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З новим навчальним роком, друзі!

ФІНАНСИ І ЗАРПЛАТИ
Пораховано, що середня 

зарплата викладача ВПІ 
складає сьогодні 5285 ку
понів, співробітника — 
3265, працівника «Моду
ля» — 3818. Йдемо, як 

бачите, в руслі тих незбаг
ненно-ринкових чи ринко
во-незбагненних процесів, 
котрі характерні для всі
єї держави. Платня, як ві
домо, була піднята усім з 
1 листопада минулого ро
ку в 2,31 раза. В 2,16 ра- 
за виросла вона з 1 січня 
1992 року* в 2,25 з 
1 травня (від рівня мініма
льної співробітникам) і в 
2,85 з 1 січня — викла
дачам.

Втім, викладачі знову 
можуть радіти й сідати за 
рахівниці для приємних 
арифметичних дійств — з 
1 липня їхня платня під
німається ще в 1,78 раза. 
Ну, а решта персоналу 
одержить тільки індекса
цію в розмірі 26,5 про
цента за липень і 54,4
процента за серпень. Як 
повідомив ректор, є уже 
такий документ, підписа
ний прем’єр-міністром.

Владою ж нашої вченої 
ради 31 серпня затверд
жений розмір покварталь
них надбавок за впровад- 
кення триступеневої форми 
навчання. Вони й далі бу
дуть трьох категорій. То
бто, 600, 1200, 1800 ку
понів на місяць для викла
дачів і 300, 600, 900 ку
понів для лаборантів.

1 ще одне. В зв’язку з 
тим, що з студентамй-іно- 
земцями, котрі навчатиму
ться у нас на контрактній 
основі, доведеться займа
тися значно інтенсивніше, 
викладачам, .які працюва
тимуть з ними, платня збі
льшується на 20 відсотків.

ДЛЯ СТУДЕНТІВ
150 карбованців кошту

вала для студента цього 
року путівка до оздоров
чого табору «Супутник*.

Багато це чи мало?
Виявляється, що деше

вше, НІНІ добиратись туди 
автобусом з Вінниці.

Повна вартість путівки 
1560 карбованців. У Сте- 
пашках поправили здоро
в’я 305 студентів. Ще 2о 
відпочивали біля моря. $а 
б айіі іДтїіпр'опетровсьжцо 
політеху, ЗО лікувались 
за санаторно-курортними 
путівками профспілок. 50

ОІ СЕРПНЯ в клубі ВПІ відбулось засідання 
великої вченої ради інституту, на якій на

родний депутат України, академік, ректор Б. І. 
Мокін виступив з широким звітом про підсумки 
роботи за минулий рік і про завдання колективу 
в наступному навчальному році і в перспективі.

Загалом визнаний успішним перехід на трис
тупеневу систему навчання,, яка цілком себе 
виправдовує і тому Б. І. Мокін зосереджував 
увагу на таких її елементах, які подальше по
глиблення комп’ютеризації навчального процесу, 
поліпшення зв’язків з підприємствами і вироб
ництвами для вдосконалення практичних нави- 
ків майбутнього інженера, щоб забезпечити 
виживання системи освіти в жорстких умовах 
ринку.

Йшлося про те, що розподіляти, а вірніше, 
«продавати» спеціалістів буде нелегко, адже ко
жен тепер рахує гроші, намагається зекономити, 
на чому тільки можна. Радує те, що розумний 
на спеціалістові економити не буде, але, звичай
но, тоді, коли й спеціаліст буде не тільки розум
ним, а й підготовленим. А це вже — прерогати
ва вищої освіти. Яка освіта, такий і її продукт.

А щоб цей продукт був найвищої якості, тре
ба всіляко дбати про його конкурентноспромож- 
яість. Сьогодні в нашому інституті працює 36 
докторів і професорів. 336 кандидатів і доцентів. 
Таким чином, 54 проценти викладачів з ученими 
званнями. Для регіонального вузу це непогано, 
але завдання стоїть так, щоб цих викладачів 
було не менше двох третин. Тільки тоді може 
йти мова про високий міжнародний престиж, про 
можливості боротися і конкурувати з найсильні- 
шими. По-іншому ставити проблему сьогодні не 
можна. Це безперспективно.

Значну питому вагу в звіті зайняла розмова 
про рівень інститутської науки. Є у нас досить 
цікаві розробки. Кілька проектів здобули пере
могу в конкурсі і право на бюджетне фінансуван
ня. Попереду конкурс розробок. Тривожить рек
тора той факт, що різко впали показники по ви
находах — нема куди посилати їх на експертизу.

Слабко ведеться робота по залученню в сферу 
науки студентів, а це, зрештою. її майбутнє. її 
молода кров.

Критикувалася робота спецрад по докторських 
і кандидатських дисертаціях, як така, що не за
довольняє потреб часу і  виконання наших "* же 
власних планів. Нема чіткого контролю за під
готовкою дисертацій.

Чимало було сказано про розстановку кадрів, 
виховання, умови і охорону праці, моральний 
клімат в колективі, про наші побут, дозвілля.

Звіт здобув розуміння і схвальну підтримку 
великої вченої ради. Подаємо деякі 
характерні деталі з нього і з самого ходу вченої 
ради.

були на зимовому відпо
чинку в Карпатах., 754 

проходили курс лікування 
в санаторії-профілакторїї 
ВПІ.

75 процентів студентства 
користуються гуртожит
ком. Всі, хто хоче, хар
чуються в їдальні, яку 
інститут повністю взяв 
під свою «юрисдикцію» 
Д тому вартість обідів тут 
вдвічі дешевша, ніж в ін
ших вузах Вінниці.

Рішенням вченої ради 
для студентів встановле
но 9 іменних стипендій і 
28 стипендій вченої ради. 
КОМУ БУТИ ПЕРШИМ

Як відомо, першим про
ректором у нашому інсти
туті був Ю. А. Буренні- 
ков, але в зв’язку з тим, 
що йому бракувало дос
віду, ці функції став ви
конувати В. Д. Свердлов. 
Він успішно справлязея 
і справляється з цими 
обов’язками, однак на

На «Олімпі» — море сонця І радісних облич. 
Ключ до знань одержують новачки-першокурсники.

СІ СТАННІЙ день серпня 
видався таким же 

сонячним, як і у попере
дні дні цього незвичайно 
спекотного і сухого літа. „ 
Але на стадіоні «Олімп» ^

тисячі людей. Посвята ^ 
студенти завжди пере- |  

творюється в ПОДІЮ уро- І  
чисту і незабутню. При- Й 
вітати новачків прийшли ^ 
керівники інституту, про- \  
фесори і викладачі, слу
жбовці, старшокурсники, 
батьки, а зелений квадрат 
стадіону заповнили юна
ки і дівчата, які цього 
року вперше сядуть за 
парти і столи учбових ау
диторій лабораторій.

Свято було добре під
готовлено: майоріли дер
жавні прапори, з динамі
ків лунали українські 
мелодії, твори світової

Не дивлячись на склад- музичної класики, навіть

його плечах величезний 
об’єм навчальної роботи 
турбот по капітальному 
будівництву вузу. які 
стають все складнішими 
й складнішими, а здоро
в’я Володимира Діониоо- 
вича, на жаль, не найкра
ще.

В той же час ректор 
Б. І. РЯокін багато часу 
тратить на роботу у Ве
рховній Раді, новоство- 
рених Академіях наук. 
То ж питання з першим 
проректором стає все го
стрішим. Кого призначити 
на цей відповідальний 
пост?

Кого, б і ви. шановні на
ші читачі, хотіли б ба
чити на цьому місці?

Якщо у вас є пропози
ції, будь ласка, подавай
те ' їх у письмовому виг
ляді до приймальні ректо
рату, канцелярії інститу
ту. газети «За інженерні* 
кадри»,

ності економічного, соці
ального, політичного ха
рактеру. котрі переживає 
нині імолода українська 
держава, потяг до знань, 
бажання стати бакалав
рами, інженерами, магі
страми наук не знизили
ся. Про це свідчить кі
лькість тих. хто заповнив 
стадіон — як і в минулі 
роки їх понад 1200.

Хвилюючцм було зна
йомство першокурсників 
зі своїми викладачами, 
старшими товаришами, 
сам ритуал посвяти. Пе
ред присутніми з щири
ми напученнями висту
пили ректор ВПІ акаде
мік Б. І. Мокін. профе
сор Ю. С. Данилюк, пер
шокурсниця Ольга Куш
нір.

Потім, як в калейдос
копі, на біговій доріжці, 
на зеленому газоні ста
діону одні групи учасни
ків святкових сцен змі
нювали інші: танцюристи, 
співаки, міфічні персона
жі. За традицією Б. 1. 
Мокін вручив першокур
сникам символічного клю
ча р я д  інституту і вели
чезного студентського 
квитка, після чого спра
вжні студентські доку
менти їм вручили прямо 
біля столів керівники фа
культетів.

працював буфет з широ
ким вибором солодощів, 
охолоджувальних напоїв, 
що в нинішні часи, пого
дьтесь. не так часто тра

пляється під час масових 
заходів!.

На знімках: фрагменти 
свята.

Фото С. Лісового.
Редакція газети «За 

інженерні кадри» вітає 
студентів, викладачів всіх 
працівників інституту з 
початком нового навчаль
ного року!
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ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ

4 вересня 1992 року,

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

ЗА Р ІШ ЕН Н Я М  В Е Р Х О В .
РАДИ УК Р А ЇН И  в ПРЕСІ  

ОП УБ Л ІК О В А Н О  П Р О Е К Т  НО* 
к и п с  і и і у ц і ї  У к н А ї н и  

Діїп  В СЕН А Р О Д Н О ГО  О Ь і ОйО.  
Н ЕННЯ, ПРОПОЗИЦІЇ, П 06 А -  
Ж А Н Н Я .  З А У В А Ж Е Н Н Я  БУ.  
МУТЬ ВИВЧЕНІ.  У З А Г А Л Ь Н Е -  
"  У  В і д п о в і д н и х  КОМІСІЯХ  
В Е РХО ВН ОЇ РАДИ і П Е Р Е 
ДАНІ В РО Б О Ч У  КОМІСІЮ  
ч О  РОЗРОБЦІ НОВОЇ КОН 
СТИТУЦІЇ У К Р А ЇН И .

ЦЯ КОМІСІЯ З В Е Р Н У Л А С Ь  
З П Р О Х А Н Н Я ^  ДО ВСІХ  
ГР О М А Д Я Н  У К Р А ЇН И  ВЗЯТИ  
У Ч А С Т Ь

Була „найдемократичншою“ 
а тепер? ється, стає полігоном для 

братовбивства і загального 
хаоюіу.

з членами, так званого. 
РДК чи новоутвореного Со
юзу комуністів Криму, які

Проект Конституції Укра- будь-що прагнуть

ства-.
Так у нас повелося май

же з перших іроків радян
ської влади. І винні ми са
мі, бо щоб таїм не виголо
шували з трибун вожді, — йдешнім ПОКОЛІННЯМ вільної 

п р о е к т у , з о к р е м а В°ч е р е з  ми Роби™  «одобрямс». стрі- демократичної країни. \ це 
о р г а н и  ' П;р е с и . * мголоз бігли на виборчі ді- вже має бути не декоративна

їни, який нині ірозроблено, 
не повинен пройти поза 
увагою громадян нашої не
залежної держави, оскільки 
вона має служити не тільки 
наїм — сучасникам, а й при

дати півострів від України, 
створити там комуністичний 
заповідник?

Чи не краще, щоб таку 
протидію і'чин'или {державні 
правоохоронні органи, про
куратура?

Або стаття 25 третього 
розділу, в якій йдеться про

Можна чекати, що зна- льниці, щоб, навіть не про- оздоба на Фасаді імперсь- таємницю листування. Про
йдуться люди, які навіть не читавши написи * на бюлете^-кої альтанки, а робоча кни-
прочитають цей проект, мо- 'нях, одностайно кинути їх  га прав і обов’язків, якими
вляв, скільки уже було різ- в урну, демонструючи «все- повинні керуватися в житті
. .  _ . .................. ..........  _ :  _      • п п л м і  І/ПМ/.Ш 1 п г и  л д и  о  цлиі/1них конституцій, які гаран- народну» підтримку блоку 
ту вали чудові права і обо- комуністів і безпартійних, 
в язки, але мало хто, а мо- І доголосувалися, 
же й ніхто, не звертав на країною почали керувати 
них уваги і робив те, що кухарки і нездари, а май- 
заманеться, обходячи всякі бутні ломоносови і менде- 
заїкони. І виходило, що всі, лєєви, які не потрапили до

праці кожен, починаючи

яку можна говорити таємни
цю, коли в поштових відді
леннях, під час перревезекь 
на транспорті стало модою

з президента і кінчаючи ря- потрошити листи, бандеролі
в пошуках цінностей?0 дсвим громадянином.

Познайомтесь, дорогі чи
тачі
з цим проектам (він опуб
лікований у липні! і ви-

А ось стаття 46 про охо- 
в центральних газетах рану здоров’я дуже декла

ративна, нічим не відрізня
ється від подібних положень

раніше прийняті іконститу* 
ції, які називалися то най- 
демокіратичнішою у світі, то 
сталінською, гараінтували чи
мало свобод іі /можливостей 
тільки на папері, а в дій
сності... поступити у вуз 
могли діти переважно ви-

вузів \ академій за націо
нальною чи іншою озна
кою, ставали Аюіріноробами 
чи двірниками, і 'навпаки, 
потенціальні за своїми ро- 
зумоівиміи .можливостями і 
здібностями сажотруси про
бивалися в керівники, воє-

побачите, що є над чим «колишніх конституцій.

сокопоставлених чиїн.в, за начальники, дійсні акадеімі- 
хабар або за рознарядкою ки, привізши, врешті-решт на- 
(ст-льки-то з числа сімей- шу велику і неосяжну в 
робітників, стільки-то колго- компанію мало розвинутих 
спіників, інтелігенції). Одео- країн світу, 
жати роботу за покликанням, І есе ж конституція по- 
ордер на квартииру, путів- трібна кожній державі, тим 
ку в здравницю — найчасті- паче молодій, суверенній, 
ше після дзвінка згори, або яка тільки-но спинається на 
ж по блату, куміівству, з ноги. Бо країна,, в якій не 
особистої симпатії начзль- главенствує закон, вироджу-

подумати. внести корективи, 
схвалити або й заперечити 
окремі положення. Ну, хоча 
б стаття 9 першого розді
лу, в якій говориться, що 
громадяни України мають свій громадянський обов’язок,

і не У вигляді вірнопіддансь
кої запопадливості, а доці-

Одне слово, в проекті є 
багато і привабливих, і 
спірних статей. Отже, є над 
чим поміркувати, висловити 

чи «ні», виконавши

право протидіяти будь-кому 
хто намагатиметься проти;
.правмо ліквідувати демокра- льності, конструктивності на
тичний конституційний уст- користь народу.
рій України. Як собі уявля
ють це укладачі проекту? 
Поїхати, приміром,, до Сім
ферополя та затіяти бійку,—

Обіцяємо, що кожна ва
ша пропозиція, зауваження 
буде доведена до уклада
чів Конституції.

Прохання надсилати листи з поміткою «Обговорюємо 
проект Конституції України» на адресу. Хмельницьке 
шосе, 91. політехнічний інститут, редакція газети 
особистоНЄРН* кадри>>* аб° принести листа в редакцію

П О Л І Т И Ч Н И Й
МЕТРОНОМ 23 — ЗО СЕРПНЯ

Останній тиждень серп- 24 серпня, у день річни- 
ня позначений двома важ- ці проголошення незалеж- 
ливиїми внутріполітичними ності України, в один з 
подіями — річницею прова- іролейбусів увійшов літній 
лу путчу ДКНС і річницею чоловік і відразу почав ви- 
проголошення незалежносігі ступати проти проведення 
України. Ми назвали, саме свята, назвавши його банде- 
ці події тому, що вони ірізським. Не діставши під- 
тіоно пов’язані між собою тримки пасажирів, він бру- 
не тільки в часі, а й у вза- дно вилзявся, запевнивши, 
ємозалежності і послідов- що в парк культури, де мали 
ності, мають доленосне з на- відбутися масові гуляння, 
чення для українською концерти, ніхто не прийде, 
народу, який став на- бо народ хоче їсти, а не 
решті вільним, одержав мо- славити незалежність, 
жливість будувати свою не- Знайомий почерк: кори- 
залежну, суверенну, демокіра- стуючись економічними тру- 
тичну держав^. днощами, створеними, до ре-

Сл;ід сказати, що іпідго- ні, не без доомоги ось та- 
товка до відзначення цих ких «колишніх» і «ниніш- 
дат почалася давно 1 до- ніх», робиться спроба внес- 
сить активно, але, на ти розлад, нестабільність, 
жаль, не з однаковими ці- злобу, 
ля ми у різних прошарках | це не один такий горе- 
нашого суспільства. Вияви- пропагандист появився у 
лось, що далеко не всі за- щ дні на вулицях, площах, 
судили а нтиконститу цінність в траншортіі. 
дій*, купки путчистів і не у Калинівці святкування 
всім до вподоби утверджен- річниці незалежності Украї- 
ня державіності України. ,Ни було затьмарене відкри- 
Приходить в голову думка, то ворожим до України як
що десь навіть діє центр Тсм: вранці 24 серпня бли- 
по нагнітанню внутріполіти- зьк0 3-х десятків національних 
чної напруги, об’єднанню жовто-блакитних прапорів, 
непримиренних антиукраїнців якими прикрасили централь- 
3 ОДНОГО боку :і посткому- ,ну вулицю міста, були ро- 
н і стичних сил з другого. зірвані і запоганені, а на 

Хіба не про це свідчать стадіоні, де відбулися масо- 
ірозгнуздані шабаші екстре- Ві заходи, колишні компар- 
містів з червоними прало- т ій ці виставили на видному 
рами біля державних уста- ,м іс ц і столи з червоними 
нов, створення цілого ряду серпастонмолоткастими пра- 
неокомуніістичних партій і порами, листівками, газет- 
груп, у тому числі Союзу ками деструктивного ЗМІЇСТУ, 
комуністів Криму, осеред- тягнули людей, щоб підпи- 
ків, так званої, соціалістич- жували різні відозви, 
ної партії? А з якою люттю, Та як би не шаленіли 
ненавистю до всього ново- недруги України свято від- 
го, перебудовного виступа- булося. І дарма просторі- 
ють перед своїми прибічни- кував у тролейбусі СИВОГО" 
ками такі трубадури вчора- ЛОвий яструб з партквитком 
ШНЬОГО ДНЯ, як Ж іИІРІНО^СЬ- бфля серця
кий, Анпілоїв. Стерлігов, Ма- 
кашов та їм подібні.

Вистачає їх у Москві і 
Санкт-Петербурзі, Києві і
Сімферополіі, Душанбе і
Тирасполі. Б вони і в нар 
на Вінниччині,

антиукраїнсь
ким оскалом на фізіономії 
— стількох людей, які при
йшли 24 серпня у Вінниць
кий парк культури, на май
дани міст і сіл області вже 
давно не пам’ятають лю
ди.

і мене в сім'ї вольній..,
у  ̂Цих рядках славнозвісного ш єв ч є н к о б о го  Заповіту 

якнайкраще відзеркалився геній великого Кобзаря. Майже 
півстоліття тому Тарас Григорович Шевченко вірив у 
прийдешній зоряний час для України і в те, ще й 
його не забудуть пом’янути в сім’ї вольній, новій*.

Са-ме ці слова поставлені в центрі книжкової виставки 
інститутської бібліотеки, влаштованої з нагоди річниці 
проголошення незалежності: України.

Крім шевченківського розділу, озаглавленого «Ти в 
серці моєму, Україно», виставлені твери ряду інших ви
датних українських іП'/гсьменників-патріотів, які оспівують 
рідну землю — Михайла Старицького, Марка Вовчка. 
Лесі Українки, Михайла Коцюбинського, Івана Нечуя- 
Левиїцького.

Привертають увагу газетні публікації, присвячені юві
лею, зокрема стаття Державного радника України Мико
ли Жулинського — «Україна: боротьба і надія». Пред
ставлено проект нової Конституції незалежної України.

/Напередодні 
та трохи згодом
Книжка під такою 

назвою вийшла влітку.
Автор — Б. І. Мокін;
Тут вміщено Ігексти 
деяких виступів народ
ного депутата в парла
менті та 'найхарактер
ніші для його політич
них позицій публікації 
в різних виданнях. Ін
шими словами, це своє
рідний звіт народного 
обранця перед своїми 
виборцями за рік робо
ти в Верховній Раді.

Книга не тільки доз
воляє познайомитись з 
поглядами автора на 
головні політичні, еко
номічні та військові 
проблеми утвердження 
статусу державної не
залежності України, а 
й оцінити фактичний 
стан справ у молодій 
державі на день завер- пьнт клуб. Т т  паче, що 
шення другого року 
ооботи парламенту у 
його нинішньому скла
ді.

Вивчали 
англійську

Впродовж червня і липня 
в Інституті тривали заняття 
в спеціальних платних гру
пах по вивчанню розмовної 
англійської мови за участю 
викладачів з Америки й Ка
нади. Втііім, плата була чис
то символічною. Викладачі 
(до іречі , вихідці з нашого
краю) на знак солідарності 
з народом, який будує неза
лежну державу, вели занят
тя безкоштовно — оплачу
вали їм тільки вартість жи
тла і харчування.

Приємний спомин про се
бе полишило подружжя Ма- 
цкжів — щирих ПОИХИЛЬНИ" 
кіз відродження України які 
працювали з завидним ен
тузіазмом і невтомністю. На 
їхні лекції ходили навіть ви
кладачі кафедри іноземних 
мов, щоб перейняти деякі 
елементи методики.

Є сподівання, що вивчен
ня англійської триватиме й 
далі — слухачі курсів вирі
шили об’єднатися в спеціа-

заокеансккіі шефи залишили 
V вузі понад сто спеціаль
них розмовників і записи 
навчальних текстів на магніт
них стрічках.

становить рейтинг у про
ректора Ю. А. Буренні- 
кова.

Не зовсім справедли
вою (з погляду редакції) 
була вчена рада до м -  
наїди месродіївни Знат- 
нової, .бухгалтерія з тих 
нір, як держава робить 
спроби перейти на рейки 
ринкової економіки, ста
ла гарячим цехом — хоч* 
видавай молоко за шкід
ливість робочих .умов, 
навантаження зросли не
ймовірно, а у нас нема 
перебоїв з заробітною 
платою — якщо, звича
йно, не лихоманить бан
ківської служби.

Тим часом, вчена рада 
виставила головному бух
галтеру всього -інавсього 
47 балів. Гадаємо, що це 
наслідок тривкого упе
редження до системи бух- 
голтерського обліку вза
галі: всі ми хочемо взяти 
і випросити більше, як
що нам відмовляють на
віть на законних підста
вах, все одно винними 
визнаємо не себе, а бух
галтерію.

То ж хай ЩІ резони 
полегшать гіркоту анке
тного опиту для такої 
великої трудівниці, як 
Зинаїда Мефодіївна Зна- 
тнова і нехай вона не 
бере їх близько до серця.

УКРАЇНСЬКУ МОВУ.
В нашому інституті ви

кладається ЗЗь дисциплін, 
а маємо лише .і 1V най
менувань методич
них і 20 навчальних по
сібників українською мо
вою. Решта 200 поки-що 
російські. Навіть з одно
го цього прикладу видно, 
якою була «рівноправ
ність» народів-братів у 
Радянському Союзі.

Незалежність вимагає, 
щоб Україна розмовляла і 
навчалась не 4Цудюк>„ а 
власного мовою. По-іншо
му робити просто нелогіч
но.

Скажімо, нинішнього ро
ку з 975 осіб, прийнятих 
на стаціонар, 850 україн
ців, 100 росіян і 25 — ін
ших національностей. От
же, питома вага рідної мо
ви не може викликати ні
яких заперечень. Тому ук
раїнська переважатиме 
цього року в навчальному 
процесі уже з 1 курсу.

В поті чола доведеться 
потрудитися кафедрам, щоб 
написати нові посібники, 

монографії, підручники. До 
речі, є угода з Кабінетом 
вищої освіти Міністерства 
про те, що ми можемо ви
давати їх самостійно на 
поліграфічній базі «Моду
ля» та інших друкарень об

ласті.
Тільки українським бу

де з нового року все інс
титутське діловодство. 
Російськомовні потоки 
старших курсів будуть 
завершувати навчання 
російською, але якщо 
хтось з викладачів пе
рейде на українську, то 
це не забороняється — 
згідно з Законом про дер-< 
жавність мови таке пра
во йому надане. Б. І. Мо- 
кін, наприклад, оголосив, 
що свою дисципліну «Ав
томатичне керування об’
єктами електричних ме
реж» для четвертокурс
ників Він у другому се
местрі читатиме україн
ською. Отже, українсь
ка мова стає дедалі рід
нішою і поширеною не 
тільки в спілкуванні, лі
тературному процесі ку
льтурі і діловодстві, а й 
в науковій діяльності, ви
кладанні технічних наук. 
А це іноді і ломка уста
лених термінів і специ
фічних фразеологічних ко
нструкцій.

хто ДО НАС 
 ПРИЙШОВ?
Цього року до інсти

туту прийнято 975 сту
дентів на стаціонар і 250 
на заочне навчання. На 
стаціонар було подано 
1350 заяв, на заочне на
вчання — 215. Отже, на 
місце відповідно 1,39 і 
0 ,86 .

Найбільший конкурс за 
спеціальностями: 2,80 - - 
на економіку будівництва; 
1.92 — . на економіку 
машинобудування; 1,76 — 
па  ̂ електричні системи; 
1,64 — на промислове й 
цивільне будівництво; 1,54 
— на автомобілі й авто
мобільне господарство.

Характерною ознакою 
цьогорічного прийому бу
ла повна гласність. О ц і н 
к и  . виставлялися і обна- - 
родувались в той же 
день, коли приймалися 
екзамени. В міністерство 
не надійшло жодної ска
рги на порушення правил 
прийому до нашого інсти
туту. І що цікаво — пи
сьмові екзамени з Фізи
ки й математики прийма
ли філологи, а професі
онали перевіряли роботу 
вступників, як то мови
ться, не знаючи їх у ли
це, в умовах абсолютної 
об’єктивності. Тому й не 
було ніяких зловживань.

Не зменшилась кількість 
медалістів, не порушилась 
якість набору.

Спрацювало також те. 
що вуз першим перейшов 
на бакалаврсько-магісте
рську систему навчання. 
Це привабило іноземців. 
260 студентів і 15 аспі
рантів з-за кордону пода
ли до нас заяви для на
вчання на контрактній 
основі, тобто, за валюту. 
Отже, є надія що ВІГІ 
матиме досить значні до
ларові надходження.

РЕЙТИНГ ДОВІРИ
Як ви оцінюєте діяль

ність членів, ректорату 
в минулому році?

Анкета з таким запи
танням була пущена по 
руках учасників засідан
ня великої вченої ради. 
Іншими словами, з’ясову
валось не тільки те—пози
тивно чи негативно оці
нюється робота ректора, 
проректорів і головного 
бухгалтера, а й визнача
вся рейтинг довіри до 
їхньої діяльності і твор
чого почерку.

Як і треба було спо
діватись, найвищим вия
вився цей показник у 
Б. І. Мокіна — 83,4 про
цента. 80 відсотків голо
сів зібрав на свою під
тримку О. І. Тарануха — 
помічено його невтомну 
діяльність і господарсь
ку винахідливість в умо
вах нинішніх тотальних 
дефіцитів. Майже одна
ковий рейтинг довіри (75 
і 74 проценти) у прорек
торів В. Д. Свердлова і 
С. И. 'Гкаченка.

Зовсім недавно став 
проректором В. О. Леон- 
тьєв, одначе його сумлін
ня і організаторський хист 
уже оцінені — 62 відсо
тки присутніх на вченій 
раді визнали його роботу 
позитивною. 60 процентів


