
КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

1 червня 1977 р. на базі 
учбової лабораторії кафедри 
обчислю вальної техніки ство
рено лабораторію  загально
інститутську, якій  судилося  
започаткувати  обчислю валь
ний центр наш ого вузу.

Починали досить скромно: 
16 прац івників, техн ічна ба
за —  чотири ЕОМ другого  
покоління, роботи велися в 
одну зміну, і Всі виклю чно  
були пов ’язані з розрахун
ками дрібних учбових зав. 
дань. Орган ізац ійно стр у кту 
ра ОЦ зм інилася із введен
ням в експлуатац ію  маш ини  
третього покоління —  ЄС~ 
1020. З цього періоду пом іт
но зб ільш ується  об ’єм обчи
слю вальних робіт не тільки  
в учбовому процесі, але й

Біля джерел створення ОЦ  
стояли ниніш ні начальники  
секторів А. А. Коренной, В. В. 
Герасименко, начальники  
ЕОМ В. С. Калайда, І. Д. 
Прокопов, Н. Р. Зубкова, 
старш і інженери Л В. Гри- 
цун, С. Д. Бабенко, Є. М. 
Слічний, інженер Л. Т. К ал і
цька. Звісно, за ці роки наш  
центр поповнився багатьма  
новими спеціалістами (зараз  
їх 115) .1 переваж на б іль
ш ість із них працю є само
віддано, творчо.

За минулі 10 років поряд  
з потуж ним  головним ОЦ, 
який має у своєму складі 8 
підрозділів, з активною  у ч а 
стю  ряду кафедр і обчислю 
вального центру створені 
його філіали. Всі вони спі-

льно _з ф акул ьте там и  і н а у 
ково-досл ідним  сектором  ви 
р іш у ю т ь  три єди не  завд ання  
з р о зр ах ун ко м  на к інцеви й  
ре зул ь та т  —  ви п уск  в и со 
к о к в ал іф іко ван о го  інж енера, 
котри й  володіє о б ч и сл ю в ал ь 
ною  те х н ік о ю  як  ін с тр ум е н 
том  у сво їй  п р а к ти ч н ій  д ія 
льності

В умовах перебудови в и 
щ ої ш коли колектив ОЦ  
стоїть у перш их рядах роз
витку цього процесу. Нині 8 
інституті достатньо обчис
лю вальних потуж ностей
(ЕОМ ЄС-1055 м, ЄС-1022, 
СМ-3, СМ-4, А Р М -1 , АРМ_2, 
дисплейні комплекси тощо. 
А кти в ізувати  наявні резер-

ви, вести дальш і пош уки  
еф ективного використання  
засобів обчислю вальної тех
ніки в інституті —  значить, 
усп іш но  виріш увати  наш і 
плани, значить, відповідати  
духові і велінню часу. У 
цьому бачить своє завдан
ня працьовитий і справді 
творчий колектив ОЦ.

В. Ш ОЛОХОВ, 
директор обчислю вально
го центру інституту,

І кандидат техн ічних
наук.

ПРОФСПІЛКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ

21 травня відбулася профспілкова 
конференція студентів. На ній заслу- 

Слабким поки-що залиша- хано інформацію заступника голови
ється зв язок частини наших профкому студентів А. Далахаджієва 
проф есорів і доцентів з . .
студентами під час занять і П?°  х|д виконання профспілковим ко- 
особливо в післянавчальний мітетом рішень звітно-виборної конфе 
час. Професори тт. Понома- ренції. В обговоренні її взяло участь-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРУ - 1 0  РОКІВ

На фото:

□  інженер Т. В. Колесник і старший технік Т. П. 
Уровська готують потужну ЕОМ ЄС-1055 М до роботи;

□  оператор Н. В. Савченко за центральним пультом 
машини;

□  зал зовнішньої пам’яті ЕОМ ЄС-1055 М.

Фото Р. Кутькова.

Десять членів профспілки. Прийнято! 
відповідну постанову.

Проведено також вибори чотирьох 
членів профкому замість тих, хто вибув. 
На організаційному засіданні профкому
студентів його головою обрано В. Бод-
наря, заступниками — А. Далахаджієва 
і В. Алексеева.

М инулого  тижня в ідбули
ся загальноінститутські пар
тійні збори, які обговорили 
«Завдання партійної органі
зації по переоудові і роботі 
з кадрами в світлі вимог 
січневого (1987 р.) Плену
му ЦК  КПРС». З  допов іддю  
виступив секретар партко
му О. Д. А заров. Відзнача 
лося, щ о підготовка високо
кваліфікованих інженерних 
кадрів знаходиться в прямій 
залежності від якості вик 
ладацького колективу. В на
ш ом у інституті працю ю ть 
527 викладачів, в тому чис
лі 19 докторів наук, 273 
кандидати. Привертає увагу 
той факт, щ о маємо 232 
асистенти у віці понад 35 
років, котрі' не мають науко
вих ступенів. Старіння асис
тентського корпусу слід 
розглядати, як негативне 
явище. Ріст наукової квалі
ф ікації має бути одним  з 
найважливіших завдань парт- 
організац ії на поточну і на
ступну п ’ятирічки. Треба 
підняти рівень викладачів з 
науковими званнями з 50—  
55 %  до 70 —  75 при кіль
кості докторів не менш е д е 
сяти відсотків від загально
го числа викладацького скла
ду.Г-І/ .

Викликає тривогу і той 
факт, щ о лише 34 проценти 
викладачів мають стаж р о 
боти на виробництві. Це 
одна з причин слабких зв ’я
зків каф едр з промисловими 
підприємствами. П ер е б уд о 
ва вимагає кор інним  чи
ном поправити це станови
ще. Відповідна Постанова 
ЦК КГІРС і Ради М ін істр ів 
СРСР передбачає тривале (до 
одного року) стажування 
викладачів у галузях народ
ного господарства на поса
дах спеціалістів. П роре кто 
ру комуністу Ю . А. К арпо
ву необхідно в найкорот- 
ший строк спланувати й 
організувати стажування ви

кладачів випускаючих каф едр 
на найпередовіших під
приємствах. ,і— -— ------- - і

Якість підготовки спеціа
лістів не м ож на вирішувати 
старими методами. Те, щ о 
було добре  5— 10 років на
зад, не мож е задовольняти 
нас сьогодні, а тим паче за 
втра. О собливо ї гостроти в 
умовах перебудови набуває 
глибина, спрямованість ф у
ндаментальних знань, заб ез 
печення безперервності фі- 
зико-математичної п ід готов
ки інженерів, ком п ’ю териза
ція і технізація всього нав
чального процесу. Настала 
пора чітко за спеціальнос
тями проф ілювати м атем а
тичні курси, котрі з а б е з 
печують групи ф акульте
тів, як це зроблено  в Київ
ському політехнічному інс
титуті. Завкаф едрою  вищ ої 
математики комуністу Ю . І. 
Волкову необхідно разом  з 
деканами факультетів, м е 
тодичними радами р о зп о 
чати цю  роботу  найближчим 
часом.

- рчук, Огородников, Кова
- ленко мають лекційне нава 
і нтаження не більше ста го-
- дин на рік, не ведуть лабо- 
і раторних і практичних за 
г нять, мало проводять зуст-
- річей і бесід зі своїми ви- 
> хованцями. Природно, ще

це призводить до поверхо
вого знання студентських 
запитів і проблем, падіння 
авторитету самих викладачів, 

і Ректорату треба якнайшвид
ше перебудувати організа» 
ційні ф орми навчально ви 
ховної роботи, визначити 
конкретну особу, яка б від
повідала за цю  ділянку.

Значне м ісце в доповіді 
було приділено розвитку 
вузівської науки. В склад 
парткому і партійних бю ро  
вводяться відповідальні за 
наукову діяльність товари
ші, при партком і створена 
ком ісія по контролю  за нау
ковою  діяльністю  адмініст
рації, в центрі уваги парт
кому, цехових організацій 
знаходяться питання п ід го
товки науково-педагогічних 
кадрів вищ ої кваліфікації. 
Але  перебудуватись треба 
ще багато в чому. О собл и 
ву увагу слід звернути на 
роботу  з резервом  майбут
ніх вчених .П ідбір кандида
тур на здобуття вчених сту
пенів і звань, як і затверд
ження тем дисертацій, не
обх ідно здійснювати при 
ш ироком у обговоренн і їх 
наукових і морально-політи
чних якостей в трудових ко 
лективах. Надзвичайно важ 
ливо підвищити роль диску
сії при обговоренн і рівня 
науково - дослідних робіт, 
статей, викорінити ф орм а
лізм, принципово оц іню ва 
ти актуальність, новизну і 
практичну цінність дисер
таційних робіт.

Особлива роль в п ідготов
ці наукових кадрів в ідво
диться аспірантурі і д ок 
торантурі. В аспірантурі на
вчається 96 чоловік з 14 
спеціальностей, однак еф ек
тивність її роботи ще не ві
дповідає сучасним вимогам. 
Д уж е багато «аспірантів- 
боржників» у проф есорів 
Д рукованого, Пономарчука, 
Огородникова, доцента Ш а- 
рейко.

Партком  і ректорат сер 
йозно стурбовані п ідготов
кою  докторів наук. Згідно 
плану 12-ї п ’ятирічки нам 
щ ороку  треба мати попов
нення не менше, як з п ’яти 
докторів. Керівникам науко
вих шкіл товариш ам Кузь

міну, М аликову, Стахову д о 
цільно уже в нинішньому 
році домогтись відкриття 
докторантури. Треба вико
рінювати умови, за яких 
наукова діяльність п ід розд і
лів характеризується вало
вими показниками, щ о при
зводить до приписок і о к о 
замилювання, за щ о цілий 
ряд наших комуністів були 
притягнуті до  суворо ї пар
тійної відповідальності.

істотний вклад в розвиток 
науки повинно внести С К їБ  
«Модуль». Треба більш ене
ргійно працювати над ство- 
ренням тут сучасного дос 
л ідного виробництва, яке б 
дозволяло прискорювати 
створення зразків науково- 
дослідних розробок. К ер ів 
ництву «М одуля» належить 
звернути перш очергову 
увагу на зм іцнення кадро
вого потенціалу науки. З а 
раз тут працю є один д о к 
тор і шість кандидатів наук. 
Треба мати не менш е 20 
кандидатів. Тільки тоді м о ж 
на вести м ову про створен
ня науково-досл ідного інс-

Для перебудови наукової 
д іяльносі інституту, вважає 
партком, найближчими р ока 
ми треба на базі ВПІ та 
великих підприємств міста 
створити інженерний і м іж 
галузевий науково-технічні 
комплекси, концентрувати 
сили на перспективних нап
рямках і розробках, ор ієн 
тованих на перевищ ення сві
тового рівня, визначити і 
утвердити пріоритетні нау
кові напрямки, р о зр о б л ю в а 
ні в колективах вузу і нада
вати їм  всем ірну ор ган іза 
ційну і матеріальну п ідтри
мку, наукову політику в р о з 
різі госптем вести на укла
дення довгострокових угод  
на великі об  єми при у м о 
ві надання замовниками д о 
помоги на пайове буд івни
цтво, культуру і побут, по
ставку сучасної обчислю ва
льної техніки, обладнання і 
приладів, розш иряти  об  є- 
ми угод  на передачу нау
ково-технічних досягнень і 
впровадж ення винаходів.

Важливим напрямком  пе
ребудови  є ідеологічна й іде
йно-виховна робота. В д о п о 
віді була зосередж ена ува 
га на недоліках у цій сфері. 
Не м ож е похвалитись усп і
хами ідеологічна ком ісія 
парткому, яку очолю є Б. А. 
Вальчук. Вона, до речі, на
віть повністю  неукомплекто- 
вана, не пре д ’являє її ке-

рівник справж ньої партійної 
вимогливості і до  керівників 
секторів. П артбю ро  кафедри 
суспільних наук досі не виз
начило і організац ійно не 
закріпило основних заходів 
по перебудові своєї д іяль
ності, не справляє достат
нього партійного впливу на 
перебудову роботи кафедр. 
Забули тут, щ о м олодь тяг
неться до ж ивого марксиз- 
му-ленінізму, не визнає 
догматизм у і схоластики, 
які, на жаль, ще стрічають-і 
ся на лекціях, бесідах, дис І 
путах, щ о проводяться в | 
студентських гуртожитках, |
Головна причина в тому, щ о 
живе спілкування викладачів 
суспільствознавців з студен
тами обмеж ується рамками 
навчального процесу. Н ез 
начний вклад суспільство
знавців і у вивчення нових 
явищ і діалектичних супе
речностей перебудови, її 
економ ічних важелів. За 
п ять останніх років на ка
ф едрах суспільних наук за
хищено докторську і одина
дцять кандидатських д исер 
тацій, деякі з них носили 
прикладний характер, але 
ж оден висновок чи реко-і 
мендація не впроваджені в і 
колективі інституту,

Значну допом огу  повинні 
подати суспільствознавці в 
перебудові системи політич-' 
ного й економ ічного нав-1 
чання. |

Успіх перебудови багато 
в чому залежить від р о б о 
ти партійних організацій, їх 
виборних органів. Заслуго
вує схвалення досвід  р о б о 
ти партбю ро енергетичного 
факультету (секретар В. В. 
Степурін), де намагаються 
працювати демократичними 
методами, чітко визначили 
завдання низових ланок.

Д оповідач зупинився та
кож  на проблем ах поліп
шення роботи з ком сом о 
лом, профспілками, загост
рив увагу на посилення 
авангардної ролі кож ного 
комуніста. В. обговоренн і 

доповід і взяли участь ко 
муністи В. Степурін, П. Со- 
лейко, В. Груминський, 
В. Демешко, Ю. Буренні- 
ков, І. Матвєєв, І. Кузьмін, 
Ю. Данилюк, В. Шановсь- 
кий, О. Домбровський. В 
роботі зборів взяла участь 
І виступила секретар Ле
нінського »райкому партії 
В. П. Лютворт. З  об го во р ю 
ваного питання збори  прий
няли розгорнуту постанов/.

80-ті роки для нього стали  
етапом прискореного роз
витку потуж ної матеріально- 
технічної бази, виконання  
великих об ’ємів робіт, роз
витком системного матема
тичного забезпечення засо 
бів обчислю вальної техніки, 
впровадж енням  прогресив
них методів її  експлуатації. 
Головне —  нарощ увалися  
інтелектуальні можливості 
колективу,здатного нині ви
р іш увати  будь-які складні 
завдання

у забезпеченн і науково го  
досл ід ництва, закл ад ається  
начало  розр обок  і впровад 
ж ення  автом ати зо ван и х
систем уп р авл інн я , лопов^ 
ненню  ф онду ал гори тм ів  і 
програм .

Вже у 1978 р. о б ’єми об 
числю вальних роб іт зросли 
більш  як у 5 разів. Щ е че
рез рік ці потуж ності под
вою ю ться за рахунок вве
дення ЕОМ ЄС-1022 і перш ої 
дисплейної станц ії ЄС-7906. 
Тоді ж  з ’явився і перший  
дисплейний клас.

До 1980 р. на ОЦ сф орму
вався стабільний колектив  
висококвал іф ікованих спе
ціалістів численністю  75 чол.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» >29 травня 1987 року.

1 ЧЕРВНЯ -  МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ

Снова день,
фанфарами трубя, 

Брызнет светом 
ярко-золотистым.

Пусть же будет
счастье у тебя 

Вот таким же 
солнечным и чистым!

Імені Лялі Ратушної
З кож ним роком  набирає визнання Всесоюзний 

легкоатлетичний меморіал, присвячений пам ’яті Ге
роя Радянського С о ю зу  ком сомолки-підпільниці Лялі 
Ратушної, який проводиться на базі нашого інститут/. 
Це невипадково. Сам е  кафедра ф ізвиховання Він
ницького політехнічного і наш спортклуб у 1972 р. ви
ступили ініціаторами проведення таких змагань. Нині 
це вже не тільки спортивні поєдинки, а цілий комплекс 
політичних, культурних і спортивних заходів.

Учасники та гості надовго запам ’ятають цьогорічну 
церем он ію  відкриття меморіалу. Участь тут брали 
піонери, юнармійці, воїни В інницького гарнізону, 
спортсмени-парашутисти, . які приземлились на поле 
стадіону (серед них майстер спорту Володимир Пиш 
кін, Андр ій  М оскаленко, Ігор Дзю ба, Анатолій Семе- 

нець та перш орозрядник  Ярослав Берендович).
І ось лунають слова ректора І. В. Кузьміна: «Голов

ному судді змагань —  судді всесою зної категорії Ку
лику приступити до проведення змагань!».

І вже перш і результати досить високі: в стрибках у 

висоту з розб ігу  алмаатинка Наталя Льозова показує 
180 см., а киянин Олександр Гречко у метанні диска 

—  59 м. 44 см. Приємно, що друге і третє місця по

сіли представники нашого інституту —  студент м а ш и 

нобудівного факультету Валерій Крижанівський і спів

робітник каф едри ф ізвиховання Геннадій Власюк.

П ротягом  двох днів студенти, викладачі наш ого ву
зу, любителі легкої атлетики мали змогу побачити на 
доріжках та секторах стадіону «Олімп» багатьох відо

мих атлетів, серед них —  Євгена Анікіна, учасника 
М осковсько ї Олімпіади, учасника чемпіонату світу 

Анатолія Крохмалюка, чемпіона Радянського С о ю зу  
Олександра Загоруйка, учасницю  Ігор д обро ї волі у 

М оскві Л ю бов  Телеман. А  взагалі про високий рівень 
змагань свідчить те, щ о серед їх учасників було З 

майстри спорту м іж народного  класу, 32 майстри і 
майже 150 кандидатів у майстри спорту СРСР.

Серед  чемпіонів мем оріалу —  представник нашого 

інституту Геннадій Власюк, який виграв змагання у 
штовханні ядра (19 м. 55 см.). Третє м ісце тут зайняв 

студент маш ф аку Валерій Крижанівський, а друге м іс 
це серед ж інок у цьом у виді —  п’ятикурсниця Ф А М  

Оксана Жестовська. Всі вони тренуються у викладача 
О. М. Потапової. Залікові очки нашій команді при 

несли також  студенти-енергетики Людмила Чорна і 
Леонід Лисюк.

Колектив нашого інституту багато доклав зусиль до 
того, щ об і цьогорічний мем оріал  був організований 

добре. Ось як оцінив це член презид ії ф едерації 
легкої атлетики України С. А. Донськой: «Висловлює

мо подяку орган ізатору змагань, які пройшли на ви
соком у рівні в атмосф ері дружби. Бажаємо колективу 

Вінницького політехнічного нових звершень у розвит
ку ф ізкультури і спорту».

В. ОЛІЙНИК,
наш громадський кореспондент.

ПОРТРЕТ ВИПУСКНИКА 
і І Н С Т И Т У Т У

ЙОГО КОЛЕКТИВНО ВІДТВОРЮЮТЬ СЬОГОДНІШНІ МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ 
— ВИХОВАНЦІ НАШОГО ІНСТИТУТУ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА АНКЕТУ ЛАБОРА
ТОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (див. № 20 газети).

Q  КРЕМ І наші випускники 
відверто пишуть в ан

кеті, щ о їм  дуже важко пра
цювати через низький р і
вень знань, одержаних в 
інституті. Ось з яких дисцип
лін, на дум ку випускників, 
треба поліпшити підготовку 
студентів: програмування
(для всіх спеціальностей), 
технологія м аш инобудуван
ня, металорізальні верстати, 
іноземна мова, обчислю ва
льна техніка і програм уван
ня, телебачення, ор ган іза 
ція і планування виробни
цтва, перехідні процеси 
електричних систем і ін.

Разом  із тим випускники 
відзначають дисципліни, 
одерж ані з яких знання вва
ж ають цілком  задовільними. 
Серед  суспільних наук пр і
оритетне м ісце  займає нау
ковий комунізм, далі т—  ви 
ща математика, фізика, ТОЕ, 
теор ія  механізм ів г машин, 
телемеханіка, Імпульсні і 
циф рові пристрої, електрич 
ні машини.

Студенти під час навчай 
ня проходять громадсько

у  ВИРІШЕННІ зав- 
_ дань перебудови, 

яікі стоять перед нашим 
інститутом, не останнє 
місце займають учбово- 
методичні кабінети су
спільних ніаук. Для ак
тивізації їх діяльності 
ще 1976 року на базі 
кабінетів історії КПРС, 
філософії, політекономії 
і наукового комунізму 
було створено об’єдна
ний читальний зал з 
повноцінним книжковим 
і*газетно - журнальним 
фондами. Тут створили 
картотеку з тематики 
усіх соціально - еконо
мічних дисциплін, а та
кож по темах політичної 
і1 економічної освіти, 
постійно оформлялися 
виставки. Зал працював 
у дві зміни — від 9 до 
21 год. Отож, завжди 
можна було отримати 
квал;іфКковану консуль
тацію при підготовці до 
семінарів, конкурсів, на
писанні рефератів, до
повідей тощо.

Не випадково в тому 
залі охоче працювали 
не лише студенти і ви
кладачі кафедр суспіль
них наук, слухачі систе
ми партійної освіти, і 
методологічних семіна
рів, а також ті, хто го
тувався до складання

політичну практику, вироб
ляючи цим самим у себе 
вміння активно діяти в гро 
мадськом у житті трудового 
колективу, де доведеться 
працювати. На запитання 
«Чи сприяю ть вашій участі 
в громадському житті ко- 
лекиву знання, одержані в 
інституті?» одерж ані в ід по 
віді: надають істотну д о п о 
могу —  32 проц,, незначну 
—  42 проц., не допомага- 
ють-26 проц.. Циф ри свід
чать, щ о каф едри суспіль
них наук далеко іще не по 
єною  м ір ою  відповідають 
вимогам Ц К  партії про важ 
ливість вироблення у сту
дентської молод і високої 
свідомості, громадянсько ї 
активності. Очевидно, з цієї 
причини понад 27 проц., ви
пускників відповіли, Щ О  Н І

Я К О Ї участі в громадському 
житті своїх трудових колек
тивів не беруть.

П оряд  із цим 48 проц 
опитаних молодих спеціа 
лістів вибрані у своїх к©

кандидатських екзаме
нів.

І от з початком ни
нішнього навчального 
року об’єднаний чи
тальний зал припинив

своє існування. Без ві
дома ради кафедр су
спільних наук, партор- 
ганізації цих кафедр і 
парткому зал розфор
мували під благовидним 
приводом створення чи
тальних залів при кож
ній кафедрі. Правда, їх 
таки створили, на об
ладнання витратили не
мало коштів, та «новин
ка» виявилася мертво- 
іцарод женою. Зали не 
працюють не стільки 
через відсутність книж
кового фонду, скільки 
через те, що у визначе
них для них аудиторіях 
учбова частина планує 
(і вони проводяться)

лективах до складу партій
них, комсомольських і про 
фспілкових органів, мають 
постійні доручення.

Стрімкий вік бурхливого 
розвитку науки вимагає по
стійного підвищення політи
чного і технічного рівня 
особистості. Наші випуск
ники усі однозначно в ідпо 
віли, щ о вони постійно нав
чаються в системі партій
ного, комсомольського, п о 
літичного і технічного нав
чання. Багато з них підви
щ ую ть свій рівень шляхом 
самоосвіти (вивчення тех
нічної літератури, пер іоди
ки і т. д.) Ряд молодих спе
ціалістів навчаються в у ні 
верситеті марксизму-ленін І- 
зму, в університеті техніч
ного прогресу і школі ко 
муністичної праці.

Для нас особливий інтерес 
являє те, наскільки активні 
випускники Інституту у роз 
витку науково - технічного 
прогресу: їхня участь у

впровадженні досягнень нау-

заняття академічних 
груп. Тобто доступ у 
новостворені читальні 
зали для студентів, ви
кладачів і співробітни
ків практично немож-

ЛИВИИ.

А чим же тепер зай
маються працівники чи
тальних залів, люди, 
які в основному добре 
засвоїли суспільні нау
ки, володіють знаннями 
бібліотечної справи? Во
ни стали охоронниками 
розділеного книжкового 
фонду колишнього об’єд
наного залу та збира
чами газет і журналів, 
яких ніхто не читає із 
названих вище причин. 
До речі, раніше для 
об’єднаного залу перед
плачувалося по одному 
примірнику періодичних 
видань і вони активно 
використовувалися. Те

Реформа для 
п р о ф о р м и

ки й техніки, пропаганда 
науково - технічних знань, 
участь у раціоналізаторській  
та винахідницькій роботі 
тощо. Опитування в ідпов і
дає, щ о переважна б іль
шість випускників (близько 
75 проц.) беруть участь у 
різних ф ормах росту НТП 
своїх підприємств, ор ган іза 
цій та установ.

Щ е один важливий аспект 
становлення м олодого  спе
ціаліста — - труднощ і перших 
його самостійних кроків. 
Серед  них випускники нази
вають такі:

слабке знання структури і 
управління підприємством;

відсутність необхідних 
знань з інж енерної педаго
гіки, психології, досвіду ро 
боти з підлеглими;

погані умови праці, недос
татній рівень орган ізац ії р о 
бочого місця;

відсутність на підприємст
ві необхідної нової техніч
ної літератури;

слабкі знання із спеціаль
них дисциплін, а також  іно
зем ної мови;

погані знання електронно- 
обчислювальної техніки, 
відсутність досвіду роботи 
на ЕО М ;

велика плинність кадрів.

В* Б О Н Д А Р ,
зав. кафедрою науко
вого комунізму,

М. СИ НЕЯЬН И К,

Ж. ХЛ И СТО ВА,
старший лаборант.

(Закінченні буд©).

пер же передплачують 
аж по чотири примірни
ки й... акуратно скла
дають у книгосховищах.

А що сталося з чи
тальним залом інститут
ської бібліотеки? Він: як 
працював, так і працює 
у режимі читальних за
лів звичайних бібліотек. 
Ні рада кафедр суспіль
них наук, ні партбюро, 
ні зав. кафедрами су
спільних наук належно
го контакту з цією чи
тальнею не мають. До
сить сказати, що тут 
відсутня картотека з 
тематики соціально -еко
номічних дисциплін, не
ма програми з суспільних 
наук, за якою прово
дяться учбові заняття 
нинішнього навчального 
року.

Отож проведена реор
ганізація роботи учбо' 
во-методичних кабінетів 
кафедр суспільних наук 
скоріш усього, є резуль
татом звички минулих 
літ «одностайно схва
лювати і підтримувати» 
будь-який захід, «спу
щений згори». Так зро
били реформу для про
форми, на шкоду справі.

І. Ф ЕД ІН ,
старший лаборант ка
федри політекономії.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.


