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АБІТУРІЄНТ - 93
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Вінницького політехнічного інституту на 1993 рік
1. До Вінницького політех

нічного інституту (ВПІ) при
ймаються громадяни, що ма
ють повну середню освіту. 
Підготовка громадян зарубі
жних країн здійснюється за 
міжнародними угодами, уря
довими угодами з міжнаро
дними та громадськими ор
ганізаціями, -а також на ос
нові угод (контрактів), які 
складаються між ВПІ та 
фірмами, організаціями або 
приватними особами зару
біжних країн.

2. Всі вступники користу
ються рівними правами. Об
меження допускаються ті
льки за медичними показ
никами.

3. Прийом документів на 
денну форму навчання про
водиться з 25 червня по 15 
липня, вступні іспити — з 
16 липня. Зарахування на 
денну форму. навчання про
водиться не пізніше 5 серп
ня, а на заочну форму — 
не пізніше 10 днів після за
кінчення вступних іспитів. 
Особи, які вступають на 
заочну форму навчання, по- 
дають заяви і документи до 
вступу, складають іспити в 
ті ж терміни, що і вступни
ки на денне відділення.

Прийом на вечірнє відді
лення не проводиться.

4. До заяви про прийом 
до вузу вступники додають 
документ про середню осві 
ту в оригіналі, медичну до
відку за формою 086-У, ви
писку з трудової книжки 
(для осіб, які мають стаж 
роботи), 6 фотокарток роз
міром 3x4 та особисто пре
д’являють паспорт. Громадя
ни зарубіжних країн додають 
угоду (контракт) на підго
товку з гарантією повної 
компенсації витрат на під
готовку.

5. Випускникам технікумів 
та середніх професійно-тех
нічних училищ надається 
право вступу до вузу без
посередньо після закінчення 
цих закладів.

6. Вступні іспити до 
ВПІ в 1993 році складають
ся з математики, фізики та 
української мови. Особам, 
які вивчали українську мову 
в середніх навчальних за
кладах менше 5 років, доз
воляється складати іспит з 
російської мови. Іспит на 
знання мови проводиться у 
формі диктанту, який оціню
ється за 10-бальною шка
лою,.

7. Іспити з математики та 
фізики складаються у пись
мовій формі протягом 240 
хвилин. Білети письмових Іс
питів з математики та фізи
ки включають по 10 пи
тань теоретичного та прак-

тичного характеру кожний. " 
Складність кожного питання 
— 1 бал. Максимальна кіль
кість балів, яку може от
римати ^абітурієнт, відпові
даючи на 1 білет 10 ба
лів.

8. Знання абітурієнтів, які 
оцінені в 5 і менше балів, 
визнаються незадовільними, 
до подальшого складання іс
питів та участі в конкурсі во
ни не допускаються.

9. Особи, які закінчили 
середню школу з медаллю, 
технікум з відзнакою або 
середнє профтехучилище на 
базі 8 класів з відзнакою, 
зараховуються до ВПІ за 
умови складання першого 
іспиту з фізики з оцінкою, 
не нижчою 9,5 балів.

10. Випускники математич
них класів фізико - матема
тичної середньої школи N° 
17, а також ліцейного фізико- 
математичного класу СІ1І 
N° 34 м. Вінниці та мате
матичних класів аналогічних 
шкіл обласних центрів обла
стей, суміжних з Вінницькою, 
тобто Черкас, Кіровограда, 
Одеси, Чернівців, Києва, Жи
томира, Хмельницького, які 
провчились у цих класах пе
ред випуском не менше 
трьох років, що стверджує
ться довідкою школи, та не 
мають «трійок» в атестаті, 
зараховуються до вузу за 
результатами співбесіди без 
вступних іспитів.

Для зарахування випускни
ків математичних шкіл по 
кожній спеціальності виді
ляється до 50% загальної 
кількості наявних місць.

Вступники цієї категорії, 
що подадуть заяви після за
повнення вакансій з даної 
спеціальності і відмовляться 
від зарахування на спеціа
льності, на яких ще є ва
кансії, складають вступні іс
пити на загальних засадах.

Прийом заяв і документів 
від випускників математичних 
шкіл та співбесіди провадя
ться за затвердженим графі
ком до 1 липня включно, пі
сля 1 липня пільгові умови 
для них не діють.

11,. Випускники технікумів 
та ПТУ, з якими укладені 
комплексні угоди, зарахову
ються на відповідні спеціаль
ності ВПІ на умовах, виз
начених цими угодами.

12. Випускникам середніх 
шкіл 1993 року, які мають 
атестат без «трійок», при 
вступі до ВПІ за їх згодою 
зараховуються результати 
тестування з математики та 
української мови. При цьо
му результати тестування 
приймальною комісією ВПІ 
перераховуються з 10-баль- 
ну шкалу,

Третій іспит — з фізики

Головний корпус інституту.

(письмово) ця категорія абі 
турієнтів складає у ВПІ.

13. Абітурієнти, які посту
пають на спеціальність 0701 
в групу з поглибленим вив
ченням іноземної мови на 
рівні технічного переклада
ча, додатково складають іс
пит на знання англійської 
мови.

Абітурієнти,, які за влас
ні кошти або за кошти спо
нсорів, поступають на спе
ціальність 10.01 з поглибле
ним вивченням іноземної 
мови на рівні технічного пе
рекладача на місця, що виді
ляються додатково до дер
жавного плану, проходять 
співбесіду і додатково скла
дають іспит на знання ан
глійської мови. їх  зарахував 
ня до вузу проводиться при 
умові позитивної оцінки 
співбесіди та іспиту.

14. Відповідно до закону 
України про пріоритетний 
розвиток села та Постанови 
Кабінету Міністрів України

від 31 липня 1992 року N2 408 
«Про пільги для сільської 
молоді при прийомі до ви
щих навчальних закладів..,.» 
здійснюється цільовий при
йом випускників сільських 
шкіл України за індивідуа
льними угодами за направ
ленням колгоспів, радгоспів, 
інших організацій, розташо
ваних у сільській місцевості, 
що обслуговують агропро
мисловий комплекс, у тому

П  Прохідні бали встановлю- 
< ються двох рівнів: 1) на 
! спеціальність, 2) на групу 
! спеціальностей. Групи спе

ціальностей визначаються 
приймальною комісією. Абі
турієнти, які поступали на 
спеціальність 0701 в групу 
з поглибленим вивченням 
іноземної мови і не пройшли 
за конкурсом, мають право 
брати участь в конкурсі* на 
цю ж спеціальність без вра
хування оцінки, отриманої 
на іспиті з іноземної мови.

19. Поза конкурсом при 
умові успішного складання 
вступних іспитів зарахову
ються:

— діти-сироти, діти ,які 
залишилися без опіки бать
ків, інваліди і та II груп, 
яким не протипоказане нав- 
чання у ВПІ, військовослу
жбовці, звільнені в запас, 

які користуються урядовими 
пільгами, особи, що користу
ються пільгами, встановле
ними Законом України «Про 
статус і соціальний захист, 
громадян, які постраждали 
від Чорнобильської катастро
фи» (І та II категорії) та 
Доповненням до нього.

числі, цукрові заводи, на 
спеціальності: 0701 — 10
чол., 0708 — 10 чол., -10. 
02 — 10 чол., 10.04 — 25 
чол., 12.06 — 25 чол., 15.05 
— 25 чол., 21.01 — 25 чол., 
29.03 — 25 чол.

15. Цільовий прийом для 
районів, що зазнали радіоак
тивного забруднення внас
лідок аварії на ЧАЕС, орга
нізується на основі угод 
між ВПІ і підприємствами, 
установами, організаціями. 
По кожній спеціальності для 
цільового прийому цієї ка
тегорії абітурієнтів виділя
ється до 10% плану прийо
му,.

16. Вступні іспити в ці
льові групи складаються з 
усіх предметів українською 
мовою. Мова навчання в 
інституті для студентів цільо
вих груп — українська.

Вступники, які не прой
дуть за конкурсом до ці
льових груп, мають право 
брати участь у загальному 
конкурсі на ті ж спеціаль
ності.

17. Особи, які без пова
жних причин не з ’явились 
на вступні іспити або одер
жали незадовільну оцінку, 
до наступних іспитів не до
пускаються.

18. Особи, які успішно 
склали вступні іспити, зара
ховуються до вузу за кон
курсом відповідно до кілько
сті набраних балів.

20. Випускники підготов
чого відділення беруть участь 
у загальному конкурсі з 
оцінками, які вони отримали 
на випускних іспитах. Ті з 
них, що проходять підготов
ку за контрактами з органі
заціями агропромислового 
комплексу, зараховуються на 
обрані спеціальності за 
умови отримання позитивних 
оцінок на випускних іспитах,

21. Випускники 6-місяч- 
них  ̂ вечірніх та 8-місячних 
заочних підготовчих курсів 
при ВПІ за їх бажанням бе
руть участь у загальному 
конкурсі з оцінками, які 
вони отримали на випускних 
іспитах, котрі проводяться Примітки 
за участю членів приймала 
ної та предметних комісій.

льності технічного профілю 
учасники міждержавних та 
державних олімпіад з мате
матики, фізики та Інформа^ 
тики, що проводились в 
1992/93 навчальному році 
Міносвіти України, та при
зери обласних олімпіад з 
цих же дисциплін.

24. Серед осіб, які успіш
но склали іспити на заоч
ну форму навчання, в пер
шу чергу зараховуються і  і, 
що працюють за обраною 
спеціальністю не менше од
ного року, звільнені в за
пас із збройних сил, що 
прослужили не менше двох 
років, і випускники середніх 
спеціальних навчальних за
кладів та профтехучилищ, 
що мають дипломи за про
філем обраної спеціальності. 
Абітурієнти, що не мають 
виробничого стажу, зарахо
вуються останніми при наяв
ності вільних місць.

25. Серед абітурієнтів, п о 
наберуть напівпрохідні бали, 
перевага при зарахуванні 
надається особам: 1) які ма
ють пільги ПІ та IV категорії 
відповідно до закону: «Про 
статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської ка
тастрофи», 2) які мають се
редню освіту з обраної спе
ціальності, професійну оріє
нтацію та кращі оцінки в 
атестаті, 3) враховується 
стаж роботи до вступу в 
інститут.

26. Апеляції абітурієнтів 
розглядаються апеляційними 
комісіями в день оголошен
ня результатів відповідного 
іспиту.

Голова приймальної ко
місії

Б. I. М О КІН , 
Відповідальний секретар 
приймальної комісії.

В. В. ГРАБК0.

22. Випускникам заочної 
математичної школи при 
ВПІ, котрі провчились в 
ній не менше двох років, за 
рішенням кафедри вищої 
математики, при якій функ
ціонує заочна математична 
школа, додається до суми 
набраних балів від 1 до З 
балів в залежності від по
казників навчання, при цьо
му 1 бал виставляється випу
скникам ЗМШ, які вчились 
переважно на «четвірки», 2 
бали — тим, які вчились 
переважно на «п’ятірки», З 
бали — тим, які вчились ли
ше на «п’ятірки».

23. Звільняються від 
вступних іспитів і зарахо
вуються до ВПІ на спеціа

1. Документи, що додаються до заяви (крім документа про освіту), повинні бути датовані 1993-м роком.2. Разом з іншими документами вступники особисто пред’являють військовий документ.3. На заочне відділення приймаються особи, для яких Вінницький політехнічний інститут є найближчим з обраної спеціальності і до місця проживання.Адреса інституту:286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, ВПІ, Телефон для довідок 4- 74-87.
Приймальна комісія,
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9-ГО ТРАВНЯ — ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ

З А Х И С Т И Т И
З А Х И С Н И К І В І

■

Суперечливі почуття закрадаються в серце в дні від
значення Перемоги над фашистською Німеччиною. Пер
ше це — гордість за тих, хто захистив Батьківщину і весь 
світ від коричневої чуми.

Здавалось, ніяка сила не в змозі простистояти до зубів 
озброєному знахабнілому, нещадному породженню кри
вавого нацизму. Земля здригалася від гуркоту його тан
кових армад, небо ставало чорним, помережене косяка
ми «Юнкерсів», «Хейнкелів» та іншої погані. 
Не одна країна Європи схиляла свої прапори перед цим 
монстром.

I ось прості наші російські, українські, білоруські та ін
ші люди, що жили в одному великому домі і дорожили 
ним, піднялися супроти загарбника. Спочатку гинули, 
як мухи, в нерівній борні. Але день-у-день міцніли ті, 
хто на їх місце ставав і чорна орда не витримала, від
котилася, розвіялась, як дим.

Уся земля від Волги до Одера щедро полита кров’ю 
багатьох народів і націй. Нашої — найбільше.

То ж, уклін їм, мертвим і живим, за героїзм, честЬ, 
відвойовану весну.

Сьогодні мало зосталося уже тих, кого пощадила ко- 
сарка-віійна. Ось декілька з них (див. фото) — працівни
ки інституту: В. Говоров, М. Булгаков, Б. Земляков. Тре
тій праворуч — гість інституту, член обласної Ради ве
теранів війни Я. Шлапак.

Посивіли колишні воїни, гострі зморшки помережили 
їхні обличчя, непокоїть здрров’я. Та хіба тільки це?

і тут з ’являється почуття протилежне першому— крив
да за ветеранів: дуже важко стало нині жити їм. І мате'1- 
ріально, і морально. Суспільство наше уже більше піклу
ється І шанує учасників нових воєн і конфліктів, причо
му, далеко не священних. Кілька разів на рік учасникам 
ВВВ, бувало, відпускали якісь продовольчі пайки, нада
вали пільги за комунальні і побутові послуги. Тепер цьо
го вже нема. Натомісць прийшли грубість, неповага. Пря
мо на ринках розпродаються бойові нагороди, в магази
нах учасники війни обливаються брудом і прокльонами 
за те, що користуються правом на обслуговування без 
черги.

Великдень весни
Серед тих нечислених свят, гасло «Пролетарі всіх кра- 

які залишились у наших ка- їн, єднайтесь!» можна пе- 
лендарях після епохи роз- релицювати по-новому:
впнутого соціалізму, значить «Пролетарі всіх країн, ви- 
ся і Першотравень... Раніше бачте нам. Раби не могли 
ми його відзначали, як Між- навчити вас бути вільними і 
народний день 'солідарності щасливими!» 
трудящих, як продовження Слава богу, що політичний 
гасла «Пролетарі всіх країн, Першотравень переростає 
єднайтеся!», маючи на ува- поволеньки в барвисте свя- 
зі, що єднатися вони повин- то тепла, неофіційний ве
ні навколо нас у боротьбі ликдень весни. Гадаємо, що 
проти експлуататорів і во- через пару літ, якщо люди 
рогів трудящого народу, захочуть зібратися на пер- 
Розлогі Першотравневі зак- шотравневу демонстрацію, 
лики ЦК КПРС, які готува- то понесуть на своїх прапо- 
лись щороку до цього дня, рах не серп чи молот, не 
вважалися важливим політи- зірку чи хрест, не войовничі 
чним документом. У ньому лозунги і гасла, а красиві 
штаб Компартії прямо або портрети розквітлих яблунь, 
завуальовано висловлював груш та вишень, оберемки 
свої симпатії чи антипатії, квітів, і не кричатимуть у 
послідовно підтримуючи ті мегафони «У-р-р-а, вірному 
режими, які тяжіли до Мо- ленінцю ім’ярек!», а просто 
скви, будували наш соціа- будуть співати й танцювати, 
лізм, або просто наводнюва- Правда, поки-що нам не 
ли свої газети комплімента- до танців. Тяжкі тривоги 
ми на адресу керівних дідів заполонили наші серця. I, 
КПРС, щоб доїти з них до- мабуть, надовго. Але людині 
тації на боротьбу зі своїми властиво сподіватися на 
народами. кращу майбутність. І трав-

То ж і не дивно, що піс- неве тепло, травнева краса 
ля краху соціалізму і СРСР ці мрії підігрівають.

1 СІЧНЯ НАСТУПНО ГО  РОКУ ІНСТИТУТ  

ВІДЗН АЧАТИМ Е

20-річчя від дня заснування. 
Як відомо, фундатором на
шого вузу був професор 
Р. Ю. Кігель, який і понині, 
уже в пенсійному віці, зай
мається помітною ДІЯЛЬНІСТЮ  
по дальшій його розбудові. 
Наприкінці минулого року 
він заснував спеціальний 
«Політехніка-Фонд», поклика
ний сприяти становленню і 
розвитку ВПІ, залучаючи до 
цього грошові кошти і мате
ріальні цінності від держав
них, громадських, господар
ських та інших організацій 
і окремих громадян.

Ідея - новаторська, для 
реалізації досить складна, 
але тому, хто щось починає

першим, завжди нелегко. Од
наче, крига рушила. Щойно 
«Політехніка-Фонд» відра
хувала на баланс Інституту 
перші 2 мільйони 550 тисяч 
карбованців.

Але це тільки початок. 
Роман Юрійович вживає 
енергійних заходів, щоб на
громадити значні кошти, які 
б не розпорошувались на 
різні повсякденні потреби. 
В планах «Політехніка-Фон- 
ду»» — збудувати власне 
приміщення з видавничим 
центром, музеями інституту 
й історії вищої освіти, за
лом для засідань I міжнарод- 
них зустрічей, приміщеннями

для архіву. Розраховують та
кож взяти пайову участь в 
спорудженні спортивно - оз
доровчого і культурного 
центрів, залучаючи до цієї 
справи не дорогі проектні 
організації, а студентів-ви- 
пускників, оголосивши кон 
курс дипломних проектів, ви
конаних з таким розрахун
ком, щоб будувати об’єкти 
можна було частинами по 
мірі надходження коштів,.

Плани, отже, не на один 
рік. Можна не впоратись і 
до кінця 20-го століття. Тим 
часом, Роман Юрійович пе
реконаний, що, коли все 
л іде так, як задумано, то 
стрічку на одному з цих 
об’єктів буде обов’язково 
перерізано до 25-ліття вузу.

Ц АЙКРАЩОЮ в підсек- 
■ ■  ції англійської мови 
визнано доповідь Олекси 
Онищенка (група 2АТ-91, 
керівник - викладач П. М. 
Багнюк). ї ї  назва — «Стан
дарти і користувачі».

Цю тему Олекса обрав 
сам. Чудове володіння ан
глійською мовою, ерудиція, 
вичерпні відповіді забезпе
чили йому перше місце.

В підсекції німецької мо
ви сподобалась присутнім 
доповідь «Німецьку мова

12 д о п о в і д е й  з р о б л е н о  н а  о б л а с н ій  с т у  
Д ЕН ТС ЬКІЙ  н а у к о в ій  к о н ф е р е н ц і ї  в и х о  
ВАНЦЯМ И КА Ф ЕДРИ ІН О З Е М Н И Х  М ОВ

очима молоді. Актуальність, 
наближена та віддалена пер
спектива», з якою виступила 
студентка групи ІМ-92 На
талія Кльоц (керівник-викла- 
дач Г. 3. Побиваний).

За високе знання німець
кої мови, ерудицію у вис
вітленні питань, уміле ви
користання навчальних за

собів, за допомогою яки> 
здійснювалась демонстрації 
ілюстративного матеріалу 
відзначено ще одного вихо 
ванця Григорія Поливаного 
студента групи ЕС-91 (заоч 
не навчання) М. Штерна.

В. АЕБЕНОК, 
науковий керівник секції 
Іноземних мов.

«В ІН  ЗЕ М Н У КУЛЮ  М АЛО НЕ ВСЮ О БІЙШ ОВ»—

ти.так називалась читацька кон
ференція, присвячена 100- 
річчіо з дня народження ви
значного російського поета 
Володимира Маяковського, 
яку провела кафедра росі
йської і української мов.

Учасників привабила і 
сама тема, і оформлення 
аудиторії — виставка книг 
поета, фотоматеріали, стенд- 
карта його поїздок за ру
біж, стінгазета, різні плака-

Звучали вірші Маяковсь
кого І розповіді про нього.

З великою любов’ ю гово
рили про російського майст
ра слова студенти з різних 
країн і континентів, які вча
ться у ВПІ І взяли участь 
в конференції, зокрема, Си- 
рдає Садіо з Гвінеї, Роса 
Оліверс з Чілі, Аль-Альванах 
Яссем з Близького Сходу та 
інші.

Своєрідним відкриттям 
стала Інформація «Маяков- 
ський і Україна», з якою 
виступила завідуюча відді
лом громадсько - політичної 
і художньої літератури інсти
тутської бібліотеки Т. В. 
Кондратюк.

Учасники читацької кон
ференції щиро дякували ї ї  
організаторам - викладачам 
кафедри В. Я. Корженко, 
І. Р. Мельник, А. І. Олійник, 
А. В. Горчинській, Г. * В. 
Поліщук та іншим.

М. ХАРЬКОВ, 
викладач.

В И П Р О Б У В А Н Н Я  Т Р И В О Г О Ю
Майже детективна історія 

трапилася в інституті перед 
Пасхою. Один з викладачів 
прибігає в редакцію нашої
газети.

— Тривога! На хімічному 
заводі вибухнув цех і отру
йна хлорна хмара пішла на 
місто, наближається до ін
ституту.

— Звідки це вам відомо?

— Приймав заліки у сту
дентів, увійшов колега: «Що
йно по радіо двічі передали 
повідомлення про вибух на 
хімзаводі. Кидайте все — 
треба бігти до Пирогово на 
озеро, до води — тільки во
да і врятує». Я розпустив 
студентів і прийшов оце до 
вас. Може, ви щось чули?

Нічого ми не чули. І,

може, й не почуємо— скіль
ки тій хмарі від хімзаводу 
до ВПІ? Може зараз нас 
тут і подушить?

Дзвонимо на обласне ра
діо — теж нічого не зна
ють. По редакціях газет— 
перший раз чують. Паніка, 
на щастя, не стала масовою, 
але в деяких будинках ха
пали дітей і бігли з ними

до річки. Наступних два 
дні радіо передавало пові
домлення, що на хімзаводі 
нічого не зірвалось і вибу
хівки поки-що ніхто НІ ПІД 
що не закладав — мовляв, 
будьте, громадяни, спокій
ними і не втрачайте почуття 
помпезності.

Але звідки ж у цієї три
воги виросли ноги?

Виявляється, що в нашо
му інституті йшло команд
но - штабне навчання циві
льної оборони, сигнал умо

вної хімічної тривоги справ
ді прозвучав по відповідній 
системі внутрішнього зв’яз
ку І якщо викликав паніку, 
то це свідчить про значні 
упущення в підготовці ко
лективу на випадок справж
ньої тривоги,. Ректор дав 
розпорядження новому кері
вникові служби цивільної 
оборони ВПІ Анастасію Іва
новичу Карпенку в найкоро- 
тший строк вжити заходів 
для швидкого усунення не
доліків.

ВСЕ БІЛЬШЕ ЗАПРО 
ШЕНЬ ОДЕРЖУЮ ТЬ  

ВЧЕНІ ВПІ

на міжнародні конференції 
і семінари, стажування, чи
тання лекцій, професорство 
у вищих технічних вузах 
зарубіжних країн.

Ось і недавно повернув
ся з Фінляндського міста 
Тампере професор О. П. 
Ротштейн, який перебував 
там на спеціальних міжна
родних курсах «Людський 
фактор в розвинутому ви
робництві».

Наша багатотиражка ще 
тільки розповіла про цю 
поїздку, як надійшло нове 
запрошення тепер уже з 
Німеччини на ім’я професо
ра кафедри вищої математи
ки, доктора фізико - мате
матичних наук О. Я. Пайко
ва з пропозицією протягом 
трьох місяців читати в, уні
верситет! імені Гумбо- 
льдта лекції з проблем 
нелінійного аналізу матема
тичної фізики, — галузь, в 
якій він вважається провід
ним фахівцем.

Цікавого листа отрима. 
днями доктор технічних і 
доктор хімічних наук, фахі
вець з світовим ім’ям в 
ливарній справі А. О. Ж уи 
ков. В цьому листі говори
ться: «Індійський інститут 
технології ухвалив рішення 
запропонувати Вам привіле
йоване професорство ;на 
кафедрі ТАТА факультету 
металургійної інженерії. 
Учений секретар С. Чандер».

Запрошеному строком на 
рік професору Жукову на
дається чимало пільг, зокре
ма, безкоштовний переліт 
туди і назад, безкоштовне 
житло, а зарплата встановлю 
на в розмірі 7300 рупій на 
місяць з доплатою, зверніть 
увагу, за... дорожнечу

КОРОТКО

Як оголошено на ректора
ті 16 квітня, віднині вівто
рок кожного тижня буде 
вважатися днем кафедри. В 
цей день на кафедрах з 10 
до 17 години мають бути 
присутніми всі викладачі. 
Неявка вважатиметься про
гулом з відповідним відра
хуванням від заробітної 
плати.

*  . *  *

До відома студентів — 
кафедрі Історії й теорії ку 
льтури дозволено оцінювати 
курс культурології не тіль
ки за рівнем знань предмета 
— буде братися до уваги 
також рівень самокультури 
кожного слухача. Отже, тре
ба не тільки розуміти, що 
таке культура, а й бути куль
турним.

♦  *  *

Хоча ми поступово й від
викаємо від тотальної пла
новості, якою були переван
тажені при соціалізмі, оста
точно від плану відмовитись 
не можна. «Рудимент» ми
нулого залишиться: ректорат 
вимагає від факультетів і 
кафедр мати планові наміт
ки з науково - дослідних 
робіт (перспектива до 5 
років), забезпечення навча
льного процесу, підвищення 
кваліфікації, розвитку ма 
теріально - технічної бази, 
розробки методичного забез
печення навчального проце
су, його комп’ютеризації.

* *  *

19 квітня гостею нашого 
інституту була пані Елізабет 
Монсанте з Голландії. Во
на прочитала лекцію про 
педагогічну систему Мон- 
тесорі, котра полягає в то
му, що дітей з 3 до 18 
років навчають не традицій
ним способом, а методом 
активної гри І розвитку са 
моініціативи.

Не все тут зрозуміле, ба
гато сумнівів і запитань, од
нак в Голландії за цією сис
темою вже навчається де
сять відсотків дітей.
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