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СПЕЦЬІЯЛЬНЫ ВЫПУСК 

у Беларускі дзяржаўны 
універсітэт будзе принят 
толькі той, хто вытрымае 
конкурсный іспыты 

ДН НОВАГД 
ПРЫЁМУ 
У БДУ 

Таварыш Сталін у пісьме да пер-
шай усесаюзнай канферэндыі про-
летарскага студэнцтва пісаў: 
«Нельга кіраваць пабудовай соцы-
ялістычнага грамадства, не аўла-
даўшы навукай». I сапраўды, кра-
іне соцыялізма патрэбны высока-
кваліфікаваныя, культурйыя кадры. 
Гэтыя кадры павінны рыхтаваць і 
рыхтуюць нашы вышэйшыя наву-
чальны:я ўстановы. 

Беларускі дзяржаўны ўніверсі; 
тэт рыхтуе навуковых работнікаў 
і выкладчыкаў вышэйшых наву-
чальных устаноў у галіне гісторыі, 
матэматыкі, фізікі, хіміі, геаграфіі, 
зоалогіі і батанікі. Праграмы і на-
вучальныя планы ўніверсітэта 
складзены так, што ўжо ў працэсе 
вучобы студэнты займаюцца наву-
кова-даследчай работай. Для гэтага 
даюцца ўсе магчымасці, для гэтага 
ёсць адпаведная матэрыяльная ба-
за. Лепшыя работы студэнтаў дру-
куюцца ў спецыяльных зборніках 
універсітэта. 

Для таго, каб студэнты Беларус-
кага дзяржаўнага ўніверсітэта маг-
лі 3 поспехам авалодваць вышыня-
ні навукі; для таго, каб скончыў-
шыя ўніверсітэт былі поўнацэнпы-
мі навуковымі работнікамі,— знач-
ив) павышаюцца йатрабаванкі да 
паступаючых. У лік студэнтаў бу-

I дзе залічвацца толькі той, хто 
! вытрымае конкурсный іспыты. Ні-
j як і і скідак нікому не будзе. 

Паспяхова скончыўшыя сярэднія 
школы, усе, хто рыхтуецца да па-
ступлення ва ўніверсітэт, яшчэ раз 
праверце свае веды, скарыстайце 
кожную мінуту а» падрыхтоўку да 
іірыёмных ісііытаў. 

Леташні прыём даў нам даволі 
падрыхтаванае панаўненне ў галіне 
матэматыкі, фізікі і хіміі, але ў іх 
аказаліся слабыя веды па родпай і 
рускай мове, на грамадскіх дысцы-
плінах. Совецкі студэнт павінен 
быць граматным. Той, хто піша з 
памылкамі, той, хто не ведае гі-
сторыі нашай радзімы, не иожа 
быць прыиятын ў лік студэнтаў 
вышэйшай навучальнай установы. 

Hi ў адной краіне для працоў-
най моладзі не адчынены так шы-
рока дзверы ў вышэйніыя наву-
чальныя ўстановы, як у нас. Hi у 
адной краіне студэнцтва не забяс-
нечана так, як у нас. Наша сту-
цэнцтва — самая шчаслівая мо-1 
;іадзь у свеце. У нашай моладзі 
шчаслівае сёння і ўпэўненае, яшчэ 
іеншае заутра. 

Усё тэта магчыма толькі таму, 
пто намі кіруе комуністычная пар-
ыя І геніяльны правадыр тава-
1ыш Сталін, які асабіста займаец-
la справамі асветы. 

I Дасканалым авалодваннем навт-
Ьмі і работай на карысць соцы-
ілізма — мы адказваен на Блопа-
ы нартыі і совецкай улады. 

Пастунаючыя ў Веларускі дзяр-
саўны ўніверсітэт, калі вы вучы-
іся ў сярэдняй школе, вашы ім-
ненні былі накіраваны на тое, 
аб вучыцца на «выдатна»; калі 
іі працавалі на вытворчасці, са-
:ы інкненні былі накіраваны на 
»е, каб быць стаханаўцам. Спа-
учаючы імкненні з унартай вучо-
ій, вы гэтага дабіваліся. У вас 
ць жаданне настуніць у вышэй-
ую навучальную ўстанову — 
(іхтуйцеся і вы вытрымаеце залі-
выя іспыты, будзеце студэнтам 
аарускага дзяржаўнага ўніверсі-
га. 

п • • 
Практыкум студзнтаў фізмата ўлабараторыі 
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ГЭТД МАГЧЫМА ТОЛЬКІ У НАС 
Наша партыя і ўрад удзяляшць 

велізарную увагу навуцы і асвеце. 
Выстуііаіочы на 1ІІ з'ездзе комсамо-
ла, Владзімір Ільіч гаварыў, што трэ-
ба вучыцца, вучыцца і яшчэ раз uy-
чыцца. Яшчэ ў гады бараиьОы на 
франтах грамадзянскай вайны, ба-
радьбы 3 унутраным ворагам, ба-
рацьбы 3 гаспадарчай разрухай — 
партыя І ўрад адкрывалі школы, ін-
стытуты І універсітэты. 

Лепшы вучань Леніна тав. Сталін 
асабіста займаецца справамі школы. 
Дзякуючы ЯГО кіраўніцтву, лго кло-
патам, нашы школы, нашы настау-
Н І К І , нашы студаиты, знаходзяцца у 
найлепшых умовах. 

Толькі Ў краіпе соцыялізма, у 
выніку ажыццяўлення ленінска-ста-
лінскай нацыянальнай палітыкі пар-
ты!—ордэнаноспая БССР мае калп 
двух дзесяткаў вышэйшых наву-
чальных устаноў, да сотні тэхніку-
маў, тысячы школ і дашколыіых 
устаноў. Выдаткі на народную асве-
ту ў нас каласальна ўзраслі. 

Новапабудаваныя карпусы наша-
га ўніверсітэцкага гарадка, даскана-
лае абсталяванне нашых лабарато-
рый, новабудуемы інтэрнат—нагляд-
ныя паказчыкі клопатаў дзяржавы 
аб асвеце. Калі ў 1935 годзе дзяр-
жава выдаткоўвала на аднаго CTV-
дэнта БДУ 2521 руб., то у гэтым 
годзе выдаткоўваецца на адиаго сту-
дэнта 3117 руб. г. зн. на 23 проц. 
больш. 

У гэтым годзе выдаткі на культур-
нае абслугоўванне студэнта павя-
лічваюцца на 60 проц. Таксама па 
60 проц. павялічваюцца выдаткі на 
медабслугоўванне. 

Дзе магчымы яшчэ такія клопа-
ты, такі» выдаткі на асвету, акрамя 
нашай соцыялістычнай радзіаы! 

У фашысцкай Германіі, Польшчы[ 
і інш. краінах растуць толькі выдат-
кі на вайну, на новыя ўзбраенні. Ва 

• • • Нучынскі 
Чва рэктара БДУ 
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універсітэтах і іншых вышэйшых на 
вучальных устаиовах даюць асвету 
толькі сынам багатых. Акрамя выоо-
кай платы за навучанне, для бядней-
шых слаёу, там існуе яшчэ цэлы рад 
адмежаванняў. Для рабочай і сялян-
скай моладзі там шырока расчыне-
ны даивры іур.ча>', фашысцкіх за-
сценкаў, канцэнтрацыйных лагерау. 
Ды навошта канчаць вышэйшую на-
вучальную ўстанову, калі чорпая 
здань беспрацоў'я заўсёды стащь 
над большай часткай моладзі, пачы-
паючай самастойнае жыццё. 

Для совецкай моладзі адкрыты не-
абмежаваныя магчымасці творчай 
працы на карысць содыялізма у 
любой галіне нашай соцыялістычнай 
гаснадаркі і культуры. Хочаш быць 
вучоныи, інжынерам, педагогам, 
лётчыкам, артыстам-—і ты ім будзеш. 

Совецкая моладзь добра разумее, 
што усё гэта дала нам наша партыя, 
кіруемая вялікім Сталіным. 

Мы можам прывесці тысячы прык-
ладаў небывалага ў свеце гераізму 
нашай моладзі. Гэта наша моладзь 
паказвае соцыядістычную прадук-
цыйнасць працы, гэта моладзь на-
дымае са дна мора караблі, ляціць у 
стратасферу, будуе новыя гарады, 
асвойвае арктыку. Сотні юнакоў і 
дзяўчат урад узнагародзіў ордэнамі. 

Наш універсітэт за 15 год свайго 
існавання даў тысячы новых высо-
ка-кваліфікаваных спецыялістаў. 
Многія 3 іх нрацуюць на адказней-

шых участках соцыялістычнай гас-
падаркі—ператвараюць торф і вугаль, 
вьшаходзяць новыя рэсурсы для со-
цыялістычнага будаўпіцтва, з'яў-
ляюцца добрымі настаўнікамі і наву-
ковымі |)аботйікамі. Кожны студэпт 
павінен добра ведаць, што ён толькі 
тады будзе поўнацэнным будаўніком 
соцыялізма, калі у дакладнасці аўла-
дае навукап, а гэтага можна дабіцца 
толькі ўпартай працай, вучобай на 
«ныдатна». 

У пас ёець студэнты-выдатнікі, 
якія паказваюць пршлады ў вучобе. 
Лепшымі 3 іх з'яўляюцца Пятровіч— 
біафак, Машкоўсні — фізмат, Камя-
нецкі — геафак, Какашынскі—гіст-
фак, Кукіна — хімфак і др. 

Наш універсітэт рыхтуе высока-
кваліфікаваныя кадры для работы ў 
вышэйшых навучальных і навуковых 
установах, а таму разгортванню 
навукова-даследчай работы студэн-
таў мы павінпы ўдзяляць вялікую 
ўвагу. Прайшоўшая канферэііцыя па-
вукова-даследчых гурткоў зрабіла 
значны зрух у гэтай рабоце. 

Шырока разгортваючы соцспабор-
ніцтва і ўдарпіцтва, разгортваючы 
pyx выдатнікаў, знішчаючы нсдахо-
пы, навышаючы якасць выкладан-
ня,—мы поўнасцю выканаем свае 
абавязкі, дадзім краіне соцыялізма 
добра-падрыхтаваных, высова-квалі-
фікаваных работнікаў, узброеных 
марксіцка-ленінскай тэорыяй ад-
даных партыі і совецкай уладзе, га-
товых у любую мінуту выстушць па 
абарону йашай радзімы. 

Іаварыш Гікало наведау зоамузей^Беларускага дзяржа][нага універсітэта 
2 5 мая 1 9 3 6 года зоалагічны музей БДУ наве* 

даў сакратар ЦК КП(б)Б тав. Гікало. Азнаёміўшыся 
3 усімі аддзеламі музея, тав. Гікало ў гутарцы з на-
вуковымі работнікамі выказаў пажаданне аб пашы-
рэнні музея, аб стварзнні калекцыі рыб Беларусі. 

Тав. Гікало цікавіўся зоагеаграфічным распаўсю-
джваннем фаўны Беларусі і ў асаблівасці Беларуснім 
дзяржаўным паляўнічым запаведнікам. У заключзн-
ні тав. Гікало выказаў пажаданне, каб БДУ вы-
пусціў ннігу па фаўне БССР. 

Усе лепшыя традыцыі— 
новаму папаўненню 

Адышоў у далёкае мінулае тып 
вечнага студэнта, знішчана ва-
рожасць «старыкоў» да першакур-
снікаў. Студэнты старэйшых кур-
саў не стараняцца больш «навіч-
коў». Ад аднаго прёма к другому, 
ад старэйшых студэнтаў першакур-
снікам перадаюцца ўсе лепшыя, усе 
ісаштоўнеіішыя традыцыі. 

Наступаючыя на вучобу тавары-
шы, вы 3 першага дня будзеце у 
моцным таварыскім калектыве. Да 
вас у інтэрнат не адзін раз будзе 
заходзіць рэктар, сакратар партко-
ма, сакратар комсамольскага камі-
тэта. 3 вамі будуць праводзіцца г \ -
таркі, вы 3 першага дня будзеце 
ўцягнуты Ў грамадскае жыццё уні-
версітэта. 

ЯІыццё наша шматгранна. Мы 
ўпарта авалодваем ведамі, вучымся 
Ў навукова-даследчых гуртках, ак-
тыўна ўдзельнічаем у грамадскай 
рабоце, спяваем несні, танцуем, іг-
раем, смутку ў нас ніколі няма. 

У нас маюцца самыя рознастай-
ныя гурткі^ студэнцкай самадзей-
насці. Ва ўніверсітэце вы можаце 
стаць нарашутыстам, планерыстам, 
молсаце авалодваць домравым ін-
струментам, можаце стаць хары-
стам, навучыцца маляваць, іграць 
у шахматы, шашкі, танцаваць за- -
ходне-еўрапейскія танцы... У нас 
маецца літартурны гупток, фста 
гурток, драмгурток і многа іншых. 

У нас маюцца неабмежаваныя 
магчымасці ў авалодванні навукай, 
ведамі, культурай. Нам, студэнтам, 
надзвычай многа дадзена, вярней: 
нам дадзена ўсё, за выключэннем 
аднаго,—вучыцца дрэнна. Выдатнікі 
у нас лепшыя людзі ўніверсітэта. 
Выдатнікі у першую чаргу атры- . 
моўваюць пуцёўкі на курорт, у са-
наторыі, у дамы адпачынку. I вы, 
будучыя студэнты, павінны здаваць 
прыймовыя іспыты толькі на «доб-
ра» І «выдатна». 
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^у.Маб 3 усёіГевядомасцю любіць сваю вяліную ра-
дзіму^^ трэба добра ввдаць яе сёнешняе / ўчарашняе, 
яе выдатную гісторыю^ („Правда^) 

ГІСТАРЫЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
Гістарычны факультэт Беларуска-

га дзяржаўнага універсітэта з'яў-
ляецца адііым з маладых факульта-
таў. Ku icuye ўсяго два гады. Ад-
чынеи гістарычны факулыэт iieiiau-
рэдна пасля майскаіа рашэыйл 1^34 
гида Соўцаркоыа СОСІ' і Діі БК11(б) 
аб выкладанні грамадзяискаи гшто-
рыі ў школах Совецкага Саюза. 

Перад факультэтам ііастау.іет. 
вельмі вялікія і адказйыя задачы. 
Наша ііартыя і Совецкі ўрад удзя-
ляюць выключную ўвагу развіццю 
гістарычнай йавукі і гістарычнаіі 
адукацыі. Марксісцкая гісторыя і яе 
выкладайііе мае вялікае значэнне 
для справы ыашай дзяржавы, нашаіі 
ііартыі і для выхавашія йадрастаю-
чага йакалеыня. 

Гарачай любоўю ахоплены міль-
ённыя масы насельніцтва нашай 
краіны да сваёй радзімы. «Каб з 
усёй свядомасцю,—пісала «Правда», 
— любіць сваю вялівуіо радзіму, 
трэба добра ведаць яе сёнешняе 
і ўчарашйяе, яе выдатную гісто-
рыю». Апошнія рашэнні партыі і 
ўрада, заўвагі правадыра і настауні-
ка нашага народу тав. Сталіна, 
Кірава і Жданава вельмі красамоўна 
гавораць аб тым, якое вялікае зна-
чэнне мае для справы будаўніцтва 
соцыялізма марксісцка-лені некая n -
старычная навука. 

Гістарычная навука і адукацыя 
павінны быць высока ўзняты ў на-
шай краіне. Для таго, каб гэта на-
вука наспяхова развівалася патрэб-
ны добрыя кадры гісторыкаў. Маю-
чыяся гісторыкі — навуковыя ра-
йікі і выкладчыкі не могуць нас за-
даволіць. У вышэйшых навучальных 
і навукова-даследчых установах 
БССР работае ўсяго тодькі 63 гі-
сторыкі. Гэтая колькасць гісторыкаў 
нас зусім не задавальняе. Тым 

АкадэмікВ.Н.ШЧЗРБАК0)і 
Дэкан гістарычнага факультэта 

больш нас не задавальняе Ix якасць, 
кваліфікацыя. Па ўсіх галінах гісто-
рыі, мы павінны яшчэ рыхтаваць 
гісторыкаў. 

Гістарычны факультэт універсітэ-
та рыхтуе высока-кваліфікаваныя 
кадры гісторыкаў. Ён павінен вы-
ну скаць гісторыкаў для нашых на-
вукова-даследчых устаноў, ніжэйшы 
склад выкладчыкаў ВНУ і высока-
кваліфікаваных гісторыкаў для тэх-
нікумаў і старэйшых класаў сярэд-
ніх школ. У складзе гістарычнага 
факультэта маецца цэлы рад аддзя-
ленняў, якія рыхтуюць гісторыкаў 
народаў СССР, гісторыкаў Беларусі, 
новага часу, старажытняй і сярэд-
няй гісторыі. 

3 кожным годам павялічваецца 

прыём на гістарычны факультэт. 
Наша краіна патрабуе вялікую коль-
касць гісторыкаў, і мы павінны іх 
даць. ^ 

На гістарычны факультэт унівеп-
сітэта ў год ЯГО адчынення (1934 г.) 
было прынята 67 чалавек. У на-
ступным—1935 годзе ў сцены гістфа-
ка зноў паступіла 82 чалавека. 
Упартай працан студэнты гістарыч-
нага факультэта набываюць веды, 
вывучаюць дзесяткі гістарычных і 
сумежных 3 гісторыяй дысцыплін. 
Падбор студэнтаў, іх настойлівая ра-
бота на працягу двух мінуўшых год, 
гаворыць аб тым, шго мы падрых-
туем сапраўды добрых гісторыкаў 

Для работы са студэнтамі прыцяг-
нуты лепшыя навуковыя сілы 
БССР. У 1934—1935 навучальным 
годзе на факультэце працавалі 2 ака-
дэмікі, 3 нрафесары, 4 дацэнты і 
6 выкладчыкаў. У 1935—36 наву-
чальным годзе на факультэце п|)а-
цуе 2 акадэмікі, 8 прафесароў, 4 
дацэнты І 7 выкладчыкаў. 

3 выдатнымі вынікамі студэнты 
і прафесарска-выкладчыцкі склад 
закончыў 1934—1935 навучальны 
год. Мы ўнэўнены, што не з менш 
паспяховым вынікам будзе закон-
чан 1935—36 навуча.:іьны год. 

Заканчваючы работы ў гэтый го-
дзе і пераводзячы студэнтаў з дру-
гога курса на трэці, а першакур-
снікаў на другі, мы ў гэты-ж 
час павінны падумаць і па-
працаваць над укамплектаван-
нем першага курса. Мы ўпэўнены, 
што наша лепшая совецкая моладзь, 
нашы комсамольцы дадуць нам но-
вае дастойнае нанаўненне студэнтаў 
гістарычнага факультэта. «Вялікая 
соцыялістычная краіна патрабуе 
вялікай гістарычнай навукі». 

Акадэмік Н. М. Нікольскі за работай у сваім габінеце 

ХІМ1ЧНЫ ФЯКУЛЬТЭТ 
( І р я ф . З М А Ч Ы Н С К І 

Дэкап хімічнага факультэта. 

ДА УСІХ ПАРТЫИНЫХ, СОВЕЦКІХ і ГРАМАДСКІХ 
А Р Г А Н І З А Ц Ы Й _ _ _ _ 

Беларуси! дзяржаўны універсітзт — буйнейшая 
навучальная ўстанова БССР, аб'яўляючы новы 
прыём студзнтаў у гэтым годзе, асабліва вяяікую 
ўвагу зварачае на якасць падрыхтоўкі паступаючых. 

Універсітзт павінен даць кадры дастойныя нашай вя-
лікай зпохі — зпохі вялікага Сталіна, эпохі будаў-
ніцтва соцыялізма. 

Рзктарыят, партком і рэдакцыя шматтыражкі «За 

ленінскія кадры» просяць усіх партыйных, совецкіх і 
грамадскіх арганізацый распаўсюджваць нашу газету 
на фабрыках і заводах, соўгасах і калгасах, рабфа-
ках і дзесяцігодках і гэтым самым азнаёміць усіх 
жадаючых паступіць у ВНУ з правілам прыёму ў Бе-
ларускі дзяржаўны універсітзт, азнаёміць з жыццём 
універсітэта больш шырокія колы насельніцтва Со-
вецкай Беларусі. 

РЭДАКЦЫЯ ШМАТТЫРДЖКІ . 

Хімічны факультэт Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта арганіза-
ван у 1921 годзе ў складзе двух 
аспоўных кафедр: агульнай хіміі і 
арганічнай хіміі. 

Толькі совецкая ўлада змагла 
даць хімічным кафедрам грунтоў-
нуіо матэрыяльную базу і к 192^ 
году кафедры нрапусцілі праз свае 
лабараторыі і далі хімічную адука-
цьпо сотням студэнтам медыцынс!;з-
га і педагагічнага факультэтаў. 

Шнаркае развіццё эканамічнай 
магутнасці Совецкай краіны дало 
магчымасць прыстуніць к грандыёз 
наму будаўніцтву ў Менску універ-
сітэцкага гарадка, дзе быў пабуда-
ван спецыяльны хімічны корпус. 
Ён прадстаўляе вялікі 3-х павярхо-. 
вы будынак. 

На долю аўтара гэтых радкоў і 
прафесара Прылежаева выпала га-
наровая і адказная задача весці ра-
боты па абсталяванню хімічнага 
корпуса. На працягу двух год 
(1928 — 1930) работы былі за-
кончаны І хімічныя кафедры перай-
ШЛІ у ХІМІЧНЫ корпус. 

Хімічны корпус бліскуча абста-
ляван газавай, водаправоднай і ка-
налізацыйнай сеткай. Усе лабарато-
рыі абслугоўваюцца магутнай цэн-
тралізаванай мехапічнай вентыля-
цыяй; нарэшце, усе лабараторыі 
электрафікаваны. 

Лабараторыі, аўдыторыі і габінс-
ты хімічнага корпуса абсталяваны 
лепшай мэбляю, зробленай на леп-

праф. С. С. МДЛЯРЭВ.Ч f З О Л й Г Н Л Е Б А -

ЗНАУЧА-ГЕАГРАФіЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ 
Набліжаецца час прыёму у вы-

шэйшыя навучальныя ўстановы. 
Для нашай моладзі, якая жадае 
атрымаць вышэйшую асвету, гэты 
ыомант у вядоыым сэнсе з'яўляецца 
цераломным, самым хвалюючым. У 
якую вышэйшую навучальную 
ўстанову настуніць, якую спецы-
яльнасць сабе абраць, — вось 
асноўныя пытанні, над якімі задум-
ваецца кожны з будучых 'студэн-
таў. 

Значнай дапамогай у гэты момант 
з'яўляецца аднаведная інфармацыя 
аб профілях снецыялістаў, рыхту-
емых нашымі ВНУ. Задачай данага 
артыкула з'яўляецца даць кароткую 
інфармацыю аб геолага-глебазнаў-
ча-геаграфічным факультэце БДУ. 

Геолага- глебазнаўча - геаграфіч-
ны факультэт — адзін з самых ма-
ладых факультэтаў БДУ. Адкрывдс 
яго стаіць у непарыўнай сувязі з 
гістарычнымі пастановамі нашай 
лартыі і ўрада аб неабходнасці шы-
рокага вывучэння нашых прырод-
ных рэсурсаў і забеспячэння міне-
ральна-сыравіннай базай нашай 
соцыялістычнай прамысловасці, па-
станоўкі на належную вышыню на-
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вукова-даследчай работы ў' калга-
сах і соўгасах, уздыму ўраджайна-
сці нашых соцыялістычных налёў, 
а таксама аб выкладанні геаграфіі 
і геаграфічных дысцьшлін у школах, 
Вось чаму на гэты факультэт 
звернута вялікая ўвага нашай нар-
ТЫІ, урада і ўсёй грамадскасці 
БССР. 

Геолага - глебазнаўча - геагра-
фічны факультэт арганізаван у 
1934 годзе на базе існаваўшага 
нры біяфаку БДУ геалагічнага ад-
дзялення. Факультэт мае тры^ад-
дзяленні: геалагічнае, глебазнаўчае 
і геаграфічнае, якія рыхтуюць вы-
сокакваліфікаваных спецыялістаў у 
галіне геалогіі, геаграфіі і глеба-
знаўства. На факультэце існуюць 
наступныя асноўныя кафедры, 
агульнай геалогіі, гістарычнай 
геалогіі і геалогіі, СССР, мінера; 
логіі і петраграфіі, глебазнаўства, 
геаграфіі. Ёсць мінералагічпы і 
геалагічны музей, габінеты геало-
гіі, мінералогіі, петраграфіі, глеба-
знаўства, геаграфіі, геадэзіі і многа 
лабараторый, як неарганічнай і ана-
літычнай хіміі. аграхіміі і інш. 

Прафесарска - выкладчыцкім 
персаналам факультэт у сучасны 
момант забяснечан амаль ноўпаецю, 
прычым неабходна адзн.ічыі;... 
сярод выкладчыкаў ёсп - і;; 

якія шырока вядомы не толькі ў 
нашай краіне. але і далёка за яе 
межамі. 

Кафедрай мінералогіі і нетрагра-
фіі загадвае нраф. Н. Ф. Чурын, 
які адначасова з'яўляецца і дэка-
нам факультэта. Кафедрай агульнай 
геалогіі загадвае аўтар гэтага ар-
тыкула, кафедрай гістарычнай ге-
алогіі СССР — геолаг I. I. Кром, 
кафедрай глебазнаўства — акад. 
Я. Н. Афанасьеў, кафедрай геагра-
фіі — праф. В. П. Налімаў. 

Выкладанне наасобных дысцы-
плін вядуць' таксама нрафесар 
Н. Ф. Ермоленка, праф. Еайгара-
даў, праф. Балхавіцінава, праф. 
К. К. Маркаў, праф. Мельнік, праф. 
Дзянісаў. 

Якіх-жа спецыялістаў рыхтуе 
факультэт? Геалагічнае аддзяденне 
рыхтуе геолагаў на спецыяльна-
сці — геадтагічная здымка і пошукі 
карысных выкапняў. Задача гэтых 
снецыялістаў геалагічнае вывучэнне 
значных на плошчы тэрыторый з 
выяўленнем карысных выкапняў з 
іх папярэднім вывучэннем. На пад-
ставе праведзеных доследаў геолаг 
павінен даць падрабязнае геалагіч-
нае апісанне вывучанага раёна і 
скласці аднаведныя карты (геала-
гічную, геамарфалагічную, гідра-
геалагічную, карысных выкапняў і 
інш.) і нрофлілі. Апрача таго, на 
геалагічным аддзяленні ёсць усо 
магчымасці для надрытоўкі як 
мінералогаў, так і петрографаў. 

I ГЭТТТ" ЛГТЛТТТТЛТЖІЛШГ» п Q _ 
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Ш-Ш': 
На здымку: лепшы комсамоль-

скі групорг хімфака тав. Верасоў-
сні на курорце ў Крыму. 

праводзяць геалагічныя доследы, у 
першую чаргу геалагічнаму інсты-
туту Акадэміі Навук БССР. 

Глебазнаўчае аддзяленне рыхтуе 
высокакваліфікаваных глебазнаў-
цаў-спецыялістаў у галіне аграхіміі 
і глебазнаўства. Наколькі важна 
роля гэтых спецыялістаў, відаць 
хоць-бы 3 таго, што кожны соўгасі 
калгас навінен мець глебавую кар-
ту буйнага маштаба сваёй тэрыто-
рыі, не гаворачы ўжо аб многіх 
іншых картах, складанне якіх з'яў-
ляецца адной з асноўных задач сне-
цыялістаў гэтага тыпу. Акрамя, таго 
глебазнаўца, разам з агратэхнікам і 
культуртэхнікам з'яўляецца аргані-
затарам і непасрэдным кіраўніком 
навукова-даследчай работы, права-

дзімай хатамі-лабараторыямі, даслед-
чымі станцыямі і т. д. 

Вельмі значную ролю адыгрыва-
г-"'^""""'-грунтаведы прынра-

а>й X грунтавых і ша-

шых фабрыках БССР і па сваей 
якасці не ўступаюць замежным. 

У 1933 і 1934 годзе ў сувязі з 
рэаргапізацыяй і ростам хімічнага 
факультэта з склада кафедры агуль-
най хіміі вылучаны новыя кафед-
ры — фізічнай і аналітычнай хі-
міі, загадваць якімі даручана буй-
нейшым спецыялістам Совецкага 
Саюза праф. Нікіфараву і праф. 
Ермоленка. Гэтыя кафедры маюць 
цэльі рад спецыяльных лабарато-
рый: фізічнай хіміі, калоіднай хі-
міі, электрахімлабараторыі, якасна-
га і весавога аналіза і многа інш. 
Усе гэтыя лабараторыі хімічных 
кафедр БДУ адыгралі немалаваж-

,пую ролю ў справе распаўсюджан-
ня хімічнап адукацыі ў БССР. і 
часу адкрыцця ў гэтым годзе хіміч 
ны факультэт дае 3-ці выпуск спе 
цыялістаў хімікаў. Частка хімікаў. 
закончыўшых універсітэт, работае 5 
якаеці выкладчыкаў і дырэктароў 
сярэдніх школ. Многа хімікаў рабо-
таюць у заводскіх лабараторыях 
Усе навукова-даследчыя інстьггуть 
БССР папаўпяюць свае хімічньп 
кадры, галоўным чынам, з ліку вы-і 
пускнікоў хімфака БДУ. Нарэшце; 
многія са студэнтаў хімфакаўцаІ 
сталі асістэнтамі, дацэнтамі і пра' 
фесарамі вышэйшых школ БССР 
іншых рэспублік. 

Хімічны факультэт у апошні го 
разгарнуў вялікія навукова-даслед-
чыя работы; навуковая прадукцы; 
яго прафесарска - выкладчыцкаг. 
складу бачна з вялікага ліку прац 
надрукаваных у совецкіх і замеж 
ных выданнях. 

3 гэтага кароткага артыкула бач 
на, якую важную ролю адыгрыва 
хімфак у справе падрыхтоўкі кад 
pay для сярэдняй i вышэйшай шко 
лы І для прамысловасці. Разам 
гэтым трэба адзначыць, што хім 
фак БДУ з'яўляецца самым буйныі 
у БССР творчым цэнтрам і навуко 
ва-даследчай хімічнай думкі. 

сейных дарог. На практычнай ра 
боце усе гэтыя спецыялісты будуц 
скарыстаны Наркамземам, Агра 
глебавым інстытутам БелАН і Га 
лоўдартрансам. 

Геаграфічнае аддзяленне рыхту 
спепыялістаў у галіне фізічна 
геаграфіі і геамарфалогіі. Гэты 
спецыялісты будуць шырока ска 
рыстаны органамі Наркомасветы I 
навукова-даследчымі ўстановамі 
праца якіх звязана з дэталёвымі геі 
амарфалагічнымі доследамі. 

3 наступнага года геолага-глеб; 
знаўча-геаграфічны факультэт п 
вінен шырока разгарнуць навук 
ва-даследчую работу, у якую буд 
ўцягнута асноўная маса студэн. 
тва. Аб тым, якое гэта будзе мен 
значэнне для найбольш выдатных 
таленавітых студэнтаў, многа гав. 
рыць не прыходзіцца. Акрамя тап 
студэнты нашага факультэта, 
першую чаргу геалагічнага і глеб 
знаўчага аддзяленняў, вытворч. 
практыка якіх праходзіць галоўнь 
чыпам у адпаведных інстытуті 
Акадэміі Навук БССР, маюць по 
ную магчымасць прыняць непасрэ 
ны ўдзел у іх навукова-дасле 
чай рабоце. Зусім зразумела, ші 
гэта накладае значныя абавязкі 
на студэнтаў, да якіх гэтыя ўст 
новы падыходзяць з пэўнымі з 
патрабаваннямі, у звязку з чь 
агульная падрыхтоўка студэнт 
навінна быць на належнай вышы 
і да конкурсных існытаў будучі 
студэнты навінны прыйсці доб] 
падрыхтаванымі. 
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ФІЗІКА-МАТЭМАТЫЧНЬГФАКУЛЬТЭТ 
Фізіка-матэматычны факультэт 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсі-
тэта рыхтуе высокакваліфікавапых 
работнікаў у галіне фізіка-матэма-
тычных навук для навукова-даслед-
чых устаноў, фабрычна-заводскІ7 
лабараторый, выкладчыкаў <рышэй-
шых і сярэдніх школ. 

У наш час фізіка 1 матэматыка 
гталі шырока пранікаць у розныя 
галіны тэхнікі — машынабудаў-

Акадэмік Ц. Л. Бурстын 

ніцтва, аўтабудаўніцтва, карабле-
будаўніцтва і інш. Гэта пабудзіла 
лепшых вучоііых ставіць пытанне 
аб паглыбленні і расшырэнні 
школьнага курса матэматыкі. Гэта 
асаблівасць росту матэматычных на-
вук накладвае на нашага настаў-
ніка абавязак шырэй і глыбей і 
пазнаёміцца з асноўнымі праблема-
мі сучаснай матэматыкі, з яе ас-
ноўішмі ідэямі і метадамі. 

Вучэбны план фізіка-матэматыч • 
нага факультэта БДУ разлічан на 5 
год. На працягу першых 2-х год 
студэнты широка вывучаюць матэ-
матычны аналіз (дыферэнцыяльнай 
і інтэгральнае вылічэнне, дыферэн-
цыяльныя раўнанні), аналітычнуіо 
дыферэнцыяльную геаметрыю зшы-
рокім нрымяненнем метадаў вектар-
нага вылічэння, вышэйшую алгеб-
ру 3 тэорыяй азначальнікаў, начэр-
тацельную геаметрыю, механіку і 
агульную фізіку з шырокіы нракты-
кумам па ўсіх раздзелах агульнай 

' Пачынаючы з 3-га курса, сту-
дэнты маюць магчымасць кваліфі-
кавацца па той спецыяльнасці, 
якую яны сабе абралі. , Студэпты-
матэматыкі на 3 і 4 курсах выву-
чаюць дадатковыя главы па матэма-
тычнаму аналізу, варыяцыйнаму 
вылічэнню, другі канцэнтр дыферэн-
цыяльнага раўнання, тэорыю фун-
кцыі вяшчэственнара і комплексна-
га пераменнага, інтэгральнае раў-
нанне, тэорыю вераятнасцей, нома-
графію, механіку, вышэйшую геа-
метрыю 3 тэнзорным аналізам і 
інш. На 5 курсе студэнты займаюц-
ца больш паглыблена ў пэўнай га-
ліне іЧатэматыкі і пішуць дыплом-
ныя работы. 

Студэнты-фізікі на базе шы-
рокага курса агульнай фізікі на 
першых, трэціх і чацвертых курсах 
вывучаюць электронную фізіку, 
тэорыю квант, тэорыю " пабудовы 
матэрыі, тэорыю адноснасці, радыё-
фізіку І іншыя раздзелы. Разам з 
гэтым студэнты-фізікі у нашых ла-
бараторыях, пачынаючы з 3 курса 
праходзяць значны практыкум над 
кфаўніцтвам прафесароу і дацэи-
тау па радыё-фізіцы, электрафізіцы, 
металафізіцы і інш. Такім чынам, 
студэнты знаёмяцца з сучасным 
становішчам фізічных навук і ў 
лабараторыях набываюць неабход-
ныя навыкі для вядзення самастой-
най навукова-даследчай эксперы-
ментальнай работы ў галіне фізікі 
На 5 курсе студэнты-фізікі спецыя-
лізуюцца ў пэўнай галіне і пішуць 
дыпломныя работы. 

Фізіка-матэматычныя навукі, як 
і іншыя навукі, могуць быць выка-
рыстаны шырока ў нашым соцыялі-
стычным будаўніцтве пры ўмове іх 
развіцця на базе творчага прымя-
нення дыялектычнага метада. Вось 
чаму наш факультэт прыдае вялі-
кае значэнне марксісцка-ленінскаму 
выхаванню студэнцтва. 3 гэтай мэ-
тай студэнты вывучаюць палітэка-
номію, дыялектычнн і гістарычны 
матэрыялізм, гісторыю партыі, ле-
нінізм, метадалогію і гісторыю ма-
тэматыкі і фізікі. 

Фізіка-матэматычны факультэт у 
сваіх сценах падрыхтаваў і рыхтуе 
навуковыя кадры як для сябе, так 

ва-даследчых устаноў БССР. Прафе-
сарска-выкладчыцкі склад факуль-
тэта значна вырас колькасна і 
якасна. Нельга не адзначыць, што 
на фізмаце працуе вядомы вучонн 
матэматык акадэмік Бурстын. Ён 
на працягу апошніх год значна ўз-
няў работу фізмата. 

Перад фізматам БДУ стаіць надз-
вычай адказная задача павышэння 
кваліфікацыі выкладчыкаў сярэд-
ніх школ. Сярод настаўніцтва су-
стракаюцца асобы або з незаконча-
най вышэйшай асветай, або скон-
чыўшыя наш фізмат у той час, ка-
лі выкладанне ў ім вялося па ска-
рочаных планах ( 3 гадовы курс). 

Арганізаваны пры фізмаце завоч-
ны сектар непасрэдна выконвае іэ-
тыя задачы. Лкрамя гэтага, фізмат 
аднавіў у гэтым семестры работу 
універсітэта выходнага дня, перапу-
давау яе так, каб гэты універсітэт 
знаёміў настаўнікаў шляхам цык-

Лекцыя праф. Казлова на хімічным факультэце 

ПРАВШЫ ЛРЫЕМУ 
У БЕЛАРУСНІ ДЗЯРЖАУНЫ УНІВЕРСІТЭТ 

_ _ на|1936—37 навучальны год _ _ = 

Прафесар Дыдырка 

фізікі Ў фізматаўскіх лабараторыях. і для іншых навучальных і навуко-

лаў папулярных лекцый з тымі аоо 
іншымі йытаннямі матэматыкі і фі-
зікі. 

3 мэтай азнаямлення з навейшы-
мі дасягненнямі навуковай і мета-
далагічнай думкі ў галіне матэма-
гыкі і фізікі фізмат БДУ склікае ў 
ліпені г. г. канферэнцыю ўсіх ма-
тэматыкаў і фізікаў совецкай Бела-
русі. 

Праф. В. Дыдырка і 
дац. Г. Сагаловіч. 

БІЯЛЯГІЧНЫ ФЛКУЛЬТЭТ 
Буйны рост нашых соцыялі-

стычнага будаўніцтва з кожным го-
дам Haiipajoye ^ ё йоигьпюй і боль-
шай (колыкасцд высовайюліф'іікава-
ных работнікаў для ўсіх галін на-
вук!. 

Эішумела, што біялаіі'ічныя на-
вук!, яікіія ствіяіць адш>й з сівак 
валанейшых задач — вьшучэнне 
ЖЫШІЫ.Х ісітот 3 ііэтай найшырэй-
шага іх іскаірьютаінівя чалавешм, 
займаюць у нашай соцыялістычнай 
кіраік« а^абліва тажШ'е месіца. 

БЬйаіііч'Ш фаі^ультет БДУ рых-
туе ipiaiooTMiBa? для жнвуівоійі-дас-
ледчых ўстаніоў і ВНУ, а таік,сама 
і выійвдчыкаў піоўных ся'рвднк 
школ па двух аісно^ых 'опацыядь-
насцітх: батанка ,і зоалг ія . 

Па батанічнаму цыклу выізшча-
ны наступныя профілі спецыялі-
стаў: батанік-сістэматык вышэй-
шых раслін, геабатанік, гене-
т н к 'раолін, фіізгііёлаіі' іраолііін. Гэтыя 
опецыядьнасці .ахтатваюць пыгган-
ні: вывучэнне кармовай плошчы і 
натураілыаых ірасдінных багашдя? 

Дэкан біялагічнага факультэта. 

дацэнт Зубковіч 

палйў, ллсо)? і башш БСОР; с т а -
рание новых сарто'ў хаірчаівых і 
тэхнічііых культур, яівш павыша-
юць якасць і колькасць ураджаю; 
вывутанійб аюін-оўвых, rjpaipcaJ 

й:ыццядаейнасці расліін у сувяві з 
пэдняіц'ціем уіраажаю, іпыгганні за-
сухаўстойлівасці, марозаўстойлі-
насц!, яравіізаіцыі, і т. д. 

^ Па_зоалагічнаму _ цыклу^выэна-
чаны профілі спецыядістаў на эн-
тамалогіі, паразіталогіі, зоагеаграфіі 
і экалогіі і па біялогіі прамысло-
вых жывёл. Гэтыя спецыяльнасці 
таксама ахватваюць вельмі важныя няй школы (дзесяцігодкі), г. зн. 

Беларускі дзяржаўны універсітэт 
рыхтуе малодшых навуковых работ-
нікаў і выкладчыкаў для вышэй-
шых навучальных устаноў, а так-
сама вывладчыкаў для ноўных ся-
рэдніх школ і тэхнікумаў. 

Прыём праводзіцца на 1-ы курс 
наступных факультэтаў: 

1. Гістарычны факультэт на спе-
цыяльнасці: 

а) старажытнай гісторыі, 
б) гісторыі сярэдніх вякоў, 
в) гісторыі новага часу, 
г) гісторыі народаў СССР, 
д) гісторыі Беларусі. 
2. Фізіка-матзматычны факуль-

тэт на спецыяльнасці: 
а) фізічнае, 
б) матэматычнае. 
Яўрэйская секцыя нры фізіва-ма-

тэматычным факультэце, на сне-
цыяльнасці: 

а) фізіка, б) матэматыка. 
3. Хімічны фгжулыэт яа аддзя-

ленні: 
а) арганічнай хіміі, 
б) неарганічнай хіміі. 
4. Біялагічны факультэт на ад-

дзяленні: 
а) батанікі, 
б) зоалогіі. 
5. Геолага - глеба-геаграфічны 

факультэт на аадзяленні: 
а) геалагічнае, 
б) глебазнаўчае, 
в) геаграфічнае. 
Тэрмін навучання на ўсіх фа-

культэтах б год. 
У Беларускі дзяржаўны універсі-

тэт прымаюцца ўсе грамадзяне 
абодвух полаў ва ўзросце ад 17 да 
35 год, маючыя закончаную сярэд-
нюю асвету, скончыўшыя тэхнікум, 
рабфак, або атрьгааўшыя атэ-
стат аб сканчэнні сярэдняй школы 
ў парадку экстэрната. 

УВАГА: Асобы, скончыўшыя 
тэхнікумы, прымаюцца толькі 
пасля праходжання імі ўстаноў-
ленага законам вытворчага ста-

жу. 
Асобы, маючыя атэстат з адзна-

камі аб выдатным сканчэнні сярэд-

пытанні: вывучэнне біялогіі ін-
сектаў-шкоднікаў і мер барацьбы з 
імі; вывучэнне паразітаў сельска-
гаспадарчых раслін і жыв^л, 
а таксама і чалавека; пы-
таінйе а)б кіраванні іраюсял'анінівй 
дзжіх жывёл 3 мшіай гаюпадіяа-
га «ваірьютоўваняя жывёлъных рэ-
«урс.аў;пыта«ні аб аііаітнызаіціыі і 
Рс^аміматызацыі Еаштоўных пуш-
ных звяроў і т. д. 

На біяфаку ёсць навукова-дас-
ледчыя лабараторыі, аранжарэя, 
вялік'і зоалііт'шы муаей. Вучабан 
план біялагічнага факультэта раз-
лічаін ыа йяць год навучавня. 

ЗОАЛАГІЧНЫ МУЗЕИ—ЛАБАРАТОРЫЯ БІЯФАКА 
Пачатак арганізацыі зоалагічнага 

музея БДУ адносіцца к 1922 году. 
За першыя тры гады музеем быў на-
набыта калекцыя чучай буйнай 
шкілетаў экзатычнай і мясцовай 
фаўны. Экспанаты былі размешчаны 
у аўдыторыі І прадстаўлялі куток 
наглядных дапаможнікаў па зоалогіі 

3 1925 па 1931 год музеем было 
сабрана шмат матэрыялу па фаўне 
Беларусі. Зборам матэрыялаў заима-
ліся снецыяльныя экспедыцыі на-
»укввых работаікаў і студента? ота-

рэйшых Ёурсаў. У гэты-ж час была 
набыта калекцыя чучал буйнай 
жывёлы — прадстаўнікоў фауны 
ІНШЫХ раёнаў Совецкага Саюза. 

У 1934 годзе музей выдзяляецца 
Ў самастойную адзінку, і з гэтага ча-
су Ў ІМ пачынаецца сісі'эматычная 
работа. Калекцыі прыведзены ў па-
радак, абсталяван пакой эвалюцый 
нага вучэння. 

Зараз зоалагічны музей прадстау-
ляе лабараторыю, без якой нельга 
праходзіць Егрси звалогіі назв«нко-

вых І беспазванковых. Курсы зоаге-
аграфіі І фаўны БССР таксама ба-
зуюцца на матэрыялах музея. Акрамя 
гэтага пры музеі канцэнтруюцца ма-
тэрыялы для работы навукова-даслед-
чых зоалагічных гурткоў і дыпломні-
каў. 

Музей адыгрывае вялікую ролю і 
як агульна даступная асветная ўста-
нова: 3 начатку вучэбнага года і да 
красавіка яго наведала звыш 4000 
чалавек. 

Асістэнт А. ВЯЗОВІ 

маючыя на асноуных прадметах 
выдатна», а па астатніх — маля-

ванню, чарчэнню, музыцы, еневах, 
фізкультуры — не ніжэй «добра», 
прымаюцца ў БДУ без прыймовых 
існытаў. 

Усе астатнія асобы надлягаюць 
абавязковым прыймовым іспытам 
па беларускай і рускай літаратуры 
і мовах, матэматыцы, фізіцы, хіміі і 
палітграмаце. 

УВАГА. 1. Асобы, якія пасту-
паюць на геафак, падлягаюць 
таксама існытам на геаграфіі. 
2. Асобы, якія наступают, н» 
яўрэйскае аддзяденне паддя-
гаюць іспытам па яўрэйскай і 
рускай мовах 
іспыты па мовах, а таксама і па 

матэматыцы, праводзяцца вусныя і 
нісьмовыя, а па ўсіх автатнк 
нрадметах толькі вусныя 

3 ліку асоб, вытрымаўшых 
прыймовыя іспыты, г. зн. атрымаў-
шых на ўсіх прадметах адзнаку де 
ніжэй «пасрэдна», у першую чаргу 
прымаюцца тыя, хто атрымаў нан-
больш высокія ацэнкі. Асобы, ат-
рымаўшыя хоць-бы на аднаму прад-
мету ацэнку «дрэнна» або «ведьні 
дрэнна», у БДУ не прымаюцца. 

Асобы, ЯКІЯ скончылі сярэднюю 
школу не Ў БССР і атрымаўшыя 
пры паступленні нездавальняю^» 
ацэнку па бедарускай мове і діта-
ратуры, могуць бьщь задічаны сту-
дентам! пры умове здаць іспыты па 
бедарускай мове і літаратуры f па-
чатку наступнага навучадьнага га-
да. 

Заявы аб залічэнні у БДУ пры-
маюцца 3 1 ліпеня па 1 жніў-
ня. Заявы трэба падаваць на іня 
рэктара БДУ з прылажэннем на* 
ступных дакументау: а) атэстата 
аб сканчэнні сярэдняй навучадьнай 
установы (у арыгінаде); б) аўтабія-
графія; в) снраўка ўрача аб зда-
роўі; г) дзве фотакрткі з удасна-
ручным подпісам, завераных дзяр-
жаўнай установай; д) пашнарт 
(прадяўляецца асабіста). 

УВАІА: У аўтабіяграфіі пасту-
паючы павінен паведаміць а і 
сабе наступныя весткі: год і ме-
сяц нараджэння, нацыянадь-
насць, партыйнасць, адукапыя, 
прафесія, вытворчы стаж, сямей-
нае становішча, адносіны да вай-
сковай павіннасці. У заяве траб» 

ўказаць які факультэт і снецыядь-
насць паступаючы выбірае. 

Прыймовыя іспыты будуць пра-
водзіцца 3 10 па 20 жніўня: заді-
чэнне ў лік студэнтаў з 20 па 25 
жніўня. 

Прынятыя ў дік студэнтаў заліч-
ваюцца на стыпендьш) і забяспеч-
ваюцца інтэрнатам згодна існую-
чых правід. Сем'і студэнтаў 
ліыдплошчай не забяспечваюцца. 

Заявы падаваць па адрасу: 
Менск. Універсітэцкі гарадов. 

Біялагічны корпус пакой 103. 
Ч. в. а. рэктара БДУ КУНЫНСКІ . 

Работа навукова-даследчых гурткоу 
На біялагічны» факультэце наву-

кова-даследчыя гурткі арганізаваны 
пры ўсіх кафедрах. У гэтых гуртках 
працуе 58 студэнтаў другога і трэ-
цяга курсау. Сюды трэба аднесці і 
студэнтаў-дыпломнікаў. 

Гурток пры кафедры фізіялогіі 
І анатоміі раслін працуе над непас-
рэдным кіраўніцтвам праф. Годнева. 
У гэтым гуртку працуе И студэн-
тау. На вегетацыйны перыяд (вяс-
на—лета) гурток намеціў рад да-
следчых работ. Намечан цэды рад 
тэм. Так студэнтка Гурыновіч будзе 
працаваць над вывучэянем уплыву 
солей жалеза на накапленне кара-
ціна Ў морквы. Студэнт Хацінскі бу-
дзе працаваць над тэмай — фотопе-
рыядызм у раслін; студэнт Тадудзь 

- н?; л рі' 'лдіі i-u-
iMMu; — 

методыкай пастаноўкі пясчанык, 
водных і глебавых культур. 

Гурток пры кафедры зоалогіі па-
званковых, ЯКІМ кіруе дацэнт Зуб-
КОВІЧ, таксама на летні перыяд вы-
значыў некалькі асноўных тэм, над 
якімі будуць працаваць студэнты. 
Так будзе праводзіць апрацоўку ма-
тэрыяла па тэме «Рыбы і амфібіі 
БССР». Вызначана тэма «Паляўніча-
прамысловая фауна раёна» і «Тэх-
ніка эмбрыялагічных дасдедванняў> 
і вывядзенне на аснове матэрыяда 
біягенетычнага закона. 

Гурток пры кафедры зоалогіі бес-
пазванковых, якім кіруе дац. Гусе-
ва зоймецца распрацоукай гідрафдв-
ры азёр, басейна Прьшяці. 

ХАЦІНСКІ . 

JA ЛЕг і ІНСГ'Н КАДРЫ 
- / е iQ 



Карыдор хімічнага корпуса 

Многа пройд зена 
І многа набыта 

Стоячы на иарозе заканчэння ву-
чобы ва ўніверсітэце і аглядваючыся 
на пройдзепы шлях, хочацца сказаць 
многа І вельмі многа. 

Наш выпуск нрацавау у асаблі-
вых умовах. Многія з нас не мелі 
сярэдняй асветы, ды і з сярэдняй 
асветай мелі вельмі слабую пад-
рыхтоўку. Сярэдняя школа не наву-
чыла нас самастойна працаваць над 
кнігай. Я лічу адным з галоуных да-
сягненняу нашага ўніверсітэцкага 
шляху, тое, што студэнты навучылі-
ся самастойна працаваць. 1 не толькі 
над вучэбнымі кнігамі, але i над на-
вуковай літаратурай, нершакрыніца-
мі. 

За гэтыя чатыры гады ынога 
пройдзена,' многа набыта ведау; 
кругазор студэнта—навуковы і куль-
турны значна пашырыуся. Зараз мы 
зусім не надобны на тых людзей, 
ЯКІЯ наступал! на першы курс. Уні-
версітэт даў нам веды не толькі ў 
галіне спецыяльных прадметаў, ён 
з'явіўся для студэнта школай палі-
тычнага і грамадскага жыцця, вы-
хоўваючы не наогул спецыялістаў, а 
спецыялістаў палітычна свмдомых і 
грамадска актыўных. 

Нельга, аднак, моўчкі абыйсці і 
тыя недахопы ўніверсітэцкага жыц-
ця, якія балюча адбыліся на нас 
вынускніках. У прыватнасці наш 
выпускны курс хімфака заханіў яшча 
перыяд брыгаднай і канвеернай ci-
стэмы, што значна адбілася на на-
шых ведах. Дрэнна было пастаулена 
выкладанне на першым курсе ня-
мецкай ИОВЫ. 

Новая змена студэнтау наступав 
ва ўніверсітэт больш падрыхтаванай, 
чым мы, І можна спадзявацца, што 
веды гэтай змены будуць значна 
шырэй І глыбей нашых. 

Многім абавязаныя ўніьерсітэту, 
мы ва ўсёй сваёй далейшай працы 
будзем імкнуцца быць чэснымі, эд-
данымі спецыялістамі н.чшаіі соцыя-
лістычнай краіны. 

Выпускніца хімфгка 
ПРЫЛЕЖАЕВА 

Ттораць выпускнікі 

Смела іду насустрач сваёй будучыне 
я смела іду насустрач сваёй бу-

дучыне. Я ўпэўнена, што у Совец-
КІМ Саюзе, у краіне соцыялізма заў-
сёды знойдзецца для мяне работа, 
якая адпавядае маёй кваліфікацыі, 
маім жаданням. Чатыры гады таму 
назад я прышла на фізмат з вялікім 
жаданнем вывучаць самыя любімыя 
І самыя «рамантычныя» для мяне 
навукі. 

Чатыры гады... Якім багатым зие-
стам напоунен для мяне гэты час! 
Мы, выпускнікі, раслі і развіваліся 
разам 3 нашьш выхаванцам—уні-
версітэтам. 

Нельга, аддак, сказаць, што рабо-
та, ў нашым універсітэце, наша ву-
чоба былі наладжаны ўзорна. Нам 
прышлося перажыць цэлы рад неда-
хопаў і недадзелак у вучэбиым пра-
цэсе. 

Цяпер перад намі адказнейшая за-
дача—закончыць дыпломную работу. 
Трэба думаць, што з гэтай задачай 

справяцца нашы выпускнікі. Я, у 
прыватнасці, працую над нікаван, 
яшчэ мала распрацаванай тэмай — 
новай тэорыяй электрамагнітнага по-
ля Борна. Тэма даволі складаная, 
яна патрабуе напружанай працы. 
Думаю, што змагу скарыстаць атры-
маныя веды і абараніць дыплом з па-
казчыкамі не горшымі чым мела ў 
вучобе. Я канчаю ўніверсітэт, але 
адчуваю, што трэба вучыцца^і яшчэ 
раз вучыцца. 

Апошняя пастанова аб настаўні-
ках выклікала у нас, дыпломніках, 
небывалы энтузіязм. Мы з радасцю 
прыступім да пачэснай педагагічнай 
работы. 

У нашай краіне, дзе на кожным 
кроку адчуваюцца сталінскія кло-
паты аб людзях, вялікае шчасце 
быць настаўнікам, выхоўваць падра-
стаючае пакаленне. 

Выпускніца фізмата 
ПЕРЛАМУТР. 

НА?ПАР03Е РАЗВІТАННЯ 
Вучэбная праграма закончана. 

Чаіверты курс на парозе Сканчэн-
ня універсітэта. Праўда, у файэ 
фізічнага корпуса не грымяць лі-
таўры. Пад шклом жаўцеюць яшчэ 
не астыўшыя ад нодыху рэчаіс-
насці расклады заняткаў, спісы 
студэнтаў, выкліку ў дэканат і за-
гады 3 папярэджаннямі... 

Чатырохгадовая вучоба пройдзе-
на шыр,ока і дзелавіта. Гэта былі 
гарачыя і шчаслівыя дні. Яны 
авеяны поспехамі і часовымі няў-
дачамі, перамогамі і ростам, высо-
кім і нізкім узлётам. 

Як прыемна ўспомніць цяпер 
перажытае! Нам сталі знаёмы су-
ровыя партрэты Лагранжа, Дэкарта, 
Эйлера. У наш быт уВайшлі кры-
тыка штодзенкі і ведамасці на ат-
рыманне стыпекдыі... Цікавымі ста-
лі і будні. Цікэівымі сталі і людзі. 

Мы зпаходзімся цяпер у паласе 
заканчэння дыпломных работ. Мы 
хочам ІХ выканаць таксама «доб-
ра» І «выдатна», як і ўсю вучэб-
ную праграму. 

Універсітэт дау пам марксісцка-
ленінскую аснову для будучай пра-
цы. 

Мы навучыліся дружна праца-
ваць калектывам. У нас развіўся 
мастацкі густ не толькі да гармо-
шачнай полькі і танцаў на пляцоў-
цы галоўнага корпуса. Мы добра 
разбіраемся ў Маякоўскім і Шола-
хаве, Остроўскім і Ал. Толстом. 
Маем уяўленне аб жывапісі, кТно і 
тэатры. Чатырохгадовы перыяд ву-
чобы быў радасным і шчаслівым у 
нашым жыцці. 

Выпускнік фізмата 
П. ВАТМАН. 

L 

Студэнты танцуюць ве чарам каля інтэрната 

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР БДУ 

С ^ Р к 0 
Заг. завочнага сектара БДУ. 

Ж ы і д ь » с т а л а л е п і х і 
Дзе, у якой краіне студэнцтва з 

працоўнага асяроддзя жыве так, як 
жыве наша студэнцтва, студэнцтва 
краіны соцыялізма? 

У прыватнасці, хачу кароценька 
расказаць пра сябй'. Я, студэнт 2 
курса, сямейны. На ра(>факу было 
груднавата. 
Праўдатруд-
насаі б ы л і 
з в я з а н ы 3 
ТЫМ1 трудна-
еця.мі, я Kill 
перажывала 
ywi краіна 

Цянер, калі адьпплі ў мінулае 
ўсякія нормы і картачкі па прадук-
ты, калі 3 кожным годам усё больш 
і больш зніжаіоцца цэны на нрадук-
ты харчавання, жыццё маёй сям'і 
значна палепшылася. Лепш сталі мы 
і адзявацца. Лкрамя гэтага, за апош-
ні час я набыў цэлую бібліятэку з 
87 кніжак. ПЕРАПЕЦКІ . 

Эпізоды 8 жыцця студэнцтва 
і моладзі за граніцай 

(Па матэрыялах журнала «За рубяжои» 
і «Комсомольской правды»). 

Аб выключна жудасным стано-
вішчы студэнцтва і моладзі ў краі-
нах капітала вымушан пісаць на-
ват буржуазны друк. Адзін польскі 
журналіст, апісваючы становішча 
студэнтаў варшаўскага універсітэ-
та, піша так: 

«Студэнт 2 курса юрыдычнага 
факультета Владзіслаў Н. сказаў 
мне: 

— Мае бацькі жывуць над Лом-^ 
жай. Закончыўшы гімназію, я 
нрыехаў у Варшаву, каб пасі'упіць 
ва універсітэт. Там я даведаўся, 
што пры наступлешіі трэба ўнесці 
30 злотых. На гэта пайшлі усе 
мае грошы. У мяне нічога не за-
сталося на начлег, я спаў на вак-
зале, а днём хадзіў з дома ў дом у 
пошуках работы, аднак нідзе работы 
не знаходзіў. 

Нарэшце, я страціў надзею што-
небудзь зарабіць. Хацелася толькі 
знайсці прытулак, дзе можна бы-
ло-б хоць выспацца. Так прайшло 
36 дзён. 36 дзён я хадзіў на гора-
ду, 36 начэй правёў на вакзале, на 
лаўках алей і ў кустах Саксон-
скага саду. Нарэшце, калі сілы зу-
сім мяне накінулі, я сустрэў доб-
рую дворнічыху, якая дазволіла 
мне жыць у чулане, за гэта я да-
намагау ёй убіраць дом і тратуары. 

Прыжок 3 ВЫШКІ 

Зараз я прадаю газеты «Вечур 
варшаўскі». і інш. — штодзенна 
каля 20 нумароў. Гэтым і жыву. 
У мяне яшчэ няма навыку, тава-
рышы ўмудраюцца прадаць па 50 
экземпляра? у дзень. 

«Спадзяюся, І я дасягну гэтага». 
Вось аб чым марыць студэнт 

юрыдычнага факультэта. 
Я не ста? пытацца ў Владзі сла-

ва Н. аб ЯГО здароў'і, бо страшная 
худоба, кірпічны румянец і сухі 
кашаль гаварылі аб гэтым даволі 
выразна. 

Другі студэнт — А. С. знахо-
дзіцца Ў значна лепшым стано-
вішчы: ён атрымаў насаду кур'ера 
у міністэрстве фінансаў. 

— Я разношу акладныя лісты 
платнікам падатку. За кожны ліст 
атрымоўваю сем грощай. Насля 
дзеннай бегатні ногі гараць, як у 
агні. 

— Чым вы жывеце? — запыт-
ваю студэнта Р. С. з Кельцаў. 

— «Надзеяй, што калі-небудзь 
стане лягчэй». 

Рэволюцыйны журнал «АЩ», які 
выходзіць у Праге, разаслаў у цэ- хочам жыць». 

лы рад краш шсьмы — звароты да 
моладзі 3 пытаннем: «Як ты ўяў-
ляеш сабе сваё будучае?» У адказ 
прыйшло 117 нісем з розных краін 
свету. 

22-гадовы эльзасец Анты К. ні-
ша: 

«Я працаваў на шкляным заво-
дзе, дзе нажыў туберкулёз. Мяне 
чакае сумная будучыня. Цяжка 
працаваць я больш не магу. Каб я 
жыў у соцыялістычньш гранадсТве, 
усё было-б па-іншаму: я мог бы 
алсыццявіць маю адзіную мару — 
стаць скрыпачом. У мяне вялікія 
здольнасці на кузыцы, у мяне ёсць 
скрыпка, але нашто мне яна? Я 
ўсяго толькі бедны шклодуў, -хворы 
туберкулёзом. Школа для мяне не-
даступна, і я рад, калі ў мяне 
ёсць кусок хлеба. Але я ведаю, 
што ўсё пераменіцца, народны 
фронт дасягне сваёй мэты. Дарагая 
рэволюцыйная моладзь свету! 
Шлях, па якому мы ідзем, новен 
туману І небяснекі! Нас хочуць 
уцягнудь у вайну. Але мы не для 
таго радзіліся, каб паміраць, — мы 

Завочны сектар Беларускага 
дзяржаўнага універсітэта арганіза-
ван у 1933 годзе і з'яўляецца 
неадрыўнай часткаіі БДУ. Завочны 
сектар мае наступныя аддзяленні: 
матэматычнае, біядагічнае і яўрэй-
скую секцыю фізіка-матэматычші-
га аддзялення. Тэрмін навучання 4 
гады. Уся работа па завочнаму на-
вучапню (прыём, арганізацыя і кі-
раўніцтва вучэбнай работай і т. д. 
праводзіцца праз завочны сектар, з 
шырокім выкарыстаннем вучэбнага 
абсталявання і прафесарска-вык-
ладчыцкага склада ўніверсітэта. 

Вучэбныя планы і праграмы за-
вочнага сектара пабудаваны на ас-
нове вучэбных планаў і праграм 
педагагічных вышэйшых наву-
чальных устаноў, але прыстасава-
ны да ўмоў завочнага навучання. 

У сучасны момант на завочным 
сектары БДУ абучаецца 600 сту-
дэнтаў-завочнікаў. Амаль ўсе 
яны — настаўнікі сярэдніх школ 
БСОР. Завочпы сектар мае ўжо 2 і 
3 курсы матэматыкаў і біёлагаў. 

Самастойная прапрацоўка вучэб-
нага матэрыялу з'яўляецца асноў-
ным момантам у вучэбна-педагагіч-
ным працэсе завочнага навучання. 
I ывучіыіе дысцыплін праводзіцца 
завочнікамі па вучэбных данамож-
ніках і падручніках. Завочны сек-
тар высылав завочнікам спецыяль-
на распрацаваныя праграмы і ме-
тадычныя ўказанні і арганізуе 
пісьмовыя і вусныя кансультацыі. 

Кансультацыі маюць сваёй мэтай 
дапамагчы завочнікам у праходжан-
ні тых ці іншых Л,мцыплін і на-
скорыць план нранрацоўкі вучэбна-
га матэрыялу. * 

Для праверкі засваення вучэбна-

га матэрыялу завочны сектар пат-
рабуе ад кожнага завочніка выка-
нання І нрысылкі пісьмовых кант-
рольных работ. На кожную кант-
рольную работу завочнік атрымоў-
вае ад выкладчыка завочнага сек-
тара пісьмовую рэцэнзію. 

Лабараторна-заліковыя сесіі — 
асноўная форма завочнага педага-
гічнага нрацэсу ў сістэме завочнай 
недасветы. На сесіі завочнікі ат-
рымліваюць непасрэднае кіраўніцт-
ва 3 боку высокакваліфікаваных 
выкладчыкаў, сістэматызуюць і па-
глыбляюць набытыя шляхам сама-
стойнай прапрацоўкі веды ў працэ-
се навучання; адбываюць вучэбна-
лабараторную практыку па такіх 
дысцыплінах, як фізіка, хімія, бія-
логія і т. д.; атрымоўваюць мета-
далагічпую і метадычную ўстаноў-
кі па дысцыплінах, якія натрэбна 
будзе прапрацаваць у далейшай 
рабоце, і афарм.тяюць залікі на пра-
працаваных дысцыйлінах. Лабара-
торна-заліковыя сесіі ўваходзяць у 
навучальны план і склікаюцца 2 
разы ў год для кожнага курса і ад-
дзялення: у часе зімняга нерапын-
ку Ў школах на 12 дзён і летам 
на 1 месяц. 

Па сесіі завочнікі атрымліваіоць 
памяшканне і дапамогу на харча-
ванне; таксама аплачваецца праезд. 

Паша партыя і ўрад даюць усе 
ўмовы для завочнага навучання. 
Кожны настаўнік, не маючы вы-
шэйшай педагагічнай асветы, паві-
иен максімальна скарыстаць дадзе-
ныя яму мажлівасці павысіць шля-
хам завочнага навучання сваю ква-
ліфікацыю, узброіцца дасягнення'мі 
сучаснай навукі і аўладаць педага-
гічным майстэрствам. 

Малады швейцарац піша: 

«Я хацеў стаць тэхнікам-будаў-
ніком, нават архітэктарам. Бацька 
зрабіў усё, каб даць мне магчы-
масць вучыцца. Год я правучыўся 
ў будаўнічым тэхнікуме. Але, што 
мяне чакае? 

Пават старыя, вопытныя архі-
тэктары ходзяць без работы... А, 
што чакае нас, маладых? Што дае 
нам наша спецыяльнасць? Каму 
патрэбпы нашы здольнасці, наша 
даравітасць, нашы жаданні?» 

Варшаўскі «Работнік» ніша: 
«Капіталістычны лад губіць зда-

роў'е моладзі. 
Паводле даных за 1931 год, у 

28,7 проц. абследавапых маладых 
рабочых была павышаная тэмпера-
тура... Трэба адзначыць, што гэта 
лічба толькі часткова паказвае са-
праўднае становішча. Рэчаіснасць 
ва многа раз горшая. 

Праведзеная сярод рабочых анке-
та наказала, што 60 проц. апыта-
ных не мелі уласнай кватэры. 

Заработак маладога сельскагаспа-
дарчара рабочага складае 35—37 
грошай у дзеиь. Не цяжка ўявіць 
сабе, як дрэнна ён харчуецца, хоць 
займаецца цяжкай фізічнай працай. 

Сялянскай І рабочай моладзі не 
даступна сярэдняя школа. Коль-
касць вучняу у сярэдняй школе 
падае: у 1928—29 г. было 203 
тыс., а Ў 1934 г. толькі 159 
тыс...» 

Адна французская газета піша 
аб становішчы ў капіталістычных 

краінах: «Прайшла вайна, затым 
рэволюцыя, інфляцыя і крызіс. Мо-
ладзь у Германіі больш чым у ін-
шых краінах, у росначы перад па-
наваўшым хаосам. Яна слухала 
расказы аб шчаслівых даваеных ча-
сах І... галадала. Ёй імкнуліся ўну-
шыпь надзеі на будучае, а між тым 
у яе иа глазах разбураліся асновы 
раненшага нацыянальнага жыцця... 

Сярод 5 млн. беспрацоуных 
1.750 тыс. складае моладзь да 25 
год... Гітлер на апошнім шорэнберг-
скім з'ездзе нацыянал-соцыялісцкай 
партыі хваліўся, што ён вярнуў на 
вытворчасць 5 млн. беспрацоўных. 

На вялікі жаль, статыстыка не 
падтрымлівае яго аптымізму. Тольк,-
3 млн. атрымалі работу. Што-ж з 
апошніміі' На гэта цяжка адказацъ. 
Большасць харчуецца селядцамі і 
марганым у нрацоўных лагерах 
І казармах. 

...Французская моладзь неражы-
вае надобны-ж крызіс... • Асабліві} 
пацярпела ад беспрацоў'я інтэліген-
цыя. Гэта залежыць не толькі ад 
эканамічнай дэпрэсіі, але і ад уні-
версітэцкай «перавытворчасці». 

Усё расце колькасць людзей з 
дьшломамі. А між тым грамадства 
ўжо насычана інтэлігентамі. Легка 
сабе ўявіць настрой гэтых беспра-
цоўных: прымус да бяздзейнага 
жыцця або да заняткаў некваліфі-
каванай працай гасяць веру ў ся-
бе і эптузіязм уласцівы іх узросту, 
і пагружаюць у безнадзейны несі-
мізм». 
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