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Д А К Ж З Ж И Ж  И Р А К Т Ы К А И
Здача экзаменау — 

тэта праверка вышкау 
паугадавой, а па асоб- 
ных прадметах i гада- 
вой працы. Яшя ж па- 
казчык1 першых экза
менау па палиычнай 
эканомп?

Трэба адзначыць,
што увогуле яны ра- 
дуюць як выкладчы- 
кау, так i студэнтау. 3  
агульнай колькасщ 
здаушых экзамен ф!з1- 
кау трэцяга курса 152 
атрымал! выдатна, што 
складае 34,2 працэнты 
агульнай колькасщ, на
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Адзт з момантау звы-\ 
чайных будняу студэнтау\ 
у гэтыя дш. РашаюццаJ 
заданы, выводзяцца фор
мулы. Наперадзе экза-% 
мен. Трэба ведаць усё.} 
1накш нельга.
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добра—39,4 працэнты, 
на здавальняюча — 
23,7. Нездавальняючыя 
адзнага атрымала толь- 
Ki 2,7 працэнты.

Як паказала прак- 
тыка, добрых поспехау 
дабШся тыя студэнты, 
яшя працавал1 на пра- 
цягу усяго працоунага 
семестра, добрасумлен- 
на рыхтавалшя да се- 
MiHapcKix заняткау, ак- 
тыуна выступал! на ix. 
3  24 чалавек адзшац- 
цатай трупы трэцяга 
курса ф1зфака, здау
шых палИычную экано- 
мпо, дваццаць атрыма- 
л! на экзамене той бал, 
на яга ацашу ix паспя- 
ховасць выкладчык за 
семестр. I тольга у чац- 
вярых был1 адхщенш.

Але i сярод паспя- 
ваючых у навучальным

годзе бываюць зрывы, 
як1я нельга н!чым ап- 
раудаць, акрамя безад- 
казных адносш да эк
заменау. Апошняе вель- 
Mi турбуе выкладчыка. 
Добра паспявау на пра- 
цягу года студэнт трэ
цяга курса гэтага фа- 
культэта Н. Елшееу. 
Аднак на экзамене не 
змог падняцца вышэй 
«здавальняюча». Але 
па жаданню ужо праз 
чатыры дн! прый- 
шоу i пераздау на 
«добра». Падобнае ста- 
новшгаа наглядаецца i 
на xiMi4HbiM факультэ- 
це. На працягу года 
на выдатна вучьыйся 
студэнтга трэцяга кур
са Т. Прыбыткова, Г. 
Красоуская. Але на эк
замене выкладчык змог 
ацанщь ix адказы толь-

Ki на здавальняюча. 
Прауда, яны пераздава- 
лй Але факт застаецца 
фактам.

У цэлым студэнты 
трох труп, ягая здавал! 
ужо экзамен, паказал1 
глыбогая веды курса 
палиычнай эканомп. 3  
васьмщзесящ чалавек 
на выдатна здал! 31,2  
працэнты, на добра — 
51,2 працэнты, астатшя 
атрымал1 здавальняю- 
чыя адзнага. Белый 
добра адказвал1 на эк
замене студэнты Т. 
Прамушка, М. Вайжа- 
кян, 3. Шчэмер i шмат 
iHmbix, карацей, тыя, 
хто старанна працавау 
на працягу года.

М. БАЗЫЛЕУ, 
ашстэнт кафедры па- 
лиэканоми.
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Экзамен па сштаксшу беларускай мовы для сту

дэнтау III курса аддзялення беларускай мовы i ль  
таратуры фшалапчнага факультета з ’яуляецца важ- 
нейшым: ён прафшруючы. I тэта добра разу-меюць 
caini студэнты. У школе, дзе iM прыдзецца настауш- 
чаць, дасканалае веданне роднай мовы —  першая 
неабходнасць. Можа таму i на экзамене, як! прымау

старшы выкладчык М. Дз. Шхей, Bbiniiii был! пас- 
пяховымк Студэнты паказал! добрае веданне як 
практычнага так i тэарэтычнага матэрыялу. Экза
мен здавал! дзве трупы, першая ! трэцяя. 3 гэтых 
труп асабл!ва адказиа падьшш да экзамену студэн
ты А. Жоунер, Р. Букоуская, А. Кот, *Л. Судак, 
0. Аус!ев!ч, Г. Завадская ! мног!я шшыя.

Б Е З  А Д Р Ы В У  
АД ВЫТВОРЧАСЦ1

Год пящдзесяты. Год io6i- 
лейны. Яго крок1 вЦаць па- 
усюдна: i у небывалым
развщщ прамысловас-
щ, сельскай гаспадарю. I 
асабл!ва культуры. Да каст- 

' р ы ч н i ц к а й с а ц ы я л i с т ы ч н а й
рэвалюцьм нават гутарю не 
вялося аб адкрыцщ acnipan- 
туры у Беларусь Была толь- 
Ki адна вышэйшая навучаль- 
ная установа, дын тая м:- 
зэрных памерау. А цяпер у 
адной толью асшрантуры 
ушверспэта каля 400 acni- 
рантау стацыянарнага i за- 
вочнага навучання. Але i тэ
та не усё. Камушстычная 
партыя. Савецю урад пакла- 
пацшся аб тым, каб ства- 
рыць усе неабходныя умовы 
для падрыхтоую вучоных i

шляхам здачы кандыдацка- 
га мнпмума i нашсання кан- 
дыдацюх дысертацый эк- 
стэрнам, без адрыву ад вы- 
творчасць

Зачынальшкам гэтай ка- 
рыснай справы на Беларус! 
стау. наш ардэнаносны уш- 
верЫтэт. Пры асшрантуры 
БДУ — 900 опаборнжау. 
Характэрна, што знаходзяц- 
ца яны не толью у Беларусь 
але i далёка за яе межам]'.

Нядауна вялжая трупа 
спаборшкау здавала экза
мен па курсу марксшцка- 
лешнскай фшасофп, дзе па- 
казал1 нядрэнныя веды. 3 
пяцЦзесящ пяш чалавек 
шаснаццапь здал1 на выдат
на i толью тры атрыма.й не
здавальняючыя адзнакь

РАДУЮЦЬ nocnexi
трэцякурсншау ric- 
тарычнага факуль- 

тэта. Cecin — добры све- 
дак таго, як студэнты рых- 
тавал1ся на працягу вучэб- 
нага года.

Нашсаны курсавыя ра
боты па спецпрадмету. Тэ- 
мы ix — самыя разнастай- 
ныя. Большасць выканала 
ix своечасова. А. Аляксеен- 
ка i Е. Брыгадз!р канкрэт- 
на, змястоуна раскрыл1 тэ- 
мы. Апрача гэтага, мова i 
стыль адпавядае yciM запа- 
трабаванням. Заслугоува- 
юць увап курсавыя работы 
В. Вяроук1най, Н. Кунцэв1ч. 
Усе яны атрымал! вышэй- 
шыя адзнак! — выдатна. 

Характрна тое, што А.

Cecin неяк яшчэ болыи$ 
зблиюае студэнтау. Хто S 
ведае, можа гэты юнак i S 
дзяучына на выдатна > 
здадуць cecm i шныра, < 
па-юнацку пакахаюць с 
адзш аднаго... ?
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НА ПАДЛ1КУ 

ПЯ ЦЁ Р К 1
Аляксеенка i Е. Брыгадз!р 
таксама на выдатна зда- 
юць экзамены i па iHmbix 
дысцыпл]'нах. Цяпер яны 
рыхтуюцца да здачы экза
менау па ricTopbii СССР, 
ricTopbii A3ii i Афрык1.

Не адстаюць ад ix i пер- 
шакурсшю. Выдатныя ад- 
3HaKi атрымал! за курса
выя работы студэнты I. 
М1хальчангШ, Н. Латыш, В. 
Кушшр, М. Зайцау, М. Бе- 
лавус, В. Валаводск!.

Есць усе надзе1 мерка- 
ваць, што наступныя экза
мены па ricTopbii БССР i 
асиовах архчялог11 яны зда
дуць не горш.

Наогул, студэнты перша- 
га курса п'старычнага фа- 
культэта узял1 добры старт 
яшчэ у :ймовую ceciio i 
прадоужаць яго цяпер — у 
летнюю. Мнопя з ix — бу- 
дучыя цалшшю.

CBaiMi , добрасумленным1 
поспехахп у вучобе яны 
уносяць багаты уклад у 
скарбонку працоуных буд
няу' факультэта.
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Яны адклал!
убок.

—  Пеця, як у цябе з 
атрадам  справы:

—  УкамплектаЕаны, 
Вось только з майстрал^ 
справы дрэнныя. Трэба 
звязацца з поп!тэхн:ч- 
ным, з будфакам.

Так яны разм ауляю ць 
доуга, Алег Спука, Пят- 
ро  Пабока, Валодзя Вя- 
л|чка. П ерш ы я два —  
камандз!ры  цапж ных ат- 
радау ф!лфака. Валодзя 
— памочш 'к камандз1ра
рэспублшанскага сту- 
дэнцкага будауж чага ат- 
рада. Трэба разм ерка- 
ваць сшы, каб уж о па 
пры ездзе  ва Уральскую  
вобласць кож ны быу ас- 
вядомлены  у ceaix аба- 
вязках.

Спачатку здаецца, што 
у ix у галаве тольк! адна 
цал!на, але тэта тольк! 
здаецца. Асноунае, аб 
чым !м пры ход зщ ца  ду- 
маць зараз— гэта сес!я.

I вось апош ш  экзамен 
—  псторы я замеж най ni- 
таратуры  X X  стагоддзя.

Курс вельм! вяпЁК!.
Патрэбна прачытаць дзе- 
сятк! тысяч старонак
творау ф ракцузскай, ан-
гл|йскай, нямецкай, аме- 
рыканскай, чэшскай, 
польскай i м н опх  iHmbix 
л1таратур. I яны адолелц 
гэтыя дзесятк! тысяч.

Справа, вядома, нялёг- 
кая. Нават некаторыя 
студэнты скардзяцца, 
што да гэтага часу не пе- 
растаю ць балець вочы 
ад чытання.
Цяпер  трэцякурсн1к1-
журиалгсты зб !раю цца на 
цал!ну, д зепяцца ураж ан-

ням! аб прайш оуш ы м  эк
замене. Як пры емна уба- 
чыць у залж оуцы  выдат- 
ную  адзнаку. Таму так 
задавопены  Ф е д зя  Кула- 
коу. Ну i «добра» ёсць 
добра. X i6a  гэтым нель
га не гаиарыцца. Такая 
адзнака у Алега i Ула-

,q3iMipa, пра яюх мы  уж о 
гаварыл!. А д ны м  словам, 
не станем перал!чваць 
ycix. Гзлоунае, што ца- 
niHHiici i на гэты раз пра- 
вял! экзамен па-ударна- 
му, або, як кажуць, па- 
цал[ннаму. Прауда, ix ра- 
дасць азм рочвае  сум.

Гэта таму, што некато
рыя з ix «завглшш. У  ца- 
niHHiKay так! закон: адзж  
за ycix i усе за аднаго. 
Кал! кяудача напаткала 
аднаго —  тэта з ’яуляец
ца няудачай для ycix.

Сес!я закончана. I 
зноу, кал! нам прыхо-

дз!цца заглянуць у па- 
кой 295 (нтэрната, што 
знаходзщ ца па Паркавай 
Maricrpani, мы  бачы м  гэ
тых жа хлопцау. Яны ся- 
д зяць  за «круглым» ста
ном  i вядуць спрэчк!. 
Зноу  пра цалжу, зноу 
Алег Слука, Пятро П або 

ка i У л ад з 1 м!р Вял!чка. 
Каля ix —  цал!нн 1'к! BiK- 
тар Захарчук, Вечыслау 
Даш кев!ч i !ншыя. Так i 
трэба, —  агульныя спра
вы вы раш аць гуртам.

Н еузабаве настане час 
ад’езду цалж ж кау yni- 
верс!тэта у  бяскрайш я

казахстанск!я прасторы. 
А  стэпы ix уж о чакаюць 
— слауных, працавггых,
вясёлых.

У  рэдакцы ю  прыхо- 
д зяць  п!сьмы з ф!з!чна- 
га, матэматычнага i iH- 
шых факультэтау, у яюх 
студэнты-цал!нн1К1 п1шуць 
пра свае nocnexi у вучо
бе, i, галоунае, у кожныл\ 
п!сьме яны запауняюць, 
што працаваць у працоу- 
ным сем естры — 67 бу-
дуць  яшчэ лепш, чым у 
м ж улы м  годзе.

Гэта вельм! радуе. Та
кая запэуненасць не па- 
к!дае у душ ы  Hi Kponni 
сумнення. Наадварот. 
TonbKi упэуненасць. Топь- 
Ki упэуненасць.

А. ЦЕРАХОВ1Ч.
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