
Змагацца за ўдзел у абсталяванні 

Пялаца піонграў 

Выканаем з гонарам 
Партия І ўрад даручылі універ-

оітэту пачэсяую оправу — абста-
ляваіше некаторых пакояў у Па-
лацы піонераў. Праежт абсталя-
ваяшя пеасоя юнага яатураліста, 
выдрацаваны навуковымі работні-
камі біяфака тав. Чарамісавай і 
Марозавым, адобран урадшвай 
камісіяй па абсталяванню Палаца. 

Зараз кафедры біяфака прысту-
пілі да распрацоўкі эокізаў; абста-
ляванйя. 

Кафедра сістэматыкі раслін (заг. 
прафесар Борданоў) выіграцавала 
ўжо рад практычных мерапрыеім-
стваў па абсталяваняю баталічнага 
габінетіа. Кафедра зоалогіі пазван-
кавых (заг. дацэнт Зубковіч) 

дасць фауну БССР і воагеаграфіч. 
ную карту ў адпаведнасці з Э'ка-
намічяьші прыстасаваннямі і се-
зоннай зменнасцю арганізмаў ў 
натуральным выглядзе. Кафедра 
зоалогі беспазванковых (заг. д і -
цзнт Гусева) навінны засяліць 
грандыёаныя акаарыумы воднымі 
жыв^ламі БССР. 

Эскізы будуць гатовы не паз-
ней 12 сакавіка, пасля чаго ка-
федры біяфадса зараз-жа прысту. 
паюць да работы. 

У дапамогу кафедрам будуць 
вылучаяы лешиыя вы,нахедцы і 
мастакі са студэнцива. 

^ К І Ч Ы Н А . 

Замест'агляду друку( 

НЕ БАЧАЦЬ ЖЫВЫХ ЛЮДЗЕЙ 

На здымну: «Варашылаўснія 
стралкі»—студэнткі фізмата Х а й -
ніна, Струпінская і Зінгер. 

АБСТАЛЮЕМ 
БАТАН1ЧНЫ 

ГАБІНЕТ 
Кафедра ісістэматьшсі раслія бя-

ріэ ш еябе "рад абавяэкаў ша аб-
стадяванню баташтаагз габіінета 
Палаца танераў . Для ігабін€Т,г 
яаша івафеара тияркуе эі>абіць ман-
т а я ш а н ы гербарый галоіўйвйшыіх 
ігзіка'растіі'чых і культітрных ірас-
лІЕ БССР; 'даціь ф л о р ь к т ы т ш 
карты COOP і fcsm эемнага ша-
ра; калекцьио р'£(<;лін бшап^гаага 
характару; ушры ^ з б д а а л ъ т к а ? 
хвароб свльсжагаіопадаіргых ірас-
лін. Алрача гэтага, мы мяркуш 
ЗГаяць уздры орылад дла збору раю-
лін; калтецыю насення, шадоў і 
і таксама некаторыя я ш ш й раю-
l i m t . • ; ; ' I ; І ! . I 

Чааяка 'і̂ 'сізс матаршлаў ужо 
зараз ёсць, Діругую-ж частку тре-
ба будзе оайраць увеощт д ўлетву. 

Праф. П. П. БОРДАКОЎ. 

А Г П А Ц Ь І Я I ПРАПАГАНЛА 

ЗАБЫТЫ ЎЧАС1АК 
Справа палітычнага выхавання 

студэнцтва з 'яўляецца адной з 
аеноўных эадач -партыйнай і ком-
самольскай аргаяізацыі БД.У. Йа 
палітбяеедчыкаў уокладаецца за-
дача правядзёння іпалітыка-выха-
ваўта.й работы ў інтэрнатах. На 
вялікі жаль, гэтай справе не нада-
на належнай увагі. Палітбяседчы-
кі падабраны няўдачна. Налрык-
лад, у інтэрнаце № 52 у 17 пакоі, 
дзе жыве першы курс хкмфака, 
палітбяседчы'калі з 'яўляецца Пят. 
ровіч Пажел, комсамолец з 1935 г. 
Пятровіч сам слаба разбіраеццаў 
бягучай палітыцы, а яму дару-
чаецца праводзіць палітбіяседы, і 
Hi парторг факультэта Шьгфрьрна, 
Hi комсорг Рамаіновіч «е цікавяцца 
ЯГО работай,—^не памагаюць яму. 

Ёсць мнола такіх пажояў, дзе 
палітбяседчыкі вылучэіны толькі 
на паперы, дзе ніводнай гутаркі 
не праведзена. Восі, к 'прыкладу 
у гнтэрнаце № 52 у 9 пакоіпаліт-
бяіседчыкам вылуча;н тав. Зенько; 

аднак, ён і сам, мабьщь, ужо за-
бьіў аб гэтььм, бо іні адной гутар-
кі не правёў. Такое-ж стшноівішча 
ў пажоях № 6 (палітбяседчык За-
луцкая), ЛІ 4 (Савачкін), № 2 (Ло-
хаў) і т. д. А ёсць пакоі ў якіх 
зусім не вьглучалі палітбяседчы-
каў (№ 3 гістфака, № 1 фізмата). 

Партгабінет БДУ (загадчык Ма-
ханек) пасля канікул толькі адзіін 
раз сабраў некалькі палітбяседчы-
каў на пьгганню ладрыхтоўкі да 
дня Чырзонай арміі, надаваў ім 
абяцапняў і на гэтым лалічыў 
оітраву закончанай. 

• 

Такі прарыў на адным з адказ-
неіішых учасшаў партыйна-ком-
самольскай работы ставіць перад 
партгрупамі перад комсамольскім 
тамітэталі задачу — перагледзець 
і праверыць кожнага опгалітбяюед-
чыка. Па гэту работу патрэбна 
вьшучыць палітычна-граматных 
партыйцаў і комсамольцаў 

В. Ф О М І Н . 

Парад намі ірупавыя наоцекныя 
газеты геафака. Чым яны запоўне-
ны? У газеце «Чырвоны географ> 
першым ідзе артыкул—сЗа работу 
па-ударнаму>. У гэтым артыкуле ў 
кожным радку паўтараюцца адны і 
тыя-ж словы: «У. нас шмат работ», 
«асабліва шмат работы» 1 т. д. "А 
што за прычына, што географы ие 
працуюць на-ударнаму. Што цягне 
географаў назад? Гэтага ў газеце ня. 
ма- . : . 

А весь другі артыкул — сРабо-
таць па падручніку» — таксама без 
адзінага жывога факта. Няўжо ся-
род географаў 1 геолагаў няма ні-
воднага выдатніка, ударніка, каб 
паказаць яго работу, каб ён на ста. 
ронках газеты паддаяліўся з ўсёй 
групай вопытам сваёй работы? Рэ. 
дактары геафакаўскіх газет выдат-
нікаў, ударнікаў не бачаць. Яны 
таксама ве бачаць 1 канкрэтных ві. 
йоўніваў таге, чаму іадфак мае так 
многа прарываў ў сваёй рабоце. 

Рэдактар геафакаўскай газеты «Ге. 
алогія на карысць соцыялізма» змя. 
шчае вялікую заметку — «Уэняць 
нрацу», дзе «мечет громы и молнии», 
на студэнтаў за тое што яны не пі-
шудь у газету. Рэдакта^р ліша: «Па-
ра пакончыць 3 гаварылы^яй». '"ап-
раўды, тав. рэдактар, трэба пакон-
чыць 3 гаварыльняй і накаяваиъ 
ЖЫ1ВЫХ людзей, отказвадь штодзен-
ную работу над вучэбным матэрыя. 
лам, адзначаць лепшых, надцягпацй 
адстаючых, — тады ў вас кояшы 
студэнт будзе актыуным студкорам. 

Факультэцкая газета геафака 
«Чмрвоны гволаг» таксама дае то.ть. 

к1 агульныя заметкі, дьррвктыўяыя 
артыкулы. 

Яшчэ горш абстаіць справа з гру. 
павымі газетам! хімічнага факультэ-
та. Перш, чым гаварыць аб змесце 
ІХ, нельга абыйсці таго, што знешні 
выгляд газет вельмі дрэнны, напі. 
саны яны неразборчыва, неакуратна 
І брудна. 

Газета першага курса групы «В 
змяшчае тры артыкулы. Першьш 
ідае перадавы; затым «Як шрахо-
дзіць хімпрактыкум», дзе ўказваец. 
ца, шточастка студэнтаў не зусім 
сур'ёзна адносіцца да хімпракты. 
кума. А хто гэтыя студэнты — не 
вядома. Газета баіцца наказваць жы-
вых людзей. Аношні артыкул—ава-
рот да чытачоў, каб больш пісалі ў 
газету. А паколькі чытачоў газеты, 
акрамя рэдактара, больш няма, то і 
пісаць у яе няма каму. Гэтак сама 
1 Ў газеце 2 курса групы «Б» — 
толькі агульныя разважанні. 

На ХІМІЧНЫМ факультэце групавыя 
газеты выходзяць вельмі рэдка. За 
месяц чатырма курсамі выпушчана 
чатыры нумары грунавых газет. Рэ. 
дактары гавораць: намі ніхто не кі. 
руе, нашай работай ніхто не ціка-
віцца. Захочам — выпускаем газе, 
ты, захочам — не. 

Час уэняць работу грунавых газет 
на надежную вышыню. У газеце 
змяшчаць не агульныя артыкулы, и 
пісаць пра нггодзеннае жьгвдо і ра-
боту групы. Ставіць кожяую заметку 
на пірынцьшовую вышыШо і дабі-
івацца абавязкдвага рвагавання. Па-
кадваць лепшьгх выдатйіікаў, удар, 
лікаў, ПАп,улярызавац]ь іх метады 
іработы. 

МАЛЮКЕВІЧ. 

ВЫВУЧАЮЦЬ КУЛЯМЁТ 

УСЕ НА ПАЛІТ 
ДЗЕНЬ 

9 сакаеіка ў 7 гадзін в е ^ 
паріксм Беларуіжага дзіфжаўна-

га ўніверсітзта праводзіць паліт-
дзень на тзиу аб міжнародным ста-
новішчы. Даклад«в,і« тав. Кучын-
скі. 

Палітдзень адбудзецца ў 313 
аўдыторыі біякорпуса. Н А Л Ы Ж Н А Я В Ы Л А З Ц Ы 

ДЯ СПРЯВАЗДЯЧЫ 
ПРЯФКОМЯ 

Справаздачная кампанія проф-
арганізацыі БДУ будзе праведзь-
іга ў сакавіку. У выніку гэтаіі 
камнаніі мы павінны яшчі^ вышзй 
узняць якасць нашай профсаюз-
пай работы. 

Разам 3 дасягненнямі мы маем 
многа недахопаў. У нас няма пла-
нівасці, адсутнічае праверка вы-
ианання. Патрэбна значна палоп-
шьщь масава-выхаваўчую работу і 
культурнае абслугоўванне сту-
дэнцтва. 

Лсабліва вялікую ўвагу трэйл 
звярнуць на разгортванне і кіраў-
ніцтва соцспаборніцтвам. 

Профарганізацыя надзвычійна 

мала ўдзяліла ўвагі Чрганізацыі і 
)іавукова-даследчай работы сту-
дэнтаў. 

Прычыны нашага адставання 
крыюцца ў няўменні выявіць і 
скарыстаць студэнцкую ініцыяты-
ву і актыўнасць, накіраваць яе ў 
бок умацавання ўсіх галін нашай 
работы. ,, ч • f 

Парад студэнцтвам стаіць зада-
ча — ўзяць пад суровую крыты-
ку і самакрытыку недахопы на-
шай аргінізацыі, унесці свае пра-
пановы і гэтым самым падняць 
на належную вышыню работу 
профарганізацыі. 

КАМІНСКІ. 

Прафесар БДУ П. П. БОРДАКОЎ 

УНІВЕРСІТЭЦКІЯ БУДНІ 
Калі пыіаешся ў студэнтаў, чаму| 

яны неакуратна наведваюць навуко. j 
выя гурткі, не сочаць за мастацкай 
літаратурай, не ліквідуюць сваіх 
(часта абураючых) «прарэх» у галіне 
геааірафіі, гісторыі 1 т. д. дыж авы-
чайна чуеш стэрэатыпны адказ: 

— Няма часу. 

Я выбраў тыповы курс біяфака 1 
вывучыў бюджэт часу як курса ў 
цэлым, так і асобных студэнхаў-вы. 
датнікаў 1 «сераднякоў». Паводле 
даных хранаметража, студэнты за. 
няты разумовай працай (на лекцы-
ях, у лабараторыях, у бібліятэцы, на 
вячэрніх палітзанятках і т. д.) у ся. 
рэднім 11,9 гадзіны ў дзень. Гэта 
лічба значна перавышае данушча-
ную норму. Калі нрыняць аа максі. 
мум 10 гадзін (хоць стомленасць 
наступав ранейХ то нагрузка студэн. 
таў разумовай працай перавышае 
норму у сярэднім на 19 нроц., а ў 
асобныя ДНІ — на 25—40 і нават 50 
проц. Зразумела, аб высокай пра. 
дукцыйнасці работы пры такіх умо-
вах гаварыць не прыходзіцца. 

Час 3 9 гадзін раніцы да гадзіны 
ночы скарыстоўваецца ў студэнтаў, 
у сярэднім, такім чынам: лекцыі, 
лабараторныя заняткі, канферэнцыі 
— 38,1 нроц.; самастойная вучэбная 
работа (у бібліятэцы 1 дома) — у 
комсамольцаў 29,7 проц. і ў неса. 
юзных 34,4 проц.; палітзаняткі — 
2,3 проц.; комсамольскія сходы 7,7 
проц. і навуковьш гурткі 1,9 проц.; 
абеды і вячэры 14,8 нроц.; вольна-
га часу астаецца 5,2 проц. 

Адсюль відаць, што львіная доля 
чзсу (у сярэднііі 67,3 проц. у ком-

самольцаў і 75,5 проц. у несаюзных) 
падае на акадэмічныя заняткі ва 
уйівбрсітзце і я а самастойную ра-
боту, звязаную 3 вучэбнымі дысцып. 
лінамі. Даволі многа часу (14,8 проц.) 
ідзе на абеды і вячэры (вярней, на 
штурхатню ў чарзе, якая яшчэ існуе 
іна фабры:цы-К'Лхні). Затое вольнаха 
часу, патрэбнага для адпачынку, 
навукова.даследчай работы, чытання 
мастацкай літаратуры, наведвання 
тэатра 1 т. д., вельмі мала: усяго 5,2 
проц., або 48 мінут у сярэднім у 
дзень. 

Так абстаіць справа на курсе у 
цэлым. Паасобныя студэнты.выдатні-
кі маюць больш вольнага часу (ад 
8 да 12 проц.), бо яны правільна 
арганізуюць сваю работу. 

— Я начну сур'ёзна займацца на. 
вукай, калі скончу універсітэт, — 
не без горачы сказала мне адна з 
лепшых студэнтак. 

Гэта фраза — прыгавор усёй с1-
стэме універсітэцкага выкладання. Аб 
недахопах сістэмы скажу ніжэй, а 
зараз звярнуся да даных хранамет. 
ража. 

Акадэмічная паспяховасць цесна 
звязана з самастойнай вучэбнай ра-
ботай студэнтаў. Самастойная работа 
адымае ў комсамольцаў у сярэднім 
29,7 і ў несаюзных 37,4 проц. бюд. 
жэта чалу. Розніца тлумачыпда тьш, 
што Ў комсамольца часцей бываюць 
сходы 1 больш рознага роду грама. 
ДСКІХ абавязкаў . 

Нажаль, у самастойнай <рабоце 
студэнтаў няма правільнага рытму: 
або ніякіх заняткаў, або 8 гадзін 
падрад (не лічачы 6 гадзін лекцый, 
канферэнцый і т. д.). Вучэбны пра-

цэс ідзе скачкамі, як тэмпература ў 
малярыкаў. Таму ён вельмі стамляе 
студэнта 1 не дае патрэбнага эфек. 
ту. 

Што перашкаджае студэнтам пра. 
цаваць роўнамерна? Няўменне арга. 
нізаваць работу? Не, справа не ў 
гэтым: у лепшых выдатнікаў занят. 
КІ таксама 1;[^ць скачкамі. 

Трапанне студэнцкіх сіл тлума-
чыцца рознымі прычынамі. Да іх 
можна аднесці шматлікасць і бяс. 
планавасць усякага роду залікаў і 
канферэнцый. Вось малюнак тольк; 
адной дэкады снежпя 1935 г. у сту. 
дэнтаў 2.га курса біяфака (група 
батанікаў): 1 снежня залікі па ня-
мецкай мове, 4-га — па дыямату, 
5 — па нямецкай мове і дыямату, 
7— па нямецкай мове, 8 — па ана. 
літычпай хіміі 9 — па заалогіі і ды-
ямату, 10 — па нямецкай мове і 
анатоміі чалавека. Рэдкі дзень абы-
ходзіцца без залікаў, без канфер.:)н-
цыі, а бывалі дні, калі студэнтам 
прыходзілася адчытвацца па двух 
дысцыплінах. Да яшчэ якіх. Нап. 
ірыіклад, па заалогіі і дыямату. Зра-
зумела, што напярэдадні такіх «суд-
ных дзён» студэнты займаліся да 
страты прытомнасці. 

Акрамя гэтага, наглядалася неда-
пушчальная ломка раскладу занят-
каў. Вось, напрыклад, «расклад» на 
2 курсе біяфака на першую пяці-
дзёнку снежня 1935 г. Па расклад 
значы'лася на 1 снежня заалогія, 
анатомія чалавека, аналітычная хі-
мія; на справе была заалогія, заало-
гія беспаэваінковых, батаніка. На 2 
снежня па раскладу — дыямат, ана. 
літычная хімія; на справе — дыя-
мат, анатомія чалавека, батаніка. 3 
снежня па раскладу — батаніка, 
анатомія чалавека, заалогія; на 
справе — батаніка, анатомія, гісто-

рыя ВКП(б). 4 снежня па раскладу 
— батаніка, нямецкая мова, заало-

гія; фактычна — дыямат, нямецкая 
мова, батаніка, 5 снежня па раскла. 
ду — нямецкая мова, дыямат, ба. 
таніка; фактычна — дыямат, гісто. 
рыя ВКП(б), заалогія. 

Такога роду «расклады» існуюць 
і на другіх факультетах. Не ведаю 
чы, што 1 калі прыдзецца слухаці 
студэнты не могуць мэтазгодна раз. 
меркаваць свой час. Адсюль 
— рыўкі Ў рабоце, падрыхтоўка «на 
ўсякі выпадак», — словам, поуна>. 
страта планавасці 1 тэмну ў рабоце. 

Таксама няправільна размяркоу. 
ваюцца акадэмзаняткі на працягу 
дня. Дысцыпліны, якія не патрабу. 
ыць вялікай нанружанасці разумо-
вых СІЛ, ставяцца часта зранку, а 
«ЦЯЖКІЯ» дысцыпліны (матэматыка, 
фізіка) — у канцы дня. Другое, не. 
каторыя дысцыпліпы, бывае, пера-
носяцца 3 раніцы на вечар (напрык. 
лад, хімія на 2 курсе біяфака). Такі 
«парадак» стамляе студэнтаў і пры 
існуійчай блытаніне ў раскладзе 
уносіць д'эзарганізацыю ў іх самас-
тойную работу. 

Ёсць і іншыя прычыны, дзякую. 
чы якім крывая заняткаў студэнтаў 
нагадвае вапіс сейсмографа: частыя, 
празмерна зацяжныя сходы; край-
няя перагрузка студэнтаў вучэбнай 
літаратурай (у асаблівасці па грама. 
дскіх навуках; дрэнная работа біб-
ліятэк і сталовай (чарга); дэфекты 
інтэрнатаў, у якіх %е заўсёды мож. 
на спакойна займацца. 

Ітак, студэнты перагружаны ра-
зумовай работай, маюць вельмі мала 
часу і іх самастойная работа не мае 
правільнага рытму. Калі дадаць да 
гэтага, што вначная частка студэн-
таў не ўмее прадукцыйна^ займацца 
(не валодае метадамі самастойнай 
работы над кнігай, складання кап 
спектау і т. д.) то малюнак універ. 

; сітэцкай вучобы стане даволі ясным. 
Што трэба зрабіць? Вядома, вып. 

равіць указания вышэй недахопы. 

Але гэтага мала. Патрэбна карэнная 
рэарганізацыя іўсёй універсітэцкай 
справы. У кароікім артыкуле аб 
усш не скажаш. Спыняюся толькі 
на некаторых пытаннях. 

Трэба знішчыць абрыдлыя ўсім 
спрапрацоўкі» і бягучыя ўчоты ве-
Дау. Згодна маіх падлікау, на ггіту 
ііенатрэбную работу траціцца 25—28 
проц. часу, які студэнты праводаяць 
у аўдыіорыях. Час ужо скончыць з 
рэпетыхарствам, «выцягваннем» ад-
стаючых студэнтаў, перажоўвакнем 
пройдзенага. Час, як1 пры гэтым вы. 
зваліцца, трэба даць студэнтам для 
самастойнай работы, наведвання фа. 
культатыўных курсаў, заняткаў у 
навуковых гуртках і т. д. 

Далей, трэоа вызваліць студантаў 
ад абавязковага наведвання лекцый. 
Не верна,' што яны перастануць на-
ввдваць іх: лекцыі палягчаюць вы. 
вучэнне навуковай дысцыпліны — 
студэнты вельмі добра веда'юць гэ-
та. Калі прафесар чыгае доора, ён 
будзе забяспечан слухачамі. Свабод. 
нае наведванне лекцый прымусіць 
«падцягнуцца» выкладчыкаў, а сту--
дэнтам дасць магчымасць плана, 
ваць свой час так, як яны налічаць 
датрэбным. Мы вельмі алаякаем оту-
дэінтаў, замест таго, каб прьгвучаць 
IX да самастойнасці. 

Трэба ўзмацніць навукова.педага-
пчную роль кафедр і асобных оик. 
ладчыкаў. У радзе выпадкаў кафед. 
ры з-за недахопу сродкаў абсталява. 
ны 3 рук вон дрэнна: няма патрэб.» 
ных прылад, няма замежнай літа. 
ратуры. Таму азнаёміць студэнтаў з 
метадамі навуковага даследвання, 
прывіць 1м навык да самастойнай 
навуковай работы ў лабараторыі 
часта няма ніякай магчымасці. 

Ад рздакцыі: 
Гэтй артыкул прафесара Борда. 

кова друкуецца ў парадку абгава-
рэння. Рэдакцыя просіць навуковых 
работнікаў і студэнтаў . выкааацца 
па закранутых пытаннях. 
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