
Мы— за трывалыя веды, 
ведьміеракананні

У Беларускім дзяржауным уні- 
версітзце імя У. І. Леніна коль- 
касць студзнтау-завочнікау толькі 
за апошнія дзесяць гадоу узрасла 
з 1484 да  3657, а паспяховасць у 
мінульш 1962/63 навучальным го- 
дзе узрасла, у параунанні з папя- 
рзднім, з 74 да  86 працэнтау.

Павышэнне паспяховасці студэн. 
тау-завочнікау тэта вьінік перш 
за усё узросшага узроуню вучэб- 
най работы кафедр, дэканатау, 
Вучоных Саветау, партыйна-гра- 
мадскіх арганізацьій, рзктарата 
універсітзта.

Н а кафедры гісторьіі КПСС, 
дыялектычнага і гістарьічнага ма- 
тзрьіялізму, тзорьй і практьікі 
партыйиа-савецкага друку, замеж- 
най літаратурьі, фізіялогіі раслін, 
хрыбетных жывёл і інш., на Ву
чоных > Саветах філалагічиага, бія- 
лагічнага і інш. факультзтау сістз- 
матычиа узнімаюцца, абмяркоу- 
ваюцда пьітанні паляпшзння ву- 
чэбнай работы і шэраг іншьіх пы- 
танняу.

Палепшыуся састау выкладчы- 
кау, якія працуюць на завочны'м 
факультэце. Большасць з іх — 
работнікі ст.ацыянара, у прыват- 
насці, прафесары В. I. Сцяпанау, 
Г. Г. Вінберг, П. Ф, Ракіцкі.  I. М. 
Сяржанін, Л. М. Шнеерсон," В. А. 
Дзяменцьеу і інш., дацэнты Н, О. 
Цэтэрман, С. В. Калішзвіч, В. А. 
Захарава, В. М. Сікорскі і інш.

Больш аператыуна і поуна за- 
давальняе цяпер бібліятзка уні
версітзта запатрабаванні студзн
тау-завочнікау на вучэбную літа- 
ратуру. Павьісілася вучэбная дыс- 
цьіпліна завочнікау, пераважная 
іх частка якасна і у тзрмін вы- 
конвае вучэбны план і прадугле- 
джаныя і'м вучэбныя заданні. Па- 
меншыуся адсеу студзнтау-завоч
нікау, узрос працзнт вьідатнікау. 
Многія з поуиай аддачай сіл па- 
спяхова спалучаюць вучобу з р а 
ботай. Прикладам сур’ёзных ад- 
носін да вучобы могуць служыць 
студэнты А. Е. Саковіч (6 курс 
біяфака), В. С. Саучанка (3 курс 
аддзялення рускай мовы і літара- 
туры), А. К. Казаннікау (4 курс 
аддзялення рускай мовы і літара- 
туры), Л. М. Некала (5 курс ад 
дзялення рускай мовы і літарату- 
ры), Н. В. Драбушзвіч і Н. І. Каз. 
лоуская (2 курс аддзялення бела- 
рускай мовы і літаратурьі), Т. 1. 
Свекла (3 курс аддзялення бела- 
рускай мовы і літаратурьі), Н. І, 
Коуш, Сачкоускі (4 курс ад
дзялення беларускай мовы і лі- 
таратуры), А. 1. Косцічау (аддзя- 
ленне філасофіі), 1. Ф. Якаулеу, 
(4 курс аддзялення філасофіі), 
А. І. Ііанькоу, Н. Б. Ласінскі (ад- 
дзяленне гісторьіі) і інш.

У мінульїм навучальным годзе 
у цэлым паспяхова прайшла аба- 
рона дыпломных работ і здача 
дзяржауных экзаменау. З 470 вы- 
пускнікоу 451 атрымау дыплом аб 
заканчзнні універсітзта. Новы ат- 
рад спецьіялістау папоуніу рады у 
многіх галінах народная гаспадар- 
кі рзспублікі.

Нашы поспехі был і б яшчз 
больш значньїмі, калі б мы пера-
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адолелі некаторыя цяжкасці і, га- 
лоунае, калі б мы пазбеглі нека- 
торых істотних недахопау у ра- 
боце.

Слабым месцам вучобы пзунаіі 
часткі студзнтау-завочнікау з ’яу- 
ляецца нізкая паспяховасць, невы
сокая якасць засваення вучзбнага 
матэрыялу у вьініку слабай сама- 
дьісцьіпліньї, няумення паспяхова 
спалучаць вучобу з работай. 
Апошняе вьіклікае у некаторай 
часткі завочнікау імкненне за 
шэсць гадоу вучобы атрымаць не 
веды, а дыплом, разлічваючьі т а 
кім чынам прыкрыць сваё невуц- 
тва універсітзцкім значком. Такія 
студэнты з году у год, ад сесіі да 
сесіі, маскіруючьіся усялякімі да- 
ведкамі, імкнуцца. не перагрувашч- 
ваючы сябе, перабірацца з курса 
на курс. Здавальняючая адзна- 
ка — вось канчатковая і вышэн- 
шая мзта для такіх студзнтау. 
1 дасягаецца яна нярздка у вьіні- 
ку двух-трох. заходау.

Наприклад, Л. В. Шзршань (З 
курс аддзялення рускай мовы . і 
літаратурьі) мела иездавальняю- 
чую адзнаку і два незалікі за зі- 
мовую і летшою сесіі. Яна толькі 
пасля чатырохразовай здачы, на- 
рэшце, здолела атрымаць станоу- 
чую адзнаку па курсу старажыт- 
иа-славянскай мовы. Прикладна 
такімі ж  «поспехамі» у вучобе 
вызначаюцца ї .  П. Рабунец (2 
курс аддзялення рускай мовы і 
літератури) — студзнтка з 1957 
года, Г. Г. Бялькевіч і А. С. Бон
да (2 курс аддзялення журналіс- 
тьікі), М. А. Смірноу (4 курс ад 
дзялення- журналістьікі), .які-. ко ж 
ную сесію заканчвае з «хвастамі», 
Ё. Н. Леучанка і Н. М. Князеу 
(З курс аддзялення гісторьіі), 
А. Ф. Рудзінскі (2 курс аддзялен- 
ня гісторьіі), В. Т. Лучакоу (6 
курс аддзялення гісторьіі), В. Г. 
Кобрын (3 курс філасофіі), Ф. Б. 
Феакцістау і В. І. Барздая  (2 курс 
аддзялення філасофіі).

Агулыш культурны узровень 
пзунай часткі завочнікау пакідае 
жадаць лепшага. Аб гэтым можна 
меркаваць па паводзінах, мове, 
пісьмах, заявах і г. д., якія дзка- 
нат атрымоувае у свой адрас. З в и 
чайним лічьіцца сярод некаторых 
студзнтау хадзіць па вучзбнаму 
корпусу, заходзіць у аудьіторьіі і 
кабінети у паліто і шапках, ку- 
рьгць і кідаць акуркі дзе прыйдзец- 
ца, нават у аудыторыях. А чаго 
вартыя выразы у мове некаторых 
студзнтау! Справа дайшла да та- 
го," што у мінульш навучальным 
годзе стараста адной з груп скар- 
дзіуся на студзнта філфака, які з 
першага курса дазваляу сабе гру-

оасць і нетактоунасць у адносі- 
нах з таварьішамі. Тэты студзнт 
атрымау спагнанне.

Або паглядзі.м «сачьіненні» не
каторых студзнтау- завочнікау, 
кожны радок якіх мае стылёвыя і 
нават граматычныя памьілкі. Цяж- 
ка паверыць, што у заяве на ад- 
нон старонцы можна зрабіць 10— 
15 памылак. І піша такую заяву 
студзнт універсітзта і нярздка фі- 
лалагічнага факультзта!

Адиьім са шляхоу пазбаулення 
універсітзта ад такіх выпадковых 
студзнтау з ’явяцца кантрольныя 
дыктанты па рускай мове, якія 
уводзяцца у гэтым семестры, аба- 
вязковыя для студзнтау усіх кур
сах і усіх аддзялеиняу завочнага 
факультзта.

Адсутнасць самадьісцьгаліньї і 
адказиасці за якасць засваення 
вучзбнага матэрыялу растлумач- 
ваецца фармальньїмі адносінамі 
некаторай часткі студзнтау да  вы- 
канання розных вучэбных задан- 
няу і асабліва . кантрольных пісь- 
мовых работ.

На якія толькі хітрьікі не ідуць 
асобныя завочнікі у жаданні ашу- 
каць выкладчыка! Але яны забы- 
ваюць, што ашукваюць толькі ся
бе, а не каго-небудзь іншага. аб- 
крадаюнь ва усіх адносінах. Аб 
гэтых студзнтах шмат ужо гава- 
рылася і пісалася, але яны, на 
жаль, яшчз ёсць.

У гэтым навучальным годзе на 
усіх аддзяленнях для прывядзен- 
ня у парадак тзрмінау выканання 
п іс ь м о в ь іх  работ уведзены графі- 
кі, якіх абавязаны прьітрьімлівац- 
ца усе студэнты. Знаходзяцца, 
аднак, людзі, якія не жадаюць 
признавань ніякіх графікау і ад- 
расау. Работы яны высылают, абы 
куды, нават у кабінети (як гэта 
зрабіла студзнтка Андросава з 
філфака), і абы калі. Аднак калі 
ім, на падставе заувагі да  вучзб
нага плана, мы высылаем паве- 
дамленні, а не вьіклікі, тады яны 
пачынаюць скандаліць. Так, на- 
прыклад, рабілі студэнты Агафо; 
нау з аддзялення журналістьікі, 
Рзмязевіч і Ігнацюк з аддзялення 
гістормі. Яны патрабавалі ад  дз- 
канау, якія пакаралі іх за недыс- 
цьіплінаванасць. тзрміновага рас- 
тлумачзння. Але растлумачзнні не 
задавольвал і, і яны пачьіналі аб- 
вінавачваць дзканау у бюракра- 
тызме, бяздушіньї і у інших зям- 
ных грзхах. Пісалі пісьмьі, слалі 
тэлеграмы у многія інстанцьіі са 
скаргамі на дэканаты і метады- 
стау. І не знайшлі адразу мужна- 
сці прызнаць сваю памылку.

Праяуленнямі згаізму, недыс- 
цьіплінаванасці, разбзшчанасці ха- 
рактарызуюцца паводзіньї знач- 
най, на жаль, часткі завочнікау у 
інтзрнатах, аудыторыях,1 бібліятз- 
ках. Такія студэнты сустракаюцца 
на усіх факультетах, асабліва на 
юрыдычным, геаграфічньїм і гіс- 
тарычным. Гэта яны пераутвара- 
юць пакоі інтзрнатау у свае ква- 
тэры, дзе маюць права паводзінь

 (Заканчэнне на 2 стар.).

Парады 
старэйшых

Не бойуеся оамыдщца
Студэнты 3 курса філалагічиага факультзта 

здалі дзяржауны экзамен па замежнай мове. 
Толькі невялікая частка паказала выдатныя і 
добрыя веды у межах пройдзенага матэрыялу. 
Многія адказвалі здавальняюча. А семнаццаць 
чалавек атрималі нездавальняючып адзнакі.

У чым ж а  справа?
Абвінавачваюць, часам, сярэднюю школу. У ней- 

кай ступені, гэта справпдлїва. Не заусёды выклаД- 
чык аказваецца на вьішьіні, на вывучэнне замеж 
най мовы выдзяляецца мала часу — пералік аб’- 
ектыуных і суб'ектыуных цяжкасцей можна бы
ло б прадоужыць. Але наша мэта — мабіліза- 
цыя, а не дзмабілізацьія.

Таму мы, ведаючы, што значыць авалодаць за
межнай мовай, звяргаемся да нашых студзнтау з 
парадай, як трэба рабіць, каб замежная мова бы
ла не прадметам, ад якога хочацца пазбавіцца, 
а сродкам зносін.

Вы, таварышы, пэуна, чьггалі артыкулы аб тым, 
як авалодаць мовай самастойна і у карогкі тзр
мін. Артыкулы гэтыя усхвалёуваюць, а потым, 
на жаль, забываюцца. 1х асноуныя палажзнні зво- 
дзяцца да  простай формулы; «Пажадаць, паста- 
в:ць мэту і штодзённа працаваць». А мы дапа-

маглі б раныянальна арганізаваць работу. Як нам 
хацелася б, каб заняткі мелі не кантралюючы, 
а кансультуючы характер, каб мы не прьімушалі, 
а падказвалі, папраулялі, адказвалі на пьгганні!

У нашых умовах самастойную работу можна 
арганізаваць такім чынам: спецыяльную літарату- 
ру кожны чытае сам; на бытавую тэматыку і па 
газетных питаннях трэба весні гутарку з партнё
рам, і не бойцеся тут памыл'щца; у аудыторьп 
райцеся аб тым, з чым самі не справіліся самі 
і што ханелі б лепш ведаць.

Так, пры строгай самадьісцьіпліне і добрай ар- 
ганізацьіі самастойнай работы замежная мова 
можа стаць сродкам абмежаваных і нават сва- 
бодных зносін.

Загадчьжі кафедр замежных мовау 
Т. Ф. КАВАНАВА,

Н М. ПОЛАЗАУ,
Б. П. БАРКОУСКІ.

; Вядома, у аспіринтау няма зал ікових кніжак. 
і У аспіранта ж кафедры палітьічнай жаноміі Мі- 
; калая Базылева яна маецца — заліковая кнінска 
І студзнта-завочніка інститути замежных моваі). 
і Гзтимі днямі ён паспяхова здау чарговую сесію.

Калі вучыцца РЭЙД

па-сапрауднаму
Чарговая экзаменацыйная сесія у завочнікау у разгары. 

Як ж а праходзіць яна у біелагау? Як адчуваюнь сябе тыя, 
хто трымае справаздачу за семестр?

Удзельнікі рэйдавай брыгады «Беларускага універсітзта» 
наведалі біялагічньї факульгэт і папрасілі раеказаць аб гэтым 
метадыстку Надзею Вікенцьеуну Зібо.

— Зауважаецца такая заканамернасць, — гаворыць 
Н. В. Зібо, — хто своечасова і якасна выконвае кантрольныя 
работы, той паспяхова здає і экзамены. Магу назваць у яка- 
сці прикладу 1мёны студзнтау А. Саковіча, Н. Буланава і ін
ших, якія з першага да апошняга курса вучацца выдатна. 
І поспех іх у тым, што яны карпатліва і старанна займаюцца 
да экзаменау. удумліва працуюць з кнігай.

Добра паспявае пераважная большасць студзнтау фа
культзта. Але ёсць і такія, што спадзяюцца на «як-небудзь». 
Ці не аб гэтым сведчыць прыклад са студзнтамі Лабкові- 
чам і Казмерчыкам, якія прьіслалі кантрольныя работы, спіса- 
ныя у таварышау? Ясна, што і экзамены яны, дрэнна пад- 
рыхтаваушыся, будуць спрабаваць здаць несумленным шляхам. 
Але ж вядома, да чаго гэта вядзе: фініш можа быць горкім.

Мы паглядзелі журналы рзгістрацьіі і ведамастныя лісткі 
кантрольных работ. Здзвігі сёлета, у параунанні з мінульш 
годам, ёсць. Наприклад, значна скарацілася колькасць ра
бот, выкананых нясвоечасова а таксама работ, вернутих 
студэнтам на дапрацоуку.

Есць на факультэце і свае цяжкасці. Адна з іх заклю- 
чаецца у тым, што специфіка вывучаемых дисциплін патрабуе 
больш працяглага знаходжання студзнтау ва універсітзце.
I перш за усё таму, што завочнікі павінньї займацца даслед- 
ніцкай работай у лабараторыях факультзта. Таму вьікладчьікі 
сгараюцца усё рабіць для таго, каб больш поуна выкары- 
стаць для лабараторных работ перыяд сесії. Мы наведалі ла- 
бараторыю кафедры фізіялогіі бесхрыбетных жывёл і перака- 
наліся, што умовы для работы завочнікау тут такія ж, як і у 
студэнтау стацыянара.

Лабараторыя добра абсталяваная. Многа тут і памочні- 
кау студэнтау. такіх, як супрацоуніца Ольга Васільеуна Ка- 
сцюк, стажоры Станіслау Гаурылау, Ала Кузняцова, 1на Ра- 
сошка. Тут два лабаранты і чатыры аспіранти. Завочнікам 
ёсць у каго спытаць, ёсць з кім параіцца. Пры жаданні, зра
біць у лабараторьіі можна многае.

Што датычыцца да умоу для выканання заданняу на дом, 
то трэба адзначыць, што значна палепшьіліся і яны]

Адным словам, умовы для вучобы б!ёлагау был! створа- 
ны, і многія студэнты добра вьїкарьістоувалі іх. На сесію яны 
прьіехалі падрыхтаваным). Так мяркуюць аб сваіх ведах дру- 
гакурснікі Васільеу, Селязнёу, пяцікурснікі Харчанкава, Акся- 
новіч. Баяцца экзаменау і залікау толькі тыя, хто не рыхта- 
вауся да іх. Што ж, кожны пажне тое, што пасея*у.

Рэйдавая брыгада «Беларускага універсітзта»— 
група з 9 студэнтау 3 курса завочнага 

аддзялення журналістьікі.



(П аяат ак на 1 стар.).'

сябе як хочуць, аудьіторьіі — у 
свае асабістьія кабінети, кнігі ї 
падручнікі, праудамі і няпраудамі 
узятыя у бібліятзках, — у сваю 
асабістую літературу, якой яны як 
хочуць і колькі хочуць карыста- 
гоцца. На працягу году і больш 
карыстаюцца падручнікамі з уні- 
версітзцкай бібліятзкі студэнты 
Козел (матфак), Верамейчык (геа- 
фак), Сідарау (гістфак), Карабко, 
Мірановіч (гістфак) і іншьія. їх 
зусім не турбує хваляванне тава- 
рышау па курсу, якія з-за іх не 
могуць атрымаць неабходную лі- 
таратуру. Такія факты паводзін 
нашых студзнтау не сумяшчадь- 
ныя з правіламі сацьіялістьічнага 
супольнага жыцця.

Парушзнне вучзбнай дьісцьіплі- 
ны завочнікамі растлумачваецца, 
у асобных выпалках, недьісцьіплі- 
наванасцю саміх выкладчыкау. 
Нягледзячы на неаднаразовыя 
указанні рзктарата і дзканатау 
аб неабходнасці павышэння яка- 
сці і своечасовага рзцзнзіравання 
кантрольных работ завочнікау 
асобныя вьїк.тадчьікі з гзтьімі ука- 
заннямі не лічацца. Карыстаючы- 
ся бескантрольнасцю з боку загад- 
чыкау кафедр, яны безадказна, 
фармальна ставяцца да такога 
важнага віду вучзбнай работы, як 
рзцзнзіраванне пісьмовьіх работ. 
Многія з выкладчыкау не улічва- 
гаць таго, што рзцзнзіраванне у 
сістзме завочнага навучання па- 
вінна з’яуляцца адной з асноуных 
форм кірауніцтва самастойнай 
работай завочнікау і сродкам кан- 
тролю над выкананнем імі вучзб- 
нага плану. Значьіць, выкананне

за трывалыя веды, ведьніеракананні
пісьмових работ не заусёды і не 
усюды можна замяніць, наприк
лад, залікам, як гэта рзбяць не- 
каторыя кафедры, рзцзнзіраванне 
не зводзіцца да праверкі пісьмо- 
вай работы, як гзта має месца у 
школе.

Між тым, рзцзнзіі некаторых 
выкладчыкау (Стзбуля, Кацібні- 
кава, Апацёнак, Зубава і інш.) 
не адпавядаюць патрабаванням. 
бо па сутнасці з ’яуляюцца больш 
фармальнай адпіскай, чым рэцэн- 
зіяй. Такія рзцзнзіі не вучаць сту
дзнтау. Яны толькі канстатуюць 
або дадатныя моманты, або па- 
мьілкі, якія дапушчаны студзнтам. 
Не даецца аналіз памылак, не 
указваюцца шляхі іх ліквідавання, 
карасей, яны не з ’яуляюцца пісь- 
мовай кансультацыяй для завоч- 
ніка.

Аб несур’езных адносінах нека
торых выкладчыкау да  пісьмовьіх 
работ завочнікау сведчаць стылё- 
выя і нават граматычныя памыл- 
кі у іх рзцзнзіях.

Не вьітрьімліваюцца і тзрміньї 
рзцзнзіравання кантрольных р а 
бот. Ці можа быць добрая тая рз- 
цзнзія, што паслана праз 2—3 ты- 
дні, замест 3—4 дзён, калі тзрмін 
выканання работы ужо скончыуся 
і студзнт не мае магчьімасці зра- 
біць работу у другі раз пры не
абходнасці?

Ракорды безадказнасці у гэтых 
адносінах устанаулівае выкладчык

кафедры беларускай мовы М. І. 
Сыракваш. Яго вучэбная нагрузка 
выконваецца ім у асноуным на 
завочным аддзяленні праверкай 
пісьмових работ. Канешне, такое 
размеркаванне . вучзбнай нагрузкі 
на кафедры беларускай мовы не 
можа быць апрауданым. Д а  т а 
го ж. сам М. I. Сыракваш меся- 
цамі не цікавіцца паступленнем 
пісьмових работ і як правіла бя- 
рэ іх пасля неаднаразовых напа- 
мінау. Так было і у гэтым наву
чальным годзе. У пачатку снежня 
тав. Сыракваш узяу сорак работ, 
якія уж о з тыдзен'ь праляжалі у 
дэканаце, бо знайсці выкладчыка 
і уручыць яму работы не пред
ставлялася магчымым. Праверка 
гэтых работ працягвалася больш 
месяца і, калі б не званкі і пісьмьі 
дэканата у адрас тав. Сыракваш, 
то, пэуна, не была б закончана да 
летняй сесіі.

Асобныя студэнты. усклапоча- 
ныя такой доугай праверкай, вы- 
сьілалі иауторныя работы, пісалі 
законныя скаргі у дэканат. Усіх 
гэта турбавала, толькі не тав. Сы
ракваш. Такі ж  алімпійскі спакой 
у адносінах да рзцзнзіравання р а 
бот, у приватнасці, у тт. Пётуха, 
Ганчаровай і некаторых інших.

У цэлым, асобныя кафедры ус- 
памінаюць аб існаванні завочні
кау толькі пасля паступлення ад- 
паведных загадау рэктара. Так, 
на некаторых кафедрах толькі пе- 
рад самым пачаткам зімовай се

сіі бьілі размеркаваны даручзнні вінньї быць для студэнта чужьімі 
аб чьітанні лекцый і правядзенні думкамі, яны павінньї пераплау- 
семінарскіх заняткау з завочніка- ляцца у свае уласныя пераканан- 
мі. Такая практика работы ка- ні і вывады. 
федр прьіводзіць да невысокай
якасці вучзбнай работы асобных * Іалавеку камуністьічнага гра- 
выкладчыкау на завочным фа- мадства, — як справядліва заува- 
культэце. жыу у гзтай. сувязі тав. Л. Ф.

^сё  яшчз нізкі ідзйньї узровень Тльічоу у дакладзе на чзрвень- 
лекцый для завочнікау, асабліва *  Пленуме ЦК КПСС -  па
па цыклу прыродазнаучых дыс- 1 ^
цьіплін. Вьікладчьікі гэтых прад- тРэбна не проста сума фактау і 
метау лічаць. што ідзйнае узброй- правіл, а гльїбокія веды, веды— 
ванне студзнтау — справа толькі перакананні, асветленыя вялікімі 
выкладчыкау грамадскіх навук. ідзямі камунізма>>.

Адсюль веды студэнтау па пры
родазнаучых навуках носяць, ча
сам, иесістзматьізаваньї характер, 
яны не могуць таму сфарміраваць 
цвёрдыя ідзйньїя перакананні. 
якія, як паветра, неабходныя спе- 
цьіялістам любой галіньї ведау.

Вялікую ролю у фарміраванні 
камуністьічнага светапогляду па- 
вінна адыграць новая дисциплі
на, якая уведзена у гэтым наву
чальным годзе у вышэйшых на- 
вучальных установах краіньї, — 

Самі па сабе гэтыя перакананні £УРС асноу навуковага камунізма, 
важныя таму, што у савецкага „ прьізваньї стаць^ адным з важ- 
чалавека павінньї быць не толькі неИШЬІХ сродкау ідзйнага вьіха-
веды спецьіяліста, але і сзрца пат- 
рыёта грамадзяніна краіньї Саве- 
тау.

вання моладзі фарміравання чала, 
века новага грамадства. Тым 
большую увагу павінньї удзяліць 
яму завочнікі, якія самі у боль- 

Нам у гэтых адносінах не варта шасці выхоуваюць савецкую мо- 
забываць аб неабходнасці фармі- ладзь. 
раваць у працзсе навучання строй
ны навуковы светапогляд. Прак- Інтарзсьі будауніцтва камуніс- 
тычна гзта азначае, па Леніну, да- тычнага грамадства патрабуюць 
магацца, каб вывады камунізма рашучага паляпшзння на сучас- 
аоапіраліся на веданне асноу на- ным этапе усёй нашай вучзбна- 
вук, сталі уласньїмі вьівадамі, не- выхаваучай работы. І мы абавя- 
пазбежньїмі з пункту гледжання заны гэта зрабіць з дапамогай 
сучаснай адукацьіі. Веды не па- рзктарата і партийных органау'.
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Н е з а б ы у н а е
і вось мінула шзсць гадоу упар- лінскай, Е. Л. Бондара.вай, Р. В. 

тай вучобы, настойлівай і напру- Булацкім, В. І. Дубовіку, М, С. 
жанай працы, поунай велічнага Зярніцкім, Б. П. Міцкевіцу, Н. А. 
захаплення, вялікай радасці і Сніцаравай, М. Я. Цікоцкім, Д. Я. 
шчасцй. Мы, журналісти, прийшлі Фактаровічу і інших, 
ва універсітзт з газегнага фронту. Вельмі многае робіць кафедра 
Многія з нас прайшлі дагзтуль журналістьікі, каб будучыя работ- 
немалую школу жыцця, набилі нікі друку атрьшалі грунтоуныя, 
нямала ведау, авалодалі нялёгкай трывалыя тэарэтычныя веды. Ад- 
справай пяра, некаторыя ж зрабі- нак, на маю думку, у сучасных 
лі у журналістицьг толькі першыя умовах гэтага* недастаткова. Трэ- 
крокі. ба, каб журналісти, якія заканч-

Здавалася. што ж больш трэба? ваюць універсітзт, не толькі умелі 
Працуіі і годзе! Але. пераступіу- пісаць газетныя матэрыялы, але 
шы парог універсітзта, мы па- і практична валодалі стзнаграфі- 
знабміліся з многімі новимі для яй, машинапісам, фотасправай. 
нас питаннямі, справам!, якіх да- Сярод завочнікау ёсць многа та- 
гэтуль не ведалі. Гльїбокія змяс- варишау, што працуюць на ра- 
тоуныя лекциі наших выкладчы- дыё. Неабходна, каб на кафедры 
кау сустрэчы з вопитнимі жур- падумалі і аб гэтай галіне жур
налістам! рзспублікі, газетная налістикі. Журналістау трэба ву- 
практика, якая праводзілася з за- чиць рабіць заліси на магнітафо- 
вочнікамі як ва універсігзце, так не, мандіраваць пленкі, арганізоу- 
і у рзспубліканскіх газетах, ажыу- ваць рэпартажы. 
леныя диспути, Гарачыя абмер- Крытэрыям вучобы з’яуляецца 
каванні напісаних завочнікамі ма- практика. На маю думку, трэба у 
гэрыялау на практичных занят- час сесіі або у прамежках пам!ж 
ках — усё гэта яшчэ больш па- імі, каб студэнты працавалі у рз- 
гльїбіла веды, памножила навикі дакциях, каб работнікі газет і ча- 
журналісцкага майстэрства. согіісау сумесна з практикантамі

Характерна, што людзі, якія виязджалі у камандзіроукі, дапа- 
сёлета пакідаюць аудиториі уні- магалі ім арганізоуваць матэрыя- 
версітата, — гэта, у асноуным, ли, вучилі, як неабходна на мес- 
здольныя журналісти. Рзспублі- цах праводзіць масавую работу
канскаму читачу добра вядоми з рабселькорамі. Вы помніце, дарагія чытачы,
!мёны журналістау-завочнікау Ва- Трэба часцей арганізоуваць вы- пад такім загалоукам у нумары 
сіля Праскурава, Івана Панчан- пуск вучзбнай газеты «Журналіст» нашай газеты ад 31 снежня міну- 
кі, Мікалая Грыцана, Дзмітрьія сіламі завочнікау непасрэдна у лага года быу надрукаваны матэ-
Калбасава, Уладзіміра Касько і калгасах, саугасах, на прадпрыем. рыял аб студзнтцьі-завочніцьі завочнага факультзта’ Марыя Ба' 
многіх інших, хто часта виступає ствах. Пажадана практыкаваиь, 1 курса юрыдычнага факультзта чыла.. Яна пазнаеміча цзяйчыну з 
з цікавимі, па-мастацку напісани- каб завочнжі виконвалі у «Жур- Розе Васільчьік, якая знаходзілася вучэбным планам дала спісьі не- 
мі нарисамі, хвалюючимі карэс- налісце» абавязкі рэдактара, сак- на лячзнні у адной з мінскіх клі- абходнай літаратурьі 
пандзнцьіямі. живым! замалёука- ратара, загадчика аддзела. нік. Выказвалася там прапанова аб На гэтым візітй у клініку скон-
мі, рзпартажамі. Яны добра ус- Неабходна больш глибока вы- тым, каб факультэт дапамог Розе цьіліся, бо неузабаве Розу вьіпі- 
ведамляюць тыя ганаровыя зада- вучаць аканоміку народнай гас- падрыхтавацца да зімовай экза- сал; з бальніцьі і мы пав’іншава-
чы, якія пастаулены НК КПСС падаркі, вучыцца самастойна ра- менацыйнай сесіі. л ; яе 3 выздарауленнем Але фа-
у привітаннні Першаму з’езду біць зканамічни аналіз гаспадар- Гзтьі.мі днямі карэспандэнт га- культэт і тут патурбавауся аб сту-
журналістау: у нашай краіне друк чай дзейнасці прадпрыемства, кал- зеты «Беларускі універсітзт» гута. ДЭНтцы: ёй дадзена магчымасць
з’яуляецца неад’емнай часткай ду- гаса. саугаса, глибока разбірацца рыу з дзканам факультзта В. А. з д а в а ц Ь экзамены не у перыяд се-
хоунага жыцця народа, а журна- ва унутрыгаспадарчым разліку і Дарогіним аб тым, што было ср а

Ператска дружбы
К луб інтзрнациянальнай дружбы Б Д У  імя У. І. Леніна  

і К луб міжнароднай дружбы Познаньскага універсітзта 
імя А. М іцкевіча. Паміж гзтьші маладз'ежньїмі арганізацьія- 
мі началася цяпер сяброуская перапіска аб жьіцці. вучобе, 
добрых справах студзнтау абедзвух вышэйшых навучальных  
устаноу. На адрас К луба інтзрнациянальнай дружбы, а так- 
сама асобным членам К ІД а  приходзяць шмат пісьмаі) ад за
межных сяброу, ад клубау друж би інш их вну краіни. 
На зды мку вы бачыце членау К ІД а за читаннем сяброускай 
пошты.

Вяртаючыся да надрукаванага

„КАЛІ ПОБАЧ СЯБРЬГ
Яна давала дзяучыне кансульта- 
цьіі па незразумелых питаннях, 
забяспечыла неабходнай літарату. 
рай. Наведвала Розу і сакратар

назауседы застанецца у памяці 
вьіпускнікоу. Толькі з шчырай 
удзячнасцю студэнты адгукаюцца 
аб сваіх выкладчыках А. І. Апе-

. „ - . „ —, _ па меры падрьіхточкі да  їх,
галінои інших питаннях, яшчз больш на- зроблена за тон час, што праншоу яна атрьімлівае кваліфікаваньїя

пасля апублікавання матэрыялу. кансультацьіі у нашых выкладчы- 
Вось што расказау Васіль Аля- кау. \ МЬ! упэунены, што Роза 

ксандравіч Дарогін. клініку да Васільчьік паспяхова здасць экза- 
Розы Васільчьік двойчы прыхо- меньг. 
дзіла кандидат гістарьічньїх навук Ж адаєм  ёй поспехау'
Валянціна Васільеуна Сарокіна. ' ‘ ' '

лістьїка — важнеишаи
партыйнай і грамадскай дзейна- блізіць навучанне да практьікі 
сці. жыцця, да практьікі камуністьіч-

Шэсць мінульїх гадоу. Тэты час нага будауніцтва.
М. БЕЛЬСКІ, 

член Саюза журналістау 
СССР, студант-завочнік 

6 курса аддз. журналістьікі.

! Беларуская м атэм аты чн ая канферэнцыя
З 25 па 28 студзеня у галруньш корпусе універсітзта пра- 

ходзіла Першая Беларуская матэматычная канферэнцыя. У яе 
рабоце удзельнічалі вучоныя вышэйшых навучальных уста
ноу, навуковых устаноу, вьікладчьікі матзматнкі у школах, 
рзспублікі, госці з Масквы, Ленінграда, Кіева, Свярдлоуска, 
Растова-на-Доне і іншьіх гарадоу краіни.

На плянарным пасяджзнні 25 студзеня з привітальним 
словам да удзельнікау канферзнцьіі звярнууся Міністр вы- 
шэйшай, сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальнай адукаиьіі 
БССР прафесар М. В. Дарашзвіч.

Работа канферэнцы! праходзіла у  шасці секиыях.

М ІН С К -Б А К У

28 студзеня у спартыунай 
зале БДУ адбылася тавары- 
сцкая сустрэча гаидбаліс- 
тау БДУ і Бакінскага меды- 
цьшскага інстьітута. Абе- 
дзве гульні вьиігралі нашы 
спортсмены: жанчыны — з 
лікам 13:3 (6:1), а м уж чи 
ны—з лікам 18:12 (6:5).

С. ЗУБОВІЧ, 
студзнт І курса вячэрняга 

аддз. геафака.

ДАРЯГІЯ Т Я В Я Р Ы Ш Ы !
Х т о любіць мастацкую літаратуру, п р а б у е  у  ёй  

свае сільї, піша апавяданні, нары -сы , верш и  — 
уступайце і) літаратурнае аб’яднапне при рздак- 
ц и і газети «Міненая прауда». У  літаб’яднанні бу- 
дуць абмяркоувацца твори починаю чих, аргані- 
зоувацца лекц и і па питаннях майстэрства, су
стрэчы з пісьменнікамі. Л епш ия твори, рзкамен- 
давания літаб’яднаннем, будуць перыядыяна 
друкаващ а у  «Мінскай праудзе».

Запісацца у літаб’яднанне, а таксама атрымаць 
неабходныя даведкі можна у ідзалагічньїм аддзе
л е  р зд а к ц ь іі (тзл. 3-16-23)

ЇІадручнік
жьщця

У мінулую суботу- студэнты пя- 
тага курса вячэрняга аддзялення 
журналістьікі здавалі экзамен па 
рускай савецкай літаратурьі. Гэта 
было своеасаблівьім выпрабаван- 
нем на сталасць людзен, якія 
вьфашьілі прьісвяціць жыццё вы- 
сакароднай і нялёгкай працы ж ур
наліста. і трэба сказаць, што 
большасць з іх паказала добрыя 
і трывалыя веды.

Адказвае студэнт Б. Рззнік. 
Упэунена і дакладна асвятляе єн 
питанні білета, добра разбіраецца 
у дадаткових питаннях. У яго за- 
лікоуци з ’яуляецца заслужанае 
«видатна». А. ГІацзвіч расказвае 
аб савецкім гістаричньїм рамане.
І перад слухачамі праходзяць 
Іван Грозны і Пётр Перши, Ба- 
лотнікау і Разін. Дацэнт Н. М. 
Рамашка задаволена.

Некаторыя студэнты паказалі 
дрэнныя веды па тзорьіі літарату- 
ры, бездапаможнасць пры адказе 
на питанні, якія патрабуюць па- 
раунаучай характарьістьжі або 
шьірокіх абагульненняу. На вьші- 
ках экзамену адбілася і дрэннае 
наведванне лекцыйных заняткау. 
Экзаменатару удалося пазнабміц- 
ца з некаторьімі студзнтамі толь
кі у час экзамену. Прапусціушьі 
шмат лекцый і не пргрштаушы 
творау па праграме, некаторыя 
вячзрнікі апьінуліся на экзамене 
у вельмі цяжкім становішчьі.

У студэнтау вячэрняга аддзя
лення наперадзе яшчэ год напру-' 
жанай вучобы, і, пакуль не позна, 
асобныя з іх павінньї карэнным 
чынам змяніць свае адносіньї да 
савецкай літаратурьі — нашага 
падручніка жыцця.

І. Ж А М Ч У Ж Н Ы .

Рэдактар М. ІОСЬКА.

Адрас рэдакцьм;
Мінск, Унірерсітзцкі гарадок, 

галоуны корпус, 212. Тэл. 2-07-19.
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