па выдатна. Я к пра"
віла, студэнты прыходзяць }іа экзамен з
грунтоўнымі ведамі.
Паспяхова і аргайізавапа праходзяць
на ўсіх факульт,9тах дзяржаўныя экзаме
ны.
У працэсе экзаменаў
выявіўся і рад
недахопаў. Періп за ўсё не заўсёды стро
га захоўваецца парадак правядзення экзаменаў. На біялагічным і геаграфічным
факультэтах былі выпадкі, калі цэлыя
трупы і курсы пе
прыходзілі здаваць
нрадмет у вызначапы час. ІІа I I I курсе
геафака экзамен на фізічнай геаграфіі быў
расцягнут на два дні болын, чым было
адведзена
па
раскладу.
ІІераважная
большасць студэнтаў I I курса біяфака пе
з’явілася на экзамен па фізкалоі,днай хіміі
ў вызначапы дзень. Асобныя студэнты
над рознымі адгаворкамі таксама пе з’яўляюцца ў тэрмін здаваць прадметы. Наву*
чальная частка, дэканаты і грамадскія
арганізацыі бездапаможпа паглядаюць за
фактамі парушэння
раскладаў, пе прммаіочы да зрыўінчыкаў
наложных мер
уздзейнічання.
Расклад заняткаў і экзамепаў у вышэйіпай школе, як і графік на вытворчасці,— ііепарушпы закон. Ім трэба стро"
га кіравацца пры правядзенні экзамепаў.
Больш ста студэнтаў універсітэта не
ліквідавалі сваю акадэмічнуіо заназычанасць 3 мінулых сесій. Згодпа іспуючага
ўказання Усесаіознага ка.мітэта па спра
вах вышэйшай школы, яны не павіппы
быць дапушчанымі да cedi. А між
тым
амаль усе даўжнікі здаюць экзамены. У адных вынадках яны абходзяць дэкапаты, а
Ў другіх ІХ проста дапускаюць да экза"
менаў.
Такая нрактыка пе мае пічога агульнага 3 распараджэннем ВКВШ. У ходзе экзаменацыйпай сесіі натрэбна ліквідаваць
недахопы, якія выявіліся ў часе прайнгоўіных экзаменаў.
Экзаменацыйпую сесію неабходна ііравесці на высокім узроўні. Нельга даваць
ніякіх скідак тым студэнтам, якія несур’ёзпа адносяцца да вучобы. павярхоўна
вывучалі павукі. Інтарэсы дзяржавы патрабуюць аб’ектыўнага ўліку ведаў навучаючыхся. Ганьбай трэба кляйміць тых,
хто ашуканствам (спісваннем або з дапамогай шпаргалкі) імкнецца атрымаць доб
рую адзнаку.
Вясенняя экзаменацыйная сесія супадае са знамянальнай датай у жыцці нашата ушв«рсіт.эта — 20-тадО'Вьгм юбілеем
яго існавання. Снравай чэсці кожнага
студэнта з’яўляецца сустрэць юбілей з выдатнымі і добрымі адзнакамі.

Друтнай падпіснай на Пазыну Трэцяй Пяцігодні (выпусн чацвертага
года) паснорым далейшы роснвіт соцыялістычнай гаспадарні^
нультуры, навуні, умайуем абароназдольнасць нашай радзімы!
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Калектыў яавуковых 'ра.ботаікаў, с л у
жачых і стуцэнтаў Беларускага. дз'Яімкаўнага універсітэта з вяліікім задавалыіеннем сустрэў паетанову Соведкага
ўрада
аб выпуску Пазыкі Трэцяй
Пянігодкі
(івыоудж чацвертага года).
Мітьшг, атрысівечаны вьшуску повай пазыкі, які адбыўся 2 чэрвеня, пыліўся ў дэманстрацыю совепкага патрыятызма, лн>бві і аддаіна'сці да партыі Леніпа— <"таліпа,
якая ўтпэўнена івядзе наш у радзіму да
поунага таржаства iKOMyTiisMa.
— Толвкі піто мы пачулі aia радыё,—
сказаў у сваей прамове акадэмік-орданапосед Т. Н. Годнеў, — паістапову Совета
Народных Каміісараў С а ш а CCiP аб выпуоку ішвай пазыікі. Адказаць інакш , як
адзшадушнай падпіс,кай па наз'ыку да(лейшага ўмацавання эканамічнай і абарпннай магутнасці нашай кратны, мы не
можам на тэту пастанову.
— Мы ўсё. як адзін, паднісваемся на
Пазы.ку Трэдяй пядігодк.і ‘(выпуіс'к чадвертага года)!
Слова 'бярэ аіка.дэміж В. Н, Перцаў.
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— Ад шчырага сэрца, — гаворыць
Падпіска нраходзідь дружна і арганізаёп, — .мы даем свае ябе'ражэппт ў чіазыку ваша. К 9 гадзлиам івеічара 2 чэрівеня
е(щыял1стычнай дзяржаве. Работпм.ч кафадры гііеторыі сярэдпіх вякоў падпі- ладііігкай ахоплена 114 чалавек на су
сваю1щ а да Иазыку Трэдяй
ІТядігодкі му 7 0 .5 7 5 руб. 72 ішвуковых работнкі
(iBbirrycK чацвертага года) да ЮП нрод. надпісаліся на месячны' аікдад.
еівай'го мееячдага ат;лада.
Да канца дня 3 чэрвеня палпіска на
Дадэпт Вудікевіч у сшаім выстуіпленні тіазьгку іна унівеігсітэту сжладала 106
заявіў, што ўсе раіботіін.ч кафедры адалітычнай хіміі такеама
ііадпіеваюцца па тысяч рублей. Па няпоўяых даных 170
100 нро‘Д. свайго аклада і выкліікаюць <тудэптаў падніеаліся да 12.170 рурлей.
паследвадь іх прыкладу кафедріа аргаІІартыйпыя
'груіы,
комсамольскія і
лічпай, 'неаргангчдай і фіэічлай хіміі.
I пірофсаюэныя ар'анізаіцыі фаікультэтаў і
ІІа мітыіігу ів ь Б е т у я іл і д а д э н т М. Я.
Пелеп і еталіігпкі стытеидыят К. Е. Ціш- ікомсйд іііаівіін'ны тршверці вялікую імасаваііалітычную і)аботу сярод студ'штаў і адневіч.
работніка'ў з
У ад.нагалос.ніа лрьшятай рэзалюдыі на- мініотірадый'па-тэхпічпых
«уковыя работігікі, служачыя і етудэнты тым. жаіб кожіны в іх аддаў свае збедтау)іів.ерсіт,П'а ад д.ппы вітаюць раішэйде жэнні ў пазыку сю'дыялістычнай дзяржа
совецкага ўрада аб выііуеку давай пазы- ве.
к і і абавязаліся ўес, як л.дзін, надпісадда
Таіварьйпы t(^тy.дэlIты, навуковыя і адііа іпазыку.
>!<
міністрадьгігна-тэхнічныя
і)<абот«ікі! Усе,
*
Тут-жа. на м ітьтгу, разгарнулася над- »і; адзін, ,пад,пішымК'я яа пазыку Трэдяй
ІІяціго'Дкі ('вЫпуж чацвертага года)!
пі'ока.
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ЗАМЕТКІ ЭКЗАМІНАТАРА
Аеабліваедю курса агулыіай фізікі з'яўляецда яго мдогаграидаець, патрабуючая
ведання вялікай колькасці роздастайных
вопытдых фактаў і тэарэтычііых нрыёмаў
іх тлумачэдня.. Адрача гэтага, ад етудэн"
іа натраоуедца веданпе практычных П])ымялелшяў фізічдых закодаў і умедде да
аснове іх праівільна арьгентавадца ў рш11ЫХ фізічпых з’явах прыроды, тэхнікі і ў
што'дзённым жыцці.
3 такімі
патрабавашіямі і надышла
дзяржаўпая экзаменацыйная каміеія да
выііуекнікоў фізмата.
ІІерад
камісіяй
прайшлі 33 студэнты матэматычнага і 16
фізічпага адзяленняў.
Першае, іііго кі.іаецца ў вочьг,— гэта
іірыкметная розніца ў падрыхтоўды па
фізіцы J студэн'таў-матэматыкаў і фі,зікаў. Аб гэтым гаворадь шэс.ць нездавальпяючых адзнак, атрымапых у rj)yne матэматыкаў, нры адсутнаеді іх у груде фі•зікаў, і 23 ііроц. а.дзнак выдатна і добра
ў груде матэматыкаў, пры 50 іірпд. гэтых адзнак у фізікаў; нарадак-жа праходжання тіраіграмы курса агульнад фі.зікі,
які чытаўея на чатырох семестрах не.ршых трох курсаў, аднолькавы для аоодвух а,ддзяленняў.
Безумоўна, нап]>ашваецца
«штучшіе»
тлумачэпне гэтан з'явы рознідай выбара
гаеныяльнасді. Але П'рактьп;а ііакапвае,
што ііа п))ыбыцці па месца работы с т у ДЭИТ, які скончыў матэматычнае аддзялепне, звычаАпа без супя'рэчнасці прымае
на еябе ўею нагрузку на фі.з'шы ў апошніх класах еярэдпяй школы.
Гэта патрабуе, каб етудэнт, які заканчвае матэматычнае аддзялепне, быў падрыхтаван у крайнім вьшадку на курсу
агульпай фізікі не горш студэнта фізічнага а.ддзяледня. А для г,этага яму на павучальнаму плану недастае курса нетпдыкі фізікі, або хоцьчбы абавязковага семіпара на тэхніцы фізічпага эксперымепта, наазвычайна важнага для яго практычнай падрыхтоўкі.
ІІобач 3 выдатішмі адказамі (Ф'ініар,
Гернык, Немельман і др.), мелі месца і
такія вынадкі, калі студэнт, наніеаўшы ў
дакладпасці магэматычныя вывады па за-

данай тэме, тіе ,мог даць правілыіага фі*
зічнага тлумачэішя атрымапым вынікам.
Зусім недастатковым аказалася таксама
ў некаторых етудэтітаіў"выпускпіко.ў умен
ие арыснтавадца ў простых фізічішх з’я 
вах, ведання важпейшых фізічных /
тэхпічных нры'бораў і ўстановак. Вынікам
гэтага з’явіліся 6 нездавалыіяючых ад
знак. ІІекаторыя недахотіы такога-ят хаі)актару пагляцаліся і ў етудэтітаў, .атрьгмаўшы'Х анэнк-у паер.эдна.
Такім чынам, не г.ледзячы па тое, што
ў бягучым гпдзе нры павышапых натрабаваннях
дзяржаўнай
экзамепацьнТпай
каміеіі лік выдатных і добрых
адніак
екладае ўвогуле 35 нроц., паяўтіаспь 15
нрод. нездавальняючых адзнак на трупе
матэматыкаў указвае на пеабходнаець зпі.
шчэііня іспуючай разбежкі ў падрыхтоўцы ііа агулыіай фізіцы іпаміж стуідіэнтамі
мат.эматычнага і фізічяага аддзялепняў.
‘Аідначаеова з некато))ымі змеііамі, якія
неабходні зрабідь у вучэбных планах,
ьялікую ролю павіпна адытраць далейшая
работа кафедры аігульнай фізікі па эабСспячэнню цеснаі'і ісув.язі іпрактычніых і лабараторных |)абот з лекцыйным матэрыя'
лам, ііа асігашчэніію лекцый багатымі дэмапетрацыйнымі да!ііа.можпікамі, адлюетроўваючымі еучасную фізічігую ігавуку.
Побач 3 гэтым пеабхо,дпа павысідь натрабаванпі дры здачы етудэптамі курсавых залікаў і экзамена)', не абмяжоўваіочыея пунктуальным! натрабаваннямі па
пратраме, а ўводзячы такія пытанні, якія,
аетаючыся ў межах нраграм, выяўлялі-б
«фізічпы» кі)угаз-оі) етудэпта. Тэта ў сваю
чаргу навіпна прыдягпуць увагу етудэнтаў да навукова-ііапулярпай і фізіка-тэхнічпаіі манаграфічпай літаратуры, чытлпіге якой павінна етадь неабхпднаедю для
студэнцтва.
Поўпацэнным енецыяліетам можа быдь
толькі той епедыялт'ет, для якога навука
не будзс з’яўляцца сумай формул, зако
нчу і вывучаных схем, а кіраўнідтвам к
дзеянню.
Дацэнт I. НЕНРАШЭВІЧ,
член дзяржаўнай экзаменацыйнай
камісіі фізмата.

НЕ AБMflЖO)fBAlШA
ВЕДАННЕМ ТЭМЫ
Начаўшыяея дзяржаўныя экзамены не
могудь ідаць закончанага малюпку отупе"
ні па,дрыктаванасці і веідаў
етудэнтаў.
Але ўжо зараз можна ўказаць на некаторыя аеноўныя факты і з ’явы, якія вьг
явіліея ў .Х0Д.ЗР эюза.менацыігнай cedi.
Дадатным бокам экзаменаў з’яў.тяецда
тое, што студэнты сур’ёзна аднеслася к
патрабаванням, якія прад’яўляе да іх
дзяржава ў асобе дзяржаўных камісій,
і грунтоўпа йадрьіхтаваліся
да cedi.
Асноўная
маса етудэнтаў-вьгпускнікоў
здае экзамены ўпаўне эдавалышюча. Але
мімаволі зварачвае на сябе ўвагу малая
колькаець выдатпых адзнак і даволі вялі"
кі процант адзнак наерэдна. А значнай
CTyneni тэта залежыдь ад таго, штоадкачЗваючыя студэнты, увогуле, еправіўшыся даволі добра 3 асноўнымі праблемамі і фактам!
тэмы, 'Чаета губляюцна прі.і енробах экзамінатараў унееді большую
глыібіню і
даталізаванаедь у іх адказы. Так, т.
Ганчарпнак блытаўся ў адказах на ны"
танне аб раздзелах Польшчы і інш.
Выяўленыя ў ходзе дзяржаўйых экзамеімў недахопы ў
ведах
а,дносяцца.
безумоўна, не да ўсіх сіі'дэнта'ў і нават
пе :да ўсіх ч,асцей адказаў а.дяых і тыіхжа студэнтаў, бо тоіі-жа т. Гапчарона.к у
другіх еваіх адказах пака,заў здавальняючыя веды.
Водыт першых экзаменаў
натрэбна
ўлічыць для ібудучага. Студэнты не павінны абмяжоўвацца веданнем тэмы толькі ў агульных рыісах. Канкрэтнасць у ве
дах — тэта асноўнае патрабаванне, якое
можна і іпатр.э'бна прад’яўлядь да гігторыкаў'.
Неда.хоп такой канкрэтнаеці ў адказах
я лічу галоўным іірабелам у ходэе экзаменаў і думаю, што етудэнты ў далеіг
шым здолеюць яго перамагчы. Парукай
г.этаму з’яўляецца іх
маладая энертія
і наяўнасць падручнікаў, якія знаходзяцпа ў ра'сіпаіраіджэнні экза.меяуючыхся.
Няма сумнення. што ў далейшым ходзе
экзаменаў процант выдатнікаў давысінда,
а колькасць пасрэдных адзнак панізідца.
Акадэмін В . Н. ПЕРЦАЎ,
член дзяржаўнай энзаменацыйнай
камісіі гістфана.

СУСТРЭНЕМ ЮБ1ЛЕЙ УНІВЕРСІТЭТА
3 ВЫДАТНЫ1І ПАКАЗАЛЬНІКАМІ У ВУЧОВЕ!
★

★

Э кзам ены
па замежны х мовах

★

ПОЎНАСЦЮ СКАРЫСТАЦЬ
АБСТАЛЛВАННЕ

(Па матэрыялах абследвання партбюро)
Факультэты 1 кафедры иашага універсітэта Ў дастатковай меры забяспечаны навейшым ! самым складаным абсталяваннем. Тэта абсталяванне (машыны, прылаі равільным і небяспечным шляху, недаа- ды, рэактывы. наглядный дапаможпш !
| цэпьваючы значэпня замежных моў. Бьмі ІНШ .) дае магчымасць ноунаспю засвой| выпадкі няяўкі па экзамены ііа асновах ваць праграмны матэрыял, а таксама !
’ марксізма-лейінізма. Нраўда, іх ііяміюга, займацца н.чвукова-даследчан работай.
Аднак, частка гэтага абсталяваппя не
але ўсё'такі яны мелі месца. Так,
на 1
курсе пе з’явала'ся 2 чал., на II курсе — скарыстоуваецца у вучэбиай ! навукова3. Па спецыяльных
дысцынлшах мела даследчай рабоце, або скарыстпўваепца без
месца толькі адна няяука на экзамен па захаванпя надежных нравіл.
геаграфіі раслін.
На фізіка'матэматычпым
факультэце
Веды, 3 якімі з’яўляліся студэнты па (дэкан тав. Сагаловіч) зусім не выкарысэкзамены, был! давол! розпастайнымі
па гоўваецца адзін генератар ! чатыры матоўзроўню, але ў агульиым аказалкя даво- ры; каштоуныя астрапамічныя прылады.
адзіныя Ў БССР, расцягваюцца па частДІ высоки!. Не гледзячы н-а павьгшаныя ках для ІПШЫХ мэт. На хімічным факуль
патрабаванш, большасць студэнтау атры- тэце (дэкан тав. Маркоўка) набыт Імпартмала добрыя ! выдатныя адзнак!. Аб гэ ны халадзільны шкаф; два годы таму на
зад згублен ключык ад замка, якім ён
тым сведчаць наступныя дапыя:
замкнут ! па гэтай прычыпе шкаф не можа быць скарыстап.
А Д 3 Н Л К 1
Таксама па фізмаце, хімфаку ! біяфаку
п р ь тд ы , якія патрабуюць дакладнай усг
таноўкі, устаноўлсны абы-як, часова (м!Не
Добра
Паор.
Друнип
здавала
краваг!, аналітычныя ваг!, на біяфаку
— рашотчаты спектраскон, Інтэрферомет])
Цэйса ! !нш .). Тэта не тольк! адбіваецца
27,1
43.5
8.2
7
на^якасц! практычпых заняткаў студэн
37,1
34,3
6
5,7
тау, але ! не прывучае !х да дак.даднасц!
4 1,9
29,1
4,8
(;
! акуратнасц! у рабоце.
35,5
24,1
3,6
2
Можна прывесц! многа прыкладаў, кал!
34,8
21
32,9
5,7
каштоўнае ! неабходнае абсталяванне не
ш ках сесн, што маюцца усе прызнакі па- скарыстоўваецца, ляжыць у яшчыках не
В.ЫНГЭПНЯ врдаў студэнтау па раду дысцы- распакованым ! иават ржавее. Нельга не
НЛІН, імкпенпе многіх вучыцца лепш, пра сказаць, Напрыклад, аб тым, што на х!мцаваць настойлівя
! сістэматьтчна. Усё факу Ў складзе рэактываў адсутнічае нана
тэта ! сказалася на добрых
! выдатных радак: рэактывы стаяць адкрытыя,
МН0ГІХ
3
!х
няма
этыкетац.
Загадчык
паказчыках.
Аднак, 3 гэтага яшчэ не вынікае, што скла,да тав. Марголін лічыць тэта нармальстудритам!
дасягнута
ўсё магчымае. пым, а дэкан факультэта мірыцца з на
Трэба
вучыцца
толы;! на добра і добным становііпчам.
выдатпа. Задача студэнтау
у далейшым
У некаторых лабараторыях брудна (47
заключаецца у тым, каб зп!шчыць н!чым лабараторыя кафедры арганічнай х!м!!). У
не абгруптавапыя пяяўкі па
экзамены, беспарадкавым становішчы
знаходзщца
знішчыць пездавальняючыя адзнак! ! ву прэпаратарская кафедры фшялог!! раслш.
чыцца тольк! па добра ! выдатна. Для гэ Дрэнпа захоуваюцца наглядныя дапаможШкілеты
тага ва ун!вере!тэце, у прыватпасц!
на н!к! у лаба])аторыях біяфака.
нтушак ! чалавека не маюць футляраў,
б!яфаку, маюцца ўсе магчы.масці.
Нашай навучаючайся моладз! патрэбна накрыты пылам, а некато.рыя наваг не
памятаць заусёды ! ўсюды, іыто
краіна маюць асобных частак. Добра прыстасапатрабуе высокакваліфікавашях спрцыял!- вапыя лабараторы! з-за иедагляду работш’кау кафедр ператвараюцца ў дрэнныя. У
стаў.
некаторых лабараторыях ёсць ваданравод.
Праф. МАКУШ ОК, дэкзн біяфака.
а адсутнічае ракавіна, або наадварот. Вы“
цяжныя шкафы стаповядца шкафам! для
ск.тадаў прылад.
★

П А В Ы С І Л І С Я В Е ДЫ

.Веснавая экзаменацыйная сесія на біяале
Пачаліся веснавыя экзамены. Некато* факу яшчэ поўнасцю пе закопчана,
рыя акадамічныя трупы, здаюць экзаме і зараз ужо можна зрабіць нека-торыя
ны па замежных мовах датэрмінов-а.
вывады, якіх амаль не зменяць вынікі
Першыя ІШ Ы ТЫ паказалі, шго наогул засТаушыхся іспытау.
студэнты
прышлі падрыхтававымі да
Варта, перш за ўсё, застапавіцца
на
экзаменау. Прауда, побач з дебрымі адна
казамі ёсць слабыя і неэдавальняючыя; яуцы студэнтау на экзамены. Амаль
у брльшасці
выпадкау тэта студэнты, ўсіх курсах 6'іяфака яна была, .можна скаЯКІЯ не наведвалі
.занягкау, карыстау" задь, дружнай, добрай: па экзамены не
чал.
шыея правам вольнага наведвання. вы- з’явілася па факультэту толькі 14
пусцілі 3 ВІДУ с.пецыфіку запяткау па Пры гэтым выдзяляецца. няяўка на экза
мены па замежных мовах. На I курсе з 7
мовах.
Экзамены наказал! таксама, што вык- нез’яв.іўшыхся 4 прыходзяцца на аятлій*
ладчыкі змянілі свае
метады работы, скую мову; па I II курсе не з’явілася на
зрабіўшы упор на развіццё навыкау вус" нямецкую мову 4 студэнты і на антлійнай мрвы. На жаль, у некаторых трупах скую— 2. Тэта сведчыць аб тым, што неработа гэга носіць яшчэ фармальны ха- каторая частка студэнгаў стаіць на няпрактар; студэнты
расказваюпь даволі
складаныя завучаныя тэксты, але не могуць сказапь самых простых фраз (геаЧал.
Здавала
фак І біяфзк, I I І I I I курсы).
К УРСЫ
вК-3.
Можна адзначыць Д'^рыя паказчыкі
Вьгд.
работы па II курсе гістфака, на IV кур
се фізмата па вямецкаіі
мове і на IV
I
92
85
2 1,2
вутке
.хімфака— ^па англінскап мове.
II
■ 77
71
22,9
Большасць труп яшчэ экзамены не здаваIII
68
62
28,8
ла. Трэба спадзявацца, што ступэнты па.д*
IV
87
85
рыхтуюцца добра, бо яны ужо ўсвядомілі.
32,8
што веды замежных моў абавязковы для
фа'культэту 324
303
2 6,6
кожнага культурнага чалавека, будзь то
інжынер, урач, педатот. аграном ці рабо
Уперадзе ус!х па колькасц! выдатных
ты. Замежныя мовы неабходпы для ава- ! добрых адзнак аказаўся I I I курс (7 0 ,7
лодання навукай і т.эхнікан. МАЦІСОН,
проц.), лрутое м.“сця заняў IV курс (6 8 .3
заг. кафедры замежных моў.
проц.)
3 вынікаў веснавой
экзамепацыйнай
сесн перпш куре біяфака павінен зрабіць
Навучальны тод закончыуся. Опакой- пэўны вывад аб неабходнасці ў далейшым
НЫМІ І ўпэўневымі за свае веды падыходзідь большасць студ.чнтау гктарычната працаваць ііад матэрыялам с!стэматычпа,
фажультэта да веснавой экзаменацыйиап 3 дня ў дзень. не спадзявацца .на падрыхсесіі. Яшчэ 3 самага пачатку I I семестра тоўку да экзамена за некалькі дзен. Спе
шная падрьгхтоука I курса асабліва рэзка
ЯНЫ настойліва авалодвалі навужамі.
На асобных '.курсах ужо датэрманова сказалася па экза.мене па. такому важнаму
эдавалі некатоірыя экзамены. Тт. Гурэвіч, Ў фарміравапні біёлага курсу, якім з’яўМолажау і Кащ мап ( I курс) на датэрмі- ляецца курс заа.тогіі беОпазванковых. Не
новым экзамене па гісторыі Грэцыі і гаворачы ужо аб тым, што з -л!ку 23 чаРыіма атрыма.ті выдатныя адзнакі. С ту лавев два атрымал! неэдавальняючыя аддэнты I I курса здавалі нямецвую і фран- знак!, 15 чалавек, г. зп. вышэй добран
адзиаку
цузокую мовы. Выдатныя веды выявілі паловы, ледзь змагл! атрымаць
тт. Анісава, Фрыдлянд, Грьшб.тат, Зюзюн пасрэдна.
Наогу’л, можна сказаць. судзячы іц_ вы
і інш.
29 студэнтаў I I I курса здалі экзамен
па педаготіцы, з іх 19 атрымалі выдат
ныя адзнакі
(Двоскіна,
Віткоўская.
Сафьян, Камі'Нская і інш .). Выдатнік вуСёлета ўпершыню нам удалося праз
чоібы тэтата курса Салтанаў здаў на выдатна, авра.мя педагогікі, гісторыю наро На.ркамх!мпром ОООР замацаваць за БДУ
для правя1.дзення
вытворчай практык!
да^ СССР (частка III) .
Зараз на ўсіх курсах ыачынаецца экза- пра.тпрыемствы вядучых галіп прамысломсшацыйная оесія. Калектыў студэнтаў васщ як арганічпай, так ! кеарганічнай
х!м!!. Кал! неарганікі у мінулыя годы
надрыхтаваным сустракае экзамены.
адбывал! практыкуна Ленінградскім завонам.
сакратара
номсамольскага дзе «Красный химик», дзе выра.бляюцца
асноуныя прадукты неарганічнай хіміі—
бюро гістфана.
кіслсты, сол! і г. ід. — то арганікаў нрьг
ходзілася пасыладь на завод «Фармакон»,
— ^прадпрыемства ведьм! цікавае ! важнае, але ўсё-ж далёка не вядучае у прамысловасц! аргашчнай х!м!!.
У гэтым годзе нашы студэнты'арганг
29 мая партыйны сход абмеркаваў
пытанне аб падрыхтоўцы да повага н а в у к! практыкуюцца на Варонежскім заводзе
каўчука ! на Рубежанскіч
чальнага года. Інфармацыю па гэтаму штучнага
пытанню зраб!ў загадчык павучалымй ХІМІЧНЫМ камбінаце. Там яны практычна
пазнаёмяцца' з так званым «цяжкім аргачастк! універсітэта тав. Шнеерсон.
Ён указаў, што работа па падрыхтоў* НІЧНЫМ с!нт,эзам» рада прадуктау.
цы да будучата навучальнага года ушвер'
Усяго выехала на практыку у .Денінспэтам праведзена значная. Да 30 сярэд- град 13
чалавек, у Варонеж— 9 ! у
НІХ школ
гор.
М!нска
прымацаваРубежную— б чалавек. Два студэнты нгг
ны навуковыя работнік!; там япы знаёдля праходжання вытворчай
мяць выпускншоў сярэдпяп школы 3 фа- кіраваны
практык!
у
Гмалявічы на
торфазавон,
кудьгэтам! ун!вере!тэта, профшем кож 
нага. 3 !х ! т. д. Было паладжана некаль- астаінія— на то,рфат!дрол!зны завод ! ў
к ! вучнёўсяіх экскурсий у заалагічны, ri- Інстытут торфа .\Н ЙССР, на піваварны
сторыка-археалагічныі ! ігеалаігічны му завод' «Беларусь» ! ў Інстытут прамысзе!. На фізіка- матэматычным факультэце ловасд!.
правюдаяцца матэматычпыя ал!мп!яды.
Дааей тав. Шнеерсоп спыніўся на не"'
каторых зменах, якія уносяцца ў п а в у
ГІсторыка-археалагІчны музей нашага
чальны план. На I I I ! IV курсах ус!х
фавультэтаў з 1 верасня будзе чытацца універсітэта ахапляе перыяды дакласавага
курс палітычнай эканом!!. Зараз кафедра грамадства. Старажытнага Усхода, Трэды!
палітэканомі! (заг. праф. .Дурье) абсталёу* ! Рыма. ГІсторыя нарюдаў СССР і, у
прыватнасці, гісторыя Беларус! зусім не
вае кабінет наглядных дапаможнікаў.
У вучэбных планах аообнае месца ад* знаходзяць у ім сабе месца, неглеазячы
водзіцца онецычльным курсам, семінарам на ТОО, што так! ад,ізел крайне пеабход! вьшванню ў студэнтау вытворча-педа* ны.
Мы пе можам сабе ўяв’іць, чаму да гэ
гагічных навыкаіў.
У спрэчках выступи! т.т. Бабраўнііг тага чаісу Ў гістаірычным музе! Беларуси , Кацман, Гугараў. Раманцова, Данілаў, кага універсітэта няма аддзела, паказваюЗальцман,
СавІцкІ,
дэкан
тктфака чага м'ногавяковую гісторыю беларуокага
народа.
П ’янкоў І праф, Асшенка.

Здалі датэрмінова

ВЫТВОРЧАЯ ПРАКТЫКА ХІМІКАУ

ындзюк,

Падры хтавана сустрэць
новы навучальны год

Гаспадарчая частка універсітэта ! кіАл усіх гр^-п 3 меси ужо атрыманы
пісьмы, у як!х студэнты назеламляюць, раўпік! факультэтаў ііавінпы навесц! па"
што ІХ добра сустрэл! на прадпрысмствах, радак у справе скарыстання абсталявання
размясціл! па кватэрах. Практыка прахо- ! ў лабараторыях.
дз!ць нармальна. Для
практы;;уючы\ у
Ленінградзе сёлета удалося атры.мань ква*
тэры у раёне самага завода, што значна
Аднаэны рздактар I. Малюкввіч.
палятчае стзновішча іпракты.ка«таў у
параунанн! з мінулым! годин,
і:ал! ім
прыходзілася жыць у прощлеглым канцы
А Б‘Я В А
Ленінграда ! траціць !ta нскалькі гадзін
у дзень на пераезды.
ВАР0НЕЖСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
Анрача двухмесячнай работы у нэўУН1ВЕРСІТЭТ
пых цэхах кожная трупа практыкантаў
у экскурсійным парадку пазнаёміцца з
А Б‘ЯЎ Л Я Е
пра.тпрыемствамі, на як!х яны працуюць
! 3 ІНШЫМІ
іпрадпрыемствамі. Да канца
практык! застаецца яшчэ больш месяца
! рана яшчэ гаварыць аб яе выпіках.
НА 1941 ГОД.
^
Цікавыя аб’екты практык! ! спрыяюПА НАСТУПНЫХ
>
чыя жыллёва-бытавыя ўмовы практыкан*
тау даюць падставу
спа.,дзяваіша', што
СПЕЦЫЯЛЬНАСЦЯХ:
практыка ўзбагаціць нашых студэптаў
У ВОЧНУЮ — па налоіднай хіміі, ;
змястоўнымі і актуальным! ведамі. звя*
эаалогіі пазванковых, фізіялогіі раслін, ;
заўшы атрыманыя за чатыры годы тэа*
матэматычнаму аналізу, элвнтрамагніт- ]
рэтършыя пазнанніі з практыкай вяд5~
ных ваганнях;
'
чых гал'ін нашай хімічнай прамыеловасн!.
У ЗАВОЧНУЮ — па марфалогіі і сі- 1
А. БАРКАН.
стэматыцы вышэйшых
раслін, матаматычнаму аналізу.
;
Да конкурсных кпы таў на асновах /
марксізма-ленінівма, адной з 'замежных ;
Кіраўіні'Цтва універсітэта чіавінна ад.моў ! спецыяльнасш .дапускагоцца ўсе j
пусцінь неабходныя сродкі, эвязацца з
асобы не старэй 40 тадоў. незалежна
цэнтральным! ! мясцовым! музеям!, як!я,
ад года сканчэння вуза. Залічаныя ў I
безумОуна, дапамюгудь у падборы ! навоч'ную аспірантуру эаібяснечваюіша J
стыпендыяй у равмеры 400 руб. у мебыцц! патрэбных эксіпанатаў.
сяц.
J
У гкторыка-археалагі'чным музе! пав!нен быць аддзел тіі-торы! Беларус!, добра
ЗАЯВЫ I ДАВУМБНТЫ Н .^ ІР О У - |
аформлены,
дастойны універсітэта —
ВАЦЬ ,ПА АДРАСУ: г. ВАРОНЕЖ.вуя. ^
Фр. ЭНГЕЛЬСА, 10. ДЗЯРЖ УНІВЕР- ;
вядучай навучальнай установы ў нашай
СІТЭТУ.
рэсіпубліцы.
Трупа студднтаў IV курса гістфана.

I

прыём у аспірантуру |

Стварыць аддзел гісторыі Беларусі

Мінск, друкарня «Звязды».
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