
ТЕЗИ ЗВІТУ ПАРТКОМУПарткому належить дати аналіз роботи за час, що минув після X X V II з’ їзду К П Р С , X X V II з’їзду Компартії України і X IX  Всесоюзної конференції К П Р С , повести вимогливу розмову про діяльність парторганізації по виробленню стратегії і тактики перебудови роботи колективу, об’єктивно оцінити отримані практичні результати, виявити причини недоліків і упущень, чітко сформулювати завдання і шляхи їх розв’язання у найближчі два роки.Аналізуючи зроблене, треба самокритично визнати, що, не всі наші рішення витримали перевірку життям, окремі з них були недостатньо послідовними і глибокими,, і навіть помилковими.
В Д О СК О Н А Л ЕН Н Я  НАВЧАЛ ЬНО - ВИ ХО В Н О ГО  

П Р О Ц ЕС УУ звітному періоді основну увагу партком зосередив на практичній реалізації постанови Ц К  К П Р С  і Ради Міністрів С Р С Р  «Основні напрями перебудови вищої і середньої спеціальної освіти в країні», рішень лютневого (1988 р.) Пленуму Ц К  К П Р С  і квітневого (1988 р.) Пленуму Ц К  Компартії України, тобто, вуз- лових питань перебудови навчально - виховного процесу, організаційних форм її здійснення.На засіданнях парткому обговорено роботу кафедр суспільних наук, звіти ректора І. В. Кузьміна проректора Ю . А. Карпова з питань перебудови навчально- організаційної і виховної роботи. Заплановано звіт проректора М . М . Шкодіна про ефективність навчально- методичної і виховної роботи. Розглянуто ряд питань навчальної роботи, підготовлених комісіями парткому, в цілому в інституті і окремих його підрозділах. Стан перебудови діяльності вузу обговорювався на загальних партзборах.
Яка ж реальна оцінка проведеної роботи?1. Набирає силу процес перебудови змісту освіти, організаційниих форм навчального процесу і методики викладання. Творчо вирішуються питання посилення фундаментальної підготовки студентів, зокрема, на кафедрах загальної фізики і вищої математики. Зростає парк великих і середніх ЕО М , периферійних пристосувань до них. Позитивний досвід комп’ютеризації нагромаджено на кафедрах А ІВ Т , АП , Н Г і М Г , ОТ. На факультетах розпочато підготовку з робітничих спеціальностей, всі 15 випускових кафедр мають свої філіали на підприємствах. Для першого курсу виділені години для індивідуальної роботи викладачів зі студентами. Набуває розвитку студентське самоуправління, демократизація відносин по лінії викладач — студент.2. Однак, як свідчать інші факти, глибина і темпи перебудови навчального процесу ще не відповідають сучасним вимогам. За останні три роки не зростає якість підготовки спеціалістів на ФАМ, ІБФ , ФОТ, а на М БФ  і РТФ  навіть знизилась. Появилися труднощі з розподілом випускників через їх невисоку професійну компетентність, підприємства неохоче йдуть на компенсацію витрат інституту на підготовку інженерів, заключення договорів на їх цільове навчання.
В чому ж причини такого становища?1. Відсутність злагодженості і цілеспрямованості в роботі ректорату по вдосконаленню навчально-виховного процесу..2. Негативно позначається на ході перебудови навчального процесу недостатня організаторська робота парткому, неповне і несвоєчасне виконання прийнятих ним рішень, послаблені вимогливість і контроль за їх реалізацією в ректораті, деканатах, на кафедрах. Д а ють себе знати інертність мислення і пасивна позиція окремих викладачів, інфантильність представників студентства в радах факультетів і інституту, бюро цехових партійних організацій, спад активності профспілкових і комсомольських Організацій та груп.3. Тривожним є рівень організації навчального процесу, особливо виробничої практики, випадки грубих порушень трудової і виконавської дисципліни з боку викладачів, співробітників і студентів — в першу чергу на Ф АМ , ФОТ, РТФ. Щ е гірше поставлена громадсько-політична практика, яка Зводиться тільки до написання рефератів. Студенти не беруть участі в роботі комсомольських та інших організацій підприємств, часто використовуються на підсобних роботах, байдикують, а учбовий відділ обмежується констатацією цієї ганебної картини. Проректори Ю . А. Карпов і М . М . Шкодін не поспішають наводити тут порядок. В оцінці подібних фактів мало принциповості виявляють партбюро факультетів.Партком вважає, що подолання серйозних недоліків в постановці навчального процесу у вузі лежить через розробку і впровадження концепції нової системи управління якістю підготовки спеціалістів.З урахуванням місцевих умов і реальних можливостей основними складовими цієї концепції є:— розробка моделі спеціаліста, виходячи з вимог. і запитів замовників.— створення навчально - виробничих комплексів з гнучкою структурою, яка б забезпечувала реалізацію

такої моделі.— визначення оптимального співвідношення — держзамовлення — цільовий договір.— укладання на госпдоговорній основі цільових, компенсуючих витрати, договорів з підприємствами і галузями.
ІД ЕО Л О ГІЧ Н А  Д ІЯ Л Ь Н ІСТ Ь : П РО БЛ ЕМ И  Й 

ПОШ УКИ.Політико-виховна і ідеологічна робота в інституті ще не позбавлена формалізму і кампанійщини. На фоні багатьох політичних заходів, що проводить партком, з поля зору випадають студентські групи, кафедри, відділи, інші підрозділи. Студент ще не став головним об’єктом ідейної і політичної роботи. МІЖ тим, «круглі столи» на Ф АМ і, енергофаці висвітлили не тільки коло хвилюючих проблем сучасного соціального життя, але й упущення в заповненні ідеологічних «пустот» і ліквідації так званих «білих плям». Такі заходи прищеплюють уміння вести політичну дискусію, громадський діалог.В цьому плані багато міг зробити «Політичний клуб». Проте комітет комсомолу, член парткому О . Н. М удрий не справляють належного впливу на його діяльність. Рідкими гостями є там і викладачі. При значному достатку за останніх два роки публіцистичних виступів в періодиці, виходу у світ книг, п’єс, фільмів, які розповідають про трагічні періоди нашої історії, поки що не видно бажання у викладачів і студентів обмінятися з цього приводу власними думками, утвердити свої моральні позиції.Вимагає докорінною перебудови лекційна пропаганда як випробувана форма політичної роботи. Усунулися від лекційної пропаганди викладачі-комуністи кафедр Т О Р , К ІП Р А , фізики, Т О Е , електросистем, електронних приладів, іноземних мов, вищої математики та інших. Створений в інституті лекторій, не збирає потрібної аудиторії. Подібна громадська пасивність не стала предметом обговорення в парторганізаціях факультетів, зокрема ЕФ , РТФ , ФОТ.Не вижиті ще формалізм, школярство в мережі політичної і економічної освіти. На семінарських заняттях не порушуються конкретні проблеми перебудови інституту, кафедр, відділів і служб.Стан ідеологічної політико-виховної роботи у вузі багато в чому залежить від активності К С Н . Поряд з позитивними зрушеннями в їх повсякденній діяльності (вдосконалюється навчально -  методична робота оновлено тексти фондових лекцій і т. д .) , кафедри не позбавилися істотних недоліків в плануванні і здійсненні ідейно - виховної роботи з студентами і співробітниками інституту. Вчені К С Н  рідко бувають на підприємствах, не зайнялися впритул вивченням принципів і ходу економічної реформи в умовах регіону, в наукових підрозділах інституту, а рада кафедр (голова І. В. Кузьмін, заступник голови В. І. Бондар) конкретних заходів не вживають. Досі не переглянуто обов’язки проректорів по управлінню роботою ідеоло- гічного комплексу.Дієвою формою підвищення рівня ідейно - виховної роботи, посилення ролі людського фактору, оздоровлення морально - психологічного клімату в низових колективах вузу стали соціологічні дослідження на основі анкетного опитування викладачів і студентів. Результати анкетування регулярно вивчаються парткомом, доводяться до керівного складу вузу для реагування, розробки і реалізації практичних заходів, які, до речі, не завжди досягають мети. Про це свідчить красномовний факт: майже половина опитуваних не визнали реальних зр у ш ен ь , в перебудові інституту. Парткому, ректорату, деканатам слід робити далекосяжні висновки.Посилення впливу своїх публікацій потребує багатотиражна газета «За інженерні кадри». В ній рідко появляється рубрика: «Газета виступила: щ о зроблено». Мало поки-що використовують її  шпальти для обміну досвідом роботи секретарі цехових парторганізацій, партгрупорги, декани, студенти, комсомольський актив, Окремі матеріали залишають почуття незадоволення. Парткому, редакції (комуністи І. С . Во- лошенюк, Б. О. Дьяконов) необхідно предметніше добиватися дієвості виступів газети.,
ОРГПАРТРОБО ТА, ї ї  П Л Ю СИ  І М ІН У СИ .В звітному періоді партком прагнув до зміцнення, підвищення бойовитості вузівської парторганізації, вдосконалення стилю і методів організаційно - партійної роботи. Відбулось 59 засідань, до підготовки яких залучався широкий партійний актив. Заслухано роботу всіх цехових парторганізацій, 10 звітів керівників-ко- муністів.Основний спектр питань — навчально - виховна, наукова, ідейно - політична, внутріпартійна робота — розглядалися під кутом зору організаційно - політичних заходів по виконанню рішень X X V II з ’ їзду К П Р С , а

також перспективних і. поточних планів діяльності парткому. Регулярно проводилися інформаційні зустрічі і наради з секретарями цехових парторганізацій.Чітко, ініціативно і планомірно працюють парторганізації ІБФ , ЕФ  (секретарі Г. В. Горшечніков, В. В. Степурін), пожвавилася партійна робота на М БФ  і ФОТ (В. Б. Петров, Б. С. Грига).Як показали перевірки, звітно -  виборні збори, багато нерозв’язаних проблем і недоліків виявлено в оргроботі парторганізацій СК Т Б  «Модуль», РТФ, А ГЧ , кафедр суспільних наук, А У П , підготовчого відділення, парт- групах кафедри А П , НТО-210 «Модуль». Тут та в ряді інших осередків не розглядаються актуальні питання партійного життя, збори більше схожі на рядові засідання кафедр і виробничі наради, не оновлюється стиль роботи в дусі вимог часу, слабо використовується критика і самокритика.Зважаючи на те, що кадрові питання є ключовим напрямом партійної роботи, партком вважає, що в інституті вони залишаються гострими. Не завжди відкрито, в умовах гласності здійснюється добір кадрів на адміністративні та виборні посади.Останнім часом партком, партбюро факультетів, підрозділів позбавляються від методів адміністративно- командного тиску у вирішенні кадрових питань. Стверджується практика виборності керівництва, в тому чиелі, на альтернативній основі. Вивчається думка комуністів при визначенні кандидатур у виборні органи шляхом анонімного анкетування. Вводиться нове положення про порядок обрання викладачів. Все більше партійних колективів виявляють активність в роботі, самостійність, вимогливість до керівного складу. Це добре проглядається в парторганізаціях ІБФ , ЕФ , парт- групах кафедр історії К П Р С , наукового комунізму, А ІВ Т , НТО-510.Однак підстав для позитивної оцінки розвитку демократичних процесів в інституті поки-що мало. Б а гато з наміченого в цьому плані не виконується, відстає по строках. Так, не затверджена структура управління вузом, не розроблено статус трудових колективів, не визначено коло питань, з яких рішення кафедри або факультету, є остаточним, не вироблено пропозицій по розширенню прав кафедр. Нереалізованими залишаються можливості студентського самоуправління, особливо в навчальному процесі, гуртожитках.Ц і та інші упущення, зриви демократизації життя інституту, як одного з головних напрямів організаторської роботи парткому, пояснюються недосконалим контролем за виконанням прийнятих рішень, вжиттям неефективних заходів. І це — недоробка секретаря парткому О . Д . Азарова, його заступника О. Й . Леська.В полі зору парткому за звітний період перебували питання якісного складу парторганізації інституту. ї ї  кількість зросла за останні три роки на 150 чол. і складає зараз 780 членів і кандидатів в члени К П Р С , в т. ч. 242 викладачі, 125 студентів, 127 наукових працівників. Протягом трьох років в партію прийнято лише 4 службовці. Потребує уваги студентський резерв для прийому. На окремих кафедрах (ОТ, А П , АСУ) тільки 15 процентів викладачів є партійцями.Дається взнаки віджила система «рознарядок», які спускає райком партії по формуванню партійних рядів, штучні обмеження. Хоча тепер головним критерієм для тих, хто виявив бажання стати комуністом, є активна позиція в перебудові. І таку оцінку дає трудовий колектив.Серед основних питань оргпартроботи партком виділяв індивідуальну роботу з комуністами. На його засіданнях в 1985—88 рр. було заслухано ЗО звітів. Близько 400 комуністів звітували на засіданнях бюро і зборах цехових організацій, в партгрупах.Мали місце випадки послаблення партійної дисципліни. Щоквартально допускались 6— 10 порушень в сплаті членських внесків. За звітний період партком розглянув близько 20 персональних справ комуністів, з них 5 виключено з партії за пияцтво і несплату членських внесків; 26 комуністів отримали партійні стягнення, з них 6 — з занесенням до облікової картки.  
В заключній частині цього розділу звітної доповіді йдеться про партійне керівництво Громадськими організаціями інституту.Вказується на необхідність більш глибшого підходу до роботи, підвищення вимогливості з боку голови профкому і його заступника.Серйозні претензії висловлені на адресу комітету Л К С М У  (секретар, член К П Р С  О. Янченко, заступники секретаря, члени К П Р С  І. Борисенко, О . Плакидюк).Докладна інформація з цих питань буде дана в ході звітно - виборних зборів.
Партійний комітет просить комуністів, всіх викла

дачів, студентів, співробітників свої пропозиції і зау
важення щодо опублікованих в цьому номері газети тез 
звіту подавати: письмово (поштова скринька парткому), 
усно — тел.: 3-04, 6-65, 3-65.

26 жовтня відбудуться загальновузів- 
ські звітно - виборні партійні збори. Про
ходитимуть вони в культурно - спортив
ному комплексі заводу радіотехнічної 
апаратури (вхід з вулиці В. Порика) і 
почнуться о 14 год. 30 хв.

Для попереднього ознайомлення кому
ністів, всього колективу інституту з го
ловними питаннями, які обговорювати
муться на зборах, публікуємо тези звіт
ної доповіді парткому.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 21 жовтня 1988 року.

Чомусь прийнято думати, що романтика — де далекі дороги, екзотичні краї з туманами, болотами, тайгою.Нічого цього навіть близько нема в Гордії- вці під Тростянцем. Звичайне подільське село з білими хатами, зеленими садами, річкою... Та саме тут впродовж чотирьох років була адреса високої комсомольської романтики для командира студентського будівельного загону В іктора Мазура і двадцяти чотирьох його друзів. Чотири літа їздили сюди будувати не якісь диво

вижні палаци, а корівники, свинарники, овочесховища, силосні траншеї, токи, бокси для машин і тракторів, житлові будинки... І не надокучило. І щоразу збиралися в дорогу з великою охотою. І щоразу їх тут чекали, як дорогих гостей, а проводжали, як рідних синів.Саме в ті дні хлопці й зрозуміли, що романтика не тоді, коли далеко від дому, а тоді, коли цікаво, захоплююче, з високим натхненням... Коли справ по зав’язку, день — короткий, ніч —

хвилина, а люди дивляться на тебе з шанобою і твої мозолі в їхніх очах— ознака найвищої гідності.Працювали від зорі до зорі, а потім ще з концертами в селі, з вилами на сінокосі й силосуванні, в місцевої комсомолі! з шефською місією, а у вихідні — всім товариством у Лаврен- тія Магаляса, що прийшов з війни без обох ніг, пальців рук, сліпим і глухим. Тверді доріжки— йому у двір, щоб не стрягли милиці, дрова, вугілля,, город— Живіть, дядьку Ла- врентію, довго, щоб люди бачили вас і вчились ненавидіти війну.А  ще була в них за підшефну почесна колгоспниця, ветеран праці Кристина Петрівна Тарадайко. А ще вони записали почесним бійцем

Зал політосвіти
Так поміж собою на

зивають зал суспільно-по
літичної літератури ву
зівської науково-техніч
ної бібліотеки студенти, 
аспіранти і викладачі...

Близько семи тисяч на
йменувань книг соціаль
ного змісту, понад сто 
різноманітних пері одич
них видань — такий 
фонд цього залу. І не див
но , що в середньому 
за місяць тут перебуває 
не менше 3,5 тисячі від
відувачів. До речі, не ли
ше своїх, інститутських, 
а й з інших вузів і підп
риємств Вінниці.

Вам, скажімо, потрібно 
ознайомитися з так зва
ними «білими плямами» 
історії радянського пері
оду, особливо двадцятих 
— п’ятдесятих років. До

ваших послуг працівники 
залу подадуть кілька па
пок з вирізками газетних 
публікацій, котрі були 
вмішені за останні три 
роки в 29 центральних, 
республіканських і облас
них газетах. Окремо за
пропонують журнальні ма
теріали з цієї актуальної 
тематики, а конкретно — 
з «Огонька», «Знамени», 
«Нового мира», «Друж- 
бы народов», «Невы»...

А якщо виникла потре
ба грунтовно підготувати
ся до семінарських занять 
з історії КПРС, філосо
фії, політекономії чи з 
наукового комунізму, вам 
подають останні статті, 
видруковані в наукових 
журналах історичного і 
соціально - економічного 
напрямку. І знову ж —

папки. Їх тут нараховуєть
ся завдяки старанням біб
ліотекарів залу понад 50.

Читальний зал операти
вно відгукується на всі 
знаменні події і дати, вла
штовуючи виставки літе
ратури, періодики. Зараз, 
приміром, діють тут вис
тавки, присвячені XIX 
Всесоюзній конференції 
К П Р С  і 70-річчю ВЛКСМ, 
постійно діють виставки 
з питань міжнародних ві
дносин і внутріполітично
го життя нашої країни.

І цим всім займаються 
досвідчені бібліографи 
вищої кваліфікації, мето
дист Галина Євгенівна 
Сива і старший бібліог- 
текар Антоніна Іванівна 
Кобишева, яких ви бачи
те на знімку (зліва напра
во). Фотокор зняв їх тієї 
хвилини, коли сумлінні, 
завжди ввічливі співробі
тники залу радилися, як 
використати нові видання, 
що надійшли днями.

свого загону Героя Р а дянського Союзу Леон- тія Смовзюка з села Скибинець, що через річку від Гордіївки. Він загинув під Джурином,

визволяючи його од фашиста. Щоліта хлопці виробляли за нього по тисячі, а то й більше карбованців і перераховували то в госпіталь інвалідів війни, то в дитячий будинок.А ще вони брали участь у конкурсах профмайстерності, двічі завойовували перші місця на фестивалях студзагонів.— Комсомольці! — говорили в селі, і хоч це звучало просто, звично, але все одно не так, як завше,в слово «ком

сомолець» укладався зміст особливої якості.— По одружувати б вас тут усіх. Шкода, що такі хороші, роботящі і вмілі хлопці розси-

пляться по всій країні.І справді, вмілі. Вася Головатюк, Ю ра Авто- дійчук, Володя Гриценко за чотири літа стали асами будівельної справи. Будь-яка робота їм по плечу. Майстри вищого класу.А ще в загоні були спільні улюбленці Д уар- то Сото Антоніо, Хорхе Сальдівар Агілар, Роме- ро Падро Мануель, Сан- чес Гераро Морердо, Ро- дрігес Падро Ісмаель. Всі — кубинці. їхня присутність додавала гордіїв- ській романтиці екзоти

чного забарвлення й інтернаціонального духу. Це був прекрасний загін.Як жаль, що уж е,., був. Останні місяці навчається в інституті командир Віктор Мазур та його найближчі побратими.Втім, чого ж  був? Н а ступного року загін знову поїде в Гордіївку. Правда, з Іншим командиром, ім’я якого нам поки-що невідоме, але якому хочеться побажати й надалі високо нести студбудівську честь, як несли її  бійці під командою Віктора М а зура, першого і поки-що єдиного в нашому полі- теху ватажка, удостоєного знака Ц К  В Л К С М  за зразкову роботу в студентському будівельному.
В. ІВ Ч ЕН К О .

Честь змолоду...

СО Ц ІО Л О ГІЧ Н И Й  А СП Е К ТБлизько двох років наш інститут, як і всі інші вузи країни, працює над завданнями перебудови вищої освіти. Є  в цьому ділі деякі успіхи, але посувається воно вперед не так швидко, як хотілося б, і не так якісно... Втім, цих

тики й мікроелектроніки і інженерно - будівельного. 60 відсотків фамі- вців і 50 процентів будівельників впевнені, що перебудови немає, є тільки палкі розмови про неї. Цю цочку зору зі ще більшою ріш^іістю обстоюють кафедри РТУ

перебудови співробітників кафедр С К  і А  (91 процент), А ІВ Т  (85), ТТМ, РТУ (77), Е С С  (70%).Неблагополуччя ділком очевидне. Таким чином, наше соціологічне дослідження може бути підставою для пильне-
Є ПОРОХ У ПОРОХІВНИЦЯХ«не так» досить багато. І, щоб мати об’єктивну картину ходу перебудови, лабораторія соціологічних досліджень провела серед викладачів і співробітників спеціальне анкетне опитування.Так от, лише 33 проценти респондентів відзначили, що процес перебудови в інституті набуває сили, наростають тенденції Поліпшення всієї роботи. Найбільший оптимізм панує на кафедрах суспільних наук — 54 проценти позитивних відгуків, на радіотехнічному факультеті — 38. Нижчий рівень бадьорості на ФОТ — 35 процентів, ще нижчий (32%) на енергофаці.І все таки це рекорди в порівнянні з тією похмурістю, з якою дивляться на хід перебудови анкетовані представники факультетів автома

(88%), А ІВ Т  (78), ТТМ — (77), А А Г  (70), К ІВ Р А  .(62%).Тільки два проценти анкетованих переконані, що глибина і зміст перебудови в нашому інституті цілком відповідають тим вимогам, що поставлені перед нею X IX  Всесоюзною конференцією К П Р С . Це, відверто ка- 'жучи, мало. Але (така уже істина.Приємно, Що більше половини опитаних на кафедрах історії К П Р С , А С У , О Р П , Т О Е , фізви- ховання, політекономії ствердно відповіли на питання, чи влаштовує їх процес перебудови, котрий здійснюється в їхньому підрозділі. Загалом же по інституту, ца жаль, в 52 процентах відповідь на це питання була негативною. А найбільш масово не влаштовують процеси

шого аналізу становища в цих колективах.Якими ж  принципами життя і роботи керуються нині наші люди?Н а першому місці (60%) стоїть прагнення кожного до справедливості і бажання приносити користь суспільству, на друге місце (33%) анкетовані поставили активну участь в перебудові. Отже, є порох в порохівницях, адже переважна більшість хоче приносити користь рідному народові., Наше завдання — всіма доступними методами боротись за те, щоб це хотіння реалізувалося в конкретних ділах.
М. СИ Н ЕЛ ЬН И К , 
Ж . ХЛ И СТО ВА , 
працівники лабора- 
торії соціологічних 
досліджень.

На обговорення колективу
За метою розширення 

основ управління інститу
том ректорат на своєму 
засіданні 17 жовтня об
говорював питання про 
обрання Ради вузу (чис
ло членів і порядок їх 
обрання). Орієнтовно 
склад намічається з 170 
— 180 чоловік, Ректорат 
вважає, що до цього 
складу мають увійти чле
ни вченої Ради, вибор
них партійних, комсомо
льських, профспілкових 
організацій співробітни
ків і студентів. За кіль
кістю передбачається 
ввести членів вченої Ра
ди — 59 (з них 15 сту
дентів), парткому — 11 
(6 є членами вченої Ра
ди),, профкому співробі
тників — 21, комітету 
комсомолу — 12, проф
кому студентів — 10, ви

борних представників 
професорсько - виклада
цького наукового складу, 
аспірантів і студентів, 
робітників іі службовців, 
а також інших категорій 
працівників вузу, котрі 
обиратимуться в своїх ко
лективах. А саме: заві
дуючих кафедрами, що 
не є членами вченої Ра
ди інституту — 14, пре
дставників студради — 10, 
НДЧ — 18, ОЦ — 3, на
вчально - ДОПОМІЖНОГО 

персоналу — 6, господа
рської частини — 10, 
аспірантів 4, керівників 
провідних відділів і — 9 
чоловік.

Основним завданням 
Ради вузу буде розгляд 
головних питань розвит
ку інституту (форми і 
стиль управління, плану-

На базі школи Кож ем ’яко
Вчора у Вінницькому 

політехнічному інституті 
закінчив роботу триден
ний республіканський се
мінар з оптоелектронних 
методів іі засобів опрацю
вання інформації. В ролі 
його організаторів висту
пила республіканський 
Будинок економічної й 
науково-технічної пропа
ганди Товариства «Знан

ня», спеціальне констру
кторсько-технологічне бю
ро нашого (інституту, цен
тральне конструкторське 
бюро інформаційної тех
ніки.

До семінару був випу
щений збірник доповідей, 
тез і повідомлень з най
актуальніших питань оп
тоелектроніки. Приємно, 
що найрясніше представ-

вання й підготовка спеці
алістів, організація нав
чально-виховного процесу, 
підвищення якості майбу

тніх інженерів, кадри, їхня 
кваліфікація, наука (вклад в 
НТП, підготовку кадрів), 
матеріально - технічна ба
за і соціальні питання); 
обрання вченої Ради вузу, 
заслуховування звіту ре
ктора та ряд інших пи
тань.

На засіданні ректорату 
17 жовтня з цього приводу 
виникла дискусія. З ’ясува
лось, що деякі товариші 
з такою розкладкою не 
зовсім згодні. Тому рек
торат вважає за потрібне 
винести це питання на 
широке обговорення ко
лективу. Зі своїми дум
ками, міркуваннями, про
позиціями можете звер
татися в газету «За інже
нерні кадри», де вони й 
будуть опубліковані.

лені в цьому збірнику і 
на семінарі загалом пра
ці вчених нашого інститу
ту, особливо школи кан
дидата технічних наук, 
завідуючого кафедрою 
нарисної геометрії і ма
шинної графіки В. П. Ко
жем’яко, на базі якої, по 
суті, й скликано семінар.
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