
ПРАЦІВНИКИ ВУЗІВ І ТЕХНІКУМІВ!
ГОТУЙТЕ ІДЕЙНО ЗАГАРТОВАНИХ, 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІА
ЛІСТІВ!

РОЗВИВАЙТЕ НАУКУ, ЗМІЦНЮЙТЕ 
ЗВ’ЯЗОК З ВИРОБНИЦТВОМ!

(Із закликів ЦК КПРС до Першого 
Травня 1981 року).

Робота студентів в раху
нок комуністичного субот- 
ника триває. Щоденно на 
свято праці виходять 9--10 
академічних груп. Якщо, 
с к а ж і м о ,  нині, пра 
цює одна група на будівни
цтві їдальні, то інша завтра 
— на житловому будинку.

За два тижні квітня очи
щено 25 гектарів території, 
сплановано територію нав
коло навчального корпусу 
№ 3, вивезено грунту від 
лабораторного корпусу —- 
80 тонн, заштабельовачо 
лісоматеріалів — 75 мет
рів кубічних, зібрано п’ять 
тонн металобрухту, посад
жено 350 дерев, прибра
но вулиці: Келецьку, Арто- 
болевського, Хмельницьке 
шосе — 3,5 кілометра, зроб
лена санітарна очистка лісо-.

18 квітня — свято 
комуністичної праці
ВСІ НА СУБОТНИК!

(керівник доц. В . II.
Юрчук) «Аналіз якості 
проектних рішень по

вузів.
На високому науково

му рівні була орган ізо
вана робота в секціях; 
історії КПРС, науково
го комунізму, автоматич

Д Н І С ТУДЕНТСЬКОЇ  НАУКИ.

НАШІ ЗНАННЯ -  ВІТЧИЗНІ
Рішення XXVI з'їзду  

партії відкривають ши
рокі перспективи даль
ш ого розвитку вищ ої 
освіти в  нашій країні. Пе
ред вузами поставлене 
завдання підготовити 10 
мільйонів спеціалістів з  
вищою і середньою спе
ціальною освітою, заб ез
печити кадрами райони 
інтенсивного розвитку 
продуктивних сил. Збіль
шиться випуск спеціа
лістів по нових напрямах 
науки і техніки, ^  підви
щиться науковий рівець 
їх підготовки. П ередба
чається дальший розви 
ток у вищій школі фун
даментальних і приклад
них наукових досліджень, 
ширше використовувати 
одерж ані результати в 
народному господарст п.

В цих умовах вищі 
навчальні заклади повин
ні дати студентам не ті
льки міцні знання по спе
ціальності, озброїти їх 
\марксистсько-ленінською 
теорією, але й прищепи
ти їм навички самопід по

витку, удосконаленні ор
ганізації і підведенні під
сумків науково-дослідної 
роботи студентів зай 
мають організаційно-ма 
сові заходи.

Одним з них є прове
дення студентських на
укових конференцій. В
нашому інституті з  7 
по 10 квітня 1981 року 
проводилась обласна 
студентська науково-тех
нічна конференція під 
девізом : «Рішення XXVі 
з'їзду  КПРС — в жит- 

 тя!».
Конференція підвела  

підсумки науково-дослід

них ситем управління,
автомобілі і автомобіль
не господарство, г ідр о-
приводу, обчислювальної 
техніки, РТУ, електро
постачання промислових 
підприємств і ТОЕ, о ко
рона праці, промислове 
і цивільне будівництво, 
іноземних мов.

Багато доповідей  було 
зроблено по результатах 
глибоких наукових дос
ліджень і за  своїм ха
рактером, які мають но
визну.

Цікаві і змістовні д о 
повіді зроблені студента
ми В. Д. Хоменко (керів
ник, доц. Л . М. Коиіек), 
«Розробка і дослідж ен
ня генераторів випад
кових функцій з за д а 
ним законом розподілу». 
С. В. Туркіним (керівник 
ст. викладач М. А. Сопя- 
ниченко) «Пристрій мно
ження в кодах з іраці- 
ональними основами», 
/. М. Рачинським і І. А. 
Марчуком (керівник сс. 
викладач М. С. С а п а )  
«Огляд методів і за со 
бів тиску повітря в ши
нах», В. Купринюком

Реєстрація делегатів конференції; секційні за
няття.

Дванадцятого квітня про
ведено міський забіг, при
свячений 111-й річниці з 

дня народження В. І. Лені
на і XXVI з’їздові КПРС. 
Студенти, викладачі і спів
робітники нашого інститу
ту взяли найактивнішу 
участь в цьому важливому 
заході. Всього на визначе
ній трасі міста бігло пред
ставників вузу 2249 чоло
вік.

Найбільш сумлінно ви
ступили представники маши- 
будівного факультету -{де
кан А. І. Мохнатюк, застуіт-

Характерною  особливі
стю нашого часу є стр ім 
кий розвиток науки і пере 
творення її в головну про
дуктивну силу, яка суттєво 
впливає на всі сторони 
матеріального і духовного 
життя суспільства. Для д о 
сягнення найвищ ого розкв і
ту і могутності наш ої Бать
ківщини в усіх галузях 
суспільної діяльності треба 
в п е р ш у  чергу за= 
безпечити високий науковий 
рівень продуктивних сил.

X X V I з 'їз д  КП РС  прид І- 
лив серйозну увагу питан
ням дальш ого розвитку віт
чизняної науки і техніки, 
чітко сф ормулю вав і вису
нув перед) радянськими вче
ними грандіозні завданні! в 
галузі комуністичного будів 
ництва в нашій країні, 
виконання яких вимагає

Постнікова ЗІнаїда Ус- 
тинівна працює лабо  
рантом в читальному за
лі суспільних наук. Чуй, 
на і доброзичлива жінка, 
сумлінно і принципово 
ставиться до своєї робо» 
ти.

В грізний 1941 рік з 
дівчатами - однокурсни- 
цями вона пішла на 
фронт медсестрою. Бра
ла участь в боях на 
Курсько - Орловській дузі

-ваш
величезного обсягу науко
вих знань і зростання ви
сококваліф ікованих спец іа
лістів.

Отже, підвищення якості 
навчання студентів було і 
залишається одним із го
ловних завдань Вищ ої ш ко 
ли, успішне вирішення яких 
пов 'я зано  з поліпш енням 
навчально - методичної, на
уково-досл ідної та ідейно- 
виховної роботи  в усіх ла
нках навчального процесу 
1 громадсько * політичного 
життя вузу.

П роцес  підготовки спе= 
ціалістів і наукових кадрів 
охоплю є ряд  питань І зав
дань, які стосую ться і пр о 
ф есорсько- викладацького 
складу, і безпосередньо  
студентів, аспірантів і пре
тендентів.

П оряд  з поліпш енням

майстерності викладання 
необхідно дбати про вдос
коналення якості зм істу і 
обсягів курсів (особливо 
спецкурсів), які читаються, 
а також  уточнення робочих 
програм  і планів таким 
чином, щ об вилучити па
ралелізм  і дублювання, і 
знайти час для постановки 
нових курсів, заснованих 
на базі останніх досягнень 
в тій чи іншій галузі науки 
і техніки.

Ці завдання повинні бути 
покладені на відповідні 
каф едри І факультети, і вони 
мож уть бути вирішені на 
основі розвитку нових д ов 
готривалих, перспективних 
наукових направлень,

Щ о  стосується другого 
аспекту, то на наш погляд, 
варто приділити особливу 
увагу питанням правильного 
п ідбору молоді та ідейно- 
виховної роботи. П отр ібно  
серйозно оцінювати такі 
якості студентів і аспіран-

Рубежі творчості ті в, як ініціативність, сум 
лінність у праці, творчість, 
своєчасно визначати їх 
здатність до самостійного 
проведення наукових дослі- 
ліджень. П роф есорсько -ви 
кладацькому складу см іли
віше залучати і правильно 
спрямовувати зусилля аспі
рантів і претендентів на 
вирішення найбільш акту
альних питань: постійно на
давати допом огу  в прове 
денні важливих досліджень, 
розробц і дисертацій, щ об 
кожний щ оденно відчував 
І бачив результати свого 
наукового зростання. При 
цьом у треба твердо усві
домити, щ о робота над 
дисертацією  —  далеко не 
самоціль, а лише рубіж, за' 
яким відкриваються у м о 
лодого вченого широкі 
горизонти служіння науці.

с. поздняк,
проф есор  каф едри ра
діотехнічних пристроїв,

1943 року. В 1944 році 
Постнікова З, У. всту
пила до лав КПРС.

Після війни працює на 
педагогічній ниві. В на
шому інституті Зінаіда 
Устинівна виконує вели
ку громадську роботу: 
агітатор, виступає з лек
ціями перед студентами 
на військово-патріотич
ну тему.

Фото В. Садловського.

ник декана з фізвихованчя 
І. П. Рудий), факультету ав
томатики і обчислювальної 
техніки (декан В. М. Лисо- 
гор, заступник декана з фіз- 
виховання М. П. Орлов).

Заслуговують доброто 
слова: сім’я В. С. Осадчу- 
ка (вона посіла перше міс
це), К. І. Шаповалова, В- І. 
Олійник, В. Ландербурська, 
Г. Ластовська.

В загальному заліку наш 
інститут зайняв перше місце.

М. ПЕТРЕНКО, 
старший викладач на 
федри фізвиховання.

ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАБІГ

парку — 40 гектарів,
Найкращою організацією 

праці відзначено машино
будівний та радіотехнічний 
факультети.

Штаб суботника.
* * *

Трудящі колективу СК«В 
«Модуль» 18 квітня візь
муть найактивнішу участь 
у святі праці. На суботник 
вийде більше трьохсот чо
ловік. З них буде зайнчто 
на робочих місцях 120 чо
ловік, на благоустрої тери
торії і прибиранні вироб
ничих приміщень трудити
меться 180 чоловік, У фонд 
одинадцятої п’ятирічки в 
цей день буде перерахова
но 770 карбованців.

І. МАЗУН ІН, 
секретар партбюро 

СКТБб «Модуль»,

На перерві: перші враження.

ситемах водопостачання 
і водовідведен ь  буді
вель».

Під час роботи сек
цій супільних наук (істо
рії КПРС, філософії, по
літекономії і наукового  
комунізму) було за сл у 
хано біля сотні доп ові
дей. Н аукові повідомлен
ня відзначаються висо
кою ідейністю, основані 
на марксистсько-ленінсь
кій методології.

В роботі конференції 
взяли участь іноземні 
студенти Салем Насер, 
Тельо Біліальдо, Д о мире 
Дж орж  Ерола і інші.

За підсумками конфе
ренції відзначено п:24 
кращі доповід і, які р е
комендовано для участі 
в конкурсах на кращу 
студентську роботу, для  
публікації, на деякі оф ор
млені заявки на авторсь
ке свідоцтво.

М. ЛУНЬОВ, 
керівник груп НДРС.

В. ВОЛИНЕЦЬ, 
голова секції РТ. 
студент НІ курсу.

товки, самоосвіти, виро
бити настанову на пос
тійне, протягом всього  
життя, поповнення знань, 
викликати інтерес до  
творчого пошуку і, в ід 
повідно, до науково-дос
лідної роботи.

Важ ливе місце в роз- 
)

ної роботи студентів за 
рік, сприяла більш ши
рокому залученню сту
дентів до науково-дос
лідної роботи. В ній в зя 
ло участь біля 2000 сту
дентів. На 26 секція у 
виступило 618 студен
тів, з них 45 з інших

Рішення XXVI 
з'їзду КПРС - в 

ж иття!



З метою дальшого підви
щення рівня виховної і куль
турно-масової роботи, по
ліпшення житлово-побуто
вих умов в гуртожитках 
(робітничих), студентських 
секретаріат ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ оголосили огляд- 
конкурс на кращий гурто
житок з 1 вересня 1980 ро
ку по 1 грудня 1981 року.

Огляд-конкурс проводить
ся за трьома групами гур
тожитків: перша — з кіль
кістю мешканців до 200 
чоловік, друга — від 201 
до 500 чоловік, третя гру
па — більше 500 чоловік.

Для заохочення кращих 
гуртожитків — перемож
ців встановлено триста 
Дипломів ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ, а такрж 105 гро
шових премій, в тому чис
лі для гуртожитків тре
тьої групи. 10 перших по 
2,5 тис. крб., 10 ддругих — 
по 2 тис. крб., 15 третіх — 
по 1,5 тис. крф.

Вісімдесят процентів пре
мії використовуються на 
придбання культурного і 
спортивного інвентаря, 
двадцять процентів —  на 
преміювання активу і штат
них працівників гуртожит
ків.

Профком інституту, ди
рекція студмістечка, проф
бюро факультетів, студра- 
дами включились у всесоюз
ний огляд-конкурс на кра
щий гуртожиток і забез
печать його проведення у 
визначені строки.

Під час цієї важливої 
роботи необхідно звернути 
особливу увагу на ремонт 
підготовку гуртожитків до 
роботи в осінньо-зимовий 
період, укомплектувати гур
тожитки необхідним інвен
тарем, поліпшити побутове, 
медичне і торговельне обслу
говування, активізувати ро
боту рад гуртожитків, під
вищити політико - виховну 
і спортивну роботу сере,я 
студентів, які мешкають г 
гуртожитках інституту.

Матеріали по підсумках 
огляду-конкурсу представите 
в профком до кінця року

АВТОМОБІЛІСТИ

Наталія Бик —  сту- Олена Киричек і Олск- 
дентка інженерно-будів- сій Ж айворонок — сіу- 
ного факультету. В ід - денти інженерно-будів- 
мінниця навчання, бере ного факультету. Олек- 
активну участь в гро- сій —  староста групи, 
мадському житті комсо- член комсомольського 
мольської організації, бюро факультету, Олена 
староста групи. відп овідає за  навчалний

На знімку: Наталія сектор. На знімку: під 
Бик на заняттях в лаво- час занять в лабораторії 
раторії будівельних ма- будівельних матеріалів, 
шин. Фото В. Садловського.

Л ю блю  писать тебе
тогда,

Когда кругом все спит. 
Когда с Кубанью

Теберда
О чем-то говорит.
Когда сливаясь и журчч 
И х струй полночный

звон
Напоминает мне о том,, 
Что были  мы вдвоєм. 
Бродили вместе над

рекой,
Над синью быстрых

волн
И  счастье встречи наїией 

той
Осталось в нас с тобой. 
И что звучит оно теперь 
И громче, и ясней,
И не забудем мы вовек 
Слиянья втих рек .
Они стары, как

мать-земля 
И молоды волной, 
Поющей гимн лю бви

большой
Д л я  нас с тобой.

Б. ЗЕМЛЯКОВ.

«За инженерные кадры»—  орган парткома, профкома, комитета ЛКСМУ и ректората Винницкого политехнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця,Вул. Київська, 4.

На наш погляд, відпові
дальність за проведення 
стажировки молодих спе
ціалістів несуть не лише 
керівники підприємств,- ку
ди отримує направлення ви
пускник, деканат факульте
ту І колектив кафедри, яка 
його випускає, але і всі 
викладачі (кафедри), що 
навчають даного спеціаліс
та. Звичайно, узагальнюва
ти результати підготовки 
майбутніх інженерів, мабуть, 
легше тим кафедрам, котрі 
готують його, і, в кінцево
му результаті, випускають. 
Разом з тим на таких спе
ціалістів покладається до
даткове навантаження.

Можна було б формаль
но, заочно отримати відгу
ки, перевірити прибуття до 
місця призначення інжене
ра і відзвітуватися. А ко
ли-по-справжньому викону
вати таке доручення, то в 
цьому разі потрібна індиві
дуальна робота з кожним 
стажором персонально. Ви
никає запитання: чи змо
же все це осилити одна 
невеличка по кількості лю
дей кафедра? Адже наван
таження на виконання такої 
роботи не планується. От
же, потрібно наказом рек
тора відразу після закін
чення розподілення майбут
ніх молодих спеціалістів 
призначити від інституту 
керівників для кожного чи 
для групи стажорів розро
бити індивідуальні плани 
проходження такої стажи
ровки з урахуванням про
філю роботи і посади за 
місцем майбутньої роботи

ЗАПРОШ УЄМ О Д О  РОЗМ ОВИ

ВАЖЛИВИЙ ЗАХІД
увага:

конкурс
молодого спеціаліста.

На наш погляд цю важли
ву роботу потрібно почи
нати з того, що після роз
поділення закріплений ке
рівник від Інституту протя
гом двох місяців повинен 
бувати, на місці майбутньої 
роботи молодого спеціа
ліста, скласти, погодити з 
заводом і вручити разом з 
дипломом і направленням 
на роботу план проходжен
ня стажировки. Це була б 
робота на перспективу, а 
потім протягом десяти мі
сяців фактичного проход
ження стажирування побу
вати в того чи Іншого ста- 
жора один-два рази. Такий 
безпосередній контакт ви
явив би позитивне і нега
тивне в нашій загальній ро
боті. Якже ми працюємо 
нині? Констатуємо факти, 
ідемо поки що за шаблон
ним принципом. Скажімо, 
таке повідомлення: моло
дий спеціаліст призваний до 
лав Радянської Армії. Во
но, таке повідомлення, не 
дає нічого конкретного, 
оскільки на нього ніхто не 
дасть необхідного відгуку.
І нікого таке явище потім 
не цікавить, бо стажиров- 
ка була перервана, і моло
дий спеціаліст на те місце, 
куди був направлений ін
ститутом, не повертається. 
В такому випадку потрібне 
обов’язкове повернення йо

го на підприємство, з яко
го він був призваний в ар
мію, а також стажировка 
спочатку. Або на таких 
молодих спеціалістів не 
вести ніякого обліку по 
проведенню практики.

Як ми це важливе питан
ня намагаємось вирішувати? 
Розсилаємо листи на заво
ди і кожному молодому 
спеціалістові про те, що 
колектив вивчає умови 
проходження стажировки, 
аналізує всі ці питання за 
місцем направлення за 
три роки, що минули, 
шляхом виїзду на конкрет
ні заводи (констатація фак
тів). Треба домогтися тако
го становища, щоб молодий 
спеціаліст працював десять 
місяців безперервно за міс
цем направлення: ввійшов
у колектив, обвикся, влаш
тував свій побут, побачив 
перспективу зростання. Од
не слово — відчув себе 
потрібним колективу. Ось 
за таких умов молодий ін
женер і після служби в ар
мії повернеться на завод.

У вирішенні цієї важливої 
проблеми повинні брати 
участь всі кафедри. Що і 
на якому етапі повинна ро
бити кожна кафедра, повин
ні визначити ради факуль
тетів і рада інституту.

В. ДЕМЕШКО, 
заступник зав. кафед
рою МРС, доцент.

З  П ОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

ПРИЗНАНИЕ І ЗНОВУ ОЖИВУ
Хоч світ, великий і

безкраїй, 
Не знає меж, не знає 

дна,
Як кожний має одну

матір,
Так і Вітчизна в

кожного одна. 
Краю мій, багатий і

прекрасний,
Про тебе кожне слово  

я ловлю .
Тебе, як  дівчину,

коханий.
Так палко й ніжно я

люблю.
Д л я  тебе в радісную

днину
Мотив я пісні підберу, 
В буремний час, в лиху  

годину .

Сто разів я помру
і знову ож иву.

І

в. ОСІПЧУК.

Редактор 
А. МАЗУР.

ЧЕТВЕРТА ВСЕСОЮЗНА
Нещодавно в м. Солнеч- 

ногорську Московської 
області проходила IV Все
союзна школа студентсько
го наукового активу радіо
технічних спеціальностей. 
В її роботі брали участь 
221 студент з 57 вузів, 32 
міст нашої країни. Деле
гацію нашого інституту 
представляли студенти п’я
того курсу РТФ Г. І. Вайнер, 
В. В. Гайда, О . М. Гупченко 
(науковий керівник проф. 
Поздняк С. І.), студент чет
вертого курсу РТФ В. М. 
Сахно (науковий керівник 
доц. Л. Н. Гейвандов), сту
дент п'ятого курсу ФАОТ 
В. Д. Хоменко (науковий 
керівник доц. Л. Н. Кошек, 
м. н. с. С. М. Москвіна). 
Хорошою підготовкою до 
цієї школи став міжреспуб
ліканський семінар «Радіо
перешкоди та боротьба з 
ними», проведений ВДНГ 
СРСР, в якому брали участь 
вищезгадані студенти. Всі 
учасники школи виступили 
з доповіддями на студент
ських семінарах. Головною 
метою школи було озна
йомлення студентів, які 
займаються науковою ро
ботою з найсучаснішими 
досягненнями радіотехніки, 
електроніки, обчислюваль

ної техніки і суміжних га
лузей науки і техніки. 
Перед учасниками виступи
ли три академіки АН СРСР: 
Г. Н. Фльоров (синтез но
вих елементів), А. М. Ру- 
м'янцев (будівництво ко
мунізму і політекономія), 
І. В. Петрепов - Соколов 
(охорона навколишнього 
середовища); 6 членів- 
кореспондентів АН СРСР: 
В. І. Сіфоров (радіоприйом), 
І. С. ІІІкловський (радіо
астрономія), Л. Д. Бакрак 
(радіоголографія), Валієв 
К. А. (мікроелектроніка), 
Гользанський В. І. (хімія), 
Ємельянов В. С. (пробле
ми роззброєння); 12 про
фесорів, в тому числі Б. Р. 
Лєвін (статрадіотехніка), А. 
М. Ларіонов (обчислюва
льна техніка), В. В. Ніколь- 
ський (НВЧ), В. І. Качанов, 
В. В. Шахгільдян (радіопе
редавачі), Б. Ф. Висоцький, 
Б. ф. Федотов (мікроелек
троніка), М. М. Туровський 
(космічна біологія і меди
цина), С. С. Сопчик (РТС); 
секретар ЦК ВЛКСМ Ар- 
ташопов С. Я., відповідальні 
працівники міністерств
радіопромисловості, при
ладобудування, засобів 
зв'язку, заступник голови 
Держкомітету СРСР по 
телебаченню і радіомов

ленню Г. 3. Юшкявічюс, 
льотчик-космонавт Артю- 
хін Ю. П.

Цікаво пройшла зустріч 
«за круглим столом» з 
В. І. Сіфоровим, вченим, 
який зробив вагомий вне
сок в розвиток радянської 
радіотехніки, головою НТТ 
ім. А. С. Попова. Були 
організовані екскурсії в 
інститут космічних дослід
жень АН СРСР, фізичний 
інститут АН СРСР, інститут 
океанографії АН СРСР, 
ВДНГ СРСР.

Учасники школи поклали 
вінки до могили Невідомо
го солдата і до Мавзолею 
Володимира Ілліча Леніна.

Була цікавою і культур
на програма. Відбулися 
зустрічі з артистами театру 
і кіно, вечір гумору, про
водились дискотеки. Учас
ники побували на виставі 
театру ім. Ленінського ком
сомолу.

Дорога на наступну V 
Всесоюзну школу, яка від
будеться в 1983 році, від
крита для тих, хто бере 
активну участь у наукових 
дослідженнях і громадсь
кій діяльності.

Г. Вайнер, В. Гайда.
О. Гупченко, 
студенти V  курбу р ад іо 
технічного факультету.

ІНФОРМАЦІЯ
Протягом цього року в 

нашому інституті провод іти
муться конкурси з винахід
ницької роботи: «Кращий
винахідник року», «Краща 
кафедра по постановці ви
нахідницької роботи», «Кра
щий студент-вин ах ідн ик »,
«Винахід, впроваджений з 
найбільшим економічним 
ефектом».

Переможці нагороджую
ться почесними грамотами і 
грошовими преміями.
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ні основи конструюван
ня і розрахунку \ вузлів  
і агрегатів автомобіля, 
технічну експлуатацію і 
ремонт. Теоретичні знан
ня закріплюються на ви
робництві тобто на прак
тиці. Студенти третього 
курсу проходять двом і
сячну виробничу практи
ку на передових авто
мобільних заводах  нашої 
країни: Горьковському,
Волзькому —  в місті 
Тольятті (ВА З) та інших.

На авт озаводах сту
денти набувають навич
ки конструкторів, ви вча

ють найновіші сучасні 
обладнання по виготов
ленню і збірці вузлів, 
агрегатів автомобіля, 
працюють на конвейє
рі. Старшокурсники
вивчають технічну екс
плуатацію машин, прохо
дять практику на авто
транспортних підприємст
вах.

Курсові, а потілі і дип
ломні проекти виконують 
за  матеріалами, які зіб 
рали на підприємствах, 
будучи практикантами. 
На нашій кафедрі студен

ти також займаються 
науковою роботою, отри
мують глибокі знаннг з  
електрообладнання авто
мобіля, т е х н і ч н о ї  
експлуатації та ремонту 
двигунів і окремих агр е
гатів.

По закінченню інститу
ту випускники можуть 
працювати на автотран
спортних підприємствах, 
авторемонтних заводах , 
а також на заводах , де 

випускають автомобілі, на 
посадах старших майст
рів, начальників дільниць, 
'головних інженерів, кон

структорів та інше.
Відомо, що спеціальні

сть автомобіліста нині 
досить поширена і важ 
лива для народного го с 
подарства країни, вона  
посідає чільне місце в 
усіх галузях і, зокрема, 
в перевезенні вантажів, 
пасажирів на трасах на

шої неосяжної Батьківщи
ни і за  кордоном.

В. АНІСІМОВ, 
секретар партбюро 
машинобудівного фа

культету.

Автомо більний тран
спорт —  складова ча
стина єдиної транспорт
ної системи країни. В 
одинадцятій п’ятирічці 

вантажооборот збільшить
ся на 42 проценти, пере
везення пасажирів авто
бусами становитиме 28 
процентів. Отримають 
дальший розвиток цент
ралізовані) міжміські і 
міжнародні перевозки  
вантажу. Зрозуміло, що

ця робота немислима без 
інженерних кадрів — а в 
томобілістів.

За спеціальністю: а в 
томобілі і автомобіль
не господарство в нашо
му інституті готують ін
женерів-механіків для 
роботи на автопідпри- 
ємствах. Студенти ви в
чають будову  сучасних 
автомобілів типів ГАЗ, 
ЗІЛ , МАЗ, КамАЗ та 
інші, а також теоретич-


