НАШ КУРС - ДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ НАУКИ З ВИРОБНИЦТВОМ,
КРАЩА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ
СЬОГОДНІ

НАШ

НАДАВАТИ БІЛЬ
ШЕ ІНІЦІАТИВИ ІН
ЖЕНЕРУ,
СТИМУ
ЛЮВАТИ
ЙОГО

ІНСТИТУТ СПРЯМО
ВУЄ СВОЮ ДІЯЛЬ
НІСТЬ НА
НЕ

ТВОРЧУ
ДУМКУ,
РОЗГЛЯДАТИ ЙОГО

ПІДВИЩЕННЯ

ЯКОСТІ
КИ

ВСЕБІЧ

ПІДГОТОВ

ДІЯЛЬНІСТЬ

СПЕЦІАЛІСТІВ,

по

РЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬ

ПОЛІ П Ш Е Н Н я
ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ВИРОБ

ТАТАХ

НИЦТВОМ,

БІЛЬШ

РОЗРОБОК— СПІЛЬ

УЧАСТЬ

НЕ
ПРАГНЕННЯ І
ВУЗУ, І ВИРОБНИ

АКТИВНУ

У РОЗВИТКУ

ПРАЦІ

І

ВПРОВАДЖЕН Н Ю

НАУ-

| КИ І ТЕХНІКИ.

ЦТВА.
ОБ'ЄДНАНИЙ НОМЕР

ГАЗЕТ

ВІННИЦЬКОГО ТРЕСТУ

«ВІННИЦЯПРОМБУД» «БУДІВЕЛЬНИК» І НАШОГО ІНСТИТУТУ

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

<ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
ВУЗ

ВИРОБНИЦТВО------

Декан інженерно-будівельного факультету
М. Ф.ДРУКОВАНИЙ:

Керуючий трестом «Вінницяпромбуд»
В. А.ЖДАНОВ:

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗМІНУ

ВАС КЛИЧУТЬ НОВОБУДОВИ
Сьогодні, коли вся наша країна живе
й працює під величезним
враженням
від рішень XXVII з’їзду КПРС, буді
вельники нашого тресту
намагаються
ефективно використовувати кожну робо
чу годину для нарощування обсягів ро
біт, підвищення якості всього будівель
ного процесу.
В даний час необхідно домогтися ви
рішального повороту в переході народ
ного господарства на рейки інтенсивно
го розвитку, вийти за короткий час на
передові науково-технічні позиції, під
няти на вищий світовий рівень продук
тивність суспільної праці. Все це цілком
і повністю відноситься до капітального
будівництва, як однієї з ключових га
лузей народного господарства.
Трест «Вінницяпромбуд» — найбільша
будівельна організація
області.
Оди
надцять тисяч працівників виконує тре
тину всіх будівельно-монтажних робіт.
Лише за минулу п’ятирічку обсяг ро
біт по генпідряду склав понад 300 мі
льйонів карбованців. Введено в експлуа.
тацію 722 тисячі квадратних
метрів
житла, причому, значна частина його
понад встановлений план.
За роки п’ятирічки здано в експлуа
тацію чимало об’єктів
виробничого
призначення. Це, зокрема, потужності на

Досить скромно починався наш факу
льтет у 1974 році — всього з однієї спе
ціальної кафедри. Нині ж інженернобудівельний об’єднує вже сім кафедр,
три із яких — випускаючі: «технологія
будівельного виробництва», «промисло
ве і цивільне будівництво», «будівельні
конструкції». Свої знання майбутнім ін
женерам передають п’ять докторів, де
сятки кандидатів технічних наук.
Перший випуск, який відбувся у 1979
р., дав країні 101 спеціаліста. На сього
днішній день ця цифра складає вже 965
чол. Переважна більшість наших вихо
ванців трудиться на підприємствах будіндустрії Поділля. Готуємо ми інженерів,
будівельників і для більш як ЗО країн
світу. В Африці, Латинській
Америці,
Азії в^ке трудяться 36 фахівців з дипло
мами вашого факультету.
Треба зазначити, що колектив інже
нерно-будівельного виріс професійно
і
модально, вдосконалюючи навчальну і
науково-методичну роботу на базі прис
корення науково-технічного прогресу і
використовуючи активні методи навчан
ня ^електронно-обчислювальні машини,
технГчні засоби, ділові ігри, проблемне
навчання тощо). На кафедрах технології
будівельного виробництва, промислово
го і цивільного будівництва, теоретичної
механіки склалися власні ^наукові шко

Хмільниксільмаші,
електротехнічному,
хімічному, інструментальному заводах,
Могилів-Подільському і
Турбівському
машзаводах.
Відмінно спрацювали наші будівельни
ки на спорудженні Жмеринської хутро
вої та Браїлівської швейної фабрик, Іллінецької газокомпресорної станції.
Нова п’ятирічка — нові, п^е складні
ші завдання. Сьогодні ми чітко розуміє
мо, що без застосування на
практиці
всього нового і прогресивного в галузі
будівництва нам не обійтися. Потрібно
шукати нові, більш ефективні шляхи. І
тут на перший план виходить творчий
пошук інженерної думки, яка повинна
зіграти вирішальну роль, Це особливо
актуально саме зараф коли
ведеться
реконструкція домобудівного комбінату,
технічне переозброєння заводів «Будіндустрія» та залізобетонних конструкцій.
Вагомий внесок у вирішення склад
них інженерних завдань роблять колишні
випускники інженерно-будівельного фа
культету ВПІ. Це, зокрема, виконроби
з домобудівного комбінату В. Д. Бон
дар, Г. В. Штільман, М. К. Коломієць,
головний інженер УВТК П. М. Стрижак,
виконроб БМУ-1 С. Г, Надобко та бага
то інших.
Отож, чекаємо вас, шановні колеги,
на новобудовах нашого тресту!
&

У б ри гаді
д ел ега т а
Г І РО бригаду
мулярів,
яку очолює
комуніст
В. І. Бондаренко, і її ва
тажка знає, мабуть, кожен
будівельник тресту. Здобув
собі колектив добру славу
перш за все сумлінною пра
цею протягом кількох років.
З місяця в місяць брига
да, яка носить почесне зван
ня комуністичної праці, ви
конує план з усіх технікоекономічних показників, не
,раз! виходила переможцем
соціалістичного змагання в
БМУ-1 і по тресту «Вінни
цяпромбуд». А скільки щас
ливих вінничан
справили
новосілля в квартирах, спо-руджених працьовитими ру
ками мулярів! От і нещо
давно вона здала під опо
ряджувальні роботи 72-квартирний житловий будинок
для трудівників Вінницько
го інструментального завоДУХороші, трудолюбиві лю

ди підібралися в бригаді—
партгрупорг Степан Арсентійович Калашнюк, Галина
Федорівна «Дискова, Микола
Черешнюк, Михайло Бедрак,
Юрій Шубенкін та інші. Тон
у роботі, звичайно, задає
сам бригадир.
Володимир Іванович
—
людина неспокійна. На будмайданчику він увесь при
Ділі': матеріали
приймає,’
оформляє документацію
і,
головне, робота аж горить в
його руках.
В останній час В. І. Бон
даренку доводиться багато
виступати в колективах, ча
стіше '"зустрічатися з людь
ми, давати інтерв’ю. Він був
делегатом
XXV II ' з ’їзду
КПРС, тому найпершим сво
їм обов’язком вважає пра
цювати по-новому, йти кур
сом прискорення.
К \ ТОЛСТІКОВ,
секретар
парторганізації БМУ-1.

м

П рийдут ь
міс го с п о д а р і
V

ТО він, наш
студент?
Ким став, одержавши
диплом інженера? Постан
вивши ці два питання в один
ряд, починаєш ро зм іркову
вати над багатьма пробле
мами навчання,
виховання
тут, на нашому ф акульте
ті, і його роботою там, на
виробництві, у тру до*в ому
колективі. І м іж двома бе
регами — тут і там — на
ходиш
спільність,
бачиш
кладку, по якій пішла лю 
дина, понесла набуті знан
ня. Д обру послугу
роби
ли б
газети,
якби
час
від часу інформували, як
почувають себе наші випус
кники на будівельних май
данчиках, а студенти — в
аудиторіях.
З свого боку повідомлю,
що серед студентів ростуть
справжні зодчі. Для при
кладу назву молодого ко
м уніста, Л енінського Істиі
пендіата Леоніда Дорошке-

ли. На базі галузевої науково-дослідної
лабораторії формує таку школу і кафед
ра будівельних конструкцій. Великі пер
спективи відкриваються перед кафедрою
нарисної геометрії і креслення, яка пе
реводиться на базу ЕОМ, а в найближчі
роки повністю перейде на машинну гра
фіку.
Виконуючи рішення
X XV II
з ’їзду
КПРС, колектив факультету
особливу
увагу вділяє зв’язкам з виробництвом,
підготовці студентів на основі найнові
ших досягнень будівельної
індустрії.
Саме з цією метою створюються філіали
випускаючих кафедр на підприємствах,
а переддипломна практика
студентів
проводиться на передових підприємствах
будівельної галузі в Москві, Києві, Він
ниці, Хмельницькому, Чернівцях.
Активно розвиваємо госпдоговірну те.
матику. Тільки нинішнього року таких
договорів укладено на суму 1 млн. 200
тис. крб.
Зміцнюється факультет і матеріаль
но. Три роки тому ми перебралися
у
споруджений власними силами
новий
учбовий корпус. Зараз
добудовуються
ще три лабораторних блоки. Користую
чись нагодою хочу зауважити, що для
завершення їх нам дуже потрібна допо
мога з боку' тресту «Вінницяпромбуд».

вича. Він —- третьокурсник,
заступник секретаря ком і
тету комсомолу. Минулого
трудового сем естру був бій
цем будівельного загону у
с. Сугаках М огилівП о дільського району, нинішнім л і
том
трудитиметься
там
командиром. У Леоніда, так
(б!и мовити, ^безперервний
стаж на будовах. У ці дні
він очолює студентський за
гін «Будівельник», який пра
цює на інститутському о б ’
єкті.
Варто, мабуть, сказати й
про те, що його дружина
Валентина —
випускниця
цього ж ф акультету, і що в
них є донька, що сім ’ я з а 
кохана в свою
професію .
! немає в мене
сумніву,
що на будову вони прий
дуть справжніми господаря
ми.
Г. ГОРШЕЧНИКОВ,

секретар партбюро ін
женерно - будівельного
факультету.
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Г| ИТАННЯ
підвищення
* * якості проектно-кошто
рисної
док у м е н т а ц і ї
і якості будівництва пості
йно знаходиться в центрі
уваги колективу, партійної
організації філіалу інститу
ту
«Діпроцивільпромбуд».
Результатом цього стало збі
льшення кількості проектів,
виконаних з оцінкою «від
мінно». Якщо у 1980 році
їх було 23,8 процента, то ни
ні кількість відмінних про
ектів збільшилась до
40
процентів.
Крім цього,
внаслідок
прийнятих підрядними ор
ганізаціями заходів по по
кращенню якості будівницт.
ва, підвищенню ефективно
сті авторського нагляду збі
льшилась і кількість об’єк
тів, зданих з добрими оцін
ками.
Покращенню якості проек
тно-кошторисної документа
ції значною мірою сщрияє

а

комплексна система управ,
ління якістю проектування.
В результаті цього новов
ведення спочатку зменши
лися, а потім зникли зов
сім випадки переробок і пе.
резатвердження проектів
З метою підвищення яко
сті будівельного виробницт
ва наш філіал бере участь
у соціалістичному змаганні
між проектувальниками і;
будівельниками під девізом
«Високу якість від проекту
до будівлі». Як
правило,
всі об’єкти, по яких
були
заключені договори соцзма.
гання з будівельниками, зда
ються з оцінками «відмін
но» га «добре». А значить,
мшй надалі будемо збільшу
вати кількість таких догово
рів, робити масовим подіб
не змагання.
М. МАНДРИКА,
секретар парторганізації
філіалу інституту «Діппроцивільпромбуд».
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»'

НА РИШТУВАННЯХ

В ЛАБОРАТОРІЇ —

НА ШЛЯХУ ПРИСКОРЕННЯ
О

АБЛИЖЕННЯ науки
11
до виробництва, яке
в наші дні Забуває прис
кореного розвитку, активно
сприяє більш ефективній і
результативній
діяльності
трудових колективів. В ід 
криття нашої галузевої нау
ково-дослідної лабораторії
індустріальних
економних
фундаментів якраз і допов
нює загальний процес на
рощування матеріальної ба
зи ^ стінах вузу. Завдання
нового колективу — розроб
ляти і впроваджувати у ка
пітальне будівництво еконо
мні ресурсозберігаючі кон
струкції фундаментів.
Спорудження і введення

в дію нових площ для жит
ла і потреб промисловості
/має сьогодні! Надзвичайно
важливе значення. І наше
наукове спрямування поля
гає в тому, щоб постійно
забезпечувати
будівництво
найновішою
технологією.
Працівниками лабораторії і
відповідним науково-дослід
ним інститутом вже розро.
іблено проект фундаментів
витрамбованих
котлованів
для 108-квартирного жит
лового
крупнопанельного
будинку у 9-му мікрорайо
ні Вишеньки. Застосування
нових конструкцій дає мо
жливість
зекономити
12
тонн металопрокату, 40 тонн

цементу і 6 тонн умовного
палива.
Нині працівники лабора
торії Г. Дідик, В. Дрозд,
В. Андрухов, Н.
М ітенко
приступили до
розробки
проекту фундаментів у пе
ршому корпусі заводу трак
торних агрегатів. Впровад
ження його зекономить бли
зько 600 тис. крб., 500—520
тонн металопрокату/, &500|
тонн цементу, 560 тонн умо
вного палива.
В. КРИЛАН,
завідуючий галузевою на
уково-дослідною лабо
раторією індустріальних
економних фундаментів.

Дім міняє обличчя
Можливо, хтось із
вас
звернув увагу на панельний
будинок, який щойно закін
чили монтажники? Д ев'ятиповерхова споруда із не
привітними стінами й лод
жіями, незамазаними швами
викликає не зовсім приєм
не рраження.
_
Але приходять опоряджу*
вальники, і дім міняє своє
обличчя. Красивішає всере
дині і зовні.
Дівчата-маляри білять, підбирають від
повідні обої для кімнат, фа
рбують вікна, двері.
Інші

ФОТОРЕПОРТАЖ З БУДІВЕЛЬНОГО

ДО ЧИ СТИ Х Д Ж Е Р Е Л

ТВОРЧИЙ ПОШУК

Ідея коштує
сто тисяч
В інституті розкриваю ть
ся можливості кращ е
і
глибше вникати в турботи
виробничників,
які нині
прагнуть успішно справля
тися з обсягом намічених
п’ятирічкою завдань. Йде
ться передусім про
роз
робку таких
технологій,
які б забезпечували веден
ня будівництва об’єктів
і
швидше, і надійніше, і д е 
шевше. Причому підхід до
справи намічається не на
далеку перспективу, а вже
на сьогодні.
У Вінниці спорудж ую ться
нові приміщення психоне
врологічної лікарні.
І тут
свою допомогу надав стар
ший науковий співробітник
науково-дослідної лабора
тор ії індустріальних еконо
мних фундаментів І. І. О лій
ник. Він вніс пропозицію,
як краще зміцнювати збірні
залізобетонні
конструкції.
Це дало змогу на
місяць
скоротити строки монтажу
будинків, при цьому знач
но зменшивши витрати м е
талопрокату.
Загальний
економічний еф ект
склав
60 тисяч крб.
Трест
«Вінницяпромбуд»
прийняв
рацпропозицію
І. І. Олійника, яка
нині
впроваджується на рекон
струкц ії хім заводу. На о д
ному із складів запропоно
вано застосувати
більш
досконалу
конструкцію
фундаментів і каркасів, що
дало економічний
еф ект
105 тис. крб.
6 . ВАЛЬКОВ.

щ іш

руном

було

легше

ї / ОЖНОМУ з моїх проектантів приємно усві
домлювати, що його труд
увінчується успіхом, що він
знайде своє конкретне вті
лення з конкретною адре
сою — Вінницький політех
нічний. Мова йде про реаль.
ний проект, що його роз
робили^ наші
дипломники
разом з відділом комплекс
ного проектування
СКТБ
«Модуль».
У цій п’ятирічці на тери
торії інституту буде зведено
Палац студентів. Сьогодні
він уже готовий в креслен
ні. Над проектом трудилась
бригада з десяти випускни
ків, яких очолив студент

ня — встановлений на Алеї
Трудової Слави на ВД Н Г
УРСР.
Ось нещодавно бригада
закінчила
опоряджувальні
роботи в новому будинку
по вулиці Матроса Кошки.
36 сімей незабаром справ
лять новосілля. А
всього
колектив
домобудівного
комбінату здав у цьому ро
ці чотири житлових
бу
динки.
Г. МАКСИМЕНКО.

МАЙДАНЧИКА

Кожному з нас добре
відомо, яку
величезну
роль в житті людини віріграє вода.
Напевно,
немає жодної сфери на
шої діяльності, яка так
чи інакше не пов’язува
лася б з проблемою во
ди. Так, саме проблемою,
що особливо гостро дає
про себе знати в
наш
бурхливий вік
приско
рення науково-технічного
прогресу.
Особливо відчутна во
на у великому сучасно
му місті. Тисячі людей
вирішують нині складне
питання найраціональнішого використання цього
природного багатства.
Серед них і будівельни
ки БМУ-2 тресту «Вінницяпромбуд». Ось уже
декілька років
зайняті
вони
на
спорудженні

інженерно-будівельного фа
культету Микола Палійчук.
Тривала цікава творча ро
бота. Студенти разом
з
Проектувальниками спеціа
льного інструкторсько-тех
нологічного бюро виїздили
в Київ, де знайомилися з
найновішими проектами, які
здійснюються у столичних
вузах, побували на будовах
у Бєлгороді, переймали все
найкраще, винощували ідею
створити такий Палац, яко
го ще не було ніде.
І ось ми дивимося на про-

Невеликий колектив Д ІЛ Ь 
малої механізації —>
одного з виробничих підроз
ділів тресту «Вінницяпром
буд» — трудиться над тим,
щоб ручну працю будівель
ників перекласти на плечі
машин.
Так, майже десять років
опоряджувальні роботи на
об’єктах виконуються
при
допомозі штукатурних стан
цій «Вінничанка» та маляр
них «Подолянка», виготов НОВИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ
лених у свій час на дільни
ці.
Добрими помічниками бу
дівельників стали
нормокомплекти для
кам^’яних
У 1982 році в
системі інженери С. В. Мазур, І. Є.
робіт і улаштування
пок нашого тресту (тодішнього Кулявцев, оператори Н. М.
рівлі із наплавленого рубе комбінату) з’явилася перша Крупчук, Н. Д. Чирка, Н. С.
ройду, установка для наб електронно - обчислювальна Кравчук та інші.
машина, а сьогодні тут пра
ризкування фасадів, буді
Що дало
впровадження
цює вже комплекс техніч
вель, пристосування
для них засобів: мікро- ЕОМ комп’ютерної техніки Бре
зварювання, лінолеуму, то ^Искра-554» та
«Искра- сту? По-перше, поліпшилася
що. Лише торік від впро 555», електронні термінали якість інженерної праці, на
вадження
рацпропозицій «Нева-501».
лагодилася технологічна ди
ЕОМ щодня ведуть облік сципліна служб комплекта
отримано 73,6 тисячі карбо
ванців економічного ефекту. матеріальних ресурсів
на ції, збільшилася обіговість
зникли
Людей з творчою думкою складах управління вироб автотранспорту і
ничо - технологічної
ком
в нашому колективі є чима плектації, виписують товар приписки. По-друге, вона до
зволяє прискорити збф і
ло. Серед них — виконроб но-транспортні
накладні,
обробку інформації, підви
штукатурної дільниці О. В.
взяли на себе чималу долю
Дерещук, механік М.
П. бухгалтерської (роботи^ А щити її достовірність, збі
Яцков, конструктори І. Т. тепер з їх допомогою кон льшити кількість використо
вуваних для
управління
Петраш, І. П. Чорненька, тролюється і виконання до даних, і тим самим підви
говірних
зобов’язань
заво
електрозварники А. Ф. Дещити ефективність обліко
мков та М. А. Бітнер, фре дами - постачальниками; ве во-економічної і управлінсь
зерувальник І. С. Іглінський, деться помісячний контроль кої праці.
виконроб П. М. Коваль та за поставками матеріалів.
Ю. ГО Л О Д Н ЕР,
Нині в тресті нагромад
інші.
начальник відділу опе
жений чималий досвід робо
ративного й бухгалтер
ти з комп’ютерною
техні
ського обліку і аналізу
М. КАЛЇНЧУК,
виробничо - господарсь
ст. Інженер
/ДІЛЬНИЦІ
кою, для неї підготовлені
кої діяльності КІВЦу.
малої механізації.
грамотні спеціалісти. Це —
НИЦІ

робітники виставляють сто
лярку, стелять
дінолеум,
набивають плінтуси. Робота
йде повним ходом.
Сумлінно працює на опо
ряджувальних роботах ко
мсомольсько - молодіжна
бригада, де майстром-брига.
диром комуніст А. Й. Смо
ленський. Бригада — одна
з передових в ДБК, ініціа
тор багатьох починань. Пор
трет Анатолія
Павловича
Смоленського — передови
ка соціалістичного змаган

ОБЛІК БЕЛЕ ЕОМ

складної нідротехнічної
споруди четвертої черги
водоканалу. Введення її
в експлуатацію у 1988—
1989 рр. дасть додатко
во місту 100 тисяч ку
бічних метрів води на
добу.
Складні інженерні пи
тання, які виникають під
час будівництва, опера
тивно вирішують брига
дир комплексної бригади
В. Г. Марчук,
началь
ник дільниці № 1 С. І.
Гайдук, виконроб В. К.
Коцан, майстер В. І. Глухов (фото ліворуч).
На знімку праворуч —
імонтаж відстійника во
ди веде монтажник
5
розряду П. М. Селінов.
В. ВІКТОРОВ.
Фото В. Богданова.

ект, який стане реальним.
Гарно він вигледить. Зручно
у майбутньому Палаці буде
всім 1100 чоловікам,
які
зможуть тут розміститися.
А покищо йдуть останні
приготування. 5 червня
у
420 аудиторії
інженернобудівельного факультету від
будеться захист
проекту.
Головою комісії — В. Є.
Важов, начальник проектнотехнологічного бюро «Орг.
техбуд». Прибуде сюди ба
гато інших спеціалістів. Ад
же проект комплексний, в

розробці його брали участь
три факультети — інженер
но-будівельний,
енергетич
ний і радіотехнічний. Тому
інтерес усіх цілком зрозумі
лий.
Ми і надалі будемо спря
мовувати творчі
зусилля
студентів на конкретні спра
ви. У виграші від цього бу
дуть і теоретичні заняття в
аудиторіях, і практичні —
на будові.
В. С В Е Р Д Л О В ,
проректор інституту по
учбовій роботі.

НОВЕ В НАВЧАННІ

ЗНАННЯ
ПОГЛИБЛЮЮТЬСЯ
Прагнути готувати висо
кокваліфікованих спеціаліс
тів — значить постійно шу
кати і впроваджувати
у
навчальний процес нові ме
тоди цієї підготовки. Наша
кафедра, як і інститут в ці
лому, перейшла на
шлях
навчання майбутніх спеціа
лістів через інженерну ро
боту
наукові дослідження.
Використовуємо ми ділові
ігри з питань
економного
будівництва, організації уп
равління на
виробництві.
Постійними і добрими помі
чниками в навчальній ро
боті стали технічні засоби.
До послуг аудиторії
—
«Полілюкс», «Лектор-2000»,
«Світязь». Маємо у достат
ній кількості за певними уч
бовими тематиками слайдів,
кодопозитивів,
плакатів.
Унаочнення слугує кращому
засвоєнню теоретичного ма

♦За инжерные кадры» — орган парткома. ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого гюлите хнического инстнтута.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі* м. Він ниця, вул. Київська, 4,
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2.68 (внутрішній)

теріалу, <йльш глибокому
мисленню студентів.
Досвід викладацької ро
боти переконує, що немає
меж творчому підходові до
передачі знань, Я, наприк
лад, практикую у формі за
питань (анкетування закри
те), як студенти сприймають
мої лекції. Користь від цьо
го, скажу вам, велика.
Щоб полегшити
працю
слухачів над
засвоєнням
предмету, їх забезпечено до
відково-нормативною і до
поміжною літературою, ме
тодичними вказівками, впо
рядковано для них словник
термінологічних значень. Од
не слово, все робиться для
того, щоб з вузу
вийшов
знаючий спеціаліст.
Г. ХРЖАНІВСЬКИЙ,
доцент кафедри техно
логії будівельного
ви
робництва.
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