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ВПІ запрошує
МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ

ОСВІТИ УРСР

ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ОГОЛОШ УЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ

НА 1-й КУРС 1991— 1992 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

З ВІДРИВОМ ВІД ВИРОБНИЦТВА

Енергетичний факультет із
спеціальностей:

електричні системи і мережі,
електропостачання (по галу

зях),
електричні станції.

Машинобудівний факультет
із спеціальностей:

автомобілі та автомобільне 
господарство,

технологія машинобудування, 
в т. ч. спеціалізація: технологія 
роботизованого виробництва,

металорізальні верстати та ін. 
струменти, в т. ч. спеціалізація: 
технологічне обладнання гнуч
ких' виробничих систем,

обладнання, технологія підви
щення зносостійкості, віднов
лення деталей машин.

Факультет автоматики та мі. 
кроелектроніки із спеціальнос
тей:

автоматика та управління в 
технічних системах,

мікроелектроніка та напівпро
відникові прилади.

Факультет обчислювальної 
техніки із спеціальностей: 

обчислювальні машини, комп
лекси, системи і мережі, 

конструювання та технологія
* *

радіоелектронних обчислюваль
них засобів,

програмне забезпечення обчис
лювальної техніки та обчислю
вальних систем,

Радіотехнічний факультет із 
спеціальностей: 

радіотехніка,
конструювання та технологія 

радіоелектронних засобів,
Інженерно - будівельний фа

культет із спеціальностей: 
промислове та цивільне будів

ництво. і
Без відриву від виробництва 

строк навчання — 6 років.
Заочний факультет із спеціаль

ностей:
електроенергетичні системи і 

мережі, технологія машинобуду
вання,

автомобілі та автомобільне 
господарство, радіотехніка.

електропостачання (по галу
зях),

автоматика та управління в 
технічних системах, 
мікроелектроніка та напівпровід
никові прилади, 

конструювання та технологія 
електронних обчислювальних за
собів,

промислове та цивільне будів
ництво. І

*

З 1991 року Вінницький 
політехнічний інститут по
чинає готувати спеціалістів 
за програмою технічного уні
верситету. Навчання буде 
провадитись в порядку ек
сперименту, згідно з яким 
після чотирьох років навчан
ня і захисту кваліфікаційної 
роботи студенти одержать 
перший вчений ступінь —  
бакалавра з відповідної гру

пи спеціальностей. Наприк
лад, бакалавр електроенер
гетики, бакалавр будівницт
ва і т ін.. Всім бакалаврам 
надається можливість про
вчитись ще один рік, за
хистити дипломний проект 
і одержати кваліфікацію ін
женера пд> одній зі спеціаль
ностей, перелік яких наве
дено вище.

Тим з випускників, які

виявили творчі здібності, на
дається можливість вчитися 
ще два роки і після за
хисту дисертації отримати 
другий вчений ступінь— ма
гістра

Вступ до інституту буде 
здійснюватись згідно пра
вил прийому, розроблених 
Вінницьким політехнічним 
інститутом, затверджених 
Мінвузом УРСР, які подаю
ться у цьому номері.

За роки свого Існування 
інститут перетворився в 
добре обладнаний і осна
щений сучасними засобами 
навчання технічний вуз. До 
послуг студентів, викладачів 
і науковців—просторі учбові 

аудиторії, комп’ютерні клаг 
еи, майстерні, лабораторії. 
Діють спортивний комплекс, 
медпрофілакторій, табір від
починку на річці Південний 
Буг, велика бібліотека, роз
галужена мережа підпри
ємств громадського харчу
вання, гуртожитків тощо.

Фото Р. Кутькова ? С, Лі
сового.

ГОЛОВНИЙ КОРПУС ІНСТИТУТУ

ПРАВИЛА
ПРИЙОМУ ДО ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ В 1991 РОЦІ

В 1991 році прийом до 
Вінницького політехнічного 
інституту здійснюється за 
правилами, розробленими 
згідно з наказом Мінвузу 
УРСР № 41 від 07. 02. 91 
року, узгодженими з вче
ною радою ВПІ, та затве
рдженими на засіданні при
ймальної комісії 18 лютого 
1991 року, протокол N2 2.

1. До Вінницького полі
технічного інституту прийма
ються громадяни СРСР та 
Іноземні громадяни, які про
живають на території СРСР 
і мають середню освіту.

2. Всі вступники корис
туються рівними правами. 
Обмеження допускається 
тільки за медичними по
казниками, які встановлені 
Міністерством охорони здо
ров’я СРСР.

3. Прийом документів про
вадиться з 25 червня по 15 
липня, вступні іспити — з 
16 липня. Зарахування на 
денну форму навчання про
водиться не пізніше 5 серп
ня, а на навчання без віід- 
риву від виробництва — не 
пізнііше 10 серпня.

4. До заяви про прийом 
до вузу вступники додають 
документ про середню ос
віту в оригиналі, медичну 
довідку за формою 086-У, 
виписку .з трудової книжки 
(для осіб, які мають стаж 
роботи), 6 фотокарток роз
міром 3x4 см та особисто 
пред’являють паспорт.

5. Випускникам середніх 
спеціальних закладів або 
середніх професійно - тех
нічних училищ надається 
право вступу до вузу без
посередньо після закінчення 
цих закладів.

6. Вступники можуть 
складати вступні іспити дер
жавною мовою республіки 
або російською мовою.

7. Вступні Іспити до ВПІ 
в 1991 році провадяться з 
математики, фізики та ук
раїнської або російської мо
ви (на вибір абітурієнта).

Всі іспити складаються пи
сьмово. Іспит на знання мо
ви провадиться у форм»! 
диктанту.

8. Білети письмових Іспи
тів з математики та фізики 
складаються з двох теоре
тичних питань і трьох за
дач (прикладів). Теоретичні 
питання мають складність 
1,5 бала та 1 бал, задачі 
— одна 1,5 та дві по 0,5 
бала.

Оцінки за диктант також 
можуть виставлятись з поло
винами бала. Мінімальною 
оцінкою вважається три ба
ли.

9. Особи, які закінчили 
середню школу з медаллю, 
технікум з відзнакою, або 
середнє профтехучилище на 
базі 8 класів з відзнакою, 
зараховуються поза конкур
сом при умові здачі, пер
шого іспиту з математики на 
«відмінно», у разі одер
жання іншої оцінки з мате
матики вони складають 
всі ііспити і зараховуються 
за загальним конкурсом.

10. Випускники матема
тичних класів середніх шкіл 
м. Вінниці, які провчились в 
цих класах перед випуском 
не менше двох років та не 
мають «трійок» в атестаті, 
зараховуються до вузу за 
результатами співбесіди без 
вступних іспитів на факуль
тет обчислювальної техніки, 
факультет автоматики та 
мікроелектроніки, а також 
на спеціальність «Автомо
білі та автомобільне госпо
дарство» машинобудівного 
факультету; при зарахуванні 
за співбесідою ‘ на радіотех
нічний, Інженерно - будіве
льний, енергетичний та ма
шинобудівний факультети 
— трійок допускається н$ 
більше 25%; але .з матема
тичних дисциплін, фізики, ін
форматики та усіх мов по
винні бути оцінки «добре» 
або «відмінно».

Кількість вакантних
місць, які виділяються для 
зарахування випускників 
математичних класів по 
кожній спеціальності, не по
винна перевищувати 50% 
від загальної кількості на
явних місць. Ті з них, що 
подадуть заяви після за
повнення вакансій по даній 
спеціальності і відмовля
ються від зарахування на 
спеціальності, по яких під 
час подач» заяви вакансії 
ще будуть, допускаються до 
здачі вступних іспитів з 
обраної спеціальності на 
загальних підставах.

Прийом заяв і документів 
від випускників математич
них класів, шкіл м. Вінниці 
та співбесіди провадять
ся до 1 липня включно.

Ті абітурієнти даної кате
горії, що подадуть заяви 
після 1-го липня 1991 року, 
вступають до вузу на за
гальних умовах.

11. Для випускників 1991 
року м. Вінниці Й Вінниць
кої області, які навчаються 
на «добре» та «відміінно» 1 
бажають вступити у ВПІ, 
провадиться експеримент в 
базових школах по прийому 
двох іспитів з математики 
(письмово) та диктанту в 
присутності представників 
ВПІ з подальшим затверд
женням оцінок предметними 
комісіями ВПІ та зарахуван
ням їх як вступних екзаме
нів до ВПІ.

Результати експерименту 
зараховуються за умови, 
що абітурієнт набере 8 ба
лів і більше без «трійок», а 
також матиме атестат без 
«трійок».

Абітурієнти - учасники ек
сперименту повинні здати 
заяви про вступ до ВПІ й 
документи не пізніше 5 
липня.

Абітурієнти, ЯКИМ ОЦІНКИ 

(Закінчення на 2-й ст.)
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по експерименту не затве
рджені, або ті з них, що 
здадуть документи після 5 
липня, складають вступні 
Іспити на загальних заса
дах.

Перелік базових шкіл уз
годжується спільним нака
зом ВПІ та Вінницьким 
ОблУНО до ЗО квітня 1991 
року.

12. Відповідно до закону 
УРСР «Про пріоритетний 
розвиток села» здійснити 
цільовий прийом випускни
ків шкіл сільської місце
вості УРСР 1991 року за 
індивідуальними договорами 
та направленнями колгоспі в, 
радгоспів та організацій, 
розташованих у  Ні
льській місцевості, що об
слуговують агропромисло
вий комплекс, включаючи 
цукровії заводи, на спеціа
льності 1202—25 чоловік, 
1505 — 25 чол., 2101 —
25 чол., 2903 — 50 чол.

б с т у п н і ІСПИТИ В ЦІЛЬОВІ 

групи складаються українсь
кою мовою, в тому ЧИСЛІ 
диктант з української мови. 
Ті, хто буде зарахований у 
групи цільового призна
чення, в подальшому нав
чатимуться також українсь
кою мовою.

Абітурієнти, які не прой
дуть за конкурсом в цільо
ві групи, мають право бра
ти участь у загальному кон
курсі на ті ж спеціальнос
ті.

13. Особи, які без по
важних причин не з ’явились 
на вступнії Іспити або одер
жали незадовільну оцінку, 
до наступних Іспитів не до
пускаються.

14. Особи, які успішно 
витримали вступні випробу
вання, зараховуються до 
вузу за конкурсом відповід
но до кількості набраних ба
лів,

15. Зараховуються поза 
конкурсом при умові ус
пішної здачі вступних іс
питів, абітурієнти, які 
проживають в зоні 
Чорнобильської катастро
фи на територіях, які 
підлягають виселенню, або 
проживали на них після 
1986 року до відселення. 
Такі ж пільги поширюються 
на бувших воїнів, які ви
конували інтернаціональ
ний обов’язок в Афганіста
ні, дітей - сиріт, інвалідів І 
та N груп, яким не проти
показано навчання, військо
вослужбовців, звільнених в 
запас, які користуються 
встановленими урядом піль
гами.

16. Випускники підготов
чого відділення приймають 
участь у загальному конкур
сі. з оцінками, які вони 
одержали на випускних 
іспитах. При цьому допус
кається участь у конкурсі, 
як за обраною спеціальніс
тю, так і за іншими при 
наявності вакантних місць.

17. Особи, які вступають 
на заочне відділення, по
дають заяви і  документи до 
вступу, складають вступні 
Іспити в ті ж терміни, що і 
вступники на денне від
ділення.

Прийом на вечірнє від
ділення не проводиться.

18. Серед осіб, що ус
пішно склали Іспити на 
заочне відділення, в першу 
чергу зараховуються пра
цюючі за обраною спеціаль
н о ю  не менше одного ро
ку, звільнені в запас із 
Збройних сил СРСР, що 
прослужили не менше 2-х 
років і випускники серед
ніх спеціальних учбових 
закладів та профтехучилищ,

що мають дипломи за про
філем обраної спеціальнос
ті.

19. Серед абітурієнтів, що 
наберуть напівпрохідні ба
ли, перевага при зараху
ванні надається тим, що 
уклали договори з підпри
ємством про відшкодуван
ня інституту затрат на під
готовку спеціалістів, особам, 
які мають середню освіту з 
обраної спеціальності та 
кращі оцінки в атестаті. 
Враховується також стаж 
роботи до вступу в Інсти
тут.

20. Із числа абітурієнтів, 
які одержать позитивні 
оцінки на вступних іспитах, 
але не пройдуть за конкур
сом. на кожному факульте
ті буде сформована одна 
академічна група чисель
ністю 20 чол. для навчання 
на умовах надання платних 
послуг населенню.

21. Апеляція по всіх ек
заменах розглядається в 
день оголошення результа
тів відповідного іспиту комі
сією в складі відповідально
го секретаря, або його за
ступника, голови предметної 
комісії та викладача, який 
виставив оцінку.

ПРИМІТКИ:

1. Прийом документів ви
пускників математичних кла
сів за співбесідою буде 
здійснюватись:

— на факультеті обчислю
вальної техніки, факультеті 
автоматики та мікроелектро- 
ніки — 27 червня, розгляд 
на приймальній комісії — 
28 червня;

— на радіотехнічному фа
культеті та будівельному 
факультеті — 29 червня, 
розгляд на приймальній ко
місії — ЗО червня;

— на енергетичному та 
машинобудівному факуль
тетах — Т липня, розгляд 
на приймальній комісії —
2 липня.

2. Документи, що дода
ються до заяви (крім доку
мента про освіту), повинні 
бути датовані 1991 роком.

3. На заочне відділення 
приймаються особи, для 
яких Вінницький пол/ітех 
нічний інститут є найближ
чим по вибраній спеціаль
ності до місця проживання.

4. Для абітурієнтів будуть 
організовані платні підготов
чі курси:

— шеститижневі (вечірні)
3 1 червня до 15 липня;

— двотижневі (денні)
2 липня до 15 липня.

Довідку про роботу під
готовчих курсів можна одер
жати по телефону 4-63-44.

Адреса інституту: 286021, 
м. Вінниця, Хмельницьке 
шосе, 95, ВПІ.

Приймальна комісія.

ІНЖЕНЕРНО- 
БУДІВЕЛЬНИЙ

Факультет засновано у 
1975 році. Підготовлено за 
цей час понад 1600 спе
ціалістів. Підготовкою фа
хівців займаються кафедри: 
архітектури та інженерного 
забезпечення будівництва; 
технології, організації, уп
равління та економіки будів
ництва; будівельних кон
струкцій, підвалин та фунда
ментів; теоретичної та буді
вельної механіки.

Лабораторії обладнані су
часними приладами, устат
куванням для дослідження 
будівельних матеріалів І 
конструкцій, обчислюваль
ною технікою.

На кафедрах працюють 4 
професори, 28 доцентів та 
кандидатів технічних наук.

На факультеті навчаються 
іноземні студенти з Азії, 
Африки та Південної Аме
рики. Кращі випускники про
довжують навчання в аспі
рантурі глід керівництвом 
професорів М. Ф. Друко
ваного та В. Д. Свердлова.

Факультет готує спеціа
лістів для роботи ’ в галузі 
будівництва, а також в ін
ших сферах, які входять 
в будівельний комплекс, зо
крема, в проектних та кон
структорських організаціях, 
а також на підприємствах 
народного господарства, де 
є посади для інженерно-бу
дівельних спеціалістів, мо
жуть працювати на посадах 
майстра виробничої дільни
ці, виконроба. Інженера-тех- 
нолога по якості, охороні 
праці та техніки безпеки, 
співробітниками в науко
во-дослідних інститутах то
що.

РАДІОТЕХНІЧНИЙ
Бакалавр радіотехніки ви

вчатиме: алгоритмічні мови 
і програмування, основи те
орії кіл та сигналів, основи 
САПР, електронні напівпро
відникові прилади та інте
гральні мікросхеми, радіови
мірювання, підсилювальні, 
Імпульсні, цифрові пристрої, 
мікропроцесори та ЕОМ, 
антени та пристрої надви
соких частот та інші дис
ципліни.

Після захисту випускної 
роботи видається диплом 
про вчений ступінь бака
лавра радіотехніки.

Бакалавр радіотехніки — 
людина з вищою освітою, 
яка повинна визначитись по 
спеціальності, або, отримав
ши диплом Інженера після 
5-го курсу, або, набувши 
практичного досвіду інжене
ра на виробництві, після 
4-го курсу: інженера-регулю- 
вальника РЕЗ, майстра ді
льниці, заступника начальни
ка цеху і т. ін.

За бажанням бакалавр 
має право набути спеціаль
ності 2301 — радіотехніка 
або 2303 — конструювання 
і технологія радіоелектрон
них засобів. Для цього по
трібно на 5-му курсі вив
чити: пристрої генерування * 
і формування радіосигналів, 
пристрої приймання та об

робки сигналів, радіотехніч
ні системи,і * З 4 основи звуко- 
техніки та відеотехніки, — 
спеціальність 2301; або кон
струювання, технологія РЕЗ 
і автоматизація виробницт
ва, конструювання механіз
мів РЕЗ; радіотехнічні при
строї і системи, тепломасо- 
обмін в РЕЗ-2303.

Після захисту дипломної 
роботи студент набуває ква- 
ліфікац'ї радіоінженера або 
радіоінженера - конструктора 
-технолога РЕЗ.

женера - електроніка — 
конструктора-технолога.

АВТОМАТИКИ ТА 
МІКРОЕАЕКТРОНІКИ

Факультет автоматики та 
мікроелектроніки створено в 
1985 році. За час Існування 
факультету підготвлено більш 
ніж 1000 спеціалістів для 
народного господарства. 
Підготовкою фахівців зай
маються кафедри автомати
ки та інформаційно-вимірю-

НАШІ ФАКУЛЬТЕТИ
Радіоінженер, крім назва

них раніше посад, може 
працювати виробничником- 
конструктором, технологом, 
начальником цеху, відділу 1 
т. ін.

Випускники-Інженери, які 
виявили здібності до твор
чої та наукової роботи, ма
тимуть можливість отримати 
вчений ступінь магістра ра
діотехніки. Після вивчення 
таких дисциплін, як функ
ціонально-схемотехнічне про
ектування, конструкторсько- 
технологічне проектування, 
захисту дисертаційної робо
ти отримають диплом ма
гістра радіотехніки.

Магістр радіотехніки — 
це розробник, винахідник 
принципова нових радіо
електронних засобів та тех
нологій, може працювати в 
науково-дослідних відділах 
та установах, в конструк
торських бюро і Інших 
творчих колективах, посту
пати до аспірантури, стати 
викладачем вузу тощо.

і

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ

Засновано факультет у 
квітні 1985 року, перший 
випуск інженерів-спеціаліс- 
тів в галузі обчислювальної 
техніки відбувся в 1975 ро
ці.

Випускники факультету 
працюють на промислових 
підприємствах, в науково- 
дослідних інститутах, бага
тьох інших організаціях, де 
зайняті розробкою, виго
товленням або експлуата
цією засобів обчислюваль
ної техніки І програмного 
забезпечення.

З 1991—92 навчального 
року на факультеті почи
нається підготовка спеціа
лістів в галузі комп’ютерної 
техніки з посиленою фунда
ментальною підготовкою за 
університетською програ
мою.. Через чотири роки 
студенти одержать вищу ос
віту, вчений ступінь бака
лавра комп’ютерної техніки 
або програмного забезпе
чення комп’ютерної техні
ки. Ті, хто бажає стати 
дипломованим інженером, 
після закінчення 5 курсу 
о де р жують кваліфікацію 
інженера - системотехніка,
інженера-програміста або ін

вальної техніки, автомати
зованих систем управління, 
мікроелектроніки. І

На факультеті працюють 
висококваліфіковані спеціа
лісти: 4 професори, 39 до
центів та кандидатів наук.

Факультетські вчені ак
тивно ведуть науково-до
слідницьку роботу, загаль
ний обсяг якої перевищує 
2 млн. карбованців щоріч
но.
І Ряд розробок відмічено 
нагородами всесоюзних та 
республіканських конкурсів, 
впроваджено в народне гос
подарство.

Кращі студенти факуль
тету активно займаються 
науковою роботою і мають 
змогу продовжити навчан
ня в аспірантурі.

Факультет готує спеціа
лістів в галузях автоматики 
та управління в технічних 
системах 1 мікроелектроні
ки та напівпровідникових 
приладів.

Випускники факультету 
працюють в проектних та 
конструкторських організа
ціях, на різних підприємст
вах народного господарства.

Студентам факультету за
безпечено високий рівень 
викладання, наукової та ін
женерної діяльності. 
МАШИНОБУДІВНИЙ

Перший випуск цього фа
культету відбувся в 1969 
році. Була тоді невелика 
група вихованців, а сьогод
ні ми уже приймаємо що
року 250 чоловік. Всього 
на факультеті навчається без 
малого тисяча студентів.

До складу машинобудів
ного входять шість кафедр 
— технологія І автоматиза
ція машинобудування, ме
талорізальні верстати та вер
статні комплекси, техно
логія конструкційних мате
ріалів, проектування облад
нання автоматизованого ви
робництва. На кафедрах 
трудяться понад 200 спів
робітників, в тому числі три 
доктори, 45 кандидатів тех
нічних наук.

Головна турбота виклада
чів і співробітників в умовах 
перебудови — дальше по
ліпшення навчально - ви
ховного процесу. Для широ
кого використання в цьо
му процесі електронно-об
числювальних машин запро
ваджується структура трьох 
рівнів: ЕОМ особистого ко
ристування, кафедральні об
числювальні центри, факуль
тетський обчислювальний 
центр. В учбовому процесі 
широко використовуються 
технічні засоби навчання.

Результати науково-дос
лідних робіт, виконаних на 
факультеті торік, характе
ризуються такими показни
ками — об’єм госпдоговір- 
них робіт склав понад міль
йон карбованців. Впровад
ження цих розробок дало 
значний техніко - економіч
ний ефект.

Особливо важливо, що 
замовлення виробничників 
виконують і студенти, пра
цюючи на кафедрах. їхні 
кращі розробки захищені 
авторськими свідоцтвами I

19 квітня 1991 року.

впроваджуються у виробни
цтво.

Прагнемо, щоб майбутній 
машинобудівник не став 
нудним технарем, обмеже
ним спецом, а був цікавою, 
всебічно розвиненою люди
ною. Студенти і працівники 
факультету беруть активну 
участь у різних гуртках ху
дожньої самодіяльності і 
спортивних секціях.

Одним з кращих у вузі 
визнано гуртожиток маши
нобудівного факультету. Тут 
створені чудові умови для 
життя, навчання І відпочин
ку — затишні кімнати для 
занять, кімната відпочинку, 
дискоклуб «Зодіак», клуби 
за інтересами.

Машинобудівний — про
відний факультет ВПІ зі 
спортивної роботи серед 
'студентів. Багато секцій. 
Якщо твоя охота — зай
майся самбо, дзюдо, віль
ною боротьбою, стрільбою з 
лука, кулевою стрільбою, 
легкою атлетикою, баскет
болом, волейболом, гандбо
лом, плаванням, настільним 
тенісом, лижами, альпініз
мом, жіночим дзюдо тощо.

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ

Енергетичний факультет 
— один з найстаріших у 
Вінницькому політехнічному 
інституті. В 1989 році йо
му виповнилося 20. Тут 
сформувався висококвалі
фікований професорсько- 
викладацький колектив, у 
складі якого понад 66 ви
кладачів, три доктори, понад 
50 кандидатів наук, в тому 
числі, десять випускників 
нашого факультету, які по 
закінченні ВПІ захистили 
дисертації.

Нинішнього року факуль
тет вперше здійснюватиме 
набір студентів, яким по 
закінченню чотирирічного 
навчання буде присвоєно 
вчений ступінь бакалавра 
електроенергетики з вручен
ням відповідного диплома. 
Далі всі бажаючі можуть 
продовжити навчання на 
п’ятому курсі, закінчивши 
який, одержать диплом Ін- 
женера-електрика по одній 
з трьох спеціальностей фа
культету.

Набувають цих спеціаль
ностей 720 студентів, з них 
понад 200 Іноземнних — з 
країн Африки, Азії, Латин
ської Америки.

В майбутньому, після здо
буття вищої інженерної ос
віти, найобдарованіші сту
денти зможуть впродовж 
двох років навчання (6 І 
7-й курси) після успішного 
захисту випускної дисерта
ційної роботи одержати ди
плом другого ступеня — ма
гістра електроенергетики.

Минулого року студенти 
факультету відсвяткували но
восілля і тепер заняття про
ходять в чудовій споруді 
загальною площею 12 тисяч 
квадратних метрів. Особли
ва увага приділяється ком
п’ютерній грамотності сту
дентів, самостійній робо
ті над учбовим матеріа
лом, впровадженню в нав
чальний процес передових 
методів, тіснішої ЄДНОСТІ 
з наукою.

Але не треба думати, що 
студентське життя — це ті
льки навчання і наука. Важ
ливе місце в ньому нале
жить спорту, художній са
модіяльності, цікавому доз
віллю.

Еенергетики мають свій 
гуртожиток, у якому, як пра
вило, знаходиться місце для 
Іногородніх. Тут маємо сту
дентський клуб-кафе «Про- 
метей», інститутський сана- 
торій-профїлакторій, де ко
жен, по суті безкоштовно, 
може підправити здоров’я.
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