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Фрагменти доповіді члена Політбюро ЦК КПРС,
секретаря ЦК КПРС Є. К. ЛИГАЧОВА на Всесоюз
ній нараді завідуючих кафедрами суспільних наук 1
жовтня 1986 р.
|
ПОГОДЬТЕСЬ, това
ГОЛОВНА мета роз
риші, що нашій нараді
початої перебудови по
і слід з о с о б л и в о ю
лягає в тому, щоб за
відповідальністю підій
безпечити
докорінне
ти до зробленого в По
підвищення ефективнос
літичній доповіді
ЦК
ті системи
підготовки,
і XXVII з’їзду КПРС виперепідготовки і підви
I сновку про певну відщення кваліфікації спе
| даленість нашої
філоціалістів у тісному зв’яз
| софської,
економічної,
ку з поліпшенням їх ви
| всієї суспільствознавчої
користання в народному
І науки від запитів життя.
господарстві.
Зрозуміло, це не оз
Які риси
необхідно
начає заперечення тих
формувати в особистос
досягнень, які є і у фі
ті студента, щоб викува
лософії, і в політичній
ти з нього сучасного
І економії, і в історичних
радянського спеціаліста?
І науках. Проте стан справ
Насамперед — безмеж
| у суспільних науках у
ну відданість справі па
| цілому поки що аж ніяк
ртії, справі народу, чі
| не відповідає вимогам
тке, розуміння
змісту
| часу. Сірість, нудне петих змін, що відбуваю
I режовування прописних
ться в суспільстві,- сво
істин, боязнь нового, до
єї ролі в їх здійсненні.
гматизм набули, на жаль,
Сучасний спеціаліст —
! у них великого поши
це, зрозуміло, справжній
рення. У наукових ко
професіонал, вмілий ор
лективах нерідко процві
ганізатор
виробництва,
здатний самостійно при
тають групівщина, атмо
сфера взаємного вихва
ймати рішення і прово
ляння і хвастощів, втра
дити їх у життя. Над
чено здатність до крити звичайно, важливо форму
чної оцінки
власного
вати у майбутнього спе
місця в науці. Процес
ціаліста почуття
пат
перебудови намагаються
ріотичної гордості за
часом звести в них до
прогрес радянської нау
закликів, до
чергових
ки й техніки, за високу
приступів політичної трі
скотні....
марку радянської про
дукції...
ПОПЕРЕДУ
велика
І робота. Для її успіху
НЕСПОКІЙ викликає
конче потрібно створи
втрата в останній час
ти в колективах суспіль
певною частиною наших
ствознавців, так би мо
учених, інженерів, кон
вити, зону високої розу
структорів,, ^спеціалістів
мової напруги і пошуку.
почуття професійної гор
Вірний шлях до цього
дості, бажання до всьо
— творчі обговорення,
го дійти власним розу
які проходили б норма
мом. Широко розповсю
дилася пошесть «заку
льно. Вони
покликані
пок по імпорту», наче б
бути ефективними мето
у природі не залишилось
дами прирощування нау
іншого способу забезпе
кового знання. Висока
чувати технічний
про
культура дискусій несу
грес.
місна з начіплюванням
Зрозуміло, ми далекі
ярликів, докорами у ви
від думки відгородити
гаданих відступах (від
ся од навколишнього сві
соціалізму. Все це при
ту. Разом із тим держа
йоми, що не мають від
вна мудрість,
турбота
ношення ні до справж
про довгострокові інте
ньої науки, ні до справ
реси країни застерігають
жньої творчості, ні до
проти бездумного захоп
справжнього марксизму.
лення імпортом. У скла
«...Необхідно
засвоїти
дному, протирічивому і
собі ту безперечну істи
сповненому боротьби су
ну, — писав В. І. Ленін,
часному світі наша кра
— що марксист пови
їна стояла і нині міцно
нен враховувати живе
стоїть на власних но
життя, точні факти дій
гах. Це велике завою
сності, а не чіплятися
вання радянської науки,
й далі за теорію вчора
техніки, промисловості
шнього дня...» Так само
наших кадрів. Ним тре
і в наші дні партійна
ба дорожити і вже у ву
позиція вченого визнача
зі закладати в особисто
ється не його вмінням
сті майбутнього спеціа
підстроюватися під ус
ліста прагнення рухати
талені погляди, а йо
вперед науку і техніку,
го здатністю науково
добиватися виробництва
обгрунтувати назрілі в
вітчизняної
продукції,
суспільстві зміни, ріши
яка б перевищувала за
містю допомагати зміц
всіма параметрами за
ненню соціалізму на ді
рубіжні зразки.
лі...
'
і 5І

□ Міська наукова кон
ференція студентіів-іноземців, які навчаються у (він
ницьких вузах, відбудеться
в нашому інституті 11 жо
втня. її тема — «XXVII
з’їзд КПРС про загальну
безпеку і боротьбу народів
за мир». Завершиться кон
ференція концертом
ху
дожньої
самодіяльності
студентів-іноземців і вечо
рами інтернаціональної дру
жби в гуртожитках нашо
го та медичного інститутів.
П Ради молодих вчених
і спеціалістів виробничого
об’єднання «Жовтень»
та
нашого інституту оголосили

□ Домобудівельний ко
мбінат
гаряче подякував
студентам групи $ РТ-86
(радіотехнічний факультет)
за допомогу, надану при
спорудженні 198-квартирного будинку
для жителів
Чорнобиля. Відмінно вико
нали завдання на споруд
женні житла для чорноби
льців і студенти групи 5
РК-86.

84,3 проц. (минулого року
— 87,7 проц.). Найнижчий
по інституту у нас і про
цент проектів, виконаних з
допомогою ЕОМ. В про
ектах мали місце принципо
ві помилки при розробці
пристроїв,
слабке знання
окремими
дипломниками
принципу роботи наведених
електричних та гідравлічних

схем. Недостатньою вияви
лася і підготовка ряду ви
пускників по ЕОМ.
Нижчими від минулоріч
них були результати літньої
сесії — і за абсолютною
успішністю,
і за якістю
знань. Стопроцентну успі
шність мали
тільки
20
груп факультету.

конкурс на кращу заверше
ну технічну розробку для
впровадження
на цьому
підприємстві. Всі довідки
-- В комітенті ЦОМС)ГІМ!ОЛ!у
інституту.

|
Це вже аксіома: центра
і льна фігура науково-техні
* чного прогресу — інженер
. Тож .вирішення
завдань
ефективного розвитку на
родного господарства
наI самперед пов’язане з якіс' тю підготовки спеціалістів,
глибиною засвоєння ними
програмного матеріалу, умі
нням застосовувати нагро
маджені знання творчо. Ма
буть, особливо це стосуєть
ся спеціалістів, яких
ви
пускає наш факультет для
машинобудівної промисло
вості. Адже саме в цій га
лузі, як відзначив на черв
невому (1986 р.) Пленумі
ЦК КПРС тов, М. С. Гор
бачов, «...сьогодні сфокусо
вані всі актуальні пробле
ми економіки».

Як же факультет розв’я
зує ці завдання?
\ .У 1985-86 навчальному'
році план випуску спеціалі
стів виконаний, однак по
рівняно з минулим роком
знизилося число дипломних
проектів із відзнакою (цьо
го року — 9,5 проц., торік
— 11,4 проц.). Реальні ди
пломні проекти
складали

Зниження показників уч
бового процесу — в першу
чергу результат недостат
ньо ефективної роботи про
фесорсько - викладацького
складу, адміністрації
фа
культету, його громадських
організацій. На кафедрах ще
недостатньо повно викори
стовуються технічні засо
би навчання, нема аудито
рій, обладнаних телебачен
ням, малоефективно впро
ваджуються активні методи
навчання. Скажімо, кафе
дрою технології автоматиза
ції машинобудування роз
роблено і проводиться 45
проблемних занять, кафед
рою металорізальних вер
статів та інструментів —
36, опору матеріалів- - 22.
Складність становища
в
тому іще, що такі заняття
ведуть лиш окремі викла
дачі
(тт. Іванов, Козлов,
ІсковичьЛотоцьмий). /Реш
та ж заспокоїлася досягну
тим.
Осторонь проблем учбо
вого процесу стоїть комсо
мольська організація (сек
ретар С. Севастьянов). До
сить сказати, що учбововиховна комісія, покликана
цей процес постійно трима
ти в полі зору і впливати
на нього, цракцизно
(не
діяла. А від організаторсь
кої діяльності
комсомолу
залежить багато.
Авангардом стали і не
всі студенти-комуністи. Бі
льше того, молоді
члени
партії В. Фурман, С. Гула
з усіх предметів, крім од
ного, одержали «задовіль
но», у Л. Хіхадзе на трійку
складені всі екзамени.

Сьогодні кожна лекція, кожне семінарське чи практичне заняття повинні сприяти
формуванню спеціаліста творчого, здатного не тільки бачити «вузькі місця» на довіре
ній йому ділянці народного господарства, але й уміти ставити і розв'язувати завдан
ня по ліквідації цих «вузьких місць».
Фото Р. Кутькова.
щоб студент пішов із неї закликала до того, щоб ми
готовим вияснити поставле слити і працювати по-ново
ні завдання самостійно, го му, необхідно багато в чо
товим тягнутися до книги, му і по-новому будувати
а не обмежуватися одним процес освіти і виховання.
Як спрацює професор чи лише конспектом. Не сек Насамперед йдеться
про
викладач, — такого спеці рет,, що роль підручника у творчий підхід, про необхі
аліста ми і випустимо. По 'студентській праці остан дність ломки догматичних
ки що фахівці, які вихо нього часу дуже знизилася. методів і методик виклада
дять з інститутських стін, Ми ж продовжуємо оціню ння... Діалог, а не монолог,
країну задовольнити не мо вати якість наших лекцій — ось що
є необхідним
жуть. Тому й назріла пе по написаному ^тудрнтрм елементом справді творчо
ребудова вищої школи. І конспекту. Але він, конс го процесу освіти і вихова
перебудова роботи кожно пект, має бути плодом са ння молоді».
го із нас зокрема. Кожен мостійної праці юнаків
і
Ці слова товариш М. С.
повинен поставити
перед дівчат, праці з книгою. До ^Горбачов сказав у своїй
собою запитання: чи ©се помогти їм повернутися ли промові на Всесоюзній нароблю, ідо можу, і чи на цем до книги — обов’язок (раді завідуючих кафедра
тому рівні, на якому можу? викладача. Або візьмімо ми суспільних наук. А сто
Бідповісти
на запитання консультацію. Під час її суються вони КОЖНОГО, ХТО
треба чесно. І не лише від викладач знову ж таки по- працює з студентською мо
повісти,
а й ліквідувати е и н є н допомогти студенто лоддю.
різницю між можливостями ві самостійно розібратися у
С. ВЕРЕМЧУК,
незрозумілому, а не просто
та реальною віддачею.
секретаря!
Ми маємо спонукати сту дати готову' Відповідь на -> заступник
партійного бюро маши
дентів оволодівати знання -запитання.
нобудівного факультету.
ми. Лекцію читати так,
«Сьогодні,
коли партія

П ро т и х , х т о п о р у ч

ПОЧАЛОСЯ З ПОЛЯ КУЛИК0В0Г0
Як уже повідомляла нашай^газета, серед праців
ників інституту, нещодавно відзначених високими
урядовими нагородами, і завідуючий кафедрою фі
зичного виховання, доцент Я. І. Кулик. Ярослава
Іларіоновича нагороджено орденом Трудового Чер
воного Прапора.
...До багатьох
будов у
нашому інституті ЦричеДний Ярослав
Іларіонович.
Тільки-но з’явився перший
інститутський корпус,
як
він захопився
спорудже-

ням
футбольного
поля
(студенти, які працювали
поруч зі своїм
наставни
ком, згодом небезпідставно
назвали його «Куликовим
полем»).

Потім силами студентсь
ких загонів і бригад ви
кладачів під керівництвом
завідуючого кафедрою по
будували вузівський
ста
діон «Олімп» із численни
ми спортивними майданчи
ками, легкоатлетичними до
ріжками й секторами, дво
ма спортзалами. Головним
архітектором
і
будіве
льником назвали виклада
чі й студенти Ярослава

Іларіоновича. Так виник
ли на громадських
заса
дах вісім легкоатлетичних
доріжок навколо футболь
ного
поля, сектори для
стрибків і метань, 2 ганд
больних, 2 баскетбольних,
З футбольних тренувальних
поля, один
волейбольний
майданчик і поле для стрі
льби.
(Зак. на 2-ій стор.).

10 жовтня

• - сЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

ПОЧАЛОСЯ З ПОЛЯ КУЛИК0В0Г0
(ЇІО Ч .

на 1-Ій стор.).

А на березі Пів
денного Бугу виріс
сту
дентський спортивний та
бір: 62 житлових будиноч
ки, їдальня, кухня, шість
спортмайданчиків,
водна
станція,
наплавний
ба
сейн та ще й фруктовий
сад із 700 дерев.
На початку нинішнього
року я вже в котрий раз
застав Ярослава Іларіоно
вича Кулика на новій бу
дові. Клопотів у нього чи
мало: об’єкт мав бути за
вершеним до кінця року. І
об’єкт неабиякий — нав
чально-допоміжний корпус
кафедри
фізичного вихо
вання. Але завідуючий ка
федрою уклався в менші
строки: вже першого
ве
ресня цей корпус вступив
ДО ладу.
Щоб уявити собі значен
ня у виховному і фізку
льтурно-спортивному
про
цесах інституту цієї спо
руди, створеної
власними
руками і ентузіазмом ви
кладачів та студентів, тре
ба хоча б коротко розпо
вісти, з чого складається,

може ,єдиний в країні та
кого роду корпус. Це ■—
методичний кабінет і біб
ліотеки наукової та
нав
чально-методичної
літера
тури, музей спортивно-тру
дової слави. Лекційний кі
нозал із технічними засо
бами навчання та пропа
ганди фізкультури, спорту
і оздоровчих засобів. Відновлювальний центр: сау
на, повний комплект гід
ро- та вібромасажу,
ме
дичний
пункт.
Просторі
роздягальні і душові. База
на
500 пар лиж. Примі
щення клубів: туристсько
го, альпіністського, масо
вого футболу
тощо. Зал
настільного тенісу, два ти
ри — для кульової стріль
би і стрільби з лука, вісім
кабінетів. Не кожен
вуз
може похвалитися
таким
багатством.
Однак не однією твор
чістю
господарчо-спортив
ного будівництва займаю
ться завідуючий кафедрою
і його соратники — 27 ви
кладачів кафедри. Осно
ва їх діяльності — вихо
вувати студентів. Тільки на
відкритому повітрі, у ма

(Оконч. Нач. в № 31).
К осущ ествляется в Г Д Р
К Аоптимальное
сочетание глу
бокой теоретической и практичес
кой подготовки, что является од
ним из важнейш их требований
в перестройке вы сш ей ш колы ?
Пре жде всего, в ГДР количество
лек ци й в вузах сокращ ено за
счет увеличения практических и
лабо раторных занятий. Большое
вни мание уделяется организации
практики студентов. У чебными
планами в наших вузах предус
матривается 4 практики: ознако
мительная 4-недельная — после
1-го курса, технологическая 8-недельная — после 3-го, эксплуата
ционная 8-недельная — перед ди
пломным проектированием. Внеш
не все вроде бы выглядит благо
получно. На самом же деле, ес
ли учесть период «вхож дения»
в практику (1-2 недели), период
ее завершения, то такие короткие
практики долж ного эфф екта не
дают.
В п о с л е д н и е го д ы п о те р я л а
свою роль практика преддиплом
ная, За ее счет, как правило, рас
ширяется время дипломного про
ектирования, которое, в свою
очередь, сократилось на 2-3 не
дели за счет введения госэкзамена по научному коммунизму. Да
и предприятия также не заинте
ресованы в коротких практиках.
А вот в вузах ГДР сущ ествует
только две практики: ознакоми
тельная 4-недельная — после 1-го
курса и инженерная длительнос
тью 4,5 мес. после 3-го курса, т. е,
после завершения цикла дисцип
лин общетеоретического и инже
нерного оира^оваиия. Праклика
такая начинается 1 сентяоря те
кущего года и завершается 15 ян
варя года следующего.
Удачно здесь решена и пробле
ма самостоятельной работы сту
дентов, их привлечения к научноисследовательской работе и уве
личения роли индивидуальной ра
боты преподавателя со студента
ми. Как это обеспечивается? Вопервых, структура учебного се
местра сущ ественно отличается
от наш ей. С еместр состоит из 3
частей: теоретического обучения
(14-15 недель), экзаменационной
сессии (2 недели) и периода, сво
бодного от занятий (4 недели).В
этот период студенты рабо тают
н а к аф ед р ах и в б и б л и о тек ах ,

совому. порядку і регуляр
но і в цьому першість, -І в
цьому наполегливість
та
принциповість
Ярослава
Іларіоновича,
підтримка
кафедри.
Заняття з фізкультури і
спорту ведуться у нас на
всіх курсах. На першому—
це підготовка з комплексу
ГПО. На другому — еле
менти спеціалізації, на тре
тьому і четвертому — спе
ціалізація
з легкої атле
тики, багатоборства
ГПО
спортивних ігор, на п’ято
му — підготовка
суддів
зі спорту, інструкторів
і
тренерів
на громадських
засадах.
,3а п’ять
років такої
комплексної
підготовки
студент
стає значківцем
/ГПО, розрядником з суд
ного — двох
видів спорту.
А для майбутнього коман
дира виробництва це ду
же потрібно,
адже йому
впроваджувати фізкульту
ру і спорт у повсякденний
побут трудових колективів.
Розроблена на кафедрі
система спортивних
зма
гань характеризується ма
совістю, багатогранністю і

выполняют курсовые проекты, за
нимаются научно-исследователь
ской работой. Во-вторых, объем
обязательных учебных занятий
в вузах ГДР не превышает 30 ча
сов в н ед елю (у н ас-36 часов).
В-третьих, объем учебной наг
рузки профессоров и преподава
телей «иж е, чем в наш их вузах.
Она состоит не из 2, а из 3 при*
мерно равноценных частей: учеб
ной и учебно-методической, учеб
но-воспитательной и научной. Это
дает возможность преподавателю
не на словах, а на деле осущест
влять-индивидуальную работу
со студентами. к*{
Ы С О К И И у р о вен ь п о д го то в® ки инж ен еров в Г Д Р обе
спечивается за счет хорошо про
думанной системы экзаменов, пра
ктики, курсового и дипломного
проектирования. Здесь следует от
метить такие особенности, пред
ставляю щие интерес для наших
вузов. Очень высоки требования
к отчету по инженерной практи
ке, который является составной
частью шаучно-исследовательс-у
кой работы студента. Отчеты по
инженерной практике, с которы
ми мне пришлось познакомиться,
произвели очень хорошее впечат
ление своим содержанием и офо
рмлением. Все они были отпеча
таны, объем их составлял 30-40
страниц маш инописного текста
К тому же все отчеты были пос
вящ ен ы реш ени ю конкретны х
производственных задач.
В вузах ГД Р студенты на 8-м
семестре выполняют так называе
м ы й больш ой проект, которы й
предшествует дипломной работе
и вместо с отчетом по инженер
ной практике входит в государс
твенный экзамен по специальной
подготовке. В конце 8-го семест
ра студенты сдают специальный
госэкзам ен п о п рограм м е всех
спецдисциплин. Введение такого
экзамена позволяет студенту вос
становить забытое и системати
зировать все специальные знания,
что является отличной предпосы
лкой для выполнения дипломной
работы.
Восьмой семестр для студента
очень сложный (выполнение боль
шого проекта и сдача госэкзаме
на). П оэтому объем часов обя
зательных учебных занятий вэтом
сем естр е су щ ествен н о со к р а
щ ен и составляет 18-20 часов в
неделю
.Что греха таить, иногда на за

регулярністю.
Комплексна
♦спартакіада,і
скажїмф,
включає в себе змагання
першокурсників,
академіч
них груп, зимову і літню
(спартакіади
студентів,.
Спартакіада викладачів —
«Бадьорість
і здоров’я».
Почавши займатись спор
том тільки в стінах інсти
туту,
багато
студентів
пройшли шлях від новачків
до членів збірних команд
області, республіки. Т|іль-,
ки за минулу п’ятирічку з
тих, хто раніше, до інсти
туту не займався спортом,
підготовлено 89 першороз
рядників,, 27 кандидатів
і шість
майстрів спорту
СРСР,
Традиційне правило «Бу
ти першим у навчанні
і
спорті» сприяє тому,
що
успішність студентів-спортсменів вища від середньо
го інститутського показни
ка.
Дуже
промовистий
факт!
І немала заслуга
в тому Ярослава Іларіоновича Кулика,
кавалера
ордена Трудового
Черво
ного Прапора.
К. РОМАНЕНКО,

щ ите студенту «опасно» зада
вать вопросы, выходящие за рам
ки его дипломного проекта: все
студент уж е успел забыть, хотя
на вопросы по проекту отвечает
довольно бойко. М не представ
ляется, что госэкзамен по специ
альным дисциплинам, который су
ществует у нас в мединститутах,
было бы целесообразно ввести и
в инженерных вузах.
Упомяну еще одну особенность
вузов ГД Р: здесь больш ое вни
мание уделяется эстетическому
образованию студентов и повыше
нию их общего культурного уро
вня. Практически это обеспечива
ется введением так называемой
культурной^практики — длитель
ностью 2-3 недели. Она осущест
вляется в одном из семестров в
период, свободны й от занятий.
Студентам в это время читаются
лекции по эстетиике и истории
искусств, реализуется ш ирокая
культурная программа, организу
ются экскурсии по историческим
местам, встречи с работниками
культуры и искусства.
В заклю чение хочу обратить
внимание и на такое новшество,
которое начинает внедряться в ву
зах ГДР. Как известно, срок обу
чения инженера здесь составляет
в основном 4,5 года. После окон
чания теоретического обучения и
сдачи госэкзамена по специаль
ным предметам студент присту
пает к вы полнению дипломной
работы (9-й семестр), после за
щиты которой ему присуждает
ся академическая степень дипло
мированного инженера.
Сейчас в ГДР обсжудается воз
можность подготовки двух кате
горий инженеров: дипломирован
ных и недипломированных. Ква
лификация недипломированного
инженера может быть присвоена
\после Защиты большого проек
та и сдачи госэкзамена по спецпредметам (без выполнения и за
щ иты дипломной работы ). П ри
этом за специалистом остается
право в последующие годы стать
дипломированным инж енером.
Д ля этого он мож ет заочно вы
полнить и защитить дипломную
работу, получив академическую
степень инженера дипломирован
ного
.А. СТАХОВ,
доктор технических наук,
п р оф ессор, зав . каф едрой
вычислительной техники, де
кан факультета.

1986 року

В бюро головної гр уп и
народного конт ролю
ін ст и т ут и
ЗО вересня відбулося чергове засідання бюро, яке
розглянуло ряд поточних питань. У зв’язку з вибуттям
деяких народних контролерів чи переходом на іншу ро
боту та в інші підрозділи зобов’язано всіх керівни
ків цехових груп і завідуючого сектором оргроботи та
гласності В. І. Шолохова провести довибори й доукомп
лектування складу народних контролерів до 25 жовтня.
Бюро рекомендувало у жовтні—листопаді заслухати
звіти тих народних контролерів, котрі пасивні у роботі
або ухиляються від виконання важливого громадсько
го доручення колективу.
Прийнято також рішення провести у жовтні пере
вірку діяльності всіх цехових груп, а також огляд-конкурс засобів гласності цехових та головної групи на
родного контролю.

Бюро
ГГНК прийняло
постанову
про
необхід
ність більш ретельного і
Глибокого проведення пеи
ревірок послідовного вико
ренення виявлених недолі
ків, керуючись і опираю
чись на Закон про народ
ний контроль і висунуті на
сучасному етапі завдання
партії та уряду. Вирішено
надалі
зменшити
число
первинних
перевірок до
однієї на місяць по, кожно
му сектору, однак Підви
щити при цьому вимоги до
якості таких перевірок.
Звернуто увагу зав. сек
торами ГГНК і керівників
цехових груп на необхід
ність
поліпшення контак
тів і спільних
перевірок
разом із комісіями по кон
тролю діяльності
адміні
страції
при парткомі та
партійних бюро факульте
тів й інших підрозділів, з
депутатськими
групами,
комсомольськими
і проф
спілковими
організаціями.
Бюро ГГНК
висунуло
вимогу до цехових
груп
НК покращити
гласність
результатів
перевірок:
розглядати
їх на зборах
колективів, публікувати ма
теріали в стінгазетах, ін
ститутській газеті «За ін
женерні кадри»,, на стен
дах гласності; активізувати
роль народних контролерів
і трудових колективів
у
боротьбі
з
недоліками,
бюрократизмом,
тягани
ною, приписками й окоза
милюванням}, (/езгосподар-|
ністю,
порушеннями фі
нансово - господарської і
трудової дисципліни, кра
діжками, нетрудовими до
ходами, псуванням майна і
обладнання,
нераціональ
ним використанням засобів,
призначених для фінансу
вання
науково-дослідних
робіт і навчання, та інши
ми негативними явищами.

Заслухавши звіт зав. сек
тором побуту та розгляду
листів і скарг
трудящих
В. М. Кичака, бюро від
значило, що народні кон
тролери очолюваного ним
сектора у більшості
ви
падків виконують доруче
ні їм перевіркисвоєчасно
і якісно. Разом із тим, роз
глянувши
представлений
акт перевірки роботи їда
льні інститутського профі
лакторію, бюро вважає не
обхідним указати на недо
статню конкретність ви
явлених фактів недовкладання продуктів у страви
згідно меню та калькуля
ції.
Бюро
зобов’язало
т. В. М. Кичака до
10
жовтня додати до згадано
го акту довідку про кіль
кість недовкладеншх продуктів, провести
грошову
їх оцінку.

В основному схвалені
матеріали перевірок,
про
які доповів у своєму звіті
зав. учбовим сектором В. І.
Савуляк. Відповідні акти
оформляються
і
будуть
здані в бюро для підготов
ки прийняття рішення.
Бюро ГГНК обговорило
завдання народних контро
лерів інституту, які випли
вають із постанов
партії
та уряду про заходи
по
посиленню боротьби з не
трудовими доходами
та
матеріалів семінару, прове
деного у вересні ц. р. ко
мітетом народного контро
лю
Ленінського
району
м. Вінниці. Всі цехові гру
пи зобов’язано щокварта
льно проводити перевірку
підрозділів, роботу керів
ників факультетів, кафедр,
цехів, відділень по вияв
ленню, попередженню і рі
шучому викорененню
не
трудових доходів, регуляр
но заслуховувати на збо
рах і бюро звіти керівни
ків.
Прийнято
рішення про
посилення такої ж діяль
ності через органи голов
ної групи по вихованню у
кожного студента, виклс^
дача і співробітника Щповаги до чесної праці та
законності отримання оп
лати, заохочень за добро
совісну і самовіддану ро
боту; формуванню
непри
миренного ставлення
до
фактів нетрудового збага
чення, створенню навколо
розкрадачів, несунів,
ха
барників, любителів легкої
наживи і присвоєнння ' ре
зультатів праці інших об
становки загального
пре
зирства
й невідворотного
діяння законів нашої дер
жави.
У зв’язку з цим в пла
нах передбачено на зборах
ГГНК заслуховувати звід
ти ректора,
проректорів,
головного бухгалтера, на
чальників планово-фінансо
вого,
науково-дослідного
рідділіві учбової частини,
деканів та інших керівни
ків підрозділів
і служб
адміністративно - господар
ської частини й управління
про
виконання ними по
станов ЦК партії і уряду
про посилення боротьби з
^нетрудовими
доходами,
відповідних рішень колегії
Мінвузу УРСР, наказу мі
ністра вищої і середньої
спеціальної освіти респуб
ліки від 23 липня 1986 р.
та розроблених і затверд
жених
радою
інституту
комплексних довготривалих
заходів по посиленню бо
ротьби з нетрудовими до
ходами в нашому колекти
ві.
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