
Ш Ы Р Э И Р Я З Г О Р Н Е М К Р Ы Т Ы К У 
I СЯМЯКРЫТЫКУ НЯШЫХ НЕДЯХОПЯУ! 

(3 першамайскіх лозунгаў ЦК ВКП(б) 

АЗДАРАВЩЬ РАБОТУ УНІВЕРСІТЭТА 
Беларускаму Дзяржаунаму Унівьреітэту, 

роуна 3 ІШПЫМІ буйньші навучійьньгаі 
установам! Саюза, дана права надаваць 
іі#рсчінальныя аваіші і вучоныя ітупені. 
i t iH выкананпя гатай адка;!ігай эдачы 

.неабходна сур'ёзна наладжаная работа 
ўнутііы ушверсітэта і факультэтаў. 

Як-жа універсітэт падрштаван да вы-
кананая гэтай важнейшай справы? 

Рэктара ва уні'версітэце фактитна 
няма. Прафесар Ермоленка фактьгчна не 
выкоивае абавязжаў рэстара. Ён 
не у^яў у свае рукі кіраўніцтві універ-
сітэтам. Намеонііі рэктара універгітэта 
на гаспадарчай частцы т. Лоцманау- лі-
чьпіь сябе рэктарам, прычым толькі 
тады, валі гэта яйу спадабаыш.а. К<г.ііі-ж 
да яго звяртаюцца з пытаннем, якое яму 
не да ГУ cry, то eg адказвае: 

— Ідзеце да т. Брмоленкі, я не р»к-
тар. 

Загады па універсітэту выдаюіша то 
за. йодаісам іоцманава. то Ермол^нкі. У 
выніку такого «двоевластия» ва унівеірсі'-
тэце ад'сутнічае кантрль і vimirarwipaBa-
насць у рабоце. 

І І і дэканн факулі.тэтаў, ні загадчыкі 
кафедрау, пі рактарат не цікавяцца ста-
цовішчам тіавукова-даследчай эдботы. Ні-
явіх сур'ёзиых лераіірмемстваў у іэтых 
адносіяах не праве;і!зена, Лбмяжоуванища 
над;ика* яўва дутых пронантаў выканан-
ня навутшва-дзследчай работы. 

Не цікавіцца рэктарат і стаковішчам 
капшўнай апаратуры універсітэта. На 
працягу раду год каштоўтіая імгіарйіая 
машына Ііндэ (для дарывання вадкага 

паветра) па «ініцыятыве» быўшаіа загад-
чыіка кафедры фізікі Успенскага і яго 
гаспадарчага асістэнта т. Шыдлоўсгага 
бьйа разабрайа на часткі- і выстаул»на ў 
суседні накой, дзе дна нрастаяла без 
ужыванйя некалькі год. Нотым гэта-ж 
.чашына на чахугках пераносіцца ў надвал, 
дзе іржавев яшчэ некалькі год. Зарач гя-
та-ж машыйа выцяпгута з падвалу і 
ўстанаў.тіваецца ў опецыяльным пакоі, на 

і што натрачана некалысі тысяч рублёў. 
Але яна да гэтага часу яшчэ не іграцуе. 

.\бстаа»ванне, ддя даманстрацый досле-
даў фізіка-мат»матычнага факультета вы-
ведзеіна са строк/ з-за нсдаігляду. ІЙыд.тў-
скі, карыстаіочыся пакравіцельствам дэ-
кана факультета т. Гельфанда і ўцёршы-
ся ў давер'е т. Лоцманава, дапусціў т;а-
ванне ваштоўнай маемасці. 

Спісы ўдарнікаў, зацверджаныя мяснко-
мам, нярэдка перарабляліся ІПыдлоўскім і 
ЛоцмайавыіГ па сваіх поглядах. Яны-ж 
размяіркоўваюць прэміі, іірьгчым, значная 
частка іх прыпадае ПІыд.тоўска«у. 

На фюмацв зам«ст крытыкі і са.чакры-
тыкі развіта падхалімства, сямейнасць і 
кругавая нарука. Усё гэта стварав ненар-
чальныя ўмовы для работы^ на фа?:улг>тэ-
це. Дэкан фак.ультэта т. Гельфанд знае 
[этыя недахопы і не прымае мер в іх 
вьшри|ланню. не складае наложных умоў 
для дружнай калектыўнай нрпцы навуко-
вых работнікаў. 

Заа аздараўленяе работы упівеіжітэта 
павінкны зараз сур'ёзна ўзяцца рактаірат 
і паріугком універсітэта. К. 

ПАЎТАРАЮЦЬ СТАРЫЯ ПАМЫЛКІ 
Не так даўно на агульным сходзе сту-

дантаў хімфака дэкан факультэта т. 
Нікіфараў у сваім справаздачнш дак-іа-
дзе аз;значыў, што студэнты 4 курса 
аігынуліся ў цяжкім становішчы з выт-
воіічай іграктнкай, таму што былое кі-
раўніцтва факультета не заключыла па-
нярэдніх" дагаваіуоў з хімічнымі завода^і. 
Размясцінь ггудантаў 4 куі)са на вьгтвор-
чую нрактыку нрышлося дэкаііату з вя-
лікай цяжкасдн). Аднак т. ііікіфараў, доб-
ра ведаючы намылкі мінулага кіраўніц-
тва ў гатым пытанні, не стараецца іх вы-

правінь. а наадаарот, іх наўтарае. R H да 

гетага часу нічога не зрабіў, каб заклю-
чыдь дагаворы на враетыку ддя студая-
таў наступнага 4 курса. Дэканат яакуль 
што апраўдваецца т ш , што няма маяаў, 
а планы иабьщь будуць тады, itajs oos-
на будэе заключаць дші!воі)ы. Джан фа-
культэта т. Нікіфараў павіней чьос і у т -
чэй вырашыць пытанне вытворчай прак-
тыкі для сучаснага 3 KJ-pca з тым, кай 
студэнты ўязджаючы на леггшя каШЕулы 
ведалі, пгто ій аабяслечава песца на выт-
ворчасці для нрактыжі. 

3 ВЯЛІКАГА ГРОМУ МАЛЫ ДОЖДЖ 
I Нра вытворчуні практыку студэнтаў на 

4 курсе фізмата пачалі. гаварыць яіігчэ ў 
: ііачатку навучальнага года. Гаварылі WHO-
^ га на сходах, кафедрах, парадах... 
; Для матэматыка? на практыку вызна-
; чана па плану 390 гадзін. алв »аняць гэ-

2 I 
1 ты час нашы кіраўйікі факультета не 

К А Л А Д З Ш Ь АБАРОНШУЮ РАБОТУ 

ХІМФАК 

ХІМІЧНЫ факультет павінен паказваць 
арыклад у . сэнсе авалодваиня ваенна-хі-
1ІІЧНЫМІ ведалі. Але па факультэту яшчэ 
не усе студэнты здалі нормы на значок 
ННХА. Яшчэ не м ^ ц ь працівагазаў 28 
чалаветс. Не здалі нормы на ННХА 13 
чалавек. Дрэниа ііраводзіцна работа і па 
падрызстоўцы варашылаўскіх стралкоў. 
На ўсім факультэце т-олькі каля 70 чала-
век здалі нормы на значок «ВС». 

. ..Убачыць дошку АСО на хімфаку мож-
иа толькі перад днём Чырвонаі Арміі, 
гэга 'значыць толькі адзін раз у год, у 
той час, як дошка лавінна адлюстроуваць 
штодзенную ваенна-фізкультурйую работу 
факультэта. 

;іа апошні час старшыня ячэйкі АСО т. 
М. С^мянцоў зусім не працуе. Ен падау 
г м в у ? профбюро, каб яго аслабанілі а і 
работы Ў АСЛ, але не дачакаушыся ас.іа-
банення, кінуў работу і нічога не робіць 
на факультэне па абароннай рабопе. 

НУР'ЯНАВА І КУШНЕРОВА. 

ФІЗМАТ 
На фіімаце -ёсць цэлы рад неіаіопа? у 

пастаноуцы абароннай работы. 70 сту-
дэнтау яшчэ не ахоплены членства» у 
АСО. БЫ.1І вынадкі, калі студэнты дарэм-
на TpauLii час на паездку у цір, бо там 
па віне АСО зрываліся заняткі: то не 
было інструктара, то спісы не былі прад-
стаулены, аб« проста быу заняты nip. 

Дрэиная дысцышіна сярод студэнтау. 
Так на страявыя заняткі па падрыхтоу; 
цы да дэманстрацыі многія спазняюцца, а 
МДОГІЯ І зусім не прыходзяць. У і-чтым 
наказвае приклад актыў факультэта. 

Некаторыя мерапрыемствы піківодзяцпа 
неарганізавана. Так 23 красавіка павінен 
быць паход у працівагазах. Нотым йн 
быў адменен. ате ніхто не ііалічыў пат-
paioHUM наведамінь аб гэтым студэнтаў, 
хаця-б павесіць аб'яву. 

Недахопы работы тлумачадца ў пер-
шую чаргу тым, што вакол факульт^цка-
га совета АСО няма актыва, які-б дапа-
магаў разгортванню абароннай работы. 

ЮДЗІЕЛЬ. 

нанілі чым. Таму прышлося гадзіны прак-
тыкі зменшыпь да 118 гадзін, палову 
якіх занялі тымі лекцыямі, што чыталіся 
па намаграфіі факультэтыўна ? міну-гым 
годзе. У гетым годзе іх зноў чытаюдь, 
толькі пад другім соусам — як праштыку 

Практика ўжо пача^іася, адаад дэканал-
дрэнна падрыхтаваўся да гетай слравы. 
Так напрывлад, на 30 студ»ятаў-мат»ма-
тыкаў усяго адзін. пліаініметр, адзін ариф-
мометр; да лагарыфмічйых ліне^^с няма 
інструкцыі. Таму практыка носідь неак-
тыўны тарактар.-

Студэнтаў яна мала іацікаўлівае. на 
ганятках пгумйа, студэнты ўходаяць з за-
яятак. 

Кіраўнік пражтыкі дацвнт Мвльнік т 
патра^аванню студ»атаў ралшў праввсці 
нараду. На нарадзе студ»нты выкаавш 
многа недахопаў, на якія МельаІЕ раай 
гаваў толькі тым. што прачытаў ната-
цыю, прычым заўважыў, пгго ў сПД9я;-
тау «нездаро%Ый настроі». («Неядаро-
васцъ» у tum і заключаецца, сттдая" 
ты патрабуюць ле іша і арганіаацыі йріак' 
тыкі). ' 

Дэкан факультета т. Гмьфвнц аібіЯ'даУ, 
што практика даісць ввльмі миш^ае, аадаж 
абяланне асталося абяцанне*. 

Згодва загада дэжан»га. ц р в т і к а <Щ' 
данта? 4, курса наэьюаецца ча*гсьці 
прамысловай. Цікава ведаць, што р г»-
тай практьщы ёсць прамысаовага. . Яв 
можна 3 т«кім-жа яоспеіаж аааеаць «аяь-
скагаспадарчай, альбо ш ч » яжоі-яебгл». 
Гаварыді ай практьщы ияога, але справа 
ад гетага яіюольлі ве лаяешишаея. 

' ХАРЛАН. 

ЗАМЕСТ ЛЕКЦЫІ-^ХАЛТУРА 
Дэканат фізмата- для павышэшія піеьмен-

насці студэнтаў уключьгў у агульны п-тан 
расклада заняткі па беларускай і русжай 
мовах. Гэта, вядома, дабра. Як-жа ска-
рыстоўваюцпа гетыя гадзіны. 

Трэба сказаць, m o кяўмеда і ^нават 
злачынна. Студэнты нзнаведваюць за-
няткі, асаб,тіва па рускай мове, ІЬо яны 
нічога не даюць. Вьгкладчык рускай мо-
вы т. Файнберг, мала таго, што сам не 
ведае рускай мовы, але і «е .рыхтуецца 
да занятваў. 

Файнберг аа фізмаце БДУ вшдадае 

рускую мову, а ў друтік месцы выыадае 

матэматыку. Там, щи ён выкладае млтама-

тыку, ён на хаду выраша^ вевадарьы пы-

танні па русжай мове, а на фізмат щш-

носіць рашаць задачи f час лекцыіі аа 

рускай мове. 
Деканат не цікавіцда явасфо вы&ладак-

ня. Напэуна д1чьщв, што »агад і выаяа-
чаныя гадзіны зробяць студэнта? тсьмви-
ньпсі. Ф. X. 

Дэканат истфака не выканаў 
пастановы ЦК і СНК аб ВНУ 

Ва умовах перамогі свцыялізма,; 
калі «кадры, авалодаушыя тэхнікай, ! 
рашаіоць усё», к вышзйшым навуйаль-
IIым устаяовам павінны быі(ь праі 'яў-
лсііы новыя, болып вілсокія патраба-
ванні, забяспечваючыіі падрыхтоўку 
вьіоовакваліфікаваных, ііалітычна вы-1 
хавацых, усебакова адукаваных і ^ 
кулг.турных кадраў, уладаючых <веда-і 
мі ўсіх тых багаццяў, як ія выпрацава-' 
ла чалавецтва» (Ленін) і здольных 
йоўііасцю асваіць навейшыя дасягнен-
ні навуісі, выкарыстаць тэхніку да дна 
і ііа-большэвіцку звязаць т.эорыю з 
практыкай. спалучаць вытворчы ^во-
11ЫТ 3 навукай.» (3 настановы СНК 
СССР і ЦК ВКП(б) аб рабоце ВНУ). 

Так'ава галоўная задача, яшія зараз 
стаіць перад. кожным ВНУ. Гістфак 
БДУ сваёй арганізацыяіі вучэбнага 

іфац.^са гэтай задачы ые выконвае. 
Леііш за ўсё аб гэтым гавораць факты: 
ыногаіірадметнасць вучэбных іілапаў і 
няроўнамерпасць выканання іх існуе на 
ўсіх трох курсах. Гэта іірыводзіць к таму 
iiiTo ўсякія разлікі студэпта на нар-
мальния ўмовы работы иарушамцца, і 
рад прадметаў ён вымуіііан, засвойваць 
ужо, як кажуць, tгалопам>. К таму 
тр.эба адзиачыць, UITQ наогул студанты 
гтабільнага навучальнага нлана свайго 
курса не веіаюць, бо ён у дэканаце 
гістфака ніяк не можа стабілізавац-

Некалькі больш трэба сказаць аб 
раскладзе, хоць гаварылі ўл;о аб ім і і ^ 
раз. 

Расклад мяняецца оольш чым кожны 
дзонь: цераз кожную гадзійу ў раскла-
дзе абавязкова будуць якія-небудзь 
змены. 

У пастанове СНК ССІТ і ЦК ВКП(б)' 

сказана: «Вучзбны расклад заняткаў 
ЬНУ павінен зацвярджацца перад 
скаіічэн,не.м бягучага вучэбнага года». 

Ххо-ж даў нрава дэканату ігнара-
наць гэту пасганову? 

Якасць засваення студэнтамі вучаб-
нага матэрыялу залежыць, у значнай 
стуйені, ад прас^уханых імі .іекцый 
прафесара або дацэнта. Што-ж можна 
сказаць аб лекцыях па педагогіцы 
дад;Унта Лявіцкага, аб^ па г історыі но-
вага часу дацэнта Кагаута. Яны над-
звычайна нізкаякасныя, заблытаныя, 
вел|ьмі часта пустыя. Гэта вядома дэ-
KaF̂ y т. Чыл?5урі7, але яго вельмі 
мала кладоціць, тым больш, піто сту-
дэнтам, як ія не хочуць слухадь такіх 
лекпый, можна загадаць: «сядзедь і 
с.лухаць».. 

Лб забеснячэнні студэнтаў літарату-
рай і абслугоўванні гістарычным габі-
нетйм гаварылі дзесяткі разоў. Аднак 
к іраўн і к і гэтай снравгл — Чымбург, 
Кацман, Савасцьянчык — настолькі 
звыкліся 3 агіднейшай настаноўкай 
работы габінета, штд зусім перасталі 
рэагаваць на крытыку і спакойна 

нрацягваюць бяздзейнічаць. За ўвесь 
год габінет не набыў ні адноі • кы іжк і , 
нават 3 тых, я к і я ' б ы л і ў продажы. 

Аб тэрміне здачы экзаменаў па адпа-
ведных прадметах. Кожны прадмет f 
плане здачы экзаменаў перацярпеў це-
расіаноўку па некалькі разоў і келыі і 
часта без усякіх на гэта нрычын. Ча-
му сарвана дэканатам здача г історыі 
народаў СССР па I I I курсу ў красаві-
ку — ніхто не ведае. Зараз н і адзін 
студэнт не ведае што і калі ён будзь 
здаваць і я к ія прадметы яму неабходна 
здзць. 

Думаю, lUTQ досыць фактаў, як ія 
нацвярждаюць усю «паўнату» вучэбна-
га працэса гістфака. 

Хто-ж вінават у такой ^ аргапізацыі 
работы?,; Хто нясе адказнасцк за apm-
нізацыю навучдння? Дэкан — у пер-
шую чаргу, бо V пастанове СНК СССР 
І ЦК ВКП(б) аб ІМ сказана: лДэканы 
ажыццяўляюць адзінаначалле кіраў-
ніцтва вучэбнай і навуковай работы 
факультэта» Дэкан гістфака не зразу-
меў таго, што гэта яго абавязвае ў 
многім перад факультетам. 


