
АЗЕНЬ С Ё Н

ЗАВ0ЧН1КУ—ВЕДЫ ШЧОДРЫЯ,  ПОУНЫЯ!
М1нулы наву-чальны год на за- 

вочным ф акультэце пакавау, што 
дэканаты, кафедры, партыйныя i 
грамадсктя аргангзацьп нашага ун1- 
в е р атэт а  правял1 значную работу 
па далейшаму лалепшанню 1 уда- 
сканаленшо навучальнага працэ- 
су. Так, да работы з завочншам1 
был! прыц'ягнуты лепшыя е!лы 
штатнага прафесарска-вьгкладчыц- 
■кага калектыву. У выш ку — знач
ка павыстуся узровень лакцый? се- 
мгнарстйх заняткау. За даты ж  час 
бы ла праведзена другая навукова- 
метадычная канферэнцыя, на па
радку дня якой была проблема за- 
вочнага навучання. У.дзель,н1чал1 у 
ёй усе кафедры  ун!верс!тэта. Уся- 
го . было заслухана i  абмеркавана 
семдзесят два навукованметадыч- 
ныя даклады, тэз;!сы як!х папярэд- 
не выйшл! асобным зборйгкам.

Праробленая работа не магла не 
пауплываць на вучобу студэнтау- 
завочйгкау. Паспяхова выкаиала 
вучэбны план — восемдзесят пра- 
цэнтау. C yp’es'HbiMi адносшам1 да 
вучобы, глы боиМ  ведам! вылуча- 
ецца тая частка студэнцтва, якая 
вучыцца на суадпаведным проф1- 
лю работы аддзяленш . Сярод леп- 
шых студэнтау — I. Ф. Якаулеу 
(VI курс аддз. фш асофи), JI. А. 
Щ ванёнак (IV курс аддз. геагра- 
фИ), М. В. Драбушэвтч (IV курс 
аддз. беларускай мовы i лИарату- 
ры), А. Е. Байкоу (VI курс б!яла- 
г1чнага аддз.), Г. I. Сачок (II курс 
матэматычнага аддз.), П. I. Кале- 
H iK  (II курс аддз. беларускай мовы 
i  лиаратуры ), JI. А. Сталярчук 
(VI курс аддз. рускай мовы i лгта-

ратуры). Д ля гэтых студэнтау ву- 
чоба ва уш вератэц е стала самай 
важнай i адказнай задачай. На се- 
ciro яны з ’яуляю дца заусёды ста- 
ранна падрыхтаванымЕ Экзамена- 
тары заусёды задаволены iM i.

Але нельга гэтага сяазаць аб 
шшай частцы студэнтау, якая ма
ла працуе над лавыш эннем свайго 
навуксвага узроуню. Вось пры- 
к л а д :. быушы студэнт юрыдычнага 
аддзялення Дземчанка. Ва ушвер- 
е!тзт ён пастуийу у 1958 годзе як 
аператар студьп тэлебачання, у 
апошш час працуе 1нжынерам, а 
вучыуся - па спецыяльнасц! юры- 
ста. У 1962 годзе за невыканан- 
не вучэбнага плана быу выключай 
з  ушверс1тэта, але пасля неаднара- 
зовых абяцанак i  просьб мы зноу 
дал! яму магчымасць вучыцца. Ды 
дарэмна мы паверы ш  яму. У 1964 
годзе ён ладау заяву на акадэмЁч- 
ны адпачынак. Дэканат i тут пай- 
шоу насустрач гора-студэнту 
Мгльганула яшчэ паутары гады, 1 
тольк! тады Дземчанка успомшу, 
што ён ужо восьмы год студэнт, 
хоць студэнтам ён ужо не быу, 
справядл1ва выключаны за тое, што 
парвау усялякую  сувязь з ушвер- 
штэтам.

Ёсць i таю я студэнты (прауда, 
ix у нас мала), як!я хочуць лш вн 
даваць сваю запазычанасць або 
здаць той pi шшы экзамен несум- 
ленным шляхам. Так, студентка 
V курса аддзялення ricTopbii Трам- 
бщ кая «у сувяз! з заканчэннем 
тэрмш а здачы экзамена па новай 
ггсторы!», як яна irtinia ,у сваей тлу- 
мачальнай заптсцы, здала экзамен 
сама сабе, падрабЁушы п о д т с  вы- 
кладчыка. Такгм ж а чынам пасту
ш у студэнт II курса аддзялення ф н  
ласоф'И Януковтч са «адачай» эк
замена па нямецкай мове. Некато- 
рыя студэнты у ташх вьшадках 
стараюцца «выкруцщ ца» пры да- 
•памозе розных фштыуных даве-

дак, HKin «пацвярджаюць хваро- 
бу» студэнта. Дарэчы, некаторыя з 
ix такгм чынам «перахварэюць» 
за час вучобы ледзь не yciMi хва- 
ро!бама, якш  тольш ёсць на свеце. 
А хвароба у ix тольк! адна — не- 
дабрасумленныя аднооны  да сва- 
ix абавязкау.

У цэлым, аднак, трэба сказаць, 
што якаець падрыхтоук! студэнтау- 
завочнгкау у параунанн! са стацы- 
янарам патрабуе яшчэ большай 
ув-ari. Пры атульньш росце паспя- 
ховасщ у ix  дамшгруючай ацэнкай 
на ж аль пакуль што «здавальняю- 
ча» (74,6 працэнтау). Большасць 
студэнтау-1завочн1кау а» лепшых 
ацэнках нават i не мараць. 1х за- 
давальняе, як кажуць, «ш чыя». 
А з гэтым м1рыцца нельга.

Сёння, кал! патрабаванш  на 
вытворчасц! да опецыялгста знач- 
на павы йлш я, тройка у залш оуцы 
завочИша — сведчанне слабавата- 
>сщ яго ведау.

Адзначым, што асобныя каф ед
ры паменшыл! кантроль за якасцю 
правядзення вучэбных заняткау на 
завочным факультэце. Кал! на ета- 
цыянары наведванне i узаемана- 
ведванне лекцый з наступным аб- 
меркаваннем практыкуецца вельм! 
часта, то на завочным аб гэтым 
амаль не чугно.

Некаторыя кафедры вельм! ма
ла увап  аддаюць завочнаму наву- 
чанню. Яны не наюроуваюць сама- 
стойнай работы завочн 1кау у меж- 
сеФйны перыяд, не раопрацоува- 
гоць методык! самастойнай работы 
студэнтау па вывучэнню асобных 
дысцыпл1н, па вьжананню iMi кур- 
савых 1 дыпломных работ. Асоб
ныя вы«ладчык1 безадказна адно- 
сяцца да рэцэнз1равання кантроль- 
ных работ, п1шуць недобраякас- 
ныя рэцэнзИ — фармальныя ад- 
nicKi бее анал!зу станоучых i асаб-

(Заканчэнне на 2-й старонцы).

У чыт альнай за л е  6i6- 
л1ятэк1 ушве.рйтэта.

Фота А. КАДЗЕТА.

|—| АШ  ужверЫтэт —  самая ста- 
‘ рзйшая навучальная устано- 

ва у рэс-публ!цы. Ён быу створа- 
ны дзякуючь! перамозе Вял(кай
изастрычнщкаи сацыял1стычнаи
рэвалюцы!, Hani беларусн1 народ 
атрымау сваю самастсйнасць i 
дзяржаунасць. Ужо у першыя flHi 
юнавання рэспубл ini 6enapycKi 
урад абвясц!у аб аднрыцф у 
М1нску Дзяржаунага ужверспэта. 
Але гзтаму перашкодз!ла бела- 
польская акупацыя. Неузабаве
пасля вызвалення Мжсна, 30 наст- 
рычн:ка 1921 года, адбылося 
урачыстае адкрыццё ун!версЁтэта.

Амаль за сорак пяць год свай
го юнавання унЁверсЁтэт ператва- 
рыуся у буйны навуковы цэнтр 
падрыхтоуш высоканвалЁфЁкава- 
ных спецыялЁстау для народнай 
гаспадарн!, навукова - даследчых 
устансу, вышзйшых i сярэднЁх 
навучальных устзноу натай  рзс- 
публЁкЁ.

Зараз ва ужверЫтэце на 
дзесяцЁ яго факультзтах атрымлЁ- 
вае вышэйшую адукацыю 11.825 
студэнтау. У тым лЁку 4.232 за-
ВОЧНЁКЁ.

1х выхоувае в я л ё н ё  атрад вучо- 
кы х— 654 выкладчыкЁ, з ix 53 
дактары i прафесары, 242 канды- 
даты навук i дацэнты. Выкладан- 
не i выхаван.че студэнтау вядзец- 
ца на багатай базе навукова- 
даследчых лабараторый, ш м э т л ё к ё х  
набЁнетау, наштоунага навуковага 
абсталявакня. УнЁверсЁтэт мае бЁя- 
лагЁчную i бЁёлага-геаграфЁчную 
вучэбна-навуновыя станцыЁ, г ё с т о - 
рыка-архЁелатЁчны, мЁнералагЁчны, 
заалатЁчны музеЁ. Не тан дауно 
арганЁзавауся нумЁзматычны ка- 
бЁнет, як! нэлЁчвае наля васьмЁ 
тысглч рэднЁх старажытных макет,

я к ё я  знойдзены на БеларусЁ. У 
хуткЁм часе будзе адкрыт кабЁнет 
па сацыялогЁЁ.

УнЁверсЁтэт размешчан у адным 
з самых буйных будынкау, я к ё  
знаходзЁцца у цэнтры горада. Га- 
лоуны корпус унЁверсЁтэта усту-
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УН1ВЕРС1ТЭТ, 
У Я К I м  т ы  
ЗАЙМАЕШСЯ...

пае т о л ь к ё  Дому Урада. Але ня- 
гледзячы на тэта, прадаужаецца 
буйнае будаунЁцтва новых вучзб- 
кых карпусоу. На стадьн завяр- 
шзння знаходзЁцца корпус радыё- 
электронЁкЁ. ХуткЁмЁ тэмпамЁ узво- 
дзЁцца новы корпус хЁмЁчнага фа- 
культэта. Ён будзе забяспечаны  
самым навейшым навуковым аб- 
сталяваннем. У  яго светлыя i пра- 
сторныя аудыторьп прыйдуць сот- 
н ё студэнтау.

Для паспяховага навучання 
студэнтау унЁверсЁтэцкая бЁблЁятэ- 
ка мае больш паумЁльёна к н ё г  па 
самых розных галЁнах навукЁ. У  
яе прасторных чытальнях ножны 
дзень настойлЁва павышаюць свае 
веды тысячы  студэнтау. Штодня 
папауняецца i папауняцца яе 
к н ё ж н ы  фонд падручнЁкамЁ, мана- 
графЁчнымЁ выданнямЁ па розных 
галЁнах навукЁ. Акрамя к н ё г , я к ё я  
мае бЁблЁятэка, кожны студэнт мо- 
жа атрымаць патрэбную для яго 
кнЁжку па мЁжбЁблЁятэчнаму аба- 
нементу. Нядауна бЁблЁятэцы за 
выдатнае абслугоуванне студэн
тау, выкладчыкау быу уручан

дыплом «Лепшай 
рэспублЁцы».

610Л1ЯТЭЦЫ вну й

БеларускЁ Дзяржауны унЁверсЁ-

ратурнае аб'яднанне «Узлёт».. 
На яго пасяджэннях студэнты—  
пазты i празаЁнЁ чытагаць свае 
творы, наладжваюць сустрэчы з 
в я д о м ы м ё  беларускЁмЁ паэтамЁ. 
Нядауна выйшау новы збор- 
н ё к  маладых паэтау-узлётау- 
цау пад назвай «Узлёт».

Студэнты нашага унЁверсЁтэта 
не т о л ь к ё  паспяхова авалодваюць 
ведамЁ, яны з’яуляюцца актыунымЁ 
удзельнЁкамЁ грамадснага жыцця. 
Вось ужо наторы год запар в я л ё н ё  
атрад студэнтау нанЁроуваецца

тэт рыхтуе не т о л ь к ё  спецыялЁстау на цалЁну будаваць школы, дамы 
для народнай гаспадаркЁ, але i адпачынку, налгасныя i саугасныя 
з’яуляецца сапрауднай нузняй на- сядзЁбы. Шмат цалЁннЁкау унЁвер- 
вуковых кадрау як для самота сЁтэта за выдатную работу на бу-
ун1верс!тэта, так i для жш ых вы- 
шэйшых навучальных устаноу i 
навукова-даследчых Ёнстытутау.

Пры унЁверсЁтэце працуюць ву- 
чоныя Саветы па гумажтарных i 
прыродазнаучых навунах. Кожны

доулях Казахстана узнатароджа- 
на медалямЁ «За асваенне цалЁ- 
ны», ганаровымЁ граматамЁ, наш- 
тоунымЁ падарункамЁ. Сёлета ца- 
л ё к н ё к ё  нашага унЁверсЁтэта пры-

месяц адбываюцца абароны док- везлЁ з цалЁны пераходны чырво- 
тарск!х i нандыдацкЁх дысерта- ны СцЯГ «Лепшаму атраду цалЁн- 
цый.

У свой час закончылЁ фЁлала- 
т ё ч н ы  факультэт нашага унЁверсЁ
тэта такЁя вядомыя дзеячы бела- 
руснага народа, як Кандрат КрапЁ- 
ва, Пятро Глебка, Пятрусь Броу- 
ка, Паулюк Трус, !ван Мележ, 
МЁнола Аурамчык, Янна Снрыган i 
такЁя маладыя пазты, ян Ры- 
гор БарадулЁн, Генадзь БураукЁн
Ё ЁНШ Ы П.

Пры рзданцыЁ газеты «Бела- 
руснЁ унЁверсЁтэт» працуе лЁта-

нж ау».
Шмат студэнтау унЁверсЁтэта 

мае магчымасць удзельнЁчаць у 
мастацкай самадзейнасцЁ. На ра- 
ённых, гарадскЁх, абласных i рэс- 
пубяЁканскЁх конкурсах нашы са- 
мадзейныя артысты займаюць ад- 
но з першых месц. Зараз у нас 
працуюць сем калектывау мастац
кай самадзейнасцЁ, я к ё я  налЁч- 
ваюць наля чатырохсот студэнтау. 
Гзта Народная каравая напзла, 
аркестр народных Ёнструментау,

тэатральны, танцавальны калек- 
тывы i эстрадна - канцэртная 
брыгада «Вясёлы  дэсант». Сама- 
дзейкыя артысты унЁверсЁтэта 
выступаюць з канцзртамЁ не т о л ь 
кё у нашай рэспублЁцы, але i у су- 
седкЁх: цяпер яны збЁраюцца па- 
ехаць з канцэртам у В ёльню .

Ва унЁверсЁтэце спартыуны клуб 
i кафедра фЁзЁчнага выхавання i 
спорту вядуць вялЁкую работу па 
умацаванню здароуя i павышзння 
спартыунага майстэрства студэн
тау. Больш за 2,5 тысячы  студэн
тау рэгулярна займаецца у спар- 
тыуных секцыях па дваццацЁ ча- 
тырох вЁдах спорта. На возеры 
Нарач для студэнтау i супрацоу- 
нЁкау маецца спартыуна-аздарау- 
ленчы лагер. Штогод праводзяцца 
i мЁжфакультэцнЁя традыцыйныя 
спартакЁяды. 3 гонарам нашы 
спартсмены выступаюць у рэспуб- 
лЁканскЁх i на усесаюзных сту- 
д з к ц к ё х  спартыуных гульнях.

Шмат сярод нашых студэнтау i 
аматарау турысцкЁх паходау. 
1снуе цэлая сенцыя па альпЁжз- 
му i турызму, якая наладжавае 
вучобу з навЁчкамЁ, рыхтуецца да 
з ё м о в ы х  i летнЁх паходау па род- 
кай БеларусЁ, у Карпаты, на Кау- 
каз, Урал, у КарэлЁю i Ёншыя 
раёны нашай краЁны.

Зараз на канЁкулах турысты  
унЁверсЁтэта зробяць прабег на 
лыжах па партызанскЁх сцежках 
НалЁбоцкай пушчы, у БеразЁно, 
пабываюць у Оршы i ё н ш .

ДЗЕНЬ С Ё Н П р а л е т а р ь й  ycix  кра1н, я д н а й ц е с я !

Гэты ну мар пры свячаецца табе, завочш к. Ты у  на
шай ст'удэнцкай сямЧ роуны  з роунылй, п р а ц а влы  з 
нрацавпы ли. А б нашым уш верс'пэце мы расказваем  
табе, аб rea ix nocnexax i клопатах. Мы заусёды  рады  
атрымллваць твае л1сты, а гэты нумар, думаем, будзе  
напалинаць табе аб родным уьиверсНэце 1мя дарагога  
1ль1ча.



АЗЕНЬ СЁН

ЗАВ0ЧН1КУ—ВЕДЫ ШЧОДРЫЯ, ПОУНЫЯ1
(Заканчэнне).

лава адмоуных бакоу кантрольяых 
работ, без практычных рэкаменда- 
цый, я к  палепшьщь работу. Трэба 
у самы KapoTKi час гэты я х1бы у 
нашай рабоце л1кв1д'аваць.

У некаторых выпадках caMi рэ- 
цэнзп бывагоць з памылкам!. За- 
мест трох-гтящ дзён асобныя вы- 
кладчык! — В. М. Седнеу, С. С. 
Коушар, В. В. Ц ш аш энка затрым- 
.гйваюць рэцэнз1раванне на трыц- 
цаць п яц ь— сорак дзён, i тым са
мым не дагоць асобным завочш- 
кам своечасова перарабщ ь работу 
i атрымаць заработную плату за 
час побыту на cecii.

Як п р ав д а , кафедры не выкон- 
ваюць CBaix законных абавязкау—

не менш, як раз у семестр аомяр- 
коуваць ход рэцэнз1равання ра
бот студэнтау. А кафедра вышэй- 
шай алгебры, матэматычнага ана- 
л!зу, б1ялаПчнага i пстары чнага 
аддзяленняу даручаюць чытанне 
адказных курсау недастаткова во- 
пытным, малаквалтфшаваным вы- 
кладчыкам. Горш тато, некаторыя 
кафедры усяго тольта за некальта 
дзён да cecii, а то i у самую сеспо 
размяркоуваюць нагрузку па за- 
вочнаму факультету (кафедры ды- 
ферэнцыяльных урауненняу, геа- 
метрьп i шшых).

Некаторыя загадчьгк1 кафедрау 
не зусам 'правшьна падыходзяць да 
планавання адпачынкау i навуко- 
вых камавдзДровак, чым зрыва- 
юць занятю . Па BiHe кафедр

В.

дэкан завочнага 
факультэта. 

I. СТАРАВОИТАУ, 
намеснш дэкана.
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СТАРОНАК
Г1СТ0РЫ1

1947). Ён чытау лекцьм па псторьп 
народнай гаспадарю Расе i Бепа- 
pyci, Hanicay шмат буйных каву
новых прац па riCTopbii Беларусь 
Л!твы : Украшы.

niKi першых выпускншоу — 119 
эканамктау i 117 юрыстау.

30 КА СТРЫ ЧЖ КА  1921 года ад- 
былося урачыстае адкрыццё пер- 
шай вышэйшай школы Савецкай 
Беларус!— Беларускага дзяржау- 
нага ушзератэта. Упершыню рэгу- 
лярныя закятю ва ун!верс!тэце па- 
чалкя з 1 лдстапада таго зн года.

НА ПЕРШ Ы  КУРС трох факуль- 
тэтау ужвератэта (рабочага, гр а - 
мздсжх навук i медыцынскага) 
было прынята 1390 чалавек. Боль- 
шасць студэнтау был! дзец1 рабо- 
чых i сялян.

АСПИРАНТУРА пры ужверскэце 
была адкрыта у 1927 годзе. Яна 
паспяхова вырашае задачу пад- 
рыхтоую навуковых i выкладчыц- 
Kix кадрау.

1МЯ УЛ. I. ЛЕН!НА прысвоЫ  
БДУ у 1949 годзе, у дзень вял!- 
кага нацыяналь.чага свята беларус
кага народа— 30-ю гадавшу утва- 
рэння Савецкай Беларусь

ВЯЛ1КУЮ ПЕДАГАГ1ЧНУЮ i на- 
вуковую работу на кафедры бела- 
рускай мовы ужвератэта вёу на
родны паэт Benapyci Якуб Колас.

НА БАЗЕ Беларускага дзяржау- 
нага ужвератэта у пачатку трыц- 
цатых гадоу былi створаны шсты- 
туты: медыцынсж, народнай гас- 
падаркь палкэхжчны i педагапч- 
ны.

У АСАБ!СТАЙ 6!5л!ятэцы Ул. I. 
Ленша у Крамлд захоуваецца 
больш дзесятка кжг, як!я нашса- 
ны вучоным! нзшага ужвератэта. 
Сярод ix —  «Нарысы беларускай 
лРаратуры» прафесара М. А. Ян- 
чука, KHiri Ул. I. ГЛчэты i М. М. Hi- 
кольскага.

СЯРОД ПЕРШ Ы Х чатырнаццаф 
прафесарау ужвератэта бы л i
В. М. Доунар— Запольсю (псторыя 
Benapyci), В. Н. Перцау (псторыя 
сярэджх вякоу), Е. Е. Сдроцдн (фе 
зжа), Б. Я. Эльберт (мшраб|яло- 
п'я), Н. А. Янчук (беларуская ni- 
таратура) i шш. У 1927 годзе ва 
ужвератэце працавала 49 пра
фесарау, 51 дацэнт, 74 аастэнты, 
39 ардынатарау. Кслькасць сту
дэнтау на той жа год схлалэ ужо 
2.672 чалавек.

3 1922 па 1924 год ва ужвера- 
тэце працавау вядомы беларусю 
дзеяч, народны артыст БССР Ула- 
дзклау Галубок.

ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ у 30-х гадах 
выдавался часоп!с «Шлях студэнц- 
тва»— орган прафсаюзнай аргаж- 
зацыь дзе друкавалкя вершы i 
апавяданн1 студэнтау, асвятлялася 
дзейнасць студэнцжх навуковых 
гурткоу, друкавауся дыскусшны 
матэрыял.

Щ ПЕРШ Ы М  РЭКТАРАМ  ужверекэ-
^  та быу вядомы вучоны— прафесар
Щ Уладз|м|р 1ванав|ч Шчэта (1878—

У 1925 ГО Д ЗЕ наш yH iBepciT3T 
дау народнай гаспадарцы рэспуб-

ВА УН1ВЕРС1ТЭЦЕ былд створа
ны у свой час i цяпер !снуюць 
заалагЕчны, геалаг1чкы, псторыка- 
археалаг!чны My3ei i батан!чная 
аранжарэя.

Гд
студэнтьрзавочнш1 не уцягнуты у 
навуковую работу. Чамусьщ ва 
уш версИэце л1чыцца, што завоч- 
ная вучоба i навуковыя даследа- 
BaKHi — розныя рэчы. Такая прак- 
тыка адмоуна уплывае на узровень 
тэарэтычнай падрыхтоук1 завочнь 
кау.

Наша задача у тым, каб як мага 
хутчэй лшв!даваць недахопы. На- 
ступае першая у гэтым годзе ла- 
бараторна-экзаменацыйная cecifl, 
у ходзе якой мы |пав1нны прыкла- 
сц! усе сшы, каб яна прайш ла на 
самым высотам yspoyHi.

У. Р. ю а Ш ы н .
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ЫЯЛЕКТАЛАГ1ЧНАМУ гуртку—неуза- 
баве дваццаць гадоу. ё н  быу заснаваны 
пры кафедры беларускай мовы у 1947 

годзе. Галоуная яго задача заключалася у  збг- 
рант лекЛчных багаццяу беларуш х народных 
гаворак для «Дыялекталаг'ьчнага атласа бела
рускай мовы»'. За гады рупл1вай працы нашы 
гурткоуцы абследавал1 153 населеныя пункты 
Беларус£. У збьранш прымаль непасрэдны удзе.п 
студэнты ф1лалаг1чнага факультэта, настаунШ- 
завочнш, астранты г выкладчьш пад Kipaij- 
нщтвам заснавальшка дыялекталаг1чнага гурт- 
ка Марьи Андрэеуны Жыдовьч.

БЕРАЖЫЦЕ
Гурток мае сваю богатую г1сторыю. У lm пра- 

цавалг i наб1рал1ся вопыту выкладчьш нашага 
унгверЛтэта Л. М. Шакун, Е. С. Мяцельская, 
Я. М. Камароусю, I. М. Шчарбакова, Ул. М. 
Лазоускi i шшыя. Многая члены нашага гурт- 
ка працуюць зараз у АкадэмИ навук БССР. 
Гэта дацэнт Б. С. Лапау, кандыдаты навук 
А. А. Крывщю, А. К. Юрэв'ш, У. В. Ашчэнка, 
А. В. Мажэйка, В. М. Казбярук, А. С. Л1с, 
Я. Н Рап.анов1ч, Л. I. Бурак, М. 1. Прашков1ч, 
Л. /. Арашонкава i шшыя.

3 1959 года гурткоуцы зб!раюць лекЛчныя 
багаццс беларускай народнай мовы для дыялек-

НАРОДНАЕ
тычнага слоушка ммска-маладзечанск'а гаворак 
i слоушка радз1мы Яны Купалы. Часта нала- 
джваюцца экспедыцьй, дзе па адпаведных пра- 
грамах члены дыялекталаг!чнага гуртка зашс- 
ваюць лекЛку народных гаворак. Але гэтыя 
экспедыцьй не ташя ужо працяглыя, i нельга 
грунтоуна выявщь глыбш! народнай мовы.

Тут хочацца звярнуцца з просьбой да н’ашых 
настаушкау-завочшкау. Вы жывяце у самай 
гушчы народа, штодня чуеце народное слова, 
трапны, дасщпны выраз. На вашых вачах вы- 
ношваецца, выкраштал1зоуваецца моунае ба- 
гацце. А щ заусёды. вы яго запамшаеце, зашс- 
ваеце у затсную кшжку?! А як было б добра, 
каб не прапускалася шводнае такое слова на-

С Л О В А !
рода! Трэба заусёды  мець пры сабе аловак i 
блокнот, пры слухоувацца да гаворкi родных  
мясц1н г занатоуваць усё  лепш ае з народнай  
л ек сш , асабл1ва тыя словы, яш х няма у  апош- 
шм «Б еяаруска-pycKiM слоун1ку» i яы я  чым 
небудзь адрозш ваю цца ад л'паратурнай нор
мы, маюць адметнае значэнне. Не выпускай- 
це з  поля зр о к у  вусную  народную  творчасць, 
народныя пры м аукi, п р и к а зы , трапныя выра- 
зы, калам буры . Свае заш сы дасылайце на ка
ф едру беларускай мовы наш ага ушвератэта, 
дакументуючы ix, к1м, ад кого, кал1 яны эроб- 
лены.
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Л. АКАЛОВ1Ч, 

аайрант кафедры беларускай мовы.

Н а ш ы  ш т э р в ’ю
...Бяда з каитрольнывп работали. Невядома па якой пры-  ̂

чыне ix затрым.юваюць на месяц pi нават больш. Здараецца^ 
часам, як у мяне у гэтую ceciro, што курсавую работу зуым  ̂
згубШ . Я прыехау у Мшек i пасля доупх пошукау знайшоу^ 
яе у адным са сталоу канцылярьД завочнага факультэта. ^
Праверыць яе, вядома, не змаглц а час не чакае — экзамены...^

А. Н. ШАРАМЕТ, 
студэнт-завочтк, VI курс геафака.

Я працую у Вязоушцкай васьмшадовай школе AcinoBip-^ 
кага раёна Маплёускай вобласщ i з ’яуляюся студэнтам-за-^

прадмет да cecii. Ташя мерапрыемствы можна было б пра-{ 
водзщь кожную другую щ чацвёртую нядзелю кожнага ме-^
сяца, у дзень, кал! кожны з нас вольны.

Э. ЯБЛОНСШ.

Кал1, нарэшце, адмйпстрацыя у!пверс1тэта рашыць пытан- J 
не аб забеспячэнш студэнтау-завочншау штэрнатам? Для та- i  
го, каб атрымаць месца у 1нтэрнаце, трэба H a n ic a p b  i  пад- i  
n ic a p b  шмат розных папер. Бывае, што пакуль зробш  таш^ 
«бегунок», прондзе палова c e c i i  або у 1нтэрнаце ужо не ака-^ 
жацца незанятых месц. A pi нельга было б абыйсцгся без^ 
усяго гэтага пустога марнатрауства каштоунага часу. Няужо^ 
нельга рашаць пытанне аб штэрнаце каменданту щ каста-i  
ляншы?! i

Н. РАМАШ КА. <

У  С Я М ’1
А Д 3 1 Н А Й

вочшкам 3-га курса беларускага аддзялення. У кожнага за- i  
Еочн1ка миога розных цяжкасцей. Так, мае аднакурсшк) i  
скардзяцца, што ушверсИэт слаба забяспечвае падручшкамц Й 
асабл1ва па пЫхалоги i  .napiHCKaii мове. Студэнты хвалююцца ̂  
таксама, што зал{чаныя работы часта залежваюцца у канцы-^ 
лярьй завочнага навучання, a ix  аутарам шчога невядома пра  ̂
тое, p i зал1чана яна p i не. Й

Было б нядрэнна, каб астэму завочнага навучання крыху^ 
удасканалш1. Мы прапаноуваем вось што. Адзш  раз зб1рац-^ 
ца у месяц ва ушверсггэце, каб праслухаць кансультацыю па^
якому-небудзь предмету, а затым можна было б здаць гэтый

КраТнам АзН, Афры-Ki i Jla- 
цбвскай Амерык1 ,яшя толькг 
што вы звалШ ся з-пад каланН 
яльнага прыгнёту, неабходна 
рашыць складаньш заданы бу- 
даунтцтва новага окыцця. Трэ
ба стварыць i разв'гваць нацыя- 
нальную эканомшу, культуру, 
навуку. Патрэбны нацыяналь- 
ныя кадры вьгсока,кв,ал1ф1кава- 
ных спецыялгста'у. Ва у й м  гэ
тым Савецк! Сагаз, красны уся
го сацыялгстычнага еулолыйц- 
тва аказваюць вялшую 1 беска- 
рысл1вую дапамогу. Каб пад- 
рыхтаваць дапытлгвых юнакоу i 
дзяучат для вучобы па выбра- 
най спецыяльнасцц у вну i 
тэхн1кумах СССР, пры некаль- 
Kix нашых у т в е р й т э т а х  i шсты- 
тутах створаны падрыхтоучыя 
факультэты. У Веларусшм Дзяр- 
жауным ун1'версгтэце 1мя Ул. I. 
Ленш а так! факультет гснуе 
ужо з 1961 — 1962 навучальна- 
та года.

Сдачатку у нас займаЛ1ся 
тольк1 пасланцы рэвалюцыйнай 
Кубы. Зараз жа каля 120 сту
дэнтау з рэспублтта Куба 1 кра- 
1н Афрыта: Ганы, Мал1, Keaii, 
Тан,затй1, Самалг, С ’ера-Леоне, 
Каралеуства Бурундз!, Мазам- 
бша, «партугальскай» 
Пауднёва-Афрыканскай 
публгкк

Нашы выкладчык1, 
цоунш! ун1верс!тэта, не шкаду- 
ючы сва1х й л , робяць усё для 
таго, каб студэнты стал1 у бу- 
дучым квалгф'ша'ваным! спецыя- 
лютам!, актыуным1 будаунжам! 
новага ж ы цця у свагх «ра!нах.

На ярацягу  года вамежныя

Гв'гнеа, 
рэс-

супра-

ДЗЕНЬ СЁН
студэнты вывучаюць рускую 
мову, курс «Савецта Саюз», а 
таксама у адпав0днасц1 з буду- 
чай спецыяльнасцю — матэма- 
тыку, фгзжу, xlMiro, чарчэнне, 
бгялопю, эканаийчную геагра- 
ф1ю СССР i шшыя.

Д ля вывучэння рускай мовы 
студэнты размяркоуваю цца па 
■пядь-сем чалавек у груше. На 
ф акультэце ёсць фанетычны 
кабгнет з  сучаснай апаратурай, 
дзе замежныя студэнты авалод- 
ваюць фанетьгкай рускай мовы, 
працуюць над сва'1м вымаулен- 
нем.

Занятк1 па агульнаадукацый- 
ных курсах часта суираваджа- 
юцца дзман-страцыяй каротка- 
метражных навукова-папуляр- 
ных фш ьмау. На факультэце 
ёсць кшаустаноука.

Як i на ycix факультетах на
шага уш вератэта, у нас здаюц- 
ца зал!к1 i экзамены, з!мой 1 ле
там. 3 з1мовай экзаменацыйнай 
cecii гэты сод выдатнгка-мй ву
чобы выйшл! студэнты Бартэ- 
лем1 Б1сет В1ктар i Фера Маль- 
кон Ласаро 1ван (Куба), О н ах  
Джон Тамба (С’ера-Леоне), 
Аман! Джэймс Аддэй (Гана), 
Хассан Ал1 KaciM Абды (Сама- 
л1), Мзабйтэзамазабо Ж эрар 
(Бурундз1) i многгя 1ншыя.

Як прав1ла, пасля падрыхтоу- 
чага факультэта нашы выхаван- 
цы иаступаюць у а^паведнасц! 
з  ix  падрыхтоукай i выбранай 
■опецьгяльнасцю у вну i тэхн1ку- 
мы розных гарадоу Савецкага 
■Саюза. Некаторыя застаю цца у 
нашым ун1верс1тэце на ф !з!ч- 
ным, йм гчньш  pi iHmbix ф а
культетах.

На факультэце штогод па 
традыцьй праводзяцца вечары 
■сустрэчы вьшускн1коу ф акуль
тэта разных гадоу з новым па- 
шауненнем i выкладчы:кам1, ад-

значаюцца урачыстыя нацыя- 
нальныя святы народау тых в ра
ги, адкуль прыехал! студэнты, 
святы савецк1х людзей, а такса
ма памятный лйжнародныя да
ты. Замеж ныя сябры разам з 
савецкгм! стущэнтам! прымаюць 
актыуны удзел у святочных 
канцэртах, выстушаюць у шко
лах стал1цы, на прадпрыемст- 
вах, па радыё i  тэлебачанню. 
Ахвотна выяздж аю ць яны i  на 
сустрэчы з нашай моладдзю i  
насельнщ твам за межы М1нска. 
У гэтым навучальным годзе не- 
адпаразова пабьгвал! ужо у Ма- 
ладзечна i  Барысаве.

Кожны год летам вы яздж а
юць яны на экскурсаю у Брэсц- 
кую крэпасць, на Нарач, i у 1н- 
ш ы я KyuKi нашай рэопубДШ .

Цткавяцца зарубежный тава- 
рышы уй м . I таму на ф акуль
тэце для 'ix паслуг орацуе шко
ла культуры , кшалекторый, 
гаравадзщца шмат сустрэч са 
знатным! людзьмЧ, Героям1 Са
вецкага Саюза, экскурс!! на 
прадпрыемствы, у Палац шяне- 
■рау, на Рэопубл1канскую стан- 
цыю юнага тэхюка, у музей, на 
BbicTayKi.

Нашы сябры жывуць адз1най 
друж най студэнцкай сям ’ёй, ра
зам з савецкгай студэнтам! у  ix 
f lp y .r iiM , як яны часта кажуць, 
родным дам е — студэнцшм 1н- 
тэрнаце. У адным штэрнаце, у 
адных пакоях. Савецк'гя студэн
ты дапамагаюць сва1м сябрам у 
вучобе.

Цяпер — каншулы. I v 
шых зарубежных сяброу чэ 
з яе прыгодам! беларуская
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