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СТРАТЕГІЯ МАЙБУТНЬОГО

Справедливо говорять:
без освіти, науки у наш
бурхливий вік не вижити
жодній держ аві. Тим бі
льш е вони потрібні нашій
На справедливу вимогу
перебудові,
покликаній
ткових дисциплін, а
тим,
студентів, які бажають зна
серед інших завдань лік
хто засвоїв повну програ
відувати науково-технічне
ти більше про свої права та
му підготовки кваліфікова
обов’язки, дану
рубрику
відставання
країни, ви
ного робітника або спеціа
ми вирішили зробити по
вести С Р С Р у р яд пере
ліста, присвоювати у зазна
стійною.
дових індустріальних дер
ченому порядку відповід
Пропонуємо вашій увазі
ж ав. А ле далі слів спра
ну квал]фікацію.
наказ Держкомітету СРСР
ва поки щ о не рухається.
1.3. Дозволяти студентам
по народній освіті від 11.03.
Р ад ян ська^ вищ а ш кола,
та учням дострокове скла
в цілому народна освіта
90 р. № 165 «Про розшидання екзаменів та заліків
залиш ається в пасинках,
шення можливостей
сту
при виконанні усіх вимог,
і такий підхід до них не
дентів вузів та учнів серед
передбачених
навчальною
обіцяє благотворних змін
ніх спеціальних навчальних
програмою даної дисцип
у суспільстві.
закладів у формуванні на
ліни.
Занепокоєність
ситуа
вчальних програм».
2. "Надати право вченим
цією, що склалася, зібра
З метою розширення мо
радам навчальних закладів:
ла в Москву ректорів май
жливостей молоді реалізу
(педагогічним, методичним)
ж е половини з 9 0 0 вищих
вати свої здібності і нахи
2.1. Встановлювати із ура
навчальних закладів к р аї
ли, створення умов для їх
хуванням рівня попередньої
ни на Всесоюзну зустріч,
саморозвитку і у зв'язку з
підготовки і здібностей сту
присвячену
актуальним
резолюцією
Всесоюзного
дентів та учнів індивідуаль
проблемам освіти і робо
студентського форуму на
ні графіки (плани) навчан
ти вузів у сучасних умо
казую:
ня, маючи на уваз; поряд з
вах. Поділяючи їх триво
1.
Ректорам вузів ; ди одержанням
поглибленої
гу, викроїв час для учас
ректорам середніх спеціа
підготовки можливість за
ті в ній і П резидент С Р С Р ,
льних навчальних закладів:
вершити навчання у скоро
Генеральний секретар ЦК
1.1. Надавати
студентам
чені терміни без змін обо
К ІІРС М. С. Горбачов.
та учням можливість вив
в’язкової програми навчан
Виступаючи з доповід
чати додатково
будь-які
ня і вимог до спеціалістів
дю, голова
Д ерж освіти
дисципліни, що викладаю
відповідної кваліфікації.
С Р С Р Г. О. Ягодін під
ться у даному вузі, а за
2.2. Дозволяти студентам
згодою між керівниками і
в інших навчальних закла
дах, включаючи проходжен
ня різних видів практик.
1.2. Вказувати за їх ба
жанням у додатках до дип
лома і в академічних дові
дках обсяги та оцінки ус
пішно вивчених ними дода-

З нагоди дня народж ен
н я партійний комітет ву' зу поздоровляє:
Надію Іванівну КМІТЬ,
асистента каф едри педа
гогіки та психології;
Юрія
Григоровича
ТВЕРДОХЛІБА, асистен
та кафедри російської мо
ви.
Любов Миколаївну КІЛІЧЕНКО,. професора к а
ф едри україн ської мови:
Івана Яковича
ГРИ-

вузів, які мають особливі
успіхи у навчанні, складан
ня екзаменів із окремих ди
сциплін в обсязі і згідно
з вимогами, встановленими
для аспірантури.
Голова Держкомітету СРСР
по народній освіті

Г. О. ЯГОДІН.

Ш АЯ, декана ф акультету
підвищ ення
к валіф ікац ії
директорів шкіл;
Маню Максимівну ЧУМАЧЕНКО, доцента ка
федри російської мови;
Анатолія Васильовича
КРЮ КОВА,
проректора
по заочній роботі;
Славу Ярославівну ПОПУТНЯК, працівницю ад
міністративно-господарсь
кої частини.
Бажаємо Вам міцного
здоров’я, життєвих радо
щів, родинного благопо
луччя, невичерпної енер
гії і творчої наснаги.

Невдовзі,
якщо пощас
тить, ці дівчата
стануть
студентками філологічного
факультету нашого інсти
туту. Адже це мрія Ната
лі Радціховської та Зоряни
Дяків. Зараз вони випуск
ниці
середньої
школи

На рушнийоїЗ
Колеги по роботі, друзі
та знайомі вітають з
одруженням асистента ка
федри педагогіки і психо
логії Івана Сулятицького
та студентку V курсу му
зично-педагогічного факу
льтету Оксану Дзвін.
Хай щастям і радістю
стелиться їх життєва до
рога!

креслив,
що перебудочі
процеси в країні вступи
ли у виріш альну ф азу
розвитку,
і кардинальні
зм іни в суспільному устрої
не мож уть
не зачепити
систему освіти і особливо
ї ї заверш альної ланки —
вищ ої школи.
Тому ми
повинні прийняти ріш ен
ня, яке б давало їй змогу
вписатися в нову систему
відносин. А дж е поглиб
лення переходу до ринку,
на думку доповідача, мо
же привести до відносно
го скорочення вкладень у
народну освіту, зниж ення
кількості студентів, зрос
тання труднощ ів при вла
ш туванні випускників на
роботу. Як бути?
З одного боку, треба
зробити більш
гнучкою
систему
взаємовідносин
вузів з галузевими міні
стерствами, перейти на
систему контрактів підпри
ємств із студентами, роз
глянути питання про з а 
провадж ення двоступене
вої системи освіти. А ле
ці «внутріш ні»
заходи,
вваж ає голова Д ерж ком і
тету, не можуть р о зв ’я за 
ти всіх проблем. Тому, з

другого боку, вузам пот
рібна допомога і У ряду,
і Верховної Ради С Р С Р .
Вона може виразитися
— на перехідний період
— у збереж енні
рівня
державного фінансування
народної освіти, запровад
женні пільг на оподатку
вання коштів, що направ
ляю ться на ї ї розвиток,
правовому і соціальному
захисті молодих спеціаліс
тів, інших заходах. А для
високої
мобільності са
мого навчального закладу
необхідно зняти з вузів
ських
ф інансів
«пута
М інфіну С Р С Р і Держкопраці
СРС Р»,
дати
більш у свободу і у визна
ченні рівня прийому сту
дентів, набору спеціаль
ностей, наблизити освіту
до потреб регіонів, галу
зей.
Серйозні питання по
стаю ть перед вищою ш ко
лою у з в ’язк у
з зарод
ж енням
багатопартійної
системи,
сказав допові
дач, і ми не можемо до
пустити боротьби партій
у стінах вузів. Вона по
винна відбуватися за сті
нам и навчального закл а

ЗАПРО Ш УЄМ О Д О

ду і за рам кам и навчаль
ного процесу. А ле це не
означає, д о ми відм овля
ємось від виховання мо
лодого покоління в дусі .
соціалістичного
вибору,
загальнолю дських ціннос
тей, любові до Б атьківщ и 
ни, поваги до своїх парт
нерів по Ф едерації.
Свої м іркування з про
блем вищ ої ш коли висло
вили багато учасників зу
стрічі. Так, ректор Мос
ковського авіаційного тех
нологічного
інституту
Б. С. Мітін запропонував
з метою координації зу 
силь створити Всесоюзну
асоціацію ректорів,
рек
тор
Х арківського держ 
університету І. Є. Тарапов відзначив, щ о вклада
ти кошти в освіту дуж е
вигідно, ал е не можна ви
магати від них негайної
віддачі, ректор Московсь
кого
фізико-технічного
інституту М. В. Карлов
підкреслив
необхідність
тісніш ої взаєм одії вузів
з
організаціям и
АН
С РС Р і ДКНТ СРСР.
На зустрічі виступив
М. С. Горбачов.
(Т А РС ).

РОЗМОВИ

Д И Д А К Т И К А І М ЕТО Д И К А
ВИЩ ОЇ Ш КОЛИ
Штрихи до нового навчального року
На думку викладачів і
студентів, уж е давно наізріла необхідність вдос
коналення та оновлення
навчальних
програм
і
планів, які б давали мож
ливість студентові вільно
обирати ту чи іншу дис
ципліну або спецкурс. По
ки що існуюча система
навчального планування
Малоефективна у плані
підготовки
майбутнього
вчителя, оскільки ті, хто
складає навчальні про
грами, мало враховують
специфіку
підготовки
вчителів різних спеціаль
ностей.
Своїми думками щодо
вдосконалення та онов
лення навчальних
про
грам і планів ділиться
завідуючий кафедрою ме
тодики фізики і ТЗН,
професор Д. М. ФРЕЇК.
Сподіваємось, думки, ви
кладені у статті, спону
кають вас до роздумів.
Отож пропонуємо вам свої
пропозиції з приводу по
руш ених проблем надси
лати у редакцію газети.
Важливою
складовою
вищ ої ш коли був і зали
ш ається навчальний план
— ■ перелік
-дисциплін,
обсяг виділеного аудиторного часу для їх за св о єн -,
ня, розподіл за семестра
ми, контроль знань (зал і
ки,
екзамени тощо). Од
нак діючий
навчальний
дл я певної
спеціальнос

ті зазн авав і зазн ає чис
ленних змін. Так, зокре
ма, у педагогічних інсти
тутах за п’ять років на
вчання плани часто-густо
зміню ю ться
три-чотири
рази. Такий стан значно
зниж ує еф ективність на
вчального процесу,
його
ритмічність, стабільність.
Нині
перш окурсники
всіх спеціальностей пед
вузів працюють за нови
ми навчальними планами.
Що
вони
пропонують?
П ерш за все розподіл ди
сциплін за чотирма основ
ними блоками: суспільнополітичним, загальнокуль
турним, психолого-педагогічним,
спеціальним
із
відповідними
співвідно
ш еннями годин (наприк
лад, для спеціальностей
фізико-математичного ф а
культету відповідно 9:11:
3 0:50). Видно, щ о дисцип
ліни спеціального блоку
складаю ть тільки полови
ну обсягу навчальних го
дин, що є недостатньо. Х а
рактерним є теж укруп
нення дисциплін в окремо
му блоці. А ле це основне.
Б ільш суттєвим є те,
щ о новий навчальний план
м ає певний р езер в годин,
т. зв. деканатський, який
можна
використовувати
каф едрам
для
читання
спецкурсів. К рім того, . в
обсязі 15 процентів дис
циплін основного блоку
можна зміню вати взагалі

їх перелік. Це вж е дещ о
(хоч і недостатньо)
для
р еал ізац ії еф ективної під
готовки спеціалістів на
родної освіти, враховую 
чи умови регіону,
вузу,
вимог часу.
Тому за р аз важливим
є те, щоб у р ам к ах рег
ламентованого ф орм увати
оптимальний варіант нав
чального
плану,
який
матиме, треба надіятись,
більш тривалий час існу
вання.
Як альтернативу
тр а
диційному підходу із ве
ликою кількістю р о зр із
нених
та
обов’язкових
спецкурсів,
ф акультати 
вів, спецсемінарів пропо
ную введення єдиного, по
чинаючи з третього кур
су і до заверш ення нав
чання в інституті, офіцій
ного спецкурсу у рам ках
трьох спеціальностей ф і
зико-математичного
ф а
культету. Обсяг його мо
ж е складати 150 годин.
Так, зокрем а, каф едра
методики ф ізики могла б
запропонувати
спецкур
си «Сучасний урок ф ізи 
ки
в середній
ш колі»,
«Ф ізика і технологія н а
півпровідникових м атеріа
лів та активних елементів
електроніки». Інш і каф ед
ри ф акультету теж
мо
ж уть забезпечити ведення
р яд у цікавих напрямків.
(Зак. на 4 стор.).
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СТ А Т у т
І В А Н О - Ф Р А Н Т І В С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О ПЕДАГОГІ ЧНО ГО ІНСТИТУТУ ім. В. С. СТЕФАНИКА.
Р озділ І. ЗА ГАЛ ЬН І
У РСР
та М іннаросвіти
6. З а успіхи у навчан
квиток і залікова книж
ка встановленого зразка.
ні та активну участь у
ПОЛОЖЕННЯ
УРСР.
1. Івано-Ф ранківський
4.
Студенти інституту науково-дослідній, громад
8. До складу інституту
держ авний
педагогічний
сько-корисній роботі для
маю ть право:
входять
такі структурні
'студент'] в встановлю ю ть
підрозділи:
інститут ім. В. С. Стефаа ) обирати і бути обра
ника є осередком освіти,
ними до Р ади та Вченої
ся різні форми морально
науково-дослідний / сек
ради інституту, Р ад ф а
го та матеріального заохо
науки і культури, струк
тор,
чення. Кращ им студентам
турною1 ланкою системи
науково-дослідна лабо
культетів;
б) брати участь через
надаю ться іменні стипен
неперервної освіти.
раторія ф ізики магнітних
д ії і стипендії Вченої р а
громадські організації та
2. Інститут здійснює у
плівок (спільно з інститу
ди інституту за педанням
том
металоф ізики
АН
через представництво у
відповідності до соціаль
ф акультетів. М атеріальне
рад ах у р о зв’язанні всіх
ного замовлення:
У Р С Р ),
заохочення здійсню ється
а) підготовку вчителів
соціологічна лаборато
питань діяльності інсти
за поданням студентсько
туту, студентського ж ит
для загальноосвітніх шкіл,
рія,
/ і
відділ автоматизованих
го колективу в м еж ах ви
методистів
для дитячих
тя;
ділених для цього коштів.
дош кільних закладів;
4 в) безкош товно користу
систем управління,
7. Особи, як і закінчили
б) перепідготовку
кедерж авний
дендроло
ватися приміщ еннями і
інститут,
направляю ться
ірівних
кадрів, вчителів
гічний парк «Д руж ба»,
обладнаннями
бібліотек,
на работу згідно з Поло
ш кіл, викладачів педаго
навчальних, наукових та
будинок культури «Сту
ж енням про розподіл
і
гічних училищ , професій
інших підрозділів, визна
дентський»,
використання в народно
експериментальний піо
но-технічних училищ , м е
чених цим Статутом;
му господарстві випускни
тодистів дитячих дош кіль
нерський табір «Зір к а» ,
г) визначати у погод
ків вищ их і середніх спе
спортивно - оздоровчий
женні з радам и ф акульте
них закладів та інших
ціальних навчальних за 
працівників народної осві
тів набір дисциплін нав
комплекс,кладів.
проф ілакторій «Здорог
чання по спеціальності в
ти.
8. Слухачі підготовчого
3. Підготовка вчителів
межах, встановлених на
в ’я»,
'відділення, ф акультету і
і методистів, підвищення
Народний музей «О сві
вчальним планом, а також
курсів підвищ ення квалі
к вал іф ікац ії кадрів здійс
відвідувати додатково н а
та П рикарпаття»,
ф ік ац ії, підготовчих ку р 
ню ється за денною і за
вчальні заняття, які про
ред акц ія газети « Р ад ян 
сів користую ться тими ж
водяться в інституті; ч
очною форм ам и навчання.
ський педагог»,
правам и і несуть ті ж
госпрозрахункові
під
В інституті діють підго
д) ставити питання про
обов’язки, щ о і студенти.
товче відділення, ф акуль
зам іну викладачів, як і не
готовчі курси.
9. З а поруш ення вста
забезпечую ть
н алеж ної
тет громадських професій,
9. Інститут бере участь
новлених обов’язк ів
до
ф ак у л ь тет
майбутнього
у міжнародних
зв ’язк ах
якості навчальних занять;
студентів, слухачів підго
е) брати участь у нау
у галузі підготовки, пере
вчителя.
товчого відділення, ф аку 
4. Відповідно до «З ако 
ково-дослідній,
культур
підготовки і підвищ ення
льтету і курсів підвищ ен
ну про мови в У країнсь
но-масовій роботі,
спор
к в ал іф ік а ц ії спеціалістів
ня кваліф ікац ії, підготов
тивно-оздоровчій і інших
кій
РСР»
навчання в
і
педагогічних
кадрів,
чих курсів вж иваю ться
інституті
здійснюється
видах діяльності, визна
здійснення наукових дос
заходи
дисциплінарного
українською мовою. Всту
лідж ень, договірних від
чених Статутом;
пникам, які прибувають
ж ) об’єднуватися в ін впливу, визначені П рави
носин з навчальними за 
лами внутріш нього
р о з
ституті у творчі м айстер
з інш их республік С Р С Р ,
кладами.
порядку.
забезпечую ться
необхід
ні, секції, клуби за інте
10. Інститут є ю ридич
10. З а представленням
ресам и, госпрозрахункові
ні умови для оволодіння
ною особою, м ає
свою
декана ф акультету з вр а
мовою навчання.
об’єднання, які маю ть свої
гербову печатку, ш тамп,
хуванням думки громад
5. Інститут
здійснює
самостійний
баланс,
є
Статути;
ських організацій наказом
також такі важ ливі соці
з) на
вільне відвіду
власником і розпорядни
ально-економічні завдан
ректора студенти відрахо
вання лекцій, починаючи
ком виділеної йому час
вую ться з інституту:
з ІІ-го курсу з наступною
ня:
тини.
загальнонародної
— за академ ічну забор
а) веде бюджетні і гос
звітністю студента за са
власності.
гованість з трьох і біль
подарсько-договірні н ау
мостійно опрацьований м а
11. Р еорган ізац ія і при
ш е дисциплін,
кові дослідження, спрямо
пинення діяльності інсти
теріал;
— за не ліквідацію aflaі) на одерж ання додат
вані на р о зв’язанн я про
туту здійсню ється у по
демічної
заборгованості
блем вищ ої, загальноос
кової спеціальності та на
рядку, встановленому Р а 
в установлені терміни,
вітньої ш коли і народно
вибір спецкурсів, спецседою М іністрів У Р С Р .
— за поруш ення нав
го господарства, у тісному
м інарів, спецпрактикумів
,12. С татут є докумен
чальної дисципліни, пра
з в ’язку з навчальним про
при можливості — н а ви
том, чинність якого
по
вил внутріш нього розпо
цесом;
бір викладача;
ш ирю ється на всі сфери
рядку, правил соціалістич
б) пропагує соціальнок) на отрим ання після
діяльності інституту. З м і
ного співж иття,
політичні, наукові, науко
закінчення навчання ро
ни до його тексту можуть
— за вчинки, несумісні
во-педагогічні екологічні,
боти по спеціальності.
вноситись Радою інститу
5.
Студенти інституту із званням студента.
юридичні та інш і знання
ту і у відповідальності з
Р озділ 3 . ПРОФЕСОРсеред
населення Іванодіючим законодавством.
зобов’язані;
СЬКО-ВИКЛ А Д А Ц ЬК И И ,
а) глибоко оволодівати
Ф ранківської
області,
Р о зд іл 2. СТУДЕНТИ
НАУКОВИИ СКЛАД І
теоретичними
знаннями,
дбає про підвищ ення йо
ІНСТИТУТУ
ІНШ І
ПРАЦІВНИКИ
практичними
навичками,
го культури.
1. Прийом, відрахуван
ІНСТИТУТУ
сучасними науковими дос
6. Інститут забезпечує
ня, поновлення і перевід
1. В інституті передба
лідженнями; постійно пра
створення умов і р еа л іза
студентів, отримання дру
чені посади професорсь
гнути до підвищ ення за
цію потреб студентів, пра
гої освіти
здійсню ється
ко-викладацького, науко
гальної культури, м ораль
цівників інституту в про
у відповідності до правил,
вого складу, інженерноної і ф ізичної
доскона
фесійному,
соціальному,
затвердж ених
Держкомтехнічного,
ад м іністра
культурном у, духовному,
лості;
освітою С Р С Р .
тивного, допоміжного, ви
б) виконувати у визна
творчому, м оральному та
2.
Студентам
денної
робничого і іншого персо
чені терміни всі види зав
фізичном у розвитку.
форми навчання виплачу
налу у відповідності до
дань, передбачених
нав
7. П равову основу ді
ється стипендія, в уста
діючих нормативів. Зміни
чальними планами,
про
яльності інституту скла
новленому розм ірі і
по
в ш татних розкладах здій
грам ам и
і ф акультетсь
даю ть Конституція С Р С Р ,
рядку. Іногороднім
стуснює ректор інституту. ,
ким граф ікам и контролю;
Конституція У Р С Р , зага ' дентам відповідно до існу
2.
Зам іщ ен н я
посад
в) дотримуватись пра
льне законодавство С Р С Р
ючих можливостей н ада
П рофесорсько - викладаць
вил внутріш нього розпо
і У Р С Р , нормативні акти
ється гуртожиток.
кого складу відбувається
р яд ку інституту і гу р то 
та інструкції Держкомос3. Студентам інституту
на конкурсній основі у
видаю ться
студентський
ж итків.
віти
СРСР,
М інвузу

відповідності до Положен
ня про порядок заміщ ен
ня посад і атестац ії про'фЄс,с|,;сько-вик;ладацьк6го
складу у вищих навчаль
них закладах.
3. Ректор інституту за
поданням каф едри за р а
ховує викладача на річ
ний іспитовий термін до
обрання його на роботу за
конкурсом.
4. Звільнення штатних
працівників із числа про
ф есорсько - викладацького
складу у зв ’язку із скоро
ченням
обсягу
роботи
здійсню ється по закінчен
ню навчального семестру.
5. П рацівники інститу
ту мають право:
а) обирати і бути обра
ними до Р ади та Вченої
ради інституту, Р ад ф а
культетів;
б) брати участь в обго
воренні і ро зв’язанні пи
тань навчальної, науко
вої, творчої та виробни
чої діяльності інституту,
ф акультету, кафедри, під
розділу, вносити пропози
ц ії щодо поліпш ення
їх
роботи;
в) обирати методи і за 
соби навчання, як і най
більш повно відповідають
індивідуальним
особли
востям
і
забезпечую ть
високу якість навчального
процесу; видавати
мето
дичну літературу;
г) користуватись всіма
видами послуг, що їх мо
же надати інститут;
д) отримувати м атер і
альну допомогу;
е) працю вати за сум іс
ництвом і в кооперативах
у відповідності до П оло
ж ення про умови роботи
за сумісництвом.
6. П рацівники інститу
ту зобов’язані:
а) дотримуватись Ста
туту інституту:
б) забезпечувати висо
ку еф ективність навчаль
но-виховного процесу, р оз
вивати у студентів самос
тійність, ініціативу, творчі
здібності;
в) піклуватися про про
фесійний,
культурний,
творчий і фізичний розви
ток студентства, поваж а
ти особисту гідність м ай
бутніх спеціалістів;
г) вести наукові дослід
ження, як і забезпечую ть
науковий
рівень зм істу
освіти, активно залучати
до них студентів;
д) постійно підвищ увати
свій лрофесійний, ідейнополітичний і загальнокуль
турний рівень, регулярно,
не рідш е одного р азу на
5 років, проходити р ізн і
форми підвищ ення квал і
ф ік ац ії;
'
е) виконувати правила

внутріш нього розпорядку;
ж)
брати участь в орга
нізаційних заходах інсти
туту.
,
7.
Інші права і обов нзки наукового, учбово-до
поміжного, адм іністратив
ного персоналу
визнача
ються правилами внутріш 
нього розпорядку і «оса
довими інструкціями.
Р о зд іл 4. О Р Г А Н ІЗ А 
Ц ІЯ
Н А В Ч А Л Ь Н О ГО
П РО Ц ЕСУ .
1. Зм іст навчання в
інституті визначається н а
вчальними планами і про
грамами,
розробленими
Д ерж комосвіти
СРСР,
М іннаросвіти У Р С Р та
Вченою радою затвердж е
ними із змінами та допов
неннями, внесеними ф а
культетам и і кафедрами.
Термін дії розробленого
і затвердж еного плану і
програм — 5 років, для
спеціальностей
із чотирьохрічиим навчанням —
4 роки,
2. Н авчальний процес
здійсню ється в інституті
із забезпечення
якісної
підготовки кадрів,
ство
рення належних умов на
вчання, праці- і побуту.
3. Загальн е керівницт
во навчальним процесом
в інституті
здійснюють
ректорат і деканати ф а 
культетів. Основні науко
во-методичні та н авчаль
но-організаційні
питання
навчального процесу роз
глядаю ться
Методичною
радою інституту та мето
дичними комісіями
ф а
культетів. Методична р а 
да і методичні
ком ісії
затвердж ую ться
Вченою
радою інституту і р ад а
ми ф акультетів. П оложен
ня про раду і методичну
комісію
затвердж ується
ректором.
4. Основною
і ви зн а
чальною ланкою навчаль
но-виховного процесу
в
інституті є каф едра, яка
здійснює розподіл навча
льного навантаж ення ви
кладачів, виріш ує питан
ня зм істу навчальних ди
сциплін, форми і терміни
атестац ії студентів, визна
чає напрямки
наукових,
науково-методичних
дос
лідж ень викладачів і сту
дентів, веде виховну ро
боту серед співробітників
і студентів.
5. У м еж ах дію чих на
вчальних планів інститут
надає м ожливість студен
там отримання додаткової
сп еціальності,
6.
Н авчально-виховні
завдання інституту р еа л і
зую ться у спільній нав*
чальній, науковій,
твор-*
(Зак. на 3 стор.).

«РАдаН СЬКИЇ^9ПЕДАГОГ»
чій, виробничій і громад
ській діяльності студен
тів і 'викладачів. Громад
ські
організації, органи
студентського самоуправ
ління організую ть роботу
творчих майстерень, сек
цій, клубів за інтересами
студентів
і працівників
Інституту.
7. Інститут:
а) забезпечує студентів
засобам и навчання (нав
чальною і іншою л ітерату
рою, аудіовізуальними
і
технічними засобами, елек
тронно - обчислювальною
технікою тощо);
б) безкоштовно
надає
прим іщ ення для їдалень,
каф е, медичного пункту,
проф ілакторію , студентсь
кого клубу, ред акц ії га
зети. громадських органі
зацій.
8. Для студентів денної
форм и навчання двічі на
р ік встановлю ю ться кані
кули загальною кількістю
6 — 8 тижнів, у відповід
ності до навчального пла
ну.
9. Знання, вм іння і на
вички студентів, визнача
ю ться таким и оцінками:
5 (відмінно), 4 (добре), З
(задовільно), 2 (незадо
вільно). Оцінки виставля
ю ться на екзам енах, а та
кож при поточному конт
р олі
навчальної роботи
Студентів.
10. Залікова атестація
•заверш ується
якісною
оцінкою «зараховано» або
«не зараховано» на осно
ві поточних
оцінок або
співбесіди з викладачем.
Студентові надається пра
во перездачі екзам ену (за
л іку), оцінених «незадо
вільн о», (не зараховано)
згідно з діючими інструк
ціями.
11. Студент, який ви
конав всі вимоги навчаль
ного плану, допускається
до підсум кової Д ерж ав
ної атестації, за резуль
татам и якої йому присво
ю ється відповідна кваліф і
кац ія і видається диплом
про вищ у освіту і нагруд
ний знак
встановленого
зразка'.
У додатку до диплома
вк азу ю ться оцінки з усіх
дисциплін, які вивчив сту
дент за час навчання в
інституті.
Студенту,
який
при
Д ерж авній атестац ії о т р и
м ав незадовільні оцінки,
л
ви д ається довідка встанов" « ^ л е н о г о зр азка і він
до
пускається до повторної
Д ерж авної
атестац ії у
на сту гін —роки.
12.
Студенту,
який
склав екзам ени з оцінкою
«відмінно» не менш е ніж
з 75 процентів усіх дис
циплін навчального плану,
а з реш ти дисциплін
з
оцінкою «добре» і прой
ш ов Д ерж авну атестацію
з оцінкою «відмінно», ви
дається диплом з відзна
кою.
Студент, який отримав
диплом з відзнакою , м ає
право на пільги у відпо
відності до діючих поло
ж ен ь.
13. Студенти, які вияви
ли високий рівень здіб
ностей k наполегливості,

Вищим органом управління є Рада інституту

колективу. В Р аду інсти
підручників і посібників;
мож уть бути переведені
—
перепідготовка на туту входить Вчена рада
на навчання за індивіду
інституту, як а складає не
спеціальних ф акультетах
альним планом з правом
більш е 50 процентів
її
вищ их навчальних закл а
дострокового переходу з
складу. І інш і члени Р ади
дах, в інститутах і цент
курсу на курс.
обираю ться ш ляхом таєм 
рах підвищ ення к валіф і
14. Інститут організо
ного голосування н а збо
к ац ії
і
перепідготовки
вує заочне навчання у
рах колективу. При цьому
кадрів.
відповідності до навчаль
представники професорсь
Р озділ 7. П РА ВА
них планів і програм:.'
ко-викладацького складу і
ІНСТИТУТУ
15. Н а заочному відді
наукового персоналу скла
1. Інститут для здійс
ленні може здійснюватись
даю ть не менше 50 проц.,
нення поставлених перед
навчання осіб, як і вж е
студенти не менш е 25
ним завдань м ає право:
мають вищ у освіту.
проц.
і інші
категорії
а) приймати необхідні
Особи, я к і маю ть вищ у
працівників інституту —
ріш ення
та здійснювати
освіту, можуть отримати
не менше 10 проц. К іль
необхідні дії, якщ о вони
другу вищ у освіту або
кісний склад Р ади інсти
не суперечать
діючому
пройти курс навчання за
туту (не менше 100 чоло
законодавству;
окремими циклами та /те
вік) визначається Вченою
б)
розробляти
свою
мами за відповідну плату,
радою інституту,
р егл а
організаційну структуру,
яку вносять зацікавлені
мент роботи ради інститу
визначати форми органі
підприємства чи установи.
ту визначається Статутом
зац ії і стимулю вання пра
Р озділ 5 . ОРГА Н ІЗА 
інституту.
ці, які здатні забезпечити
ЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДмаксим альне використан
НОЇ І ТВОРЧОЇ РОБО
Строк
уповноважень
ня інтелектуального
по
ТИ.
Р ади інституту — 5 ро
тенціалу професорсько-ви1. Інститут проводить
ків. При цьому на місце
кладацького,
наукового,
наукові
дослідж ення
і
членів ради, як і вибули
творчого та
інж енернотворчу роботу за тематич
протягом року, на почат
технічного складу і сту
ними планами, які затвер 
ку кожного навчального
дентів;
дж ую ться Вченою радою,
року добирається відпові
в) створю вати у відпо
забезпечую чи якість ро
дна кількість членів
із
відності з типовим поло
біт, що виконуються, і
дотриманням
установле
женням,
затвердж еним
сприятливі умови праці.
ного Статутом норм пред
Д ержкомосвітою
СРСР,
2. До наукової роботи
ставництва.
науково - навчально-мето
в науково-дослідному сек
2. Р ада інституту:
дичні комплекси, вклю ча
торі, лабораторіях, науко
— розглядає і затвердючи
школи,
педагогічні
вих гуртках, проблемних
, ж ує С татут інституту і за
училищ
а,
педагогічні
кла
групах, творчих м айстер
погодженням з профспіл
си,
піонерський
табір,
нях ш ироко залучаю ться
ковим комітетом правила
інститут підвищ ення к ва
студенти інституту.
внутріш нього розпорядку;
ліф ікац ії;
3. Інститут проводить
— вибирає ректора (ви
г) затвердж увати ш тат
наукові конф еренції
ви
браний ректор є головою
ні розписи і встановлю 
кладачів і студентів, кон
Р ади інституту);
вати посадові оклади
у
курси
наукових робіт,
— заслуховує щ орічні
відповідності
до
діючих
студентські олімпіади.
звіти ректора;
схем у м еж ах створення в
4. Н аукові досліджен
— р о згл яд ає 'основні
установленому
порядку
ня ф інансую ться за р ах у 
питання економічного
і
фонду оплати праці;
нок коштів:
соціального розвитку ін
д) визначати форми і
— держ авного бю дже
ституту;
системи заробітної плати
ту на виконання фундам ен
— визначає напрямки
працівників, порядок р оз
тальних і пошукових дос
використання фондів ви
поділу
фонду
оплати
пралідж ень
за найваж ливі
робничого і соціального
цд;
шими напрям ам и науки,
розвитку.
е) передавати з балансу
техніки, освіти і культу
3. Д ля розгляду основ
на баланс в установлено
ри;
них
питань
діяльності
му порядку або р еа л ізу ва
— академ ічних установ,
інституту
при
ректорі
ти устаткування, прилади
відомств, об’єднань, під
і під його головуванням
і установки,
м атеріали,
приємств і інш их органі
^організується Вчена Р а
книги, списувати з балан
зацій на договірній' осно
да інституту в кількості
су морально устарілі осно
ві;
60 чоловік. У Вчену раду
вні засоби або такі, щ о
— фонду соціального
за положенням
входять
прийшли в непридатність;
розвитку інституту.
ректор (голова), прорек
ж ) організувати в уста
Р озділ 6. ПІДГОТОВ
тори, декан и ф акультетів,
новленому порядку госп
КА
І ПІДВИЩ ЕННЯ
окрем і керівники самос
розрахункові підрозділи і
КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКО
тійних
підрозділів,
які
кооперативи для надання
ВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
входять в склад інституту,
послуг
організаціям
і
КА ДРІВ
керівники
громадських
1.
Д ля підготовки наугромадянам, затвердж ува
організацій.
ти кош ториси на надання
ково-педагогічних і нау
/Р еш та член ів Вченої
їм різних видів платних
кових кадрів інститут ви
ради (не менш е 50 проц.
послуг;
користовує
такі форм и
його складу, в т. ч. не
з) купувати, орендува
післявузівського навчан
менш е 25 проц. ■— сту
ти, зам овляти за рахунок
ня:
денти) підлягаю ть обран
коштів, як і йому виділе
— докторантура;
ню. П орядок
обрання і
ні або своїх власних фон
— переведення канди
реглам ент роботи Вченої
дів, необхідне
устатку
датів наук на посаду н ау 
ради визначається С тату
вання і інш і м атеріальні
кових співпрацівників для
том інституту. Строк упо
ресурси в держ авном у або
підготовки
докторських
вноваж ення — 5 років.
кооперативному закладі;
дисертацій;
'Вчена рада інституту:
і) розвивати соціальну
— аспірантура;
базу: мережу оздоровчо;— приймає ріш ення з
— прикріплення до ви
усіх питань
організації
спортивних,
лікувальнощ их навчальних закладів
навчально-виховного про
профілактичних
і к уль
д ля складання кандидат
цесу;
турних закладів.
ських іспитів і підготов
2. Інститут за наслідка
ки кандидатських дисер
— затвер д ж у є плани
тацій;
ми Д ерж авної атестац ії
наукових досліджень;
може одерж ати додаткові
— наукове, педагогіч
—
виріш ує питання
права в галузі н авчаль
не, творче стаж ування, в
утворення (ліквідац ії) ф а
ного процесу, проведення
тому числі в науково-дос
культетів, каф едр, лабо
лідних інститутах, педін
наукових досліджень, ф і
раторій;
нансово-господарської ді
ститутах, університетах і
— розглядає питання
яльності і інші права.
інших вищ их навчальних
зам іщ ення посад профе
Р озділ 8. УПРАВЛІН
закладах, зокрем а в з а 
сорсько - викладацького
НЯ ІСТИТУТОМ
рубіжних. загальноосвіт
1.
Вищим органом уп складу.
ніх школах;
Р іш ен н я Вченої ради
равлін н я інституту є Рада
— твоочі відпустки для
інституту!, яка> здійсню є
вступає в силу після його
заверш ення роботи над
ф ун кц ії
ради трудового
дисертацією ,
написання
затвердж ення ректором.

4. Д ля оперативного ви
ріш ення важ ливих питань
м іж
засіданням и
Ради
інституту і вченої ради
створений Ректорат інсти
туту, в який входять рек
тор, проректори,
декани
ф акультетів,
завідую чі
каф едрам и і інші керівни
ки підрозділів.
5. Керівництво
всією
діяльністю інституту здій
снює ректор, який вибра
ний в установленому по
рядку і затвердж ений Міннаросвітою У Р С Р за пого
дж енням з Держ комосвіти
С Р С Р . Р ектор несе повну
відповідальність за
нас
лідки роботи
інституту.
Він діє у відповідності до
існуючого
законодавства
від імені інституту, пред
ставляє його в ^сіх орга
нах, установах, підприєм
ствах,
розпорядж ається
майном інституту, заключає договори, видає дору
чення, відкриває в банках
рахунки інституту. В м е
ж ах компетенції інституту
ректор видає н акази і дає
розпорядж ення, як і обо
в’язкові для усіх праців
ників, студентів і інших
осіб, які навчаю ться
в
інституті. Р ектор призна
чає і звільню є з посад
проректорів,
головного
бухгалтера, визначає кон
кретні обов’язки і відпо
відальність
проректорів.
Ректор здійсню є прийом
на роботу і звільню є з
роботи робітників і служ 
бовців інституту, а також
забезпечує
дотримання
встановленого порядку за 
міщ ення посад професор
сько-викладацького скл а
ду, затвердж ує керівни
ків науково-дослідних
і
інших підрозділів, як і вхо
дять до складу інституту,
визначає'; їх компетенцію,
виріш ує питання премію
вання працівників, вклю 
чаючи проректорів і ке
рівників структурних під
розділів.
6. Органом управління
на ф акультеті є Р ада ф а 
культету, головою
яко ї
є декан,
представництво
різних категорій працівни
ків і студентів у складі
Р ади встановлю ється
за
аналогією до складу Р а 
ди інституту. Термін пов
новаж ення ради ф акуль
тету — 3 роки.
Р егл а
мент діяльності Р ади ф а 
культету визначається де
каном
і затвердж ується
‘ї ї постановою.
7. Керівництво діяль
ністю ф акультету здійс
нює декан. У м еж ах своєї '
компетенції декан видає
розпорядж ення і вказів
ки, які є обов’язковим и
для всіх працівників, сту
дентів і інших осіб, які
навчаю ться на ф акульте
ті. Д екан керує всією Тііяльністю ф акультету
і
несе повну відповідаль
ність за наслідки його
роботи.
<
Д екан обирається Вче
ною радою Інституту стро
ком на 5 років і затвер
дж ується на посаді ректо
ром інституту.
8. Керівництво діяльніс
тю каф едри здійсню є з а 
відуючий,
який вибира
ється Вченою радою інсти

З

туту строком на 5 років.
Завідую чий кафедрою ке
рує
ї ї діяльністю , несе
повну відповідальність за
наслідки роботи.
9. В інституті діє пар
тійна, комсомольська, про
фспілкова і інш і громадсь
кі організації.
Інститут
сприяє громадським орга
нізаціям в, здійсненні їх
повноважень, надає в без
коштовне
користування
приміщ ення,
забезпечує
їх устаткування.
У відповідності з дію
чими положеннями в ін
ституті мож уть створю ва
тись наукові і інші добро
вільні громадські товари
ства, центри науково-тех
нічної творчості молоді,
ради молодих вчених і
спеціалістів, самодіяльні
об’єднання
викладачів,
працівників і студентів.
10. Інститут веде доку
ментацію у відповідності
до типової інструкції, як а
затвердж ена в установле
ному порядку.
Інститут
представляє
звітність у відповідності
з вимогами органів дер
ж авної статистики.
11.
А дміністративногосподарська
діяльність
інституту
здійсню ється
адміністратино-господарською частиною, очолюва
ною проректором.
Р о зд іл 9 . ПЛАНУВАН
НЯ І ФІНАНСУВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ.
1. Інститут
здійснює
свою діяльність по підго
товці,
перепідготовці
і
підвищенню квал іф ікац ії
кадрів, виконанню науко
вих дослідж ень і інших
функцій на основі перс
пективних планів еконо
мічного і соціального р оз
витку. При цьому керу
ється договорами, як і заключені з установами
і
організаціям и, а також ви
хідними даними плануван
ня (Контрольні
цифри,
держ авні замовлення, дов
готривалі економічні нор
мативи, лім іти), як і дово
дяться до інституту МіннарОсвітою У Р С Р .
2. Д ж ерелам и ф інансу
вання діяльності інститу
ту є: а) держ авний бюд
жет; б) кошти міністерств
і відомств, які одержані
інститутом в порядку част
кового повернення затрат
на цільову підготовку спе
ціалістів;
в)
залучення
коштів ‘за рахунок госп
розрахункової діяльності
по наданню платних п о с 
луг
населенню, виконан
ня соціальних і творчих
замовлень, робіт за дого
ворами з підприємствами
і організаціям и, а також
в ід р еа л іза ц ії Продукції;
г) добровільні внески га
лузей, підприємств, орга
нізацій, кооперативів, по
ж ертвувань окремих осіб.
3.
Інститут
створює
фонд заробітної плати і
фонд виробничого і соці
ального розвитку та фонд
м атеріального заохочення.
У творення
цих
фондів
зд ій сн яється
на основі
затвердж ених в установ
леному порядку норм а
тивів.

Вдосконалюємо навчальну програму.

Інформація

2 2 ТРАВН Я 1990
«РАДЯНСЬКИЙ П

АГО Г»

ЗАПРОШ УЄМ О ДО РОЗМОВИ
ПРО ЛЮ ДЕЙ

ХОРОШ ИХ

ПРЕС-ЦЕНТР КОМІТЕТУ
КО М С О М О Л У
ПОВІДОМЛЯЄ

Д И Д А К Т И К А І М ЕТОДИКА
ВИЩ ОЇ Ш КОЛИ
Запрошуємо
Штрихи до нового навчального року

Студенти, які бувають на урочистих заходах в
актовому залі, або приходять попрацювати в чита
льному залі, звертають одразу ж увагу на чистоту,
порядок і затишок, що там панують. І в цьому не
мала заслуга прибиральниці М арії Дмитрівни Фе
дорів. Ось уж е п’ятий рік працює вона в Нашому
інституті. ї ї дбайливі руки не обминають жодного
куточка. Все повинно блищати!
На знімку: М. Д. Федорів за роботою.
Фото О. Луцького.

Мова
і науково-техніч
ний прогрес... Можливо, ця
непроста
культурологічна
проблема зайняла б належ
не їй місце у діяльності не
давно створеного Товари
ства української мови іме
СТУДЕНТСЬКА
ні Тараса Шевченка дещо
СТОМАТПОЛІКЛІНІКА
пізніше.
Зрештою, стоять
Така поліклініка
стала
працювати
в Івано-Фран- перед його членами і більш
>ківську, допомогу хворим гострі, животрепетні питан
підвищення
під керівництвом досвідче ня: скажімо,
них спеціалістів
подають культури мови населення,
студенти-п’ятикурсники
— розширення сфери функці
відмінники стоматологічно онування українського сло
го факультету Івано-Фран- ва у діловодстві, науці, збі
ківського медичного інсти льшення кількості інститу
туту/
ті?, технікумів, шкіл, дитя
ПІДПИСАНО КОНТРАКТ
Нещодавно
підписано
угоду між ІЬано-Франківським арматурним заводом
і західнонімецькою фірмою
«Цімерман
Янсон»
про
створення спільного
під
приємства. Підписання цієї
угоди стане іде одним кро
ком у розвитку зовнішньо
економічних зв’язків
під
приємства,
впровадження
прогресивної
технології,
підвищення
конкуренто
спроможності
продукції
арматурного заводу.

пройде своєчасно, а тому
спокійно і неболісно.
Передусім, слід подбати
про абетку. Недавно було
усунуто технічну перешко
ду, яка заважала вітчизня
ним комп’ютерам додатко
во використовувати специ
фічні знаки
національних
абеток. Це, звичайно, стосу
ється в основному Грузії і
Вірменії^ де алфавіти не
мають нічого спільного
з

— Це технічний бік спра
ви, хоча й, безумовно, ва
жливий.
А як здійснити,
скажімо,
таку операцію:
інформацію, закладену Nв
банку певною мовою, про
читати мовою українською?
— Знову-таки звернемо
ся, до досвіду закордонних
колег, зокрема деяких ка

КУЛЬТУРА

І

ЧАС

НАША ИОВА
НА ДИСПЛЕЇ

чих садків зі статусом укра
їномовних тощо,..
Але так уже сталося, що
до головної ради Товари
ства увійшов старший нау
ковий співробітник Інсти
туту кібернетики імені В. М.
Глушкова АН УРСР, канди
дат
фізико-математичних
наук Л. М . Іваненко. Щодо
«другорядності», здавалося

педагог» — орган парткома, ректората,
комитетов и комитета ЛКСМ У Иванс
государственного педагогического инстиСтефаника. Газета вьїкодит на украин-

бере оптимальний варіант
і без збільш ення ш тату
викладачів.
До інш их змін навчаль
ного плану на фізико-математичному
ф акультеті
слід додати необхідність
введення обов’язкової ди
сципліни «Основи1 авто
матики та електронно-об
числю вальної
техніки»
обсягом 120 годин. Це
диктується
підготовкою
вчителів з інформатики.
Запропоновані
допов
нення до навчального пла
ну дадуть м ож ливість оно
вити і наблизити-— новий
навчальний
план до ви
мог нинішнього дня.
Н а закінчення хочу за
значити, щ о запропонова
ні думки
вж е знайшли
підтримку й схвалення
методичної ком ісії, дека
нату та студентського ко
лективу фізико-математичного ф акультету.

миттєвий виклик на екран
дисплея текстів, які ми зви
чайно читаємо
в газетах,
журналах, довідниках, кни
гах, а при потребі — і видрукування
цих
текстів
принтером. З часом елек
троніка
просто «итіснить
друковану
інформацію
як конкурентонеспроможну.
Це не означає, що зникне
книгодрукування. Ні, воно
залишиться своєрідним ви
дом мистецтва. А от щодо

б, занадто загального пи
тання — мова і НТП — у
Леоніда Миколайовйча своя
точка зору.
У важливості
проблеми вчений зумів пе
реконати не тільки оргко
СВЯТО МОВИ РІД Н О Ї
мітет, який займався підго
Таке свято відбулося не товкою установчої конфе
щодавно в БогородчансьТовариства, але й
кому районі. В його програ ренції
загал.
Чому ж
мі: літературно-музична ко широкий
мпозиція, обрядовий кален стільки уваги не зовсім фі
дар, виступи фольклорних лологічній проблемі? З цьо
ансамблів. Такі свята стали го запитання і розпочалася
ітут традиційними.
розмова
кореспондента
РАТАУ з Л. М. ІВАНЕНКОМ.
ЛАУРЕАТИ З ДО ЛИНИ
—
Узвичаєння в нашому
За підсумками обласно побуті слів «комп’ютериза
го радіофестивалю «Душа ція» та «інформатика», —
народу в пісні розквітає», сказав Леонід Миколайович,
присвяченого 50-річчю воз — зовсім не означає пов
з ’єднання західно-українсь- ного нашого розуміння то
ких земель з радянською го, що стоїть за цими по
Україною в числі лауреа няттями.
Адже
мережа
тів названо і сімейний во ЕОМ та банки даних з пер
кальний дует з Долини в сональними комп’ютерами
складі Ольги та Ярослава
Шершенів. Тепер вони го для вибраного кола спеціа
туються до нових творчих лістів потроху стають різ
новидом засобів
масової
змагань.
інформації,
йдеться
про

«Советский
профсоюзньїх
Франковского
тута имени В.
ском язьіке.

(Зак. Поч. на 1 стор.). тань. А досягнуті р езу 
л ьтати
ш коли служ ити
Таким чином, створяться
м уть оцінкою ї ї керівни
групи студентів, які на
протязі трьох років нав
кові.
чання будуть засвою вати
Крім того,
є велика
обраний
ними науковий
можливість для розкриття
напрям.
особистості, власних нау
Щ о це дас? П ерш за
кових пошуків.
Це б у 
все систематичне, регл а
дуть глибоко наукові, а
не форм ально
написані
ментоване планом і р о з
кладом
вивчення спеці
курсові та дипломні ро
альних питань на належ 
боти, виступи на науко
ному
науковому
рівні.
вих конференціях, публі
Д ля читання спецкурсів
кац ії і, нареш ті — пер
можна запросити відомих
спектива продовження на
учених
та
спеціалістів
укових пош уків після за
країни, залучити їх
до
кінчення інституту.
р еа л іза ц ії
навчального
Слід зауваж ити, щ о на
процесу.
перспективних
спецкур
Певний спецкурс ф ор
сах, з огляду на кінцеві
мує відданий справі вчерезультати, бажано
бу
нии-педагог,
який вихо
ло б обмежити число слу
вуй свою наукову школу.
хачів (3 — 5 чол.) і здійс
Саме він повинен цікави
ню вати конкурсний від
тися успіхами своїх вихо
бір. І щ е одне.
Може
ванців,
їх
навчанням,
здатися, щ о введення но
професійним та інтелекту
вої системи
спецкурсів
альним ростом,
Тут, на
Призведе
Д;0 зростання
сем інарі, при постійному
кількості годин, а відпо
'систематичному
спілку
відно й до к і л ь к о с т і до
ванні можна
р о зв ’язати
даткових ставок. Вважаю,
багато
проблемних
пи
що ф акультет завж ди ви

більш оперативної інформа
ції, зокрема газетної, мож
на чекати справжньої
ре
волюції.
— Вже з огляду на еконо
мію паперу, а отже, і лісу
ця перспектива досить при
ваблива. Але чим зарадить
електроніка нашій мові?
— Як казав один мій
американський колега, ком
п’ютер — знаряддя, а тому
він не може бути «добрим»
або «злим». Ножем можна
краяти хліб, а можна і вби
вати. Так і ЕОМ по відно
шенню до мови. З одного
боку мене як вченого при
гнічує наша відсталість
в
галузі електронної техніки,
з другого — як культуро
лог і член ради Товарист
ва української мови імені
Тараса Шевченка я споді
ваюсь, що процес україні
зації галузі, яка тільки ви
ходить на належний рівень,

кирилицею або латиницею.
Але не слід забувати, що
і в українській абетці є зна
ки, які відрізняють її від
російської. Щ е три диспле
йних клавіші необхідно від
вести для українських фо
нем «г проривний», ‘«дж»
і «дз», адже, я впевнений,
незважаючи на опір деяких
консервативно
настроєних
мовознавців, ці повноправ
ні звуки з часом будуть
забезпечені своїми літера
ми. Взагалі є всі технічні
можливості 'випускати -уні
версальну клавіатуру, яка б
придатна була для відтво
рення текстів трьома схід
нослов’янськими
мовами.
При цьому до перелічених
нововведень додається ли
ше- клавіша з білоруською
літерою «у коротке».

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ: 284000, м.
ю -d аиків< к, вул. Ш а т е н к а , 57, каб. 209. Теле
фони 96-4-73, 96-4-41.
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Івано-Франківська обласна друкарня управління у справах видавництв

і

поліг іф

М. ФРЕЇК.
Завкафедрою методики
фізики і ТЗН, профе
сор.

Національне питання
в
нашій країні дуже складне,
і ніхто не може дати уні
версального
рецепта для
його вирішення.
Ми, ініціативна група то
вариства
«Спілка 130-ти»,
шукаємо свій шлях, і хо
чемо об’єднати однодум
ців, людей, які високо ці
нять національні культури.
Ми вважаємо,
щоі всі
мови та культури рівно
правні, але в кожного
з
нас, звичайно, є свої при
хильності, ніхто
не може
знати 130 мов. Є серед нас
і люди, які вивчають або
хотіли б вивчати українсь
ку мову. Але живучи да
леко від України займатися
українською
мовою
не
легко.
Отже, ми хочемо об’єд
нати справжніх
демокра
тів, вважаючих, що жоден
народ не має права нази
ватися «старшим братом»,
людей, які заперечують і
шовінізм, і націоналізм. Так
дивилися
на
національні
відносини всі прогресивні
мислителі всіх часів та на
родів*.
Якщо серед вас є люди,
згодні пропагувати україн
ську мову та культуру се
ред інших народів,
серед
українців, які живуть поза
республікою, вивчати діа
лекти й фольклор, ми за
прошуємо в наше товари
ство.
Пишіть на адресу: 652S00,
Кемеровська обл., м. Ленінськ-Кузн
кий, вул. Суворова, 9-92.
Михайло НОРОТКОВ.

Оголошення

надських і американських,
які, до речі,
вже давно
користуються українською і Профком викладачів і
інституту
клавіатурою.
Ось
сло працівників
ва піонера
комп’ютерної отримав планові путівки
на 1 9 9 0 рік:
лінгвістики професора Мас1. Курорт П’ятигорськ
сачусетського інституту тех (захворю вання
органів
нології- Ноа
Хомського: травлення, для доросло
«Комп’ютери «говорять» не го з хворою дитиною), з
по-англійському,
не
по- 2 6 червня по 19 липня2. Санаторій «Дністер»
українському,
навіть
не (селищ е К амінка М олдав
ФОРТРАНОМ чи ЛІСПом, а ської Р С Р ) (захворю ван
травлення з
нулями і одиницями, кож ня органів
на інша мова для них чу поруш енням обміну речо
вин) з 7 по ЗО липня!
жа».
Тобто щодо
мови
3. Курорт
Б ердян ськ
ЕОМ абсолютно нейтраль (захворю вання
кістковоні. Якщо комп’ютерну мо м ’язової системи дл я ін ва
ву ФОРТРАН
відповідним лідів війни) з 23 липня по
15 серпня.
чином «українізувати», ма
4. Курорт Шаян (захво
шина ніяк не зреагує на рю вання органів травлен
підміну слова «гоу» словом ня) з 3 по* 2 6 серпня.

5.

Курорт

Бердянськ

‘«йди».
(гінекологічне захворю ван
Сподіваємося, читачі про ня)
з 14 вересня по 7
йнялися важливістю проб жовтня.
6. Курорт Любінь-Велилеми «українська мова
і
кий (гінекологічне захво
НТП (читайте ЕОМ)»? М о ж 
рю вання) з 28 ж овтня ло
на, звичайно, на існуючих 20 листопада.
російськомовних
клавіату
7. Санаторій
«Квітка
(Закар п аття),
рах для передачі українсь полонини»
(захворю вання
органів
ких
текстів
обходитись
т р а в л е н н я )■ з 2 6 грудня
«одиничками» і знаком про 1990 року
по 18 січня
цента замість українських 1991 року.
О. ЛЕСЮК.
літер. Та якщо вже пору
шено питання про культу
ру мови в усіх сферах на
Колектив кафедри політи
шого життя, чому розумна
висловлює
електроніка з її фантастич чної економії
щире співчуття старшому
ними перспективами на ца
викладачеві кафедри ?уЄрині культури повинна бути лікову А. В, з приводу пе
редчасної смерті його ба
винятком?
тька
Василя Андрійовича.
Бесіду вів
М. CIBIPKO.

Газета виходить один раз
на тиждень, — у вівторок.
Формат — 0,5 друкованого
аркуша газети «Правда*.

облвиконкому, м. Івано-Франківськ,
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