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Лёзунгам нашага сучаснага 
акадэмічнага жыцьця зьяўляецца 
актывізацыя мэтадаў заняткаў, 
як зусім сьвядомая рэакцыя на 
тую сыстэму выкладаньня, якая 
прымушала студэнта заўсёды 
слухаць: на ^екцыях, слухаць 
прафэсара, на сэмінарах—кіраў-
ніка сэмінару, і ў лепшым вы-
падку свайго таварыша-даклад-
чыка. Толькі ў заліковую сэсію 
прыходзіла чарга студэнцкай 
„актыўнасьці", калі слухаў пра-
фэсар, а гаварыў студэнт, і на 
якасьці гэтай „актыўнасьці", 
больш дыплёматычна, шмат не 
затрымлівацца. 

Зусім яскрава, што такі мэ-
тад набыцьця ведаў нікоіа зада-
воліць ня мог, і тым больш не-
зразумелы той нечлканы шлях, 
па якому пайшла справа акты-
візацыі. Той лябараторны мэ-
тад, які замяніў сабой сэкцый-
ную сыстзму, толькі зраўняў у 
.пасыўнасьці ' , выкладчыкаў і 
студэнтаў. Амаль што ўся пра-
ца па новаму мэтаду праводзіцца 
ў напрамку чытаньня матар'я-
лаў. Toe, што павінна было 
быць зроблена ў габінэце, ро-
біцца ,ў гадзіны, адведзеныя для 
заняткаў, робіцца пры надзвы-
чайным шуме і гаме і пры са-
май нізкай вытворчасьці працы. 
,Дым каромыслам" стаіць на 
т. зв. „пярвічных" ,«ансультацы-
ях, на якіх студэнты рыхтуюцца 
да здачы залікаў па заданьню па 
трэцьцяй ці чацьвертай кан-
сультацыі, а роля кваліфікава-
нага прафэсара, пакуль што 
зводзіцца да ролі... сьведкі. 
Адзіны жывы момант гэтай пра-
цы канфэрэнцыі—такі рэдкі і 
так мала займае ўдзельнай вагі, 
што цалкам раствараецца ў ха-
осе кансультацый. У выніку за-
мест інтарэсу да пытаньня і за-
цікаўленасьці ім маецца адно 
толькі імкнечьне хутчэй „здаць 
кансультацыю" на атрымаўшай 
права грамадзянства, мове сту-
дэнтаў. І гэта на падставе таго 

„актыўнага" мэтаду, які павінен 
быў сапраўды ажыцьцявіць ак-
тыўнасьць студэнта, які на пер-
шае месца павінен быў паста-
віць яго ўласную ініцыятыву і 
самадзейнасьць... Трэба рашуча 
сказаць, што гэты мзтад не 
актыўны мэтад. Гэта сурагат 
актыўнага мэтаду... 

Сапраўдная актывізацыя можа 
ажыцьцявіцца ў зусім другім на-
прамку і праў тав. Галазна, 
калі кажа, што актывізацыя за-
няткаў павінна пайсьці па шля-
ху павялічэньня колькасьці сэ-
мінараў (№ 4 Ленінскім Шля-
хам). Да гэтага неабходна яшчэ 
дадаць—і па шляху рацыяналі-
зацыі сэмінарскіх заняткаў. Трз-
ба пабудаваць сэмінары з жор-
сткай дысцыппінай, з пераносам 
цэнтру цяжару з выкладчыка на 
самых студэнтаў з адпаведнай і 
сыстэматычнай падрыхтоўкай 
кожнага студэнта. Тут ня можа 
прынесьці здавальненьня „сэзон-
ная" актыўнасьць, калі студэнт, 
адчытаўшы ў свой час даклад, 
ліча сваю асобу недатыкальнай, 
а ўсе свае разрахункі з сэміна-
рам скончанымі... Сыстэма да-
кладаў не дасягае сваёй мэты ў 
сэнсе найбольшага ўцягненьня 
студэнтаў, дзе агульнае абгава-
рэньне магло б прынесьці больш 
карысьці. Самым мэтазгодным 
было-б аб'яднаньне, рознастай-
ных мэтадаў працы, што дало-б 
магчымасьць больш шчырага 
ўдзелу Ў занятках, як тых сту-
дэнтаў, асаблівасьці якіх больш 
адпавядаюць сыстэме дакладаў, 
так І тых, якія лепш могуць 
праявіць свае здольнасьці пры 
вусным разглядзе пытаньняў. 
Выбар таго ці іншага мэтаду 
павінен быць зроблен як кіраў-
Н І К 0 М сэмінару, так і самым! 
студэнтамі і калі ён не адпа-
вядае свайму прызначэньню, 
ён павінен быць зьменен на 
лепшы. 

Вялікую ролю ў складаньні 
якасьці сэмінару, у падняцьці 

Ліст ў рэдакцыю 
„Ленінскім Шля-

хам". 
Паважаны Рэдактар. 

У апошнім нумары В/ газэты зьяві-
лася нататка аб маім выступленьні на 
сходзе камсамольскай ячэйкі, пад на-
звай „Ці толькі перагнуў". Паколькі 
аўтар гэтай нататкі яшчэ сумняваенца 
ў тым, што словы, сказаныя мною аб 
кулаку ў вёсцы зьяўляюцца вьшадко-
вай і памылковай апячаткач, я лічу 
сваім прамым абавязкам вылажыць 
мой пункт погляду па закранутых пы-
таньнях. 

1. Hi водная кляса ў гісторыі кля-
савяй барацьбы не здавала сваіх эка-
намічных і палітычных вышынь без 
барыкадных боек. Сучасны момант 
пасьпяховага сацыялісіычнага будаў-
ніцтва, вялізарнага размаху калектыві-
зацыі і рашучага наступленьня на ка-
піталістычныя элемэнты гораду і вёскі 
выклікае жорсткую клясавую барацьбу 
3 боку нэпмана і кулакд на ўсіх ву-
частках фронту, пачынаючы з экано-
мікі і канчаючы самымі крайнімі вы-
шынямі ідэалёгіі. 

2. Сказаная мною памылковая фраза 
не зьяўляецца зьвяном маёй сыстэмы 
поглядаў, што таксама можа пацьвер-
дзіць шэраг маіх выступленьняў—да-
клад аб нацыянал-дэмакратызьме М. За-
р э ц к а г а , кіраўніцтва палітгурткамі на 
Мэдфаку і інш., 2 месяцы працы ў гэ-
тым па калектывізацыі і раскулачвань-
ні і г. д. 

3. Лічу правільным рэагаваньне кам-
самольскай ячэйкі на намылковую 
думку, якая прасачылася ў маім вы-
ступленьНі—гэта дасьць магчымасьць 
рашуча і пабальшавіцку моцна біць 
на сапраўдных вылазках правых ухі-
лістых, як у тэорыі, так і на прак-
тыцы. ^ . 

Пярлоў I. Д. 

За актывізацыю вучобы 
( П э д ф а к БДУ). 

На Пэдфаку шырока разгар-
нулася сацспаборніцтва. Само 
сабой зразумела, што сацспабор-
ніцтва, прыстасаванае да арха-
ічнае сыстэмы працы, ня толькі 
ня дасьць пажаданых вынікаў, 
але нават, можа прывесьці да 
адмоўных. Яно вядзе да 100% 
наведваньня лекцый, 100% да-
рэмнай траты каштоўнага для 
нас часу. 

Куды-ж павінны быць накіра-
вана сацспаборніцтва? Яно па-
вінна быць накіравана: а) на 
актывізацыю мэтадаў выкладань-
ня, б) на актывізацыю мэтадаў 
працы студэнтаў, в) і на леп-
шае стварэньне адпаведных умоў 
для ажыцьцяўленьня пастаўле-
ных мэт. Мы стаім перад рашу-
чай неабходнасьцю ў найбліжэй-
шы час рэарганізаваць усю нашу 
працу. Цяпер можна намеціць 
толькі асноўныя вехі, па якіх 
павінна прайсьці ўся сыстэма 
рэарганізацыі вучобы ў напрам-
ку яе актывізацыі. 

1. Амаль усе лекцыі неаб-
ходна перавесьці на актыўны мэ-
тад выкладаньня. 

2. Прахаджэньне дысцыплін 
павінна быць праведзедна па 
цыклях 3 вызначаным тэрмінам 
па кожнай дысцыпліне, у пра-

цягу якога апошняя вы( 
прапрацоўваецца. 

3. Па кожнай дысцыпі 
вуковы працаўнік вызн( 
паведныя тэмы з дада 
кожнай тэмы дэталёвагаі 
ніку і ўказаньнем аді| 
літаратуры, а таксама 
сталыя гадзіны для ка 
цыі груп рыхтуючыхся сті 

4. Згодна 2-га пункту] 
курс адпаведна колька 
сцыплін разьбіваецца на 

5. Павінна быць праве 
а) рэарганізацыя паі 

студэнтаў, 
б) вучот працы с1 

групы, 
в) забесьпячэньне адп| 

літаратурай,. 
д) усе мерапрыемстві| 

заныя 3 падняцьцем вы 
дысцыпліны і прадукці^ 
працы ў групе, склада 
выкананьне старасты грі 

Гэты мэтад ня толькі 
ка разгорне вытворчыя 
дэнцтва, але дасьць магчі 
навуковым працаўнікам[ 
больш вольнага часу, 
праўды працаваць на к̂  
справы падрыхтоўкі кадр 

Студпрадстаўнік 

яго на належную вышыню, па-
вінны сыграць ударныя студэн-
цкія брыгады, якія толькі тут 
знойдуць адпаведнае поле сваёй 
дзейнасьці і пачнуць адчувацца 
ні адным толькі „стопроцан-
тным" наведваньнем заняткаў... 

Толькі пры гэтых умовах і 
магчыма будзе агульнымі сіламі 
выкладчыкаў і студэнтаў пабу-
даваць такую сыстэму заняткаў, 
якая-б поўнасьцю апраўдала тое 
прызначэньне, на якое яна разь-
лічана. 

Б. Палякова. 

X Р О Н І К А. 
Весткі 3 Наргасу. 

^ Праводзіцца рашучая чистка Фа-
кулыэту Народнае Гаспадаркі ад, мёрт-
вых душ'. 

За апошні час выключана 24 студ. 
І-га курсу за няяўку на заняткі част-
кова 3 пачатку навучальнага году, а 
часткова з начатку 2-га сэмэстру. 

^ 3 пачатку 2-га сэмэстру зрывы за-
няткаў ня Факультэце дасягнулі неда-
пушчальных разьмераў, прычым 90% 
гэтых зрываў падаюць на заняткі ть:х 
выкладчыкаў, якія адначасова зьяўля-
юцца сталымі працаўнікамі іншых уста-
ноў і прадпрыемстваў Ёсьць выпадкі, 
•калі 3 пачатку заняткаў выкладчыкі 
былі ня больш 5 разоў. 

ijt За апошні час погляд устаноў і 
прадпрыемстваў на студэнтаў нашага 

Факультэту, як на прымуси 
тымэнг^пачынае зьмяняцца, ші 
вае павялічэньне спросу наі 
студэнтаў, як скончыўшых, 
няшні дзень паступіла заіл 
Наркампрацы на 55 чал.), та( 
ніі кантрактацыі (на 1/ІІ бь 
трактавана 30 чал., а за апо 
па лініі Сувязі—10 чал. НКФ| 
12 чал., ВСНГ—дадаткова 8ч 
ка Дзяржбанку на 10 чал. 
АшчаднаСьці—на 3 чал.) 

SfS у зьвязку 3 тым, што; 
культэту праф. Вальфсон / 
Нам. Рэктара ВДУ, ДэканамІ 
тэту прызначан былы Дэкан [ 
тав. Гурло. 

За масавасьць, за пралятарскую фіз-
культуру, за пералом. 

Пра фі зычную культуру 
Ў БДУ. 

Апошнія пастановы партый-
ных, прафэсіянальных і камса-
мольскіх органаў аб фізкультур-
ным руху стварылі значны пе-
ралом у рабоце фізкульт-аргані-
зацый. Саветы фізычнай куль-
туры, спартыўныя гурткі і спар-
тыўныя таварыствы моцна за-
варушыліся. Усюды ідзе пера-
гляд лініі Ў працы з боку яе 
пралятарска - ідэалягічнай пра-
вільнасьці; усюды правяраюць 
шэрагі фізкультурнікаў, вычы-
шчаючы варожых непралятар-
СКІХ, працягваючых у савецкую 
фізкультуру дробна - буржуаз-
ныя тэндэнцыі (рэкордсмэнства, 
„спорт ради спорта", і інш.). 
Пачынаецца моцнае, шырокае 
ўключэньне ўсёй фізкульт-працы 
ў агульнае русло сацыялістыч-
нага будаўніцтва. Расьце маса-
васьць. Адступае групавое, рэ-
кордсмэнска-каставае замыкань-
не Ў гурткох, сэкцыях, каман-
дах. Масы працЬўных заваёў-
ваюць І гэтыя фізкультурныя 
формы выхаваньня сацыялістыч-
ных кадраў. Усюды пералом. 
Усюды зрух. Але ці так гэта? 
Ці, ўсюды шаволяцца?... Бязу-
моўна, не... ня ўсюды... 

БДУ—ганебны прыклад 
гэтаму... Некалькі фактаў, не-

калькі лічбаў пацьвердзяць на-
шую думку, бо мова лічбаў, як 
гавораць, найвыразьнейшая... 

На 4.000 студэнтаў—130—150 
членаў фізкульт - гуртка ВДУ і 
Рабфаку... 3-4%.. . 

На аплату інструктароў вы-
даткоўваецца звыш 6.000 рублёў 
(па ЛІНІІ вайсковага габінэту), а 
на заняткі гуртковых груп, якімі 
інструктары кіруюць у парадку 
грамадзкай нагрузкі (разумей-
це, якой можа быць якасьць гэ-
тай працы!), прыходзіць звычай-
на ня больш 4—8 чал. Заняткі 
наста праходзяць, асабліва ў 
вайскова-абавязковых групах, у 
ботах, у звычайнай вопратцы, 
у пылу, у потавым смуродзе. 
Гэта „неот'емлемые" спэцыфіч-
на-гігіянічныя „якасьці" рабфа-
каўскай спорт-салі „сьвінюшні-
ку", як дасьціпна вызначае 
яе сам загадчык рабфаку 
тав. Г у рло. . . 

На 4000—100 квадратных 
мэтрау 

спорт-плошчы. Разьмер спорт-
салі рабфаку не перавышае гэ-
тае лічбы. 1 гэта ў той час, ка-
ЛІ будуем амаль першаклясны 
Ў СССР Унівэрсытэцкі гарадок... 
12 будынкаў... Вялізарная пло-
шча... 8 МІЛ. руб. І... НІ куточка 
для фізкультзаняткаў! Hi слова 
Ў праэкце пабудовы гарадка аб 
спартыўных прыгодах... Архітэк-
тары (разумнікі!) праектавалі 
„хозяйственники" •—зацьвярджа-
ЛІ, а прафкіраўнікі (!)... прамар-
галі: „ Наркамасьветы абышоў 
грамадзкую думку студэнцтва. 
Нічога ня зробіш". (Як гэта на-
зваць? ЦІ не галавацяпствам?). 
А за тое мы нарабілі габінэтаў: 
дэканскія, асьпіранскія, асыстэн-
скія, сакратарскія, рахункавод-
зкія... ня пералічыць. 1х безь-

ліч... Для спорт - салі-ж б у д ^ 
добрай і чацьвертая аўдыторыя 
(чытай—бярлога з цэмантнай 
падлогай і бяз сьвету) у сута-
рэні быўшага будынку пэдфаку. 
Ды і тую ня так даўно як адаб-
ралі. Так забясьпечвае праў-
леньне БДУ студэнцтва лепшы-
мі, „жыцьцё-радасьць" ствара-
ючымі пакоямі. 

Аб гэтым ніхто ня ведае. Ды 
1 навошта ведаць? „Гэта-ж ня 
столь важная справа",—як кажа 
старшыня Выканбюро т. Р а б ц э-
в іч .Наогул , навакол фізкультпы-
таньня Ў БДУ 

грамадзкая думка ня ство-
рана. 

Прафкомы праходзяць міма, 
Камсамольскія ячэйкі прымаюць 
рэзалюцыі, потым зноў, потым 
яшчэ раз, уключаюць у соц-дага-
воры пункты аб ЮО^/о удаеле ў 
фізкультзанятках, а „ в о з п о -
н ы н е т а м " . . . 2-3 камсамольцы 
Ў спорт-групе гуртка—зьявішча 
надзвычайна рэдкае, патрабу-
ючае спэцыяльна - навуковага 
дасьледваньня, як вопыт „пась-
пяховай" працы ячэйкі... Нась-
ценныя-ж газэты мабыць і ня 
ведаюць пра такого зьвера ў 
БДУ, як ф'зкультура, ды і на-
вошта траціць час і месца на 
„малаважныя справы"... 

Да гэтага дадайце яшчэ, што 
Ў рабоце фізкультарганізацыі 
БДУ 

адсутнічае масавасьць, палі-
тычны накірунак 

І Вы 3 поўным правам зможа-
це сказаць, што у БДУ сапраў-
днай пралятарскай фізычнай 
культуры пакуль-што яшчэ ня 
відаць. Вышэйпададзеныя факты 
І лічбы выразна гавораць аб гэ-

тым. Гэта пацьвярджаюць і пля-
ны працы старастатаў фізкульт-
гурткоў. Яны аж да апошніх ча-
соў ня ведалі пра ўдзел фізкуль-
турнікаў у пасеўкампаніі, пра 
трактар „ Ф і з к у л ь т у р н і к 
М е н ш ч ы н ы " , пра дапамогу 
калгасам, пра сацспаборніцтва і 
пры ІНШЫЯ сацыялістычныя ме-
рапрыемствы, у якіх павінен 
ўдзельнічаць кожны сапраўды 
пралятарскі спорт-гурток. 

І ў выніку: 
Hi воднай масавай лыжнай 

вылазкі ў "вёску на дапамогу 
калгаснаму будаўніцтву, ні вод-
нага масавага мерапрыемства 
ўнутры БДУ, ні воднага прык-
ладу ўдзелу фізкультгурткоў у 
антырэлігійнай камчаніі, у рас-
паўсюджваньні пазыкі індустры-
ялізацыі і г. д., і г. д. Поўная 
адарванасьць ад жыцьця, поў-
ная апалітычнасьць! Толькі 

за апошні час 
сталі гаварыць патроху і ў 

старастаце, і ў Бюро партий-
ных і камсамольскіх ячэек аб 
палітычнай накіраванасьці ў фі-
зычнай культуры БДУ, аб ства-
рэньні масавасьці, аб матар'яль-
най забясьпечанасьці фізкўльт-
працы і інш. 

Але гэта ажыўленьне пакуль 
што яшчэ р э з а л ю ц ы й н а г а , 
п а п я р о в а г а характару. Пе-
ралому ў становішчы фізычнай 
культуры ў БДУ яшчэ няма. 
Няўжо-ж гэта б у д з е цягнуцца 

і надалей? 
бязумоўна, не... бязумоўна, гэ-

та ня можа так быць. Патрэбен 
зрух, патрэбен пералом, і пача-
так яго ўжо паложан: праведзе-
ны перавыбары старастату фіз-
культгуртка БДУ, адбьіўся сход 

фізкультурнікаў, на як 
таньне аб пералому, аб] 
наньні дырэктывы парт] 
стаўлена рашуча, ува 
свой рост. Намечана 
дзеньне 2-х тыднёвіка 
культуры, вядзецца пад( 
чая праца па ўключэны 
культработы Ў БДУ у 
борніцкі pyx, фізкультурі 
чынаюць па троху праГ 
праз мэдкантроль і г. д. | 

Але ўсе гэтыя мер 
ствы не дадуць належнь 
каў, калі ў ажыцьцяўлеі 
не дапамогуць студэнцкіяі 
студэнцкі друк, грамадзкіі 
нізацыі БДУ і, галоўным| 
партыйны каляктыў. 

Бюро парткаляктывуі 
палажыла пачатак nj 

ў галіне акадэмічнай, яі 
в і н н а з р а б і ц ь гэта і; 
неньні да ф і з к у л ь т ) 
ц ы і БДУ, да фізкультур 
ліны выхаваньня сацы!| 
ных кадраў. 

Выканаем-жа пастаноУ 
тыі — перабудуем фізку)| 
рух у БДУ. Створым маса| 
Увяжам фізкультпрацу 
на-палітычнымі задачам!| 
школы і дзяржавы! 

К. Юрашк 

АБВЕСТКА. 

Ч А Р Г О В А Е 

па[яд)К}ньне ВыканІ 
адбудзецца 

7/IV—30 г. а 6-ай гадз. ўве| 
Выканбю 

Адказны рэдактар-
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