
ЗУСИЛЛЯ СПРЯМОВУЮТЬСЯ НА ТЕ, 
ЩОБ ВУЗИ І ТЕХНІКУМИ ЧУТЛИВІШЕ 
РЕАГУВАЛИ НА ЗАПИТИ ВИРОБНИЦТ
ВА, НАУКИ І КУЛЬТУРИ, ПОВНІШЕ ЗА
БЕЗПЕЧУВАЛИ ПОТРЕБИ НАРОДНОГО

МИ НА СУБОТНИКУ

УРОКИ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
РОЗПОВІДАЄ ДЕКАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФА

КУЛЬТЕТУ Д, Б. НАЛБАНДЯН.

Прекрасний і знамен
ний цей патріотичний 
почин — комуністичні 
суботники. Яскраво, пе
реконливо проявляються 
в ньому глибока повага і 
відданість) радянських 
людей ленінським запо
вітам, активна підтримка 
внутрішньої і зовніш
ньої політики КПРС, ве
личезних заходів по при
скоренню соціально-еко
номічного розвитку на
шої Батьківщини.

«Червона субота» 15 
лютого нинішнього року 
була присвячена XXVII

ти таку картину: оголо
шена консультація, вик
ладач сидить, чекає, а на 
неї з ’являються одиниці. 
Таке небажання активно 
нагромаджувати знання 
дається взнаки уже під 
час першої сесії. З кон
сультацій напередодні 
екзамену недбайливий 
студент взяти уже прак
тично нічого не зможе. 
Не знаючи толком 
предмету, він не знає на
віть, про що йому пита
тися у викладача, в чо
му просити поради, по
яснення.

— Отже, першокурсни
ки одержали перший сер
йозний урок студентства. 
Урок, з якого своєчасно, 
без запізнення треба ро
бити висновки.

— І найперший — сто
процентне відвідування 

занять. У боротьбі за це 
більше повинні зробити 
учбово - виховна комі
сія комітету комсомолу, 
факультетський «Комсо
мольський прожектор». 
А від кафедр і виклада
чів чекаємо більшої ви
могливості до відробітку 
пропущеного студентами.

Особливу увагу сту
дентів хочу звернути на 
планування і викорис
тання ними раціонально 
вільного часу. Коли наш 
факультет матиме влас
ний учбовий корпус, ми 
зможемо організувати са
мостійну підготовку сту
дентів під керівництвом 
викладачів. На мою ду
мку, це найбільш ефек
тивний спосіб після лек
ційного навчання. А по
кищо доводиться споді
ватися, так би мовити, 
на самосвідомість. Тому 
ще і ще раз раджу сис
тематично працювати над 
конспектами, підручника
ми. Систематично — це 
значить щоденно у да
ному випадку.

— Давиде Беглярови- 
чу, розпочався новий се
местр...

— І семестр дуже від
повідальний. Проходить 
він під знаком XXVII 
з ’їзду КПРС, який від
кривається днями. Всі 
радянські люди трудяться 
нині в атмосфері оновлен
ня, прагнення прискори
ти втілення у життя па
ртійних накреслень. Го
ловний труд студента — 
навчання. І треба, щоб 
кожен глибоко усвідомив 
особисту відповідальність 
за кінцевий результат 
своєї праці.

І н с т и т у т с ь к а  

п а н о р а м а :  

п о д і ї ,  ф а к т и

з ’їзду КПРС, який по
чинає свою роботу через 
кілька днів. Гідно зу
стріти партійний з ’їзд 
стало справою честі ко
жного із нас. Свій поси
льний внесок у неї зро
били минулої суботи і 
студенти — політехніки, 
усі співробітники вузу.

Розпочалося свято пра
ці коротким, діловим мі
тингом, який відкрив сек
ретар парткому інститу
ту О. Д. Азаров. З по
бажаннями організованої 
роботи, хорошого трудо- 
вого настрою звернули
ся до учасників суботни- 
ка проректор по науковій 
частині Ю. А. Карпов, 
голова профбюро маши
нобудівного факультету 
В. Д. Дупляк, студентка 
п’ятого курсу факульте
ту автоматики і мікро- 
електроніки Тетяна Пі
вень, проректор по адмі
ністративно - господар
ській частині О. І. Та- 
рануха.

Учасники суботника з 
повного віддачею попра- ! 
цювали на внутрівузівсь- | 
ких об’єктах, прибирали | 
навчальні лабораторії, і 
кімнати, приміщення ка
федр. А група юнаків 
— посланців факульте- ' 
тів обчислювальної тех- І 
ніки, енергетичного та І 
машинобудівного тру- | 
дилася того дня на ін- | 
ститутській новобудові — і 
головному учбовому кор- | 
пусі.

На фото: співробітники 
кафедри фізвиховання

провели день «червоної 
суботи» на своїй новобу
дові — спорудженні спо

ртивного комплексу. 

Фото Р. Кутькова.

РЕЙ Д  «ЗА ЕФ ЕКТИ В Н У ПРАЦЮ  
І ЗДОРОВИЙ ПОБУТ»

Пияцтво — зло. Це знає кожен. Але 
одна справа — знати, бачити величезну 
шкоду, яка наноситься суспільству, а ін
ша — вступити із цим злом у неприми
ренну боротьбу. Заклик партії зробити 
тверезість нормою нашого життя знай
шов гарячий відгук у серцях радянських 
людей. Намічені заходи по зміцненню 
трудової дисципліни, викоріненню пияцт
ва глибоко продумані і обгрунтовані, 
відбивають насущні побажання як сус
пільства в цілому, так і кожної його 
трудової ланки, кожної радянської 
людини.

В країні розгорнута активна робота но 
здійсненню наміченого. Заходи, що вжи
ваються, дають позитивні результати. 
Більш діловою і творчою стала атмос
фера в колективах, піднялася дисциплі
на, збільшує віддачу наша праця.

Більше порядку стало на наших вули
цях, у громадських місцях. Таке відчут
тя, наче у кожного з нас додалося сил, 
гордості, гідності.

Важливим кроком стало створення 
Всесоюзного добровільного товариства 
боротьби за тверезість. Первинна ор
ганізація його діє і в нашому інституті. 
Заяви про вступ до організації продов

жують надходити.
Разом із тим зроблено ще далеко не 

все. Боротьбу з пияцтвом треба неухильно 
посилювати, вести ще більш цілеспрямо
вано і послідовно. Цьому посприяє і 
всесоюзний рейд під девізом «За ефекти
вну працю і здоровий побут», оголоше
ний Спілкою журналістів СРСР і Всесою
зним добровільним товариством бороть
би за тверезість. Він проводиться активі
стами преси і товариства з 1 лютого по 
31 липня ц. р.

Створено рейдову групу і в нашому ін
ституті. її завдання — в ході рейдів ви
яснити, як у колективі здійснюються на
мічені партією і урядом заходи по наве
денню дисципліни, організованості, по
ліпшенню використання клубних і спор
тивних споруд, умов побуту в студент
ських гуртожитках тощо.

Перед учасниками рейду поставлено 
завдання не просто реєструвати недоліки, 
а виявляти причини, добиватися їх ви
корінення, знаходити і показувати кра
щий досвід організації праці, змістовно
го відпочинку. Матеріали і результати 
рейдів систематично публікуватиме на
ша газета. Запрошуємо до участі у пу
блікаціях на цю тему і читачів.

ГОСПОДАРСТВА У СПЕЦІАЛІСТАХ, ЯКІЗРІЛІСТЬ... ОСОБЛИВУ УВАГУ ЗВЕРНУ- 
ПОЄДНУЮТЬ ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУЮ НА ПІДГОТОВКУ ІНЖЕНЕРНИХ 
ПІДГОТОВКУ І ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНУ КАДРІВ,»

З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ В. В. ІЦЕР- 
БИЦЬКОГО НА XXVII З’ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РЕСПУБЛІКИ.

XXVII з'їзду КПРС — 
гідну зустріч!

— Давиде Беглярови- 
чу, днями в інституті мо
жна було прочитати ого
лошення про збори пер
шокурсників вашого фа
культету, присвячені ана
лізу зимової екзаменаці
йної сесії. Таке виділен
ня саме першокурсників, 
мабуть, чимось обумов
лене?

— Знаєте, все-таки це 
перша сесія в їхньому 
студентському житті. Хо
ча подібні збори ми про
ведемо і з другокурсни
ками теж. Вони ще теж, 
як то мовиться, далеко 
від своїх молодших то
варишів не відійшли, по
милки повторюють ті ж. 
Але повернімося до тих, 
хто складав сесію впер
ше. Відверто кажучи, ре
зультати їхні не дуже ра
дують. Якісні показники 
успішності залишаються 
на тому ж рівні, що й у 
першокурсників торішніх. 
А це задовольняти аж 
ніяк не може. Особливу 
тривогу викликає те, що 
зріс відсів студентів^ го
ловним чином через не
успішність.

— Які причини викли
кають таке явище?

— Спробую перера
хувати. Ось причина пе
рша: із 175 студентів 50 
перед сесією не мали за
ліків з інженерної гра
фіки, у багатьох браку
вало заліків і з інших 
предметів. Це, природно, 
перешкоджало ходові ек
заменів. Причина друга: 
на низьку успішність 
вплинули пропуски за
нять. Далі відзначу неза
довільну організацію са
мостійної роботи студен
тів протягом першого 
семестру, їхнє невміння 
планувати вільний час і 
використовувати його для 
діла. Окремі першокурс
ники взагалі несерйозно 
поставилися до навчання 
і дотримання дисциплі
ни.

Повторювалася давня 
шкідлива звичка: з від
ведених на підготовку до 
екзамену, скажімо, чоти
рьох днів студент вико
ристав лише один, як 
правило, останній. Що 
можна підготувати у та
кій гарячці? Або інше: 
замість праці з книгою, 
конспектом час витрачав
ся на написання шпарга
лок.

Окремо слід сказати 
про консультації. Скіль
ки разів протягом семе
стру можна спостеріга

Сьогодні відбудуться 
збори комсомольського 
активу вузу, учасники 
яких підпишуть рапорт 
інститутської організації 
ЛКСМУ XXVII з’їзду КПРС. 
На зборах розглядатиме
ться також питання «Про 
стан роботи зі студент

ською молоддю у позанав- 
чальний час за місцем 
проживання».

Завтра група команди
рів студентських будіве
льних загонів нашого ін
ституту розпочинає нав
чання на семінарі, органі
зованому обкомом ЛКСМУ 
та облпрофрадою. Трудо
вий семестр подає перші 
спої позивні

Відкриті партійні збори
з порядком денним 
«Про підсумки зимової 
екзаменаційної сесії і 
завдання парторганіза-
ції по поліпшенню навча
льно - виховної робо
ти серед радянських сту
дентів і студентів - іно- 
земців» та «Про роботу 
парторганізації по забез
печенню передової ролі 
комуністів в успішному 
виконанні соціалістич
них зобов’язань» відбу
лися на факультетах 
ФАМ і РТФ.

«Методи проблемного 
навчання» — лекцію на 
таку тему прочитав 18 
лютого завідуючий ка
федрою експерименталь
ної фізики Донецького 
держуніверситету док
тор фізико-математичних 
наук, професор Г. А. Ата- 
нов.
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23 лютого—День Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

В сердцах у нас история страны,
Героев имена, большие дати,
И вы теперь истории верны.
Вам имя благородное — СОЛДАТЫ.
Служите лучше, чем учились тут,

Чтоб мы всегда гордились сыновьями.
Пусть к вам придут терпение и труд.

И помните: мы тоже вместе с вами.
Пусть вас спасет от горестей и бед:
И сохранит вас наше ожиданье.
Пишите письма! Ваша мать живет 
Надеждой на письмо или свиданье.
Вы днем и ночью слышите в сердцах, 

Напутствие отца и материнский голос :
Беречь родную землю от врага,
Травинку каждую и каждый колос.
Солдатской дружбой крепится страна.
Мы в это верили и верим Свято.
Вы — Родини великой  сыновья 
И братья по оружию и клятве.
Присяга — душ высоких волшебство.

Она — рассвет начала яовой жизни,
И нашей правды, силы торжество,

Большая клятва верности Отчизне.
Л. КУЦЕВАЛОВА, 

лікар кафедри нервових захворювань 
медінституту, мати студента, який 

нині служить в арміц

В. І. Ленін вказував, 
що будь-яка революція 
чогось варта, якщо вона 
вміє захищатися. Ленін
ське положення стало 
програмним для КПРС 
у створенні і розвитку 
Збройних Сил, у зміц
ненні економічного, обо
ронного потенціалу кра
їни. З перших днів ре
волюції партія взяла на 
себе відповідальність за 
військовий захист Віт
чизни. Створені і вихова
ні партією полки молодої 
Червоної Армії мужньо 
і героїчно боролись на 
шести фронтах проти бі
логвардійців і інтервен
тів. Не перелічити всіх 
героїв, які відстоювали 
честь і незалежність рід
ної Батьківщини. За ге
роїзм у роки громадян
ської війни 355 частин і 
з’єднань були нагород
жені орденами і почес
ними революційними Чер
воними прапорами. Бли
зько 15 тисяч командирів 
і бійців удостоїлись ор
денів Червоного Прапо
ра.

СТУДЕНТ НДДІВ ПОГОНИ
В останні роки на дійсну службу при

зиваються, як відомо, і студенти. Це необ
хідність, викликана величезними людсь
кими втратами у роки минулої війни, від
гомін тих важких, суворих, гірких літ. 
Виконувати священний обов’язок перед 
Батьківщиною послав багато юнаків і наш 
інститут. Ми, старші товариші, розу
міємо, яке важливе значення має їх під
готовка до служби у Збройних Силах, 
яке важливе значення має військово-па
тріотичне виховання молодих людей. У 
цій благородній роботі активну участь 
беруть ветерани партії, війни, праці, 
колишні військовослужбовці, активісти 
ДТСААФу

Починаючи з 1983 р., щорічно весною та 
восени наш колектив урочисто і хвилю
юче проводжає допризовників, вручає 
кожному письмовий наказ служити че

сно і самовіддано, примножувати хороші 
традиції Вінницького політехнічного.

Надів студент солдатські погони, але 
зв’язки його з рідним інститутом не 
припиняються. До командування підроз
ділів, де служать наші вихованці, до їх
ніх батьків, до них самих йдуть з інсти
туту листи. Ми цікавимося службою 
вчорашніх студентів, нагадуємо, що вуз 
чекає їх після звільнення у запас. І кон

такти ці не залишаються просто фор
мою, вони приносять бажані результати. 
Скажімо, дев’яносто п’ять процентів із 
тих юнаків, котрі призвалися в армію 
восени вісімдесят третього, уже відслу
жили і знову продовжують навчання на 
своїх факультетах.

Р, АСАДОВ, 
секретар партбюро АУП.

Без науки, вказував 
В. І. Ленін, сучасну ар
мію побудувати не мож
на. І партія взяла курс 
на розвиток тих галузей 
народного господарства, 
які сприяли б зміцненню 
оборонної могутності кра
їни, переозброєнню армії 
і флоту. Революція у 
військовій справі викли

ков став професором, 
М. А. Булгаков —ке
рівником відділу інсти
туту, Р. Ю. Кігель — 
професором, Б. С. Бу- 
горський — завідуючим 
галузевої лабораторії, 
І. В. Кузьмін — ректо
ром інституту. У розви
ток нових видів військ 
і військової техніки вне

ТРАДИЦІЯМ ВІРНІ
кала величезні якісні і 
кількісні зміни в армії.

Неймовірні випробуван
ня переніс наш народ, 
його армія і флот у 

Великій Вітчизняній ві
йні. 20 мільйонів ра
дянських людей — така 
ціна Перемоги, про яку 
ми повинні завжди па
м’ятати. Більше 11 тисяч 
радянських воїнів були 
удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, з 
них 7 тисяч віком до ЗО 
років, серед яких 3,5 ти
сячі комсомольців. По
над 7 мільйонів солдат, 
офіцерів, генералів на
городжені орденами і ме
далями Радянського Со
юзу.

Серед тих, хто браа. 
участь у розгромі фаши
стських полчищ, багато 
наших викладачів і спів
робітників. Присвятив
ши справі захисту Віт
чизни десятки років, во
ни нині передають сту
дентській молоді свої 
знання і досвід, готують 
висококваліфіковані ка
дри для народного гос
подарства, прищеплюють 
їм високі якості патріо
тизму, інт^рнаціоналізг 

му. Мужні захисники 
Батьківщини В. Т. Малі—

сли свій вклад ветерани 
Збройних Сил виклада
чі і співробітники інсти
туту товариші Горшеч- 
ников, Вальдман, Сине- 
льник, Грозний та бага
то інших. Не ображай
тесь, славні ветерани 
війни і армії, що всіх 
не називаю поіменно. 
Багато вас у стінах на
шого вузу, кожен з вас 
заслуговує на добре 
слово. Бо життя ваше, 
служба в армії — це 
подвиг в ім’я Вітчизни, 
подвиг, який служить 
прикладом для молодих 
поколінь. Ваш внесок у 
справу патріотичного* 

виховання студентської 
молоді дає свої гарні 
результати. В інституті 
навчається кілька сотень 
колишніх воїнів, які з 
честю служили в армії, 
серед них юнаки, що 
виконували свій інтерна
ціональний обов’язок в 
Афганістані. Комсомо
лець В. Щербина нині 
секретар комсомольсько
го бюро першого курсу 
інженерно - будівельно
го факультету, член ко
мітету комсомолу фа
культету обчислювальної

прийнятий кандидатом 
в члени КПРС, нагород
жений медаллю «За від
вагу», В. Литвинов об
раний членом комітету1 
комсомолу енергетично
го факультету, удостоє
ний медалі «За відвагу», 
комсомолець А. Мешко- 
вець — староста групи, 
член КПРС В. Семенюк 
за проявлені мужність і 
хоробрість визначений/ 

орденом Червоного Пра
пора і медаллю «За бо
йові заслуги», він обра
ний членом бюро обко
му ЛКСМУ.

Майже триста студен
тів повернулося в ін

ститут після закінчення 
служби в армії, Серед 
них комсомолець А. За
болотний — секретар 
комітету комсомолу ене- 
ргофаку, член КПРС В. 
Гунчак — комсорг пер
шого курсу факультету 
автоматики і мікроеле- 
ктроніки, комсомолець І. 
Клочко — член коміте
ту комсомолу інституту. 
Прикладом у поведінці і 
навчанні служать сер
жанти запасу А. ІІІим- 
чук, В. Варварич, С. Че- 
■рнов, А. Поліщук, П. 
Мельник та багато ін
ших.

Одержане в армії за
гарбування відрізняє, 

колишніх воїнів зразко
вою дисципліною, пра
целюбністю в навчанні, 
прагненням якомога кра
ще набути необхідні 
знання, які потрібні у 
розв'язанні питань на

уково-технічного прогре
су.

В. ГОВОРОВ,
учасник Великої Віт
чизняної війни, пол-

Ще вчора були канікули.
Студенти — іноземці, які 
навчаються у нашому вузі, 
провели їх цікаво і змістов
но у Немирівському будин
ку відпочинку «Авангард». 

Фото Р. Кутькова.
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А як вважаєте ви? ІНЖЕНЕР -  ЦЕ
Г ї РЕСТИЖ інженера... 
І-1 Що це означає? В

еНЦИКЛОПеДИЧНОМу СЛОВНИч
ку слово «престиж» пояс
нюється як авторитет, 
вплив. Очевидно, автори
тетністю знань, мислення, 
практичного вміння і цін
ний інженер. Таке розумін
ня його престижу склада
лося віддавна. В старовину 
на Русі людей, які вико
нували інженерну працю, 
називали «розмислами». 
Від «розмисла» вимагалося 
гострого розуму, винахідли
вості, здатності мріяти, 
фантазувати, знаходити ви
хід із найскладнішої ситу
ації. Представники вітчиз
няної і радянської інженер
ної думки завжди відзна
чалися цими рисами.

Гідно продовжувати на
буті попереднім досвідом 

традиції — це завдання 
особливо актуальне нині, 
в час всенародної бороть
би за науково-технічний 
прогірес. Звідси така підви
щена увага до технічного 
вузу. Це з його стін вихо
дять спеціалісти, котрі по

винні бути безпосередніми 
творцями науково-техніч
ного прогресу, розробляти 
найновішу технологію. Чи 
всі випускники готові до 
цього? Будемо відвертими: 
не всі. Звісно, певною мірою 
негативну роль тут відігра
ла та обставина, що в 

останні десятиріччя йшов 
процес зниження престижу 
інженерних професій, все 
гостріше давалася взнаки 
невпорядкованість праці 

інженерно-технічних кадрів.
В останній період ситуа

ція різко міняється. Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
М. С. Горбачов у своїй до
повіді «Корінне питання 
економічної політики парч 
тії» у ЦК КПРС влітку 
1985 р. говорив про те, як 
важливо підвищити громад
ське визнання наукової і 
інженерної праці, посили
ти в ній творчі начала, сти
мулювати якісне виконання 
робіт. Так, престижу інже
нера зростати з кожним 
днем. Але визнання таке 
треба заслужити. Яким чи
ном? Своїм конструкторсь

ким, технологічним і еко
номічним мисленням.

Часто стають поганими 
інженерами тому, що знань 
бракує і, головне, нема 
бажання їх одержати. У 
нас знання даються безп
латно. Але ця доступність 
в їх набутті виробляє у 
деяких студентів спожива
цькі настрої: навіщо ста
ратись учитися, коли дип
лом у мене все одно обо
в’язково буде. У таких 
повністю відсутнє розумін
ня, що це велике благо — 
можливість вчитися і що 
за це благо треба платити. 
І платити насамперед хоро
шим навчанням. Адже про
біли в теоретичній підго
товці потім, на виробницт
ві, не наверстаєш!

От і з ’являються такі 
інженери, котрі не цікав
ляться технічними новин

ками у своїй галузі. Вони 
здатні тільки зробити крес
лення і віднести його в ін
ший відділ для дальшого 
опрацювання. А своєї вла
сної ініціативи виявити не 
можуть. У них нема нави
ків винахідництва, вічно

вони — на побігеньках у 
когось, виконують чиюсь 
волю, чиїсь вказівки.

Чи не забагато стало у 
Нас любителів спокійного 

інженерного життя? Навіть 
сформувався своєрідний 
тип спеціаліста: інертного,
такого, що боїться риску, 
прагне лиш утримати рів
новагу у рамках звичного. 
Нерідко буває, що над про
блемою, вирішення якої під 
силу одному — ДВОМ 4ВІД- 
повідальним, думаючим 
І$нжен^раМ| працює цілий 
підрозділ посередніх спеціа
лістів. Чи не від того по
рою байдужість до інже
нерної професії, що нерід
ко деякі її представники 
безпомічні при вирішенні 
складних завдань виробни
цтва, техніки, технології, 
не можуть працювати з лю
дьми?

І коли в документах пар
тії говориться про відста
вання наукової і конструк
торської бази ряду промис
лових галузей, то неважко 
уявити, що це — також ві
дображення недостатньої 
кваліфікації, професіона-

ПРЕСТИЖНО!
ілізму, громадянської від
повідальності інженерних 
кадрів.. Ось звідки вихо
дить престиж інженера.

Розвиток продуктивних 
сил приблизно до початку 
80-х років привів до поді
лу інженерів на свого ро
ду «творців» і «виконав
ців». Дослідження показу
ють: ЗО — 50 проц. спеціа
лістів виконують роботу, 
яка не вимагає вищої осві
ти. Звуження частки тво
рчої праці і збільшення 
частки цеггворчої, пов’я
заної з викреслюванням 
вузлів і оформленням крес
лень, якраз і провело во
доділ між «творцями» та 
«виконавцями». І ось в 
останніх виникає зневіра/ 

у власні сили, розчаруван
ня в дорученій роботі, а то 
і у вибраній професії. Але, 
породивши проблему, нау
ково - технічний прогрес 
відкрив шляхи для її ж роз
в’язання і Інженер нового 

типу повинен «спілкувати
ся» не з кульманом, ліній

кою, а з автоматизовани
ми інформаційними бан
ками даних. Тут уже ніяк 
не обійтися без високої 
математичної підготовки. 
Уміння працювати з еле- 
к т р о н н о о  бчислювальною 
технікою дозволить бути 
«творцем» кожному. Саме 
виробництво уже вимагає 
не просто конструктора чи 
технолога, а спеціаліста, 

який поєднує у собі і конст
руктора, і технолога, і 
організатора.

Так, сьогодні інші вимо
ги до інженера. І це вже 
престижно, авторитетно, 
тому що в дусі часу, нау
ково-технічного прогресу, 
І заради цього варто 5 ро
ків віддати складному, нап
руженому навчанню в інже
нерному вузі. І що більше 
талановитих молодих лю
дей присвятить себе інже
нерній справі, то вагомі
шим буде авторитет вищої 
технічної школи, інженер
ної праці.
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