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Па геатр#ічігьпі фатгулызце -а^былося ужо тры дзяржііушх лкзамеігы. Выдагньгя одана'КІ па трох прадметах атры- 
:аапі выпускнікі тт. Зеленко, Волкаў, Каган, Шульман, Цыканава, Фурэ і Вольперт.

На здымку: Ласоджанке дзяржаўнай экзамепацыннай камісіі геафака. Здае эк'заімей выйускшца гав. Бязручка.

ЭКЗАМЕН 
ПА ВЕЛМОВЕ

Энадтлеяадьшная еееія яраходаць на 
кйсокія узроўні, над знакам праверкі ра
боты прафесаргка-выкладчыцкага олстана 
і ведаў студэнтаў. Трзйа ска’заць, ніто пры 
пранерцы: вынуляонпл у болілпасці стў- 
дэнтаў глыбокая заоваяемасць праграмага 
маігэрьшлу, уменне нрактынна пръгияняць 
яго ў пггоідз&нным жыцці. Аднжаосва з 
йраслух'оўвапнем нотедый сяу'дэнтьг пра- 
[і.рацо'ўвалі неабходпую літаратуру і е ы - 
коквалі хагпгія йадаішгі. Такая naorjino- 
васць у рабоце дала маігчымаоць добра за- 
свойваць 'матарыял.

Па вядучаму мнюю прадмету, болару'с- 
кай м<)®е, студэнгы 3 ікурса гістарыічнаіга 
фанультзта на зкааімене ў больпгасігі па- 
каізалі, онто яны нядрэнка працавалі на 
нрацягі' гсіда. Да лііку такіх адпоолцна 
тт. Глінекі, Фукоон, 'Віткоўокая, Салта- 
ігаў, Дорет, Грьйор’е'ў, Біндзіок і ішіі.

Але іікзць ЯІШІЧ& і таікія отуд.адты, якія 
лічань, што 'бьтць яісьмеітым— справа нс 
гісторыіка. Іх адзінікі, але яігы ёсць (Апац- 
кая, Равеітгауз, Балбуцкі). За увесь ігод 
яны нс браліся нават аа кгйгу, лічаны, 
што на экзамене удасца неяк «йраско- 
чыіць». Алс цяжка охапь на шчасщ! Пры 
ііравядізент .ваіггролыіай дыкаоўкі тэтыя 
с'ту̂ дэнчы вьгяв'ілі ноўную неяісьм'оннаісць.
Так, напрыклад. т. Балбуцкі піша; «Не 
pyxoMbD, ШТО хвіліна, кожды, савец- 
кая» і інш., т. Разенгауз: —  «ўрачыстае 
панарома, безданні, што хвіліна, у веках, 
неабсяжнамі, нерухомамі»; знакі прьгпып’ 
ку для іх зусім не іспуюць.

Огудэпты 1 курса філфана (беларуская 
трупа) працавалі ў гаду някепска і  таму 
маюць ня'Дрэшыя вьшкі, але ў будучьш 
яавучальным годзе нрыдзецна з імі яшчэ 
мнюга папрацаваць.

Трэба адзпачыць, пгго колькасць гадзіп 
(80), адведзепая для праходжаяня курса 
беліаруевай мовы, зуоім пяэначная. Ва' 
вучалыіая чаотка, мабьщь, лічыць, шгэ 
студэнтм унІБерсітэта павінны быць 
толькі арфатрафічііа ііісьменнымі людзьмі. 
У новым навучальным годзе трэба адвесці 
больпі гадзін для праходжаняя руекай і 
беларусвай моў.

іПатрэбто дабівавда таго, каб студэнты 
не толькі быпі знаўцамі сваёй спецыяль' 
иасда, а і!лб яны былі і зусім граматныімі.

В. М. ВНРБІЛАЎ, > 
вынладчык беларускай мовы.

БОЛЬШ УВАГІ ФІЗНУЛЬТУРЫ
Вавнна-фіжультурнай падрыхчюіўцы мо- 

ладзі зараз іітрыдаешііа выключна вялі- 
кая ўвага. Рэгуляряымі заяяткамі фіз- 
кулмурай і спортам юнакі і дзяўчаты 
павіняы выхоўваць у сябе сілу, ло'ўкавць 
і  вынослівасць— якасці, неабходныя мала- 
дому грамздзяніну нашай радзімы.

Фізкультура і снорт становяцца гагодаён- 
най неабхсаяасцю етудэнтаў.

Праврдзеныя ў іэтьгм годзе кафедрай 
фізкультуры" і грамадскімі аргавізацыямі 
універсігэта імераіпрысмствы: у  мноігім 
спрыялі ўмацаванню масаватрізкультут)- 
най работы. Пераважвая большасць сту  
дэнтаў на-саяраўднаму ацаніла значэнне 
фізкудьГуры.

У лыж:ніый 'кросе прыняло ўдзел 660 
чалавек; 571 чалавек выстуішла на cnaf 
барніцтвах комісамольцаў па гімнастыцы. 
У толькі што аб’яўленым комсамольска- 
профсаюзньгм кросе ўжо прыннло ўдзел 
каля 300 студэнтаў.

За (прашпоўшы навучалыіы год мнагія 
студэяты дабіліся высокіх асабовых рэ- 
зультатаў (сту’дэнт 'V курса фізмата Сіда- 
рэнка, студэнт I I I  курса геафака Рудомін, 
студэнт IV курса гісгфака Крьшгчанювіч, 
сталінскі стьвпендыят Шэфер і ійш.).

Значна павысілася і паспяховасць на 
фізкультуры. Аб гэтым сведчаць правг 
дзеныя залікі. У І і і  груне II  курса хім- 
фака— псраважная колькасць вьгдатных 
і до'брых адзнак. Наведванне лекцын 
фізку.тьтуіры тут было заўсёды стопрс- 
цангным. Студэнты старанна выконвалі 
ўсе нрактыкаванні. Тэта адна з лешіых 
грун ва універсіт.эде.

Нядрэнна абстаіць справа з аўладан- 
нем фізкультурай і ііа I I  курсе гісгфака.

Лднак ёсць яшчэ 1щ  сгудэнтаў, якія 
ўсімі мерам! і сродкамі імкнуцца ўвіль- 
нуць ад заняткаў ша фізкуль'П’ры'; яны 
лічань чамусьці тэты нрадмет друігарад- 
ным. ІІівчэмнай справай з’яўляюцца лек." 
цыі па фізкультуры для студэпта 1 кур
са гістфака Разенгауза. Еа погляд сту- 
дэнта I I  курса фізмата Пулькіна, ісігую- 
чая сістэма фізкультурных заняткаў для 
яго ИС аіадыходзіць, моў, грэба іірыдумаць 
штосьці другое, новае. Студэнтка гэта 
га курса Фруйкіна на нрацягу ўсяго на" 
вучальнага года толькі два разы прысут" 
нічала на занятках.

Студэнтка Лксеякірут ( I I  к д а  фідфа- 
ка) лекцьгі наведвала ў якасці гледача, 
яна баялася падыйсвд да турніка ці 
бруссяў. «Цяжка», «гэтага я на зраблю», 
«гэта практыкаваняе рызыко'ўнае»,— так 
разважала на іграцягу ўсяго года тав. 
Аксенкрут.

Пад выглядам «безнадзейна х ^ ы х »  
усяляк імкнуліся ўвільнуць і ўвільвалі 
ад фізкульгуры Негіна, Рудвіцкая, Голанд 
(хімфак), Азярыцкая, Будай (філфак) і 
інш.

Універсітэцкі ўрач т. ІІа'знанская час
та безпадстаўна вызваляла ад занятка'ў 
па фізкультуры некаторьгх студэнтаў. 3 
35 студэнтаў II  курса філфака 13 ма
юць даведкі ад т. Пазнанскай. Сярод іх 
ёсць здаровыя таварышы, якія магліі) 
унаўнр наврдваць лекцыі.

0 . РАК,
загадчык кафедры фізкультурьь

ДА ЛЕТНІХ КАНІКУЛ
Цікава і весела нравядуць свае клні- 

кулы ў гэтыім гоідізе студэнтьи iiauiar.ii 
утвсрсітэта.

■Р'Эктарыят, іпартыіТнае бюро, іірафком_ і̂ 
■Еамітэт комсомола намецілі рад кашгоў- 
ньгх і  карысных аздаравіцельныіх. куль- 
тл)ка-імасавых і абарогаіа-фйкультурных 
мерапрыемства'ў на час летніх канткул.

50 выдатнікаў вучобы і лепшых гра- 
мадскіх работнікаў ласылаюцца ў ;івух- 
тыднёвыя дамы адпачынку. Яа куриргм і 
ў санаторыі'Саюза ігаедзе 15 чалавек. Для 
дзяцей студэйгаў набыга 18 пуцёвак у 
Ніоігерсікія латеры і  дзіцячыя еады.

На працяту- лтпеня і жігіўня арганізуец- 
ца 3 экскурса!; у  Жаіўнас, Ленінград і 
Маскву.

Два разы етудэнгы нрагляДзяць паета- 
поўюі MX AT’а.

У лекторы! універеітчэта будэе прачы- 
тана некальк! лекцый. 11 -га ліненя щ и - !

водзіцца вечар, ирьювечаны 2і1-(гадавіне 
выэвалення 'Беларусі ад белашлякаў.

На буйнейшыя прадпр>ьгем'счны гоірада 
Мінска комсамольеікі каштэч' і праіфкюм 
арганЬуищь 'дзве Ркекурсаі. 2 разы ў  'ня- 
дзелю ў 'кіно-'залв універісітэта бучудь 
д'эмансгрыраваіціца ікіно-карцііш.

4-га ліпеня каманды універісітэта ііры- 
мудь удзеіл у  іфі'экультурна-спартыўных 
спаборнііцтвах выйгэйпгых павучальных 
устаноў. У ка'шцы ліненя ў Міігсіку ад- 
будзецца таварыская сустрэча нашых 
каманд з исамандам! Харкаўскага Дзярокаў- 
нага Уніівіерісітэта па лёгкай атлётьтцы, 
валейболу, баюкечіболу і  ібоксут’

Яа чаб канікул арігангзунхцца секцыі: 
ручйьгх (гульаіяў, лёгка-атлетычігая і  ш а- 
вання. іРав у нядаедю будуць правюдзадца 
занягкі наі .аібароняаму !коміпле.ксу (пггыха- 
вому бою, транатамятанню, 'сгральбе 
Інш.). , , , !

НЕДАХОПЫ 
ПЕРШАКУРСНІКАЎ .
{3  ЭНЗАМЕНА НА ФМФАНЎ). 6 j 7 чэрвеня на нершыім курсе фйіа- лагічнаіга факультэта HpaBOAkyicH экиамен Па нрактычнай руч;кай .мове. Выіііікі дык- танта паікаізалі, нгто рад йгудэйтаў яшчэ ігедастаткова авалодалі нраматнасцю, навыкам'! нісьма. Галоіўііыім чинам тэта а;т- нс1с!дца да беларуекага адеялення. Тут Д! адз!н гаварыш з усёй трупы не наш- ееў дЫктанта на выдагна.Значна ліеіііш аібсТаІдь оправа на рускім адд.зяленш, дзе дераважная больш'аедь етудэнтаў атрымааа выдатнъгя ! добрыя адзнаікі.Вусныя аизамены выяв!д! недахопы у рабоце беларус(кага адд’зяленнл. Некаторыя сгудэцты недліеканала ведаюць граматыч- ныя дран!лы, дрэдва ва-лодаюць мовай раймовы. Так, студэнт М. гаворыдь: .«Глагол неопределенного временя»; замоет л:!- тары «нга» тано.рыць «эш», еамест і«эс» — «Со» I г. д., ужывае беларуск!я формы (так, ён прыівёў у якасд! нрыклада (•вкусный яб-ток», а не «вкусное яблоко») ■І г. д Та'В. Жукова I ЛктаПадава дрэнна ведаюць іграматЫ'Ку.Выдачтіыя адзнак! да беларушм аддзя- яенш а'грымал! чол ькі двое—тав. Астра- ВТК 1 та®. Гараібейнік. lx адеаізыі ter! грунтоўды.\г!.На руск!м аддзяленн! выдатда атрымал! тт. Радштэйд, Залорчыік, .Рэвнік, ,Серко, Ангбель. Наізваныя таварышы наказал! 'уэор ва.тодання мовай адкаау, веданне 

1ра!матычных правая, выдатлую арьгента- пыю пры 'ГраматычныІм patoKApe тэйсту. Ноопех !х нопаерэдна вьпйкае з унартай ! iracToirj!Baii ярацыі на працяту ўсяво на- ву'чальнага года, з .ііастаяшіай і кранат- лівай 'ра.боты над .вучэбнъги матарынлаім.Многаму сад’эеймчала выідатпае вяідэен- не прадмета тав. ТурСкам •—- .квал!ф!дыра- ваным вы!кі.тадічык:ам ! капсультаптам.Йк _на 'щи1бе.1 у іраібоце абодвух аддзя- лендяу, тріэба ўкаізаць на недаетатковую нрактычную арыентацыіЮ у формах ,взея-' словау, у щ)Ы1ватнасц!, у станах дзеясло- ваў.У вогуле экізамен паікаіза'ў, нгто пера- важная .большасць Ісаудэнтаіў мае .грунтов'ныя ве,щ на рускай практьпгкай мове.
___ _ Р, СА30НІК.

НА ЭКЗАМЕНЫ...'Векаторьм студэяты адуцБ эдаваць экзамен непадрыхтава.ігьгмі, ус- кдадваючы ўсе надзе! на «авось».

Навошта мне лекцы! тыя,
Уйаргай івучобы час;
ПРггаргаягй, кааейекты чужыя —  
'Вось веда.у патрэбны запас.
На бойкасць і шваркасць размовы 
Надае! свае ўскдаду, —
3 такой падрыктРукай чарговы 
Эвзамея эдаваць я вду-



ДВАЦЦАЩГАДОВАМУ ЮБІЛЕЮ УНІВЕРСІТЭТА— ДАСТОЙНУН) СУСТРЭЧУ

У чэсць юбілею
Въиш'Дчьгк aicHoij' марйсізаіа-ліешні'эйа 

I. М. Валчйк Вдікончыў напісанне і днямі 
будэе абадкакяць дьссертацы® на. ст^тань 
жандыдата навук; тама яго дысертацыі—  
«Ерытыва теанрафічнаіга напражу у w -  
цыялюгМ». * ★ *

Датррмінкта нашісааі свае ікандыдацкія 
работы астііранты ят. Рымбурт, Фрыд- 
яан, Раманау- і  Жлеуко.

Да юбілеііных тоа-чыстасцей факуль
теты універсітета ЕБшуекатодь юбьтейныя 
эборшкт. Фіяалагічны факультэт ужо вы- 
даіў 2 аборщ^Д. 'Знаходвятща ў друку 
зборнІЕІ хімтчйата, фгаКіа-яатэяаітычяаіга, 
біялагічнаіга і гістарычнага факулыэтаў. 
Акрамя гетаіга выходзіць агульна-уіііверсі- 
тэцжіі эборні'в.

Х о д  п ад п іск і 
на п азы ку

На 10 чэ-рвеня тадЙіокай на Паізыку 
Трэцяй Пяцігодкі (выйуСіК чацвертага го
да) ахойлена 349 выкліаідчыкаў, дапаяож- 
ных і  адмішчзтрацыдіна-тэхпічньгх раібютні- 
каў. 'Аіп'льная суыа падпі'скі окладае 
145-955 руб. 165 таварышоў падпісаліся 
на мееячны аіплай.

іНа 25.170 руб. паційсаліоя на пазыку 
183 студэнты. Добра артайтвана пад- 
пісва на фшка-матэматычныи фаікультэце 
('старшыня профбюро та®. Харъж, сакра- 
тар ікоігсаттвсікага. бюро т. Руібінштойн).

★  ★  ★
Г Е А Л А Г І Ч Н Ы

М У З Е ЙГеаграфічны факультэт к 20-ці гадоваяу юйлею yHiBopcima рыхтуе дастойны пада- рунак —  добра пораабсталяваны геолал'а- тнералатны  музей. Зараз у музе! ідзе іптэнсіўная работа.Да гэта'га чаісу пры геафаку іонаваў мі'піера'лаігічіш музей, які т у  у сваім распараяжанні.'вялкую колькасць відаў мійе.ралаў, атрымапых у розны час, пачы- наючы 3 1924 года, не телыл з .а1блае-цей €С0Р (пбраважва з Урала), але і з Апгліі, Фрайцьгі і  Рерманіі. Віды мінгралаў боль- шай частнай іпрадста'ўляюць сабой выдат- 
1ШЯ 'эйзеаНиляры, а иекаторыл з іх, як горны хрусталь у розных відах, кварцы, малахіт, лабрадор і ііпп., зварачаюць асаблівую на о.Ч!бе 'увагу. .Зараз музей нератворан у асолаіга міче- ралагічны. Пры ім аргадізованы новыя ад- дзелы: петраграфіі, агульнай геалогіі, гі- старычнай геалогіі і паленталогіі і бела- рускі. Усе калекцьі змятчаюнца ў  спе- цыялыіа па'дрыхтаіваных вітрынах замест былых вітрын-отоаікаў пераи-эснага тылу.Начата мантырОўка ўсіх відаў, ’̂мінера- лаў, выістаўлоных у вітрынах, на сяецы- яльна зроблепыя, сваімі сродкамі, ггасавыя •плас'Цінкі. 'Ужо аформдана 17 вітрып.Аддзіел петраіграіф'іі нрадстаўлші выдат-

нымі відамі народ, у лік якіх уваходзяць 
віды, пераданыя педінстытутам. У  аддзеле 
•гістарыгчнай геалогіі і  паленталогіі маюц- 
ца такоама экснанатьі, заслугоўваючыя 
ўздгі.

Беларусікі аддзел ад.тіостроўііас сабою 
карысішм выкапні БОСР: торф— у нату
ральным я!го йід'зе, а таксача у віде бры- 
К8Т, фасфарыты, сабрапыя з розных месц 
БОСР, кварцы розныя гліпы і інш. 
Выста-ўлены віды, паказваючыя, якім 
геала.гічным працэсам падвяргалася тэры- 
торыя БОСР у розныя геалаігічііьы перы- 
яды; між тгш'ыім. Тут прад,:стаўлеш,г па
роды даксмбр'ыйекага, дэвопжата, іорска- 
га, мелавога, тр.эц'ічпага і чацвлрцічнага 
перыядаў. : '

Дзякуючьг эно'ргічнай раб.)цс заігадчыка 
музея дацэнта Н. Е. Еавалёва, прысвячаіо- 
чага справе стварэння добрага музея 
ўвесь cteofi вюіпыт і веды, музей нерабу- 
дОўваецца s такім разлігам, кдб студшты:,. 
прахощзячыя кры.шгалаграфію і мінерал<і- 
гою, яагаі праводзіць нрактыічныя занят- 
кі ў музеі і  паіпа'ўняць свае веды шляхам 
нопаеддпата авнаямлення з самімі міне- 
раламг.

ПІКУЛІН, старшы лабарант.

Выстаўка 
на фізмаце

Ажыццяўляючы пасгаінову X V III з’езда 
Б М І(б ). аб прывіцці яавучаіочымся ся‘ 
рэдяяй_ 'ШЕолы іірацоўпых інавыкаў, кафед' 
ра фіэі'кі сумесна э дэкапам фізмата ра*' 
шылі да _20тді гадовага юбілеіо універсітэ" 
та арганізаіва'ць выстаўку дэманетрацый" 
ных і лабараторных устапован, а таксамч 
частковіа і са.\гаробпых фізічных прылад 
па курсу фізікі ў 8— 10 класах сярэдняй 
школы. у

Рзктарыят падтрымаў дгашу прананову 
і амзау дзрйсііую дапа.могу ў правядзенні 
Бя.дікай і складанай работы, звязапай з 
сгваранпем высгаўкі.

‘Высгаўка адлюструе работу методыкі 
фізікі ў справе падрыхтоўкі педагагічных 
кадраў па курсу фізікі ў 8— 10 класах ся
рэдняй школы, дасць магчымасць ііедагогам- 
фі'зікам гарадскіх і раёнпых школ на праця- 
гу двух месяцаў не толькі пазнаёміцца з 
фізіічнан апа.ратурай, але і праводзіць 
дэманстрацыю і пржтычпыя работы. Ка
федра лічыць таікое скарыстанне выстаў’- 
кі ў вьшюйшай меры йеабходпым і м:этаз- 
годным у сэнее палепшання пастаноўкі 
выкладання фізікі.

Мяркуецца ператварыць гэту выстаўку 
пасля дабудаванпя аддзелаў 6— 7 класаў 
у паегаяніны музей, дзе педагоггфізікі 
маглі'б выв^-чаць тэхніку пікольнага эк" 
сперымонга ў поўяым яго аб’ёме. Зразу 
мела, што для гэтага патрабуецца паста- 
яннае памяшкаішіе па'за увіверсітэтам.

Увесь прахадзі.мы, у апошніх трох кла
сах сярэдніх школ, матэрыял па фізіцы 
на выстаўцы падзяляецца на 27 тэм. 
Кожная тэма складаевда э трох элемен- 
таў: дэманеграцыйныя устаяоўкі, лабара- 
торныя устаноўві і самаробпыя вучнёу" 
скія прылады (часткова). М. Я. -ПЕЛЕГТ.

ПЛАН ЮБ1ЛЕЙНАЙ НАВУЕОВАЙ СЕСІІ 
ВЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУй АГА УНІВЕРСІТЭТАПлёнарнае пасяджэнне

(313 аўдыторыя біялагічнзга 
корпуса)

Аўторак, 24 чэрвеня, у 19 гадзін.1. Задачы навукі ў  складанні і рэалі- зацыі 15-ці гадовага плана развіцця на- роднай гаспадаркі БССР.2 . Дацэпт Ільюшын —  «Ажыццяўлен- не Ленінска-Сталінскай нацыянальнай па- літыкі ў  Б С С Р ».3. Прафесар Ломцеў —  «Паходжанпе і развіццё беларускай мовы».
Пятніца, 27 чзрвеня, у 10 гадзін.1. Акадэмік Т. Н. Годнеў —  «Поспехі павукі ў  вучэнпі аб пабудове матэрыі ў зялёнай расліпе».2 . Дацэнт 3. Н. Дзянісаў —  «Балоты БССР і іх  таспадарчае значэнне».3. Дацэнт Зудзілін —  «Соцыялістыч- нае будаўніцтва ў  Заходніх абласцях Б С С Р ».4. Дацэнт Дудкоў —  «Сялянскі рух у Беларусі ў  годы сталыпінскай рэформы».

ЫЯЛАГІЧНАЯ СЕКЦЫЯ
Серада, 25 чзрвеня.1. Прафесар М. Е . Макушок —  «Рыбы Б С С Р ».2. Дацэнт С . Ф. Марозаў— «Ш чаўкупы БССР і іх  лічьш кі».3 . AdcT3Hf 7А. "В. Вязовіч —  «Біялогія белкі Б С С Р ». '

Чацвер, 26 чзрвеня.1. Ерафесар Л. А . Зянкевіч —  «Эва-люцыя рухальпай сістэмы ў жывёл».2. Прафесар А . М. Вятохін —  «Новас ў вучэнпі аб артэрыяльным, перыферыч- ньш сэрцы».3. Дацэнт Е . М. Зубковіч —  «Забытыя адкры цці. Дарвіна». Ешсяджэнні прахо- дзяць у 212 аўдыторыі біялагічнага корпуса. Пачатак у 19 гадзін.
, ГЕАГРАФ1ЧНАЯ СЕКЦЫЯ.

Серада, 25 чзрвеня.1. Прафесар М. Н . Смірноў —  «Месца Беларусі ў  размяшчэнні народнай гаспа- даркі Расіі ў  X IX  сгагоддзі».2 . Кандыдат геаграфічных павук Слепян —  «Гарады Б С С Р ».3. Дацэнт ПІкляр —  «Феналагічпыя нагляданні на тэрыторыі Б С С Р ».
Чацвер, 26 чзрвеня.1. Дацэнт Н. Е . Кавалёў —  «Реа-

лаігнпіая 'структураі БОСР».2. Дацэнт В. А. Дзямепцеў —  «Геа- марфалагічпы агляд Заходніх абласцей Б С С Р ».3. Дацэпт Дудкін —  «Максімальны і міпімальны сток у рэках усходніх абласцей Б С С Р ».ІІасяджэнні праходзяць у 36 аўдыторыі хімі'чнаіа корпуса. Пачата.в ў  19 та,і!зін.
ФІЛАЛАГІЧКАЯ СЕКЦЫЯ

Серада, 25 чэрвеня.1. Ерафесар Пегухоў, член-карэспан- дэнт Акадэміі Навук СС С Р  —  «Русы  падарожшк 30-х гацоу X IX  стагоддзя. (Андрэй Нікалаевіч Еарамзін)».2 . Дацэпт Грынблат —  «Беларускі фальклор перыяда грамадзянскай вайны».3. Дацэпт ПІкляр —  «Дітоўскі статут, як памятііік беларускай. мовы X V I стагоддзя».
Чацвер, 26, чэрвеня.1. Дацэпт Гутарау —  «Творчасць Янкі Купалы».2 . Прафесар Карнеева-Петрулан— «̂Мо- ва Пуш кіпа».Пасяджэіші праходзяць у 208 аўдыто- рыі біялагічпага корпуса. Пачатак у 19 гадзін.

' ГІСТАРЫЧНАЯ СЕКЦЫЯ.
Серада, 25 чэрвеня.1. Акадэмік В. Н. Перцау —  «Рэволю- цыйпыя элементы буржуазнай ідэалогіі у ГермапИ у X V III стагоддзі».2. Дацэнт I. С. Чымбург —  «Плеха- пау у годы сталыпінскай рэакцыі».3. Старшы выкладчык Шабуня —  «Аграрнае пытанне у Беларусі напярэ- дадні рэволюцыі 1905— 1907 гг.»

Чацвер, 26 чэрвеня.1. Акадэмік М. Н. ІІікойьскі —  «Пры- ватнае землеуладанпе у старажытным Двурэччы».2. Дацэпт ІПэўчаііка —  «Сялянская міфалогія эпох! крызісаў V III —  V II I V 
— IV ст. да II. э у старажытпай Грэцыі».3. Дацэпт Ефімаў —  «Да гісторыі сі- мопасекск-ага дагавора».Пасяджэіші праходзяць у  313 аудыто- рыі біялагічпага корпуса. Пачатак у 19 гадзін.

МАТЭМАТЫЧНАЯ СЕКЦЫЯ
Серада, 25 чзрвеня.1. Прафесар Н. А. Сталяроу —  «Ана- 

ЛІТЫЧІШ прызнак факальных восей кры-

вых другога парадка».2. Дацэпт Ламбіп —  «Аб адным класе істотна асобпых точак аналітычнай функ- 
ЦЫІ».3. Дацэнт Гельфанд —  «Аб прыбліжа- ным інтэгрыраванні дыферэнцыядьных ураўпеішяў у прыватных вытворных».4. Дацэпт Ніснсвіч —  «Праблема прад- стауленпя труп матрицам!».

Чацвер, 26 чэрвеня.1., Дацэпт Сагаловіч— «Да пытання аб сувязі аспоуных уласцівасцей эліптычных ііітэгралаў з уласцівасцямі эліііса і нека- торых яго пераўтварэпііяў».2 . Дацэпт Нахімоўская —  «Да ііытап- іія аб умяшчэппі рыманнавых нрастораў у эўклідавым».3. Дацэнт ІПарамеццеў— ^«Тэарэма існа- ваішя плоскай задачы ў тэорыі ііругкасці для абласцой з вуглавымі точкам!».4. Аспіраііт Родаў— «Лб адііой уласцг васці фуіікцыі 3 абмежаваііымі- вытворньг мі».Пасяджэііііі праходзяць у 2 аўдыторыі фізічпага корпуса. Пачатак у 19 гадзііі.
ФІЗІЧНАЯ СЕКЦЫЯ
Серада, 25 чэрвеня.1. Акадэмік Акудаў— «Аб фазавых і хімічных ператварэннях матэрыі» (сумес- па 3 хімічнаіі секцыяй).2. Дацэпт Фёдараў —  «Прымяііешіе ме" тада фупкцыяпалаў да пекаторых пытаіг пяў тэорыі спрамянення».3. Дацэнт Некрашэвіч— «Інверсія вьг прамляючага дзеяііпя кантактаў».4. Старшы выкладчык Габрыелаў— «Кі- петыка ўтварэніія вокісі медзі пры п р ы  гатаваііііі купрокспых элемеіітаў».

Чацвер, 26 чэрвеня.1. Дацэнт ІПапіра —  «Вызначэппе ліка мікракрышталікаў рэнтгепаўскім методам».2. Дацэпт Балабаеў— «Новыя ідэі ў тэорыі будовы атампага ядра».3. Старшы вьгеладчык Эііштэйн— «Спе- ктраграфічпае вывучэііне светавых кант- растаў».Пасяджэіші праходзяць у 1 аўдыторыі фізічнага корпуса. Пачатак пасяджэння—  25 чэрвеня у 18 гадзііі, 26 чэрвеня —  у 19 гад.зіп.
ХІМІЧНАЯ СЕКЦЫЯ 

Серада, 25 чэрвеня.1. Акадэмік С . М. .Діпатаў— «Сучаснае вучэнпе аб будове высокапалімерных

злучэнпяу».2. Дацэнт ' Будкевіч— «Методы апаліза вады Ў рыбадоўішх вадаёмах Б С С Р ».3. Дацэнт Баркдн —  «Аб роунавазе сі- стэмы нітрат ы-біка.рбанаты ».
Чацвер, 26 чзрвеня1. Дацэнт Паулючэпка— «Тэорыя ак!с‘  

ЛЯЛЫІЫХ іірацэсаў».2. Дацэнт Бабраўіііцкі— «Капдэпсацыя пітрофталевых ангідрыдаў з арматычнымі аміііамі».3. Асістэііт Малішэўская— «Атрымапне ■двувокісу цітана з сфенавага канцэнтра- та».Пасяджэіші праходзяць у 33 аўдыторыі хімічпага корпуса. Пачатак у 19 гад.зін.
СЕКЦЫЯ ПЕДАГАГІЧНАЯ 

Серада, 25 чэрвеня.1. Дацэцт ІПашкоў.— ^«Метадыбарацьбы за высокую паспяховасць у сярэдпяй школе (вывучэнпе 1 абагульнеппе вопыта перадавых ііастаўііікаў)».2. Дацэпт Жыліпскі— «Лрганізацыя работы 3 геаграфічнай картай на ўрокзх гсаграфіі ў сярэдняй школе».3 . Дацэнт 'Сагаловіч —  «Актуальныя аытанв! выкладання матэматык! у  сярэдпяй школе (да пытаипя аб практычпых навыках па уроках матэматык!)».
Чацвер, 26 чэрвеня.1. Дацэнт Марозау —  «Прьппкольны участок, як база нагляданняу ! доследаў па заалог!! у  школе».2 . Дащэнт іІПэ'ўчанім.— «Па'зашколыГая работа па псторы! у 5— 6 класах сярэдняй школы».3. Дацэнт Турчанка —  «Дыдактычныя погляды Памялоускага».

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДіЖЗНІНЕ, 
ПРЫСВЕЧАНАЕ КАВУКОВЫМ ДАКЛАДАМ 

СТУДЭНТАУ
Пятніца, 27 чэрвеня.

(вячэрняе пасяджэнне)1. Студэнт Дукор (фізмат)— «Аб некз- торых роўпамерііа-ііоўпых кольцах функ- цы! 3 непрарыўнымі вытворііЫм!».Студэнт Абецэдарск! (гістфак)— «ДЙ>г зваленчая барацьба беларускага ийрода супропь польск!х ианоу у 1648-Г-49 г.г .»2. Студэнт Маеўскі (б!яфак)''—  «Нека-торыя новыя дапыя аб фаўнв сляпнёу у БССР». J  , '4. Студэнт Р ^ ^ і ^ т ^ і  (|)!змат)— «Не- каторыя асаблівасц! д этэ^арау».
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