Hästi õppida on kergem kui keskpäraselt

Talvise eksamisessiooni
õpised
Talvine ek sa m isessio o n on seljataga. Sessiooni üheks positiiv
seks tulem useks o li see, et ta võimaldas igal üliõpilasel, veenva
malt kui ig a su g u n e selgitustöö,, jõuda selgusele selles, kas tema
töömeetod sü g isse m e str il vastab kõrgema kooli nõuetele, ja
ammutada s iit k asu lik k e õpiseid edasiseks tööks. Muidugi, kolmekümnekuuel «hea õnne» peale lootnud üliõpilasel, keda eksami
sessioon värskend ava tuulepuhanguna instituudist välja kandis,
on saadud k o g em u stest nüüd juba hilja Õppida. Nendel aga, kellel
eksamisessioonil te k k isid võlad, tuleb sessioonist teha tõsised jä
reldused ja lik v id e e r id a võlad tähtajaks.
Eksam isessioonist tuleb ammutada õpiseid ka õppejõudude
kollektiivil ja ü h isk o n d lik el organisatsioonidel, kelle töö samuti
peegeldub se ssio o n i tulem ustes. Need tulemused^ aga panevad
mõtlema. K u sk il p ea b olem a midagi katki kui üliõpilastest, keda
poole aasta jo o k su l päev-päeva kõrval õpetati ja juhatati, sessioo
ni alguseks enam k u i 8 0 inimest ei pääse eksamitele arvestusvõlgade tõttu, ü le veerandtuhande saab eksameil nõrku hindeid, paar
kümmend k artlik um at a g a ei julge üldse ilmuda eksamile. Võr
reldes eelm ise õ p p ea a sta talvise eksamisessiooniga õppeedukus
osutus m adalam aks 7% võrra. Sessiooni lõpuks oli ainult päevases
osakonnas ü le 3 7 0 ü liõp ilase koormatud arvestus- ja eksamivõlgadega, kusjuures rekordiline arv võlgnikke oli matemaatika-,
füüsika- ja ehitusm ehaanika kateedritel. Õhtuse osakonna üliõpi
lastest omas v õ lg n e v u st enam kui 40%.
Need tulem u sed näitavad, et väga suur arv üliõpilasi, vaata
mata õppejõudude püüdlikkusele, töötas sügissemestri jooksul
täiesti ebarahuldavalt. S e e tõsiasi kõneleb kõigepealt kasvatustöö
puudustest ü liõ p ila ste hulgas, kellele pole suudetud sisendada
õiget töötahet ja arusaam ist oma ülesannetest.
Sellepärast
on kasvatustöö m eeto d ite parandamine ja selle töö kvaliteedi
tõstmine kah tlem ata üks esmajärgulisemaid ülesandeid instituudi
õppejõududele ja üh iskond likele organisatsioonidele.
Inimesi e i saa a g a ü le öö ümber kasvatada. Sellepärast, kui
tahame tõsta õp p eed u k u st juba kevadsemestril, osutub vist küll
paratamatuks rö ö b iti kasvatustöö meetodite revideerimisega tõhus
tada ka õppetöö m eeto d eid ja leida teed üliõpilaste õppealase töö
aktiviseerimiseks.
Möödunud ek sam isessioon i tulemustest tuleb teha järeldus, et
peamiseks p u u d u sek s T P I õppetööprotsessis on vähene nõudlik
kus üliõpilaste töö v a stu semestri vältel. See asjaolu loob olu
korra m is võim a ld a b ü h el osal üliõpilastest jätta täitmata jooks
vad tööülesanded. M e ie instituudis on võetud üliõpilaste õppedistsipliini m õõdupuuks ainult tema osavõtt õppetundidest, mitte
aga see, k a s ta se m e str i kestel töötab süstemaatiliselt või mitte,
õppematerjali lä b itöötam in e harjutustundideks, koduste ja kont
rolltööde õ ig e a e g n e täitm in e jne., mis Õieti moodustab üliõpilase
töö raskuspunkti, k õik see nagu ei kuulu enam õppedistsipliini
raamidesse ja on jä e tu d ainuüksi kateedrite, viimastes aga mõni
kord ainult a ssiste n tid e hooleks, kellel puuduvad tõhusad vahen
did tööst k õ rv a leh o id u ja te mõjutamiseks. Teaduskondade dekaanid
ja ühiskondlikud organisatsioonid aga tegelevad nende küsimus
tega vähe ja ei osu ta ta kateedritele peaaegu mingisugust reaalset
abi. M õnedel rühm akolm tkutel noorema kursuse õpperühmades
puudub is e g i ettek u ju tu s oma ülesannetest rühma õppedistsipliini
kindlustamisel. S o o v id a jätab ka rühmahooldajate töö, millel puu
dub pidevus ja sü g a v u s.
Üliõpilaste ise s e isv a töö tõhustamiseks alanud kevadsemestril
on tarvis e t k a teed rid veelkord põhjalikult läbi arutaksid kõik
selleks olem a so lev a d võim alused ja need ka tegelikult ellu viik
sid, K õigepealt on tarvis tihendada koostööd loengukursust kor
raldava lek to ri ja harjutustunde teostavate assistentide vahel, et
õigel aial avastada ja kõrvaldada lüngad üliõpilaste teadmistes.
Võibolla osutub otstarbekohaseks hakata noorematel kursustel,
eriti esim esel
suu rem al määral praktiseerima ka üliõpilaste
küsitlemist harjutustundides, et suurendada kontrolli nende töö
üle kodus
õpp ep rogram m i üksikute osade läbivõtmise järele
õppejõudude p o o lt teostatavad kontrollkonsultatsioonid võivad
samuti pakkuda h ä id võim alusi üliõpilaste koduse iseseisva töö
ja Õppematerjalist arusaam ise kontrollimiseks. Õppetöösse pealis
kaudselt su h tu ja te, k odustest ja kontrolltöödest kõrvalehoidjate
osas tuleks aga se n ise st otsustavamalt rakendada niisuguseid abi
nõusid n a g u sed a on vabal ajal korraldatavad täiendavad harjutusiunnid, k o d u tööd , konspekteerimisülesanded jne.
Et viim ane abin õu õppejõududele ei kujuneks ülejõukäivaks ja
annaks soovitu d tulem usi, selleks on tarvis, et teaduskondade
dekaanid k e v a d sem estril kateedrite ettepanekute alusel teeksid
õppetöös m ah ajäävatele üliõpilastele osavõtu kõigist neile korral
datavatest ü ritu stest kohustuslikuks ja efektiivsete abinõudega
kindlustaksid s e lle kohustuse täitmise. Kui siis ka instituudi
direktsioon ü liõ p ila ste õppedistsipliini all hakkab nägema mitte
ainult õpp etu nd idest osavõtu kohustust vaid kohustust selle kõr
val õigeaegselt tä ita ka kõik õppetööst tulenevad ülesanded, võik
sime ehk oodata, et kevadine eksamisessioon annab paremaid
lõpptulemusi kui andis talvine.

õpp eaasta alguses astusTPI-sse
m itusada keskkooli lõpetanut, et
alustada õpingute lõppfaasi alal,
m illele pühendatakse kogu oma
järgnev elutegevus. Aastad, mis
tulevane insener pühendab õpin
guile instituudis, on otsustava
tähtsusega tem a edasise elutee
kulgem isel. Seega nii riigi kui
ka üliõpilase enda isiklikud hu
vid nõuavad õpinguaastail täis
väärtuslikku pingsat tööd.
õppim ise, nagu m istahes teise
gi vaimse töö juures on edu põ
hiliseks eelduseks
m aterjalist
arusaam ine. A rusaam atu m aterja
li meelespidam ine on raske ja
viljatu, arusaadav jääb aga k e r
gesti meelde. Kuid arusaam ine
ei ole veel küllaldane vastava
distsipliini omandamiseks, vaid
on vaja kindlaid teadm isi. A ru 
saam ine piirdub üldiste ideedega
ja kujutelm adega, teadm ine aga
tähendab konkreetsete nähtuste
kvantitatiivsete vahekordade head
tundm ist ja meelespidamist. Sel
les osas üliõpilased sageli eksi
vad, pidades arusaam ist juba
teadm iseks. Nii arusaam ine kui
ka teadm ised on aga viljatud, kui
neid ei osata loom inguliselt ra 
kendada praktiliste ülesannete la
hendamisel.
Viimast vilumust
om andatakse peam iselt isiklike
kogem uste najal.
Loeng aitab aru saada antud
distsipliini põhialustest. Loengu
m aterjali järjekindel igapäevane
iseseisev läbitöötam ine õpiku ja
teiste raam atute kaasabil kinnitab
ja avardab vajalike teadmiste
varu. Laboratoorium is, ülesanne
te lahendam ise ja
projektide
koostamise juures omandatakse
teadm iste praktilise rakendam ise
kogemusi.
H arjum us täita järjekindlalt
iseseisva töö ülesandeid omab ot
sustavat tähtsust tulevase insene
ri väljakujunem isel.
Instituudis
tuleb üliõpilasel
töötada palju
iseseisvam alt kui keskkoolis. Kui
ta seda ei tee, siis on m ahajää
mine paratam atu. Instituudis ei
teostata igapäevast töö kontrolli.
Üliõpilasel on võim alus — aga
seda enam ka kohustus — tööta
da iseseisvalt, see tähendab tõesti
õppida.
Peab meeles pidama, et õppi
mine instituudis ei ole kerge töö
ja m uutub seda raskem aks, mida
rohkem üliõpilane lubab tekkida
lünki selles töös: iga läbitöötam a
ta loenguga, h arjutusega või la
boratoorse tööga seob üliõpilane
endale kaela raskuse, mis varem
või hiljem hakkab teda allam äge
kiskum a, kui seda õigel ajal ei
taibata. Seevastu igapäevase jä r
jekindla iseseisva töö juures
om andatakse m aterjal süstem aati
liselt, «elatakse sisse» vastavasse
distsipliini ja selle põhjalik oman
damine ei tekita enam raskusi
vaid üm berpöördult, pakub töö
tajale su u rt huvi.
Nõukogude insener ei saa olla
kitsas spetsialist. Tal peab olema
avar üldteaduslik ettevalm istus ja
lai silm aring. Teadus ja tehnika
ei seisa p aigal vaid areneb pide
valt ning rikastub uute avastus
tega ja teooriatega, millede süga

vam mõistmine nõuab üldteaduslike distsipliinide — matemaati
ka, füüsika ja keemia — head
tundm ist. Noor üliõpilane algab
ki nende distsipliinide õppimise
ga oma tööd instituudis. Selle töö
tulem ustest sõltub suurel määral
üliõpilase edasise õitsengu kui
ka praktilise tegevuse edu. Seega
on mõistetav, miks nooremate
kursuste üliõpilased eriti hoole
ga peavad õppima üldteaduslikke
distsipliine.
Paneme talvise eksamisessioo
ni põhjal näitena tähele, kuidas
tulid selle vastutava ülesandega
toime mehaanika- ja ehitusteaduskonna I kursuse üliõpilased, kes
kuulasid füüsikat möödunud se
mestril. Selliseid üliõpilasi oli
188 (ilma rühm ata E-15v). Kõik
nim etatud üliõpilased asusid sep
tem bris tööle vastava teadmiste
pagasiga, mille kogus ligikaud
selt kajastub keskkoolide või vas
tuvõtu eksamikomisjoni hindeis.
188 üliõpilase seast võeti vastu
ilma eksamiteta 43 (medaliga
keskkooli ja kiitusega tehnikumi
lõpetanud); 35 üliõpilast said
vastuvõtueksamil füüsikas hinde
väga hea. See, eelduste kohaselt
parim kontingent moodustab 58%
üldarvust. Hea hindega astusid
Instituuti 57 üliõpilast ja rahul
dava hindega — 23 üliõpilast.
Nimetatud rühmade esimese se
m estri töötulemuste näitajad füü
sikas talvisel sessioonil kujunesid
järgmisteks:

ehitustehnikumist), Hlnno (EA-14,
Tallinna
maaehitustehnikumist)
ja Aamisepp (MA-16, Tallinna
Kommunaalehitustehnikumist).
Nende üliõpilaste laiskus ei ole
häbiks mitte ainult instituudile,
vaid ka koolile, mis andis nen
dele diplomi kiitusega.
Keskkooli m edaliga lõpetanute
auks tuleb märkida, et ükski
nendest ei õiendanud eksamit alla
hea hinde. Suure pettumuse val
mistasid aga need viis üliõpilast
— Are (MT-14), Eha (EV-13),
Veisserik (MA-16), Kerik (ME-13)
ja Tuiman (ME-13) — kes vastu
võtueksamil näitasid väga häid
teadmisi, kuid jätsid semestri
jooksul töö lohakile, mis võiski
lõppeda ainult allamäge mineku
ga, nende teadmised eksamil olid
nõrgad. Sama kehtib ka teiste
nõrkade üliõpilaste, nagu Ruuben
(MT-14),
Kengsepp
(MT-14),
Luup
(ME-13),
Müürsepp
(ME-13), Helemäe (MS-12), Methusalem (MS-12),
Katselkovitš
(MS-12), Nõmmik (EV-13), Tsengov (EV-13), Allikmäe (EA-14)
jne. kohta. See on tõsine hoiatus.
Kui nõrgad üliõpilased otsusta
valt ei paranda oma suhtumist
töösse, tekib tõsine kahtlus, kas
nad on suutelised omandama kva
lifitseeritud inseneri kutset. Vas
tuse sellele küsimusele annab ke
vadsemester.
Kokkuvõttes peab märkima, et
talvise eksamisessiooni tulemused
olid ilmselt nõrgad, mitte ainult
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Tabelist nähtub, et keskkooli
de ja meie vastuvõtueksami ko
misjoni hinnetes kajastub üliõpi
laste õppeedukuse tendents: ena
mik eksamiteta vastuvõetute st ja
heaks või väga heaks hinnatud
üliõpilastest on õigustanud nen
dele pandud lootusi ja õiendasid
ka instituudis oma esimese eksa
mi füüsikas edukalt, nagu Abel
(MS-12), Lauringson (MS-12),
Kask (ME-13), Kroon (ME-13),
Paom ets
(MT-14),
Velmre
(MT-14), Peiker (MA-16), Lind
(E -ll), Jänes (E -ll), Ratassepp
(E -ll), Erima (EA-14) ja teised.
Rahuldava hindega vastuvõetute
seast ei suutnud aga keegi ülesse töötada väga hea hinnanguni
nig 39,5% langesid isegi m itte
rahuldava tasemeni.
Oli ootamatu, et ilma eksami
teta vastuvõetute seast neli üli
õpilast ei võtnud vaevaks füüsi
kat rahuldavalt ära õppida. Need
olid: Haugas (E-12, Võru tehni
kumist), Metsik (EA-14, Tartu
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näitena toodud rühmades, vaid
ka teistes. Sellest tuleb teha vas
tavad järeldused. Helilooja Tšaikovski kirjutas: «Isegi geeniuse
pitsatiga varustatud inimene ei
anna midagi suurt, isegi mitte
keskpärast, kui ta ei näe vaeva
ega tööta». Sõltumata andekuse
astm est peab iga üliõpilane ees
kätt õppima usinalt töötama. See
nõuab muidugi tahtejõudu. Vii
mast aga saab arendada visa ene
sekasvatuse kaudu.
Algul on süstemaatilisele ise
seisvale tööle mõnikord raskegi
asuda. Kuid see «käivitamise»
raskus tasub end mitmekordselt
ja hiljem selgub, et järjekindlalt
hästi õppida on üldkokkuvõttes
kergem, kui hookaupa ja pealis
kaudselt töötades saavutada kesk
päraseid tagajärgi, millised —
vastupidiselt ootustele — võivad
kontrollimisel osutuda isegi nõr
kadeks.
A. A L T MA,
prof., füüsika kat. juhataja

Kõrgema matemaatika eksamituiemustest i kursusel
H iljutilõppenud eksamisessioo
nil tu li (allakirjutanul eksamineerida kõrgem as m atem aatikas
I kursuse kõigi eesti õppekeele
ga
rühm ade,
v älja
arvatud
IM-11,
üliõpilasi.
Kolmeteist
küm nest õpperühm ast ilmus sessi
ooni jooksul eksam ile kokku 300
üliõpilast. Nendest said hinde
«väga hea» 83, «hea» 100, «ra
huldava» 77 ja .«m itterahulda
va» 40 üliõpilast. Kõige p are
mini vastasid rühm ad MM-11 ja
ME-13, kus eksam ihinnete a rit
meetilised keskmised olid vasta
valt 4,31 ja 4,04; kõige halve
mini aga rühm ad EV-13 ja 0-11
keskm istega 2,76 ja 3,10.
Võrreldes eelmise aasta talvise
eksamisessiooni tulem ustega on
kõrgema m atem aatika keskmine
eksam ihinne minu- poolt eksami
neeritud õpperühm ades langenud
3,80-lt 3,75-le, s. o. viie sajandi
ku võrra. Selline langus on pea
m iselt põhjendatav sellega, et
käesoleval aastal jäeti ära arves
tus m atem aatikas. Semestri jook

sul nõrgemini töötanud üliõpila
sed, kes arvestuse sooritamiseks
oleksid pidanud teatud miinimu
mi oskusi omandama, pääsevad
nüüd seda miinimumi omanda
mata eksamisessioonile ja suur
osa neist ei suutnud eksamieelsel
lühikesel perioodil omandada ra
huldava hinde saamiseks küllal
dasi teadmisi.
Vaatleme lähemalt rühmade
EV-13 ja 0-11 kui esimese kur
suse nõrgim ate küsimust. Rüh
mas EV-13 said eksamil 11 ini
mest «m itterahuldava» ja ainult
6 üliõpilast 23-st «hea» või vä
ga hea» hinde. Sealjuures ei ol
nud aga selle rühm a töötulemu
sed semestri jooksul sugugi olu
liselt halvemad teiste rühmade
tulem ustest. Eksamineerija arva
tes on suur läbikukkujate prot
sent selles rühmas tingitud en
ne matem aatika eksamit seal le
vinud arvamisest, et eksami ajal
on võimalik kasutada abivahen
deid ja oma pead pole vaja mee
lespidamisega koormata.
Seda
arvam ist kinnitab asjaolu, et

kui neli selle rühma üliõpilast
(Vilde, Tsengov, Tael ja Tlisler)
kelle ettevalm istuslehetedel olid
eksamipileti küsimuste vastused
väga üksikasjaliselt (lektori sõ
nade ja täpsusega) kirja pandud,
peale ettevalmistuslehtede ära
võtmist pileti küsimuste peale
peaaegu ühtegi sõna ega vale
mit ei osanud vastata ja seetõttu
läbi kukkusid ja järgnevad üli
õpilased seejärel tingimustesse
seati, kus neil abim aterjalide ka
sutamine võimatuks osutus, 4
neist üldse loobus vastamast. Sa
malaadne olukord esines “mulde
ka aasta tagasi tolleaegses rüh
mas EV-13. Kas siin on tege
mist eriala spetsiifikaga? Igata
hes peab tuleval aastal I kursu
se EV rühm ahooldaja oma hoo
lealuseid eelkäijate äparduste
eest õigeaegselt hoiatama.
Rühm 0-11 oli oma lohaka
töössesuhtumise poolest m ate
m aatikute tähelepanu endale tõin-,
manud juba semestri jooksul.
(Järg 2. lk.)

KUI SEE OLEKS MUINASJUTT

HÄSTI VEEDETUD ÕPPEVAHEAEG
TPI Kehalise
Kasvatuse ja
Spordikateeder koos Spordiklu
biga korraldasid talvisel õppe
vaheajal A egviidus ühiskondlike
instruktorite seminari ja puhke
laagri kollektiivide
ja
spordi
sektsioonide aktivistidele. Laag
ris viibis kokku ligi 50 üliõpi
last ja õppejõudu.
Laagri päevakava oli koosta
tud vaheldusrikkalt ja huvita
valt.
Ä ratusele kell 8 järgnes võim 

lemine karges talvelooduses, siis
hommikkümblus. tubade korras
tamine ja m aitsev hommikeine.
Järgnevalt kuulati tunni kestel
teoreetilisi
loenguid;
«Suusavõistluste korraldamine», «NSV
Liidu spordist ja spordisaavutustest»,
«Turism» j.m.
K ell 11
järgnesid praktilised uisutam ise
ja suusatamise tunnid. Uisutajad
eesotsas
ü liõp ilaste
N etšajevi
(L-103), M aslakovi (L-103), Sobolevi (E-105)
ja
Privaloviga

Ehitusteaduskonna üliõpilased-turistiä (vasakult alates): Ilja
Auriste (E-lOlõ), Agnes Truuvert (E-85), Lidia Tiitus (E-85), Rein
Vaiba (E-85) ja Henn Luks (E-85) stardivad Aegviidu-Nelijärve
Turismibaasist 8-päevasele 200-km pikkusele I raskuskategooria
talimatkale.

Kaunis on talvine toodus Nelijärvel

Foto J. Luige

Kõrgema matemaatika eksam itulem ustest
I kursusel
(Algus 1. lk.)
Loengutest selle rühm a üliõpila
sed puudusid sageli rohkearvu
liselt. K ohalolijaist osa ei konspekteerinud,
mõned
kippusid
isegi loengut segama. H arjutus
tundides töötasid nad väga pas
siivselt, ei valm istanud end ko
dus ette. Vaatamata õppejõudude
m eelitustele, ähvardustele jne.
olukord ei paranenud, m uretu
meeleolu kestis edasi. A lles ek
samieelsel konsultatsioonil te k 
kis rühm al tõsine mure m atem aa
tikas läbisaam ise eest (rohkemat
kui läbisaam ist, s. o. «rahulda
vat» ju mäemehed üldiselt ei
taotlegi. Viga on seejuures .sel
les, et nad ei kujuta ette, kui
palju ühe m atem aatika « rahulda
va» jaoks teadm a peab). Taga
järg: eksamile julges rühm ast
0-11 täh tajal ilm uda ainult 10
üliõpilast, neistki kaks kukkus
läbi. V aheajal üritasid veel viis
sooritada eksamit, aga ainult
ühel neist see õnnestus.
Heade' eksam itulem uste eeldu
seks on kahtlem ata küllalt ak
tiivne töö sem estri vältel. Esitan
selle väite põhjenduseks mõned
statistilised andmed eelmisest se
m estrist
ja
eksamisessioonist.
Minu poolt eksam ineeritud üli
õpilased
kirjutasid
sem estri
jooksul 3 — 4 kontrolltööd. Nen
de kontrolltööde hinnete kesk
mine 100-pallises süsteemis ise
loomustab k ü llalt hästi üliõpila
se tööd semestri vältel. Eksamihinde «2» saanud üliõpilaste
kontrolltööde keskmine oli 42,1;
hinde «3» saanuile 52,2; hinde
«4» saanuil 57,7 ja hinde «5»
saanuil 71,4. Ü liõpilastest, kelle
kontrolltööde keskmine oli alla
50 (neid oli üle 1/3) said eksamlhinde «2» — 23% , hinde
— 47,% hinde «4» —
MB 00409

26% ja hinde «5» — 4%. Kont
rolltööde keskm iste 50— 69 pu
hul olid vastavad protsendid:
«2» — 13%, «3» — 22% , «4»
— 430/ 0, «5» — 22% . Keskmis
te 7 0 — 84 puhul «2» ja «3» —
0% , «4» — 33% , «5» — 67%,
ning keskmiste 8 5 — 100" puhul
«2» ja «3» — 0% , «4» — 8%,
«5» — 92% . H innet «hea» või
«väga hea» võib kõrgem a mate
m aatika eksam il oodata jä re li
k ult üliõpilane, kelle kontroll
tööde keskm ine on 0 — 29 tõe
näosusega 8%, keskm ine 3 0 —
49 tõenäosusega 33% , keskm ine
5 0 — 69
puhul
tõenäosusega
65% ja kontrolltööde keskm ise
7 0 — 100
puhul
tõenäosusega
100%. Toodud näidetest selgub,
et vastavalt kontrolltööde kesk
mise suurenem isele (aktiivsele
tööle sem estri jooksul) tõepoolest
suureneb ka eksam ihinne (kõrge
ma hinde saamise tõenäosus).
Sõltuvus on seejuures lineaarne.
Eksam ihinde tõstm iseks ühe pal
li võrra tuleb (keskmiselt) tõsta
kontrolltööde keskm ist 9 võrra.
Loodan, et /esimese kursuse
üliõpilased võtavad alanud se
m estril oma töö korraldam isel
eelmise sem estri kogem usi ar
vesse, siis võime järgm isel eksa
misessioonil palju d est ebam eel
divustest hoiduda. M atem aatika
kateeder püüab siin omalt poolt
kaasa aidata, v õ ttes•, erilise kont
rolli ja tähelepanu alla (õppe
tööst osavõtu, koduste tööde täit
mise, h arjutustundide etteval
mistamise, jne. suhtes) neid, kes
talvisel
eksamisessioonil
said
«m itterahuldava» hinde või nõr
ga «rahuldava».
J. PETERSEN,
m atem aatika kateed ri dots. k„ t.

(1V1M-85) tegid
juba laagrisse
saabum ise päeval N elijärve T u
rism ibaasi juures olevale järvele
300 m pikkuse uisutam ise rin g 
raja ja hoidsid selle hästi k o r
ras.
S uusatajate rada kulges möö
da m etsasihte ja m äekünkaid nn.
«katlasse» — kahe künka vahe
lisse orgu, kus toimus mäkke
tõusu ja m äest laskumise, pööre
te ja pidurdam isviiside õppim i
ne. Sealt järg n es sõit N elijärve
mäele, kus julgem ad ja vilunu
mad proovisid oma osavust hüppetram pliinidel. P ä rast toitvat
lõunasööki ja sellele järgnenud
tunniajalist puhkust käidi veel
videvikuni suusatam as ja uisuta
mas. Õhtusöögile järgnenud aeg
kasutati
lauatennise
ja teiste
m ängude harrastam iseks, m uusi
kaks, tantsuks, isetegevuslikeks
ettekanneteks ja televisioonisaa
dete jälgim iseks. Televiiso-i ja
antenni m onteerisid kohale ja
panid v astu v õ tu k o rra meie üli
õpilased, kui kuulsid, et Neli
järve Turism ibaasis seisab tele
viisor kasutam atult juba päevi.
T P I laag ri esimene nädal lan
ges kokku Tallinna Pedagoogi
lise Instituudi K ehakultuuri- ja
M uusikaosakonna üliõpilaste k o l
m enädalase õppelaagri viim aste
päevadega.
Pealinna kahe -kõr
gem a
õppeasutuse üliõpilaste
vahel
sõlmiti heanaaberlikud
sõprussidem ed. T P I laagrikollektiiv võttis osa A egviidu rahva
m ajas Tallinna
Pedagoogilise
Instituudi üliõpilaste poolt k o r
raldatud
huviküllasest kontser
dist. T P I üliõpilasi võttis osa ka
Pedagoogilise Instituudi kontrollarvestussõitudest
suusatam i
ses. 5 km suusatam ises naistele,
m illest oli kokku ca 25 osavõt
jat, näitasid parim aid aegu T P I
üliõpilased: esimeseks tuli Tiina
Lepik (E-41) ja teiseks Elsa Pattak (IM-61). Meeste 10 km suu
satam ises
jäid T PI üliõpilased
Uno Sem per
(E-42) viiendaks,
Jaak Veski (E-22) kuuendaks ja
V iktor Tukm an (E-61) küm nen
daks viieteistküm nest osavõtjast.
M ainitud
tag ajärgedega
võib
üldiselt rah u le jääda, arvestades
sellega, et T P I üliõpilased olid
pärast pingsat arvestuste- ja
eksam itesessiooni alles teist päe
va suuskadel, k una Pedagoogili
se Instituudi
üliõpilased
olid
aga üle kahe nädala juba laag
ris viibinud.
Laagrist väljusid kaks üliõpilaste-turistide gruppi 8-päevase
le 200 km. pikkusele I -raskus
kategooria
talim atkale.
Uks
grupp koosnes viiest ehitustea
duskonna’
üliõpilasest,
teine
seitsm est üliõpilasest
mitm est
teaduskonnast. Mõlemad grupid
sooritasid m atkad edukalt.
Käidi k a lühim atkadel Jäneda
P õllum ajandustehnikum is,
kus
tu tv u ti kooli ja selle m ajapida
misega.
K õik la a g rist osavõtjad a stu 
vad uude sem estrisse h ästi väljapuhanult ja täis energiat.
Ä. Luige

Võõrkeele õppimine kohustuslikuks
Kontrollimisel on ilmnenud,
et võõrkeelte õppimises kõrge
mates
õppeasutustes on olulisi
puudusi. Üliõpilased ja aspiran
did ei ole võimelised vabalt tõl
kima võõrkeelset erialalist kir
jandust ja nende suuline väljendusoskus võõrkeeles on väga puu
dulik.
Üliõpilaste võõrkeele oskuse
süvendamise
eesmärgil
teeb
KHM oma käskkirjaga nr. 958
— 1955. a. võõrkeele õppimise
kohustuslikuks kõigi kõrgemate
õppeasutuste I, II, III ja IV kur
susel.
Võõrkeele õpetamise eesmär
giks I ja II kursusel on võõr
keele teoreetiline kursus koos
ettevalmistusega
iseseisvaks
võõrkeelse
teksti tõlkimiseks.
Võõrkeelte tundidest osavõtt on
üliõpilastele kohustuslik.
III— IV kursusel on õppe-eesmärgiks algupärase
erialalise
võõrkeelse kirjanduse iseseisev
lugemine ja tõlkimine, üliõpila
sed on kohustatud vähemalt
kord kuus esinema aruandega
tehtud tööst aineõpetaja juures.
Teoreetilise kursuse ja ise
seisva tõlkekursuse lõpul teosta
takse võõrkeeles eksam III ja
VII või VIII semestril. Teistel
semestritel tolmuvad arvestused.
TPI IV kursuse üliõpilastele

nende m itteküllaldase ettevalmis
tuse tõttu
võõrkeeles tolmul)
k äeso leva
õppeaasta
kevadse
m estril erandina arvestus eksa
mi asem el.
Õ htuses osakonnas teostatakse
võõrk eele
õpetam ist esimesel
kolm el kursu sel. II kursuse lõ
p ul viiak se läbi eksam, III kur
su se lõp u l — kohustuslik arves
tus.
M ittestatsionaarses osakonnas
õpitakse
võõrkeelt I, II, III Ja
IV
õp p eaastal
kohustusliku
arvestu sega I, II ja III kursusel
ja ek sam iga IV kursusel.
Õ ppeosakonnale,
teaduskon
dade d ekaan idele ja võõrkeelte
k ateed ri juhatajale
on tehtud
ü lesandeks võtta KHM käskkiri
nr. 9 5 8 täitm iseks
1955Л 956
Õppeaasta kevadsem estrist alates,
L. SCHMIDT
TPI direktor

O L Ü M PIA A D I EEL
T allinna Polütehnilises Insti
tuudis on saanud traditsiooniks
iga-aastaste
om aloom ingu
ja
kunstilise isetegevuse olüm piaa
dide läbiviim ine.
K äesoleval kevadel otsustasid
T P I Komsomoli-ja A /Ü Komitee
läbi viia T P I kunstilise isetege
vuse ja om aloom ingu olüm piaa
di ajavahem ikul 7. aprillist k u 
ni 22. a p rillin i 1956. a. ja k in
n itasid olüm piaadi ettevalm ista
mise ja läbiviim ise juhendi.
O lüm piaad viiakse läbi kahes
voorus: a) algvoor — tead u s
kondade ulatuses, b) lõppvoor —
T P I ulatuses kuhu pääsevad I
kohad ja žürii otsusel II kohad.
Ü levaatused viiakse läbi all
järgnevalt:
1. keemia- mäe- ja ehitusteaduskond — 7. a p rillil 1956. a.
2. insener-m ajand.- ja mehaanikateaduskond
— 8. ap rillil
1956. a. 3. laevarem onditeaduskond — 14. ap rillil 1956. a.
4. näiterin g id e ülevaatus —
16. ap rillil 1956. a. 5. T P I
kunstilise isetegevuse ja omaloo
m ingu olüm piaadi lõppvoor —
22. a p rillil 1956. a.
T P I kunstilise isetegevuse ja
om aloom ingu I olüm piaad tol
mus 1946. a. On põhjust tu n d a
siirast rah u ld u st Jälgides isete-

Üksiknumbri hind 20 kop.

gevuskollektiivide töö arengut
nende aastate kestel. Vaatam ata
kollektiivide koosseisu pidevale
voolavusele uute ja lõpetavate
üliõpilaste arvel on kollektiivide
ideelis-kunstiline tase pidevalt
tõusnud.
Edasim inekut näeme
peaaegu
kõigil,
kunstialadel.
Kuid meie isetegevuse viljelem i
sel on ka m õningaid lünki, mis
ilm nesid eelnevail olümpiaadidel.
V iim astel olüm piaadidel on
esinenud vähe deklam aatoreid,
sam uti vähe vokaalsoliste mees
üliõpilaste hulgast. V. Männiku,
K. Januškevitši jt. lauljate ins
titu u d i lõpetam isega oleme kao
tanud ka parem ad naisvokalistid. Siiani pole paarist esinemi
sest edasi saanud kahel aastal
uuesti organiseeritav eesti rah
vatantsu segarühm . Kõiki neid
V okaaisolist J. Merlla Ja
lünki ja puudusi tuleb arvestada
entaalsolist Tl Tummeleht esn
ja kõrvaldada käesoleva olüm m
mas TPI IX isetegevuse Ja oma»
piaadi ettevalm istusperioodi väl mingu olümpiaadil.
tel.
T P I X olüm piaadi edukaks lä TOIMETUSE KOLLEEGIUM: .:
biviim iseks on suured ülesanded
V. Garina (toimetaja) . |
õpperühm ade kultorgidel, kes
0 . Bussei (toimetaja asetäitja!-:
peavad aegsasti välja selgitam a
Laksberg, Saarepera, Ha№
oma rühm a isetegevuslased, eriti
Pikaljova, Annus, Ausmees.
individuaalesinejad ja suunama
Pallo, Sandrak, Tambet ja
nad vastavate instruktorite ju u r
Viljarand,
de konsultatsioonide saamiseks.

Trükikoda «Ühiselu»,

Tallinn, Pikk 40/42.
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