
Г О Т У Ю Ч И С Ь  
ДО ЗВІТІВ І ВИБОРІВ

Важливим етапом під час підготовки до XXVII 
з’їзду партії стануть звіти і вибори в партійних орга
нізаціях. Квітневий (1985 р.) Пленум ЦК КПРС виз- 
значив строки чергової звітно-виборної кампанії. У 
ході її належить глибоко і всебічно розглянути і 
проаналізувати проведену роботу по виконанню рр 
шень XXVI з’їзду партії і наступних Пленумів ЦК 
КПРС, грунтовно обговорити питання партійного 
керівництва навчальним процесом, станом організа
ційно-партійної, ідеологічної роботи.

Це велика і копітка робота, яка вимагає особли
вої уваги до багатьох сторін життя партійних орга
нізацій. Завдання суттєвого прискорення соціально- 
економічного прогресу, висунутого партією, зобов’я
зує всі парторганізації творчо підійти до вишукуван
ня, і мобілізації наявних резервів. Мова йде про да
льший розвиток науково-технічного прогресу силами 
науковців нашого вузу, суворий режим економії, 
зміцнення організованості, дисципліни і порядку.

Вирішальне значення тут має вдосконалення сти 
лю роботи, і в першу чергу — утвердження діло
витості. Партія вимагає: менше слів, завірянь і обі
цянок, більше реальних справ, практичних резуль
татів, відповідальності і принциповості. Готуючись 
до звітів і виборів, належить повніше узагальнити 
досвід на кафедрах, факультетах, у підрозділах, які 
вміють-діяти саме так, виявляючи недоліки, які га
льмують наш рух вперед.

Буде правильним, якщо партійні організації зосе
редять свою увагу на аналізі власної діяльності з 
точки зору її ефективності. На минулих звітно-ви
борних зборах було висловлено чимало пропозицій 
і критичних зауважень. А чи всі вони реалізовані? 
Які̂  результати проведеної роботи? Чого не вдалося 
здійснити і чому? Ці та ряд інших питань, зв’язані 
з дальшим посиленням контролю і перевірки вико
нання, потрібно розглянути якомога конкретніше і 
за час, що лишився до звітної кампанії, вжити до
даткових заходів, щоб все корисне, висловлене ко
муністами, не залишилось на папері.

Відомо, що успіх кожної парторганізації — в ак
тивності і бойовитості її комуністів. Ось чому партія 
орієнтує на те, щоб посилити вимогливість до кож
ного з них за ставлення до громадського обов’язку, 
виконання- партійних рішень, за чесне і чисте облич
чя партійця. У більшості парторганізацій інституту 
вдосконалюється практика звітів комуністів, ведуть
ся індивідуальні співбесіди. Це стосується насампе
ред парторганізацій машинобудівного та інженерно- 
будівельного факультетів, СКТБ «Модуль» та дея
ких інших.

Добру справу роблять тут. Уважно розібратися, 
як людина виконує свої партійні обов’язки, як пра
цює, навчається, поводить себе, висловити поради і 
побажання — значить дати стимул дальшому ідей
ному і професійному зростанню, підвищенню трудо
вої і громадської активності.

При підготовці До звітів і виборів є можливість 
і необхідність глибше проаналізувати назрілі кад- 

. Ров'і питання. Адже належить сформувати партбю- 
ро, поповнити їх свіжими силами. Стабільність керів
ництва, яка передбачає правильне співвідношення 
досвідчених і молодих працівників, виправдує себе. 
Але. це не може «упроваджуватися яким би то не 
було застоєм у рухові кадрів. Необхідно сміливіше 
висувати на-відповідні посади жінок і молодих, пер
спективних людей.

Звітно-виборна кампанія починається з парторга
нізацій, які складають головний топенціал партії. Тут 
партійна політика втілюється у реальні оправи. І 
потрібно, щоб на зборах комуністів по-ленінеьки, 
без фальшивої ідеалізації, без порожніх словод©ба
тів були підбиті підсумки того, що зроблено, по кри
хтах зібрано позитивний досвід, безбоязно викриті 
недоліки, намічені конкретні шляхи на поліпшення 
справи. Збори повинні проходити в обстановці крити
ки і самокритики, більшовицької відвертості. Не 
можна миритися із заорганізованістю, формалізмом, 
пригл а жуванням обговорення, зрізувати чи замов
чувати гострі питання. Особливо натерпимі факти 
зажиму критики. Кожен член партії повинен пов
ністю використати надані йому статутом права вно
сити пропозиції і висловлювати зауваження.

Партія пред являє і більш високі вимоги до тону, 
діловитості на зборах. Вимогливість і ще раз вимог
ливість — ось головне що диктує комуністам сього
днішній день. Всю підготовку до звітів і виборів не
обхідно спрямувати на те, щоб вони пройшли на ви
сокому конструктивному і критичному рівні. Це пови
нен бути серйозний огляд сил кожної партійної орга
нізації.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря парткому інституту.

Завтра—Всесоюзний ком
сомольсько-молодіжний су- 
ботник, присвячений Дню 
радянської молоді і XII 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів. Близь
ко тридцяти восьми мільйо
нів юнаків і дівчат відзна
чатимуть свято ударної пра
ці. Понад 18 мільйонів з 
них працюватимуть на сво
їх робочих місцях. У фонд

XII Всесвітнього буде пере
раховано близько двадцяти 
п'яти мільйонів карбованців.

День ударної праці про
йде і в студентських буді
вельних загонах нашого ін
ституту.

В. ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інсти
туту.

Якість педагогічної праці. Вона вимірюється не ли
ше методикою викладання того чи іншого предмету, 
а й вмінням викладача максимально наблизити учбо
вий процес до виробництва.

На знімку; викладач нафедри вищої математики 
В. Р. Вальдман з групою студентів в дисплейному 
залі.
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НАУКА -  ВИРОБНИЦТВУ

ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ М ІСТ
Добровольців на та

кий проект серед випуск
ників інженерно-будівель
ного факультету було 
чимало. Але для втілен
ня свого заповітного за
думу професор кафедри 
промислово - цивільного 
будівництва, кандидат 
архітектури В. П. Уре- 
ньов, доцент кафедри 
залізобетонних конструк
цій, кандидат технічних 
наук Н. Д. Галканова, 
асистент кафедри ПЦБ 
М. О. Кушнір — ентузі
асти цієї справив керів
ник проекту вибрали ли
ше восьмеро п’ятикурс- 
ників. Ними стали Олег 
Гедзь, Олександр Мороз, 
Наталія Тріпак, Марія 
Матящук, Євген Капра- 
нов, Олександр Олійник, 
Олексій Осавелюк і 
Ольга Калачик.

Тепер, коли всі клопо
ти залишилися позаду, 
можна з певністю твер
дити, що працювати над 
цим проектом нашим ди
пломникам було надзви
чайно цікаво. Про це 
свідчить і сам проект, і 
та висока оцінка, яку да
ла йому авторитетна 
державна комісія.

Випускники нашого 
інституту підготували 
цікавий науковий мате
ріал, внесли ряд цінних 
пропозицій. їхній про
ект стане основою для 
подальшої роботи над 
темою забудови малих 
міст майбутніх диплом
ників архітектурного фа
культету Київського ін
женерно - будівельного 
інституту, адже робота 
ця міжвузівська.

...На екрані — древній 
і такий знайомий бага
тьом Тульчин. Архітек
турні пам’ятники цього 
міста тісно пов’язані з

прославленими в історії 
іменами ген(ералісімуса 
Суворова, декабристів, 
російських поетів, ком
позиторів. Фільм про 
Тульчин теж знімали 
своїми силами. Насиче
ний він багатьма істо
ричними фактами, яс
краво показано і сьогод
нішнє обличчя райцент
ру, є спроба торкнутися 
його насущних проблем.

Щороку Тульчин прий
має десятки тисяч ту
ристів звідусіль, отже 
розвиток його — пер 
спектива не віддалена. 
Що ж запропонували 
проектанти? Характер 
міста аграрний, тож ба
гатоповерхова забудова 
тут недоцільна. Вирішен
ня центру передбачає 
компактність, підприєм
ства і заклади обслуго
вування мають створити 
єдиний ансамбль. Архі
тектурно-художня ви
разність нової забудови 
повинна доповнювати і 
збагачувати ту, яка 
склалась історично. Ву
лиця Суровова, наприк
лад, згідно проекту має 
бути пішоходною, це 
зручно як для жителів, 
так і для туристів. Про
ектанти пропонують спо
рудити тут триповерхо
вий готель, на першому 
поверсі якого будуть са- 
лон-перукарня, аптека, 
художній салон з виста
вочним залом, зал ігро
вих автоматів, магазин 
по продажу квітів і каси 
попереднього продажу 
квитків. Отже всі зруч
ності наяву. А на проти
лежному боці вулиці — 
блок культурно-побуто
вого обслуговування, 
універсам і універмаг.

Голова Тульчинської 
міськради, якй теж був

присутній на захисті, ви
соко оцінює проект на
ших випускників.

— Студенти часто при
їздили до нас, ради
лись, сперечались. їх 
проект розрахований до 
2000 року, адже вже 
зараз ми можемо брати 
окремі його елементи в 
роботу. Скажімо, така 
споруда як готель може 
цілком стати гуртожит
ком. Взагалі хочеться 
підкреслити, що таке 
співробітництво дуже 
корисне нам усім. Адже 
у Тульчина, як, мабуть, 
і у багатьох інших так 
званих «малих міст» не
ма єдиного проекту
вальника. Може тому не 
все в його забудові 
ув’язується...

Так, це проблема, у 
вирішенні якої наш істи- 
тут буде й надалі про 
являти 'СВОЇ можливості. 
Цю думку підтвердив і 
/ректор інституту про
фесор І. В. Кузьмін.

— Ми ставимо зав
дання сьогодні так, щоб 
видавати реальні робо
ти, які б вирішували в 
нашому регіоні не тіль
ки питання прискорення 
науково-технічного 'Про
гресу, а й розвитку ма
лих міст. Ця робота, як 
уже зазначалось, міжву
зівська, що теж є новим 
поворотом...

Іван Васильович звер
нув увагу членів дер
жавної комісії і дип
ломників на проблеми, 
які виникли в процесі 
розгляду роботи. На
приклад: як ув’язуються 
запропоновані ними ви
рішення з існуючими в 
Тульчині комунікаціями? 
Це питання залишилося 
непродуманим. Далі — 
а за який період окуп

лять себе всі затрати на 
будівництво? На це теж 
не було відповіді. І на
прошується висновок, 
що такі роботи повинні 
бути міжфакультетськн- 
ми, в них повинно брати 
участь якнайширше ко
ло науковців інституту. 
При можливості слід 
підключати й інші вузи 
і технікуми міста.

А ось думка началь
ника проектно-техноло^ 
гічного бюро «Оргтехбу 
ду» комбінату «Вінниця- 
промбуд» В. Є. Важано- 
ва, який був головою 
'державної комісії.

— З погляду на ту ко
лосальну роботу, яку 
провели студенти, скла
дається враження, що 
вони володіють потен
ціальним запасом до
питливості, і вони, без
перечно, знайдуть їй за
стосування. Щодо само
го проекту, то цінно те, 
що він не шаблонний, 
зроблений не задля то
го, щоб тільки одержа
ти високу державну 
оцінку...

Студенти працювали, 
наперед знаючи, що їх 
проект не залежиться на 
полиці. Все це мобілізу
вало і дисциплінувало 
як їх самих, так і ке
рівників дипломної прак
тики. В народженні про
екту брали активну 
участь архітектори О. С. 
Бутузов і А. М. Пузано- 
ва із студентського про
ектно-конструкторського 
бюро. Всі розрахунки ве
лись при допомозі елек
тронно - обчислюваль
ної техніки.

А. ПОНОМАРЧУК, 
завідуючий кафед
рою промислово- 
цивільного будівни

цтва.

ВИХОВУВАТИ ПОЧУТТЯ
В умовах сучасного 

великомасштабного ви
робництва постійно зро
стають вимоги до чіт
кості і злагодженості в 
діяльності всіх ланок на
родного господарства,, 
кожного керівника, спе
ціаліста. Інтенсифікація 
економіки, прискорення 
науково-технічного про
гресу, немислимі без 
розвитку у трудящих 
почуття господаря, су
часного економічного

мислення, вміння раху
вати і аналізувати, все
бічно обгрунтовувати рі
шення, які приймаються, 
по-державному підходи
ти до справи.

У людей, які працю
ють зацікавлено і сві
домо, головний, по суті 
невичерпний резерв при
скорення економічного 
розвитку країни. І ціл
ком закономірно, що те
пер, коли збільшується 
обсяг, збагатився зміст

економічної роботи на
шої партії, в цій роботі 
суттєво зросла увага до 
того, що прийнято на
зивати людським факто

ром виробництва. Важ
ливість всемірного вра
хування і використання 
цього фактору з новою 
силою підтвердили квіт
невий (1985 р.) Пленум 
ЦК КПРС, недавня на
рада в ЦК КПРС з пи 
тань прискорення науко 
во - технічного прогресу.

Прикладів творчого 
ставлення до праці, ви
сокої громадянської від
повідальності немало. 
Дійовим засобом розвит
ку економіки, вихован
ня людини служить со
ціалістичне змагання. 
Колективні форми орга
нізації і стимулювання 
праці, в тому числі бри
гадний підряд стали 
спражньою школою ви
ховання. Увага до люди
ни, її запитів — голов
не у щоденній роботі. 
Прищепленню навиків 
раціонального господа

рювання, вихованню бе
режливості повинна 
сприяти реалізація ком
плексу заходів по вдос
коналенню господарсь
кого механізму, приско
ренню науково - техніч
ного прогресу. І, звичай
но, вимагається «суворе 
дотримання трудової і 
державної дисципліни 
кожним.

У партійних організа
ціях інституту накопи
чено певний досвід по 
вихованню у членів ко
лективу почуття госпо
даря, щороку вдоскона

люються форми і мето
ди навчання. Однак саме 
по собі зростання рівня 
знань ще не гарантує ус

піху. Необхідно домага
тися єдності ІДЄЙНО'-іВИ- 
ховної, організаторської 
і навчальної роботи. При 
цьому велику увагу 
звертати на добір і роз
становку кадрів, мобілі
зувати колективи на 
здійснення рішень партії 
і Пленумів ЦК КПРС, 
на всемірне прискорення 
науково-технічного прог
ресу, виконання соціаліс
тичних зобов’язань.
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Ось і стих нарешті весел 

коридорах і вестибюлях інст 
тіли учбові аудиторії. Насті и такі до
вгожданні канікули! Вихов, 
інституту цікаво й корисно 
муть своє студентське літо, 
табори відпочинку, захоплк 
сії по місцях революційної, бойової 
трудової слави радянськог 
робота в студентських будівельних 
гонах, піонерських таборах.

Ще не підбито остаточни : підсумі 
навчального року, та попе{ 
хунки свідчать про підвшцє 
ної успішності і якості зна 
шості академгруп. Протяго 

..

местрів комсомольці інституту спрямову
вали свою трудову і навчальну ро
боту на гідну зустріч 40-річчя Великої 
Перемоги, чергового XXVII з ’їзду 
КПРС, XII Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів. Тон у цій справі зада
вали, як правило, члени комсомольсь
кого і профспілкового активу, молоді 
комуністи. Високу успішність і якість 
знань засвідчили на екзаменах вихо
ванці факультету автоматики і обчислю
вальної техніки, енергетичного, інже
нерно-будівельного. Певні зрушення в 
цій справі спостерігаються на машино
будівному і радіотехнічному факульте-

На полі  
потрудилися

слав
Завершився навчаль

ний рік в інституті. Лі
чені дні залишилися і у 
слухачів 'підготовчотс{ 
відділення. Зараз вони 
складають заліки, відві
дують консультації, ви
конують контрольні ро
боти. А попереду у них 
вступні іспити до інсти
туту.

Посильну участь бе
руть слухачі підготовчо
го і у виконанні Продо
вольчої програми краї
ни. 16 червня, наприклад, 
більше сорока чоловік 
працювали на полях Пи
сар івського колгоопу! 
Вінницького району. Ча
стина з них прополюва
ла кормові буряки, реш
та заготовляла сіно. Усі' 
працювали з подвоєною 
енергією. Особливо хо
четься відзначити Н. Ва- 
рданян, В. Гунчак, А. 
Сомалюк^ А. Безверщук,

0  Тихонюк, Ю. Курбет 
та багато інших. На об
робітку буряків відзна
чались Ю. Бак, В. По
ляк.

ї За активну участь і 
сумлінну працю на сіль
ськогосподарських ро
ботах багато слухачів 
підготовчого відділення 
нагороджені грамотами 
комітету комсомолу.

Люблять слухачі під- 
■ гртовчого відділення фі
зкультуру і спорт. За
раз проводяться змагаш 
ня на першість з футбо
лу серед груп, 

і Здобутки у навчанні
1 праці колектив підго
товчого відділення при
свячує наступному XXVII 
з' їзду КПРС.

В. ФУРМАН, 
секретар комсомоли- 

І ського бюро підго- 
к товчого відділення.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМ СПРАВА ВСІХ СТАРТУВАЛО 
СТУД ЕН ТСЬК Е 

Л І Т  0 . ,
Минулої неділі бійці 

студентських будівель
них загонів інституту 
роз’їхались на будови 
пятирічки. Пройде яки
хось два місяці і на пу
стих ще колись місцях 
виростуть нові житлові 
будинки, піднімуться ко
рпуси заводів і фабрик' 
проляжуть нові дороги 
крізь пустелю чи тайгу.

Здавен було заведено, 
що робітник працює, а 
студент вивчає науку. 
Та в наш час, коли в 
країні стільки новобудов 
і скрізь потрібно встиг
нути їх завершити, сту
денти - комсомольці одя
гають на літо робочі 
спецівки і їдуть туди, де 
без їх сильних рук, ро
зуму і завзяття просто 
не обійтись. Сила вихо
дить чимала. Вісімсот 
тисяч бійців нараховує 
своїх лавах Всесоюзний 
студентський будівель 
ний загін. В цьому році 
йому присвоєно ім’я 40- 
річчя Перемоги.

Півтора мільярда кар
бованців капіталовкла
день освоять студенти 
нинішнім літом. Сумні
ватися в цьому не дово
диться, бо студенти не 
звикли працювати з хо
лодком. Понад два міль
йони карбованців освоє
них капіталовкладень за
пишуть на свій рахунок 
вінницькі політехніки. І є 
ще одна, мабуть, найдо
рожча цифра. До цятки 
наших вихованців пра
цюватимуть в загонах 
безкоштовної праці, то
бто перерахують усі за
роблені гроші дитячим 
будинкам, будинкам ін
валідів Великої Вітчиз
няної війни, у фонди со
лідарності і в самий го
ловний наш фонд — 
миру.

Виїзду на роботу усі 
бійці чекали з нетерпін
ням. Навіть екзамени лі
тньої сесії склали рані
ше.

Ю. ЧЕРНИШ,
комісар обласного
штабу СБЗ.

ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕ> НІЧНИЙ ІНСТИТУТ

О ГО Л О Ш УЄ ПРИЙОМ  С Л У Х А Ч ІВ
на вечірні та денні 

підготовчі курси.
Заняття на курсах 

проводяться за програ. 
мою вступних іспитів в 
інститут щоденно, крім 
неділі:

на денних курсах — з 
8 год. 15 хв. до 21 год. 
35 хв.

Плата за весь курс 
навчання — 7 карбован
ців.

Початок занять.*

на вечірніх курсах — 
з 18 червня, на денних 

'курсах — з 1 липня.
Прийом заяв щоденно, 

*<рім неділі, 3 із  до 19 
години, в суботу з 9 до 
]5 години.

щ Адреса курсів: 286021, 
1*. Вінниця, Хмельниць
ке шосе, 133, В ПІ, учбо
вий корпус № 2, 4-й по
верх, кімната № 0409, 

ї-фідготовчі курси, теле-. 
Жон: 4-63-44.

1984/85 навчальний рік війде в істо
рію інституту як рік нових пошуків в 
організації в вдосконаленні всього нав
чально-виховного процесу. Протягом 
обох семестрів викладачі і співробітни
ки прагнули піднести на вищий рівень 
методику викладання дисциплін, ширше 
впроваджувати в учбовий процес елек
тронно-обчислювальні машини, технічні 
засоби навчання. Усе це в значній мірі і 
сприяє підвищенню загальної успішності 
і якості знань студентів.

На знімку ліворуч ви бачите виклала 
ча Ю. Н. Воловика з групою випуск
ників радіотехнічного факультету під 
час роботи над дипломним проектом. 
До речі, в цьому році значно більша 
частина дипломних проектів наших ви
пускників відзначена високими оцінка
ми державної екзаменаційної комісії.

Завтра відбудеться урочистий випуск 
дипломників інституту. Радісна і хви 
лююча подія. Через усе своє життя про
несуть наші вихованці глибокі знання, 
досвід і мудрість викладачів, тобто все 
те, чому їх навчали в інституті. А восе
ни на зміну випускникам прийде нове 
поповнення. Першокурсники стануть 
об’єктом особливої уваги з боку викла
дачів і співробітників, усього інститут 
ського колективу. Адже не секрет, що 
навчатися в інституті значно важче, 
ніж у школі. Важливо вже з перших 
днів привчити молоде поповнення сту= 
дентів конспектувати лекції, самостійно 
працювати над підручниками, відвідува
ти гуртки науково-технічної творчості, 
працювати на електронно-обчислюваль
ній техніці тощо.

Леся Обезяк, яку ви бачите на знім
ку праворуч, уже перейшла на третій

курс. Навчається вона на факультеті 
автоматики і обчислювальної техніки. 
Опанувала роботу на ЕОМ, відвідує 
гурток науково-технічної творчості. І 
таких в нашому інституті сотні, тисячі. 
Після літніх канікул вони знову прий
дуть в рідний інститут, щоб продовжу
вати навчання, розвивати і примножу
вати славні традиції витої школи.

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

КОНКУРС НА І Н Ж Е Н Е Р А
Масштаби і глибина науково-тех

нічних перетворювань*, намічених 
Центральним Комітетом КПРС в еконо
міці країни, примушують особливо по
турбуватися про якість підготовки ін
женерних кадрів у вузах. 20 червня 
«Правда» видрукувала статтю завідую
чого кафедрою політекономії Московсь
кого інституту сталі і сплавів, докто
ра економічних наук, професора 
Д. Москвіна «Конкурс на інженера». 
В ній, зокрема, йдеться про те, щоб у

Між іншим, якщо на
віть трійка студента і не 
маскує двійки (на жаль, 
і таке нерідко трапляє
ться), а зароблена, гак 
би мовити, «чесно», то 
вона всерівно доводить, 
що молода людина за
своїла лишень половину 
учбового матеріалу. От 
і виходить, що ми даємо 
(Достачаємо) виробни

цтву у значній мірі не
повноцінних спеціалістів.
Навряд чи який завод 
прийме машину, у якої, 
скажімо, не вистачає по
ловини деталей. А інже
нер - «напівзнайка» вва
жається нормою. В до
даток до диплома рідко 
хто з керівників вироб
ництва чи кадровиків 

зазирає. Вони, зважте, 
заздалегідь до того при
мирилися, що початкую- 
чого спеціаліста дове
деться кілька років до
вчати, і, як мовиться,
«натаскувати».

На жаль, втрати у на
родному господарстві, 
зв’язані з поганою робо
тою некваліфікованих 
інженерів, агрономів, 
учителів, лікарів, аж 
ніяк не враховуються.
Але не викликає сумні
ву, що вони, ті спеціа
лісти, вносять значну 
добавку у зниження 
темпів зростання націо
нального доходу і про
дуктивності праці. Як 
розповідав знайомий бу-

вузах впровадити систему конкурсного 
навчання, тобто на перший курс прий
мати значно більше студентів, ніж потім 
належить випустити, І роботи «відсів» 
на кожній сесії у відповідності з реаль- 
ними знаннями, щоб до випускного кур
су залишились ті юнаки і дівчата, які 
ділом довели свою приналежність об
раній професії.

Увазі нашим читачам подаємо думки 
автора, які, на його думку стосуються 
потребі перебудови прийому абітурієн
тів у вищі учбові заклади.

дівельник, в його брига
ді невмілих спеціалістів 
дотепно прозвали «галь
мами п’ятирічки».

Миритися з подібним 
звичайно, не можна. І 
нехай прихильники так 
званого формального 
підвищення успішності 
не втішають нас аргу
ментами, що, мовляв, у 
нашій країні більше, ніж 
будь-де у світі, високо
кваліфікованих інжене
рів. (Таких, звичайно, не- 
мало. Але і професійний 
авторитет не повинен 
закривати очі на факт, 
що в науці, на виробни
цтві, у сфері управління 
все частіше трапляються 
спеціалісти - напівзнай- 
ки, які не мають власної 
думки стосовно доруче
ної їм справи, і до спра
ви цієї цілком байдужі.

Пропозиції щодо сис
теми конкурсного нав
чання висловлювалися у 
пресі. І одразу вони на
трапляли на заперечся 
ня, що затія ця дорога, 
потребує багато додат
кових засобів, відверне 
велику кількість рооо 
чих рук з народного гос
подарства. Але ж чи 
варто займатися само
обманом? Адже оця так 
звана дешевизна вищої 
освіти перешкоджає 
ефективній і добротнії! 
підготовці спеціалістів

Це — по-перше. По- 
друге, впровадження кон

курсного навчання пов
ністю окупиться потім у 
народному господарстві 
за рахунок скорочення 
втрат, які приносяться 
йому зараз некомпетен
тними, але дипломовани
ми інженерам^, ^агро

номами, будівельниками. 
По-третє, нерадиві сту
денти не виходять з на
родного господарства. 
За час навчання вони 

все-таки набувають певні 
знання і повертаються на 
виробництво з більш ба- 
і атим багажем, ніж во 
ни мали його до вступу 

у вуз. До речі, майбутній 
інженер* якіийЬневдався, 
може стати, погодьтеся, 
цілком сумлінним робіт
ником.

Конкурсне навчання 
впливатиме, безсумнівно, 
і ,на вагомість і об’єк
тивність екзаменаційних 
оцінок. Та ж трійка змо
же засвідчувати, що сту
дент засвоїв лекції і по
сібник не через сторін
ку, а хоча б процентів 
на вісімдесят. 1 тоді до
вір’я до трійки буде ви
знаним, — а що, не така 
вже й «сіра» ця оцінка, 
вона свідчить, що людина 
засвоїла курс наук не
хай і не блискуче, але з 
точки зору суспільства. 
— достатньо задовільно
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