ВЧОРА У КИЄВІ
РОЗПОЧАВ РОБОТУ

XXV З'ЇЗД л к с м
УКРАЇНИ
Одна із проблем, обго
ворюваних
делегатами
республіканського комсо
мольського
з 'їзд у, —
розвиток науково-техніч
ної творчості молоді.

нт п
ТВОРИТИ
У розв’язанні докорін
ного питання економіч
ної стратегії — карди
нального
прискорення
науково - технічного про
гресу — партія розра
ховує на високу творчу
активність молоді.
Як
зазначено в інформацій
ній доповіді ЦК ЛКСМУ
«Про роботу у звітний
період та хід перебудо
ви у
республіканській
комсомольській організа
ції у світлі вимог XXVII
з ’їзду партії, січневого
(1987 р.) Пленуму ЦК
КПРС», розроблені і ре
алізуються республікан
ська, обласні молодіжні
програми
прискорення
НТП у найважливіших
галузях народного гос
подарства.
Однак сьогодні масо
вість, рівень роботи по
розвитку науково - тех
нічної творчості молоді
задовольнити не можуть,
її вплив на розв’язання
актуальних проблем на
уки, техніки, виробницт
ва залишається незнач
ним. Навіч невідповід
ність між інтелектуаль
ним, творчим потенціа
лом молоді і тим, як він
використовується.
Лише кожна
десята
молода
людина
бере
участь у русі
НТТМ.
Явно недостатній вплив
комітетів ЛКСМУ, рад
молодих учених і спеці
алістів на прискорення
процесу
впровадження
молодіжних винаходів і
рацпропозицій,
кожен
четвертий з яких не мо
же подолати відомчі і
бюрократичні бар’єри.
Становище на цій ді
лянці повинно суттєво
змінитися у зв’язку із
постановою ЦК КПРС,
Ради Міністрів
СРСР,
ВЦРПС і ЦК влксм
по розвитку самодіяль
ної технічної твоочості.
Конкретною справою
комітетів комсомолу по
винно стати виконання
комплексної
програми
«Винахідництво і раціо
налізація — 90». її тре
ба, — підкреслює ЦК
ЛКСМУ, — розглядати
як фундамент суспільнодержавної системи нау
ково - технічної твор
чості молоді в респуб
ліці.
ЦК комсомолу респуб
ліки планує ширше роз
повсюдити аукціони тех
нічних ідей, практикува
ти проведення днів мо
лодого новатора, виста
вок - ярмарків, створен
ня молодіжних госпроз
рахункових
науковотехнічних об’єднань.

ДОЗВОЛЬТЕ ІВ СВЯТО

молодим

У пошуку нових, ціка
вих, ефективних
форм
комітетам комсомолу не
обхідно рішуче звільни
тися від усього зайвого
і другорядного, від без
плідних конкурсів і кон
ференцій, розрахованих
на зовнішній ефект, єди
на мета яких — забез
печення
дисертаційних
інтересів учасників.
Слід не захоплюватись
«екзотичними» |проектами, а насамперед зай
нятися розробкою
но
вих технологій, машин і
обладнання, засобів ма
лої механізації, покли
каних підвищити ефек
тивність
виробництва,
зменшити частку ручної
ппятті

ЦК ЛКСМУ підкрес
лює: викликають занепо
коєння недоліки у від
борі і закріпленні тала
новитої молоді в науці,
зниження престижу нау
кової і інженерної пра
ці. Назріла необхідність
здійснити реальні захо
ди, які стимулюють нау
кову творчість молоді.
Не відчувається ком
сомольський вплив і на
оволодінні
комп’ютер
ною грамотністю, вивчен
ні основ інформатики.
Тут поки їцо більше роз
мов і прожектів. Лише
в окремих містах рес
публіки створені клуби
«Комп’ютер». Справа ко
мітетів комсомолу
—
предметно зайнятися ро
звитком мережі гуртків
інформатики, пересувних
навчальних класів елек
тронно - обчислювальної
техніки в
школах
і
СПТУ, літніх
таборах
юних програмістів. Без
перечно, це у найпрямішій формі
стосується
комсомольської
органі
зації нашого Інституте
Певні успіхи ми вже
маємо. Скажімо, Б. Пентюк став лауреатом
премії ЦК ЛКСМУ
і
республіканської
ради
науково - технічних то
вариств в галузі науки
і техніки. Він також на
городжений
Почесним
знаком
«Винахідник
СРСР». Т.
Мартинюк
присвоєне звання «Кра
щий молодий
винахід
ник України», Такого ж
звання удостоєний і В.
Красиленко .
Віриться, що приклади
такі множитимуться. Рі
шення січневого Плену
му ЦК КПРС націлю
ють нас на нові практич
ні діла. Прискорення по
требує подвоєної енергії,
творчого пошуку моло
дих науковців, винахід
ників, раціоналізаторів.

-

о хириш им н астр о єм зустрічає весняне свято
Наталя Дяченко, другокурсниця інженерно-буді
вельного факультету. На екзаменаційній сесії,
яка недавно закінчилася,
комсомолка
знову
підтвердила звання відмінниці навчання, А ще
знають її друзі і як активістку: Натале — член
комсомольського бюро курсу.

*1 пр и й ш ов у с п іх
Завершився обласний тур конкурсу молодих
лекторів. Успіх випав і на долю наших студен
тів. Другокурсниця факультету обчислювальної
техніки Наталя Дубинська зайняла друге місце.
Категорію лекторів міського товариства «Знан
ня» присвоєно Марії Добровольській, Михайлу
Озеранському, Геннадію Сиваку та Олександру
Дрозду, які брали участь в конкурсі. Вітаємо з
успішним виступом!
[
В, ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря комітету ЛКСМУ інсти
туту.

ПРОДІЛИ

р ІМДЕСЯТ сім весей
^ прошуміло з тих, пір,
‘як міжнародна
конфе*
. ренція соціалісток, зіб
равшись в Копенгагені:
прийняла рішення про
водити щороку Міжнаь
родний
пролетарський
жіночий день. Ця подія,
звичайно, вплинула
на
становище всіх
жінок
світу, але найпомітнішу
роль в житті суспільст
ва, найповніший розви
ток їх здібностей,
та
лантів, забезпечила' ті
льки влада робітників і
селян, яка перемогла б
нашій країні, а по то
му і в країнах, соціаліс
тичної співдружності.
«Суспільний.
прогрес,
— писав Маркс, — мо
же бути точно визначе
ний за суспільним ста* новищем чарівної статі».
* Наша краГїна може пи
шатись суспільним ста
новищем жінок. Це ще.
раз
підкреслено
на

XVIII з’їзді профспілок.
Досить сказати, що жін
ки складають 60 відсо
тків серед спеціалістів з
вищою й середньою ос
вітою, 40 — серед уче
них. ГІонад вісімсот жі
нок працює в колективі
нашого інституту. Серед
них доценти, кандидати
наук, асистенти. Багато
імен вимовляємо з осо
бливою гордістю — за
відуюча
підготовчими
курсами М. Т. Змієвська,
молодший науковий спі
вробітник Г. І. Нейхрус,
кандидат технічних на^
ук А. В. Шевченко, зав
кафедрою хімії, канди
дат технічних наук Г. П.
Котлярова,
завкафед
рою іноземних мов, кан
дидат філологічних на
ук М. Л. Осадчук, ве
терани інституту К. Т.
Михайленко, В. А. Ко
мар, В. А. Федун, 3. У.
Постникова, прибираль(Закінч. на 2-ій стор.)

Мне б ходить всегда
с тобою рядом
По цветным лугам
в родном краю.
Ты меня, желанная,
обрадуй,
Легкую печаль развей
мою.
На дволре веснц^

Трещит подталок.
Что ж, скажу,
воистину любя:
«Я не знаю, что бы
с миром стало,
Если б в мире
не было тебя!»

І

А. ПРОКОФЬЕВ.

НАПРЯМКИ ПЕРЕБУДОВИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ
ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ
^
Партійним, проф спіл
ковим, комсомольським ор
ганізаціям у сіх ф акультетів
і СКТБ «М одуль»
спрямумати зусилля на психоло
гічний перелом у
свідо 
мості всіх викладачів, спів
робітників, студентів,
що
працювати треба по-ново
му, якісно, в дусі перебудо
ви, що процес перебудови
невідворотний, оскільки д і
яльність викладача не мо
ж е бути плодотворною без
участі в науково-дослідній
роботі.
Науково - дослідну
роботу необхідно
викону
вати на рівні світових до 
сягнень, що відповідає от
риманню авторських
сві
доцтв по кожній завершеній
роботі і сприяє
продажу
ліцензій.
-ф- Психологічна перебу
дова наукових
керівників
полягає у своєчасному за
критті етапів і тем без пе
ренесення строків,
якісна

ОБГОВОРЕННЯ НА

ПАРТІЙНО- ЇО С П ОДАРСЬКОМУ

підготовка звітів, своєчасне
витрачання коштів,
гюувіпшення
матеріально-техніч
ної бази каф едр та ф аку
льтетів.
-4- Дальший розвиток по
винні одержати
учбовонауково - виробничі о б’єд 
нання, в р ам ка* яких ро з
ширяються зв'язки вузу і
виробництва^ що сприяти
ме впровадженню н ауко 
вих досягнень вузу і при- •
с к о р е н і^ НТП на виробни
цтві.
Дальший розвиток п о 
винні отримати
га л у з е в і
лабораторії,
їх
оснсгвним
завданням має стати ство
рення нових, револю ційних:
технологій.
^
Необхідно відкривав*
ти проблемні
лабораторіїї
по вирішенню фундамента*
льних проблем науки, якії
одержали розвиток на фа*
культетах.
Треба залучати
всіхстудентів спеціальних
ка%

/АКТИВІ ІНСТИТУТУ

«Цедр дл»гя виконання наукої*о~дослі дних робіт. На всіх
ф а к ул ь т етах
організувати
•студентські КБ, $ іщих най
більш г.ал ано виті студенти
сам о стій н о вели б госпдоговірні роботи.
Всі спеціальні к аф е 
дри повинні мати
ф іліали
на підприєм ствах з а своїм
учбовим і науковим п роф і
лем, готувати інженерів на
їх зам овлен ня.
-ф- Дащьший розвиток на
у к и 1 м ож ливий на базі тіс
ної в за єм о д ії С КТБ
«М о
д у л ь » Г каф е д р інституту,
ст в о р е н н я на базі
СКТБ
<с Модуль»»
науко во -до слід
н о го ін ституту.
-ф- Н ео б хідн о о б’єднати
групи планово-ф інансового
відділу таї б у х га л те р ії
по
роботі з до кум ентам и Н ДС
в одну гр уп у і п ід п о р яд ку
вати її начальнику Н Д С , що
дозволить оперативно і як і
сно виріш увати питання ф і
нансової д ія л ь н о сті їнсти-

£ £ ''

туту по Н Д Су.
О б ’єднати служ бу м е
тро ло гії, ОН ТІ,
патенТну
СЖТБ «М одуль» та інститу
ту, що дозволить зменш и
те витрати
і
підвищити
якість роботи.
-ф» Відкрити збірник нау
кових праць інституту для
більш оперативної публіка
ц ії наукових робіт.
Добиватися
переве
дення НДС у статус НДЧ.
-ф- О рганізувати систему
пропаганди науково-техніч
них знань, особливо в мас
штабах регіону.
-ф- Організувати ф акуль
тет підвищення кваліф ікації
з найважливіших
напрям
ків НТП для інж енерно-тех
нічних працівників регіону.
Спрямувати
зусилля
на створення м іж галузево
го науково-технічного ком 
плексу на базі інституту і
СКТБ «М одуль».

В. ОСАДЧУК,
проректор.

6 березня 1987 року.

ДОЗВОЛЬТЕ ІВ СВЯТО
-ПРО ділл
(Поч. на 1-ій стор.)
ниця О. С. Пенежко, вах
тер А. Ф. Стрельцова.
Кожна з них не тільки
прекрасний працівник, а
й Людина з великої лі
тери, справжній грома
дянин,
приклад
для
наслідування.
Серед жінок ВПІ
є
народні депутати, засту
пники секретарів парті
йних бюро, пропагандис
ти парткому, нештатні
лектори обкому партії,
партгрупорги. Підтриму
ючи політику партії по
прискоренню соціальноекономічного
розвитку
країни, наші жінки пе
ребудовують свою
ро
боту, намагаються
поновому дивитсь на проб
леми підготовки молодих
кадрів, активізувати лю
дський фактор.
Багато ’належить зро
бити жіночим радам по
дальшому зміцненню сі
мей. Розлучення моло
дих пар, на жаль,
не
стало поки іцо явищем
винятковим, зросла кіль
кість неповних сімей, що
живуть без одного
з
батьків. Потрібен, оче
видно,, постійно діючий
лекторій молодої сім’ї,
де б йшлося про етику
подружнього життя, ви
ховання дітей,
вміння
вести домашнє господар
ство. Тут слово — на
шій первинній організа
ції товариства «Знання».
Широке поле діяльно
сті відкривається перед
культмасовою комісією
жіночої ради. Поки що

вона
працює слабко.
Кращою повинна стати
організація дитячої са
модіяльності для дітей
співробітників, треба до
класти всіх зусиль, щоб
запрацювала
нарешті
дитяча група «Здоров’я».
Доведеться нам роз
в’язати чимало проблем
побутового
характеру.
Скажімо,, відкрили бу
фет в головному корпу
сі. А що там є? Чому б
сюди не завозити напів
фабрикати, широкий асо
ртимент кулінарних ви
робів,
Все це має допомогти
жінці - трудівниці, роз
вантажити її від бага
тьох турбот, вивільнити
час. Специфіка інститут
ської праці така, що ти
виховуєш молодих лю
дей, формуєш їх погля
ди, свідомість, дбаєш,
щоб виростали активни
ми будівниками комуніз
му, просто добрими лю
дьми. У цій повсякден
ній колотнечі невідклад
них справ у декого, бува, не залишається ча
су, а інколи й сили на
власних дітей. А так бу
ти не повинно. За цим
теж мусить пильнувати
жіноча рада.
Користуючись нагодою,
хочу від щирого серця
привітати всіх наших жінок-трудівниць, матерів,
студенток з їхнім слав
ним святом і побажати
здоров’я та щастя.
Г. ЛАСТОВСЬКА,
голова жіночої ради
інституту.

Смеялась женщина... И смех ее звучал
В каморке, в блиндаже, в купе вагона.
Его сквозь сон я смутно различал
За стенкою средь гомона и звона.
В метро. На танцах. На плотах. В кино.
Мелькали страны, лица. Все сменялось...
А я хотел бы только лишь одно, —
Чтоб шли года,
чтоб женщина смеялась.

Е. ВИНОКУРОВ.

ГОРІННЯ
т\д ИНУЛОГО року на ка^
федрі теоретичної ме
ханіки захистила кандидат
ську дисертацію Алла Во
лодимирівна Шевченко. Зви
чайно, це була подія, але не
якась надзвичайна, не якась
дуже особлива в тому ряду
багатьох діянь, що власти
ві цій молодій, чарівній
жінці. Якщо говорити від
верто, то дисертація трохи
навіть припізнилась, хоча й
не з вини її автора. Але
це вже окрема розмова, а
нам хочеться сказати сло
во саме про той ряд діянь
Алли
Володимирівни, що
тільки
побіжно згаданий
вище.
Ще в дев’ятій школі міс
та Вінниці вона відзнача
лась невгамовним характе
ром. Прекрасна
учениця,
комсомольська
активістка,
учасниця всіх вечорів ху
дожньої самодіяльності, за
пальна і вогниста. На ма
шинобудівному факультеті
нашого інституту, де вона
почала навчатися зразу пі
сля школи, довкола неї гур
тувалися ті, хто не хотів
знати слова «спокій» ні під
час навчання, ні під час ка
нікул. Двічі
була бійцем
студентських трудових за
гонів, очолювала обласний
сільгоспзагіц
при обкомі
комсрмолу.
Цей динамізм, ця тала
новита працездатність, ця
небоязнь будь-яких перепон
і труднощів зіткали дов
кола студентки ореол нефор
мального лідера, перед за
кінченням вузу її прийняли
кандидатом в члени партії,
а по закінченні з задово
ленням взяли
аспірантом
на кафедру нарисної гео
метрії й креслення. Потім
викладала на кафедрі тео
ретичної механіки, готувала
дисертацію, виховувала си
на, Одне слово, все те, що
випадає на долю кожної
молодої людини, яка проби
ває життєву дорогу влас
ним трудом.
Встигла уже немало. З
її ініціативи, при її актив
ній участі створено інсти
тутський хор професорськовикладацького складу, що
став уже/ народним. З 80-

го по 85-й рік Алла Воло
димирівна — депутат міськ
ради, секретар комісії жит
лово-комунального господар
ства, по тому — заступник
голови комісії в справах
молоді. її ім’я занесене до
Книги Пошани Вінницької
міської Ради. В інституті
в цей час вона була зас
тупником голови профкому і заступником секретаря
парторганізації машинобу
дівного факультету з ідейновиховної роботи, а в школі,
де навчається її син, —
головою батьківського комі
тету по пропаганді педаго
гічних знань.
Погодьтесь,
що цілком правомірним бу
де назвати цей спосіб жит
тя — Горінням.
— Тяжко?
— Нелегко. Але ж комусь
треба, — сміються її веселі,
зеленаві очі. — Життя од
не і жоден день у ньому не
вернеться назад, якщо ми
не марно.
Недавно кандидата тех
нічних наук Аллу Володими
рівну
Шевченко
обрано
головою жіночої ради Ле
нінського району міста Він
ниці. Архіклопітна громадсь
ка робота! Тут вона має
цілком реальну, цілком здій
сненну мрію — створити в
кожному дворі свого райо
ну казкові містечка для ді
тей, молодіжно - спортивні
комплекси, організувати на
базі фірми
«Вінничанка»
госпрозрахункову
мережу
таких побутових
послуг,
якими б могли скористатись
молоді сім’ї, котрим нема з
ким залишати дітей, самот
ні пенсіонери, які потребу
ють допомоги дома.
І вже чимало зроблено.
Вже думка проектантів ін
женерно - будівельного фа
культету кладеться лініями
на ватман, вже підключаю
ться студентські сили, сили
колег. Мрія набуває кон
турів реальної справи. За
лишається тільки побажати
Аллі Володимирівні міцного
здоров’я і надійних поміч
ників, а енергії, ентузіазму,
наполегливості їй не пози
чати.
/

І. СТЕПАНЮК,

рТРОГЕ обличчя, допит^ ливий погляд, повіль
ні, роздумливі рухи, благо
родна
сивина — ось ті
портретні штрихи цієї вже
немолодої жінки, що впа
дають у вічі з першого пог
ляду. Та ще, правда, неод
мінні окуляри.
Бібліогра
фічний відділ інститутської
бібліотеки — це море кар
ток з різноманітними текс
тами, і робота Зінаїди Устимівни полягає в тому , щоб

Чувте, солов’ ї?
[ за цими картками шукати
і книги, потрібні студентам,
І викладачам, науковцям. Ро| бота, треба сказати, наймиІ рніша на землі. Вона, по
■суті, була роботою Зінаїди
І Устимівни впродовж усього
І життя — дружині кадрово! го офіцера рідко вдається
І піднятися по службі вище
рангу бібліотекаря чи вихо
вателя дитячого садка —
специфіка частих переїздів.
Правда, тепер Постникови осіли у Вінниці капіталь
но. І вже чотирнадцять ро
ків Зінаїда Устимівна пра
цює в нашому інституті.
Цього часу достатньо,
щоб пізнати людину і скла! сти їй справжню ціну. І то! му не дивно, що коли ми ра!дились, про кого з наших
| жінок сказати добре слово
| в газеті, думка була однос! гайною —> насамперед про
ІЗінаїду Устимівну.
А вона — скромна: якби
!сам не знав, що колишня
фронтовичка, то згадала б
про це хіба що випадково.
Тим часом, це особлива сто
рінка, що має безперечний
вплив на все життя, бо пи
сана кров’ю і смертями, ко
трі відбувались на очах і
навіки лишалися в серці.
Може, від цього й зовніш
ня стриманість?
Втім, правильніше буде
сказати — і від цього! Бо
коли з двадцяти студентів
їхньої групи, які пішли на
фронт, вернулися живими
тільки двоє, то це не мину
лось просто, це осіло згуст
ком болю, який тільки че
кає хвилини, щоб нагадати
про себе. Всі фронтовики
носять у собі цей біль, і йо
го
випромінювання, його
святе відлуння так чи інак
ше передається кожному з
нас. ІДе називається пам'я
ттю поколінь або естафетою
духовності.
Війна, за загальним виз-

ПЕРШІ
Р А З О М —

Д Р У Ж Н А С ІМ ’Я!

Все більшу популяр
ність завойовують
дні
колективного відпочинку
сім’ями, що час від ча
су організовуються в ін
ститутському клубі. Во
ни допомагають не лише
цікаво, весело
провес
ти дозвілля, а й вчать
людей спілкуватися без
спиртного,
знаходити
радість у спорті, іграх,
творчості.
Свято «Тато, мама, я
— дружна сім’я» не об
ходиться без конкурсів
дитячого малюнка і жі
ночої кулінарії, без ве
селих спортивних поєди
нків, суперництва у смі
ливості, спритності і зі
браності. Неодмінні су
путники свята — кон
церти дитячої художньої
самодіяльності, програ
ми мультфільмів. І, зви
чайно, — чудовий наст
рій, який так зближує,
ріднить людей.

наннянм, діло не жіноче.
Однак того дня, коли про
неї сказало радіо, всі дів
чата з групи Московського
педінституту, в якій навча
лась Зінаїда Устимівна
і
яка через
тиждень мала
складати останній держав
ний екзамен, попросилися
добровольцями.
Замість
школи —на фронт!
«Випускний вечір» відбув
ся 7 липня 1941 року — в
цей день Зінаїда Постни-

■О ІО Г Р А Ф ІЯ Алли Козин^ "с ь к о ї може вміститися
на половині аркуша ш кіль
ного зошита.
Три роки тому з золо
тою медаллю
закінчила
Брацлавську середню шко
лу. В характеристиці було
зазначено, що має б езсум 
нівний нахил до математи
ки, хім ії й ф ізики.
Брала
участь в районних і облас
них
олім піадах,
займала
призові місця. Була актив
ним членом ком сомольсь
кого ком ітету.
Характеру
наполегливого й товарись
кого, співчутлива і добра.
Вступні екзамени до ін
ституту
Алла
Козинська
склала без четвірок.
В ід
мінне навчання — це поки
що найсуттєвіший штрих б і
о гр а ф ії дівчини. Так і по
винно бути в кожного сту
дента, бо це, його, так би
мовити, суспільне реноме,
показник життєвої позиції.
П’ ять навчальних семестрів
і всі, як один, — тільки з

кова стала медсестрою стрі
лецької дивізії
народного
ополчення, яка відправля
лась у самісіньке пекло —
під Смоленськ і В’язьму.
Подробиць вона не роз
повідає. Подробиці, мабуть,
у тій густій сивині, що зат
кала голову не сьогодні і
не вчора, а змолоду. Одна
коротка фраза все-таки ска
зала дуже багато:
— Сорок першиї рік за
пам’ятався найбільше — ми
не встигали підбирати пора
нених і це було страшно.
З сорок першого мало хто
дійшов до Параду Пере
моги.
Сорок другий запам’ятав
ся їй жахливими боями під
Ливнами, сорок третій —
Орловсько - Курською ду
гою. Вогненною!
— Ні неба, ні землі. Дим,
гуркіт, ревисько машин, ос
колки, снаряди... Ніякої на
дії на життя...
А вона, тендітна дівчина,
з сестринською сумкою на
плечі між вогнем і металом,
як квітка серед пустелі...
..Шелестять сторінки біб
ліотечної тиші. Тиша не має
резонансу — слова Зінаїди
Устимівни
пропікають її
наскрізь. Так,
принаймні,
здається.
Скільки ця жінка пере
несла! Через що пройшла?
Десять орденів і медалей
на грудях! І важке поране
ння на полі бою під Орлом
і Курськом. Це було 7 ли
пня 1943-го, рівно через два
роки після того, як стала
солдатом.
Чуєте, солов’ї?
Наспівайте їй щастя!
Чуєте, подільські зозулі?
Наворожіть їй багато ро
ків життя. Зінаїда Устимів
на цього заслужила. У неї
є учні, у неї є внуки, во
на для
них — світло. І
для кожного з нас — теж!
В. ІВЧЕНКО.

СХ
п’ ятірками. Аллин портрет
— на Дошці пошани енер
гетичного ф акультету. Буде
вона інженером ен ер го за
безпечення
промислових
підприємств міст і сільсь
кого господарства.
— Над усе люблю м ате
матику, — говорить Алла.
Наш викладач,
кандидат
технічних наук Головченко
сказав одного разу, що бу
ти хорошим інженером —
означає бути й добрим м а
тематиком. Я
запам ’ ятала
ці слова, бо,
працюючи
інженером,
постараюся
вступити до
аспірантури,
щоб присвятити себе м ате
матиці.
Ну, а з інших захоплень
студентка називає літер ату
ру, особливо, поезію Єсеніна,
Гамзатова,
А садова,
М аяковського, Рождественського...
Побажаємо ж у цей день,
щоб здійснилися ЇЇ м р ії і
щоб дороги до них були
щасливими.
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