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ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. 

J'країнеьRий Технічно-ГосподарсьRий Інститут позаоч
ного навчання відкривається при Українсьr~ій ГосподарсЬІ{ЇЙ 
АІ~адемії за дозволом Міністерства Хліборобства Чехословаць
І\:ОЇ І)еспубліки з дня 20 липня 1932 р. ч. 8t1.812-1/1932 та за 
q)інансовоrо допомогоІо Товариства Прихильниr\іВ УкраїнсЬІ{ОЇ 
ГосподарсьІ-\ОЇ Академії. Він знаходиться під безпосереднім ке
ровництвом "J'Г А, ЛІ\. з боку а~rіністративного, так і з боку 
навчального. 

Навчання в УТГІ провадиться лекторсьн·.им персоналом 
~, І\.раїпсьІ~ої ГосподарсЬІ\ОЇ Акаде:м:ії. Крім того, в міру потреби, 
ддя праці в УТГІ бу дуть запрошені видатпіші уr\раїнсьІ\і фа~ 
хівці 3 поза Академії. 

УТГІ rцодо своїх програм є ШІ\Олою політехнічного харак
теру. Обсяг навчання на його фахових відділах побудований в 
ря1rцях програм дотичmІх срак.ультетів УГА. · 

Основним завданням "jТТГІ є підготовити українських ви
СОІ\-окваліфікованих фахівців ДJІЯ самостійної практичної 
праці у головних галузях техніІ(И та економіки, дати МО-'RЛИ
вість особам, rцо юrte працювали практично в тій чи іншій га
лузі техніки та еІ-\ОНО~rін~:и, поповнити свої знання теоретичнІІМИ 
відомостями, а таІ{О:>Іt спри·яти поширенню технічних та гос
подарсьІ\ИХ знань серед широІtИХ верств уr\раїнського суспіль
ства. Тому, поруч 3 фаховими відділами, програми яких побу
довані по типу політехнічних високих шкіл, nри Інституті та
r-tож відr~риваІоться рі-'І\Ні корот~-tотермінові вужчі фахові курси 
та навчання з окре:мих предмеТІв. 

Фа~ових відділів тимчасом відкривається три: 1) Аrроно
мічно-Лісовий; 2) Еr\-ономічно-І-Сооперативний з підвідділами: 
а) Банковим, б) Промислово-Торговельним та в) Кооператив-
ним і 3) Хе:міко-Технологічний. · 

Ву:>кчі фахові курси відкриваrоться такі: 1). Бухгалтерії, 
2) Гро:мадської аrрономії, 3) 1-{:онтроль-асистентів. Крім того 
відкриваються наступні курси сІ)ахових предметів: 1) Оброб
лення ШІtі ри, 2). Практичної фотографії, 3) Основ радіотехніки, 
4) Олійництва, 5) Миловарства, 6) Чужих мов: французької, 
німецької та англійсЬІ{ОЇ. · 

В дальшо~rу мається на увазі відкривати інші короткотер
мjнові Іtурси з ріжних фахів. 

На ба"кання, коJRдий, хто почуває ·себе до того nідготовле
ним, MO-'Ite студіювати любий онремий nредмет з обсягу фахо-
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вих відділів чи І\.урсів з числа тих, n~o викладаІоться протягом 

даного семестру. 

3гідно з статутом· УТГІ, особи, що закінчиJШ повний курс 
одного 3 фахових відділів УТГІ дістають відповідне свідоцтво. 
Особи ж, що крім того, СІ\лали устний виnускний іспит, ді
стають диплом та звання відповідно до обраного фаху (аrро
ном, технолог, економіст). Про успішне закінчення студій на 
к~трсах та з окреШІх предметів видається належне свідоцтво. 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ В УТГІ. 

Навчання в УТГІ провадиться поІШІреним нині в Америці 
та. в деяІ\ИХ країнах Західньої Европи noaao'ЧUUJt методом. По
JІяrав він в тому, що студіюючі одержують від УТГІ по пошті 
підручниІіИ або спеціяльно для них надруковані лекції, а та
кож відповідні завдання і проходять курс предметів та прораб
ляють завдання у себе дома; далі поштою ж засилають закін
че-ні завдання до УТГІ на провірІtу відповідних професорів. 
Шляхом L11истування також :можуть СІ\ладатися і іспити. 

В додаток до індивідуального t.пистування :між кожним по
одиноким студіюючим та профееором УТГІ ведеться також І\D
лективне листування через епеціяльний .ік.урнал шкільного ли
стування, де професура дав відповіді ·на 'IJlПOBi запитання, 
рі.ікні поради, інструІ\ції і т. д. 

Для кращого ви-студіювання деяких предметів одначе 
ліпше проробити лябораторні та інші практичні вправи під 
безпосереднім І~ерування:м навчального персоналу УТГІ. Тому 
на двох технічних відділах УТГІ для тих студентів, що ба
жають після закінчення УТГІ діетаnІ диплом, в обов'язковим 
на деm'\ий час прибувати до А:кадемії і працювати в ЇЇ кабіне
тах та лябораторіях. УТГІ подбав про те, щоб в l\ripy потреби 
та можливости відкривати в центрах найбільшого скупчення 
Студентів Jrтrr свої екепозитури для переведення вправ 3 де
яких предметів. 

ДLn:я тих, хто ба:>кав одержати після закінчення J7ТГІ ди
п,лом та відповідне до обраного фаху звання, необхідно тако.яt, 
~к у.я{е згадувалося, снласти ісm1т перед комісією·. 

Системою позаочного навчання l\rавться на меті зробити 
технічні та господарські студії доступними мо~кливо ширшим 
І-tолам УІ~раїнського суспільства, аокрема тим особам, mti no 
свов:му матерілльному, службовому та родиRному стану не мо
:~куть на довший час відірватися з місця свого сталого перебу
вання, щоб віддатися студіям у фаховій ІІІRолі. 

Оrудіюючий в УТГІ не зв'язаний в своїх студіях ні часом, 
нj місцем~ ні пранРІО. Студенти УТГІ :мо~куть жити в любоl\rу 
:куті земної кулі, СУrудіювати в найзручніший для себе ча.с, пра-
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цюючи в своєму чи чужому господарстві чи на державній та 
громадсьІ~ій службі та заробляючи тим для себе і родини за
еоби на прожитrя. 

ДоІ\Ладніше з порЯДІ{ОМ nроходження курсу УТГІ знайом
.лять прави·ла, тцо уміщуються нижче. 

ЛЕКТОРСЬКИй ПЕРСОНАЛ УТП. 

Головні лекторські сили УТГІ складає лекторський пер
сонал Української Госп . ..одарсьІ\ОЇ Академії. 

Зокрема, в ближчих семестрах братимуть участь у нав
чанні в УТГІ наступні особи: професори- Л. Би'Ч, G. Ворода
єваьхий, М. Віку .л;, G. [ ол'Ьде:Л'Ь.Аtа'n, Л. Граби па, В. І ваииц'Ь-
1~ий, G. Ко.Аtарец'Ьrкий, М. Косюра, В. Мартос, К. Маціеви'Ч, 
J/. Фролов, В. Ч ередіїв, Ір. Шере.Аtетиnс'Ь'Кий; доценти - О. І. 
Во1trковс'Ь1\.Uй, П. Вухів, М. Добрzt.ловс'Ьuий, В. Дo.Atauuц1Jrкuй, 
В. Іваиис, О. ІСова.миrко} В. Королів, В. Лисяис'Ьuий, І. JJfa
зeJl,a, Я. lW.opaлeвu1t, В. Садовс'Ьuий, Е. Goxoвu1t, А. Ч ерпяв
С'Ь'Кий, Jl. Шра.Аtчеиrко; леr\тори - О. Веа12UJІЛ\.О, Р. Ди.міис·ьrкий, 
JJ1. Зайців, І. Івасюк, G. 1Jfrl1co, В. JJleлtJnuu, О. ~Іел:ьииu. О. Пет
рів, В: Приход'Ь1СО, В. GaniЦ'Ь1\.UU, М. С.л,авіnс'Ьха, Г. Шияиів; 
аеистrнти- К. Безкровний, Г. Деиисе1fл\.о, В. Ky'Чepenuo, К. 111и
хайлюп, М. Митхови1t, К. Ocay.Jte1l1CO, К. Подолях та М. Со
'ЧU'НtС'Ьrкий. 

І-tрі:м того, запрошено деиільки q)ахівців з поза Академії. 

Завдання і програми відділів та курсів 
УТГІ. 

І. ФАХОВІ ВІДДІЛИ. 

Аtрономічно-Лісовий відділ*). 

п і д в і д д і л А г р о н о мі ч н и й. 

Підвідділ АГрономічний :має своїм завдання:м підготовити 
q)ахівців аrрономів з висоІ\ОЮ І\валіс})ЇІ\ацією, які могли· 6 пра
цювати ЯІ\, громадсЬІ\і аГрономи, зоотехніІ\И, організатори та 
r-tеровНИІ\И сільсько-господарсЬІ\ИХ підприє:мств, як працьов
ники досвідних та селекційних установ, ян~ учителі фахових 
ШІ\іЛ і Т. П. 

Rypc позаочного навчання на АГрономічному підвідділі 
поділяється на вісім се:местрів і СІ\Ладається з теоретичних 
t!ІеІ~цій та з пра.І\ТИЧПІrх вправ, m\i провадяться у формі пи-

*) 3 технічних причин nідвідділ Лісовий може бути відчинено лише 
пізні~е. -

3 



с~мних відповідів на запитання лекторів, шляхом рішення 3а
вдань та написання слухачем рефератів на задані йому теми. 
Іrрім того, ІtОJ1tний слухач, 1до баяtав би одеряtати дипtлом і 
титул аrроно:ма, :мусить фактично проробити практичні вправи 
в лябораторіях Академії (або при відповідних авторитетних 
інституціях в тих !{раїнах, де перебуває слухач, Іtоли такі 
вправи буде можливо таl\і організувати). Для фактичного пе
реведення вправ, І\ОJ1tний слухач аrрономічного підвідділу му
сить приїхати до У І{раїнської ГосподарсЬ1{0Ї _1\JІадеl\Іії 1цороку 
після прослухання курсів двох семестрів на три тижні. 

До програми навчання на Аrрономічному підвідділі вхо
дять слідуІочі дисципліни·: 

А. Дисципл'іии спеція.шьиі. 

С.-г. Ь{етеоvологія та 1"\Лі:матологія, rрунтознавство, ~.-г. 
машинознавство, загальне хліборобство, науІ\а про гноєння 
rрунтів, спеціяльне ХJІіборобство, сортознавство, досвідна 
справа, селеІ\ЦЇЯ c.-r. рослин, луківництво, садівництво та го
родництво, лісівництво, енциклопедія с.-г. меліорації, с.-г. тех
нологія, зоотехнія загальна, зоогігієна, зоотехнія спеціяльна, 
молочарство, дрібні галузі скотарства, ветеринарія, рибів
ництво, с.-г. будівництво, геодезія, с.-г. енономія, с.-г. бухгал
терія, торговля с.-г. продун,та:м~и, c.-r. статистиl\а та с.-г. геогра
фія, с.-г. політи1\а, громадська аrрономія, с.-г. 1\оопера.ція. 

В. Дисципліии аагал11иі та n.o.Jtillf,Ui. 
Основи вищої :математики, фізи1~а, хемія неорганічна, хе

мія аналітична якісна, хемія аналітична І{ільЕ.існа, хемія ор
ганічна, мінералогія, геологія та петрограф іл~ uотані1{а, сіль
сько-господарсЬ1{а бактеріологія, 3оологія, анатоl\Іія c.-r. тва
рин, фізіологія c.-r. тварин, політична еІtономія; мови: ні
:мець1{а, франuузь1\а або англійсЬ1{а (по вибору), право пуб
лічне, право приватне, гігієна та санітарія. 

Протягом першого pmcy вu1с.ладати.мут'Ься такі npeдJteтu: 
На першо:му семестрі: основи вищої мате:матики- 20 лек

цій, qJізика- 1~2 л.еІtцій, мінералогія- 12 летс.цій, неорганічна 
·хемія - 36 леІ{Цій, ботаніІ{а (анатомія) - 12 лекцій, ботаніІ{а 
(морфологія) - 12 ле1tцій, зоологія загальна- 12 лекцій, ПО·· 
літ:ична економія - 12 лекцій, чужі мови -по 18 леl\,цій. 

На другому семестрі: фізика- 12 ле1{цій, геологія та пет
рограq)іЯ - 18 лекцій, ботаніка (фізіологія ростІн) - 12 лек· 
цій, ботаніІ{а (система.ТИІ{а рослин) - 12 леІ\Цій, зоологія спе
ціяльна - 12 лекцій, органічна хемія - 26 лекцій, право пуб
лічне - 18 лекцій, геодезія - 12 лекцій, політична економія 

18 лекцій, німець1{а, франц. та англ. мови - по 18 лекцій. 
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Економічн~-Кооперцтивн~й відділ. 

Завданням відділу є підготовити фахівців для самостій
ної, організаційної і технічної праці в рія\:н:их галузях еІ\оно
vrічного 'r\:иrтя. 3он:рема відділ має на меті підготовку до са
\1Остійної підприємничної діяльности, організації та ведення 
промислових і торговельних підприємств, до організації !\О
оперативних товариств та союзів і для праці в них, а таІ{ОЖ 
підготовку технічних робіпrиr\ів в банківсЬІ{ИХ, торговельних 
та промислових підпр:иє:мствах, в дер,І\:авних та самоврядних 
у етановах і т. д. в Я І{ ості урядовців~ статиm"Ин.ів, бухгалтерів 
і т. под. І\рім того, завдання~r віддіJrу є дати теоретичну під
готовІ~.у до громадсьr~ої, політичної та Jкурналістичної діяль
ности в га.лузі еr\оно:мічної, фінансової та соцілльної політИІ\И. 

На початІ\.у при відцілі ВЇДІ{ривається три підвідціли: а) Іео
оперативпий, 6) Банковий, в) Промислово-торговельний. В міру 
потреби кількість підвіддіJІів збільшувати}Іrеться. 

І-\:урс на відділі вось:ми·семестровий. 

Спеціялізація на підвідділах зачинається лише з V се
местру. До того часу всі студенти проходять один і той же за
гальний 1~урс відділу. 

І-Іа відді.]і протяго:м цілого курсу виr\ладати:муться так.І 
предмети: 

1. Cni.JІ/ьui для всіх підвідді.лЛlJ. 

Теорія політичної еrtономії, історія господарсьн.ого побуту, 
історія суспільно-економічних дуМОІ\,, господарсьr\а коньюнrt
тура, еr~оно~Іія і політи1\а промисловости, міжнародня торго
nельна політина, сільсьr\о-rосподарська економія і політика, 
гроші та емісійні банки, банковий кредит, фінансова наука, 
снономічна Геограq)ія світова, загальна і реJкіональна; еконо
мічна географія українських земель, теорія статистики, демо
логія, теорія r~ооперації, історія кооперації, приватна еІ\ономія, 
3агальне рахівІпІцтво, торговельне рахівництво, хлібна тор-

. гівL11я, еJ~спедиція залізнична і морсьr\а, торговельна rtореспон
денціл українська, торговельна І\Ореспонденція в чужих мовах, 
J\о:мсрційна ариn-rетина, торговельна аГентура, соціяльна полі
тиЕа, :місцеве господарство, соціологія з націологією·, загальна 
науІ{а права, політичне право, адміністративне пра.во, цивільне 
право, торговельне право (загальне, векселеве та чекове), між
народнє право, соціяльна гігієна, товарознавство з хемічною 
техно.'lоrієІо~ німсцьr\а мона, французька мова, англійська мова. 
І) е І\. ом енд о в ан і (необов'язкові): фізика, основи вищої ма
темати'І~и. 
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2. Gпеція.JІ/ьиі ua підв~ддімх. 

а) На Б анк о в ом у підвідд і л і: організація і тех
піІ{а торгу (внутрішн. і зовнішн.), біржі і опер. з цінними па
перами, організація баШ{ОВ. ПідпрИЄМСТВа, rrехніка баНКЇВ
НИЦТВа, асекураційна справа, І\онтроля банків, банкова корес
понденція, бан:кова бухгалтерія, аналіз балянсів, фінансова 
аритметиІ\а, морсЬІ\е, 6аНІ\ове і конкурсне право, торговельна 
преса, фінансові обрахунки, статистика в прив. підпри·ємстві, 
реІ{ЛЛМа. 

б) На Промислово-Торговельному підвідділі: 
організація промислового підприємства, кальІ\уляція в пром. 
підприємстві, біржі праці, промислове право, промислові сиро
вини, машинознавство, q)абричне рахівництво, а.н~ліз балян
сів, статисТИІ\а в прив. підприємстві, митна справа, промислова 
гігієна, організ. і техн. торгу, біржі і операції з цін. паперами, 
енерrетика, реІ\ляма, торговельна преса. 

в) На l{ооперативному підвідділі: споJЕИвча ~~о
операція, кредитова І~ооперація, кооп. збут с.-г. проду:ктів, І\О
опера:тивне постачання :машин і сировини, молочарська І\оопе
рація, методИІ\а рахівництва споживчих товариств, методика ра
хівництва кредитови·х товариств, сільсько-господарська І\оопе
рація, продуRційна І\Ооперація, рахівництво продуІ\Ц. коопе
ратив, І\оопера тивна асеІtурація, І\ооперативна ревізія, орга
нізація і ведення зборів, кооперативне право, історія УІ\р. І\0-
операції, будівельна І\ооперація, І\Оопера.тивна статистиІ\а, тех
ніка банІ\ОВої справи, т-ва гуртових закупок, банківське рахів
ництво, аналіз балянсів. 

ПротягоJt nepzuoгo року викладатuJtут'Ься такі предмети,: 
На І ceJtecтpi: · 

Теорія поліnrчної економії - 12 лекцій, теорія статистиІ\И 
- 18 леІ{цій та праІ{ТИЧні вправи·, теорія кооперації - 18 лен,
цій, загальне рахівництво- 12 леІtцій та вправи, загапьна па
:ука права - 18 леІ\Цій, Іtомерційна аритметика - 12 декцій, 
англійська мова - 18 лекцій, німецька мова - 18 лекцій, 
французька мова.- 18 лекцій {протягом 1-ro роІ\У обов'язІ\ОВа 
для студіювання тільни одна ~мова по вибору кожного сту
дента). Рекомендовані предмети за окрему доплату - фізика, 
основи вищої математики. 

На 11 · семестрі: 
Теорія політичної економії - 18 лекцій, демологія 

12 лекцій та вправи, економічна географія світова загальна і 
режіональна - 12 лекцій, практичні вправи по загальному 
рахівництву, торговельне рахівництво - 18 леІ\цій та вправи·, 

6 



політичне право - 12 лекцій, цівільне право - 12 лекцій, то
варознавство- 12 леІ\Цій, історія І\ООnерації- 12 лекцій, ан
гtлійська мова - 18 леІtцій, німецьІ\а мова - 18 лекцій, фран
цузька мова - 18 леІ\Цій. 

Хеміко-Технологічний відділ. 

Відділ :мав своїм 3авданням підгсrrовити для промислової 
діяльности нваліфікованих технологів ·ріжних фахів: бровар
ства, гуральн1rцтва., дроJІ~дярства, виробу паперу, оброблення 
ІІІкіри, миLТІоварства, олійництва, технології: палива, наq)ти~ 
нрохмал1о, неорганічних продуІ(Тів, будівельних ма'Іеріялів, 
продуктів переробки дерева, цукроварства і інших. 

Курс навчання на ХеміІ\о-Технологічному відділі в s се-
местровий і СІ\Ладавться з: · 

а) дисци·плі_н основних: Неорганічна хемія~ ор
ганічна хемія, сJ)ізична хемія, аналітична хемія (ЯІ{існий і 
І\ільт\існий аналіз), фізИ'І{д. технічна, аналітична геометрія, ди
сJ)еренціяльне рахування, інтеrральне рахування. 

б) дисциплін по~~ і ч них: Теоретична механіка, на
риена геометрія, :машинознавство, опір матеріялу, енциклопе
дj я гідротехнік.и, основи гrодезії, складання коrпторисів, елек.
тротехніка, І\.ристалограсІ)іЯ та мінералогія, ботаніка, маши
ноне І\реслення, грасІ)остатика, проєа~тування деталів машин, 
будівництво, рахівництво, політична економія, одна чужа :мова 
(англійська, франuузьна або· німецька, по вибору). 

в) спец і я ль ні курси : Технологія палива, техно
логія водu, технол. дерева, техно.л. нафти, технол. ПП{іри~ тех
пол. туr~ів і мила, технології: неорганічних продун.тів, цукровар
стuа, І~рохма.тпо, броварства, гуральництва і дро:~кдярства~ бу
дівельних :матеріяLТІів. 

Крі:м теорії з основних і епеціяльних дисциnлін хемії, слу-· 
хачі повинні відбути практичні вправи щороку при·бли3но про
тягом одного місяця. Вправи відбуваrrимуться в ллбораторіях 
~:країнсьr~ої ГосподарсЬІ\ОЇ Академії в Подвбрадах (чи у від
повідних інпІих інституціях в тих І~раїнах, де перебуває елу
хач, KOJlИ такі вправи буде можливо там організувати). 

Протяго.м першого ро1еу вuJtладатuJtуться такі пред.мети: 
На І семестрі: 

Неорганічна хемія - 36 лекцій, аналітична геометрія -
12 леІ\uій та рішення завдань, диференціяльне рахування -
І 2 леІ\Цій та ріпІсиня завдань, те хні чпа фізmtа - 12 лен.цій та 
рішення завдань, матинове н,реслення - 18 лекцій, Іtристало...: 
грасрія та мінералогія- 12 лекцій та практичні вправи, англій.; 
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сьr\а мова -. 18 лен.цій, німецька мова - 18 леrtцій, ,фран
l(узьІ\а мова - 18 лекцій. 

. На 11 ceJtecтpi: 
Неорганічна хе:мія - 2 тижні пратtтичних вправ в лябо

раторії, машинове І\реслення - 18 леІtцій, грасІJостатика -
12 леІ{Цій та рішення завдань, ботаніІ\а -· 12 лекцій та праІ\
тичпі вправи, основи геодезії- 12 JІеІ-\.Цій та праL\ТІІчні вправи, 
органічна хе:мія - 36 леr\цій, технічна фізи1~а- 12 JІекцій та 
IIlgal\.TИЧHi Вправи, аНаJІіТ1РП-Іа геометрія - 12 ден,цій Та рі
ШеННЯ завдань, іптеrральнс рахування - 12 леІ\,Цій та ріrпення 
завдань, теоретична меха.ніт~а - 12 Jiertцiй та ріпrення завдань~ 
анг.пійсьІ\а :мова - 1 ~ .. тІеІ~!~ій, ні1rсцьт~а :мова - 18 лекцій, 
qJpaнuysьi\a ~Іова - 18 леr~цій. 

11. ВУЖЧІ ФАХОВІ КУРСИ. 

It у р с и б у х г а tТІ т е р і ї :мають своїм завданням пран.
тично і теоретично ознайомити студіюІочих з основами рахІв
нИцтва і дати· підготовну до праці в І\омерціНних підприєм
ствах. 

·. На цих І\урсах протягом двох семестрів виЕладати:муться 
паступні предмети: 1.) загальне рахівництво ( 12 лекцій та 
вправи), 2) торговельне рахіВНИЦТВО (18 Леl{ЦЇЙ Та ВПраВИ), 
З) І\Ом-ерційна аритметиІ\а (12 леr\цій) та 4) торговедьна аrен
тура ( 12 ЛеІtЦій). 

ІСуреаптам рекомен.пується також додатково записатися на 
курс політичної еr\ономії. 

І\ О Н Т р О .,ТІ Ь - а С И С Т е li С Ь It і It у р С И. 
Н-:онтрОЛЬ-аСИСТеНСЬКі курси· МаІОТЬ СВОЇМ завдаННЯМ ПіДГО·· 

товити контроль-асистентів - фахівців для переведення кон
трольної годівлі молошних корів і племінних та продуІ\Тивних 
свиней. На І\урси прий1vrаються· особи, що вважа1оть себе здіб
ними засвоїти передбачені програмами нурсів виклади. 

І-Сурси тривають один семеетр і СІ\ЛадаІО'.ГЬСЯ з 40 леr-с,цій. 
На контlюль-асистснсь.r~их 1~урсах виІ\ладаються такі предмети: 

1. Відживлення ·c.-r. тварин з хараr{теристиІ\ОІо c.-r. І\Ор
мів та способів їх підготовлення перед задававням тварина:м. 
2. Породи ве.пи·кої rюгатої худоби і свиней в зв'язку з продук
тивністю їх. 3. Розплод:~кування c.-r. тварин і значіння спадко
вости. 4. Контрольна годівля мо.Лоі.пних корів і свиней. 5. І-\ор
:мові норми. і І\ормові таблИці. 6. Ведення контрольних І\.НИГ і 
денників. 7. Техніка дослідження молоІ\а. Приймання молока 
від продуцентів, його схоrюнення, переробка і транспорт мо
лоmних продУR.тів. 8. Ознатtи м~лошности у І\орів, поводження 



3 моJІошноІо корово1о і техніІ\а доїння. 9. Випоювання телят і 
ВИХОВа МОЛОШНОГО М·ОЛОДНЯІ\у. 

І\: у р с и· г р о м а д с ь к о ї а r р о н о м і ї. 
І\:урси громадсьІ\ОЇ аrроно:мії ма:ють своїм завданням дати 

:МОJІ\.ЛИВЇСТЬ дjячам і праЦЬОВІ-ІИІ\аМ ріJІ~НИХ галузів гро:маДСЬІtОЇ 
а(рономічної діяльности поновити свої знання в ціЙ сфері, а 
таІ(ОJІ\. поглибити та усвідомити методологіІа громадсьrtої аrро
номії, Яl'~- спецілльної праці над поLІІіпшеннлм :масового сіль
СЬІ\оrо господарства .. І)а.sо:м 3 ти:м ціми І\урса:ми мається на 
уваsі задоволІ>нити тa.r\OJI\. потребу діячів громадсь-кої а.rроно
:мії в q)аховій І\онсу JІьтації. МаІочи на увазі такі завдання, 
І\УРСІІ розраховані лише па тих .І\лієнтів, що маІоть BJI\.e попе
реДІ-по ВИСОІtу ОСВіту, або СВОЄІО 3аГаЛЬНОІО ПіДГОТОВКОІО Та іН
теліtеНТНіСТІО дорівнюІоться діяча:м з traitим освітним рівнем. 
І\урси продоRіІ\.уrоться не більше 6 місяців. 

Курси мо в англ і й с ь І\ ої, німець It ої та ф ран
ц у 3 Ь І\. ОЇ. 

3авдання:м ·цих І\урсів є навчити студіІоІочих практично 
володіn1 світовими мовами. 

І-сурс коJкної мови є чотирьох-семестровий, у І\ожному се
местрі по 18 лекцій. ОтJІ\.е цілий І\урс викладається в розмірі 
72 ЛеІtЦій. 

ІІІ. СПЕЦІЯЛЬНІ КУРСИ 3 ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ. 

А. П р а к т и ч н а ф о т о г р а ф і я. 

І-\:урс односеместровий і складається з 9 леІ\Цій. l{ypc 
охопл1оє цілий ЦИІ\Л модерної техніІ{И фотографування. Ме
тода ВИІ{Ладу є приступноІо для всіх. Завдання н:урсу: 1) під
готовити техніr~а фотографа, 2) поглибити знання фотографа 
практит-~а теоретичними відомостями· і 3) зокрема подати Грун
товні ~асади елементів фотографії фотограф-у-аматору. 

ІіоротІ\З. програма І< уре у є наступна: 

Головні частини фото-апарату. Типи фото-апаратів. Помічні при
строї. Послідовність при роблепні знятиа. Норотиий перегляд ріsіІих 
фотографій. СпрацюваІПІЯ' світлочулого матеріялу при фо·гографуванні. 
Виправлення хибнІ·ІХ неrативів. Процес позитивний і його хеміам. Зfілh
Іпеннл й зменшення і потрібні дл л цього апарати. Тонування П ио.:тІьо
рування. Роблення иольорових діяпозитивів. Норотиий нарис rспро
дуиційної tехпіни. 

Б. О л і й н и ц т в о. 

І-Сурс подає підвалини модерної техніІ\И олійництва і ви-
1\ладаєтьс.я: остільІ\И популярно, що є приступним і для осіб з 
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напівсередньою освітою. Поруч з описом модерної фабричної 
апаратури в окремих відділах курсу ознайомлюється з папів
доморобними та доморобними споообами· праці, що є розпо
всrоджені на Україні. Курс може бути однаково І\орисним m\. 

для техніІtа-практина, так і для осіб, що бажають шляхом по
заочної освіти набути собі новий q)ax техніна-олійника. Тяг
неться курс один ее:местр і сr\ладавться з 9 лекцій. 

:Н:ороТІш програма його т&Ка: 

Рослинні олії. Найголовніші олійні рослини; о.чіііні рослини сnс
ціяльно унраїнсьних земель. Способи добування олії. Очи1цення насіння. 
Розмелювання насіння. Нагрівання дерти з насіння. Гнічення дерти 
з насіння. Очищення сирової о:Іії. Улаtuтування олійниці при спосабі 
гнічення дерти з насіння. Енстранція олії. Злагоди для енстранції олій 
та влаштування олійниць для праці цим способом. Бідпадки при добу
ванні рослинних олій. 11орівнnння різних способів добування о :І ій. 

В. П р ак ти ч н е м и л о в а р ст в о. 

Слухання цього курсу є доступним для І\ожного, навіть з 
нижчою освітою. Сr\ладавться він з 8 лекцій, які висилаються 
протягом 1 семестру. Метою І\урсу в дати ви~ерпуючі теоре
тичні заr\лади і практичні поради з технольогії миловарства. 
І\.рім ф.абричного ми~11оварства окремі розділи І{урсу знайом
лять також s дом·оробними та папів-доморобними способа1.·rи 
праці. 

Ropon<a програма цьоrо курсу: 

Властивості мила. Сирів ці в миловарстві. Стужені олії. І-Іеорга
нічні сирівці .... ~паратура та матинове урядження в миловарстві. Перс
ховання сирівців та їх очи:стна. rІ'ехніна вироблення мила. Процес обми
лення. Процес творення мила: а) нлеєве мило, б) ядрове мило, в) вапів
ядрове мило, г) білення мила, r) транспарентні мила, д) срібне мило, 
е) виріб туалетних мил, ж) медичні мила, а) мильні порошни. 

Г. Осн о ви з ага ль ної та пр а It тичної рад 1 о
техніки. 

І-\урс мав на увазі протягом 1 семестра в 9 лекціях допов
нити, поглибити· та привести до укінченої системи теоретичні 
та праr\тичні відомості з галузі радіотехніки: 1) фахових тех
ніr{ів та монтерів радіослужби, 2) тих осіб, що бажають стати 
евідомими, фахово-освіченими радіоаматорами і докладно за
своїти фізичні підвали"Ни та технічні засоби радіовисилання 
та радіоприймалня. Для студіювання І{урсу потрібно мати за
гальне знайомство s наукою про е~лектричність та основа:ми ма
тематики. 

RyiiO складається а наступних розділів: 

Вступні відомості з фізини та елентротехні~<и. Фізичні основи ра
діотехніни. Витворення незагасальних вібрацій. Радіоприймання. Основні 
типи лямпових приймальнинів. Радіогоніометрія. Норотні хвилі. Антс~ни. 
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Помічні пристрої та :уряТJ,ження. Історичний нарис радіотехніии, напрям 
і nерспентини її сучасного розвою. 

r. о бр о б лення шкіри. 

МетоІо курсу є дати rрунтовне ознайомлення з модерною 
технікою оброблення пшіри. Rypc односеместровий 1 СІ{Лада
ється з 9 лен,цій. Поруч з теоретичним освітленням кожної 
операції оброблення ШІ-\іри курс місТИтиме і практичні рецеп
турні матеріяли. Студіювати І-\урс можуть особи з напів-се
рсдньоІо освітою. 

Головніші ча.стmІи цього курсу: 

Вода в гарбярстві. Шніра, її анатомія, фізичні та хемічні власти
вості. Шніра різного походження. Нонсерnування шніри. Підготовна 
шнір до чиньби. Гарбнини та їх здобування. Різні способи чиньби шніри. 
Одерrнаннп різних rатуниів шніри: підошnа, верхній товар, замша, 
лайна і т. інш. ТовІцування шnіри. Білення шніри. Барвлення шнір. 
Сушення й апретування шнjр. Різні торговельні rатунни шніри. Гігієна 
чиньбарень. 

ІІ~ТІАТА ЗА НАВ1.1АННЯ. 

УТГІ не є номерційним підприємством. Але він не є і благодійною 
установою. Зв'язані з навчанням у ньому витрати мають понриватися 
з плати студіюючих за навчання та за нниїн:ни і ленції. З огллду на те, 
одначе, що притягнений до навчальної праці в УТГІ ленторський персо
нал УГА. забезпечений утриманням від А.надемії і тому працює в УТГІ 
безплатно, УТГІ має змогу установити танси плати для студіюючих 
в таному розмірі, щоб понрити тільІПІ ті видатни, яні зв'язані лише 
з переuеденннм т~хніии навчання (друи та розсилnа ленцій ~ організація 
· лябораторій і багато іншого). 

Через це навчання-в УТГІ, беручи під увагу його широні програми, 
ноштує значно менше нііІ' в будь-яні й іншій шнолі подібного типу. 

ТаRси оплат за навчання наступні (в чссьІ.;ІІХ 1:оропах): 

А. І-І а в і д д і л ах: 

На Асроно~ttічно-Л ісово~иу відділ, і: 

ВпІ-Ісове . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .-*) 
За навчання (за семестр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.
За підручвини (за семестр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.-

На E~oн,o.,~tiчнo-Hooneprtmuвнo~tty відділі - тан само ян j на Аrро
номі чно-Лісовому. 

На Х е.міпо-Технологічно.му відділі: 
Вписове . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .-
За навчання (за семестр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.
За підручнини (за семестр) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 .-

Б. Н а ф а х о в и х н у р с а х. 

На ~ypca;r; бухгалтерії: 

Вп1rсове ................................... . 
За навчання (за цілий нурс) ............... . 
За підручники (за цілий нурс) ............. . 

25.-
50.-

110.-

*) Вписове платиться лише один раз, перед початном студій. По
чинаючи з другого семестру платиться лише за навчання та за підручнини. 
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На ~урсах -коІипроль-асисІnеІиntо: 
Вписове ...................... · ............. . 
За навчання (за цілий нурс) ............... . 
За підручни:ни (=3а цілий курс) ............... . 

На n,ypcax гро.лtадсьІіо і аtроио.мії: 
ВпІІсове ................................... . 
За навчання (за цілий нурс) ............... . 
За підручнини ........................... . 

В. З а І:\ у р с и з о н р е м и х п р е д :-.t е т і в. 

За -курс .м.иловарсІnоа: 
Вп11.сове ................................... . 
За підручнии ............................. . 

За 1;урс обробленн.ч, uo;,:pu: 
]3ПllCOBe .•......•.••.•...•... · .•. • . · · · · · · · · • 
За підручнии ............................. . 

За нурс пра~Іnuчної фопzоtрафіі: 
ВпІ·Ісове ................................... . 
За підручнии .... : ........................ . 

За n,ypc радіопzехпі~и: 
Впtrсове ................................... . 
За підручник ............................. . 

За n-ypc олійпицпtва: 
Впrrсове ................................... . 
3а підручнии ............................. . 

За п-у ре одно і з чyJscux .r.t.aв ( англійсьної, ні.~rецЬІ-\ОЇ 
або французьної): . 

В·п1rсове .................................... . 
За підручник ............................. . 

ПересилІ'а підручни-nів за ноu1т УТГІ. 

25.-
50.-
80.-

25.-
50.-

'100 .-

20.-
20.-

20.-
25.-

20.-
20.-

20.-
25.-

20.-
20.-

20.
'150 .-

llpи інднвідуальноl\Іу листуванні з ленторами студіюючий має або 
долучати длн відповіді на свого листа міл-tнз.родній поІптовий -nупон 
на налРїкпу суму, або оплачувати в нінці 1-=ожного семестру рахунон 
нанцелярії УТГІ за переслані fіому листи. 

/1\урнал u1нільного листування висилається НОїІНІому студіюючому 
безплатно. 

Ножний, хто Gуде зачислений в студенти чи nурс~нти ).ТТГІ разом 
з повідомленням про зачислення дістане інструкції, в який найдешев
ший та найзручнінпІй для нього спосіб він має пересилRти до УТГІ на
лежні з нього Г}JОШі. 

ПРАВІІt-ТІА 

прпііо:\ІУ ст)·дентів та Rурсnптів до УRраїнсьІ~ого Технjчно-Господарського 
ІпстІІтуту по3аочпого Іrавчанпя ПJНІ УІLраїнсьІ,Ні І1осподарській Акодеl\Ііі 

в ЧСР (У'fГІ). 

1. Студентами фахових відділів Унраїнського Технічно-Господарсьиого 
Інституту позаочного навчання при Унраїнсьній Господарсьиій Ана
демії моn\уть бути зараховані особи без ріжпиці віиу з заиінчАною 
середньою освітою (rімнааія, реальна ШІіола, учительський інститут, 
середня с.-г. і технічна шиола, tJ нляси духовної семінарії та інші 
рівні їм по загальній освіті шноли). 

2. Особи, що не мають занінченої середньої освіти, не молодuІі 17 літ, 
моn\уть записатися нурсантами на будь-який з фахових відділів 
УТГІ або на вужчі фахові курси чи на окремі предмети (один чи 
денільна) з числа тих, що винладаються в УТГІ. 
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3. І{ урсаити фахового відділу студіюють предмети вибраного відділу 
на рівних правах з дійсними студентами Інституту. ГІісля пред
~.тавлення свідоцтва про здачу іспитів за повну середню шнолу чи 
після занінчення матуральних нурсів при УГА вони набувають всіх 
прав дійсних студентів УТГІ, при чім їм зараховується силадені 
іспити і винопані вправи. 

4. Прохання про прийняття под:нотьсл на ім'я Рентора Унраїнської 
Господарської Анадем:ії - Подєбради, "LJCP. 

5. В проханні мусить бути зазначено на яний відділ УТГІ прохач бажає 
вступити дійсни:\І студентом чи нурсантом, або на Рний вужчий фа
ховий нурс чи онремий предмет бажає записатися, нрім того - він, 
національність, державну приналежність, освіту, точну адресу нан
дидата, та яні принладено донументи. 

6. До прохання додаються тані донументи: 
а) власноручний опис життя, 
б) свідоцтво про освіту, або урядово засвідчену нопію його, а 

мимо того ще одну власноручно засвідчену нопію цього 
свідоцтва і 

в) три фотографічні нартни нандидата. 
7. Після одержання повідомлення ВІД напцелярії Унраїнсьної Госпо

дарсьної Анадемії про зачислення в студенти чи нурсанти фахового 
відділу УТГІ, :кандидат має надіслати на адресу :канцелярії Унра .. 
їнсьної Господарсьної Анадемії: 
· а) вписове в сумі 100 нч., 

б) за навчання за перший семестр 150 нч., та 
в) на оплату підручнинів, що мають висилатися йому про

тягом першого семестру: по онремій та11сі. 

ПРИJJІТКА. Плату аа навчання та за підручнини на фахових від
ділах мопнІа висилати рівними місячними ратами про
тягом перших чотирьох мj ся ці в нотиого семестру 

8. Після одержання таного ж поnі:хомлення від нанцелярії Унраїн
сьної Господарсьної Анадемі'і, особи, Іцо будуть прийняті на вужчі 
фахові нурси, надсилають: а) вписове в сумі 25 нч., б) за навчання 
від 25 до 100 нч , згідно тансам на ріжні нурси, та в) на оплату під
ручнинів, 1до будуть їм висилатися, по онремій тансі. 

9. Особи, що запишуться на онремі предмети, після одержання пові
домлення від нанцелярії Унраїнсьної Господарсьної Анадемії про 
допущення їх до студіювання цих предметів, надсилають: а) вписове 
в сумі 20 нч. і б) аа підручннни а ножного предмету згідно а онре
мою тансою. 

10. За внесену плату за підручвини студіюючий одержує всі ленції (під
ручнини) з усіх предметів відділу чи онр~мо~о нурсу, на яни~ він 
ааписався, та журнал листування професорІв 31 студ1юючими. Вс1 по
штові видатни по індивідуальному листуванню з лентором студіюю
чий оплачує онремо. 

11.. Особам що своечасно не прислали плати аа навчання і аа.,підручнини, ' . . 
припиняється в:исилна ПІдручнинІв. 

12. По одержанні від студента чи нурсанта фахового відділу чи вужчих 
фахових нурсів вписавого і плати за навчання, їм висилається ле· 
rітимація а фотографічною нартною, правила проходження нурсу 
і в певній послідовності ленції та журнал листування. 

13. Особам, що аапишуться на онремі предмети, після внесення належ
ної плати висилається посвідна про зачислення їх нурсантами та 
в певній послідовності ленції (підручнини). 

1.~. Витрати, ав'яаані а працями студентів чи нурсантів в лябоJ?аторія:с: 
чи набінетах УГА, панриnаються нимионремо по встановлеmй танс1. 
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ПРАВИЛА ПРОХОДЖЕННЯ RYPCY В УТГІ. 

1. Студенти й иурсанти .УТГІ мають студіювати предмети навчання 
та переводити праитичні вправи порядком і в послідовності, що 
встановлені дотичними факультетами УГА. 

2. Порядон і послідовність студіювання встановлюються по семестрах 
і по иожному предмету онремо. 

3. Нормальне тривання ножного семестру визначається в чотири мі
сяці, але цією нормою час студіювання не обмежується і цілком 
залежить від самих студіююr.Іих. 

4. Студіювання предметів полягає у вивченні їх теоретично та в само
стійних розв'язаннях тих завдань, що їх виконує студіюючий на 
підставі загальних запитань, надрунованих в ленціях чи долучених 
до підручнинів, а танож і на основі додаткових спеціяльних запи
тань відповідного леRтора. 

5. Зазначені завдання студі1оючі розв'язують у тій послідовності, в 
яні й вони подаються в ленціях і підручнинах~ Але лентор, присто
совуючися до індивідуальности ножного студіююч9го, може зміняти. 
ян ті завдання, що їх подається в ленціях і підручнинах, так і їх 
пор ядон. 

б. Важливим аасобом навчання, ян і контролем студіІавання в УТГІ, 
є навчальне індивідуальне листування ленторів із студіюючими. 

Це листування полягас в наступнім: 

а) в реrулярнім надси.:~анні студентом чи курсантом винонаних нпми 
писемних завдань згідно з загальним планом проходження дотич
ного предмету, в розгляді цих завдань лентором і поверненні їх 
студентові чи курсантові з зауваженнями та вназівнами лентора; 

б) в онремих 3апитах та бажаннях роз'яснень з бону студіюючих 
(в межах предеметів навчання)~ на яні лентор подає відповідь або 
індввідуальна - онремим листом. нождому студентові чи нурсан
тові, або колентивно - в журналі шнільного листування; 

в) в онремих індивідуальних завданнях або поясненнях, які лентор 
дає студіюючому. 

ПР IJ Л1 ІТ К.4. '1) В листуванні з лекторами студіюю чі мають вислов
люватися ясно й доRладпо, а писати - чи, зглядно~ 
нреслити - читно. 2) Листи надсилаються на ім'я від
повідного лентора через нанцелнрію УГА. 

? . В додатон до індивідуального листування, між ножним поодиноним 
студіюючим та лентором УТГІ ведеться танож нолентиnне листування 
через спеціяльний журнал шнільного листування, де професори 
дають відповіді на типові аапитання, pin{Hi поради~ інструнцlЇ і т. д. 

8. До іспиту з наїнного предмету студіюючий допуснається тіль ни після 
того, як він у належній послідовності подасть відповіді на всі пзстав
лені йому лентором запитання та винонає належні прантичні вправи. 

9. До фахового іспиту студіюючий допуснається тіль ни після того, ян 
він снлав іспити а усіх предметів та винонав встановленим поряд
ном прантичні вправи. 

10. Коли студіюючий фахового nідділу не поновить. вчасно впису на даль
Іnий семестр, то виси.цна йому ленцій і листування з ним припи
няються, а через півроку після цього він вважатиметься вибувтим 
а УТГІ і знов вступити до УТГІ зможе тільни в загальнім порядну 
-·- на підставі Правил прийому. -
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ПРАВИЛА 

ІІрО СRЛВДСІlПЯ icnитjn і Bllpan В УкраЇПСЬКОі\ІУ ТсХНЇЧНО•ГОСПОД8.рСЬRО1Н)" 

ІІІС~ІІТ}'Ті. 

1. Іспити з оиремих предметів на фахових відділах УТГІ відбуваються 
в послідовності, встановленій Професорсьними Радами відповідних 
фанультетів Унраїнської Господарської Анадемії, і переводяться 
ааочно шляхом писемних запи·rань лектора і доRJІадних писемних 
відповідів студента. Нрім подачі писемних відповідів, студенти му
сять винонати з деяних предметів, визначених відповідними факуль
тетами Унраїнсьиої Господарської Анадемії, таиож певні контрольні. 
завдання. 

2. Відповіді оцінюються лентором по двобальній системі - <<задоволь
няюtІе>> або <<незадовольпяюче>>. 

3. Ноли студент одержить при іспиті <<незадовольняюче>>, то він може 
силадати цей іспит повторно до трьох разів, у час, встановлений по 
згоді з лектором. 

4.. Після зложення і_спиту з певного предмету студентові на його бажання 
видається свідоцтво, підписане лентором та керівнином відповід-
ного відділу ~1ТГІ. . 

5. Прп бажанні студент може силадати іспити і усно у дотичного лен
тора або у осіб, уповноваїнених на те відповідним <І>акультетом Унра
їнської Господарсьної Академії. Про усне силадення іспитів від
мічається в іспитовому свідоцтві. 

6. Практичні вправи відбуваються або позаочно, і в цім випади у по
лягаlоть в писемних відповідях студента на предложені лентором 
завдання, або ж під безпосереднім нонтроJІем педагогічного пер
соналу Академії чи осіб або установ, уповноnаїксних ва те від
повіцним Фанультетом Унраїнсьної Господарсьної Анадемії. 

ї. Студенти, що позаочно силали всі іспити по програмі фахового від
ділу, дістають свідоцтво про простудіювання дотпчного відділу УТГІ 
за підписом Дирентора УТГІ та ксровнина відповідного ніцділу. 

8. Ті студенти, що захочуть дістати фаховий диплом, ма1оть додатново 
силасти випуснний усний іспит перед спеціяльною Комісією відпо
відного відділу Унраїнсьного Технічно-ГосподарсьІ-\ого Інституту. 

9. До зазначеного в п. 8. випускного іспиту допуснаються тільнп ті 
студенти, 1до снлали ісппти з усіх предметів відділ~" та під нонтро
лем лекторсьного персоналу .Анадемії або уповноважених на те осіб 
винонали необхідні пран·гичні вправІ-І, або ж відбуJ,И ветановлену 
практину в ·підприємствах чи установах. 

10. ВипуснІНІй іспит полягає: а) в уснім іспиті з головннх фахових пред
метін відділу; б) в обороні винонаних студентами з прпзначення 
відповідного відділу УТГІ писемної праці або nроєнту. 

11. У фаховім дипломі, нрім наданого титулу (див. § 8 Статуту УТГІ), 
зазначається успішність силадення усних іспитів та успішність обо
рони проєкту чи писемної праці по трьохбальній системі - <<дуже 
добре>>, <<добре>> або <<Задовольняюче>>. Цей диплом підппсує Дирен
тор УТГІ та нерівнии відповідного відділу. 

12. Ноли Номісія не визнає випусиний іспит за снладений, то наядидат 
може знов стати до іспиту в час, призначений відділом УТГІ, але 
загалом не більше трьох разів. 

13. Встановлені в попередніх параграфах порядок переведення іспитів 
та спосj б оцінии знань мають силу і на вужчих фахових нур сах, але 
а наступними ріжиицями: 
а) випуснні іспити відбуваються на тих иурсах, для яиих це буде 

визнано обовяаковим; 
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14. 

б) на таких випуснних іспитах не вимагається ні писемної праці, 
ні проєнта. · 

Встановлені в § 1 -. 6 цих правил порядон переведення іспитів та 
способів оцінии знань мають силу і для нурсан1·ів, що студіювати
муть поодиноІ:\і предмети. Про успішність зложення нурсантами 
іспитів їм видаr.ться свідоцтво за підписом лентора відповідного 
предмету та нерівнина відділу УТГІ. 

ЖУРНАЛ ІІІКІЛЬНОГО ЛИСТУВАННЯ УТГІ. 

В системі позаочного навчання УТГІ Журнал Шнільного Листу
вання є навчальним засобом, подібним до нолентивно-rрупового навчання 
в шнолі і служить в нолентнвно-І'руповому позаочному навчанні для 
зносин професорів із студі1оючими. 

11\урнал має під оглядом педагогічним об'єднувати студіюючих від
повідних фахових відділів та нурсів УТГІ в онремі rрупи, зв 'язані спра
вами студій, з метою лобудження їх до антиnного змагання в студіях 
та взаємного винориставня студійного досвіду. 

Зміст журнаJІУ обіймає тані матеріяли: 
1) Ш кі.льно-ад.міністраційні: повідомлення, оголошення та розпоряд

ження Диренції та нерівнинів фахових відділів УТГІ в справах, яні 
торнаються навчання на відділах та курсах.· 

2) Ш'Ііі.льно-навчальні: а) вназівни і роз'яснення професорів відповід
них предметів в процесі пр античного навчання з цих предметів, б). гру
поnа оцінна типових праць студентів та нурсантів, що їх вони вино
нують ян писсмні завдання по пляну навчання, в) групові nідповіді 
професорів поодиноних предметів на типові запити студентів та нур
сантів, а таноrн на ті поодино;ні запити, відповідь на я~і моrне мати 
навчальне значіння з відповідного предмету для всіх студентів чи 
нурсантів, г) евентуально ппсемні праці студентів чи курсантів, на
писані на дану професором тему в формі самостійної і ориrінальної 
роботи, подібно до семінарних праць, з обміном думок студіІоючих 
з приводу праці, з резюме та оцінною професора. 

3) 1/еофіційні cІnrunn~i і за~ніпи;и: а) загальні педагогічні та методологічні 
статті, пристосовані до студійних потреб студентів та нурсантів УТГІ, 
б) інформаційні матеріяли про навчальну чинність УТГІ та працю 
студентів і курсантів. · 

Разоl\1 із журналом при.логою висилаються в певній послідовпості 
і лен:ції з тих предметів, на яні студент чи нурс~нт записався. 

'-E{"OORAF'IE. РRІІНА-ХІІІ. 881'1 
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