есія, сесія
С

А

ЗАДАВНЕНА ХВОРОБА
Екзамени — то найвідпо
відальніша пора для сту-:
дента, велика і напружена
робота як розумових, так і
фізичних зусиль. І успішне
виконання цієї
важливої»
роботи залежатиме від вмі
лої організації всього екза
менаційного процесу, своє
часної допомоги студентам
організації
дієвого
соц
іалістичного змагання, йо
го гласності. Саме так про
водять цю важливу кампа
нію на факультеті автома
тики і обчислювальної тех
ніки. Тут розробили чітчий
графік роботи консультпунктів, створили групи так зва
ної
«швидкої
допомоги»
тим, хто не в повній мірі
засвоїв той чи інший мате
ріал, організували справж
нє суперництво між академгрупами, надають широкої
гласності ходу
екзаменів.
Підсумки кожного іспиту
широко висвітлюють «блис
кавки», стіннівки,
«Екран
сесії».
Тон на екзаменах, як і в
кожній добрій справі, зада
ють комсомольські активіс
ти. Члени комітету комсо
молу факультету за підсум
ками двох екзаменів
вже
записали на свій рахунок
сорок чотири п’ятирічки та
двадцять вісім
четвірок;.
Найвищою якістю
знань
відзначаються на факульте
ті комсомольські активісти
відділень
обчислювальної
техніки і автоматизованих
систем управління.
Серед
студентських
колективів
факультету,-- як
сповіщає
«блискавка»,
най к р а щ е
складають екзамени академгрупи 2АТ-82, 1 ЕОМ-81.
Соціалістичне
змагання
— велика рушійна
сила.
Оперативне ж висвітлення
ходу екзаменів дає можли
вість правильно зорієнтуй
ватись на нееирішених пи
таннях, вжити конкретних
заходів для усунення недо
ліків, надати конкретну, до
помогу тому чи
іншому
колективу групи, вивчити і

перейняти досвід передови
ків. Недооцінювати цього,
значить свідомо йти до кін
цевої мети, як кажуть, нав
помацки, губити бали успі
шності і якості знань. Цю
мудру істину, на жаль, як
раз і забувають на радіо
технічному факультеті,
і
7 грудня минулого року
в інститутській
багатоти
ражці під рубрикою «Як го
туєтеся до сесі?» була ви
друкувана критична
стат
тя начальника учбового від
ділу інституту М. Синельника «Перша
атестація».
Автор відзначав вкрай ни
зьку абсолютну успішність
студентів радіотехнічного і
машинобудівного факульте
тів.
«Навчання студентів по
винно перебувати під пос
тійним контролем факуль
тетських партійних, проф
спілкових і комсомольських
організацій. В ході підгото
вки до зимової екзаменаці
йної сесії, наголошував ав
тор, необхідно виявити всі
наявні резерви для підви
щення загальної успішності
і якості знань».
Як же зреагували на кри
тичне зауваження
газети
керівники
р адіотех нічного
факультету? Якщо вірверто,
то ніяк. Зимова сесія
в
розпалі, а студентам радіофаку до цього часу навіть
не виставлені повністю оці
нки за
другу атестацію.
«Екран сесії» до цього ча
су ще не оформлений і да
ремно сьогодні шукати пе
редовиків чи відстаючих се
ред студентів
факультету.
Мовчать про це «блискав
ки» і стіннівки, не світить
і «Комсомольський прожек
тор». І не дивно буде коли,
по закінченню
екзаменів,
ми знову константу витиме
мо, що найнижча успішність
і якість знань у студентів
радіотехнічного факультету.
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Газета видається
з лютого І981 року.

кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО
Виходить раз
на тиждень

№ 3 (171)

П'ятниця,

18 січня

КОМІТЕТУ
ІНСТИТУТУ

1985 року.

Ціна 1 коп.

д ііііііііш іііш іііііііш я ііііііііііи іііііііііііііііііііііііііііів іііііііііііііііііііііііа ііііїііік ів іїїіііік іх в іїїііііііііііііііііііш іів ііііііііііііііііііііііііи

, сесія
ІЯ
Е
С

А

ЩО

Зимова екзаменаційна
сесія досягла, як кажуть,
апогея. Окремі колекти
ви академгруп вже скла
ли по два, три екзаме
ни. Найкраще підготуй
валися до цієї
справи
комсомольці факультету
автоматики і обчислюва
льної техніки. Тут орга
нізовано чітку
роботу
штабу сесії, консультпункту, підсумки еійза<
мені в регулярно висвіт
люються в стінній пресі.
Цього аж ніяк не ска
жеш про комсомольську

В

ЗАЛІКОВІЙ?

організацію РТФ. Чергу
вання
комсомольського
активу по штабу сесії
не налагоджено, інфор
мації про хід іспитів -ніякої. Навчально-вихов
на комісія
факультету
по суті не працює (голо
ва Нікольський).
Подібні недоліки спо
стерігаються і на маши
нобудівному факультеті.
До початку другого ек
замену і тут і там були
відсутні екрани успішно
сті комсомольського ак
тиву факультетів. А хто

ж
повинен
служити
прикладом для інших як
не комсомольський акти
віст? Відсутність кон
тролю
відбивається не
лише на загальних успі
хах всього колективу, а
й власних їх здобутках.
І не дивно, що окремі
комсорги вже в перший
екзамен одержали неза
довільні оцінки. Це, зо
крема, Ковальчук (гр. З
ЕПП-83), Кобернюк (гр.
1 ЕОМ-84), Кісткіна (гр.
2 АТ-84)<.
І
У комсорга групи
2

ЕС-83 Норовило-----трі
йка з марксистсько-ле
нінської філософії.
Коментарі тут, як ка
жуть, зайві.
Завдання
комсомольського активу
інституту — активізува
ти всю організаторську
і ідейно-виховну роботу
на успішне
складання
екзам'ен^', зро»бити в*са
належне для підвищен
ня загальної успішності
В. ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря
комітету комсомолу
інституту.
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Цей знімок наш фотокорес
пондент Р. Кутько© зробив на
кафедрі електричних
систем.
Екзамен з
енергопостачання
складають члени академгрупи 1
ЕОН-80.
Для студентки Л. Уровюької
настала пора звіту про здобуті

С. ФЕДОТОВ,
наш кор.

знання
протягом
семестру.
Настрій у дівчини чудовий, а
це значить, що можна споді
ватись на п’ятірку в заліковій
книжці.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Це вже стало звичкою у керів
ників радіотехнічного факультету не звертати уваги
на критичні зауваження газети. В минулому році
багатотиражка більше десяти разів виступала з кри
тичними зауваженнями і пропозиціями щодо поліп
шення навчального і виховного процесів на радіо
технічному факультеті, та деканат, партійне, проф
спілкове і комсомольське бюро РТФ чомусь зали
шаються грухими до всього сказаного.

-Виноситься на обговорення-

Проект Положення про студентські академгрупи вищої школи СРСР
Радш ш жа вища шко
ла, яка набуває все бі
льшого впливу на прис
корення науково-техніч
ного прогресу, інтенсифі> кацію народного госпо
дарства, дальше підви
щення культури народу
і духовного
багатства
соціалістичного суспіль-,
ства, покликана здійсню
вати якісну професійну
і глибоку марксистськоленінську підготовку спе
ціалістів, здатних вноси
ти ефективний вклад в
економічний, соціальний,
духовний прогрес і зміц
нення
обороноздатно
сті країни. Для успішно
го виконання
завдань,
які стоять перед вуза
ми
в
умовах
вдос
коналення
розвину
того
соціалізму,
д а
льшого розвитку радян
ської демократії і соці
алістичного самоуправ
ління, підвищення полі
тичної і трудової актив
ності студентської
мо
лоді необхідно всемірно
активізувати учбово-ви
ховну і громадську ді
яльність
студентських
академічних груп.
1.
Академічна
група
вищого учбового закла
ду СРСР — первинний
структурний
підрозділ

студентського колективу,
обєднаного
загальною
метою досконало оволо
дівати обраною профе
сією, глиооко
засвоїти
основи марксистсько-ле
нінського вчення, набути
широку наукову і прак
тичну підготовку, нави
ки організаторської
і
пропагандистської робо
ти, переконано проводи
ти політику КПРС.
2. Студентські акаде
мічні групи формуються
за рішенням
деканату
вищого учбового закла
ду з числа
студентів,
прийнятих на навчання
по одній спеціальності,
і затверджуються нака
зом ректора. У комплек
туванні складу студент
ських академічних груп
беруть участь громадсь
кі організації факульте
ту. Склади
студентсь
ких академічних груп
можуть МІНЯТИСЯ ,38 1
пропозицією деканату з
наступним
затверджен
ням їх ректором.
3. У студентській ака
демічній групі діє на ос
нові прийнятих статутів
і положень
партійна,
комсомольська, профспі
лкова організації і доб
ровільні товариства, які
об’єднують
студентів.

Громадські
організації
беруть активну участь у
здійсненні
професійної
підготовки, ідейно-полі
тичного, трудового, мо
рального, правого, есте
тичного, фізичного вихо
вання і культурно-побу
тового
обслуговування
студентів групи.
4.
Покликання і обо
в’язки колективів
сту
дентських груп:
— забезпечувати
в
процесі навчання і вихо
вання студентів гармо
нійне поєднання інтере
сів держави суспільст
ва, колективу і особи,
виховувати
радянський
патріотизм і соціалістич
ний
інтернаціоналізм,
проводити постійну ро
боту
по
згуртуванню
студентського колективу
і громадського
активу
груп, підвищення їх діє
здатності, почуття гордо
сті і відповідальності за
право стати дипломова
ним спеціалістом;
— сумлінно ставитися
до своєї основної праці
— навчання, оволодіння
обраною
спеціальністю,
основами
марксис т с ько-ленінської теорії, нау
ковим світоглядом;
— набувати
навиків
демократичних начал в

організації
діяльності
академічних груп, ство
рювати сприятливі умо
ви для прискорення ад а-5
стадії і згуртування сту
дентів, здоровий мораль
но-психологічний клімат,
атмосферу' справжньої
творчості,
товариської
взаємодопомоги і колек
тивізму;
— надавати допомогу
деканату, кафедрам, ви
кладачам в організації
учбово-виховного проце
су і його вдосконалення,
домагатися високої успі
шності студентів з сус
пільних наук, загально
теоретичних, спеціальних
і ведучих дисциплін, до
помагати відстаючим з
боку студентів груп і ви
кладачів;
— сприяти ефективно
му використанню студен
тами бібліотек, читаль
них залів, учбових кабі
нетів і лабораторій, тех
нічних засобів навчання,
оволодінню
навичками
наукової організації пра
ці, самостійних занять,
вивчення першоджерел і
навчальної літератури з
метою поліпшення яко
сті учбового процесу і
підвищення успішності;
— стимулювати твор
чу ініціативу студентів

на розв’язання учбових
завдань, участь в науко
во-дослідній роботі, сво
єчасне і успішне вико-нання ними індивідуаль
них планів-графіків під
готовки рефератів, лаоораторних курсових і дип
ломних рооїт,
завдань
по вирооничій
практи
ці;
— забезпечувати сис
тематичну участь студен
тів груп в загально-ко
рисній, продуктивній пра
ці, в тому числі у- сту
дентських загонах, роз
вивати зв'язки з трудо
вими колективами оазових і підшефних підпри
ємств і організацій;
— виховувати в чле
нів колективу груп по
вагу до законів і пра
вил.
соціалістичною
співжиття,
бережливо
ставитися до
держав
ної і громадської влас
ності,
утверджувати в
побуті комуністичну мо
раль, створювати обста
новку нетерпимості
до
порушників учбової ди
сципліни І громадського
порядку, і норм і прин
ципів
соціалістичн о г о
співжиття;
— сприяти розширен
ню соціальних контактів
студентів, їх класовому

вихованню, розвивати їх
діяльність по
застосу
ванню набутих знань під
час громадсько-політич
ної практики, шефській,
профорієнтаційній, про
пагандистській і право
охоронній роботі;
— організовувати со
ціалістичне змагання, з а 
безпечувати
виконання
соціалістичних
зобов’я
зань;
— впроваджувати ак
тивні форми оволодіння
духовною культурою че
рез розвиток самодіяль
ної творчості, організо
вувати дозвілля і відпо
чинок студентів, сприя
ти використанню вільно
го часу для
всесторонього розвитку особи;
— сприяти
впровад
женню
прогрееи В НИX
форм занять
студентів
фізичною
культурою,
стортом і туризмом
з
врахуванням їх профе
сійного спрям'уваїння й
навчанні;
— розвивати самооб
слуговування
студентів
як невід’ємну
частину
трудового, морального і
гігієнічного виховання.
5.
Студентська акаде
мічна група, у відпові
дності з покладеними на
(Закінчення на 2-й стор).
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січня 1985 року.

Виноситься на обговорення

Проект Положення про студентські академгрупи вищої школи СРСР
(Зак. Поч. на 1-й стор.).
неї обов’язками,
здій
снює такі права:
— сприяє
активній
участі студентів в учбо
во-виховному
і
гро
мадському житті вищо
го
учбового
закладу,
вдосконаленню студент
ського самоуправління;
— бере участь у вдос
коналенні учбово - ви
ховного процесу, вносить
пропозиції про зміну роз
кладу занять, проведен
ня заліків і екзаменів;
— бере участь у скла
данні річного плану іде
йно-виховної р(обютиі в
групі на основі Примірного Комплексного пла
ну комуністичного вихо
вання студентів вищих
учбових
закладів
на
весь період навчання і
забезпечує його реаліза
цію;
— заслуховує і обго
ворює на загальних збо
рах колективу питання
учбово- виховної роботи,
підсумки сесії і резуль
тати складання заліків
і екзаменів, учбових і

виробничих практик, хо
ду і результатів НДРС,
участі членів груп в дія
льності студентських за 
гонів, громадсько-корис
ній, продуктивній праці,
у шефській, профорієн
таційній і пропагандист
ській роботі, звіти сту
дентів груп про* вико
нання завдань і дору
чень і приймає по них
відповідні рішення і ре
комендації;
— вносить пропозиції
в стипендіальну комісію
про призначення і вип
лату стипендій студен-'
там груп з врахуванням
їх успішності,
дисцип
лінованості і участі
в
громадській роботі,
у
відповідності з встанов
леним порядком призна
чення і виплати стипен
дій студентам вузів;
— обговорює питання
і вносить пропозиції про
заохочення і заходи гро
мадського і адміністра
тивного сприяння на ок
ремих студентів;
— бере участь у роз
в’язанні питань про най
більш необхідне і раціо
нальне поселення і роз

міщення студентів груп
в гуртожитках, створен
ні умов, які
сприяють
зміцненню сім’ї і поліп
шенню виховання дітей;
— забезпечує участь!
студентів в самообслуго
вуванні, збереженні дер
жавного майна, підтри
манні зразкового поряд
ку і санітарного стану в
місцях академічних з а 
нять, студентських гур
тожитків, учбово - спор
тивних спорудах, оздо
ровчо-спортивних табо
рах, виховує непримири
ме ставлення студентів
до порушників норм гро
мадського порядку і со
ціалістичного співжиття;
— розглядає питання
надання
матеріальної
допомоги студентам, роз
поділу путівок в санато
рії, будинки відпочинку,
студентські профілакторії
і оздоровчоспортивні та
бори, і вносить відпові
дні пропозиції:
— бере участь у роз
в’язанні питань про най
більш доцільну і раціо
нальну організацію від
починку членів колекти
ву, розвитку фізкульту
ри і спорту;

ської академічної групи
і його заступник обира
ються на початку учбо
вого року на загальних
зборах колективу групи
відкритим голосуванням
з числа комуністів, ком
сомольських і профспіл
кових активістів, рекомен
дованих партійними і
комсомольськими
орга
нізаціями. Староста і йо
го заступник затверджу
ються наказом ректора
(декана).
Староста групи
пра
цює під
керівництвом
декана факультету, про
водить у своїй групі всі
його розпорядження
і
вказівки.
У відповідності з пра
вилами
внутрішнього
розпорядку вищого уч
бового закладу/ у функ
ції старости групи вхо
дить:
— облік відвідування
студентами всіх
видів
учбових занять;
— представлення де
кану факультету щоден
ного рапорта про неявку
чи запізнення студентів
на заняття з вказанням
причин;
— контроль за станом

— обговорює характе
ристики
студентів-ви?
пускникґв, що рекомен
дуються на навчання в
аспірантуру
(ординату-

ру);

— на основі колектив
ного обговорення
вно
сить в ректорат (дека
нат) пропозиції, спря
мовані на
поліпшення
учбово-виховного проце
су і фізичної підготов
ки студентів;
— регулярно
прово
дить
загальні
збори
груп.
Студентські академіч
ні групи по вечірній і
заочній формах навчан
ня здійснюють свої пов
новаження у відповідно
сті з даним Положенням,
з врахуванням особливо
стей навчання без від
риву від виробництва.
6. Органом
самоуп
равління в академічній
групі є збори колективу
студентів груп. Староста,
секретар комсомольської
організації і
профорг
групи разом організову
ють реалізацію повнова
жень студентської ака
демічної групи.
7. Староста Студент

думки вголос «
ГТ ОЧНУ з того, що
* * я вже третій рік нав
чаюся в інституті.
Це
е ж є щось та означає. А
якщо додати, що семе
стри мої проходять на
машинобудівному факу
льтеті, то це вже справді
багато до чого зобов’я
зує. Як вчуся тут? Всьо
го беру потроху, а в ці
лому виходить ще мен
ше. Щоб переконати се
бе, що я дуже сумлін
ний, не можу. До розря
ду тих, які чекають, по
ки їм все подадуть, теж
не належу.
Я щось начеб середи
нка наполовинку. Та я,
знаєте, не самотній, не
одиноко ходжу по кори
дорах. Поріг аудиторій
переступає чимало таких
як я. З ними я в друж
бу не нав’язуюся, тому
й буду говорити ТІЛЬКИ
від себе, при цьому за
уважу лише те, що нас,
середнячків, в інституті
вистачає, на
кожного
відмінника так багато!,;
що своєю масою ми б
і дихнути -їм не. дали, як
би до боротьби дійшло.
Отут я й думаю собі:
«А чого той вчиться кра
ще, а я не можу»?.
І
відповідаю; «Є ж люди,
які
добре
засвоюють
лекційний матеріал, во
ни виграють на семінар
ських заняттях, відпові__________>______________

дають на те, що чули,
одержують гарні оцінки,
і взагалі...
От у нашій групі нав
чається студент Михай
ло Яковчук. Живе він
у Калинівці, щодня їз
дить туди й сюди, а всти
гає, до всього руки дохо

— Небагато, — відпо
вів.
От я й думаю: «Що
потрібно для того, щоб
в усьому
вистигати?»
Серед студентів пошире
на думка, що все, що
нам викладають, знати
не можливо, та й
не
обов’язково знати. Треба

ріалів. Голова буде за
бита протягом
якогось
часу лише одним пред
метом, він краще засвої
ться.
Та згодом подібні мої
міркування мені ж і ви
дались маревом у пусте
лі: в такий
спосіб не
можна «набити голову».

дять в хлопця: і відмін
ник, і громадський акти
віст. Каже, що в нього
вільний час набирається.
Як на мій розсуд,
то
Михайло надто самодисциплінований, у нього!»
як кажуть, все по полочках розкладено. Скі
льки вчуся з ним, але не
пригадую жодного випад
ку, щоб він запізнився
на першу пару. Навпа
ки, з Калинівки Михай
ло прибуває раніше, ніж
ми з гуртожитку. Поці
кавився якось:
— Багато часу заби
рають в тебе підручни
ки та лекційні конспек
ти?

знати
головне — суть
предмету. Але ж до тієї
суті треба вміти доко
патися.
Колись мені здавалося,
що краще було б органі
зувати навчання по-предметно: весь семестр по
ділити на загальну кі
лькість годин, а одер
жану одиницю часу по
множити на
кількість
годин окремого предме
та, останнє перевести в
години, пари, дні. Тоді
вийде, що, скажімо, пе
рший тиждень чи два
вчимо тільки математи
ку, потім складаємо іспит
чи залік. Після
цього
беремося за матеріало
знавство чи опір мате-

Мандрівник повинен чі
тко відрізняти міражне
зображення від справж
ньої дійсності. Тепер я
схиляюся до думки, що
підготовка інженерів по
требує набуття
знань
впереміш багатьох дис
циплін, які виробляють
оперативну систему мис
лення, її перебудову, на
стрій на розв’язання ко
нче необхідних рішень,
що є дуже важливим у
майбутній
інженерній
роботі.
Зі мною, мабуть, бу
дуть згідні всі товариші,
що засвоєнню складного
матеріалу дуже активно
сприяють технічні засо
би навчання^ Скажімо,)

під час вивчення теоретичногої механіки нам>
не було показано жод
ного фільму, хоча на ка
федрі є кілька кінострі
чок. на кафедрі інозем
них мов обладнано чу
дові лінгафонні кабіне
ти з першокласною апа
ратурою. Та чомусь на
дане обладнання викоіристовується не сповна.
Єдине, про що
ревно
дбають на цій кафедрі,
то це те, щоб не торка
лися цієї апаратури. А
коли її ніхто не вмикає,
то і студенти самі цікав
ляться, що це воно таке,
висловлюють думку:
— Краще б заняття з
німецької та англійської
мов проводили десь
в
кабінеті наукового кому
нізму — там нема апара
тури, а тут не
треба
було б сторожа.
Та що тут не кажи, а
головне в студен тські
праці — самостійне навЧіИННЯ. От Д о
чого! я 1
дійшов. І дуже
добре
було б, якби до цього
додумувалися не на тре
тьому курсі, а на пер
шому.
К. БАЛАКАНОВ,
третьокурсник маши
нобудівного факуль
тету.

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ВІДКРИТО К Л П -Ш Е
Ще один сюрприз для
студентів радіотехнічно
го факультету — напе
редодні Нового року у
п’ятому гуртожитку від
крито кл'уб-кафе,
На
його обладнанні
добре
потрудилися
студенти
О. Рубан,
В. Судима.
В. Вишневський, І. Соколенко,
О. Рооколець
М. Переймибіда. Всі за 
гальні турботи івзя-в на
себе заступник
декана
по культурно-масовШ ро
боті, випускник нашого
вузу
Сергій Юрійович
Новіков. В урочистій об
становці, як і подобає їв
таких випадках,
декан

факультету
В. Г. Руху»
кой оголошує, що клубкафе відкрито. Активіс
там, які проявили свій
ентузіазм, він
вручає
книгу ректора інституту
І. В. Кузьміна з його
дарчим підписом.
(Перерізано
червону
стрічку, зазвучала
му
зика. Потім було неза
бутнє новорічне авіято
за цікаво
розробленим
сценарієм. Клуб відкрив
двері для
змістовного
дозвілля і
відпочинку
студентів - радіотехніків.
О. ВОРОНЦОВ,
заступник секретаря
цартібюро

ПИШ ІТЬ

дзвоніть

Останнім часом
народні
контролери
активізу ю т ь
свою Діяльність. З
місць
стало надходити більше по
відомлень про позитивні змі
ни, яким сприяють
наші
дозорці. Потрібно і надалі
робити все можливе, що©
забезпечувати належний по
рядок в нашому
інституті,

Дбати про високий кінцевий
результат на всіх ділянках
учбової і господарської ді
яльності, боротися з усім
тим, що перешкоджає нам
краще рухатися вперед.
Викладачам,
співробітни
кам, студентам нагадуємо,
що з своїми пропозиціями
і скаргами в усній і пись
мовій формі ви можете звер
татися до наших представ

ників народного контролю,
у кімнату 0310,
дзвонити
по телефону 4-69-28, опусти
ти листа у скриньку. Ваші
зауваження будуть
вчасно
розглянуті, на них ви завж
ди одержите відповідь.
А. МАРГАСІН,
член Головної групи на
родного контролю, зав.
сектором побуту.

«за инженерньїе кадрьі» - орган партквма, ректорат*, профкоме», комитет* ЛКСМ У Винницкого полнтехнического института БЮ 00108 Зам
вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв,.
поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська. 4.

учбової і трудової дис
ципліни в групі, на лек
ціях і практичних занят
тях, а також за збере
женням учбового облад
нання і інвентаря;
— своєчасне одержан
ня і розподіл серед сту
дентів групи підручни
ків і учбових посібників;
— повідомлення сту
дентів про зміни,
які
вносяться в учбовий роз
клад деканом факульте
ту;
— призначення щодня
в порядку черги черго
вого по групі.
Розпорядження старо
сти у рамках вказаних
вище функцій
обов’яз
кові для всіх студентів
групи.
Староста здійснює по
стійний контакт з дека
натом, учбовою
части
ною, з органами
сту
дентського
самоуправ
ління, бере участь в ро
боті курсових і факуль
тетських комісій, на яких
розглядаються питання,
що стосуються групи чи
окремих її
студентів,
скликає загальні збори
групи.

Нові книги
Алексюк А. М. Педагогическне основи коммунистического воспитачия сту^
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ла, 1984.
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для
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1981.
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задач на ЗВМ. М. Радио.
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дакцией В. М. Савинкова).
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1984.
Мевис А. Ф. и др. Допу
ски и посадки деталей ра
дио злектронной аппаратурьі. Справочник. М. Радио.
и евзь, 1984.
Организація, зкоіномика и
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Машиностроение,
1984.
Пясковський Б В. Філо
софські проблеми сучасної
математики.
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1984. (серія II. «Теорія
і
практика наукового кому
нізму»).
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