НАШ ОФІЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Наша газета вже повідо
мляла, що між Вінницьким
і Светокшицьким у
місті
Кельцах політехнічними ін
ститутами підписано угоду
про дружбу, співробітництво
і прямі творчі зв’язки. Ре
дакція звернулась» до про
ректора, доцента М. Є. Іва
нова з проханням відповісти
на деякі питання з
цього
приводу.
Михайле Євгеновичу! Ви
були в складі делегації, ко
тра підписувала угоду. Що
в умовах перебудови вищої
школи можна було б запози
чити нам з досвіду польсь
ких друзів?
— В навчально-виховному
процесі у наших польських
колег, на мій погляд, є ду
же багато цікавого.
Насамперед, впадає в очі
прагнення керівництва вузу
залучити до проведення на
вчальних занять
відомих
вчених, висококваліфікова
них спеціалістів з інститу
тів Академії наук ПНР, з
виробництва, навіть з ін
ших країн. Ми зустрічались
з такими вченими, деякі з
них живуть і працюють у
Варшаві, Кракові, приїздять
щотижня на два-три дні в
Кельце для читання лекцій,
а потім вертаються до сво
єї основної роботи. Порів
няно невелике учбове
на
вантаження
професорів і
доцентів дозволяє їм
без
особливих труднощів поєд
нувати навчальну роботу з
основною діяльністю. Зараз
у Свентокшицькому політе
хнічному працює сім радян
ських викладачів. В основ
ному це професори, є
й
доценти. Всі приїжджі вик
ладачі забезпечуються добре
влаштованим житлом в спе
ціальному
інститутському
гуртожитку (практично —
двокімнатною
квартирою,
або кімнатою в такій квар
тирі).
Заслуговує уваги ставлен
ня до оцінки знань студен
тів. Головна вимога до сту
дентів — своєчасно розраху
ватися з заліками, тобто, ви
конати всі лабораторні, об-

АКТУАЛЬНЕ

ІНТЕРВ’Ю З ПРОРЕКТОРОМ М. Є. ІВАНОВИМ

лікові і обліково-графічні,
курсові роботи
й проекти,
захистити їх, тобто, викона
ти учбову програму. А ось
з екзаменами справи зовсім
не так, як у нас. Позитив
ну оцінку одержати непро
сто. Треба по-справжньому
добре знати предмет. Тому
значна частина студентів не
може з першого разу здати

Результати
своєчасного
складання екзаменів визна
чають можливість
одер
жання і розміри стипендії за
успішність. Справа в тому,
що польські студенти мо
жуть одержувати дві сти
пендії — соціальну і за, ус
пішність. Соціальна
сти
пендія видається тим сту
дентам, реальний прибуток
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КВІТНЯ відбулась конференція активу комсо
мольської організації ВПІ,
яка розглянула завдання по
перебудові вищої освіти, що
стоять перед інститутським
комсомолом в світлі вимог
лютневого (1988 р.) Плену
му ЦК КПРС II пленуму
ЦК ВЛКСМ. З доповіддю
на цю тему виступила зас
тупник секретаря комітету
ЛКСМУ В. Чернікова.
Проведено довибори комі
тету комсомолу. В його скла
ді тепер звільнені комсомо
льські працівники В. Чер

нікова, О. Янченко, І. Борисенко, С. Ковальчук, аспіра
нти кафедр АІІТ, АСУ, істо
рії КПРС
С. Адаменко,
О. Плакидюк, І. Сарвіра,
студенти Є. Рой, В. Олянюк,
B. Мазур, Д. Сень, О. Середюк, О. Степовий, В. Тартачник,
Я. Скоргокова,
C. Черниш,
І. Закусило,
О. Ротор.
Секретарем інститутського
комітету комсомолу обрано
Олександра Янченка, який
до того працював секретарем
комітету комсомолу машино
будівного факультету.

В Ч ЕНА рада Вінницького політехнічного інсти
туту повідомляє, що 7 кві
тня на черговому засіданні,
обрані професорами Данилюк Ю. С. — кафедра об
числювальної техніки; Іскович-Лотоцький Р. Д. — ка
федра обладнання роботизо-

ваного виробництва; Сверд
лов В. Д. — кафедра буді
вельних конструкцій і арма
тури.
Щиро вітаємо нових на
ших професорів. Творчого
вам щастя, дорогі друзі, на
снаги і багатьох років нев
томної діяльності!

середньому балі успішності
за сесію «3,7». Розмір
її
складає 40 процентів від 14
тисяч злотих. При середньо
му балі успішності «4» сти
пендія зростає на кілька про
центів, а при повній
п’я
тірці вона становить 70 про
центів.
Угодою між ВПІ і Свенто- тнерів. (Угода передбачає
кшицьким політехом визна- щорічне затвердження робо
чої програми. У цьому до
кументі і буде конкретно
зафіксовано, що саме і в
якій формі розроблятимуть
спільно вчені н аших інсти
тутів.
Угодою передбачений об
мін вченими для стажуван
ня на строки різної трива
лості, а також розширення
зв’язків на безвалютній ос
нові між молодіжними ор
ганізаціями. Крім угоди про
дружбу й співробітництво, в
Кельце підписано протокол,
що фіксує не тільки факт
підписання угоди, але й час
і місце підписання робочої
програми, приїзду до Вінни
ці польської делегації, при
їзду в Кельце делегації молодіжних організацій ВПІ,
обмін студентськими буді
вельними загонами для спо
рудження різних об’єктів у
Вінницькій області і Келецькому воєводстві,
обмін
студентськими групами для
відпочинку в спортивно-оз
доровчих таборах обох ін
ститутів.
— У травні очікується
приїзд польської делегації.
у яких складає менше 14 чені форми дальшого спів Тоді й буде підписана Ро
тисяч злотих на одного чле робітництва. В чому вони боча програма на нинішній
рік. Яким ви бачите цей до
на сім’ї (1000 злотих, в пе полягають?
реводі на наші гроші,
це
— Договір про дружбу й кумент?
— З цього документа буде
7,46 карбованця). Ця стипен співробітництво між нашими
хто з наших
дія виплачується незалежно вузами, звичайно, основопо випливати,
від успішності і розмір її ложний документ, але він вчених повинен їхати в По
пи
становить різницю між вка дуже короткий, в ньому ті льщу для узгодження
заною сумою і реальним при льки — основна
формула тань спільної роботи, об
бутком на члена сім’ї.
співробітництва, котра пере міну інформацією, а кого з
друзів ми буде
Стипендія за успішність дбачає спільні розробки в польських
виплачується в залежності галузі ідеологічної й нав мо приймати в себе. В Ро
наукових бочій програмі будуть роз
від середнього бала успішно чальної роботи,
що регламентують ор
сті під час сесії. Найменша досліджень, в деяких інших діли,
ганізаційні
положення спів
сферах
діяльності
вузів-парстипендія виплачується при

ДОБРИВ П О Ч А Т О К

екзамен і часто-густо скла
дає його по одному пред
мету кілька разів. Втім, ні
кого це не турбує, ніхто
студентів не підганяє. Вив
чи, як належить, і приходь
здавати. Тут тільки одне об
меження — всі екзамени за
курс повинні бути складені
до 21 липня,, коли публікується переводний наказ. Як
що студент не встигне роз
рахуватись з боргами
до
цього часу, становище його
значно ускладнюється,

Нещодавно профбюро кафедр суспіль
них наук підбило підсумки соціалістич
ного змагання, Кафедрі філософії при
суджено при цьому останнє, четверте мі
сце.
Ми не маємо на меті поставити під
сумнів об’єктивність оцінки і прийнято
го рішення. Однак
у нас викликають
сумнів показники, за якими оцінюються
результати роботи і підбиваються під
сумки змагання.
Такі підсумки мали б враховувати
три основні параметри: рівень педаго
гічної майстерності, ідейно-виховну та
науково-методичну роботу. Але нікому
й досі неясно, які показники в кожному
з означених параметрів
враховуються,
по чому оцінюється тут діяльність ка
федр, а, отже, й викладачів?
Певна річ, не можна відповісти на
таке питання однозначно. Але все-таки,
хіба можна, скажімо, при оцінці ідейновиховної роботи це брати до уваги тих
ідеологічних заходів, що
проводяться
викладачами кожної кафедри в студент
ських гуртожитках?
Кожен, звичайно, скаже, що можна,
Але в тому то й річ, що саме в справі
ідейного виховання конкретні
виховні
заходи не враховуються. Для комісій,
котрі займаються підсумками змагання,
байдуже, скільки ти прочитав лекцій, про
вів бесід, інформації диспутів, темати
чних масових заходів — один, десять,
двадцять, чи жодного. Наприклад, до
цент нашої кафедри Т. Б. Буяльська ста

ПРОБЛЕМИ
ла Ініціатором і організатором інститут
ського музичного лекторію. Але навіть
цього, досить помітного здобутку, проф
бюро не захотіло врахувати при підбит
ті підсумків змагання.
Складається враження, що профспіл
кові наші активісти схильні скоріше вра
ховувати не реальну роботу, а лише

СОЦЗМАГАННЯ
ною — не дотримуємось!
Візьмемо для прикладу такий факт. Із
чотирьох кафедр суспільних наук науко
во-дослідну госпдоговірну роботу прово
дить тільки кафедра політичної еконо
мії. Інші кафедри, з причин цілком об’є
ктивних, специфічних, не залежних від
їхніх працівників, такої роботи не про

ІН Е Р Ц ІЯ Ф О Р М А Л ІЗ М У
певне, навіть цілком формальне предс
тавництво в якихось органах. Так, якщо
когось обрано до будь-якого інститутсь
кого органу, то вже сам цей факт при
носить кафедрі певну кількість балів.
Не має значення, як цей обранець пра
цює і чи працює він взагалі — бали йдуть
уже за саме представництво. Хіба це
правильно? Оцінюється не сама робота,
не суть, а форма. Виходить, що головне
не в тому — працювати чи не працювати,
а в тому, щоб здаватися працьовитим?
Ще одне Соціалістичне змагання, за
ленінською ідеєю, має лише тоді сенс,
коли є можливість повторення досвіду.
Чи ж дотримуємось ми цього принципу?
Відповідь може бути тільки негатив

водять і проводити не будуть ніколи.
Така вже реальність. Повторити досвід
кафедри політекономії вони не зможуть
ніколи. Отже, ніякого змагання тут бу
ти не може. То чи є, скажіть, резон вклю
чати цей показник в умови змагання. Чи
можна посадити одного чоловіка на ве
лосипеда, а другого на мотоцикл, а по
тім піднімати мотоцикліста на щит, як
переможця?
Ось такі міркування викликає у нас
нещодавнє підведення підсумків соціалі
стичного змагання,
В ПОЛИВАНИЙ, партгрупорг кафе
дри філософії,
Л ГАЛИЦЬКИЙ,
профорг, О;. НИЖНИК, викладач.

робітництва.
Характерною рисою угоди
і Робочої
програми має
стати той; факт, що передба
чено внесення будь-яких змін
в обидва ці документи, як
що З ПОГЛЯДУ сторін зміни
сприятимуть
розширенню
співробітництва і підвищен
ню ефективності вирішення
спільних завдань.
— І, нарешті, про ваші
особисті враження від пере
бування у польських друзів.
— Враження глибокі. Д у
же цікаво було познайоми
тися з інститутом, людьми,
які там працюють і навча
ються. Керівництво інститу
ту, факультети,
кафедри
приймали нас доброзичливо
й зацікавлено. Це було не
просто знайомство. Ми пра
ктично обговорили багато
моментів, зв’язаних з під
готовкою угоди і Робочої
програми. Велику зацікавле
ність до співробітництва ви
явили польські студенти і
актив молодіжних організа
цій. Хочеться
подякувати
польським
товаришам за
добру організацію прийому
нашої делегації, чітку реа
лізацію програми
нашого
там перебування, що дозво
лила виконати всі намічені
завдання. Чудово було ор
ганізоване й наше дозвілля.
Делегація відвідала музей
Леніна в Кракові, ознайо
милась з багатьма пам’ятни
ками історії й культури По
льщі.
На фото: на передньому
плані — навчальні корпуси
й лабораторії Свентокшицького політехнічного інститу
ту в місті Кельцах.
ПОЗИВНІ
ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ

ПРАЦ Ю ВАЛИ
ДОБРЕ
Хоча суботник офіційно поч
неться о 13-й годині 45 хвилин
завтра, графік його проведення
складено так, що багато груп по
чали працювати в рахунок су
ботника значно раніше. В шта
бі червоної суботи нам подали
низку рапортів про роботу
на
різних господарських об’єктах.
Читаємо рапорти від началь
ника
господарського
відділу
М. Новокрещенова, коменданта
учбового корпусу № 1 А. Мартинюк, учбового корпусу
№ З
В. Баланчук, коменданта ГУКу
Л. Дем’янчук про групи ІРТ-84,
ЇКПП-85, 2ПМП-87, З ПЦБ-84,
ІРТ-87 — і скрізь одне й те ж за
кінчення: «Група завдання вико
нала. Працювала Добре»,

15 квітня 1988 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.
28 січня нинішнього року
Політбюро ЦК КПРС розлянуло хід виконання рі
шень партії і уряду по еко
номії сировинних і паливноенергетичних ресурсів. Від
значалося, що робота
по
економії цих ресурсів,
їх
раціональному використан
ню в ряді відомств і госпо
дарств провадиться мляво,
безініціативно, слабко вико
ристовуються важелі сти
мулювання тих, хто бореть
ся і забезпечує таку еконо
мію. Політбюро поставило
вимогу здійснити невідклад
ні економічні, організаційні,
технічні, виховні заходи з
тим, щоб навести в цій спра
ві належний порядок.
Здавалося б, що ректора
ту і парткому треба. )було
негайно зреагувати на ці
важливі вказівки і пильно
подивитись, що робиться в
нашому господарстві, який
вклад нашої науки в ресурсозберігання, скільки на
ших НОВИНОК З ПОНИЖ е НОЮ
матеріально- і енергоміеткістю впроваджено у вироб
ництво і чи відповідають
вони сучасним вимогам, яку
економію ми забезпечуємо?
З жалем доводиться кон
статувати, що серйозну бо
ротьбу з розбазарюванням,
безгосподарністю у нашому
інституті ведуть тільки на
родні контролери. Не один
раз і не один рік загострю
вали ми увагу адміністра
ції і парткому, складали ак
ти, виступали в газеті «За
інженерні кадри», на пар
тійних і профспілкових збо
рах,
посилали доповідні,
переконливої, на конкретних
прикладах доводячи,
що
марнотратство, безгосподар
ність, халатне ставлення до
збереження
соціалістичної
власності у нас не виняток,
їх надто багато.
Народні
контролери намагались ви
водити порушників законно
сті і правопорядку на чисту
воду, допомогти адміністра
ції і парткому у наведенні
порядку.
На жаль, і адміністра
тивні
і партійні
захо
ди впливу
донині
но
сили тут характер примирливий, сказати б «доброзич
ливий», який, по суті, сприяв
процвітанню
діляцтва
і
безгосподарності. Внаслідок
цього за присвоєння значної
суми грошей посаджена в
тюрму інститутська касирка
з характеристикою пристой
ної людини перейшов на ін.

шу роботу комірник Пала
марчук, котрий допустив не
стачу товарів на п’ять ти
сяч карбованців. Практично
за руку була піймана комен
дант гуртожитку Лихачова,
що за підставними табелями
одержувала зарплату
на
«мертвих душ» для власних
«кишенькових» витрат. Ми
попереджали, що вона мала
судимість, їй не можна пра
цювати там, де треба роз
поряджатись матеріальними
цінностями, але це попере
дження було проігнороване.
Більше того, після того, як
Лихачова піймалась на «сма
леному», її з почестями про вели на інше місце. А ось
ще факт. Колишній комен
дант Кулизький при спробі
висунення на вищу посаду

туту. Зовсім не оприбутко
вувались в ремонтно-буді
вельній дільниці
придатні
для використання матеріали
й вироби,
що залишались
від демонтажу при рекон
струкції приміщень. В резу
льтаті втручання народного
контролю тільки торік опри
бутковано майже 60 двер
них полотен і 72 блоки, які
після часткового
ремонту
знову були пущені в діло.
Реалізовано за плату понад
9 кубометрів демонтованих
дощок і лаг для підлоги.
Проте, якщо врахувати,
що інститут закупив торік
168 кубометрів дощок і 60

Резерв
бережливості
був викритий з недостачею
майна, на 15 тисяч карбо
ванців, але не повернув йо
го навіть частково і після
викриття. Тепер це майно
потихеньку списується,
а
Кулизький розрахований з
характеристикою хорошого
працівника.
Хіба ці факти не свідчать
про
потурання злочинній
безгосподарності, або навіть
про сприяння їй?
Ніяк не можуть збагнути,
народні контролери і то
го, яким способом потрап
ляє до нас і використовує
ться на влаштування дахів
над приміщенням кафедри
фізкультури і
побутового
будинку АГЧ строго фондо
ване цинкове залізо з Гайсинського заводу оцинкова
ного посуду.
Яким спосо
бом строго фондований ін
ститутський бензин переда
ється без повернення тому
ж заводу оцинкованого по
суду? Рука руку миє?
Іншого пояснення нема.
Довго не було належного
обліку палива, мастил, гу
ми в гаражі нашого інсти

ОБГОВОРЮ ЄМО

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕННЯ

СТАРЕ
Проблеми
становлення
студентського
самовряду
вання багатогранні і в ряді
аспектів ще не розроблені
Будь-яка Спроба
вирішити
бодай частину цих проблем
є позитивним актом, що за
слуговує всебічної підтрим
ки. Але підтримувати фор
малізм у найгіршому розу
мінні цього слова — озна
чає загубити процес демо
кратизації, процес справж
нього становлення самоуп
равління. Саме таким фор
малізмом страждає проект
Положення «Студентське са
моуправління», вміщений у
газеті «За інженерні кадри»
1 квітня нинішнього року.
Як у «добрі» старі часи вся
самоуправлїнська діяльність
студентів знову
ставиться
в умови махрової заоргані
зованості (і формалізму. Поперше, з сфери фактичного
самоуправління абсолютно
вилучені комсомольська
і
профспілкова
організації.
Замість них і паралельно з
ними пропонується заснува
ти нові бюрократичні інсти
тути, наділені досить дивни

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ

кубометрів пиломатеріалів,
то зовсім неясно,
куди ж
вони використані, куди зни
кли демонтовані матеріали
і вироби?
Привертають увагу непо
мірно великі витрати
на
капітальний і поточний ре
монти, спорудження
кабі
нетних перегородок, заміна
цілком придатних дверей і
блоків на поліровані й ду
бові (без всякої, до речі, на
те потреби).
Це робиться
для обраних осіб за рахунок
безперервного
зменшення
учбових площ, яких і так
набирається ледве-ледве цо
два з половиною квадрати
на студента. Отже, погіршу
ються умови навчання, по
рушується загальнообмінна
вентиляція, скорочується кі
лькість кисню. І все це під
виглядом турботи про май
бутніх спеціалістів, під ви
глядом вкрай необхідних ре
монтів,
Нікому не зрозуміло, нащо
було купувати паркет на
8300 карбованців, облицю
вальну плитку на 36 тисяч

ПРО

СТУДЕНТСЬКЕ

В НОВІЙ

ми функціональними обов’я
зками.
По-друге,
«центральним
органом» в системі само
управління
«призначений»
декан.
По-третє — зовсім
не
враховуються справжні сту
дентські цілі, завдання, ор
ганізаційні основи самоуп
равління, а надумане дещо
має відверто бюрократич
ний зміст. Чого варті, на
приклад, такі перли!?
...Декан (центральний ор
ган управління] впливає на
факультетські органи само
управління — голову
сту
дентської ради,
комсорга
(треба гадати — секретаря
комсомольської організації
факультету), профорга,
а
воїни через студраду (ста
рост груп )передають цілі
І завдання, які ставить пе
ред ними керівництво (під
креслення мої — авт.). Зов
сім незрозуміло, перед ким
ці завдання і цілі ставлять
ся — перед студентами чи
старостами? Та найголовніше
полягає в іншому — навіщо
ця багатоступінчаста систе-

ДІЄ
карбованців. Нема достат
нього обгрунтування на за
купівлю понад 33 тисяч штук
цегли, витрачання
білил,
фарби,
лаків, грунтовки,
емалей, оліфи і навіть спирту. А як розбазарюються
держкапіталовкладення?!
Наприклад, при будівниц
тві головного корпусу
за
ці кошти було
придбано
браковану
ЕОМ АРМ-Р
«Наири-4» вартістю 224,8
тисячі карбованців. Замість
того, щоб змусити брако
робів повернути гроші, на
ші керівники передали ма
шину з балансу на баланс.
Тим часом, за такі кошти
можна звести добрячий жи
тловий будинок.
Отак і хазяюємо. Про від
сутність належної боротьби
за економію електроенергії,
газу, тепла, води, будівель
них матеріалів свідчать фа
кти, викладені в довідці го
ловного інженера АГЧ тов.
Мальованого.
При ліміті 1 мільйон 490
тис. квт/годин у минулому
році економія склала тільки
1350 квт/годин або 0,7 про
цента. Не було належного
обліку роботи електроплит в
гуртожитках, електроспоживачів в учбових і наукових
лабораторіях, приладів для
обігрівання приміщень, вит
рат на технологічні потреби
їдальні тощо. Перевитраче
но також 220 тисяч кубоме
трів газу, що становить 17,5
процента ліміту. Нема еко
номії води, бензину, мастил.
Подібне становище і на
СКТБ «Модуль».
Смішно
говорити, але за весь рік
колектив зекономив лише 90
карбованців на електроенер
гії. Більше ні копійки! Але
ж витрачено 29,6 тонни це
менту, 17,2 тисячі штук цег
ли, 64,8 кубометрів лісома
теріалу, на 64,4 тисячі кар
бованців витрачено палива
і мастил, 47 тисяч карбова
нців потрачено на опалення
і воду.
Дуже невтішна картина,
як бачимо. Треба нам са
мим грунтовно розібратись
з плутаниною в
питаннях
бережливості і економії. Не
треба чекати, поки вдарить
грім і з’являться в інститу
ті працівники прокуратури.
В. ДЕМЕШКО,
голова головної групи
народного контролю.

НТП: ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ

На рівень світових
стандартів
Так-так, саме він, канди
дат технічних наук, доцент
кафедри прикладної механі
ки й опору матеріалів Іван
Іванович Вишенський вивів
на рівень світових стандар
тів насос марки НШ-464. А
справа була так.

Спілкуючись у роботі
з
інженерно-технічними працівниками Вінницького
за
воду тракторних агрегатів,
Іван Іванович запримітив не
досконалість насоса,
його
занижену
продуктивність,
велику металомісткість. До
бре подумавши, побачив, що
можна внести
радикальні
зміни в конструкцію. Пра
цював не поспішаючи, але
не дуже й марнуючи час. Ви
явилось, що фірми Англії,
франції, Італії, ФРН теж були
заклопотані
вдосконален
ням насосів цього
типу,
Вишенський виконав свою
розробку на чотири
роки
раніше від них. Два автор
ських свідоцтва засвідчили
пріоритет радянського вче
ного в цій галузі машино
будування.
— Звичайно, мені само
му було б важко
подола
ти труднощі і
перепони,
які стоять на шляху вина-

Іванович. — Надійне плече
підставили робітники та ін
женери заводу тракторних
агрегатів, особливо його че
твертого цеху. Багато знахідника по дорозі від роз
робки до серійного вироб
ництва, — говорить
Іван

чили також організаційні зу
силля тодішнього директо
ра заводу
І. Ф. Ромакіна,
головного інженера
Г. С.
Сердюка, підтримка ветера
на ВПІ, старого
комуніста
П. Т. Солейка. Була вико
нана велика робота по ви
пробуванню дослідного зра
зка, монтажу лінії по ви
робництву
компенсаторів,
впровадженню нових
тех
нологічних процесів.
Без
цього й мови не було б про
запуск у серію також НШ-50.
...Це було в сімдесятих
роках. Іван Іванович Вишен
ський не зупинився на до
сягнутому. Нещодавно йому
знову вручено
авторське
свідоцтво — цього разу про
вдосконалення насоса НШ32У-3,
Його виготовлення
веде завод «Мосгідропривід».
Д. БОРИСОВ.
На фово:
І . І . Вишенсь
кий.

САМОУПРАВЛІННЯ

ОДЕЖІ

ма передаточних ланок?
Виявляється, що самоуп
равління для
студента —
це щось мігруюче й еф е
мерне. «Самоуправління під
час навчальної
роботи
в
групах, організовує викла
дач!!!» А далі
милостиво
допускається до цієї справи
й актив групи.
Проте найцікавішими
є
ф у н к ц і о н а л н і обов'язки
«нових» утворень самоупра
вління і старост. Без цитат
обійтись важко.
«Голова студради
(нове
утворення! — авт.) визначає
цілі і завдання колективу»
— (а хіба вони не визна
ченії і без цього? — авт.),
«намічає перспективи;
ви
дає певні санкції, які сти
мулюють або
обмежують
діяльність груп».
То де ж тут демократія,
де колегіальність, що це за
«диктатор» зі своїми цілями
і завданнями?
«Староста групи здійснює
збір інформації від брига
дирів про стан
справ
у
бригаді... стежить за пока
зниками, які
характеризу-

ють діяльність колективу».
Такий
собі
регістрагорстатистик!
«Бригадир — збирає ін
формацію про стан справ
у бригаді...». Ще один регістратор-статистик!
Закрадається підозра, що
матеріал про самоуправлін
ня опубліковано в порядку
першоквітневого жарту (на
друковано якраз 1 квітня).
Для справжньої організації
самоуправління
достатньо
взяти
Постанову
Мінвузу
СРСР, секретаріатів ВЦРПС
і ЦК ВЛКСМ «Про першо
чергові заходи по розши
ренню участі студентів
в
управлінні вищими навчаль
ними закладами», де визна
чені цілі, завдання, методи
організації самоуправління
і роль у цій справі комсомо
льської й профспілкової ор
ганізацій. Саме на базі цьо
го документу й треба роз
горнути всю роботу.
Ю. ДАНИЛЮК,
декан факультету обчи
слювальної техніки.

Бригади і студради — не потрібні
Вважаю, що в Положенні
багато цікавих ідей по ор
ганізації самоуправління, в
основному правильно виз
начаються цілі і завдання,
але є пункти, з якими
не
можна погодитись.
Навіщо, наприклад, уск
ладнювати
керівництво
групою? Я вважаю, що
бригади, як такі, непотрі
бні. В групі демократичним
шляхом обираються старо
ста, комсорг і профорг. Во
ни й утворюють раду гру
пи. їхнє завдання — орга
нізувати роботу групи, зма

гання в ній. І не треба їх
у цьому підміняти, не треба
ускладнювати. І вибори ра
ди теж не обов’язково про
водити таємним голосуван
ням — у своєму колективі
ніхто нікого не боїться.
Не потрібні, з мого погля
ду, і студради, які пропо
нуються. Вони просто-напросто будуть підміняти ком
сомольський комітет і проф
спілкове бюро.
В. АТРОШКО,
студент IV курсу енергофаку.

Бригади — це
Думаю, що це дуже зру
чно, коли одна група роз
бита на бригади, особливо
при виконанні лабораторних
робіт. Багато складних за
вдань можна розв'язувати
колективно, допомагати один
одному.
Корисно було б проводи

добре

ти щомісяця збори в гру
пах, підводити
підсумки,
кращих відзначати грамо
тами. Це демократично. Це
впливає на настрій, згур
товує і зміцнює колектив.
Мохебулла АТІКІ,
студент V курсу РТФ.
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