
Цзнтральньї Камітзт У сесаю знага Л енінскага Камуні- 
стьічнага Саю за М оладзі заклікае усіх камсамольцау, 
усіх  юнакоу і дзяучат горача адгукнуцца на Зварот ЦК  
КПСС д а  усіх  вьібаршчьїкау, дастойна сустрзць вьібарьі 
у Вярхоуньї Савет СССР. Ц К ВЛКСМ  заклікае маладьіх  
вьібаршчьїкау прьіняць дзейньї удзел  у вьібарах і аддаць  
свае га л а су  за  кандьідатау народкага блоку камуністау  
і беспартьнш нх.

(Са зварота ЦК ВЛКСМ да усіх маладьіх вьібаршчьїкау)

Н А ЗД Ы М К У : Агітатарьі Алена  
’рукш ына і Анатоль Чачотка яшчэ 
•аз правяраюць спіси выбаршчы- 
:ау.

Пралетарьіі $сіх краін, яднайцвсяі
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Ц1КАВЫЯ мерапрыемствы 
для вьібаршчьїкау арганізуе 
агітпункт 17-га выбарчага участка 

Ленінскага раёна. Кандьідатамі у 
дэпутаты Вярхоунага Савета 
СССР тут зарзгістраваньї Першы 
сакратар ЦК КПБ тав. К. Т. Ма- 
зурау і першы сакратар Мінскага 
гаркома партьіі тав. А. Б. Наг:і- 
лоускі.

Загадчык агітпункта В. М. Ці- 
мафеева, загадчык агіткалектьіва 
А. С. Фарфель і агітагарьі пакла- 
паціліся аб тьім, каб тут было 
утульна і прыгожа, каб бьілі ство- 
раны усе умовы для культурнага 
адпачынку вьібаршчьїкау.

Агітпункт маляуніча аформлены 
нагляднай агітацьіяй. Тут заусёды 
мнагалюдна. Вечарамі і у ня- 
дзельныя дні сюды прыходзяць 
вьібаршчьікі не толькі пачытадь 
газету ці часопіс, а паслухаць ці
кавую лекцыю, напрыклад, пра 
Балгарыю, пра палёты у космас, 
атрымаць кансультацыю па пытан- 
нях савецкага права, падзяліцца 
уражаннямі аб Звароце ЦК К П сС  
да усіх вьібаршчьїкау. А нядауна 
агітпункт набыу талевізар. Тэта 
дає магчымасць яшчэ больш ажы- 
віць работу агітпункта.

У гэтыя дні частыя і жаданыя 
госці у дамах вьібаршчьїкау агіта- 
тары Багамолау (студэнт юрфа
ка), с тарты  групы агітатарау ас
пірант філалагічнага факультзта 
Пятакоу. Яны знаёмяць вьібар
шчьїкау з савецкай выбарчай сі- 
стэмай—самай дэмакратычнай у 
свеце.

Гіраведзеньї цікавьія вечары ад 
пачынку з удзелам ансамбля песні 
і танца Беларускай ваеннай акру- 
гі, артыстау філармоніі і выха- 
ванцау музычных школ горада. 
Дацэкт Маханёк на вечары вьі
баршчьїкау прачытау лекцыю аб 
Праграме партьіі.

Цяпер, калі вьібаршчьікі апаве- 
шчаны аб дні і месцы галасавання 
і растлумачана палажэнне аб вы- 
барах, агітатарьі прыступаюць да 
сваёй непасрэднай работы—агіта- 
цьіі за кандыдатау.

У добры час, сябры!
В. КУПРЭЕНКА, 

нам. загадчыка агітпункта.

Партийная аргашзацыя ф1з1чна- 
га факультзта на сходзе, яш ад- 
быуся нядауна, абмеркавала адно 
з важнейшых пытанняу у рабоце 
факультзта — аб вышках з1мовай 
экзаменацыйнай сесн I задачах 
партаргашзацьп на друг! семестр.

Дэкан факультзта тав. Л. В. Ва- 
ладзько  адзначыу у дакладзе, што 
хоць паспяховасць на факультэце 
у сярэдшм павыалася, аднак вы- 
н1к! экзаменау на 1 1 2 курсах 
выклжаюць законную трывогу. 99 
студэнтау гэтых курсау атрымал1 
нездавальняючыя адзнаш I каля 
50 не з ’я в ш с я  без уважл1вых пры- 
чын на экзамены. Некаторыя сту- 
дэнты не здал1 нават па 2—3 экза
мены. Падрабязна спышушыся на 
вышках работы 1 курса, дзе 56 
непаспяваючых, дакладчык ускрыу 
прычыны н1зкай паспяховасщ кур
са. Тут няма належнай сктэматьш- 
най работы некаторых студэнтау 
на працягу усяго семестра. Кам- 
самольская аргашзацыя курса,

Лекцьй для працоуных
П рафесарска-викладчицкі ка- 

лектыу нашага універсітзта пры- 
мае актыуны Цдзел у прапагандзе 
кавуновы х і грамадска-палітичних 
ведау сярод працоуных сталіцьі і 
рзспублікі.

Асабліва многа лекций  чытаец- 
ца наїиьімі вучоньїмі цяпер, калі 
рабочыя, сяляне і інтзлігенцьія 
праяуляю ць вялікую  цікавасць да 
гістарьічньїх раш энняу X XI I  з ’езда 
КПСС і тых навуковы х і практич
ных праблем, якія належыць ажыц- 
цявіць, каб комунізм стау рзчаіс- 
насцю. Толькі за апошнія два тыд- 
ні па пуцёуках ЦК і обкома КП Б  
у  розныя равны рзспублікі выяз- 
джалі 40 лектарау, работнікау 
універсітзта. Так, дацэнт Ц. І. Ба- 
зы леу прачытау некалькі лекцый

на тзму ч-Шляхі пераходу ад са- 
цьіялістьічньїх да комуністичних 
вит ворчих адносін» для працоу- 
н и х  Дзяржьінскага раена, дацзнт 
І. М. Канюшка вьіступіу з цікавай 
лекцияй  «Значзнне хіміі для  ства- 
рзння матзрьіяльна-тзхнічнай бази  
комунізмом, дацзнт С. М. Зубау  
чьпау лекцьіі у  Смалявіцкім раене 
аб савецкіх даследваннях у  Ан- 
тарктидзе.

Д о б р и я  водгукі аб прачитаньїх 
лек ц и ях  на разнастайную тзматьі- 
ку у Лагойскім, Смалявіцкім, Пле- 
шчаніцкім, П ухавіцкім і інш их ра- 
енах рзспублікі маюць дацзнт 
У. В. Ц акуноу, прафесар І. Р. Не- 
краш звіч, дацзнти К. І. Брьші, 
Н. П. Х рипко і іншьія.

Ул. КУЛАЖАНКА.

О
(З  партсходу фізфака)

□
вьікладчьікі, якія замацаваны за 
вучзбньїмі групамі, слаба кантра- 
лявалі работу студэнтау, не аказ- 
валі практычнай дапамогі. Камі
тзт камсамола факультзта абмя- 
жоувауся агульньїмі указаннямі у 
кірауніцтве работай камсамоль- 
скай арганізацьіі курса. Выхавау- 
чая работа сярод студэнтау вялася 
у адрыве ад вучэбнай работы. 
Многія вьікладчьікі да цяперашня- 
га часу не пацікавіліся нават вы- 
нікамі сесіі на курсе. Вельмі ніз- 
кая вучэбная дьісцьіпліна, студэн- 
ты прапускаюць многа лекцый.

Па ініцьіятьіве дэканата і лек
тарау на працягу семестра што- 
тыднёва праводзіліся кансультацьіі 
па фізіцьі і матэматыцы, аднак 
з двухсот студэнтау на іх з ’явля 
лася не больш, чым 10— 15 чала- 
век, што гаворыць аб несістзма- 
тычным вьівучзнні матэрыялу. У 
перыяд ж а  сесіі яука была поунай, 
і пытанняу задавалася шмат. На 
жаль, гэта адбывалася толькі пе- 
рад самьімі зкзаменамі.

На першы курс некаторыя 
студэнты папалі выпадкова, па не- 
дагляду прыёмнай камісіі. Гэта 
Карсакоу, Сцешык, Доунар, Сталь- 
машок і іншьія, якія не здалі ні- 
Еоднага з трох экзаменау.

Хоць студэнты 3 і 5 курсау не 
маюць нездавальняючых адзнак, 
узровень іх ведау пакідае жадаць 
лепшага. Вучэбная і працоуная 
дьісцьіпліна таксама нізкая.

Перагрузка вучзбньїмі занятка- 
мі многіх выкладчыкау, вялікаи 
колькасць так званых пачасавікоу 
у значнай ступені пагаршала ар- 
ганізацьію метадычнай работы к а 
федр, зніжала узровень навукова- 
даследчай работы студэнтау.

Першым у спрэчках па дакладу 
вьіступіу рэктар універсітзта пра
фесар А. Н. Сеучанка. Ен падра
бязна спьініуся на задачах ф а
культзта у паляпшзнні якасці на- 
вуковай, вучэбнай і палітьїка-вьі- 

хаваучай работы. Перад партый- 
най арганізацняй і дзканатам фі» 

фака, зазначана далей у выступ
лений стаіць канкрэтная мэта:
ліквідаваць акадзмічную запазы- 
чанасць студэнтау. А. Н. Сеучанка 
прапанавау правесці агульны сход 
факультзта з абмеркаваннем вы- 
нікау Усесаюзнай нарады работні
кау кафедр грамадскіх навук.

Вьіступленні прафесарау І. Р.
Н екраш звіча, А . X. Турзцкага, да- 
цэнтау М. П. Халімановіча і І. І. 
Пятроускага у асноуным бьілі
прысвечаны питанню барацьбы з 
лібералізмам у ацэнцы ведау сту
дэнтау, вопыту іх работы на ма- 
лодшых курсах.

Сакратар факультэцкага камітз
та камсамола тав. П. С алау  ука- 
зау на неабходнасць правядзення 
партыйным бюро факультзта на
рад камсамольскага актыву, дзе 
трэба ставіць і абмяркоуваць 
важнейшыя питанні работы ф а
культзта.

З крытыкай вьінікау здачы эк
заменау студзнтамі-камуністамі 
малодшых курсау, якія амаль усе 
атрьімалі здавальняючыя адзнакі, 
вьіступіу сакратар партбюро тав.
Г. В. Авечкін.

Загадчык майстзрні факультзта 
камуніст Ламавой  і асістзнт А. 3. 
Н ікалаеня  звярнулі увагу сходу 
на неабходнасць паляпшэння ар- 
ганізацьіі работы і забеспячэння 
майстзрні матзрьіяламі.

Партийны сход прыняу паста- 
нову, якая накіроувае увесь калек- 
тыу факультзта на ліквідаванне 
недахопау і паляпшэнне работы у 
другім семестры.

С. КІСЛЯКОУ.

С Я РО Д  натоупу пасажырау, са- 
браушыхся да цягніка «Мінск— 

Стаубцы», некалькі чалавек з чамада- 
намі і пакункамі вьіглядалі выклю- 
чэннем: у асноунай масы адзіньїм ба
гажом бьілі лыжы. Гэта студэнты на- 
кіроуваліся да месца старта агульна- 
універсітзцкіх спаборніцтвау па пра
граме круглагадавой спартакіядьі

УНІВЕРСІТЗТ ВЫЙШАУ НА ЛЫЖНЮ
У дарозе выяуляюцца непрыемнас- 

ці: некаторыя удзельнікі, на якіх ус- 
кладваліся вялікія надзеі, не з ’явілі- 
ся наогул.

Вось і Зялёнае. Далей цягнік ідзе 
амаль пустым... Уласна кажучы, зялё- 
нага тут мала—толькі прыдарожны 
ельнік ды хвойнік. Але ж  і не шэра. 

Д а  пачатку старта яшчэ шмат ча
су. Яго хапає, каб нацерці лыжы, 
прышыць нумары і спусціцца некаль
кі разоу з паросшай маладым хвой- 
иік'ам гары.

Лена Напорка перад стартам. Валя Конаш абьіходзіць суперніцу.

11 гадз1н. Аб’яуляецца пачатак спа- 
борн1цтвау... Па колькасц1 выштай 
глюкозы цяжка было прадбачыць во
струю барацьбу на дыстанцьп. Аднак 
гэтыя уяуленш не пацвердз1л1ся. Пер
шым! стартуюць мужчыны эстафе- 
це 4X 5  юламетрау. Пера.чожцам1 вы- 
ходзяць студэнты геафака. На друпм 
месцы—фьтфак.

Добра прайшл1 10-к1ламетровую д и 
станцию дзяучаты ф1лалаг1чнага фа- 
культэта Валя Конаш ! Лена Напор
ка. Яны правял1 гонку у высок1м 
тэмпе.

На дыстанцьп 15 юламетрау ня- 
дрэнна выступ1у студэнт 2 курса ад- 
дзялення журналктыш В. Дашкев1ч. 
Яго вын1к—58 ммут 40 секунд, толь- 
к1 на 50 секунд больш, чым у студэн- 
та геафака П. Явща, як1 ф1н1шыравау 
першым.

Трэба адзначыць, што уражанне ад 
вышкау спаборн1цтвау не захапляю- 
чае. №хто з мужчин на сваёй дыстан
цьп не здолеу паказаць вышк перша- 
га разраду. 3  36 чалавек тольш 10 
выканал! нарматывы другога разраду 
I столып ж —трэцяга.

У жанчын на Ю-юламетровай ды- 
станцьп толью 3 першаразрадных вы- 
н1к!: у Дубшшай (юрфак), Кудлов1ч 
(ф1зфак-2), ЛЦронавай (х1мфак).

У агульным л1ку на першае месца 
выйшау геаграф1чны факультэт (13 ач- 
коу). Другое 1 трэцяе месцы падзялГ 
л1 х1мфак 1 другая каманда ф1зфака 
(па 16 ачкоу)> на чацвёртым месцы 
фплолап (17 ачкоу). На апошрцм— 
студэнты б1ялапчнага факультзта.

Тэкст В. ЖУРАУЛЕВА, 
Фота I. КРУМ1НА I М. ЯК1МЧЫКА.

Вячаслау Пушкін (1 курс аддз. журналістьікі) 

толькі што фінішьіравау.
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НАША навука стаіць перад 
велізарньїмі задачамі, па- 

стауленньїмі XXII з ’ездам пар- 
тьіі. Вялікае значэнне мае пад- 
рыхтоука будучих- навуковых 
кадрау. Будучи вучоны павінен 
фармірабатща ржо у студзнцкія 
гады. У гэтай сувязі новыя зада
чи паустаюць і перад павуковим 
студзнцкім таварыствам.

За  прайшоушы год СНТ універ- 
сітзта правяло вядомую работу, 
вьізначьіліся некаторыя зрухі. 
XVIII навуковая студэнцкая кан- 
ферэнцыя была праведзена, па 
агульнай думцы, на високім 
узроуні. Добрае уражанне на на
ших гасцей—студэнтау з ВНУ 
Масквы, Ленінграда, Кіева, Рьігі, 
Вільнюса і інших гарадоу зрабілі 
даклады, прачытаныя нашьімі сту- 
дзнтамі на пасяджэннях секций, і 
мерапрыемствы, якія бьілі праду- 
гледжаны савегам СНТ універсі- 
тэта для іх.

Больш паспяхова, чим у міну- 
лия  гади, удзельнічау універсітзт 
у рзспубліканскім аглядзе сту- 
дзнцкіх навуковых работ. Узрасла 
колькасць гурткоу — цяпер іх 
54 (у мінульїм навучальным годзе 
было 42), значна ажьівілася іх 
работа. Яны пачалі змагацца за 
рачпрацоуку больш сур’ёзных і 
актуальных пытанняу. Усё гэта 
добра. Аднак поспехі гурткоу 
невялікія.

Аб наших магчымасцях свед- 
чаць работы, якія на усесаюзным 
аглядзе билі удастоены залатых 
медаляу. Работы Галенчанкі (гіс- 
тарычны факультэт) і Адзярыха 
(фізфак), выкананныя на високім 
навуковым узроуні, робяць умоу- 
ным паняцце «навуковая студэн
цкая работа». Такіх работ у нас 
вельмі мала, на жаль.

3 другога боку, навуковую 
студэнцкую работу неабходна 
разглядаць як добрую школу, дзе 
складваюцца навьікі самастойнага 
навуковага даследавання, дзе фар- 
міруюцца інтарзсьі будучага вучо- 
нага.

Не на усіх факультэтах наву- 
коЕая студэнцкая работа займає 
адпаведнае месца. Нас не можа 
задаволіць становішча на хіміч
ним факультэце, які з вялікімі 
цяжкасцямі змог прадставіць на 
агляд толькі 7 работ. На факуль
тэце да гэтага часу не было саве- 
та СНТ. Питанні работы СНТ ви
палі з поля зроку партийная і 
камсамольскай арганізацьій фа
культета.

Па даручзнню цзнтральнага са- 
вета намеснік старшині У. Карды- 
мон дамовіуся з камсамольскімі

ДРУГІ ЭШАЛОН НАВУКІ
арганізацьіямі аб рабоце членау 
СНТ фізічнага, матзматичнага і 
хімічнага факультзтау у грамад- 
скіх канструктарскіх, тзхналагіч- 
ньіх і зканамічних бюро. Гэта ідзя 
з-за дрэннай арганізацьіі фактич
на не ажьіццявілася.

Цэнтральны савет часам губляу 
перспективу у рабоце і не мог 
займацца сваімі першаступенньїмі 
абавязкамі: каардынацыяй сту-
дэнцкай навуковай работы ва 
універсітзце, абагульненнем вопы- 
ту, умацаваннем сувязей з другімі 
ВНУ.

Хацелася б, каб грамадскія ар- 
ганізацьіі факультзтау узялі пад 
свой кантроль павуковую студэнц
кую работу і аказвалі ёй што- 
дзённую дапамогу. Аб тим, на-

Л Е П Ш Ы  Г У Р Т О К  
Н А  Ю Р Ф А К У

На снежаньскім аглядзе сту- | 
дзнцкіх навуковых работ най- 
больш вьісокія адзнакі атрыма- | 
лі работы студэнтау з гуртка | 
адміністратьіунага і дзяржауна- і 
га права, якім кіруе дацзнт 
А. А. Г'алауко. Арганізава- 
насць і чоткасць, своечасовасць 
пасяджзнняу. високі узровень 
падрыхтавакых работ, правіль- 
нае кірауніцтва — вось рысы, 
якія характарызуюць работу 
гэтага гуртка, чаго, на жаль, 
нельга сказаць аб другіх.

У бягучым навучальным го
дзе на пасяджэннях гуртка бы- 
лі заслуханы даклады М. Кар- 
пенка — аб рабоце ГАІ, В. Ка- 
м озы — аб паст^янных камісіях 
выканкомау мясцовых Саветау 
і іншьія.

Д ля  іх работ характерна, што 
узнятыя праблемы разглядаюц- 
ца у святле рашзнняу XXII з ’е- 
зда партьіі. На прадстаячай кан- 
ферзнцьіі ад гуртка адміністра
тьіунага і дзяржаунага права 
будуць прадстаулепы 2 дакла
ды аб переходным перыяде ад 
дзяржаунага кіравання да гра- 
мадскага самакіравапня. Хо- 
чацца праз газету падзякаваць 
студентам — членам гуртка і іх 
кірауніку дацэнту А. А. Галау- 
ко за добрую работу і пажа- 
даць ім поспехау у навуковай 
рабоце.

В. КАХАНОУСКІ, 
старшини савета 

СНТ юрфака.

АГ Л ЯЛ  Д Р У К У

Газеты студзнцкіх навуковых 
таварыствау

Широкі светлы калідор біялагіч- 
нага корпуса. На стэндах вісяць 
аб’явы, расклады, геаграфічния 
карты, насценныя газеты. Адра- 
зу ж зауважаеш газету студэнцка- 
га навуковага тавариства геагра- 
фічнага факультэта «Исследова
тель». Пригожа аформлены зага- 
лоукі, цікавия фатаграфіі. Знеш- 
ні выгляд газеты гаворыць, што 
рздкалегія надає афармленню 
«Исследователя» важнае значэнне.

Яшчэ больш задаволеным за 
стаєшся, калі прачытаеш матэрыя- 
лы, апублікаваньїя у нумары. Сту- 
дзнткі чацвёртага курса Г. Ка- 
вальчук і Г. Грудовік расказваюць, 
як прайшла іх вытворчая практы- 
ка, якія даследаванні яны зрабілі. 
З насценнай газеты можна даве- 
дацца аб навінках геаграфічнай 
літаратурьі, а аддзел «Геаграфічньї 
летапіс» знаеміць з датамі жыцця 
буйнейших рускіх вучоных і да- 
следчыкау.

Спадабаліся нам «Бюлетзні 
СНТ» біялагічнага і хімічнага фа
культзтау. У іх змешчаны агляды 
нанбольш цікавьіх дипломных ра
бот, навуковых прац выкладчыкау 
і студэнтау.

Чытаючы адзін бюлетэнь за 
другім, уяуляеш сабе, чым заняты 
наїзуковьія работн'кі і студэнты, 
над чым яны працуюць.

Але насценныя газеты СНТ ча- 
мусьці не асвятляюць дзейнасці 
студзнцкіх навуковых гурткоу. 
Толькі у «Бюлетзні СНТ» геагра- 
фічнага факультэта змешчана за 
метка старшині савета СНТ В 
Калечыца, у якой пералічваюцца 
назвы гурткоу і тыя меры, якія 
вырашана прыняць для паляпшэн- 
ня іх работы. Астатнія ж  газеты

ніводньїм словам не успамінаюць 
аб дзейнасці навуковьіх гурткоу.

Цікавую газету студзнцкага на- 
вуковага таварьіства мьі спадзява- 
ліся убачьщь на філалагічньїм 
факультзце. Там жа вучацца бу
дучий журналісти, літаратура- і 
мовазнауцьі. Але замест «Бюлетз- 
ня СНТ» ми  убачьілі ст-знд з раз- 
бітьім шклом і пажоуклую, двух- 
гадовай даунасці, адну старонку 
газети. Не убачьілі ми «Бюлетз- 
няу СНТ» на юридичним, матз- 
матьічним, фізічньїм і гістаричньш 
факультзтах. А шкала!

М. ЯКІМЧЬІК.

колькі гэта вьшікова, сведчыць 
вопьіт гістарьічнага факультэта, 
дзе питание аб навуковай рабоце 
студэнтау слухалася на парт- 
сходзе, а  перад гэтым было 
абмеркавана на вучоным савеце, 
у вьініку чаго значна ажьівілася 
работа. Бьілі створаны новыя 
гурткі: археалагічни, праблемньї па 
гісториі СССР і інш. У значнай 
ступені ажьівілася работа і на 
фізічньїм факультэце. Прьі кож- 
иай кафедры створаны гурткі.

З вялікай удзячнасцю адзыва- 
юцца студэнты аб сваіх навуко- 
Еых кірауніках прафесарах Г. Г. 
Бінбергу, і. Р. Некрашзвічу, да- 
цзнтах О. Ф. Якушка, і. 3. Фіша- 
ры, Ю. С. Багданаве, М. В. Фрид
ман, Т. І. Прытыцкай і інших.

Разам з тым далёка не усе на
ши вьікладчьші удзяляюць гэтаму- 
питанню належную увагу.

Вялікім недахопам у навуковай 
студэнцкай дзейнасці з'яуляецца 
тое, што студэнты завочнага і вя- 
чэрняга факультзтау не прымаюць 
у ёй удзелу. У новым саставе са
вета СНТ неабходна прадугле- 
дзець сектары па гэтых факуль
тэтах.

Недасгакова выкарыстоуваецца 
у студзнцкіх навуковых працах 
замежная літаратура. 3 работ, 
прадстауленых на агляд, толькі 
нямногім больш пяці працэнтау 
был і з выкарыстанием такой літа- 
ратуры. А вопыт у гэтым напрам- 
ку ужо ёсць. Вось, наприклад, 
прафесар М. П. Палеціка добра 
валодае замежньїмі мовамі і дає 
тэмы работ толькі з выкарыстан- 
нем замежнай лігаратурьі. Вопыт 
неабходна пераняць усім кїраупі
кам гурткоу.

Саветы СНТ факультзтау і уні- 
версітзта павінньї актыуней 
удзельнічаць у размеркаванні сту
дэнтау на працу. Видатна пра- 
явіуших сябе у навуковай студэн
цкай рабоце трэба смялей рэка- 
мендаваць у аспірантуру.

Некалькі слоу аб напрямку на
вуковых даследаванняу студэнтау. 
У Праграме КПСС сказана: «За
лог плённага развіцця навукі — у 
неразрыунан сувязі са ствараль- 
най працай народа, практика» ка- 
мунісгичнага будауніцтва».

Ва універсітзце ужо накоплен 
пэуны вопыт. Неабходна кафедрам 
шьірзіі і смялей прыцягваць сту
дэнтау да распрацоукі практичных 
навуковых праблем. У сувязі з гэ
тым мэтазгодна пайсці на правя- 
дзеинє канферэнцый, прысвечаных 
абагульненню практьікі ва усіх яе 
формах. На нашу думку, мэта
згодна у цэнгральпым савеце СНТ 
сгварыць с д е є т  па сувязях з вы- 
творчасцю.

У. ЦІТОК, 
старшини цзнтральнага 

савета СНТ,
У. КАРДЫМОН, 

нам, старшині цзнтральнага 
савета СНТ.

Студзнтка-вьіпускніца фізічнага факультэта Любоу Сандрыгайла 
у мінульїм навучальным годзе вывучала уплыу натрыя на адносную 
інтзнсіунасць пар ліній нікеля-медзі. Фота У. СІТНІКАВА. 
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У б у д у ч и х  х ім ікау
Праграма КПСС падкрзслівае, 

што развіцвд хімїчнай прамыс- 
ловасці — адна з важнейших на
ших задач. Няма, бадаіі, другой 
навукі, якая б давала чалавеку 
такое шырокае поле для досле- 
дау. Таму навукова-даследчая 
работа так цікавіць многіх сту- 
дзнтау-хімікау. На факультзце 
працуюць чатыры гурткі СНТ пры 
кафедрах неарганічнай, арганіч- 
най, фізічнай і аналітьічнай хі- 
міі. У іх займаюцца каля 40 сту
дэнтау, галоуным чынам, 3— 
4 курсау.

У гуртку арганічнай х ім іі— 16 
чалавек. Адны — эксперымента- 
тары, другія працуюць над рзфе- 
ратамі. Арганічная хімія —■ адна 
са складанейшых навук. Для яе 
характэрна большая складанасць 
многіх сінтззау. Таму эксперы- 
ментальнай рабоце павінна папя- 
рзднічаць добрая падрыхтоука. 
Толькі дзякуючы гэтаму дабіуся

вялікага поспеху студэнт 5 курса 
А. Бубель, работа якога втрима
ла першую катэгорыю на рзспуб
ліканскім аглядзе студзнцкіх ра
бот.

Вельмі цікавая для вывучэння 
праблема іенаабменньїх смол, 
якія знаншлі прымяненне у мно
гіх галінах навукі, тзхнікі, у хар- 
човай прамьісловасці, быце. Над 
вырашэннем гэтай праблемы пра
цуюць члены гуртка аналітьічнай 
хіміі Канюшка, Лабецкі, Дама- 
дыка, Бурмакіна.

Специфіка работы патрабуе ад 
студзнтау-хімікау шмат часу — 
па 5—6 гадзін запар. Варта бы
ло б як мага хутчзй найбольш 
актыуным удзельнікам СНТ даць 
магчымасць свабоднага наведван- 
ня лекцый. Такая мера зусім не
абходна.

С. ТКАЧ, 
старшини СНТ хімфака.

Шукальнікі старажытнасцей
Гурток археалогіі пры кафедры 

гісторьіі БССР — самы малады на 
истфаку. Ц яж ка зараз сказаць, 
хто першим падау ідзю: правесці 
лета у археалагічнай экспедыцьп. 
І вось студзнтьі-першакурснікі
0. Юроуская, В. Насшошонак,
1. Шорац і інш. бяруцца за рабо
ту. Не трэба быць рамантыкам, 
каб адчуць усю непауторнасць, 
усю веліч моманта, калі ты сам, 
сваімі рукамі бярэш рэч, якая 
шмат вякоу ляж ала пад тоушчай 
зямлі і якой карьісталіся нашы 
далйкія продкі. Змяняюць адзін 
другога шматлікія пласты зямлі— 
гэта перад табой праходзяць пе- 
рыяды жыцця нашага горада...

Калі навуковы супрацоунік АН

БССР Э. М. Загарульскі прапа 
навау арганізаваць археалагічни 
гурток, яго падтрьімалі многіг 
студэнты. Цяпер гурток працяг- 
вае сваю работу. Кожны студэнт 
працуе над той ці іншай прабле- 
май. Гурткоуцы рыхтуюць да вы
пуску кароткаметражны фільм «У 
зямлі радзімічау», зроблены па 
матэрыялах экспедыцьп.

Кожиаму з гурткоудау хочацца 
унесці свой уклад у вывучэнне 
праблемы станаулення славян
ства. І хоць гурток існує усяго 
першы год, ён ужо можа удзель
нічаць ва усесаюзных студзнцкіх 
археалагічньїх з ’ездах.

Р. ХАРАШАВІНА,
В ГІЛ ЕП.

Вывучамне праблем парэформеннай РасіІ
Савецкая гісторьіяграфія спра- 

вядліва  падкрзслівае грабіцельскі 
характар реформы 1861 года. А ле  
пры канкрэтнай характарыстыцы 
ступені ограбления сялян. гэта 
значьщь, колькі было адрэзана 
зям лі у сялянства, гісторьікі да гэ-

Для аспіранти кафедры заало- 
гіі беспазваночных Л. Камлюк 
забота у  студзнцкім навуковым 
гуртку была адным з перших кро
ха у у павуку.

Э. ДАМАРАЦКАГА

тага часу карыстаюцца дарэвалю- 
цыйнай статыстыкай, нізкая якасць 
якой добра вядома.

Глыбокае вывучэнне рзалізацьіі 
рэформы вьіклікала неабходнасць 
звярнуцца да асноуных дакумен- 
таі) — уставных гранат і вы 
купны х актау, якія адлюстроу- 
ваюць сапраудныя умовы выхода 
сялян з-пад крапасной залежнасці. 
У сучасны момант вывучана  
болыи 22 працжтаі/ агульнай  
колькасці грамат.

Работу рзначальвае Комісія па 
гісторьіі сельской гаспадаркі. і ся
лянства пры Iнстытуце гісториі 
А Н  БССР. Па ініцьіятьіве і пад 
кірауніцтвам доктора гістаричньи 
навук В. К. Яцунскага распраца- 
вана адзіная методика — состав
лена картка, на якую  заносяцца ас- 
поуныя паказчикі з  кожнай устав
ной граматы і кожнага выкупно
го акта.

У Беларусі суцэльнае вывучэнне 
устауных грамат і выкупных актау 
упершыню прадпрынята ва універ
сітзце. Пры кафедры гісториі 
СССР працуе студзнцкі навуковы  
гурток, які вядзе навукова-даслед- 
чую работу у Дзярж ауным архіве 
Мінскай вобласці.

У сучасны момант вывучаны  
звесткі 600 іквентароу, 560 устау
ных грамат і 410 вы.куп.ных актау.

П акуль што вывучаюцца матэ- 
рыялы толькі Мінскай вобласці.

У далейшым нам прадстащь вы- 
вучыць яшчэ больш двух тысяч 
дакументау, тысяча з якіх знахо- 
дзіцца у  фондзе Галоунага вы
купного прадпрыемства у Ленін- 
градзе. Г эта патрабуе паездкі 10 
чалавек у  Ленінград.

П асля занясення звестак аб усіх 
пасяленнях Мінскай вобласці на 
картці будзе заверш ая першы этап 
работы. Затим пачнецца другі — 
больш творчы, калі студэнты пры- 
ступяць да апрацоукі сабраных 
статистичних матэрыялау.

Добрасумленна і уваж ліва адно- 
сіцца да работы студэнтау і забя- 
спечвае бесперабойную работу на
шага калектыва у архіве началь
ній дарэвалюцыйнага фонда Т. Е. 
Л явонцьева, супрацоунікі Н. К. Б у 
лыга, О. П. Ліхачова.

У будучим  мы мяркуе.и пра- 
цягваць работу разам з супрацоу- 
нікамі інститута гісториі АН  
БССР з тым. каб у бллжэйшыя два  
гады правесці суцэльнае вы вучэн
не грамат, выкупных актау і інвен- 
тароу усіх беларускіх губерній. Мы 
упэунены, што студэнты йстарыч- 
нага факультэта прымуць у  гэтай 
рабоце самы актыуны йдзел.

М. ФРЫДМАН, 
дацэнт.
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