
ОБГОВОРЮЄМО ТЕЗИ ЦК КПРС

НЕ ЗАЛИШАТИСЬ 
ОСТОРОНЬ...

Менше, ніж через місяць розпочне роботу XIX 
Всесоюзна партійна конференція. Можна без перебі
льшення сказати, що надії на неї в комуністів, всіх  
трудящих нашої країни великі. І ці сподівання вже 
починають підтверджуватись новим підходом до фор
мування делегатського складу конференції, широким 
обговоренням проблем, що будуть розглядатися на ній. 
Новим імпульсом інтересу до конференції є, безумов
но, публікація Тез ЦК КПРС до Всесоюзної парткон- 
ференції, схвалених травневим (1988 р.) Пленумом 
ЦК КПРС.

Як свідчать бесіди з колегами, співробітниками, 
студентами, зустрічі з робітниками і колгоспниками, 
байдужих до цього документу немає. І це цілком 
закономірно. Викладені в ньому оцінки і пропозиції 
мають єдину мету, що зівпадає з прагненням нашого 
народу — зробити все можливе для закріплення 
і поглиблення перебудови, для відродження у  всій 

повноті ленінських принципів сеціалізму.
Користуючись нагодою і правом комуніста й гро

мадянина, мені хотілося б висловити ряд суджень і 
пропозицій, що виникли в ході вивчення Тез.

В Тезах цілком справедливо піддається критиці 
усталена практика регулювання партійних рядів шля
хом «рознарядки» і робиться наголос на підвищенні 
вимог до вступаючих у  партію. Але при цьому варто 
в майбутній доповіді на конференції нагадати про 
статутне положення, що партія об'єднує на добровіль
них началах найбільш свідому частину робітничого 
класу, колгоспного селянства, інтелігенції, що вона 
повинна відображати соціальну стсруктуру сучасного 
радянського соціалістичного суспільства.

Схвалюю пропозицію про суспільно-політичну ате
стацію комуністів. Це дійсно буде ефективним засо
бом самоочищення і зміцнення партії. КПРС ще довго 
буде керівною силою нашого суспільства. Тому не ви
ключені і в майбутньому намагання вступити в її 
ряди з чисто корисливих міркувань. В зв ’язку з цим 

пропоную проводити атестацію комуністів система
тично (наприклад, один раз у  п’ять років напередодні 
чергового з ’їзду і включити це положення в Статут 
КПРС}.

Аналіз життя нашого суспільства засвідчує, що 
однією з причин бюрократизації управління є застій  

керівних кадрів. Тому визначення строків, протягом 
яких одна й та ж особа може обіймати керівну поса
ду у  партійних чи радянських органах, є важливим 
засобом контролю і притоку свіжих сил до керівни
цтва.

Однак у цьому місці Тез простежується певна не
визначеність — не сказано, на яких виборних поса
дах у  партії, Радах можна працювати 10 (максималь
но 15) років. Наприклад, тільки секретарем райкому, 
чи і секретарем обкому, ЦК?

В Тезах підкреслюється, що не можна підряд біль
ше, ніж два (три) строки займати виборну посаду. А 

якщо з перервами? І якщо переміщатись по горизон
талі (скажімо, з одного району в інший, чи з однієї 

області в іншу)? То і все життя?
На наш погляд, потрібно встановити порядок, згі

дно якого 10 (15) років — граничний строк перебу
вання особи на керівній посаді не тільки у  даному 
районі (місті, області), але і взагалі. Виняток робити 
тільки для тих, хто «росте» по керівній вертикалі.

Гадаю, що питання про дозвіл на третій строк 
обрання теж повинні давати не три чверті голосів 
членів парткому, а таємне голосування загальних 
партійних зборів, з трьома четвертями голосів «за» 
кандидата.

Повнокровне функціонування радянської політич
ної системи неможливе без опори на широку мережу  
громадських організацій. На жаль, на сьогодні ще 
чимало з них слабо залучають своїх членів до актив
ної політичної і громадської діяльності. Підвищення 
ролі громадських організацій в політичному процесі, 
як справедливо заначається в Тезах, повинно йти че
рез надання цим організаціям реальних прав в зако
нодавчих ініціативах. Ці організації повинні підви
щувати свою роль тільки з допомогою справжнього 
добровільного входження в них. Масове залучення 
на принципі «добровільної примусовості» — завше 
було причиною їхньої пасивності. Багато наших гро
мадян є одночасно членами десятка організацій. Час
то-густо вони не знають навіть, кому і за що платять 
внески. А коли мова йде про комуністів і комсо
мольців, то не вступи вони в ДТСААФ чи товариство 
тверезості — можуть навіть понести стягнення.

Так, багато думок народжує уважне вивчення Тез. 
Обов’язок кожного члена партії не залишитись осто
ронь, сказати свою думку, висловити своє міркуван
ня. Чим більше цих наших думок і міркувань буде 
враховано в рішеннях XIX Всесоюзної партконферен- 
ції, тим ці рішення будуть реальнішими, тим легше їх  
буде втілювати в життя.

В. БОНДАР,
зав. кафедрою наукового комунізму ВПІ, доцент,
кандидат філософських наук, член КПРС з 1956
року.

Йде

сесія ОЦІНКА ЗНАНЬ -  ОБ'ЄКТИВНА

Четверта АТ — колектив 
дружний. В числі ї ї  нефор
мальних лідерів Алла Іщен- 
ко, відмінниця навчання, ама
тор художньої самодіяльно
сті, людина доброї душі.

— Будь ласка, підкріпись,

солодощі сил додають, — 
пригощає вона однокурсни
цю, попросивши зрозуміло, 
дозволу на таку підтримку 
в екзаменатора (знімок вни
зу, праворуч).

А хвилин за 15 до екза

менаційного столу підійшов 
не по літах серйозний, зіб
раний Серрано Гонсалес Ма- 
нуель. Його відповіді на ос
новні і додаткові питання бу
ли вичерпними. Студент з 
Куби виявив грунтовні знан
ня. Порадившись з асистен
том, молодшим науковим 
співробітником кафедри АСУ 
О. М. Соловйовою, доцент 
С. В. Юхимчук, виставляє 
Мануелю заслужену оцінку

(знімок вгорі).
П’ятірки цього дня отри

мали Алла Іщенко, Тетяна 
Головач, Ірина Демидова, Ві
талій Пастушенко, Валерій 

Рубан, Оксана Савчук, Дми
тро Сень. Дві третини групи 
склали екзамен на 4 і 5. І 
лише Сергій Демко та Євген 
Кулаков підвели товаришів 
— в їх залікових книжках з ’я 
вилось по двійці. Соромно!

Д. БОРИСОВ.

Наприкінці минулого місяця з Німецької Демокра
тичної республіки повернувся директор СКТБ «Мо
дуль», завідуючий кафедрою обчислювальної тех
ніки ВПІ, доктор технічних наук, професор О. П. 
Стахов, який був запрошений читати лекції в Дрез
денський технічний університет. Пропонуємо ва
шій увазі інтерв’ю про перебування вченого в НДР.

ПРОФЕСОР СТАХОВ У ДРЕЗДЕНІ
Чим викликана і в чому 

полягала мета вашого пе
ребування в НДР, зокрема, 
в Дрезденському техні
чному університеті?

Дрезденський технологіч
ний університет широко пра
ктикує запросини провідних 
зарубіжних вчених для чи
тання лекцій і виступів з 
науковими доповідями. З 
метою міжнародного співро
бітництва створено цілий 
ряд кафедр. Минулого ро
ку мені теж надійшло за
прошення від секції інфор
маційної техніки універси
тету зайняти місце профе
сора на кафедрі імені Ген
ріха Баркхаузена, заснов
ника цієї секції, видатного 
німецького вченого, творця 
електронної лампи.

Запрошували на півроку. 
За погодженням ректора
тів Дрезденського універси
тету і Вінницького політех
нічного інституту строк мо
єї роботи був скорочений 
до півтора місяця. По при

їзді до Дрездена була скла- 
рена робоча програма. Я 
мав читати лекції для 
студентів-дослідників, аспі
рантів, наукових співробіт
ників університету, а також 
науково-дослідних інститу
тів Дрездена і виконувати 
науково-дослідну роботу. 
Водночас зі мною читав ле
кції для працівників інфор
маційної техніки також 
професор Хармут із США, 
котрого добре знають у 
нашій країні, як спеціаліс
та в області, так званої, 
«несинусоїдальної» радіо
техніки. Професор Хармут 
читав лекції в середу, а я 
в четвер. Так що ми мали 
змогу постійно слухати один 
одного.

Судячи з усього, Олексію 
Петровичу, ваші лекції ви
кликали інтерес не тільки 
в університеті, а  й  в інших( 
вузах і наукових установах 
НДР. Розкажіть, будь ла
ска, детальніше про ці, як 
ви кажете, «нештатні» пуб

лічні виступи.
Цикл моїх лекцій назива

вся «Золота пропорція і 
обчислювальна техніка». В 
концентрованому вигляді я 
викладав нову концепцію 
розвитку обчислювальної 
техніки, котра розробляла
ся мною в раніше опублі
кованих статтях, моногра
фіях, зарубіжних патентах. 
При підготовці до лекцій 
виникла думка викласти 
основи науки й мистецтва 
через призму золотої про
порції — одного з видатних 
математичних відкриттів 
античної науки. В резу
льтаті з’явилась лекція «Зо
лота пропорція, як фунда
ментальна числова законо
мірність природи, науки і 
мистецтва». З цієї лекції, 
власне, починався мій цикл.

На жаль, на першу лек
цію в Дрезденському уніве
рситеті зійшлось порівняно 
мало слухачів. Було образ
ливо, тим паче, що саме до 
першої лекції завше готу

єшся з особливим сумлін
ням, як в науковому, так і 
в мовному плані. Втім, лек
ція викликала настільки ве
ликий інтерес, про неї пі
шов такий розголос, що 
довелося читати її вдруге, 
причому на цей раз в при
сутності практично всіх спі
вробітників секції інформа
ційної техніки, а також спі
вробітників інших секцій. 
Після цього інтерес до моїх 
лекцій зразу почав зроста
ти, мене запросили висту
пити з науковими доповід- 
дями в технічному універ
ситеті Карлмарксштадта і 
в Центральному НДІ кібер
нетики й інформаційних 
процесів АН НДР (м. Бер
лін). В Берліні виступав та
кож на науковому семінарі 
інституту наукового прила
добудування АН НДР. На
уковий рівень моїх слуха
чів у німецькій столиці був

(Закінчення на 2-й стор.)

Для групи 4-АТ-84 факу
льтету автоматики й мікро- 
електроніки цей екзамен 
був третім. Студенти, як 
кажуть, вже увійшли в ро
бочий ритм сесії. До того ж 
четвертокурсники — народ 
досвідчений. За плечима не 
один десяток заліків та ек
заменів. І тому, коли доцент 
С. В. Юхимчук запросив пе
рших бажаючих засвідчити 
набуті знання з математи
чних методів автоматизова
них систем, то охочих було 
майже третина групи.

Звичайно, на обдумуван
ня питань білета потрібен 
час. Саме в цей момент наш 
кореспондент і сфотографу
вав Ларису Савчук (знімок 
ліворуч внизу).



З червня 1988 року.2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

З А П Р О Ш У Є  Ф  А М
ПОДАЮЧИ документи в 

приймальну комісію на
шого інституту, ти, доро
гий абітурієнте, серед бага
тьох скорочених назв факу
льтетів і кафедр неодмінно 
зустрінеш і таке поєднання

шому курсі готуються до 
використання широковжива
них на виробництві і в кон
структорських бюро автома
тизованих робочих місць 
(АРМІв). Елементна база су
часних улаштувань автомати-

лабораторії і персональні 
комп’ютери. Мікрокалькуля
тори для них — уже вчора
шній день. Ті, хто вчиться 
на «добре» й «відмінно», 
мають право брати участь в

МАЙБУТНІ ПРИЛАДОБУДІВНИКИ
літер — АІВТ. Вони означа
ють назву кафедри автома
тики й інформаційно-вимі
рювальної техніки, яка готує 
інженерів спеціальності 0606 
«Автоматика й телемеханіка». 
Найпочесніші дисципліни тут 
— фізика, математика, опти
ку... Студенти вивчають ос
нови програмування, будо
ву й архітектуру електронно- 
обчислювальних машин, в 
тому числі мікромініЕОМ, 
персональних комп’ютерів, 
ЕОМ серії ЕС, вже на пер-

ки й інформаційно-вимірюва
льної техніки, мікропроцесор
ні влаштування автоматики — 
це суто професіональні кур
си, які вивчаються тільки на 
кафедрі А ІВТ. Одним із 
стержневих є також курс 
«Основи метрології», який 
читають професор В. Т. Ма- 
ликов і доцент В. А. Піджа- 
ренко. Знання, які ви тут 
здобудете, дозволять прое
ктувати і впроваджувати у 
виробництво й науку інфор
маційно-вимірювальну тех
ніку. До послуг студентів —

науково-дослідній роботі, 
працювати в студентських 
КБ. Наче справжні конструк
тори, вони розробляють еле
ктронні схеми, виготовляють 
прилади, виконуючи розра
хунки на ЕОМ. Поки-що ни
ми, певна річ, керують дос
відчені викладачі, але ми
не трохи часу і кожен ста
не на шлях самостійних по
шуків і знахідок.

Е. М ІНЯЙЛО, 
аспірант кафедри АІВТ.

2 1  РІК тому ця кафед- 
ра називалась кафе

дрою електронних при
ладів і радіотехніки. Ко
лектив її викладачів 
складався з молодих ви
пускників Київського по
літехнічного інституту. 
Кафедру очолив 29-річ- 
ний кандидат технічних 
наук В. С. Осадчук. Бу
ло дуже багато турбот 
з розвитком матеріаль
ної бази, підготовкою 
наукових кадрів. Утвер
джували себе, налагод-

Д ля вас, аб ітур ієнти!
стали керівниками під
приємств, відповідаль
ними радянськими і пар
тійними працівниками. 
Скажімо, С. В. Волин
ський один з керівників 
такого потужного заво
ду, як «Кристал», А. І. 
Яковенко — секретар За- 
мостянського райкому па
ртії у Вінниці, Т. І. Хро- 
пко — секретар облпро- 
фради.

на виробничому об’єд
нанні «Жовтень». Тепер 
є змога набувати знан
ня прямо на виробницт
ві, в цехах виконувати 
лабораторні роботи. З 
ухилом на набуття пос
тійних практичних на
виків перебудовується 
також весь учбовий про
цес,

Все популярнішим на

КАФЕДРА МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ
жували ділові контакти 
і співробітництво з усі
ма радіоелектронними 
підприємствами регіону, 
Вели підготовку спеціа
льностей «Електронні 
прилади», «Радіотехні
ка». «Електронно-обчис
лювальні машини». Пер
ші випускники кафедри 
утворили ядро виклада
чів таких факультетів, як 
радіотехнічний, автома
тики й мікроелектроніки, 
обчислювальної техніки. 
Зараз це уже відомі в 
нашому інституті доцен
ти С. Курков, В. Коже- 
м’яко, А. Петух,Г. Ру- 
домін, В. Гикавий, А. Бо- 
жко, В. Дель, А. Нови- 
ков та інші.

Багато випускників

Якщо в 67-му році кафе
дра складалась з п’яти 
чоловік, то зараз їх тут 
40, а серед них — док
тор наук і 8 кандидатів, 
Працює аспірантура, ви
дано дві монографії, 
одержано понад сто ав
торських свідоцтв, опуб
ліковано більше трьох
сот наукових праць.

Три роки тому кафед
ра почала готувати спе
ціалістів ще однієї про
фесії «Мікроелектроніка 
і напівпровідникові при
лади».

Центральна проблема 
роботи колективу — по
ліпшення якості підго
товки спеціалістів. До
бру послугу в цьому має 
подати філіал кафедри

кафедрі стає також сту
дентське конструкторсь
ке бюро «Мікроелект- 
роніка». Воно ще моло
де — організувалось у 
82-му році, в ньому пра
цює поки-що тільки 46 
ентузіастів, але воно вже 
одержало 4 авторських 
свідоцтва, опублікувало 
в журналах і збірниках 
11 статей, представило на 
Всесоюзний конкурс 16 
робіт, одна з яких від
значена Золотою медал
лю АН СРСР, дві — 
дипломами, три — поче
сними грамотами НТО 
РЕС ім. О. Попова.

Є. ПАЛАМАРЧУК, 
партгрупорг кафедри.

На фото: завкафедрою мікроелектро- 
ніки професор В. С. Осадчук, (в центрі), 
доценти (зліва направо) В. А. Гикавий,

В. М. Кичак, старший науковий співро
бітник В. В. Стронський.

(Початок на 1-й стор.).

дуже високим — доктори 
наук, професори, навіть ака
деміки. Велике враження 
оправила на мене зустріч 
з академіком Кемпе, дире
ктором інституту кіберне
тики й інформаційних про
цесів АН НДР. Він уваж
но стежить за всіма науко
вими напрямками в області 
обчислювальної техніки на
шої країни і був ініціатором 
того, щоб мене запросили 
в Німеччину.

Як відомо, в рамках про
грам країн РЕВ передба- 
чено тісне науково-технічне 
співробітництво вузів, спі
льні цільові дослідження і 
пошуки. Який у цьому пла
ні фінал вашої роботи в 
НДР?

Підсумки, треба сказати 
відверто, перевершили всі 
найсміливіші мої сподіван
ня. Перш за все, налагод
жені наукові контакти з 
двома провідними технічни
ми університетами НДР — 
Дрезденським і Карлмаркс- 
штадським. Дрезденський 
на жовтень—листопад ни
нішнього року знову запла
нував мої виступи перед ши

рокою аудиторією студен
тів і співробітників, а також 
на засіданні товариства ін
форматики, що об’єднує на
йпомітніших вчених міста. 
Ка рлмарксштадський уні
верситет планує запросити 
мене на тимчасову роботу 
впродовж одного-двох МІ
СЯЦІВ у 89—90 рр. Але най

цікавішу пропозицію про 
співробітництво одержав я 
від науково-дослідних інсти
тутів АН НДР. Мова йде 
про участь кафедри обчис
лювальної техніки ВПІ в 
науково-технічній програм і 
Країн РЕВ по створенню 
ЕОМ нових поколінь. Мені 
запропонували написати де
кілька статтей для провід
них наукових журналів з 
інформатики, котрі видаю

ться НДР. Моя доповідь 
«Золота пропорція, як про
порція термодинамічної рі

вноваги самоорганізовуваних 
систем» включена до про
грами міжнародного симпо
зіуму з теорії систем, який 
відбудеться у Берліні у ве

ресні ц. р. Видавництво «Те
хніка» (НДР) вирішує пи
тання про переклад на ні
мецьку моєї книги «Коди 
золотої пропорції», що вий
шла друком у 1984 р.

І, нарешті, ще одне пи
тання. В хо ді перебудови 
вищої школи, власне, всі
єї системи народної освіти

було б, на наш погляд, не 
зайвим скористати
ся з зарубіжного досвіду 
підготовки інженерів у те
хнічних вузах. Що мож
на, скажімо, перенести з 
Дрездена до Вінниці? І. 
принагідно, що являє собою 
технічний університет?

Я зустрічався з радянсь
кими студентами, які нав
чаються в Дрезденському 
технічному університеті. 
Оскільки перед виїздом до 
НДР вони не менше двох 
років навчалися в радянсь
ких вузах (зокрема, в Киї
вському політеху), то я 
просив їх об’єктивно порі
вняти учбові процеси. Вони 
відзначають, що у нас при

навчанні інженерів головна 
ставка робиться на теорію 
на шкоду практичній підго
товці. В НДР навпаки. На
віть, приміром, при читанні 
математики і фізики біль
ше уваги надається не тео
ретичним розміркуванням з 
приводу виведення тієї чи 
іншої формули, а їхній ін

женерній інтерпретації, мо
жливості практичного зас
тосування математичних і 
фізичних результатів.

Студентам видається вели
чезна кількість практичних 
і розрахункових завдань. 
Оцінка знань залежить, на
самперед, від уміння роз
в’язувати задачі. Екзамени 

в НДР — письмові. Студе
нту дозволяється користува
тися конспектом, а оскіль
ки екзамен здають всі одно
часно, то безглуздо споді
ватись на «чужий» конспект. 
Щоб успішно скласти екза
мен, треба мати тільки свій. 
А для цього мусиш відвіду
вати всі лекції, тобто, про
блема навчальної дисциплі

ни іпри такому підході ви
рішується автоматично.

У вузах НДР на остан
ньому курсі здають дер

жавний екзамен зі спеціаль
ності. (ми у своїх планах 
це теж починаємо вводити), 
широко використовуються 
засоби морального впливу 
на недисциплінованих і не

дбалих. Скажімо, той, хто 
невчасно здає підручник в 
бібліотеку за кожен прост
рочений день повинен внес
ти певну плату (істотну для 
студента).

Гадаю, що такі особливо
сті учбового процесу ціл
ком можна впровадити і в 
наших вузах.

Дещо про Дрезденський 
технічний університет.
Це всесвітньо відомий вуз, 
якому нинішнього року ви
повнилось 160. За значенням 
у вищій технічній освіті 
НДР він відіграє таку ж 
роль, як у нас МВТУ імені 
Баумана. На 28 секціях (що 
еквівалентні нашим факуль
тетам), здобувають освіту

з 60 спеціальностей приблиз
но 13 тисяч студентів, 260 
студентів-дослідників, 600 
студентів і 150 аспірантів 
з 60 країн світу. В штаті 
університету 6100 чоловік, 
серед яких 550 професорів і 
доцентів, 2200 наукових 
співробітників. 59 чоловік 
удостоєні, Держпремії НДР, 
9 вченим присуджено поче
сне звання «Видатний уче
ний народу». Університет 
має наукові зв’язки з 36 
вузами СРСР, багатьма ву
зами соціалістичних і капі
талістичних країн. Іншими 
словами, це один зі світо
вих центрів вищої техніч
ної освіти. Тому я можу 
гордитись, що став першим 
радянським професором, 
запрошеним на кафедру ім. 
Баркхаузена секції інфо
рмаційної техніки. Думаю, 
що це треба розглядати, як 
визнання високого рівня 
наукових досліджень, кот
рі проводяться на кафедрі 
обчислювальної техніки 
ВПІ,
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ЩО ОЗНАЧАЄ АСУ?
вою революцією.

Але буквально на зорі 
механізації допитливий 
людський розум задума
вся над питанням — а чи 
не можна деякі операції 
управління теж передати 
машинам і механізмам? 
Перші автомати - регуля
тори Уатта і Ползунова 
знаменували народжен
ня нової сфери діяльно
сті людини, нового на
прямку творчості — ав
томатики.

Сучасний етап науко
во-технічної революції 
характеризується уже
комплексною автомати
зацією виробництва. На 
порядок денний висува
ються питання повної 
автоматизації всього ви
робничого процесу, ство
рення заводів — автома-

бернетики, обчислюваль
ної техніки й інформати
ки, і є сьогодні однією з 
найцікавіших і найпер- 
«спективніших галузей 
практичної інженерної 
діяльності, творчого по
шуку і наукових дослі
дженні.

Вінницький політехніч
ний інститут, його фа
культет автоматики й 
мікроелектроніки, ка
федра атвоматизованих 
систем управління -уже 
понад десять років ве
дуть підготовку інжене
рів цієї захоплюючої, ду
же потрібної народному 
господарству спеціаль
ності.
ВЕЛИКЕ значення для 

підготовки високо
кваліфікованих фахів
ців має професійна під-

ЕОМ, точніше визначають 
свої нахили й інтереси. 
10—15 випускників шко
ли щороку поступають у 
ВПІ здебільшого по 
спеціальності «Автомати
ка й телемеханіка» і 
«Електронні обчислюва
льні машини». І ще не 
було жодного випадку, 
щоб студенти розчарува
лись в обраній професії 
(або інститут у цих сту
дентах). Переважна біль
шість випускників ма
тематичних класів закін
чують інститут з відзна
кою, декотрі успішно за
вершили уже й аспіран
туру.

Кафедра АСУ чекає на 
тебе, нове покоління сту
дентів!

В. ДЕЛЬ,
доцент кафедри АСУ.

П ОНАД сто років то- 
 му, коли були ви

найдені і впроваджені у 
виробництво парова ма
шина й двигуни внутрі
шнього згорання, люди
на вперше почала звіль
нятися від функцій дже
рела енергії у виробни
чому процесі. В історії 
розвитку суспільства на
став період механізації 
праці, і це мало таке 
колосальне значення, що 
його назвали промисло-

тів. Завдяки досягненням 
кібернетики, обчислюва
льної техніки, автомати
ки й робототехніки за
раз практично нема та
ких функцій у виробниц
тві, які неможливо бу
ло б автоматизувати. Ав
томатика стала масовою 
професією, тут виділився 
новий напрямок — авто
матизовані системи уп
равління. Цей на
прямок, який об’є
днує досягнення кі-

готовка школярів, до
помога їм у виборі май
бутньої спеціальності, 
виявлення творчих на
хилів. Співробітники ка
федри АСУ вже 12 ро
ків мають тісні зв’язки 
з учнями Вінницької се
редньої школи № 15.Для 
них відпрацьований спе
ці альний дворічний курс 
«Обчислювальна мате
матика і програмування», 
школярі одержують на
вички спілкування з


