Слово до
читачів
Сьогодні, шановні читачі,
вийшов перший номер ба
гатотиражної газети «За ін
женерні кадри». Ц ієї зна
менної події давно
чекав
семитисячний
колек т и в
студентів, викладачів і спів
робітників. І ось вона у нас
в руках, зовсім свіжа, щой
но випущена з друкарської
машини, наповнена новина
ми про наші
інститутські
будні.
Вихід у світ нового д р у 
кованого органу
знаменує
появу значно ширших мож
ливостей для проведення
виховної роботи в колекти
ві, для мобілізації його на
виконання поставлених зав
дань. Символічно й те, що
номер газети вийшов у зна
менний час, коли вся Краї
на Рад, весь наш народ з
великим інтересом стежить
за роботою
XXVI
з ’їзду
КПРС.
Газе т а
повинна
стати не лише пропаган
дистом матеріалів партійно
го форуму, але й активним
помічником парткому, проф
кому, і комітету комсомолу
в справі перетворення на
креслень з ’їзду в життя.
Перед редколегією сто
ять почесні і відповідальні
завдання.
Необхідно д о
битися того,
щоб
газета
була змістовною, цікавою,
щоб вона якомога повніше
відображала багатогранне
життя численного колекти
ву, Досягти цього вдасться
лише тоді, коли викладачі,
співробітники,
студенти
стануть
активними
коре
спондентами на кафедрах,
в академічних
групах,
в
підрозділах і службах ін
ституту, коли вони щиро і
пристрасно
розповідати
муть на сторінках
газети
про досягнення свого ко
лективу, ставитимуть проб
леми дальшого удоскона
лення навчально-виховної,
культурно-масової роботи,
ділитимуться
п ередовим
досвідом.
Стінна преса нашого ін
ституту набула цінного д о 
свіду. Випущено майже 200
номерів
за гальноінститутської
стінної
газети.
Редколегія
багатоти
ражної газети
щиро дя
кує всім
дописувачам
і
запрошує їх і надалі
ак
тивно
співробітничати
з
газетою, допомагати роби
ти її бойовою,
надійною
помічницею в житті.
Просимо надсилати нам
замітки про добрі
справи
на кафедрах, факультетах,
в академгрупах, охоче бу
демо друкувати фотознім
ки,
що
розповідатимуть
про навчання, працю і до
звілля викладачів, студен
тів, співробітників,
газета
публікуватиме також нари
си, гуморески, вірші своїх
читачів. Спільними зусил
лями ми зробим свою га
зету надійним помічником
в усіх наших справах.

У МАЙБУТТЯ НАС ПАРТІЯ ВЕДЕ
йти шляхом робітництво не з підпри
В монолітній єдності на
Значно зміцнилася навча удосконалювати навчально- сів повинно
ша партія і народ зустріли льнолабораторна база. виховний процес, проводити усунення такого дублюван ємствами,а з галузями про
XXVI з’їзд КПРС. Важли На переобладнання навча всі форми занять на основі ня, виробітку системи ефек мисловості і сільського гос
ві документи
партійного льних лабораторій за п'я використання
передових тивного контролю знань на подарства, з академічними
інститутами. Це можливо
форуму, які вже тепер обго тирічку витрачено три мі методів навчання — проб всіх етапах викладання.
Не менш важливий ще при створенні галузевих і
ворюються на підприємст льйони карбованців.
лемного, техніч н и х
за один аспект в системі під проблемних лабораторій, які
вах, в установах, учбових
Для покращення
умов
стати центрами
закладах, мають величезне навчання, наукових дослід собів навчання, навчального готовки спеціаліста — різ повинні
об’єднання
зусиль
вчених
телебачення,
обчислюваль
ні
види
виробничої
практи
значення не лише для тру жень, відпочинку студентів
кожного факультету по роз
дящих нашої країни, але й і співробітників зведено на ної техніки, залучення всіх ки. Основна маса студентів в’язанню
найважливіших
для всього прогресивного вчальний корпус інженер студентів до наукових дос денної форми навчання при проблем наукових дослід
ходить
в
інститут
з
шкіль
людства планети.
конструкторської
нобудівельного факуль ліджень,
ної лави. В кращому випад жень.
Кожен рядок Звітної до тету, аудиторний
корпус роботи.
Науковим дослідженням
ку бувший школяр одержав
повіді Генерального секре
трудові навички в якій-не необхідно приділяти більше
таря ЦК КПРС товариша
уваги не лише тому, що
будь галузі у навчальному вони визначають розвиток
Леоніда Ілліча
Брежнєва
пронизаний турботою про
комбінаті, або
шкільних науково - технічного про
піднесення економічної і
майстернях. Далеко не зав гресу, дають змогу готува
оборонної могутності Бать
жди ці навички відповіда ти викладацькі кадри, але
ківщини, про ріст добробу
ють
вибраній в інституті й тому, що лише при доб
ту радянського
народу,
ре поставлених
наукових
спеціальності.
про зміцнення миру в усьо
Завдання полягає в то дослідженнях створюються
му світі.
му, щоб виробнича практи найкращі умови для підго
Документи XXVI з’їзду
ка стала органічним про товки висококваліфікованих
КПРС
мають
величезне
довженням, складовою ча кадрів для народного гос
значення для нашої країни.
стиною вивчення конкрет подарства країни.
Втілюючи в собі ленінську
них профілюючих і загально Великі завдання стоять
технічних дисциплін,
а перед колективом інституту
лінію партії, стратегію
і
її підсумки повинні врахо в справі створення матері
тактику КПРС, вони міс
тять розгорнуту програму
вуватися при виставленні альної бази. Необхідно за
дальшого прогресу Країни
оцінки з відповідного пред безпечити кожен факультет
учбово- лабораторним кор
Рад, повністю відповідають
мету.
пусом, побудувати гурто
корінним інтересам народу.
Особливу увагу необхід
Розробляючи проект ЦК
но приділити
організації житки для повного задово
КПРС до XXVI з’їзду пар
для лення житлом всіх студен
Ці завдання
вимагають навчального процесу
наук,
тії Центральний
Комітет кафедр суспільних
студентів, що навчаються тів, слід також більше по
серйозного
розвитку
науко
лабораторний
керувався рішеннями попе аудиторнона
вих досліджень з проблем без відриву від виробницт дбати про створення
редніх з’їздів, опирався на блок факультету автомати вищої школи. Необхідно ви ва,
залучаючи для цієї лежних умов для відпочин
ки
і
обчислювальної
техні
успіхи, досягнуті
нашою
викладачів, ку студентів і співробітни
являти і брати на озброєн мети кращих
країною в десятій п’ятиріч ки, ряд корпусів конструк ня багатий досвід, нагро поліпшити планування, ор
ків, для занять фізичною
технологічного
ці. Саме тому кожен рядок торськомаджений вузами країни, ганізацію і управління са
проекту пронизаний бажан бюро «Модуль», два сту щоб зосередити всі сили, мостійною підготовкою сту культурою і спортом.
В інституті
розроблено
ням ще вище підняти еко дентських гуртожитки, спо всю увагу на всебічному дентів, залучати їх до нау
перспективний комплексний
номічну могутність країни ртивно - оздоровчий табір, підвищенні якості професій кової роботи.
будівництво
план розвитку колективу на
і на цій основі забезпечити закінчується
ної підготовки і ідейного
Багато
праці і енергії одиндацяту п’ятирічку і
дальше підвищення матері їдальні на 530 посадочних виховання спеціалістів —
вкладено вченими інституту
ального і духовного рівня місць.
на період до 2000
року.
майбутніх командирів ви
В кожному гуртожитку робництва, людей здатних в розвиток наукових дослід Здійснення цього плану ви
життя народу.
жень.
За
п’ять
років
обсяг
Помітних успіхів досяг обладнані чудові студент активно проводити в жит науково - дослідних робіт магає від усіх нас віддати
нула в минулій п’ятирічці ські клуби-кафе. На все це тя економічну, соціальну і збільшився майже в чотири цій справі всі сили і старан
вища школа. Тільки вуза в минулій п’ятирічці ви культурну політику нашої рази і досяг в минулому
ня.
ми республіки підготовлено трачено понад 5 мільйонів партії, нашої держави.
році понад 4,5 мільйона
Партійній
організації,
700 тисяч висококваліфіко карбованців.
Першорядного
значення карбованців, а економічний
комітету комсомолу, місцев
Поліпшилися умови на набирає питання покращен
ваних спеціалістів для різ
від впровадження- кому профспілки слід акти
них галузей народного гос вчання, праці, побуту, удо ня планування, організації ефект
сконалюється науково-мето і управління
подарства.
самостійною науково - дослідних і дос візувати організаційну і ви
- конструкторських ховну роботу по добору,
Разом з радянським на дична, видавничо - редак роботою студентів на нау лідно
розробок
в народне госпо розстановці і вихованню ка
ційна
діяльність
інституту.
ковій
основі.
Вища
школа
родом колектив нашого ін
Абсолютна
успішність
за
дарство
потроївся
і досяг дрів, необхідно більше ува
повинна
закласти
фунда
ституту провів велику ро
приділяти підвищенню
п’ятирічку
підвищилась
з
мент, на якому спеціаліст 7,6 мільйона карбованців. ги
боту по виконанню рішень
педагогічної
майстерності
зводити
партії і уряду про даль 94 до 98 процентів. Тепер буде самостійно
Однак, можливості
ву викладацького складу.
ший розвиток вищої школи майже 60 процентів студен будинок своїх знань. Всім зівської науки використані
Необхідно
активніше
і підвищення якості підго тів стаціонару навчаються відомо, що інженерні знан ще далеко не повністю. Не
ня морально старіють че розв’язані питання повно впроваджувати нові форми
товки спеціалістів. П’яти на «відмінно» і «добре».
Втішними справами від рез кожні 5 років, якщо їх го переходу на комплексне і методи ідейного, трудо
річне завдання по підгото
вого і морального вихован
вці інженерних кадрів ви значили минулу п’ятирічку інтенсивно не поновлювати.
потрібно
навчати дослідження з найважливі ня студентів і співробітни
конано. Із стін Інституту всі кафедри,
факультети, Тому
шої тематики. В нинішньо ків колективу.
вийшло понад 4,5 тисячі ін відділи і служби нашого ін студентів методики само
му році з 97 тем лише 14
Лише активізувавши свою
женерів.
ституту, студенти, виклада освіти,
відносяться до розряду най
Форми і методи навчан
роботу по всіх напрямках
Кількість студентів збіль чі і співробітники. Виявле
шилась до 7,5 тисячі в ід  но багато ентузіазму, іні ня сьогодні ще мало врахо важливіших, що менше 15 ми зможемо з честю вико
процентів. Негативним
є
критий заочний факультет, ціативи, наполегливості
нати завдання, які ставить
і вують специфіку, динаміку
виробництва, швидку зміну той факт, що 83 теми іні перед вищою школою Ко
три нових
спеціальності, енергії в досягненні
по техніки і технології, досяг ціативного плану по фінан
створено сім нових кафедр. ставленої мети.
муністична партія і уряд у
нення науки і техніки, су суванню складають
лише справі підготовки високо
Значно зміцнився профе
Все це дозволяє з впев часні методи управління ви 2,2 мільйона
карбованців
сорсько викладацький неністю сказати, що великі
робництвом і технологічни від загальної суми 5 міль кваліфікованих, ідейно за
склад висококваліфіковани
гартованих, відданих Бать
і складні завдання, які сто ми процесами.
йонів карбованців. Це сві
ми кадрами. На сім процен ять перед нами в одинад
ківщині спеціалістів народ
Ми
ще
не
добилися
лік
тів збільшилась
кількість
дчить, що дрібні теми ще ного господарства.
цятій п’ятирічці, будуть ко відації дублювання в різних дають про себе знати
і
викладачів з вченими сту лективом інституту виріше дисциплінах одного й того
пенями і званнями і сього ні. А завдання ці складні і ж матеріалу. Удосконалю нам слід з цим недоліком
І. КУЗЬМІН,
ректор інституту,
дні складає 40,6 процен відповідальні.
вання навчально - методи боротися.
та, а кількість докторів на
Для виправлення стано
Для підвищення якості чних комплексів дисциплін,,
Ю. ДАНИЛЮК,
ук, професорів виросла з 3 підготовки спеціалістів нам технологічних карт і струк вища нашим вченим необ
секретар парткому.
необхідно
продовжувати турно- л огічних схем кур хідно налагоджувати спів
до 13 чоловік,

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

У СЯЙВІ

КАДРИ»

25 лютого 1981 року.

ленінських

ідей

Н А Ш І Д А Р У Н КИ З 'ЇЗ Д У С вій ін с т и т у т Колектив Вінницького по
літехнічного інституту з ве
личезним натхненням, трудо
овим і політичним підне
сенням зустрічає XXVI з'їзд
КПРС спрямовує всі свої
сили на перетворення в
життя вказівок партії і уря
ду по дальшому розвитку
вищої школи.
XXVI з’їзд рідної Комуністично'ї партії — подія ве
личезного історичного зна
чення, яка знаменує собою
нову важливу віху на шляху
будівництва комунізму з
СРСР і боротьби прогре
сивного людства за мир,
демократію і
соціальний
прогрес.
Ми, працівники і студенти
вищої школи, з законною
гордістю відмічаємо успіхи
у розв’язанні творчих соціа
льно-політичних і економіч
них завдань,
поставлених
XXV з’їздом КПРС, як ре
зультат напруженої
праці
радянського народу, муд
рого керівництва Комуніс
тичної партії, її ленінського
Центрального Комітету, По
літбюро ЦК, невтомної
і
багатогранної діяльності вір
ного продовжувача справи
великого Леніна, Генераль
ного секретаря ЦК КПРС,
Голови Президії Верховної

З НАГОДИ виходу першо
го номера «За інженер
ні кадри» щиро
вітаємо
вас, дорогі друзі, і ваших
багаточисленних читачів —
студентів та
викладачів
Вінницького політехнічного
інституту — з народжен
ням власного пропаганди
ста, агітатора і організато
ра!
Зичимо новій багатоти
ражці довгих літ, проблем
них тем і якості у підго
товці інженерних кадрів!
Колектив редакції ба
гатотиражної
газети
«Темп» ДПЗ-18.
П

АРТКОМ, профком, ко
мітет комсомолу, ко
лектив робітників комбінату
«Вінн ицяпромбуд», редакці
газети
«Будівельник»
вітають партійну, профспіл
кову і комсомольську орга
нізації, ректорат, весь ко
лектив політехнічного інсти
туту з виходом першого но
мера газети «За інженерні
кадри».
Бажаємо
новоствореній
газеті стати бойовим орга
ном, який сприяв би кому
ністичному вихованню мо
Нещодавно група лекто
рів нашого інституту побу
вала в гостях у хліборобів
Бершадського району, що
славиться в області і за її
межами щедрими врожая
ми, високою продуктивніс
тю тваринництва.
В складі групи були до
центи В. Ф. Анісимов, Б. М.
Васильєв, Ю. М. Дівеєв,
Л. І. Скрипник, старший

В МОСКВІ ПРОДОВЖУЄ СВОЮ РОБОТУ XXVI
З ’ЇЗД КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО
СОЮЗУ. З ’ЇЗД З НОВОЮ СИЛОЮ ДЕМОНСТРУЄ
НЕПОРУШНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ ВСІХ КОМУНІС
ТІВ, ТРУДЯЩИХ КРАЇНИ НАВКОЛО КОМУНІС
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ, ЇЇ ЛЕ
НІНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ.
23 ЛЮТОГО 1981 РОКУ В АКТОВОМУ ЗАЛІ
НАШОГО ІНСТИТУТУ ВІДБУВСЯ МІТИНГ ВИК
ЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ І СПІВРОБІТНИКІВ, ПРИ
СВЯЧЕНИЙ ВІДКРИТТЮ XXVI З ’ЇЗДУ КПРС.
НА МІТИНГУ ПРИЙНЯТО НАШ РАПОРТ З ’ЇЗДУ.
Ради СРСР товариша Лео
ніда Ілліча Брежнєва.
Викладачі, співробітники і
студенти інституту раді до
повісти XXVI з’їзду партії,
що наш молодий колектив
при постійній і турботли
вій допомозі партійних і
радянських органів вніс свій
скромний внесок в реаліза
цію завдань десятої п’ яти
річки. В стінах
інституту
підготовлено близько п’яти
тисяч інженерів, Майже 90
процентів випускників зда
ли державні екзамени і за
хистили дипломні проекти
на «добре» і «відмінно».
Великого розвитку набу
ли наукові дослідження,
впровадження результатів
яких дало країні близько
25
мільйонів карбованців
економічного ефекту, одер

жано понад 160 авторських
свідоцтв на винаходи, за
хищено 7 докторських і
33 кандидатських дисерта
ції. До наукових дослід
жень широко залучається
студентська молодь. Понад
250 наукових робіт студен
тів
відзначено медалями,
дипломами і призами.
Студентська молодь бе
ре активну участь в будів
ництві об’єктів вузу, об
ласті і країни. За роки де
сятої п’ятирічки студентсь
кі будівельні загони інсти
туту освоїли понад 10 мі
льйонів карбованців капі
таловкладень,
їх
праця
відзначена урядовими на
городами, дипломами Ра
ди Міністрів УРСР, Укр
профради і ЦК ЛКСМУ.
Значно
зміцнилася ма
теріальна база інституту.

Збудовано учбові корпуси
гуртожитки, житловий бу
динок для викладачів і
співробітників,
корпуси
року
дослідноексперимента | В листопаді 1962
льного виробництва, ство відбулися перші комсомоль
рено нові лабораторії, які СЬКІ збори. Тоді КОМСОМОЛ
оснащені сучасним облад ська організація Вінницько
нанням.
го загальнотехнічного фа
Гаряче і сердечно віта культету Київського тех
ючи делегатів XXVI з’їзду нологічного інституту хар
КПРС, бажаємо Вам, дорогі чової промисловості нарахо
товариші,
плідної роботи вувала 6 чоловік. Пройшли
на благо нашої любимої
роки. Тепер у нас на облі
Батьківщини, У Вашій осо
пона
бі завіряємо рідну Кому ку 4200 студентів,
ністичну партію в тому, що 1400 викладачів і співробіт
у відповідь на батьківську ників. Такому загону моло
турботу
професорсько- ді по плечу серйозні зав
викладацький
склад, сту дання.
Вся діяльність комсомо
денти, робітники і службов
ці Вінницького політехніч льської організації спрямо
ного інституту зроблять все вана на поліпшення учбово
для підготовки висококва го процесу. Для підвищен
ліфікованих, ідейно загар ня успішності з 1967 року
тованих кадрів для народ практикується така форма
ного господарства, відда змагання, як Ленінський
дуть свої сили, знання і огляд академічних груп. В
досвід виконанню рішень 1970 році всі комсомольці
вищого форуму комуністів вперше складали Ленінсь
нашої країни.

с в о їм и р у к а м и

кий залік,д присвячений сто
річчю з дня
народження
вождя. Такі заліки також
стали традиційними.
У ці дні юнаки і дівчата
звітують перед партією
і
народом про свої добрі ді
ла. Можуть гордитися сво
їми успіхами переможці Ле
нінського огляду
академгруп 1980 року. Серед них
групи 2 ЕОМ-79 (комсорг
Давидюк А.), 2
ЕОМ-78
(Мельон В.), і РК-77 (Ху
да П.), 2 ПЦБ-76 (Власюк О.).
|3а роки десятої п’яти
чого об’єднання «Жовтень».
Тому з великим інтересом річки наш інститут значно
заводчани слідкують за по розширив свою матеріаль
діями колективу викладачів ну базу. Зведено нові гур
та студентів одного з най
більших вузів міста. З ра
дістю довідалися про на
родження
багатотиражної
газети «За інженерні кад
ри», яка покликана стати
надійною опорою в ідеоло
гічному вихованні майбут
ніх спеціалістів, бути дру
гом та порадником.
Від імені робітників, ін
женерно-технічних праців
ників та службовців об’єд
нання щиро вітаємо викла
дачів та студентів з цією
пам’ятною подією, зичимо
редколегії газети
творчої
наснаги, гострого пера, ще
дрого засіву та
плідного
ужинку на ниві комуністич
ного виховання молоді.
За дорученням колек
тиву І, КУЗЬМІН рек
тор;
Ю. ДАНИЛЮК,
секретар
партк о м у ,
О, КУЗЬМІН, голова міс
цевкому, С. БЛАЩУК,
секретар комітету ком
сомолу, А, ДОВГАЛЮК,
голова профкому.

Н А С В ІТ А Ю Т Ь
лод— майбутніх спеціа
лістів народного господар
ства.
Редакція багатотираж
ної газети «Будівель
ник» комбінату «Вінницяпромбуд».
* * *
ЕРДЕЧНО вітаємо колеклектив інституту з випус
ком першого номера газети!
Бажаємо творчої наснаги
у вихованні майбутніх ін
женерів для
багатонаціо
нальної Країни Рад. Нехай
кожне друковане слово від
гукнеться в серцях студен
тів глибокою партійністю і
пристрастю, виховує в них
почуття безмежної гордості
за нашу радянську науку,
почуття
комуністи ч н о г о
ставлення до праці.
Пам’ятайте, дорогі друзі,
що від вашого уважного
ставлення до друкованого
органу залежатиме
успіх
газети, вплив її на форму
вання комуністичного світ
огляду людей, які завтра
залишать інститутську ау

С

диторію, стануть керівника
ми виробництва, науковця
ми.
Нехай Вам щастить на
ниві журналістській!
Редколегія
багатоти
ражної газети «Хімік»
Вінницького хімзаводу
ім. Я. М. Свердлова.

П АЛКО
тив

вітаємо колек
політехніч н о г о
інституту із знаменною по
дією в його житті — ви
ходом першого номера га 
зети «За інженерні кадри».
Бажаємо членам редколе
гії, дописувачам, громадсь
ким кореспондентам пос
тійних пошуків,
творчих
удач на нелегкій газетній
ниві.
Редакція газети «Моло
дий медик» Вінницького
медичного інституту ім.
М. І. Пирогова.
В ІННИЦЬКИЙ політех
нічний інститут багато
років готує висококваліфі
ковані кадри для виробни-

В гостях у хліборобів
викладач В. Є. Смолій, ви
кладач Д. А. Мельников.
Районний комітет партії
організував зустрічі лекто
рів з трудівниками полів і
ферм, робітниками і служ
бовцями районного центру.
Особливо тепло зустрічали
лекторів з Вінниці у відда

лених від райцентру селах.
В лекціях і виступах ве
лика увага
приділялась
проекту ЦК КПРС «Основ
ні напряхми економічного і
соціального розвитку СРСР
на 1981 — 1985 роки і на
період до 1990 року». Під
креслювалася також роль

тожитки, учбові
корпуси,
стадіон, спортивний табір.
Немає жодної споруди, в
інституті,
в
будівництві
якої не брали б участі сту
денти. Почин «Свій дім —
своїми руками» народився
в 1965 році, коли студенти
допомагали зводити перший
аудиторний корпус на тепе
рішній території інституту.
А вже через два роки пер
ший студентський будівель
ний загін відбув у Тюмен
ську область. З тих пір тре
тій трудовий семестр став
традиційним.
Лише за роки десятої п'я
тирічки студентами нашого
інституту освоєно 10,5 міль
йона карбованців капітало
вкладень, ними проведена
значна політико-виховна ро
бота, культурно-масові і
спортивні заходи. Вже 11
років підряд студентські за
гони інституту працюють в
радгоспі
«Олександрійсь
кий» Вінницької області.
За досягнуті успіхи об
ком комсомолу і обласна
рада профспілок нагороди
ли об’єднаний загін нашо
го інституту червоним пра
пором і залишили його на
вічне зберігання.
У навчанні, спорті, у зміс
товному відпочинку прово
дять час комсомольці нашо
го інституту, готуючи себе
до майбутньої роботи в на
родному господарстві.
С. БЛАЩУК

секретар комітету ком
сомолу.

Редколегія
багатоти
ражної газети «Про
мінь» Вінницького ви
робничого
об’єднання
«Жовтень».
науково - технічного про
гресу в розвитку нашої кра
їни, у виконанні завдань
одинадцятої. п’ятирічки.
Кожен лектор провів по
5—6 виступів.
Керівники
району, робітники, колгосп
ники щиро дякували за ви
ступи, запрошували до но
вих зустрічей.
Б, ЗЕМЛЯКОВ,
голова товариства «Зна
ння».

Під керівництвом
доцента
кафедри
математики
М. Р. Вальдмана студенти факультету автоматики і
обчислювальної техніки Олена Корольова і Марина
Наумова вивчають проблему розробки кібернетичних
моделей оцінки і управління станом людини. Розроб
лений ними реферат заслужив високу оцінку.
На знімку О. Корольова (зліва) і М. Наумова.

З стор.

«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ»

25 лютого 1981 року.

В Ч И М О С Ь , П Р А Ц Ю Є М О , ЖИВЕМ!
ДРУЖБА ЄДНАЄ СЕРЦЯ

канському конкурсі показав
настільки глибокі знання з
фізики, що жюрі одностай
но віддало йому
пальму
першості.
Віктор Дзюба г а ртує во
лю, займаючись
баскетбо
лом. Очолює загальноінсти
В минулому навчальному чення трьох курсів загаль
тутську збірну команду, яка році наш загальнотехнічний нотехнічного
факультету
не раз радувала своїх при факультет відзначив
свій студенти переводяться без
хильників. Під час сесії пи двадцятилітній ювілей — у екзаменів в інші вузи Ук
ше матері листи після кож вересні 1960 року 887 мо раїни з спеціальностей, які
нашого відповідають профілю їх
ного екзамене, радує її від лодих робітників
міста і Вінницької області роботи на виробництві.
мінними оцінками.
Заняття
на факультет
Заслужив повагу товари отримали право називатись
проводять досвідчені викла
шів Андрій Зенченко. Скром студентами Вінницького за
ний, врівноважений, готовий гальнотехнічного факульте дачі високої кваліфікації:
О. М. Кузьмін, доцент, зав
завжди прийти на допомо ту.
Тут протягом трьох ро кафедрою нарисної геомет
гу. Тому й обрали його ком
соргом групи, а нещодавно ків здійснюється загально- рії і креслення; Р. Ю. Кі
Андрій став кандидатом в наукова і загальноінженер- гель, професор, завкафед
на підготовка з 24 спеціаль рою політекономії;
Б. А.
члени КПРС.
ностей дев' яти
великих Земляков, доцент, завкафед
Отак рівняючись на кра груп: машинобудування
і рою теоретичної механіки;
щих, студенти першої групи приладобудування; енерге Л. І. Скрипник, доцент ка
четвертого курсу завоювали тики; електронної техніки; федри хімії, яка працює на
першість на радіотехнічному електроприладобудування і факультеті з 1960 року;
факультеті. Почався новий автоматики; радіотехніки і A. М. Маргасін,
старший
семестр і знову друзі пори зв’язку;
хімічної техноло викладач кафедри
вищої
нули в турботи.
гії; технології продовльчих математики, який працює
то на факультеті з 1961 року
— Заодно готуємось до продуктів; технології
третього трудового, — го варів широкого вжитку; бу та інші.
За 20 років існування фа
ворить Петро Волошин. — дівництва; транспорту; еко
номіки.
культету
його закінчили
Кожного літа будуємо в об
Навчання на загальнотех- 5814 чоловік, більшість з
ласті тваринницькі примі
нічному факультеті заочне.
щення та інші споруди. Це У вересні проводяться на них вже мають закінчену
вищу технічну освіту і ус
наша традиція і ми її пору становні сесії, на яких сту пішно трудяться на проми
шувати не збираємось.
денти слухають лекції, ви слових підприємствах міста
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Вони приїхали з різних
ще з раннього дитинства.
РЕПОРТАЖ
кінців Вінниччини, а дехто
— Працюю з цією групою
— з інших областей. Впер ституті і якось одразу здру чотири роки, — розповідає
ше зустрілися в нашому ін жилися, ніби знайомі були Олександр Андрійович Кос
тюк. — Перш за все хочу
відзначити
колекти в і з м,
згуртованість. Яке б за вд ан
ня не ставив перед групою,
завжди впевнений, що воно
буде виконано якісно і в
строк.
В чому секрет успіху? М а
буть, в рівні керівництва з
боку активу групи. Без пе
ребільшення можна сказа
ти, що душею колективу отав
Петро Волошин. Призначив
ши його старостою, дека
нат не помилився. Молодий
комуніст став справжнім л і
дером групи. Сам, навчаєть
ся відмінно й інших до ак
тивної роботи заохочує. На
полегливо займається спор
том. За
його прикладом
спортивні секції відвідують
майже всі студенти групи.
Староста вивчає проблему
цифрових методів передачі
інформації, його товариші
також активно займаються
науковою роботою.
Різні
характери,
різні
вдачі. Вадим Сахно завж
ди зосереджений,
вдум ли
Б. ПОНОМАРЕНКО,
вий. На кожному занятті
доцент кафедри політ
готовий відповідати на будьекономії.
яке запитання. У нього при
родний потяг до знань. То
На знімку:
відмінники
му в заліковій книжці л и  навчання П.
Волошин
і
ше п'ятірки, а на республі В. Сахно.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОФСПІЛОК
Профспілкова організація
інституту налічує 1833 чо
ловіки професорсько - ви
кладацького та учбово -до
поміжного складу, робітни
ків та службовців.
Взаємовідносини колекти
ву викладачів та співробіт
ників з адміністрацією ін
ституту
регламентуються
колективним
договором,
який приймається на зага
льних зборах на початку
календарного року. Інсти
тут бере участь у Всесо
юзному
соціалістичному
змаганні системи Мінвузу
СРСР. В період підготов
ки до XXVI з’їзду КПРС
в усіх підрозділах інститу
ту прийняті підвищені соці
алістичні зобов’язання, які
успішно виконуються.
До
початку роботи XXVI з’їз
ду КПРС
проведено
перевірку виконання соціа
лістичних зобов’язань. Для
порівняння результатів зма
гання всі кафедри розділе
ні на чотири групи: суспі
Колектив кафедри АСУ,
очолюваний ректором нашо
го інституту І. В. Кузьмі
ним, як і всі радянські лю
ди готується гідно зустріти
XXVI з’їзд рідної Комуні
стичної партії.
Кафедра
АСУ, основу
якої складають комуністи,
однією із перших виступила
ініціатором
в організації
передз’їздівського змагання.
На загальних зборах кафе

льних наук, випускних, загальноінженерних та зага
льноосвітніх.
Незабаром
буде проведено взаємну пе
ревірку виконання соціалі
стичних зобов’язань.
Славно попрацював наш
колектив
на будівництві
інституту. В 1980 році бу
ло відпрацьовано
14600
людино-днів.
Постійно
покращуються
житлово - побутові умови
викладачів та співробітни
ків інституту. Так, за роки
десятої п'ятирічки колекти
ву було виділено 75 дер
жавних та 32 кооператив
них квартири. За станом на
1 січня 1981 року в спис
ках на оформлення держав
них квартир стоїть 135 чо
ловік і 22 чоловіка чекають
кооперативних
квартир.
Будується 90 - квартирний
житловий будинок,
здача
якого запланована на тре
тій квартал.
В санаторіях країни змі
цнили своє здоров’я 32 чо-

ловіки, в будинках відпо
чинку — 44, побували на
екскурсіях по туристських
путівках — 96, в спортив
но - оздоровчих таборах —
430 чоловік.
Другий рік існує хор ви
кладачів
і співробітників
інституту,
працює дитяча
балетна студія, проводяться
«Новорічні вогники». Так,
27 грудня в «Новорічному
вогнику» брало участь 340
викладачів та співробітни
ків інституту.
В нинішньому 1981 році і
на наступні роки перед ко
лективом стоять великі за
вдання. Нам необхідно по
стійно удосконалювати фо
рми і методи учбової та
виховної роботи, система
тично підвищувати педаго
гічну та наукову кваліфіка
цію професорсько - викла
дацького складу, активізу
вати роботу по поліпшенню
матеріальної бази інституту,
для чого кожному виклада
чу та співпрацівнику слід

ВКЛАД КАФЕДРИ
дри були прийняті підвище
ні соціалістичні зобов’язан
ня. Це була принципова
розмова колективу
одно
думців, головною
метою
якої було досягнення мак
симального ефекту наукових
госпдоговірних робіт.
Результати
на кафедрі

дійсно одні з найкращих в
інституті. По темі старшого
наукового співробітника ко
муніста Міроненка А. М.
очікуваний
економічний
ефект перевищує одинад
цять карбованців на один
карбованець витрат; ефект
від втілення на виробниц

вважати своїм обов’язком
вносити в цю справу поси
льну частку праці, прийма
ти активну участь в будів
ництві інституту.
Необхідно також дбайли
во ставитися до майна та
обладнання, взяти його на
соціалістичне
збереження,
слідкувати за трудовою ди
сципліною, постійно добива
тися економії електроенер
гії, газу, тепла, матеріаль
них ресурсів, підтримувати
чистоту й порядок в при
міщеннях інституту, вести
боротьбу з курінням, брати
активну участь в роботі
добровільної народної дру
жини.
Місцевий комітет вислов
лює впевненість, що колек
тив інституту,
виконуючи
рішення партії, з честю
справиться з усіма покла
деними на нього високими
обов' язками, доб’ється но
вих успіхів у справі під
вищення якості роботи на
всіх ділянках.
О. к у з ь м ін ,
голова місцевкому.

тві наукової роботи, вико
наної під керівництвом до
цента комуніста Шарейко
Л. О., тільки в 1980 році
склав п'ять карбованців на
один карбованець витрат.
Всі ці трудові досягнен
ня кафедра АСУ присвячує
XXVI з’їзду Комуністичної
партії.
О. ШЕПЕТЬКО,
викладач.

ЗАГАЛ ЬН ОТЕХНІЧНОГО

конують практичні і лабо
раторні роботи, одержують
методичні вказівки і літе
рат у ру на перше півріччя,
а в січні і червні — лабо
раторно- екзаменаційні се
сії.
Студенти 1—2 курсів, які
успішно виконують навча
льний план, одержують оп
лачувані відпустки на 3 0
днів, 3 курсу — на 40 днів,
згідно з пільгами, які пе
редбачені рішеннями партії і
уряду країни. Після закін

і області.
На Дошку пошани полі
технічного інституту зане
сені випускники І. А. Гон
чарук — начальник цеху
заводу ім. 60-річчя Жовтня,
B. Г. Ящук — директор
Немирівського
цукрового
заводу, В. Д. Свердлов —
кандидат наук, проректор
Вінницького політехнічного
інституту.
А. ТХОРІВСЬКИЙ,

декан факультету.

НАШ ПОМІЧНИК Перший крок до створен
ня обчислювального центру
було зроблено в 1967 році.
Тоді в інституті з’явилася
перша обчислювальна тех
ніка — аналогові моделюю
чі установки. А в 1972 ро
ці, коли в інституті від
крилась кафедра обчислю
вальної техніки, в учбовий
процес почали впроваджу
ватись цифрові обчислюва
льні машини
«Мінськ-1»,
«Промінь»,
«Мир-1»
та
«Мир-2». Ще через чотири
роки з’являються в інсти
туті перші середні ЕОМ—
«БЕСМ-4М» і АСВТ «М4000».
Впровадження перших об
числювальних машин в ін
ституті пов’язано з імена
ми доцентів кафедри обчис
лювальної техніки — Вік
тором Даниловичем
Де
лем, Борисом
Яковичем
Ліхтціндером, Юрієм Сте
пановичем Данилюком. Д о
бра справа, яку вони за
початкували, знайшла свій
подальший розвиток в 1977
році, коли у нас організу
валась загально - інститут
ська лабораторія обчислю
вальної техніки. Також бу
ло здано в дослідну екс
плуатацію першу в інсти

ЕОМ

туті ЕОМ із єдиної серії
«ЕС-1020».
Так поступово створював
ся обчислювальний
комп
лекс інституту, який сьо
годні нараховує двадцять
ЕОМ різних типів, дві си
стеми передачі даних
по
каналах зв’язку «ТАП-2» і
«Акнорд-1200 >, дві диспле
йні станції ЕС-7906, понад
150 одиниць периферійно
го і сервісного обладнання
та 35 аналогових машин.
Все це і є технічною базою
обчислювального центру і
його філіалу.
Що ж до перспектив на
одинадцяту п’ятирічку, то
вони ось які. Інститутська
система буде розвиватися
на базі електронно - обчи
слювальних машин
серії
ЕС і СМ. Впроваджувати
меться
мультипрограмний
режим і телекомунікаційний
метод доступу на
ЕОМ
третього і четвертого ПОКО
ЛІНЬ. Все це дасть можли
вість перейти на найбільш
перспективну форму орга
нізації обчислювального це
нтру колективного викори
стання.
В. ШОЛОХОВ,

директор обчислюваль
ного центру.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

4 стор,

25 лютого 1981 року.

КАДРИ»

СПОРТ - ВІД ПОЧ ИНОК - П О Б У Т
В НОГУ З ЧАСОМ

ня, ректорат, партком, де
канати, комсомольська
і
профспілкова
організації.
Колектив кафедри науко роботи XXVI з’їзду КПРС
Все більше викладачів і
вого
комунізму на період по окремій тематиці.
співробітників вливаються в
Активну участь в цих за
роботи
XXVI з’їзду КПРС
спортивні секції. Велику планує провести
серед сту ходах братимуть: завідую
роботу по оздоровленню дентів
машинобудівного чий кафедрою Бондар В. І.,
викладачів проводять П. М. факультету, які прожива викладачі Вишневський О .І..
Щорічно в травні найси масовість — до спортивної ківської, В. Дупляка і ба Котляров, В. С. Осадчук, ють в гуртожитку № 2, чи Ластовська Г. Й., Коряцька
гатьох інших.
льніші легкоатлети команди майстерності».
мало заходів ідейно-вихов Н. І., Урлапова Р. С., ОсіпВ. І. Олійник та інші.
чук В. В., Хоменко І. В., та
вузів країни приїжджають
Під керівництвом наших
І як результат, за роки
Провідним в спортивно- ного і культурно-масового
у Вінницький політехнічний IX і X п’ятирічок підготов провідних тренерів Т. П. За- масовій роботі став енерге спрямування. Серед них інші.
Сподіваємося, що почин
будуть лекції
викладачів
інститут для участі у Все лено 54 майстри
спорту, беліна, П. П. Турлюка, І. П.
союзному меморіалі Героя 775 кандидатів і першороз Рудого, М. П. Орлова, О. М. тичний факультет, де дека кафедри, бесіди, вечори від нашого колективу насліду
ном доцент Д. Б. Налбан починку, колективний перег ватимуть
інші
кафедри
Радянського Союзу Л. Ра рядників, 313 спортсменів Потапової, Л. А. Бересто
інституту.
дян, зам. декана по фізви ляд телепередач.
тушної — улюблених зма масових розрядів і 9491
ва і громадських тренерів,— хованню В. І. Олійник. Цей
С . ПЛАХОТНЮК,
Кожен викладач кафедри
значківців комплексу ГТО.
ганнях студентів.
викладач кафедри.
В. Л. Лаунца, Н. І. Івано факультет вийшов перемож готує інформацію про хід
В інституті є що показати
Шість разів колектив Він ва, Ю. І. Муляра, П. Кор
цем обласної спартакіади.
гостям. Це і сучасні лабо ницького політехнічного ін
раторії, навчальні корпуси, ституту був
переможцем нійчука, І. Буравкова росте
Звичайно, зроблено в ін
талановитих ституті в цій справі бага
змагання нова плеяда
спеціалізоване конструктор соціалістичного
сько-технологічне бюро «Мо серед вузів республіки
і спортсменів. Це В. Лянде то. Проте необхідно доби
дуль». До їх послуг — чу нагороджувався перехідним бурзька, М. Холін, Т. Віатись, щоб кожен випускник
дова спортивна база. І ство
Червоним прапором. В 1976 сюк, В. Карнаух, С. Тесу- став
спортсменом-розряд
рена вона самими студента
нов та інші.
році
інституту
було
вруче
ником
і
значківцем
ГГО,
ми з допомогою викладачів
Багато провідних спорт щоб кожен викладач і спів
но перехідний Червоний
фізичного виховання.
сменів — випускників вузу робітник займався в спор
Правда,
нелегко
було прапор Центральної ради
спочатку. В 1967 році бу студентських товариств. В трудяться на керівній, пар тивній секції. Потрібно роз
дувався навчальний корпус, 1979 році колектив інститу тійній, комсомольській і ширити спортивно-оздоров
р о б о т і: чий табір, поліпшити спор
гуртожиток,
майстерні, а ту став переможцем кон господар с ь к і й
студенти з викладачами роз курсу, що проводився ЦК О. Єрьоменко, В. Бабій, тивно - матеріальну базу.
робили план
спортивного ВЛКСМ. 23 студенти і ви В. Краєвська, С. Лютворт, Великі завдання по розвит
будівництва. Через рік бу кладачі вузу брали участь В. Третяк, С. Солейко, ку спортивно-масової і фіз
ло споруджено перші спор в естафеті Олімпійського Л. Чаленко, К. Гонтар, культурно-оздоровчої робо
В. Шевченко та інші.
ти ставлять основні напря
тивні майданчики. А неза вогню.
Успішно захистили канди ми економічного і соціаль
Інститут
по
праву
горди
баром було збудовано 19
В нашому інституті йде підготовка кадрів для кра
спортивних об’єктів, в тому ться досягненнями чемпіо датські дисертації колишні ного розвитку СРСР
на
їн А зії і Африки. Студентам створено умови для успіш
члени
збірних
команд
інсти
1981—1985
рр.
і
на
період
нів
і
призерів
Всесоюзних
числі стадіон «Олімп» з гу
ного навчання і змістовного відпочинку.
мово-бітумним покриттям і студентських змагань, чем туту В. П о д ж а р е н к о , до 1990 року. Виконувати
Іноземним студентам
постійно надають допомогу
їх — наш обов’язок.
спортивно-оздоровчий табір піонатів республіки О. Па П. Молчанов, М. Іванов.
радянські однокурсники. Люблять студенти відвідува
Взагалі, питанням спорту
«Супутник». Кафедра фізич стуха, В. Бабіна, Л. Вуса
ти читальний зал, де вони завжди знайомляться з пе
Я. КУЛИК,
ріодикою, готуються до занять з суспільних наук.
ного виховання почала пра того, В. Хоменка, В. Дуб в інституті займаються, крім
завідуючий кафедрою.
цювати за лозунгом: «Через нюка, О. Єрьоменка, Заіч кафедри фізичного вихован

ОЛІМПІЙЦІ РОСТУТЬ
СЕРЕД НАС

У вересні минулого року на стадіоні «Олімп» прохо
дила перша спартакіада вузів республіки по стрільбі з
лука. Серед 25 команд, що брали участь у змаганнях,
збірна команда нашого інституту зайняла трете загаль
нокомандне місце.
Успішними були ці змагання для братів Ігоря і Ми
хайла Філь, які навчаються на другому курсі радіо
технічного факультету. Обидва стрільці виконали нор
матив кандидата в майстри спорту і тепер наполегли
во готуються до наступних змагань.

П ісля лекцій і лабораторних занять можна й відпо
чити. Д ля цього в гуртожитку створено всі умови. М ож
на подивитися телепередачу, почитати свіжі газети й
журнали, а студенти будівельного факультету Сергій
Ткачук, і Петро Бабієнко, яких ви бачите на знімку
люблять посидіти за шахами.

На знімку: Ігор і Михайло Філь під час тренувань.

ЯК Я С К Л А Д А В Е К ЗА М Е Н
Задумав я перевестися
з другого заочного на
третій стаціонарний. Напи
сав заяву і отримав від
декана довгий, мов додат
кова
п’ята пара, список
іспитів та заліків, які тре
ба було скласти. Мій зна
йомий студент-четверокурсник
машинобуд ы в н о г о
факультету,
забачивши
той список мало не зомлів.
А коли отямився, то ска
зав, що на складання
треба мінімум три роки.
— Ти хочеш, щоб я
ніколи не мав стипендії, і,
щоб мене постійно ганьбили
за
академзаборгованість?
—обурився я,— Для мене
це не годиться. Найдовший
строк — шість днів.
Мій приятель тільки не
довірливо похитав головою,
адже йому
було важко
зрозуміти вчорашнього за
очника.
Почав я із складання

ГУМОРЕСКА
іноземної мови. В школі
ми вивчали
німецьку, в
технікумі французьку, а в
інституті самотужки освою
вав англійську. Отож і став
відповідати з цього предме
та спочатку, французькою,
яку знав дуже погано,
але якої зовсім не знав
викладач. Тому він запро
тестував і сказав, щоб я
відповідав йому англійською.
— Дуже шкода що ми
не можемо знайти спільної
мови,— в розпачі зітхнув я.
— А мені сьогодні ще пот
рібно скласти п’ять іонітів
і сім заліків і всюди до
мовлено про час, коли це
відбудеться.
Показав йому точно роз
роблений графік.
— Вам залишилось 65
секунд,— доповів я.
Доброзичливий і співчут

«За инженерные кадры» -

БЮ 03106.

Зам. 804.

ливий викладач
поставив
мені «зараховано». Через
п’ять хвилин я мав бути
в другому корпусі інститу
ту. По дорозі збив з ніг
трьох студентів. Але встиг.
З викладачем
філософії
мені поталанило. Цей муд
рий, інтелігентний чоловік
поставив кілька запитань,
але помітивши, що я не
можу зібратися з думками,
став відповідати сам. Я
тільки в такт встигав кива
ти головою і погоджувати
ся. І врешті-решт той пос
тавив у заліковій «добре»,
що мене цілком влаштову
вало. Ото р о з у м і н н я
потреб
студента! Певне,
сам колись теж бував без
стипендії.
Під вечір майже вико
нав денний план складан
ня іспитів і заліків, зали
шався ще один — опір ма
теріалів. Майже знесилений

орган парткома,

я ніяк не міг знайти вик
ладача. Лаборант кафедри
сказав, де живе викладач
опору матеріалів і навіть
який в нього автомобіль.
Я направився на пошуки.
Наближаючись до будинку,
де мешкає викладач, я по
бачив, як з двору від’їжд
жає його «Лада» кольору
«свіжої зелені».
Забувши
все на світі,
я, як навіжений, кинувся
прямо під машину. Різко
завили
гальма. Схвильо
ва
ний, весь блідий викладач
заглянув під автомобіль.
Я кволою рукою простиг
йому залікову.
— Поставте,... не мен
ше четвірки,— прошепотів я.
Тремтячою рукою викла
дач розписався у заліковій,
посадив мене в машину і
відвіз в гуртожиток.
За тиждень всі екзамени
і заліки були успішно скла
дені. Так я став студентом
третього курсу стаціонару.
Володимир ОСІПЧУК.

Назустріч фестивалю
Ансамбль танцю інституту
за рішенням ректорату
і
парткому з 5 по 18 лютого
провів напружену і клопітку
роботу по підготовці до
фестивалю мистецтв «Поді
льські самоцвіти». Репетиції
проходили по 7—8 годин,
як в професійних колекти
вах. Спочатку було важко,
але учасники не падали ду
хом і через кілька днів во
ни із задоволенням згадува
ли про перші репетиції.
Керівник ансамблю заслу
жений діяч культури УРСР
Д. І. Рахман підготував з
учасниками такі танці, як
«Російські тройки», «Жіно
чий ліричний», «Сопілкарі»?
«Дев’ятка», «Подільські іг
ри» та інші. На підготовку
цієї програми в інших умо
вах необхідно було б не
менше 27—3 місяців. Все,
що зроблено за цей корот
кий строк-, заслуговує висо

кої оцінки громадськості.
Але всі плани колективу
не вдалося здійснити через
те, що деякі члени ансамб
лю віднеслися до своїх обо
в’язків зневажливо. Від
сутність студентів Гришн
шина Ю., Лавренчука В.,
Єременка Е.,
Кв’яткозської Г. призвела до зриву
підготовки ще трьох танців.
Комсомольським організа
ціям факультетів, де навча
ються ці студенти, потрібно
суворо запитати, чому вони
недбайливо поставилися до
цієї відповідальної справи,
знехтували інтересами ко
лективу, не вболівають за
честь свого інституту.
Г. СЕВАСТЬЯНОВА,
завідуюча клубом.

Р ед а к т о р

Б. І. ПОНОМАРЕНКО.

ректората, комитета комсомола, профкома и месткома Винницкого политехничекого института.
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З святом вас,
дорогі жінки!
Незабаром — свято, радісне і сонцесяйне. По-весня
ному дихає природа і добрий настрій дарує людям.
У серцях всіх жінок відлунюються щирі слова, сказані
на їх адресу тов. Л. І. Брежнєвим на XXVI з'їзді КПРС.
Радянські жінки, постійно відчуваючи турботу партії
і держави, знають, що їхнє особисте щастя, благополу
ччя сім'ї і дітей невіддільні від долі всієї Вітчизни.
Міжнародний жіночий день — це день любові і пова
ги до жінки-матері, жінки-трудівниці, до славних дочок
Батьківщини. Жінка в Радянській країні — краса і гор
дість суспільства.
Радянські жінки проявляють свої здібності не тільки
в суспільному виробництві, громадській роботі, а й
трудяться на тернистій ниві науки, навчають і вихову
ють майбутніх спеціалістів для народного господар
ства. Так, у нашому інституті працюють і вчаться сотні
жінок.
Ось кращі викладачі і співробітниці нашого інститу
ту:
Пащенко В. А., Ластовська Г. Й., Корицька Н. І.,
Урлапова Р. О., Плахотнюк С. С., Хоменко І. В., Шевчен
ко А. В., Михайленко К. Т., Гель А. М., Пащенко Л. А.,
Остапчук М. І., Пауткіна Л. Р., Змієвська М. Т., Важна
І. І., Скрипник Л. І., Михайлова
Е. А.,
Мироненко
А. М., Красиленко Н. П., Потапова О. М., Джус В. В.,
Медведєва Г. Я., Моргун А. С., Громова Л. П., Кулакова
Т. Г., Постнікова 3. У., Горохова Н. Г., Лопаткіна Л. А.,
Пустовій М. Ф., Козловська А. Н., Герасимчук М. І.,
Пенежко С. Є., Кравченко К. І., Садоцька Л. М, Вовк
М. К., Хоменко І. Р., Седлецька Л. Ф „ Березюк А. К.,
Олійник Г. 3., Вальчук В. В., Крутенчук., студент
Ки факультету автоматики і обчислювальної техніки
Давидюк Алла, Рабчук Тетяна, Перфілова Тетяна, ра
діотехнічного факультету Фрезюк Наталія, факульте
ту промислового і цивільного будівництва Клопова Га
лина та інші.
Це кращі з кращих. Вони показують приклад у тру
ді, є зразком самовідданого ставлення до своїх обо
в'язків. Немає змоги перерахувати всіх, хто йде в аван
гарді соціалістичного змагання, передовики є в кожно
му колективі, на кожній дільниці. Вони у нас на виду,
ми про них знаємо, їх шануємо і поважаємо.
Дорогі жінки, напередодні Міжнародного жіночого
дня 8 Березня, щиро і сердечно вітаємо Вас з святом!
Бажаємо Вам міцного здоров'я, успіхів у праці, на
вчанні і творчості. Радості і щастя Вам і Вашим сім'ям!

В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
У понеділок 2 березня в парткомі інституту відбула
ся нарада секретарів цехових партійних організацій на
шого інституту. Обговорювалося питання «Про розроб
ку плану партійно-організаційних заходів по пропаганд
ді і роз’ясненню рішень XXVI з’їзду КПРС».
З інформацією виступив секретар парткому Ю.
С.
Данилюк. Після обговорення перед партійними бюро
факультетів і партгрупами поставлено завдання зробити
глибокий аналіз стану ідеологічної роботи і підготувати
плани пропаганди матеріалів XXVI з ’їзду КПРС серед
студентів і викладачів, а також в трудових колективах
міста і області.

РАПОРТ ПІДПИСАНО
В дні роботи X X V I з’їз
ду К П Р С на всіх факульте
тах пройшли урочисті збо
ри, де були підписані ра,порти Ленінського комсомолу партійному
форуму.
72 комсомо льці-перемож ці
соціалістичного
змагання
підписалися під
рапортом
комсомольської організації
інституту.
В
документі
відбиті основні досягнення
студентської молоді в нав
чальному процесі, науководослідній роботі, громадсь
ко-політичному житті за ро
ки десятої п’ятирічки.
Кращі з кращих нагород

І

жені грамотами
комітету
комсомолу інституту і ком
сомольськими значками «Леніський залік».
П ’ять студентів нашого
інституту: Б У Щ А К
Воло
димир, З Р А Л К О
Жанна,
С Т У К А Л Е Н К О Оксана, РАД О С Т Є В Павло, З Е Н Ч Е Н КО Андрій удостоєні честі
підписати рапорт комсомоль
ської організації Ленінсько
го району м. Вінниці X X V I
з’їзду К П Р С .
Т. БОРО ВСЬКА,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

ВЧОРА В СТОЛИЦІ НАШОЇ БАТЬКІВ
ЩИНИ ЗАКІНЧИВ СВОЮ РОБОТУ XXVI
З’ЇЗД КПРС. РАДЯНСЬКИЙ НАРОД, УСЕ
ПРОГРЕСИВНЕ ЛЮДСТВО ГАРЯЧЕ СХВА
ЛЮЮТЬ МИРОЛЮБНУ ПОЛІТИКУ КРА
ЇНИ РАД.
УЧОРА НА ВСІХ ФАКУЛЬТЕТАХ НАШО
ГО ІНСТИТУТУ ВІДБУЛИСЯ МІТИНГИ,
Рішення
XXVI
з'їзду
К П Р С і X X V I з’їзду Ком
партії України, вимоги н ау
ково-технічної революції на
перший план ставлять зав
дання всебічного розвитку
людини, людини — творця,
яка своєю працею зводить
світлу будову комуністич
ного майбутнього.
Прогресивна
техніка
і
технологія, що
базуються
на основі найновіших
на
уково-технічних досягнень,
змушують людину постійно
підвищувати свою кваліфі
кацію і загальну
освіту.
В. І. Ленін відзначав, що
кожен, хто взявся за вели
ку справу будівництва ко
мунізму, повинен зрозумі
ти, що лише на основі су
часної освіти він може це
зробити, і якщо він не бу
д е , володіти цією
освітою,
комунізм залишається ли
ше побажанням.
Головне завдання,
яке
повинна вирішувати вища
школа в нинішній п’ятиріч
ці, полягає в забезпеченні
всіх ланок суспільного ‘ ви
робництва. висококваліфіко
ваними спеціалістами. Ідей
на переконаність, здатність,
із знанням справи вирішу
вати питання розвитку еко
номіки і культури, володін
ня сучасними методами уп
равління, уміння
швидко
адаптуватися
в
умовах
найпередовішого з
точки
зору технічної оснащеності
виробництва, бути
обізна
ним з останніми досягнен
нями науки, стремління за 
провадити ці досягнення" в
практику — все це в кінце
вому результаті визначає
темпи науково - технічного
прогресу.
Успішне вирішення
цих
завдань неможливе без роз
роблення і практичної реа
лізації нових перспективних
методів навчання, мета яких
полягає в створенні таких
передумов, при яких сту
дент одержує
ефективні
мотиваційні стимули,
що
сприяють розвитку в нього
елементів творчого і інте
лектуального підходу
до
процесу навчання. Першо
чергове значення серед цих
методів займає проблемне
навчання, використання ді
лових ігор, аналіз конкрет
них ситуацій, широке залу
чення всіх студентів до на
уково - дослідної
роботи,

ПРИСВЯЧЕНІ ЗАКІНЧЕННЮ
РОБОТИ
ПАРТІЙНОГО
ФОРУМУ.
ВИКЛАДАЧІ,
СПІВРОБІТНИКИ, СТУДЕНТИ ВИСЛО
ВИЛИ ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ РІ
ШЕНЬ XXVI З’ЇЗДУ КПРС, ЗАЯВИЛИ ПРО
СВОЮ ГОТОВНІСТЬ ПЕРЕТВОРИТИ НА
КРЕСЛЕННЯ ПАРТІЇ В ЖИТТЯ.

ПІДВИЩУВАТИ РІВЕНЬ
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ
удосконалювання управлін
ням самостійною
роботою
студентів, застосування об.
числювальної техніки,
те
лебачення і Т З Н в навча
льному процесі.
В нашому інституті в тій,
або іншій мірі використову
ються всі ці методи. Так,
з використанням елементів
проблемного навчання, чи
тають лекції ректор інсти
туту професор Кузьмін І. В .,
професори
Стахов О . П .,
Чернишов А. Д .,
доцрггн
Кутій В. М ., Чижик В. В .,
Бурдейний В. М ., Налбан
дян Д . Б., Рядінських О. С .,
Аввакумов В. Г., Мокін Б. І.,
Котлярова Г. П . та
інші
Починають впроваджувати
елементи ділових ігор ви
кладачі ряду кафедр, серед
них тт.
Марченко О .
І.,
Вальдман М . Р ., і деякі інші.
Активно використовують
ся технічні засоби при про
веденні занять викладачами
кафедр
суспільних
наук,
іноземних мов, автомобілів
і автомобільного господар
ства,
технології
металів,
енергетики.
Заслуговує схвалення ро
бота кафедри вищої мате
матики по організації кла
су обчислювальної техніки
і пункту прокату обчислю
вальних машин для студен
тів, а також кафедри авто
матики і інформаційно-ви
мірювальної техніки,
яка
обладнала робочі місця в
учбових лабораторіях елек
тронними клавішними
об
числювальними машинами.
Але ці передові
методи
ще не стали надбанням всіх,
викладачів інституту.
П е
редовий досвід окремих ка- .
федр не узагальнюється
і
не поширюється, мало ви
дається
методичних
ре
комендацій по використан
ню активних методів нав
чання.
Не зжитий ще формалізм
в організації науково-дос
лідної роботи
студентів.
Мало проводиться
комп
лексних студентських нау
кових досліджень,
окремі
студенти не виступають на

Тамара Павленко — студентка четвертого
курсу
радіотехнічного факультету. Навчається старанно, на
полегливо оволодіває знаннями з обраної спеціально
сті, бере активну участь у громадській роботі, за що
її обрано депутатом міської Ради народних депута
тів. Свої депутатські обов'язки дівчина виконує сум
лінно.
[
На знімку: Тамара Павленко.
Фото В. Садловського

наукових
семінарах.
Ка
федри інституту недостат
ньо знайомлять студентів з
науковими проблемами, які
розробляються на
кафед
рах, не пропагують свої на
укові
досягнення, в слабо
впроваджують
наскрізне
проектування.
Успішне освоєння
учбо
вої програми
студентами
неможливе без чітко про
думаної
і
організованої
системи планування і уп
равління самостійною
ро
ботою студентів.
Планування і організація
роботи студентів під
час
їх навчання в інституті повинні охоплювати всі сю рони їх діяльності, гармо
нійно поєднувати заняття з
активною участю в суспіль
ному житті і культурному
дозвіллі. Велику роботу в
цьому напрямку проводять
кафедри вищої
математи
ки,
електричних
систем,
електропостачання
підпри
ємств, міст і сільського гос
подарства, нарисної
гео
метрії і креслення, техно
логії і автоматизації
ма
шинобудування, хімії,
ра
діотехнічних пристроїв.

Важливе місце в підго
товці спеціалістів
займає
професійна підготовка сту
дентів. Ц я робота включає
в себе професійну орієнта
цію школярів, випускників
технікумів і
профтехучи
лищ, постійний зв’язок уч
бового матеріалу на заняттях
з майбутньою
спеціальні
стю, вмілу організацію
і
контроль за ходом стажировки молодих спеціалістів.
Факультети нашого
інсти
туту і випускні
кафедри
практично не
організують
зустрічей з випускниками,
не мають постійних зв’язків
з молодими спеціалістами.
X X V I з’їзд К П Р С поста
вив перед вищою школою
нові завдання,
виконання
яких потребує від кожного
викладача,
співробітника,
кожного студента напруже
ної праці, особистої відпо
відальності, постійних твор
чих пошуків. Наш інститут
ма є всі умови для
того,
щоб з честю виконати по
ставлені партією завдання.
Ю. КАРН ОБ,
професор, проректор по
навчальній роботі.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І
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МАШИНОБУДІВНИК —
ПРОФЕСІЯ ПОЧЕСНА
Рівно
двадцять
років . ладачів
під час канікул,
тому відбувся перший ви відпусток,
вихідних днів
лабораторний
пуск інженерів - механіків побудовано
на щойно створеному ма корпус
кафедр технології
шинобудівному факультеті. металів та металорізальних
Путівку
на підприємства верстатів. В обладнанні ла
ве
нашої
Батьківщини одер бораторій факультету
жали
23 молодих .спеціа лику допомогу подавали
лісти. В той час на факуль вінницькі підприємства —
теті працювало 10 доцентів, завод тракторних агрегатів,
інстру
кандидатів
наук, було З електротехнічний,
лабораторії обладнаних тіль ментальний, Д П З-18 та ін
ки найнеобхіднішим для уч ші.
Зараз
машинобудівний
бового
процесу устатку
один
із най
ванням.
Але було найго факультет
інституті. Тут
ловніше — бажання пра більших в
цювати з натхненням, твор навчається за трьома спе
чо, так, щоб наші студен ціальностями більше тися
ти отримали міцні знання, чі студентів, працюють 80
яких вимагав від них су викладачів, з них два док
часний розвиток промисло тори технічних наук, про
вості. І щ о цієї мети до фесори, 32 кандидати наук,
сягнуто,
свідчить те, що доценти. Д о послуг студен
випускники тих часів пра тів 12 спеціалізованих уч
цюють
зараз на посадах бових лабораторій, облад
найновішим устат
начальників
цехів, голов наних
них спеціалістів, захистили куванням, обчислювальний
дисертації, викладають
у центр, клас програмованого
навчання, сучасна
науко
вузах і технікумах.
лабораторія,
Протягом всього періоду во-дослідна
свого існування факультет гуртожиток на 540 місць.
В сучасних лабораторіях
постійно
розбудовується.
Силами студентів та вик крім учбової програми при

Т А К

активній
участі студентів
виконуються науково - дос
лідні роботи по створенню
нових і збільшенню надій
ності та довговічності вуз
лів існуючих машин та аг
регатів. Науково - дослід
ною
роботою займаються
на
факультеті понад 500
студентів. 25 студентських
науково - дослідних робіт
відзначено грамотами на
Всесоюзних
та Республі
канських конкурсах, з учас
тю студентів одержано 10
авторських свідоцтв на ви
находи, понад 300 диплом
них проектів розроблено за
завданнями підприємств.
На факультеті проводи
ться велика науково - дос
лідна робота. Щорічний об
сяг господарсько - договір
них робіт близько 500 ти
сяч карбованців. Економіч
ний ефект від впроваджен
ня виконаних науково-дос
лідних робіт понад 5 міль
йонів карбованців.
Багато
цікавих
людей
працюють на
факультеті.
Серед них в першу чергу
слід відзначити ветеранів,

за останні п’ять років наукові керівники разом
із
студентами брали участь в
роботі понад 155 наукових
конференцій.
Незважаючи на те,
що

досягнуті результати
по
науково - дослідній роботі
та в учбовому процесі від
чутні, колективу факульте
ту необхідно подбати про
удосконалення
наукової,
учбово - методичної - та ви
ховної роботи серед сту
дентів
і співробітників.
Колектив професорсько викладацького
складу
і
співробітників
науково-до
слідного сектору, вивчаю
чи матеріали X X V I з’їзду

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
Сучасна епоха
науковотехнічної революції ставить
своїм завданням об’єднати
медицину І математику. С е 
зонний характер
захворю
вань вимагає впровадження
точних методів аналізу різ
них медичних показників і
синтезу оптимальних впли
вів на зміну стану хворих
Наш інститут разом з Він
ницьким медичним інститу
том ім. М . І. Пирогова ї
Вінницьким філіалом Д н і
пропетровського Н Д І
від
новлення
та
експертизи,
працездатності
ін в а л ід ів
проводять роботу по ство
ренню кібернетичних моде
лей оцінки і управління ста
ном людини.
Загальне керівництво ро
ботами здійснюється
рек
тором нашого
інституту,
заслуженим діячем
науки,

професором Кузьміним І. В .,
професором Вінницького ме
дінституту, доктором
ме
дичних наук Мікуніс Р. І.
Роботою
безпосередньо,
керують доценти Вальдман
М . Р ., Сєркова В. К., аспі
ранти Богач Н. Т., Нечипорук О .
В.,
завідуюча
неврологічним відділом об
ласної лікарні ім. Пирогова
Мазур М . Ф. Дослідження
проводять також тт. М оро
зова Р. 3. і Довгалюк М . В
з Вінницького ф і л і а л у
Д ІВ Е П ІН у .
Велике значення цих до
сліджень обумовлює необ
хідність створення
міжву
зівської
науково-дослідної
лабораторії медичної кібер
нетики на базі В П І. Хоч ро
боти проводяться вже зна
чний час, лабораторія
до
цього часу не створена. Але
наші студенти, незважаючи
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які
брали активну участь
у створенні та становлен
ні
факультету. Ц е мето
дист факультету К. Т. Михайленко,
доценти
І. Б.
Матвєєв, І. А . Немировський, І. І. Вишенський, В. Д .
Дупляк,
Г. М . Знаменський, викладачі А. С. Андріанов, Ф. С. Кубанський.
Поряд з педагогічною ді
яльністю викладачі факуль
тету ведуть велику громад
ську
та наукову роботу.
Ц е доценти Ю . Я. Комісаренко,
О.
М.
Кузьмін,
Ю . М . Дівєєв, В. М . Ребедайло, В. Ф. Анісімов, ви
пускники факультету, кан
дидати технічних наук, до
центи Р. Д . Іскович - Лотоцький, М . І. Іванов, О. В.
Дупляк та ін.
Багато зроблено, та ще
більше потрібно буде зро
бити. Н а черзі - побудова
учбового корпусу факульте
ту,
створення лаборатор
ної
бази
спеціальностей
«Автомобілі
та
автомо
більне господарство» і «М а
шинобудування»,
збіль
шення обсягу науково - дос
лідних робіт по найважли
віших темах.
В. К Л И М Е Н К О ,
заступник декана фа
культету.

ВИМАГАЄ ШИТ Т Я

Радіотехнічний факультет льтету разом з науковими
керівниками одержано три
по праву займає
друге
медалі
ВДНІ
місце в інституті не тільки бронзові
за обсягом господарчо -до У Р С Р та С Р С Р , одна пре
говірної тематики, але і по мія Мінвузу У Р С Р , а та
ефективності втілення
за кож понад 20 заохочуваль
кінчених наукових % розро них грамот за участь в рес
бок. Доречно сказати,
що публіканських та всесоюз
економічний ефект за ро них конкурсах по наукових
ки X п’ятирічки виріс від роботах та дипломних про
0,51 крб. у 1976 р. до 3,62 ектах.
Викладачами та науко
крб. у 1980 р. на один кар
вими співробітниками ф а
бованець затрат, а
обсяг
зріс більш як на 50 процен культету подано понад 90
очікувані
тів по відношенню до пер .заявок на
шого року X п'ятирічки. Це винаходи, отримано позити
більше, ніж на енергетич вних рішень 44, авторських
ному та машинобудівному свідоцтв — 32, Особистий
факультетах разом взятих. внесок в цю позитивну ро
зробили
професор
Вагомий внесок в ці по боту
М. В>. Коваленко,
доцент
казники зробила кафедра
конструювання та виробни В. Я. Суп’ян, старший нау4
В. П
цтва радіоапаратури, очо ковий співробітник
лювана доктором технічних Черкашин та ін. Авторами
монографій
наук, професором
М.
В. надрукованих
стали професор С . І. ПоздКоваленком.
Правофланговими в ор няк, доценти Б. Л . РудниВ. І. Коваленко,
ганізації і проведенні нау цький,
ково - дослідної роботи на В. К. Шановський.
Кафедрами
факультету
цій кафедрі по правую вва
жаються старші
наукові надруковано понад 115 на
співробітники В». М . Кова укових статей. Найвищі до
сягнення мають співробіт
льчук, та Д . О . Юдін.
теоретичних
Значний вклад в науково- ники кафедр
основ радіотехніки, радіо
дослідну
роботу внесли
студенти В. Чечель, І. Тро- технічних пристроїв. Знач
фа
цишин, С. Булейко, О . К у  них успіхів колектив
досяг,
беручи
зьмін,
О.
Колесніченко, культету
А. Венченко та багато ін участь в роботі республі
ших. За роки десятої п’я канських та всесоюзних на
тирічки студентами факу укових конференцій. Тільки

на велику зайнятість нав
чанням, громадською робо
тою,
приділяють
багато
уваги справі створення но
вих методів лікування.
Студенти групи З АТ 78
Корольова Е. Ю . і Наумова М . Г. вперше
провели
аналіз, підготували вихідні
дані, розробили алгоритм і
програму оцінки показни
ків одного з нових методів
функціональної
діагности
ки — кардіографії. їх ро
бота є основою побудови
кібернетичних моделей уп
равління станом
хворого
при порушенні системи кро
вообігу.
В ході дослідження роз
роблений підхід до метро
логічного забезпечення цьо
го виду функціональної ді
агностики.
Результати
досліджень
впроваджені у Вінницькому

орган парткома,

Вінницька обласна друкарня управління у
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Комуністичної партії
Радянського Союзу, цілком і
повністю підтримує зовнішню і внутрішню політику
партії
та
Радянського
Уряду. Накреслення партії

В ДУСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУ
Радянський Союз подає
країнам, які розвиваються,
допомогу в підготовці спеці
алістів вищої кваліфікації.
Така
допомога
дійсно є
свідченням пролетарського
інтернаціоналізму в дії.
Другий рік у нашому ін
ституті навчаються інозем
ні студенти. У нинішньому
навчальному році 67
іно
земців з 27. країн А зії, А ф 
рики і Латинської Дмерики
опановують
спеціальності
інженерів-будівельників, ра
діотехніків, інженерів електрообчислювальної техніки.
Підготовкою
іноземних
студентів займаються вик
ладачі 18 кафедр всіх п’я
ти факультетів
інституту.
За осінній семестр проведе
на значна робота по враху
ванню специфіки майбутньої
інженерної діяльності
випускників-іноземців у сво
їх країнах. В цій роботі взя
ли активну участь виклада
чі кафедр нарисної геомет
рії і
креслення,
фізики,
енергетики,
промислового
і цивільного
будівництва,
хімії, секції російської мови.
Однак зроблено лише пер
ші кроки.
Необхідно іно
земним студентам видавати
індивідуальні завдання по
лабораторних роботах, кур

сових проектах, по вироб
ничій практиці слід роз
робляти спецкурси і спеці
альні теми лекцій.
Завдяки чіткій організа
ції
роботи на інженернобудівельному і радіотех
нічному факультетах іно
земні студенти в цілому успішно здали зимову екза
менаційну
сесію.
Стали
відмінниками
палестинець
ХАМ ДАН
Фуас,
СЄМ Б Е И О Д ж ум а з Танзанії,
Т О Р Р Е С Гутнеррес з К о
лумбії. Д ев ’ять
студентів
здали екзамени на «добре»
і «відмінно».
Н а факультеті автомати
ки і обчислювальної техні
ки успіхи скромніші, лише
Н У Р С И М М У Л У Надес з
Маврікію здав сесію на від
мінно, а решта п’ять сту
дентів мали академзабрргованість.
Нам необхідно спільними
зусиллями добитися даль-'
шого вдосконалення робо
ти з іноземними студента
ми, надати їм допомогу в
підготовці і здачі Ленінсь
кого заліку і літньої езаменаційної сесії.
В. ПОПОВ,
доцент, відповідальний
за роботу з іноземни
ми студентами. ,

ВАЖЛИВІ
ЗАВДАННЯ

мобілізовують
колектив
факультету
на підвищен
ня якості наукових
дос
ліджень та учбово - вихов
ного процесу.
Ю. М ІЦ ,
доцент, заступник де
кана, по науковій робо
ті.
На знімку: в лабораторії
кафедри
радіотехн і ч н и х
пристроїв проводяться скла
дні наукові дослідження.

Робітники і службовці
СК Т Б «Модуль» з великою
увагою сприйняли
накрес
лення партії на одинадцяту
п’ятирічку. Кожний розуміє,
що від нас, від нашої робо
ти буде залежати кінцевий
результат всього виробни
чого колективу.
На комсомольських збо
рах в
конструкторському
бюро було одноголосно прий
нято рішення, щоб місяч
ні норми робіт виконувати
на 105,5 процента. Показ
ник високий, але як його
досягнути?
Звичайно, що
за рахунок економії робо
чого часу. «Робочому ча
су — особливу увагу», під
таким девізом
проходили
комсомольські збори колек
тиву. Потрібно раціональ
но використовувати кожну
робочу хвилину.
Іншим не менш важли
вим моментом в цьому нап
рямку є висока кваліфіка
ція кадрів, їх професійна
майстерність, а також ціле
спрямоване і широке впро-

вадження передового дос
віду.
А вчитися є в кого. У від
ділі працює немало конст
рукторів з
багаторічним
стажем роботи, які нада
ють кваліфіковану допомо
гу молодим спеціалістам.
В заводському
експери
ментальному цеху працю
ють справжні майстри. Це
Іванишин Ф. Г., Вітюк В. Г.,
Сотник Г. Д . і інші. А ось
Кольцов Ю . А. хоч і завзя
тий до роботи, але виготов
лена ним продукція не зав
жди високої якості. Потріб
но відноситись до справи
так, щоб виготовлена про
дукція подобалась собі са
мому.
Завдання перед колекти
вом «Модуля» стоять сер
йозні. Щ об їх вирішити, не
обхідно труд кожного зро
бити ще продуктивнішим.

філіалі
Д ІВ Е П ІН у ,
вони
заслужили високої оцінки з
боку керівництва цього ін
ституту і є основою
для
дальшого розвитку співро
бітництва.
Студенти 3 курсу
Мюмюншик Н. Е. і Горох В. Н
реалізували на Е О М «На
ірі» генератор
корреліро
ваних випадкових чисел
і
автоматизовану систему під
готовки вихідних даних для
статистичного
моделюван
ня
параметрів
складних
систем.
В процесі роботи
про
аналізовані можливості ор
ганізації виконання розроб
леної програми розрахунко
во-графічних завдань і оп
рацьовування
експеримен
тальних
даних.
Робота, впроваджена на
кафедрі вищої математики,
на загальнотехнічному фа
культеті, забезпечує полег
шення праці викладачів по
підготовці, перевірці типо-

вих розрахунків,
диплом
них робіт.
Студенти групи З А Т 78
успішно поєднують відмін
не навчання з науковою ро
ботою. Наприклад, студені
Ровкін С . В. написав
ре
ферат
«Метод найбільшої
правдоподібності», а Лихачова Г. А. підготувала ре
ферат «Розробка
алгорит
ма і програми
перевірки
статистичних гіпотез».
Студенти Мокарчук І. Н.»
Кравчук
Г.
Н.
Юрчик
Ж . А ., (гр. І АТ-78) провели
дослідження основних біо
хімічних і
електрокардіо
графічних
показників
в
А СУ «Кардіологія».
Вони
отримали невідомі
раніше
розподіли показників
при
ішемічній хворобі серця.
В роботі вперше в ме
дичній кібернетиці викори
стано для оцінки точності
моделювання
інформацій
ний критерій, розроблений
професором К узьміним І . В

Студентки групи 2 АТ 78
Рачкован В. М . і Новицька Л . Е . розробили мате
матичні моделі
прогнозу
вання працездатності після
перенесеного інфаркту міо
карда. Вони виявили фак
тори, що
впливають
на
працездатність
осіб,
які
перенесли інфаркт міокарда,
їх силами підготовлено та
кож вихідні дані для побудови математичної мо
делі
відновлення
праце
здатності.
Активну участь в дослід
женнях приймали
співро
бітники
обчислювального
центру інженери
Грицун
Л . В., Сахарова А . П ., Ш о
лохов В. І.
А. Б ІЛ Я Є В ,
В. Ч У ХН О ,
студенти.

С. ШЕВЧЕНКО —

інженер -конструктор,
Г. ГАЛАБУРДА —
контролер відділу техніч
ного контролю.
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ПЕРЕМОЖЦІ
ЗМАГАННЯ
Колектив нашого інститу жено інженерно-будівельно
ту, як і всі радянські лю му факультету (декан фа
ди, розгорнув соціалістичне культету Линник А. С. сек
змагання в честь виконан ретар партбюро Яцковський
ня історичних рішень XXVI І. Мі, голова профбюро Вез’їзду. КПРС і завдань пер ремчук С. С.).
Серед спеціальних кафедр
шого року одинадцятої п’ я 
перше місце зайняла кафед
тирічки.
Під час роботи XXVI з’ї- . ра обчислювальної техніки.
Перше місце серед загазду КПРС були підведені
кафедр
підсумки
соціалістичного льноінженерних
змагання, які були взяті в присуджено кафедрі опору
честь цього важливого фо матеріалів, друге — кафед
рі енергетики, третє — охо
руму.
Перше місце серед фа рони праці.
Серед загальноосвітніх Ка
культетів зайняв факультет
автоматики і обчислюваль федр на першому місці ка
ної техніки (декан факуль федра фізики, на другому.
механіки;
тету Лисогор В. ІУІ., сек — теоретичної
ретар партбюро Погосяч на третьому — кафедра ви
В, Н., голова
профбюро щої математики.
Серед кафедр суспільних
Філінюк М.
А.).
Друге
місце зайняв енергетичний наук перше місце присуд
факультет (декан Налбан- жено кафедрі філософії,
дян Д. Б., секретар партбю- друге кафедрі політекономії,
ро Дубровський В. П, голо третє — кафедрі науко
ва профбюро Страшевський вого комунізму.
Р. УРЛАПОВА,
€. Л.). Третє місце присуд

ВТІЛЮЄМО в життя
Первинна організація товариства «Знання» розробила
заходи по пропаганді матеріалів XXVI з ’їзду КПРС се
ред викладачів, співробітників і студентів нашого ін
ституту. Згідно плану будуть проведені такі лекції:
ІЗ березня — «Економічна політика КПРС в період
розвинутого соціалізму». Читає старший викладач ка
федри політичної економії П. Т. Солейко.
20 березня — Виступ делегата XXVI з ’їзду КПРС.
10 квітня — «XXVI з ’їзд КПРС про соціально-політичний і духовний розвиток радянського
суспільства».
(Доцент Шановський В. К.).
17 квітня — «Торжество ленінських ідей в Комуніс
тичному будівництві». (Доцент Данилюк Ю. - С ).
15 Травня — «XXVI з ’їзд КПРС про зростання керів
ної ролі партії в комуністичному будівництв!». (До
цент Вальчук Б. А.).
22 травня — «XXVI з’їзд КПРС про роль науковотехнічного прогресу в створенні матеріально-технічної
бази комунізму». (Професор Друкований М. Ф.).

□

.

Студенти інституту, як і
весь радянський народ, з
великим піднесенням вив чають матеріали XXVI з'їз
ду КПРС. Рішення з'їзду
надихають їх на глибоке і
всебічне освоєння програмного матеріалу, щоб стати
висококваліфікованими спе
ціалістами суспільного ви
робництва.
На знімку: (зліва напра
во) студенти Мочай Н. В.,
Захаров О. В., Терещенко
О, П., вивчають матеріали
XXVI з'їзду КПРС.
Фото В. Садовського,

□

В и вчаєм о,
Радянський
народ,
всі
прогресивні люди планети
знаходяться під неослабним
враженням
від
роботи
XXVI з’їзду КПРС.
Комуністи,
весь колек
тив кафедри політекономії
гаряче схвалює і підтримує
миролюбиву
зовнішню і
внутрішню політику партії,
спрямовану на
підвищен
ня народного добробуту.
Великі і серйозні завдан
ня по вивченню і пропаган
ді матеріалів XXVI з ’їзду
партії стоять зараз перед
викладачами суспільних на
ук. Усвідомлюючи це, кому
ністи нашої кафедри в дні
роботи
з’їзду
вирішили
розробити заходи по вив
ченню і пропаганді
його
матеріалів. Такі заходи бу
ли підготовлені, обговоре
ні і затверджені на
засі
данні
кафедри.
Заходи
охоплюють
широке
коло

схвалю єм о

питань. Зокрема, по учбо
во-методичній роботі пе
редбачається, щоб всі ви
кладачі широко використо
вували рішення і матеріали
з’їзду на лекціях і семіна
рських заняттях, Плануєть
ся переробка кафедраль
ного фонду лекцій, розроб
ка
наочних
посібників і
слайдів, які відображали б
перспективи розвитку ра
дянської
економіки в XI
п’ятирічці і на період
до
1990 року, переоформлен
ня стендів, По ідейно-вихов
ній роботі плануємо орга
нізувати і провести декіль
ка конференцій по матеріа
лах з’їзду для студентів, а
також населення міста і об
ласті, прийняти участь в ле
нінському заліку в комсо
мольських організаціях.
Деякі заходи проведено.
Так, в гуртожитку № 3 ми
провели вечір запитань і від

ВЧАТЬСЯ МАЙБУТНІ

ЗОДЧІ
У вересні 1979 року в на
шому інституті було ство
рено студентське проектноконструкторське бюро. Йо
го мета — навчити студен
тів виконувати реальні про
екти. За період існування
СПКБ, колектив розробив
корпус інженерно - будіве
льного факультету, який у
вересні минулого року був
зданий в експлуатацію. Сту
дентське проектно - конст
рукторське бюро також про
ектувало аудиторно - лабо
раторний корпус інституту,
житловий будинок на 90
квартир і ряд інших об'є
ктів.
Тепер колектив СПКБ на

раховує 17 чоловік штат
них працівників і 50 -сту
дентів інженерно - будіве
льного факультету.
Найближчим часом перед
бюро стоїть завдання залу
чити до роботи близько 200
студентів різних факульте
тів. В колективі багато перспективних інженері і тех
ніків, які мають достатній
досвід і можуть виконува
ти поставлені перед ними
складні завдання. С еред
них старший інженер Мель
ник В, Я., старший- технік
Бурштейн С. С, та інші,
І. ГЛУШКОВ,
начальник СПКБ.

Цей знімок наш фотокореспондент зробив в час зи
мової екзаменаційної сесії. Василь Присяжнюк і Тетя
на Кравчук задоволені — семестр пройшов у напруже
ній праці, програмовий матеріал засвоєний, а тому в
залікових книжках з'явились «п'ятірки».

повідей, присвячений закін
ченню роботи XXVI з’їзду
партії.
Викладачі кафедри
відповіли на
запитання з
різних аспектів зовнішньої і
внутрішньої політики КПРС.
Враховуючи, що вечір ви
кликав
інтерес студентів,
вирішено
подібні заходи
проводити періодично.
Важливим напрямом вив
чення і пропаганди матеріа
лів з’їзду є студентські на
укові роботи. На традицій
ну обласну студентську на
укову конференцію кафед
ра готує 55 рефератів
на
найбільш
актуальні соціа
льно економічні теми, в то
му числі 8 рефератів с тудентів-вечірників.
Наприк
лад, студентка
вечірнього
факультету Никіфорова Л.
пише наукову
працю на
тему: «Деякі питання удос
коналення планового керів

ництва
е к о н о м ік о ю
СРСР
в
світлі
рішень
XXVI
з’їзду
КПРС»,
а
студенти
цього ж факуль
тету
Безверхній І. і Малик М. у співавторстві д о сліджують
проблему
росту
ефективності
підготовки і
використання
кваліфікова
ної робочої
сили в світлі
рішень XXVI з ’їзду КПРС.
Особливу увагу звертаємо
на якісь студентських науко
вих праць з таким розра
хунком,
щоб
найкращі з
них рекомендувати на IX
Всесоюзний
конкурс сту
дентських наукових праці?
з суспільних
наук, історії
ВЛКСМ і міжнародного мо
лодіжного руху, присвяче
ний XXVI з 'їзду КПРС.
Викладачі і співробітники
кафедри політичної еконо
мії докладуть всіх зусиль
щоб намічені
заходи по
вивченню і пропаганді ма
теріалів XXVI з ’їзду партії
виконати.
Л. ІГНАТОВ,
партгрупорг
кафедри

ДО ПОСЛУГ СТУДЕНТІВ
Юнаки і дівчата схили
лися над книгами, уважно
вчитуються в
матеріали,
занотовують в зошити го
ловні думки творів, стиха
перемовляються,
обміню
ються думками. Читальний
зал кафедр суспільних на
ук майже завжди перепов
нений. Та це й не дивно,
адже тут створено всі умо
ви для роботи студентів.
Книжковий фонд складає
26,6 тис, примірників, Про
тягом семестру працівники
читального залу
роблять
майже 50 тис, книговидач,
що свідчить про значний
обсяг виконуваної роботи.
В центрі уваги працівни
ки читальні тримають про
паганду творів
класиків
марксизму-ленінізму, мате
ріалів партії і уряду, праць
Л, І. Брежнєва, літерату
ри про революційні, бойові
і трудові традиції радянсь
кого народу.

Напередодні з’їзду пра
цівниками залу б|ули про
ведені теоретичні конферен
ції на теми: «Жити, вчитися
і працювати по-ленінськи,
по-комуністичному», «Фор
мування марксистсько-ленін
ського світогляду трудящих
— найважливіше завдання
комуністичного виховання».
У дні роботи з’їзду підго
товлено книжкові виставки:
«XXVI з’їзду КПРС — са
мовіддану працю, ентузіазм
і творчість », «Нові горизон
ти комуністичного будівницт
ва », ряд книжкових виста
вок готуються у ці дні.
Необхідно в і д з н а ч и т и
кращих бібліотекарів нашо
го читального залу 3. У.
Постнікову, Л. М. Клетну,
К. Д. Климовицьку,. які
уважно ставляться до за
питів студентів.
Л. КОСАКІВСЬКА,
старший бібліотекар.

11 березня 1981 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2, стор.

ГОЛОВНА ЛАБОРАТОРІЯ
В інженерно - будівельно
му корпусі
організується
абонемент і читальні зали на
100 посадочних місць, що
складає 37 процентів від
усіх посадочних місць в чи
тальних залах бібліотеки.
Два рази на місяць в біб
ліотеці організуються інфор
маційні перегляди нової лі
тератури, а між перегляда
ми — книжкові виставки.
Літературу, відсутню у
фонді бібліотеки, можна за
мовити по міжбібліотечному
абонементу. В будь-якому
відділі бібліотеки читач мо
же отримати кваліфіковану
допомогу в пошуці необхід
ної літератури.
Багато сил та енергії в
розвиток бібліотеки вкла
дає її колектив, в якому
трудяться Щегоцька Марія
Миколаївна
організатор
та керівник бібліотеки до
1972 року, Беспалова Лідія
Степанівна, Деренівська Ні
на Іванівна, Єфімова Ніна
Степанівна, комуністи Герасимчук Надія Феодосівна

Науково - технічна біб
ліотека інституту організо
вана в 1960 роді. На 1 січ
ня 1961 року в її фонді на
лічувалось понад 5 тисяч
друкованих одиниць.
На сьогоднішній день —
це велика бібліотека, яка
складається з п'яти відді
лів: комплектування та об
робки літератури, обслуго
вування читачів, довідковобібліографічного, науковотехнічної
інформації та
книгозберігання.
До послуг читачів представлені: фонд, в якому є
390 тисяч книг, брошур,
журналів на російській та
іноземних мовах, інформа
ційних та неопублікованих
матеріалів, дисертації та ін
ші матеріали; два абоне
менти, учбовий на науко
вий читальні зали для сту
дентів молодших та стар
ших курсів і працівників
інституту, періодичних та ін
формаційних видань, суспі
льно - політичної літерату
ри, кімната каталогів і кар
ток.

НАШ
Чотири роки тому, коли
постало питання: «Ким бу
ти?», я вибрала факультет
автоматики і обчислюваль
ної техніки Вінницького по
літехнічного інституту. Ду
маю, що не випадково. Я
раніше багато чула про цей
факультет, а тепер можу
сказати, що він захоплює
багатьох юнаків, і дівчат.
Факультет автоматики і
обчислювальної техніки вва
жається одним з провідних
в нашому інституті, Студен
ти оволодівають навиками
інженерів за двома спеціаль
ностями: «Автоматика і те
лемеханіка» та «Електрон
но-обчислювальні машини».
Вся діяльність викладачів
спрямована не лише на під
готовку
спеціалістів за
програмою вузу, але й на
приваблення до
наукової
роботи, на виховання всебіч
но розвинених людей —
майбутніх будівників кому
нізму.
Багато зусиль і творчості
у
викладанні і розвитку

Капкіна Наталія К о стян 
тинівна.
В колектив бібліотеки
влились такі сумлінні лю
ди, ик Большего Валентина
Семенівна, Косаківська Люд
мила Максимівна, Дубова
Ганна Матвіївна, Меркулова Таїсія Михайлівна, Кова
ленко Світлана Євгенівна,
Шабурова Олександра Іллінічна, Сахно Людмила Іва
нівна, Мороз Тетяна Матві
ївна, Воронцова Тетяна Дми
трівна і інші.
Добре працює і наша мо
лодь, яка складає майже
50 процентів всього колекти
ву бібліотеки. Це комсомо
льці Кондратюк Тетяна, Малстіна Людмила, Большего
Людмила та інші.
За 1980 рік обсяг конти
нгенту студентів бібліотеч
ним обслуговуванням досяг
99,6 процентів, а студентів
стаціонарного відділення —
100 процентів, придбано
38537 примірників нової лі
тератури.

В результаті активної пропаганди літератури до 110річниці з дня народження
В. І. Леніна, до 35-річчя
Великої Перемоги, назу
стріч XXVI з'їзду КПРС та
іншим подіям року, а та
кож в допомогу учбовому
процесу та НДР інституту
видано читачам 435 тис. оди
ниць томів в т .ч . ви
дано 135 тис. одиниць сус
пільною - політичної літера
тури, що складає 31,1 про
центів до загальної книго
видачі, організовано 157 те
матичних книжково - ілюст
ративних виставок, проведе
но 13 оглядів літератури і
ряд інших заходів.
Для активної пропаганди
книги потрібні сучасні кни
жкові вітрини, засоби меха
нізації та автоматизації,
гарний спецодяг.
(
Напевно вказані проблеми,
будуть вирішені в 11-й п'я
тирічці з вводом в експлуа
тацію нового учбового кор
пусу і побудованої в ньо
му бібліотеки.

ФАКУЛЬТЕТ

науки, удосконаленні учбо
вого процесу прикладають
вчені нашого факультету.
Серед них заслужений діяч
науки УРСР, доктор тех
нічних наук, професор Іван
Васильович Кузьмін, який
створив наукову школу по
контролю й управлінню і
підготовив близько 30 док
торів технічних наук і по
над 70 кандидатів техніч
них наук. Завідуючий ка
федрою, доктор технічних
наук, професор В. Т. Маліков організував наукову
школу по розробці і дослід
женню приладів і устано
вок контролю матеріалів і
виробів.
Під керівництвом завіду
ючого кафедрою обчислю
вальної техніки доктора тех
нічних
наук,
професора
О. П. Стахова розвивається
новий напрямок в науці —
алгоритмічна теорія вимі
рювання, розробляється но
ва система нумерації.
Серйозними проблемами всфері мікроелектроніки зай

мається кафедра електрон ного господарства СРСР і
них приладів під керівницт УРСР. За участю студентів
вом
доктора
техніч опубліковуються
наукові
них
наук,
професора статті, захищаються заявки
В. С. Осадчука, Великою на авторські винаходи.
повагою у студентів корис- . Ось уже на протязі бага
туються декан факультету, тьох років факультет зай
кандидат
технічних наук, має провідне місце по ус
доцент В. М. Лисогор, за пішності. Студенти борють
ступники декана, кандида ся під девізом «Ні одного
ти технічних наук В. Ф. відстаючого поряд». У нав
Кабаненко і О. С. Васюра, чанні,
відпочинку, у сту
доценти Ю. П. Харитонен- дентських будівельних заго
ко, І. Я. Хаїмзон і багато нах — всюди відчувається
інших викладачів, на чиїх ентузіазм молодих, всюди
лекціях панує завжди діло невтомно б’ється пульс жит
ва атмосфера.
тя
і творчості майбутніх
На нашому факультеті на будівників комунізму. Во
вчається 870 студентів. Біль ни активно перетворюють в
ше половини з них займає життя девіз: «Свій інститут
ться науковими досліджен — своїми руками».
нями. Про це свідчать баУміло і цікаво організу
гаточисленні доповіді на вати час — одна з харак
обласних науково-технічних терних рис юнаків і дівчат
конференціях, участь у все нашого факультету. Безпе
союзних і республіканських речно, що їх студентські
конкурсах, на яких найкра роки назавжди залишаться
щі роботи неодноразово від для них найкращими рока
значались дипломами і гра ми життя.
мотами. Серед них дипломи
О. ЮДЕНКО,
Виставок досягнень народ
студентка.

У ПАМ 'Я ТІ НАРОДНІЙ
«Шевченко з нами, Шевчен
ко навіки увійшов у нашу
сім’ю велику, вільну, нову».
М. Т. РИЛЬСЬКИЙ.

З іменем Т. Г. Шевчен
ка пов’язані кращі традиції
української
та російської
літератури, образотворчого
мистецтва, суспільно - полі
тичної
думки й сторінки
боротьби трудящих проти
царського самодержавства.
Глибокий реаліст і переко
наний інтернаціоналіст він,
як і М. Чернишевський,
О. Герцен, М. Добролюбов,
М. Некрасов, був предтечею
появи української і росій
ської соціал - демократії,
палким поборником одвіч
ного братерства насамперед
трьох братніх народів —
українського, російського й
білоруського. Своє місце в
літературному, мистецькому
й громадському житті Коб
зар чітко визначив, коли
писав: «Людей закованих
моїх убогих, наших... Возве
личу малих отих рабів німих! Я на сторожі коло їх
поставлю слово».
Ще при житті, поета пе
редові мислителі, літерато
ри, митці високо цінили ре

волюційність слова, народ
ність творчості й всупереч
заборонам царських сатра
пів прагнули
увічнити в
пам’яті народній його об
раз. «Він великий тим, —
підкреслював О. Герцен, —
що є цілком народний пи
сьменник, як наш Кольцов,
але він має набагато біль
ше значення ніж Кольцов,
оскільки Шевченко є також
політичним діячем і висту
пає як борець за свободу».
У свою чергу М. Добролю
бов писав: «Він вийшов з
народу, жив з народом і
не тільки думкою, а й об
ставинами життя був з ним
міцно і кровно зв’язаний».
Передові російські й ук
раїнські митці прагнули
увічнити образ Т. Шевчен
ка в літературі, живописі,
монументальній скульптурі,
музиці. Серед них відомий
російський скульптор М. Микешин, щирий приятель Коб
заря вже на початку 1860 р.
робить таку першу спробу,
коли розробляв пам’ятник
на честь 1000-ліття Росії, в
1872 році повторює запо
вітну мрію, проектуючи па
м’ятник Богданові Хмель
ницькому для Києва і на

«За инженерные кадры» —
БЮ 01262. Зам. 976.

М. АФАНАСЬЄВА,
зав, бібліотекою,

решті, в 1890 році, коли*
працював над монументом
для Катеринограду. Проте
царські сатрапи нагадували
скульпторові резолюцію
Олександра II на першому
проекті пам’ятника: «Изображение Гоголя сохранить, а
Шевченко, допущенное произвольно, исключить».
Над
увічненням образу
Шевченка, в різні періоди
працювали
художники
Г. Честаківський, І. Сошенко, Г. Псьол, К. Трутовський, М. Мурашко, І. Крим
ський, І. Рєпін, М. Баширов, Яків де Бальмен —
перші
ілюстратори «Коб
заря», а
також відомі
скульптори — Ф. Каменський, Р. Бах, Б. Едуарде,
академіки П. Забіла, Л. Позен, В. Беклемішев та інші.
Виконаний останнім б’юстпам’ятник Кобзареві неле
гально було поставлено в
1890 році в Харкові, який
вважається найпершим, па
м’ятником Т.
Шевченкові
на Україні і в світі.
Наперекір царським за
боронам
1909—1913 ро
ках відбулося чотири між
народні конкурси за участю
найвидатніших скульпторів

орган парткома,

ДО РІЧНИЦІ з дня
' НАРОДЖЕННЯ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА

на кращий проект пам’ят
ника для Києва: розгля
нуто 164 проекти, зібрано
серед народу на втілення
кращого з них в матеріалі
більше 170 крб. Принципо
ву оцінку антинародній по
літиці уряду щодо вшану
вання пам’яті Кобзаря д ав
у 1914 році В. І. Ленін:
«Заборона вшанування Шев
ченка була таким чудовим,
прекрасним
на
рідкість
щасливим і вдалим заходом
з точки зору агітації про
ти уряду, що кращої агіта
ції і уявити собі не можна».
Активну боротьбу за увіч
нення пам’яті Кобзаря вели
також
трудящі
нашого
краю — колишньої поділь
ської губернії. В різні ро
ки тут жили, працювали і
пропагували
революційні
ідеї Т. Шевченка, зокрема
І .Сошенко, К. Стеценко,
П. Чайковський, А. Свидницький, М.
Леонтович,
О.
Новаківський, відомий
російський поет-революціонер, автор слів пісні «Замучен тяжелой неволей»
Г. Мачтет та інші. Тільки
в 1908 р. на пам’ятник Коб
зареві
зібрано пожертву
вання: у Балтянському по

Юнаки і дівчата нашого інституту віддають багато
сил і старання, щоб вивчати свої любимі науки, стати
справжнім, грамотним спеціалістом, принести в май
бутньому користь своїй Батьківщині.
Та не лише в лекційних залах і лабораторіях прово
дять свій час студенти. Після, закінчення занять кожен
з них знайде собі справу до душі. Немало молоді за
хоплюється науковою роботою, до їх послуг — сучасні
лабораторії. А Галина Кучко і Наталія Сівець, яких
ви бачите на цьому
знімку, закохані в мистецтвоСвоїми виступами на сцені вони приносять задоволення
своїм товаришам по навчанню, викладачам інституту.

ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ
Важлим етапом навчаль
но-виховної роботи є тре
тій трудовий семестр. Пра
цюючи в студентських бу
дівельних-загонах пліч-опліч з робітниками і кол
госпниками студенти - полі
техніки набувають досвіду
колективної праці і твор
чості, закріплюють на прак
тиці знання, виховують в
собі активну життєву пози
цію.
Щорічно
поновлюється
склад загонів, але незмін
ним залишаються традиції
самовідданої
праці, духу
романтики і дружби.
Згідно плану в інституті
в 1981 році формується 14
будівельних і один сільсь
когосподарський загін. З
числа студентів IV курсу
енергетичного
факультету
створюється
студентський
спеціалізований загін для
будівництва лінії електро
передач.
В цьому році школу трудового виховання і ідейно-

політичного
загартування
пройдуть біля 500 студен
тів. Вони будуть працювати
на комсомольських ударних
будовах і сільського будів
ництва, внесуть свій ваго
мий вклад у здійснення
комплексної програми р о з 
витку Тюменської області-,
проведуть активну громад
сько-політичну, культурномасову і спортивну роботу.
Багато сьогодні невідклад
них справ у членів підго
товчого штабу СБЗ-81. По
чалося навчання команди
рів і комісарів студентських
загонів. Попереду — профе
сійне навчання, заняття по
техніці безпеки, договірна
кампанія. Трудовий семестр
не за горами. Його успіх
закладається вже сьогодні.
Про це повинен знати кож
ний боєць будівельного за
гону.

віті — 18 крб., Брацлавському — 124, Вінницькому
— 160, Гайсинському — П,
Могилівському — 24, Ямпільському — 23 крб,
а
всього 903 крб.
Тільки з перемогою Вели
кого Жовтня завдяки дек
рету В. І. Леніна
від
12.IV.1918. року «Про пам 'ятники республіки»,: що
увійшов в історію як ленін
ський декрет монументаль
ної пропаганди вперше в
Москві і Петрограді (1918)
були споруджені пам’ятни
ки Т. Г. Шевченкові. В різ
них містах і селищах краї
ни, зокрема Києві, Харко
ві, Каневі, Москві, Одесі,
Ленінграді та інших містах.
Трудящі Радянського Ка
захстану, де колись відбу
вав солдатчину поет, вва
жають українського Кобза
ря своїм національним пое
том і художником: тут йо
го іменем названо більше
50 установ, вулиць і органі
зацій ,понад 20 шкіл, кінотеатрів, бібліотек, навчаль
них закладів, а по Аму-Дар’ї курсує теплохід «Тарас
Шевченко»,
З ініціативи Радянсько
го уряду в 60-х роках 100річчя з дня смерті і 150річчя з дня
народженая
Т. Г. Шевченка відзнача
лися ЮНЕСКО у всесвіт

ньому масштабі.
Увічнюючи
безсмертний
геній українського Кобза
ря, нині радянська Шев
ченкіана нараховує понад
150 монументальних пам’ят
ників, його іменем названо
майже 600 колгоспів і 50
промислових
підприємств,
понад 190 населених пунк
тів і 720 вулиць, 5 вузів і
майже 200 театрів, будин
ків культури, шкіл, бібліо
тек і парків відпочинку. З
них
лише на Вінниччині
під охороною держави зна
ходяться майже 10 пам'ят
ників і пам’ятних знаків,
іменем Т. Г. Шевченка на
звано більше 100 вулиць,
понад 20 населених пунк
тів і стільки ж колгоспів та
установ.
Нині
нетлінний
образ
Т. Г. Шевченка в мармурі
й граніті став прапором бо
ротьби за революційне пе
ретворення світу, соціальне
й національне визволення
уярмлених народів, прапо
ром інтернаціональної єд
ності трудящих.

о. поляков,
зам. секретаря комітету
комсомолу.

І. СЕРЕДЮК,
завідуючий
кабінетом
кафедри марксистськоленінської філософії.
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За дальший розвиток
методичної роботи
Визначні завдання постав
лені перед радянською ви
щою школою в ностанові
«Основні напрями економіч
ного і соціального розвитку
СРСР на 1981—1985 роки і
на період до 1990 року» і а
постанові ЦК КПРС і Ради
Міністрів СРСР «Про даль
ший розвиток вищої школи
і підвищення якості підго
товки сйеціалістів».
Підготовка
спеціалістів
для народного господарст
ва, в якій би були орга
нічно поєднані професійна
майстерність, широка науко
ва ерудиція . і глибока ко
муністична переконаність —
такий найважливіший обо
в’язок працівників вузів, і
в першу чергу професорсь
ко-викладацького складу.
Для того, щоб якісно ,і
ефективно виконати ці зав
дання, необхідно постійно
удосконалювати шляхи і ме
тоди навчання студентів, по
ліпшувати навчально-вихов
ний процес в цілому і удос
коналювати навчальну і на
вчально-методичну роботу.
За останні три роки ми
нулої п’ятирічки в цьому
напрямку була проведена ве
лика робота; обладнаний на
вчально-методичний кабінет
інституту, як
центр всієї
методичної роботи, удоско
налена структура і активізо
вана робота методичної ра
ди інституту, організовані і
активно працюють постійно
діючі загальноінститутські
семінари для викладачів —
психолого-педагогічний і з

На факультеті автома
тики і обчислювальної тех
ніки немало відмінників. В їх
числі студент четвертого
курсу Володимир Гель,
Головну заповідав — вчи
тися на відмінно — Воло
димир виконує свято. Крім
того
закохаций у
свою
майбутню спеціальність сту
дент жодної
хвилини не
втрачає марно. Під керівни
цтвом кандидата наук В. П.
Кожем'яко він наполегливо
займається технічною твор
чістю, бере активну участь
у створенні різних пристро
їв, які захищені авторськи
ми свідоцтвами.
Д о улюбленої справи Во
лодимир залучає своїх май
бутніх колег, коли в інсти
туті проходять «дні відкри
тих дверей», він цікаво роз
повідає
абітурієнтам про
свій факультет, свої кафед
ри і лабораторії.
На знімку: В. Гель.

основ програмування і за
стосування ЕОМ в навчаль
ному процесі, щорічно про
водиться конкурс на кра
щого лектора кафедри, фа
культету, інституту. Стало
вже традицією щорічно про
водити науково - методичні
конференції з питань вузівської педагогіки, на ка
федрах розроблені і продов
жують
удосконалюватись
навчально-методичні комп
лекси.
Розроблені і впроваджую
ться Положення про кафед
ру, факультет, про управ
ління самостійною роботою
студентів, про видавницьку
діяльність.
Так, якщо в 1978 році в
інституті було видано 35
найменувань навчально-ме
тодичної документації, то в
1980 р. — 122, а за планом
1981 р. намічається
здати у видавництво 233
(найменувань. Помітно по
жвавилась робота кафедра
льних методичних семінарів,
поліпшилось проведення від
критих і проблемних лек
цій. В
інституті роз
роблена і впроваджується
система управління методич
ною роботою, на кафедрах
проводиться робота по за
стосуванню в навчальному
процесі елементів проблем
ного навчання і ділових ігор.
За станом методичної ро
боти серед кращих слід
назвати кафедри енергетики
(зав. кафедрою доц. Налбандян Д. Б.) електричних
станцій (доц. Кутін В. ’М.),

Вивчаємо матеріали X X V I з'їзду КПРС

теоретичної механіки (доц.
Земляков Б. А.), обчислюва
льної техніки (проф. Сгахов О. П.), радіотехнічних
пристроїв (доц. Рудницький
Б. Л.), охорони праці (доц.
Кобевник В. Ф.), суспіль
них наук.
Однак в 11 п’ятирічці нам
слід ще більш удосконали
ти методичну роботу. Не
обхідно рішучіше впровад
жувати в навчальний про
цес методи
проблемного
навчання і ділових ігор, під
вищити якість проведення
кафедральних
методичних
семінарів, відкритих занять,
здійснити комплекс заходів
по управлінню самостійною
роботою студентів. Необхід
но також активізувати робоботу і підвищити роль сек
цій методичної ради, мето
дичних комісій факультетів.
Вирішення комплексу зав
дань по удосконаленню ме
тодичної роботи в інституті
сприятиме подальшому під
вищенню якості підготов
ки спеціалістів для народно
го господарства країни і бе
зумовному виконанню зав
дань, поставлених партією і
народом перед радянською
вищою школою. Виконати з
честю ці завдання — пат
ріотичний обов’язок педаго
гічного колективу інституту.
М. ІВАНОВ,

проректор по навчальній
роботі.
3. ГРОЗНИЙ,

голова навчально-мето
дичної комісії.

З радісним хвилюванням
радянські люди слідкували
за роботою X X V I з'їзду
КПРС. А в ці дні студенти,
викладачі, співробітники на
шого інституту ще і ще раз
вчитуються у Звітну допо
відь ЦК К П Р С /з якою ви
ступив Л. І. Брежнєв, ос
мислюють ті глибокі думки
і положення, що висловлені
у цьому видатному документі творчого марксизмуленінізму.
Кафедри суспільних наук,

первинна організація това
риства «Знання», викладачі
всіх кафедр активно вклю 
чилися в пропаганду мате
ріалів партійного форуму.
Пожвавилася лекційна про
паганда, викладачі інститу
ту в складі лекторських
бригад обкому партії пос
тійно виїжджають в райони
області, де зустрічаються в
трудових колективах, роз'яс
нюють робітникам і колгосп
никам матеріали партійного
з'їзд у.

У читальних залах інститу ту, в ленінських кімнатах
гуртожитків красиво оформ
лені виставки періодичних
видань, проводяться обго
ворення матеріалів з'їзду,
вечори запитань і відпові
дей.
На знімку (зліва напра
во):
студенти
Дмитро
З щук, Ірина
Михайліна,
Ахмед Шехаб і Лахбіб З а хрі вивчають матеріали партійного з'їзду.

НАГОРОДА ЗОБОВ'ЯЗУЄ
Наш
інститут
приймає
участь у Всесоюзному соціалістичному змаганні ко
лективів вищих навчальних
закладів
системи Мінвузу
СРСР.
12 лютого
1981 року на
Колегії МВ і С СО СРСР і
Президії ЦК
профспілки
працівників
освіти, вищої
школи і наукових закладів
були розглянуті матеріали
про підсумки Всесоюзного
соціалістичного
змагання
вищих
закладів
Мінеузу
СРСР за виконання і пере
виконання плану 1980 р о ку і

завдань 10 ї п’ятирічки.
За успішне виконання пла
ну економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 1983
рік і завдань десятої п ягирічки, підвищення ефекгивності і якості ідейно-вихов
ної, учбово - методичної і
науково - дослідної роботи,
підіготовку
висококваліфі
кованих
спеціалістів і до
сягнення високих показни
ків у Всесоюзному змаган
ні, наш інститут Постаново ю
колегії Мінвузу СРСР і ЦК
профспілки відзначений По
чесною грамотою Мінвузу

Радянського Союзу.
Хочеться сердечно поздо
ровити весь професорськовикладацький і учбово-до
поміжний склад, інженерів,
робітників і службовців, сту
дентів з цією великою наго
родою.
Тепер наші завдання по
лягають в тому, щоб /три
матися на досягнутому рів
ні і по результатах роботи
в 1981 році піднятися ще
на вищі рубежі.

О. КУЗЬМІН,
голова місцевого комі
тету.

ЛЕКЦІЙНА ПРОПАГАНДА—МАСАМ
На днях відбулося засі
дання правління товарист
ва «Знання» інституту, де
було
поставлено питання
«Про завдання вузівської
організації по пропаганді
матеріалів і рішень XXVI
з’їзду КГІРС і XXVI з'їз
ду.
Компартії
України».
Слухали також звіт про ро
боту
бюро
товариства
«Знання» енергетичного фа
культету по виконанню по
станови ЦК КПРС «Про
дальше поліпшення ідеоло
гічної, політико - виховної
роботи».
На засіданні йшла роз
мова про необхідність удо
сконалення роботи органі
зації «Знання» інституту,
про глибоке вивчення мате

ріалів і рішень XXVI з'їзду
партії і організації їх вив
чення трудівниками міста
і районів області
Інститутська організація
товариства «Знання» повин
на надати допомогу пар
тійним організаціям
про
мислових підприємств, кол
госпів і радгоспів у вико
нанні завдань, поставлених
в рішеннях
XXVI з’їзду
КПРС. На засіданні б|ули
накреслені заходи для ак
тивізації лекційної пропа
ганди товариства «Знання»
інституту шляхом широко
го використання всіх форм
пропаганди суспільно-полі
тичних і природничих знань,
проведення циклів лекцій,
тематичних
вечорів і ін.

Потрібно ширше залучати
професорсько-викл адацький
склад інституту для актив
ної участі в цій роботі.
Правління
вказало на
недостатню роботу
бюро
товариства «Знання» фа
культету автоматики і об
числювальної техніки.
В роботі правління взяли
участь члени
парткому.
Прийнято рішення мобілізу
вати професорсько - викла
дацький склад інституту
активно включитись в робо
ту по пропаганді матеріалів
і рішень XXVI з’їзду партії.
Б. ЗЕМЛЯКОВ,
голова правління «Знан
ня».

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

Вітаєм о

20 березня 1981 року.

ювіляра

Д О Л І Щ А С Л И В О Ї Ц В ІТ
М’яке і приємне світло на
стільної
лампи огорнуло
кімнату. За письмовим сто
лом, заваленим книгами і
газетами, схилилася жінка.
На обличчя лягла втома, на
чолі невиразна тінь.
Н іна
Іванівна уважно
вчитується в статтю, час від
часу робить якісь помітки.
Завтра лекція в інституті, а
ввечері просять виступити
перед робітницями фабри
ки «Вінничанка».
Вже немало літ за плечи
ма, а Ніна Іванівна добре
пам’ятає
власне дитинст
во, теплі руки своєї матері,
рідне село на Київщині. Ди
тячі роки були нелегкі, бо
випали на лихоліття війни і
важкий
післявоєнний час
відродження. А потім був
Київський державний уні
верситет ім. Т. Г. Шевченка,
куди в туфельках з паруси
ни, в легкому
ситцевому
платтячку ввійшла сором
лива дівчина.
Рідні і знайомі були не
дуже здивовані тим, що пі
шла вчитися на філософсь
кий факультет. Не всі зна
ли, що то таке. П’ять ро
ків
навчання промайнули
швидко. Вчення Платона і
Арістотеля, Гегеля і Фейєрбаха, а головне геніальні
ідеї Маркса, Енгельса і Ле
ніна студіювала ця дівчина
з чудового придеснянського
села. Тут, в університеті,
Ніна вступила до лав Ко
муністичної партії.
— Потім, — пригадує Ні
на Іванівна, — вийшла за
між, за журналіста. Поїхали працювати в Тернопіль
ську область. Доручили ме
ні викладати в зооветеринар
ному технікумі одразу три
предмети:
історію СРСР,
історію КПРС і політеконо
мію. Нічого, управлялася.
Мабуть, допомогли в цьому
знання, які одержала в уні

верситеті, а головне бажан
ня працювати. Там народила
сина Юрка. Олег з’явився
вже потім...
Коли мова заходить про
дітей, в голосі Ніни Іванів
ни чується особливе хви
лювання. Нелегко бути маті
р’ю, викладачем, виконувати
велику громадсько-корисну
роботу.
В 1958 році Ніна Іванів
на з сім’єю переїхала у

Вінницю. З того часу ви
кладала філософію в медич
ному інституту ім. М. І. Пи
рогова, і' ось вже дванад
цятий рік — у політехніч
ному. Тут вона навчає май
бутніх інженерів історично
го матеріалізму, естетики,
етики і наукового комуніз
му. Написала і захистила
кандидатську
дисертацію,
стала кандидатом філософ
ських наук, доцентом, про

водить велику науково-ме
тодичну і суспільно-політич
ну роботу.
Якось зайшла мова про
захоплення.
— Люблю, читати худож
ню літературу, кіно, музику,
— посміхається Ніна Іванів
на, — а тепер бабуся і ба
гато часу потрібно приді
ляти своєму внуку Гені.
...Ранок. Ніна Іванівна
поспішає в інститут.
Повесняному світить сонце. На
дворі березень, весна бере
своє. В цьому місяці її день
народження, виповнюється
п’ятдесят.
Залунав мелодійний сиг
нал, сповістив, що перерва
закінчилася. Заходимо до
лекційного залу. Студенти
дружно піднялися, привіта
лися. Ніна Іванівна назва
ла тему заняття. Всі уваж
но слухають, занотовують.
Здається, лекція прочитана
непогано, але Ніна Іванівна
не зовсім задоволена. Це і є
характерна риса Н. І. Корицької —- ніколи не зупи
нятися на досягнутому, пос
тійно підвищувати свою ви
кладацьку майстерність.
Минулого року в конкурсі
на кращого лектора вона
вийшла переможцем. За ви
сокі показники у виконан
ні соціалістичних зобов’я
зань Ніна Іванівна занесе
на на інститутську Дошку
пошани.
Закінчилися заняття, Ні
на Іванівна поспішає на
засідання партбюро машино
будівного факультету, де
вона заступник секретаря
партійної організації по
ідеологічній роботі. Там та
кож клопотів вистачає. І
скрізь треба встигнути, все
зробити.
Тож успіхів Вам, Ніно
Іванівно, щастя і радості’
В.

Готуємось до конференції
В нашому інституті 23- 26
березня
проходитиме об
ласна науково-технічна кон
ференція. На ній
будуть
підведені підсумки дослід
жень,
розробок і впро
вадження досягнень техніч
них, природничих і суспіль
них наук в народне госпо
дарство.
Конференція присвячена
форуму
комуністів нашої
країни. Вже складена і від
друкована програма конфе
ренції, тези доповідей, ви
значено порядок роботи.
Пленарні засідання будуть

проходити в актовому залі
23 і 26 березня, початок о
14 год. 15 хв., секції працю
ватимуть 24 і 25 березня.
На першому
пленарному
засіданні секретар Вінниць
кого обкому
партії А. П.
Нехаєвський розповість про
проблеми прискорення на
уково-технічного прогресу
на Вінниччині в світі рішень
XXVI з'їзду КПРС.
Ректор інституту, профе
сор Кузьмін І. В. доповість
про підсумки науково-дос
лідної роботи в інституті і
завдання по
дальшому її

Н аш і

Протягом шести років при
нашому інституті діє під
готовче відділення. За цей
час, через цю форму нав
чання пройшло 1140 чоло
вік — робітники, КОЛГОСП
НИКИ, демобілізовані воїни.
Це, здібні і талановиті мо
лоді люди. Так, серед 104
випускників інституту мину
лого року, 14 колишніх
слухачів відділення отри
мали дипломи з відзнакою.
Це, зокрема, В. Чечєль,В. Черепков, Ю. Кравцов,
І. Котов, С. Дубровський,
І. Тарасюк та інші.
На підготовче відділення
інституту
направляються
кращі робітники і колгосп
ники — ударники руху за
комуністичну працю, пере
можці соціалістичного зма
гання, члени КПРС. Вони і
тепер попереду у навчанні і
праці. Наприклад, Г. Суковська, А. Січкар, В. Цибровсьський успішно навчаються,

вони передовики соціаліс
тичного змагання.
Понад двісті робфахівців
у цьому році сіли за пар
ти. Багато з них працювало
на підприємствах легкої і
важкої індустрії міст об
ласті. Н. Височенко з вироб
ничо-художнього об’єднання
«Вінничанка», П. Кугай з
Калинівськото машинобудів
ного заводу, Г. Потоцька з
виробничого швейного об’є
днання ім. Володарського,
Е. Солоний з електротехніч
ного заводу і десятки ін
ших були
направлені на
навчання своїми підприємст
вами.
Це є свідченням турботи
партії і уряду про те, щоб
кращі представники робіт
ничої молоді одержали ви
щу освіту, стали висококва
ліфікованими спеціалістами.
В. ЛЕВЧЕНКО,
доцент, зав. підготовчим
відділенням.

ВИСОКІ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Колектив СКТБ «Модуль»
прийняв соціалістичні зобо
в’язання на 1981 рік, пер
ший рік одинадцятої п’я
тирічки. Головною їх ри
сою є те, що взяті зобов’я 
зання чіткі і конкретні. На
приклад, виробничий план
збільшити з 1826,3 тисяч
карбованців у 1980 р. до
2220 тисяч карбованців на
1981 р., що складає 121,5
процента.
Соціалістичні зобов’язан
ня передбачають економію
матеріалів і палива до 2
тонн, застосувати у вироб
ництво до ЗО раціоналіза

торських пропозицій з зага
льним економічним ефектом до 25—30 тисяч карбован
ців, підтримати традицій
ний почин «Завод — своїми
руками», збільшити на 40
—50 робочих місць для
конструкторів і ін.
Отже, перед колективом
СКТБ «Модуль» в 1981 ро
ці стоять складні і відпо
відальні завдання і успішне їх
виконання буде вкладом у
перетворення в життя на
креслень XXVI з’їзду КПРС.
О. КИСЕЛЬОВ,
голова місцевкому СКТБ
«Модуль».

Оволодівають знаннями

розвитку в 11 п’ятирічці.
В
роботі
конференції
братимуть участь викладачі
інституту, наукові працівни
ки, інженерно-технічні пра
цівники підприємств і орга
нізацій міста і області.
На 13 секціях і 9 підсек
ціях буде заслухано близь
ко 450 доповідей і повідом
лень. Конференція підведе
підсумки роботи науковців
за роки X п’ятирічки і на
креслить завдання на нинішнє п’ятиріччя.

А. БАННІКОВ,
інженер НДСУ.

спортивні

рекорди
З
великим натхненням до 48 кг — Поліщук А.
пройшла інститутська зимо (ЕФ); до 52 кг — Лхмедов
ва Спартакіада, присвяче (ЕФ); до 57 кг — Діденна XXVI з’їзду КПРС.
ко А. (ЕФ); до 62 кг —
5-го березня закінчились йолтухівський І. (ІФ Б); до
змагання з боротьби самбо. 68 кг — Римар А. (ЕФ);
Впевнену перемогу
одер до 74 кг — Хутієв Т. (ІБФ );
жали самбісти енергетично до 82 кг — Шелест А. ЕФ);
го факультету (705 очок). до 90 кг — Аліжан«з X.
Друге місце здобули борці (ЕФ); до 100 кг — Вларадіотехнічного
факульте сенко П. (ЕФ); більш як
ту 528; третє
спортсмени 100 кг Карнаух В. (МФ).
інженерно-будівельного фа
Боротьба самбо—це п’ятий
культету (355 очок).
вид змагань Спартакіади.
Чемпіонами в вагових ка Позаду залишились лижні
тегоріях стали:
гонки, зимове
багатобор
«За инженерные кадры» —
РЮ 06015. Зам. 1063

осипчук.

КУЗНЯ МАЙБУТНІХ
СТУДЕНТІВ

ство ГПО, кульова стрільба, вільна боротьба.
За результатами всіх ви
дів місця між факультета
ми розподілились:
1 місце — ЕФ — 2006 очок
2 місце — РТФ — 1789
очок
3 місце — ФАОТ — 1187
очок
4 місце — ІБФ — 1045
очок
5 місце — МФ — 960 очок

Доцент кафедри промислового і цивільного будівництва, кандидат технічних наук
Г. С. Ратуїиняк читає курс лекцій з геодезії на інженерно-будівельному факультеті
для радянських і іноземних студентів. На лабораторних заняттях він допомагає сту
дентам оволодіти навиками роботи з сучасними геодезичними приладами і інструмен
тами, методами інженерних розрахунків у будівництві.
Свою науково-педагогічну роботу тов. Ратушняк поєднує з суспільно-корисною дія
льністю. В числі його громадських доручень — заступник декана по роботі з іно
земними студентами, член головної групи народного контролю, член методичної ради
інституту. Всі свої доручення Георгій Сергійович виконує добросовісно.
На знімку: консультацію проводить Ґ. С. Ратушняк.

О. КРАСНОВСЬКИЙ,
член комітету комсомо
лу.

орган парткома,
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2 3 Б Е Р Е З Н Я цього року в
нашому інституті р озпочала свою роботу облас
на науково - технічна кон
ференція, присвячена X X V I
з’їздові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу. З
доповіддю
«Дослідження,
розробка і
впровадження
досягнень технічних, приро
дознавчих і суспільних наук
в народне господарство Він
ницької області і завдання
дальшого розвитку в одинад
цятій п’ятирічці» виступив
ректор інституту, заслуже
ний діяч
науки і техніки
УРСР,
доктор
технічних
наук, професор І. В. Кузьмін. В роботі конференції
участь і виступив
зя
в
завід у ю ч и й промисловим від
ділом обласного комітету
партії тов. Кілікеєв І. О.
На конференції буде за
слухано
більш як п’ятсот
доповідей
співробітників
інституту та інших праців
ників підприємств та органі
зацій міста і області. В про
цесі підготовки конференції
оргкомітетами була зробле
на значна робота по фор
муванню
тематики. Впер
ше в практиці проведення
подібних конференцій вида
но тези і 170 доповідей, ві
дібраних оргкомітетом. Н а 
ступного дня, 24 березня,
розпочали свою роботу всі

ДІЛОВА

РОЗМОВА

АШ ОМ У
інституті
У Нчасто
відбуваються зу

Рішення
з'їзд у К П Р С —
в життя!
О . І. Вишневський,
Ф. X .
Д ж о с,
В. Д .
Гопак,
О . М .
Ворондов,
М . М . Арапов, Б. І. Пономаренко, В. О . Птущенко,
В. І. Черній, В. К. Шановський, О .. В. Колос, Л . І.
Голицький та інші.
Викладачі кафедр суспіль
них наук, на обласній науко
во-технічній
конференції
підбили підсумки наукової
роботи десятої п’ятирічки івизначили свої наукові зав
дання на майбутнє.

дванадцять секцій.
Науково-технічна конфе
ренція сприятиме дальшо
му розвитку наукових дос
ліджень, зміцненню зв’язку
вузу з навчальними закла
дами,
промисловими під
приємствами, впровадженню
в
народне
господарст
во
науково - дослідних
робіт, а також широкому
залученню
студентів
до
великої науки. Здійснення
цих важливих заходів доз

волить народному господар номічного інституту.
Секція розділилась на три
ству вирішувати
важливі
Б. Л ІХ Т Ц И Н Д Е Р ,
кафедри філософії,
проблеми в одинадцятій п’ я групи:
учений секретар конфе
політекономії, наукового ко
тирічці і в перспективі.
ренції, кандидат техніч
мунізму та історії К П Р С .
них наук, доцент.
24—25 березня засідала
Тематика доповідей різ
секція суспільних наук. З а  номанітна, але всі їх об’єд
В. О С ІП Ч У К ,
плановано
заслухати
60 нує загальний девіз «Рішен
викладач кафедри нау
наукових повідомлень вик ня X X V I з’їзду К П Р С — в
кового комунізму.
ладачів нашого інституту, а» життя!». З цікавими і зміс
На знімку: перед делега
також Вінницького медич товними доповідями з проб тами наукової конференції
ного інституту ім. М . І. Пи лем марксистсько - ленін виступає ректор інституту
філософії і соціоло І. В. Кузьмін.
рогова і Вінницького філіа ської
лу Київського торгово-еко гії виступили В. С. Буличев,
Фото В. Садловського.

ДОСЯГНЕННЯ І ТВОРЧІ ПОШУКИ
З Основних напрямах підкреслюється,
що однією, з найважливіших проблем в га
лузі природознавчих і технічних наук є
вдосконалення обчислювальної техніки, її
елементної бази і математичного забез
печення, засобів і систем збору, переда
чі і обробки інформації.
По розвитку наукових досліджень ка
федра обчислювальної техніки є однією з
провідних в інституті. На кафедрі розвива
ється ряд наукових направлень, перед на
ми стоять конкретні завдання: дальше
вдосконалення елементної бази обчислю
вальної техніки, підвищення її надійності
і здатності контролю.
Що в перспективі? Дослідження по ство
ренню нових принципів побудови оптоелектронних обчислювальних структур, які ве
дуться під керівництвом доцента В. П. Кожем’яко. Важливе прикладне значення ма
ють наукові розробки, що проводяться до
центами Н. П. Байдою, Б- Я Ліхтциндером,
A. М. Петухом, старшим викладачем Н. А.
Квіткою.
Широке всесоюзне і навіть міжнародне
визнання отримали дослідження по ство
ренню нових систем числення для ЕОМ на
основі чисел фібоначчі і «золотої» пропор
ції, які відіграють важливу роль в інфор
маційних, арифметичних схематичних ос
новах обчислювальної техніки. В цьому на
прямі кафедра здійснює успішне патенту
вання винаходів за кордоном. Нині у вось
ми країнах патентується вісімнадцять ви
находів. Отримано 25 патентів і позитив
них рішень на видачу патентів з США, Ан
глії, Франції, Канади, ФРН, НДР. В ряді
країн розпочата рекламна ліцензійна ро
боту з метою продажу ліцензій на винахо
ди, що патентуються.
Наша кафедра протягом трьох років
займає першість по підсумках винахідниць
кої та патентно-ліцензійної роботи. Кожна четверта заявка на винахід подається
співробітниками
кафедри
обчислювань
ної техніки. Хороших результатів домог
лася
науково-дослідна група доцента
B. П. Кожем’яко, який визнаний кращим
винахідником інституту.

НАУКА

—

ВИРОБНИЦТВУ

Виконуємо немало робіт по господар
ських договорах з промисловими підпри
ємствами Вінниці, Києва, Москви та інших.
В минулому році обсяг таких робіт стано
вив 275,5 тисячі карбованців, в 1981 році
він перевищує 500 тис. карбованців. Між
галузеве значення має розроблена під ке
рівництвом доцента Н. П. Байди автома
тизована
система діагностування гібрид
них друкованих вузлів ЕОМ, яка впровад
жується на ряді підприємств Вінниці. По
замовленню одного з підприємств Москви
розроблений самокоректуючий аналогоцифровий перетворювач якйй за рахунок
нового принципу корекції погрішностей
підтримує досить високу точність (0,005
процента) в широкому часовому і темпе
ратурному інтервалі (розробили А. Д. Аза
ров, В. І. Мойсеєв, Ю. Н. Ужвак та інші).
Центральним конструкторським бюро ін
формаційної техніки впроваджуються роз
робки в галузі графічних дисплеїв, які ви
конані під керівництвом доцента А. М. Петуха. Економічний ефект від впроваджен
ня розробок кафедри в 1980 році переви
щує 700 тисяч карбованців
Велика увага приділяється підготовці нау
ково-педагогічних кадрів вищої кваліфі
кації. При кафедрі відкрита аспірантура, в
якій навчається п’ять аспірантів. В минуло
му році успішно захистили кандидатські
дисертації Н. А. Соляниченко, А. В- Ово
денко. В 1981 році -.А. Д. Азаров і В. А.
Лужецький. В одинадцятому п’ятиріччі бу
де підготовлено більше 15 кандидатів
наук. Нині з 16 викладачів кафедри 10 ма
ють вчені ступені. Через два-три роки всГ
викладачі, матимуть вчені ступені.
Активну участь в науково-дослідній ро
боті беруть студенти. Вони учасники рес
публіканських і всесоюзних конкурсів. Один
з них Ю. А. Сторожук. Нині він працює на
кафедрі на посаді молодшого наукового
співробітника, автор кількох винаходів, за
вершує роботу над кандидатською дисер
тацією. Таких же високих результатів до
мігся на конкурсі студент Б- В. Курилко.

Після закінчення інституту його прийняли
в аспірантуру. В 1980 році студентами ка
федри отримано одне авторське свідоц
тво і два позитивних вирішення на вина
ходи. Хочеться відзначити наукові успіхи
студента п’ятого курсу Є. М. Марченка,
студента четвертого курсу В. П. Геля, який
є автором ряду винаходів, нагороджений
грамотою обкому ЛКСМУ.
За останні роки на кафедрі значно ак
тивізувалась методична робота. Видано 19
методичних вказівок. Мікромакетний прин
цип проведення лабораторних робіт (ке
рівник А. П. Петух) привернув увагу бага
тьох
кафедр країни. Під керівництвом
Б. Я. Ліхтциндера завершується наладка
дисплейного класу, який буде широко ви
користаний в учбовому процесі.
Ми успішно завершили десяту п’ятиріч
ку, по підсумках соцзмагання в 1980 році
зайняли перше місце серед профілюючих
кафедр інституту.
Складні і великі завдання стоять перед
кафедрою в одинадцятій п’ятирічці: ство
рення наукової школи в галузі обчислю
вальної техніки, відкриття проблемної ла
бораторії, розвиток аспірантури і науководослідницької роботи студентів, успішне
вирішення патентно-ліцензійних завдань і
широке впровадження наукових розробок.
Це свідчить про те, що протягом одинад
цятої п’ятирічки кафедру треба Перетво
рити у великий науковий центр.
Нам приємно співробітничати в галузі
розвитку науково-технічного прогресу з
такими підприємствами міста, як виробниче
об’єднання «Жовтень». Є намір відкрити
базову кафедру інформаційної техніки в
ЦКБІТ, подібні завдання вирішуватимуться
на заводах ВЗРТА, «Термінал».
Чим живе кафедра в ці дні? Студенти
п’ятого курсу розпочали дипломне про
ектування. В цьому році ми повинні підго
тувати 134 інженери в галузі обчислюваль
ної техніки. З цим почесним завданням
справимось.
О.

СТАХОВ,

зав. кафедрою обчислювальної техніки,
доктор технічних наук, професор.

стрічі
з
відповідальними
партійними
і
радянськи
ми
працівниками.
Минулої суботи в акто
вому залі відбулась зустріч
студентів, професорсько ви
кладацького скл аду з сек
ретарем обкому Компартії
України тов. Буртяком Г. ЯВін виступив з доповіддю,
присвяченою
підсумкам

ДОБРА
ТРАДИЦІЯ
роботи X X V I з’їзду К П Р С
і X X V I з’їзду Компартії У к 
раїни, а також
розповів
про грандіозні
завдання
Вінницької партійної орга
нізації, трудящих області і,
зокрема, багатотисячного ко
лективу політехнічного ін
ституту, що випливають з
рішень партійного форуму
країни.

ПОЗИВНІ
„ЧЕРВОНОЇ
СУБОТИ"

С ТУДЕНТСЬКА
одностайно

молодь інституту
підтримала патріо
тичний заклик передових підпри
ємств столиці нашої Вітчизни Моск
ви про проведення 18 квітня кому
ністичного суботника, присвяченого
111-й річниці з дня народження
вождя світового пролетаріату, твор
ця Комуністичної партії і першої в
світі Країни Рад Володимира Ілліча
Леніна.
24 березня розпочалась активна
діяльність студентів на честь суботника. На свято комуністичної праці
вийшли перші вісім студентських
груп. Від зимового сміття прибрали
вулиці: Келецьку, Артоболевськог
та Хмельницьке шосе.
На складуванні пилолісоматеріа
лів особливо відзначилась третя гру
па радіотехнічного факультету, яка
в кількості 24 чоловік склала сорок
кубічних метрів.
Відпрацювання в рахунок суботника триватиме щоденно.
ШТАБ СУБОТНИКА.

На всіх - факультетах
інституту
триває, активне вивчення матеріалів
XXVI з ’їзду
КПРС. На цьому фото
старший викладач, кандидат історич
них наук кафедри історії КПРС Во
лодимир Дмитрович Гопак проводить
лекцію
на
тему
«Основні напря
ми економічного і соціального роз
витку СРСР на 1981 — 1985 роки і на
період до 1990 року».
Фото В. Садловсьного.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

2 стор.

ВИБІР
НАРИС

Надвечір'я.
З заходу дихає молодий вітерець,
куйовдить русяве волосся. Адольф
Максимович пригладжує його пра
вицею, притишує ходу, примружив
шись, дивиться на синій прозорий об
рій, на якому сонце щедро розіл
ляло тепло, звертається до хвого
співрозмовника:
—
Весна!
—
Напевно, вже пора, — відпо
відає
той, і вони неквапом набли
жаються до трамвайної зупинки.
В пташиний спів вплітається весе
лий гомін юнаків і дівчат, які зграй
ками виходять з навчального кор
пусу інституту.
—Адольфе М аксимовичу,— співроз
мовник порушує хвилинну тишу, яка
між ними запала, — ви частенько
нам нагадуєте про вибір професії,
щоб, як то кажуть, «взяти» її і нерозлучатися з нею до кінця...
Н а обличчі викладача вимальовує
ться задумлива посмішка.
—
Щ о, мовляв, стара істина, як
світ, а він, бачте, зібрався відкрива
ти Ам ерику?..
—
Я так не думаю, — витримує
пильний погляд свого наставника. —
Я про інше. Адж е обрати для себе
професію — означає не схибити ні
перед власного совістю, ні перед ти
ми, кого виховуєш ...
—
Н у і як, Володимире Анатолі
йовичу, не схибили? В нас ви сту
дент, а в своєму цеху керівник, на
ставник. Ц е слово у вас, виробнич
ників, набуло особливого значення.
—
Намагаюсь
пізнати людський
світ. Інколи помиляюсь, але не зда
юсь. І знаєте, хто мені в цьому до
помагає? Навчання в інституті і
особисто ви... Ваша віра в людину, в
професію, яку обрали...
—
Х е ! Я к ти все це спритно обіг
рав, Володимире Анатолійовичу... Н у
добре, сід а й ,'б о не встигнеш. Всьо
го найкращого.
—
Д якую , Адольфе Максимовичу!
З вашого дозволу ми цю розмову
продовжимо наступного
разу. —
Останні слова він промовив, увій
шовши в салон новенької «Татри».
Адольф Максимович стояв на одног
му місці, поки трамвай не щез у
видолинку. «Цікавий хлопець! — д у
мав про студента заочного відділен
ня Дмитрієва,
крокуючи липовою
алеєю додому. — І нічого в цьому
дивного нема, що викликав викла
дача на відверту розмову. Володи-

мир відмінник, староста груш і. От
же зі всіх боків йому, як то ка
жуть, пасує ця відвертість... Вибір
професії... П ро це справді варто на
писати і прочитати лекцію».
Вітерець вгомонився, сонце на об
рії зробилося рожевим, і тепер йо
го проміння, спрямоване в небо, зі
грівало золотаву цяточку високого
літака. Розмова з студентом, тихий
весняний
вечір
сприяли
доброму
настрою, спонукали до роздумів.
Здається, вчора Адольф М акси
мович визначив для себе активну
життєву позицію — став викладачем
фізики, став сіячем добра, став ви
хователем майбутніх
педагогів —
керівників
трудових колективів, а
вже минув час. Двадцять років він
у політехнічному. Так, так, ветеран
не помиляється —
веде рахунок з
1960 року, коли Адольфу Максимо
вичу
Тхорівському
запропонували
перейти працювати в загальнотехнічний факультет майбутнього В ін 
ницького політехнічного
інституту.
Д ав згоду. І н е пожалкував. В ід б у 
лося становлення кафедри фізики і
його, старшого викладача,
власне.
Тепер Адольф Максимович один з
небагатьох ветеранів вузу. І гордить
ся цим. Були труднощі, але хіба
справа в них? Скільки через свідо
мість його пройшло людей, скільки
віддано сил і енергії, щоб все, що
надбав, закарбувалось
в молодих
серцях...
Вибір професії.
Викладач, вихо
ватель. — ось вона, об'єднана, спре
сована в душ і комуніста на все жит
тя. Приходять в інститут люди, на
вчаються, отримують дипломи • інже-нерів. Н е перерахувати, скільки їх
розлетілось по нашій Вінницькій об
ласті. І всі вони пам’ятають- про
людину, яка залишається на важ
ливому своєму посту.
Кажуть, хто віддає, той і збага
чується. Старший викладач,
декан
загальнотехнічного факультету,
до
цент, член парткому, голова групи
народного контролю інституту. Все
це основне і громадське Адольф
Максимович, як то кажуть, зав’язав
в єдиний тугий вузлик і таке слово,
як «другорядне», вилучив із свого
лексикону. І якщо, скажімо, відбу
вається конкурс на кращого лекто
ра інституту, він першим візьме в
ньому участь, і з гордістю носитиме
в душ і звання лауреата і його пере
можця, і з такою ж гордістю носить
почесний знак «За відмінні успіхи в
роботі»', яким його нагороджено .
. . . Вони,
старший викладач фізики
і студент заочного відділення, таки
згодом продовжили при наступній
зустрічі розпочату розмову.
—
Адольфе Максимовичу, про ви
бір професії можна говорити багато.
Яка з них найважливіша?
На обличчі Тхорівського спалахнув
сонячний промінець.
—
Бути людиною. — відповів.

А. ХВИЛЯ,
наш спецкор.
Фото В. Садловського.
СПОРІ

КАДРИ»

27 березня 1981 року.

Н ас, демобілізованих,
легко роз знати. Ми ще
звикли до армійського
одягу і кожного ранку
напрасовуємо свій мун
дир і готуємось до ек
заменів. Так було і то
го разу, коли ми впер
ше з Сергієм Луковніковим побачились — це
Л Е Н ІН С Ь К І

Д

О

було на перерві — на
інститутській
алеї. Н е
знайомі і разом з тим,
ніби все життя були по
руч, перекинулись
по
глядами,
наблизились
один до одного.
—- Здрастуй, — подав
я руку, — мене звати
Анатолієм.
— Д уж е приємно, а я
Сергій, — і додав. —
День сьогодні, неначе у
медовому теплі, — пос
міхається. — А знаєш
чому?
— Скажеш.
— Останній
екзамен
склав на «відмінно».
Вдруге з Сергієм ми
побачились
уже після
того, як дізналися, що
обидва зараховані
на
перший курс інституту.

СТВОРЮЄТЬСЯ
ЛІТСТУДІЯ
При інститутській ба
гатотиражці створюєть
ся літературна
студія.
Найактивнішими ентузіа
стами цього важливо
го заходу повинні бути
студенти: юнаки, дівча
та, а також професорсь
ко -викладацький склад,
співробітники
інститу
ту.
Мета створення
літ
студії — виявити в май
бутніх інженерів,
які
стануть
вихователями
трудових
колективів,
хист до
прекрасного.
Тому двері нашої редак
ції відкриті в будь-який
час для поетів, прозаїків,
гумористів.
Приходьте
із своїми доробками, за
писуйтесь в літературну
студію.
Кращі твори
друкуватиметься в ба
гатотиражці,
а також
пропонуватимуться (ре
комендуватимуться) об
ласній пресі.
Про початок перших
занять з літстудійцями
буде повідомлено в од
ному з номерів газети.

РЕДКОЛЕГІЯ.

СП О РТ

П ЕРШ І В УСЬОМУ
В інституті завершується зимова спартакіада,
присвячена X X V I з’їздові К П Р С .
Відбулися змагання з плавання. Відмінних
результатів з цього виду спорту домоглася
команда радіотехнічного факультету, яка посіла
перше місце, на другому місці команда факуль
тету автоматики,
третьої сходинки досягли
спортсмени машинобудівного факультету.
Цікавими і напруженими були змагання в
особистому заліку. Заслужену перемогу здобув
рекордсмен області* студент машинобудівногофакультету Олександр Андрух, на
другому
місці радіотехнік Анатолій Могілевець.
Воля до перемоги.. . Ц е немало для студента.
Але, щоб така воля спалахнула в душі кожного,
треба дуже багато вимагати від власного «я».
І тоді досяґкення мети забезпечене, і тоді ти не
лише перший в спорті, в тобі, природно, народи
ться ще одна мета. І -вона найважливіша для
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«За инженерные кадры» —

майбутнього інженера — відмінно навчатися.
Олександр Андрух і Анатолій Могілевець —
відмінники навчання
А. Ю РЧУК,
студкор.
На знімку зліва направо: О. Андрійчук, А, М о
гілевець.
Фото В, Садловського.

орган парткома, комитета профсоюза,

Вінницька обласна друкарня управління у

Так сталося,
що його
обрали старостою групи,
а згодом
Луковніков
очолив
комсомольську
організацію енергетично
го факультету. Ми, його ровесники, повірили
в Сергія, як то кажуть,
з першого погляду, на
віть не знаючи, що він
С Т И П ЕН Д ІА Т И
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прибув з армії молодим
комуністом. Мабуть, це
довір’я почалося з того,
що слово, дане ним, за
вжди підтверджувалось
ділом. Сказав Сергій, що
вчитиметься на «відмін
но», і дотримав
слова,
Хіба ж це не приклад
для всіх інших?
Нині
ми студенти четвертого
курсу
і приємно, що
один з нас — Сергій
Луковніков — Ленінсь
кий стипендіат.
Він захоплюється му
зикою. Класичною, ест-радною,
Громадська
робота,
здається, повністю пог
линає його кипучу енер
гію, але починається но
вий день і студент ар
гументовано
відповідає -

на будь-яке
запитання
викладачів і в залікову
книжку лягає заслуже
на п’ятірка. Комсомоль
ська організація енерге
тичного факультету од
на з кращих в інституті,
один з гуртожитків за
йн яв'перш е' місце
в
м. Вінниці серед учнів
ських
і студентських
гуртожитків. Так було,
є і буде, бо на всіх цих
громадських постах пра
цює наш товариш, друг
і порадник Сергій Л у 
ковніков.
А. П Е Р Е В Е З ІЙ ,
студент 4-го курсу
енергетичного
фа
культету, студкор. .
Фото В. Садловського.

ІНІЦІАТИВА - ЦЕ ТУРБОТА
Гуртожиток № 4 прийняв
своїх перших мешканців в
грудні 1979 року. Студен
ти задоволені, тому що об
ладнання, створення побу
тових
умов і відпочинку
для них цілком відповідає
сучасним вимогам.
Цьому сприяє комендант
гуртожитку
Іван
Лукич
Осадчук, який, до речі, та
кож студент — навчається
на п’ятому курсі вечірньо
го відділення. Він у всьому
встигає: то оформляє
ку
точок, присвячений перемо
зі радянського народу
в
Великій
Вітчизняній війні
«Це потрібно не мертвим,
це потрібно живим». З йо
го ініціативи і під безпосе

КРИТИЧНИЙ

реднім
керівництвом
кладається
меморіале
камінь на честь Перемоги
над фашизмом.
Визчаючи Звітну
допо
відь Л . І. Брежнєва X X V I
з ’їзду К П Р С , І. Л . Осадчук
звернув
увагу
на ря
дки, де говориться про по
ліпшення відпочинку
тру
дящих. І вирішив органі
зувати актив на будівни
цтво перед входом до гур
тожитку фонтану « Д р уж 
ба» — на знак проживання
в гуртожитку
іноземних
студентів.
А. Д О Б Р О В О Л Ь С Ь К И И ,
помічник проректора по
адміністративно - госпо
дарській частині.

СИГНАЛ

ГАРАЖ ЧИ СКЛАД?
Завдяки піклуванню рек
торату, партійної організа
ції, всього колективу
ви
кладачів і працівників наш
інститут протягом десятої
п'ятирічки значно виріс
і
зміцнів.
За досягнуті успіхи ко
легія Міністерства вищої і
середньої спеціальної осві
ти СРСР
нагородила наш
інститут Почесною грамо
тою.
Разом з тим слід звер
нути увагу службам адмі
ністративно - господарської
частини інституту на неза
довільну роботу гаража і
технічного складу. Колись
вони відповідали вимогам
філіалу. Але сьогодні по
тік вантажу збільшився
і
стало тісно. Територія га
ража перетворилась в з валище
металевого брухгу.
Відсутнє місце для миття
машин, автомобілі миють
прямо на території і весь
бруд пливе на технічний
склад.
Тепер щодо складських
приміщень. Через свою ма
лу габаритність вони
не
дозволяють приймати і ви
конувати обробку ванта
жів на сучасному
рівні.
Це призводить до того, що
лісоматеріали, метали, осо
бливо
великосортні,
не
штабелюються, а лежать в

комитета ЛКСМУ и ректората

болоті без підкладок.
Звичайно, за всі ці недо
ліки на території. гаража і
складу несуть відповідаль
ність начальник
відділу
постачання Р. Ф. Кравець
і головний механік В. Н.
Матвійчук. В одинадцятій п ятирічці
капіталовкладення
для розвитку матеріальної
бази інституту значно збі
льшуються. Починається бу
дівництво нових корпусів:
головного
і навчального,
ще двох дев'ятиповерхових
студентських
гуртожитків,
інших об’єктів.
А ось служби адміністра
тивно - господарської ча
стини знов залишилися на
положенні «бідних роди
чів», оскільки через влас
ну безініціативність вони не
внесли в план розвитку ін
ституту на одинадцяту п'я
тирічку будівництво гара
жа та технічного складу.
Наша думка така: необ
хідно підкоректувати план
будівництва, включивши в
нього будівництво гаража,
а його теперішню терито
рію
повністю передати
складу.
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Леонтій Гнатович Цвєт
ков, викладач геодезії ка
федри промислового і циві
льного
будівництва. Має
багатий досвід роботи з лю
дьми. Більше двадцяти п’я
ти років він служив в лавах
Радянської Армії. І ось уже
сім років працює в нашому
інституті. Це принциповий
комуніст і чуйний вихова
тель молоді. Неодноразово
був переможцем соціаліс
тичного змагання. Леонтій
Гнатович
кращий настав
ник
групи 4 ПЦБ-79, яка
вважається кращою на фа
культеті.
Фото В. Садловського.

Н А Ш А Л Е Н ІН ІА Н А

ГОРИЗОНТИ НАУКИ
«Тісна інтеграція науки з виробництвом — на
стійна вимога сучасної епохи. Центральний Комі
тет КПРС переконаний, що діячі науки і техніки,
інженери і проектувальники, керівники галузей і
виробництва зроблять усе, щоб бути на висоті
цієї вимоги».
Л. І. БРЕЖНЄВ,
Звітна доповідь ЦК КПРС XXVI з’їзду
партії,
- Наша країна впевненою нулому п’ятиріччі інститут
Почесною
ходою ввійшла в одинадця нагороджено
те п’ятиріччя, маючи в сво грамотою Міністерства ви
єму арсеналі потужний еко щої і середньої спеціальної
номічний і науково-техніч освіти СРСР і президії ЦК
ний потенціалі в якому важ- профспілки галузі.
ливну роль відіграють нау
Науково - дослідна робо
кові та інженерні кадри. та (держбюджетна і госпЦе підсумок великої турбо- договірна) проводиться по
і партії і.Радянської дер єдиному науковому направ
жави про розквіт нашої на ленню «Автоматизація і ме
уки, яка робить все для ханізація виробничих про
того, щоб суспільство все цесів, підвищення ефектив
бічно розвивалося.
ності, надійності і довговіч
Наш інститут займає міцні ності радіоелектронних при
позиції серед політехнічних ладів, механізмів, автома
вузів
України. Нині на тизованих систем управлін
восьми факультетах всіма ня промисловими підпри
формами навчання охопле ємствами». Для цього на
но майже сім з половиною кожному факультеті визна
направлення.
тисяч студентів, з них на чено своє
стаціонарі — 4442. Щорічно Так, факультет автомати
з середньому випускається ки і обчислювальної техніки
більше тисячі висококвалі займаєтьстя дослідженням і
фікованих інженерів, пра розробкою автоматизованих
цює 480 викладачів, серед інформаційно - обчислю
них професорів,
докторів вальних і радіоелектронних
наук 15 чоловік, кандидатів приладів і систем, радіотех
наук — 188. Відкрита аспі нічний — дослідження і
радіотехнічних
рантура, а також спеціалі розробка
зована рада по присуджен систем і підвищення ефек
ню вченого ступеня канди тивності вимірювання і пе
дата наук за спеціальнос редачі інформації. Всі ін
тями: прилади і
будова ші факультети займаються
контролю речовин, матеріа дослідженнями і розробка
лів та виробів; інформацій ми — кожний за своїм про
но - вимірювальні системи філем.
(в науці і промисловості).
Обсяг наукових дослід
В десятій п’ятирічці док жень в минулому році збіль
торами наук стали сім ви шився порівняно з 1976 ро
кладачів, кандидатами — йком на 50,7 процента і ста
тридцять три. Створена не новив 4445 тис. крб. Най
обхідна навчально-наукова більший обсяг досліджень
кафедрами:
база інституту. Поряд з під виконується
готовкою наукових кадрів конструювання і виробни
не забуваємо про майбут цтва радіоапаратури (зав.
ню зміну. На базі інституту кафедрою професор М. В.
створена
Вінницька мала Коваленко) — 385 тис. крб.,
техніки
Академія наук для учнів обчислювальної
професор
8—10 класів середніх шкіл. (зав. кафедрою
Перша сесія Академії ви 0. П. Стахов), — 268 тис.
явила зацікавленість і ба крб., теоретичні основи ра
жання молоді до наукової діотехніки (зав. кафедрою
роботи. Минулого року на доцент В. Я. Суп’ян) —
базі дослідного заводу ство 206 тис. крб., автоматизо
управління
рено спеціалізоване кон вані системи
(зав. кафедрою професор
структорсько технологічне
бюро «Модуль», яке призна 1. В. Кузьмін) — 180 тис.
чене для швидкого впровад крб.
ження у виробництво роз
Однак не повністю ще ви
робок вчених нашого ін користані резерви інженер
ституту.
но-будівельним факульте
За досягнуті успіхи в ми том (декан, доцент А. С.

СПРАВА СПІЛЬНА
Вже стало доброю і
корисною традицією ре
гулярно
обговорювати
учбові справи студентіввиробничників на спіль
них засіданнях співро
бітників вечірнього, за
очного і загальнотехнічного факультетів, адмі
ністрації, керівників пар
тійних, профспілкових і
комсомольських органі-

зацій
найбільших під
приємств міста.
Такі спільні наради в
березні цього року бу
ли проведені на заво
дах радіотехнічної апа
ратури,
ім.
60-річчя
Жовтня, «Термінал». Ці
наради становлять ча
стину широкого комп
лексного плану роботи
комісій по сприянню .ОС

Лінник),
машинобудівним
факультетом
(декан, до
цент А. І. Мохнатюк). До
слідження проводились по
107 темах, в тому числі по
93 госпдоговорах. Питома
вага найважливішої тема
тики становила 23 проценти
від загального обсягу вико
наних
науково-дослідних
робіт. Це не може задо
вольнити інститут.
До
кінця одинадцятої
п’ятирічки плануємо довес
ти річний обсяг госпдоговірної тематики в інституті
до 10 млн. крб., частину най
важливішої тематики — до
80—85 процентів. Галузеви
ми підприємствами в народ
не господарство впровадже
но 42 розробки інституту,
новизна наукових розробок
підтверджується 60 автор
ськими свідоцтвами і
16
патентами, отриманими інс
титутом минулого року. Б
народне господарство впро
ваджено 15 винаходів
з
економічним ефектом півто
ра мільйона карбованців,
В інституті виконується
ряд великих наукових ро
біт. Це розробка і дослід
ження шпіндельних вузлів
на підшипниках з газовим
мастилом для технологічно
го обладнання по обробці
алмазів і модернізація цьо
го обладнання на основі газостатичних опор на 450
тис. крб,
Зміцнюються зв’язки ву
зу з промисловими підпри
ємствами на основі догово
рів про творчу співдруж
ність, а також договорів
на передачу науково-тех
нічних досягнень, функціо
нування навчально-наукововиробничих об'єднань, галу
зевих науково-дослідних ла
бораторій. Міцніють багато
річні зв’язки з міністерст
вами:
радіопромисловості
СРСР, електронної промис
ловості СРСР. приладобу
дування засобів автомати
зації і систем управління
СРСР, енергетики і елект
рифікації СРСР і УРСР,
тракторного і сільськогос
подарського
машинобуду
вання.
Минулого року в інсти
туті функціонували три навчально-науково-виробничих
об’єднання. Обсяг робіт,
виконаних ними, становив
800 тис. крб.
Суттєвий
вклад в розвиток науки вно
сять галузеві науково-дос
лідні лабораторії. Це лабо
раторії теорії інформацій
У СПІВДРУЖНОСТІ З
ВІТІ, створених на під
приємствах.
В нашому інституті
здобувають вищу тех
нічну освіту бьз відри
ву від виробництва 146
кращих працівників за
воду. Результатом ак
тивної і творчо-ї праці
комісії сприяння освіті,
прямої
зацікавленості
підприємства в підви
щенні ефективності та
якості навчання своїх

Рішення XXVI
3'їзду К П Р С
в життя!
ної обчислювальної техні
ки. Наукові керівники: про
фесори І. В. Кузьмін і
О. П. Стахов; лабораторія
поліпшення
експлуатацій
них характеристик гідроаг
регатів тракторів та сіль
госпмашин, науковий керів
ник, доцент І. А. Немировськнй. Досягнута домов
леність і готуються мате
ріали для відкриття ще
двох галузевих лабораторій
і однієї проблемної. В ін
ституті створені
наукові
школи, які очолюють; док
тора технічних, наук, про
фесори І. В. Кузьмін, О. П.
Стахов,
В. Т. Маліков,
М. В. Коваленко та інші.
По тематиці наукових дос
ліджень за п’ятиріччя опуб
ліковано 915 статей, ство
рено 18 монографій, 8 під
ручників, зроблено 1859 на
укових доповідей на всесо
юзних та республіканських
конференціях.
Важливою ланкою в на
уковій діяльності інститу
ту є винахідництво. За ми
нулу п’ятирічку отримано
161 авторське свідоцтво на
винаходи, в тому числі 1і
спільно із студентами, а та
кож 16 патентів.
Наша перспектива. Про
тягом 1981 року передба
чається
збільшити обсяг
науково-дослідних робіт до
5 млн. крб., обсяг науко
вих досліджень — до 2,5
млн. крб. Передбачено по
ліпшити роботу по зміц
ненню зв’язків вузу з ви
робництвом, особливо в на
шій області, а також підви
щити рівень
досліджень,
максимально використову
вати
можливості
СКТБ
«Модуль» з метою приско
рення впровадження науко
вих знахідок у практику,
отримувати ек о н о м і ч н у
ефективність не менше З
крб. на 1 крб. витрат.
Колектив інституту до
кладе всіх зусиль, творчого
горіння, ентузіазму моло
дості для втілення в жит
тя
рішень XXVI з’їзду
КПРС.
В. ОСАДЧУК,
проректор по науко
вій роботі, доктор тех
нічних наук, профе
сор.
ВИРОБНИЦТВОМ
посланців до інституту,
є той факт, що більшість
студентів заводу ім. 60річчя Жовтня навчають
ся на «добре» та «від
мінно».
Хочеться назвати прізви
ща хоч деяких з цих
студентів: В. І. Фурдіяк
— майстер цеху;' А. І.
Малярчук — складаль
ниця; А. П. Бурмакіна
— контролер; В. А. Пермінов — електромонтер;

Вікторина на приз газети «За інженерні кад
ри» присвячується 111-й річниці від дня народ
ження вождя світового пролетаріату, творця Ко
муністичної партії, засновника першої в світі
соціалістичної держави — Володимира Ілліча Ле
ніна.
Відповіді просимо надсилати до редакції газе
ти «За інженерні кадри», кімната 0416.
Переможці вікторини будуть нагороджені по
чесними грамотами.

1. Назвіть першого архі
тектора Мавзолею В. І, Ле
ніна. Коли він збудований
а згодом — перебудований
та звідки завозили буді
вельні матеріали?
2. Хто проводив перше
бальзамування тіла В. І.
Леніна? Хто й коли здійс
нив друге бальзамування?
3. Хто
за дорученням
В. І. Леніна розробив і очо
лив план ГОЕРЛО і на
якому з'їзді він був за
тверджений?
4. Назвіть імена двохтрьох радянських худож
ників, які писали портрети

В. І. Леніна з натури.
5: Назвіть ім'я першого
радянського актора, який
грав роль В. І. Леніна в кінЬ, в театрі.
6. Назвіть ім'я скульпто
ра, який першим здійснив
скульптурний портрет В. І .
Леніна з натури.
7. Улюблена
спортивна
гра В. І. Леніна?
8. Коли було
впровад
жено нагороду орден Ле
ніна? Коли й хто першим
її удостоєний?
(Закінчення

буде).

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЯ
АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТІВ МАШИНОБУДІВНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Чи потрібна атестація? Так ставлять питання деякі
студенти. Гадається, що позитивна відповідь на нього
не повинна викликати сумніву. Справа в тому, що атес
тації не тільки контролюють поточні знання студентів,
але є приводом для кожного викладача аналізувати
свою діяльність в групі.
Для студентів, які систематично працюють над підви
щенням свого теоретичного рівня і формуванням прак
тичних навичок, атестація стає фактом саморегулюван
ня і самоконтролю, допомагає удосконалювати режим
самостійної роботи, побачити проблеми, вузькі місця в
обсязі знань. І такі студенти здатні критично стави
тись до самих себе, більше уваги приділяти навчанню,
систематизувати самостійну роботу.
Саме з таких позицій підходять до атестації студен
ти Н. Клочко, Л. Жовмір, В. Островський, Г. Дремлюга — 2 ВМ-80, А. Андрущишин — 1 ТМ-78, М. Покова
— 2 ТМ-79, О. Мазур, В, Продай — 4 ТМд77, В. Покрас
— 5 ТМ-77 й багато інших, які по результатах атеста
ції навчаються на п’ятірки.
Краща академічна група факультету 1 ВМ-80, де ста
роста О. Мазунін, комсорг С. Загороднюк, профорг А.
Микитенко. Середній бал успішності в цій групі — 4,06.
На таких студентів потрібно рівнятися. На жаль, на
факультеті є студенти, які навчаються погано, неатестовані з деяких предметів. Це такі студенти, як С. Гуреєв, В. Худенко — З ТМ-80, Ю. Шевчук — 2 ТМ-79,
О. Новожилов, П. Тютюнник — З ТМ-78 та інші, які
мають двійки. Слабкішою виявилася група 6 ТМ-79, де
староста комуніст М. Салюк, комсорг В. Пшонка, про
форг С. Цимбалюк. Середній бал успішності в цій групі
— 3,12.
Сьогоднішній інженер не може працювати задовіль
но. На XXVI з'їзді КПРС Л. І. Брежнєв вказував на
важливу роль машинобудування в науково-технічному
прогресі. Майбутній організатор виробництва повинен
виховувати в собі стиль роботи, в якому повинні поєд
натися старанність, дисципліна, ініціативність.
Ось., чому хочеться запитати студентів, які пасуть
задніх, якими спеціалістами вони вийдуть із стін вузу?
Щоб успішно навчатися, потрібно не пропускати за
нять, виробити систему самостійної роботи, потрібно
організувати себе, тренувати пам'ять і мислення. Тіль
ки праця, наполегливість і завзятість допоможуть сту
дентам стати хорошими Інженерами.
Г. ЛАСТОВСЬКА,
заступник декана машинобудівного факультету.
Н. М. Корчак — май
стер; А. М. Зендіка —
старший майстер цеху;
С. В. Могир — механік
цеху. Коли йдеться про
високу якість освіти, яку
одержують студенти в
стінах політехнічного ін
ституту, то не можна не
згадати наших випуск
ників старшого поколін
ня. Це тов. В. В. По
нов — нині заступник
директора заводу, А. Д.
Кревський — начальник

відділу, І. А. Гончарук
— начальник одного з
провідних цехів та інші.
Всього на заводі працює
512 випускників нашого
інституту, які одержа
ли вищу технічну освіту
без відриву від вироб
ництва.
Молоді заводу ім. 60річчя Жовтня є з кого
брати приклад, є в кого
вчитись!
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
доцент, декан ЗТФ.
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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ВИМОГА ЧАСУ
27 березня відбулися пар
тійні збори на машинобу
дівному факультеті. З до
повіддю про підсумки ро
боти XXVI з’їзду КПРС і
XXVI з’їзду Компартії Ук
раїни і завдання партійної
організації в світлі рішень
з’їздів, положень і виснов
ків доповіді Генерального
секретаря ЦК КПРС тов.
Л . І. Брежнєва виступив
секретар партійної органі
зації факультету тов Анісімов В. Ф.
Зокрема, він відзначив,
що нині перед вищою шко
лою стоять важливі зав
дання підвищення якості
підготовки кадрів. У вико
нанні його головну роль
покликана відіграти партій
на організація. Він також
підкреслив, що у своїй дь
яльнобті партійна організа
ція
керується
рішенням
XXVI з’їзду КПРС і поста
новами ЦК КПРС та ЦК
Компартії України щодо
роботи вищої школи.
Одним з головних нап
рямків роботи
партійної
організації факультету є
навчально - методична та
ідейно-виховна робота, яка
включає в себе ряд захо
дів, спрямованих на даль
ше вдосконалення навчаль
ного процесу в цілому.
Партійне бюро факуль
тету спрямовує свою ро
боту на дальше підвищен
ня науково-методичного та
теоретичного рівня лекцій,
Чимало успіхів досяг фа
культет в ідейно-виховній
роботі. Викладачі плідно
виступають перед студента
ми і трудівниками міста й

КОНКУРС

області з лекціями на тех
нічні і суспільно-політичні
теми. Кращі лектори фа
культету: Н. І. Коряцька,
Г. Й. Ластовська, Р. С.
Урлапова, О. І. Вишневський, А. І. Мохнатюк, В. М.
Ребедайло, Ю. М. Дивеєв,
Л. С. Півторак та інші.
Не залишається поза ува
гою партійної організації і
робота в гуртожитку. Ви
кладачі факультету прово
дять вечори запитань і від
повідей, читають лекції, ор
ганізовують консультації
Чільне місце в діяльності
партійної організації посі
дає науково-дослідна робо
та. Викладачі — комуністи
факультету роблять поміт
ний внесок в науку.
Разом з тим партійне
бюро критично оцінює ді
яльність організації, наці
лює комуністів на ще більш
активну і творчу роботу по
вдосконаленню навчального
процесу,
на
підвищення
ідейно-виховної і навчаль
но-методичної роботи. Пар
тійна організація факуль
тету вимагає від комуністів-викладачів так організу
вати весь процес навчан
ня, щоб знання студента пе
реходили у його переконан
ня. Партійна організація—
це ідейно витриманий, згур
тований загін, який зробить
все для виконання велич
них завдань, накреслених
XXVI з’їздом КПРС перед
вищою школою країни.
Ф. ЩЕРБАЦЬКИЙ,
заступник секретаря
партбюро факультету
з організаційної роботи.

КМІТЛИВИХ

Редакція багатотиражної
газети «За інженерні кад
ри» в тематичних сторін
ках друкуватиме матеріали,
присвячені навчанню, побу
ту і відпочинку студентів,
розвитку спорту в інститу
ті, творчим пошукам науков
ців тощо.
В зв'язку з цим оголошу
ється
конкурс на кращу

назву сторінок: комсомоли
сько - молодіжної, науковотехнічної творчості, спортив
ної, літературно-мистецької.
В конкурсі беруть участь
всі бажаючі — студенти,
викладачі, працівники нав
чального закладу. Конкурс
триватиме до 3 травня.
Жюрі конкурсу.

в нашому
Д НЯМИ
ституті відбулась

ін
ав
торська
конференція
за
новим твором І. Безуглого
і М. Рябого «Облава
на
озброєного
вовка».
Цю
творчу зустріч з авторами
роману підготувала кафед
ра
наукового
комунізму
і читальний зал суспільних
наук. Вона була присвячена
37-й
річниці
визволення
Вінниччини
від німецькофашистських загарбників.
Незадовго до конферен
ції в студентських
групах
були
проведені
огляди,
літературні і книжкові ви
ставки під девізом:
«Він
ниця в роки Великої
Віт
чизняної війни», «Підпілля
на Вінниччині».

Т ВОРЧА
З У С Т Р ІЧ
Тепло приймали
автора
книги І, Безуглого учасни
ки конференції.
З хвилю
ванням слухали його роз
повідь
про
воєнні рокиВін розповів,
що
20 бе
резня
минуло
37
років з
дня
визволення
Вінниччини від
німецькофашистських
загарбників.
Вінниця
була
окупована
19 липня 1941 року, а до
кінця цього ж року в місті
діяло
вже
17 підпільних
груп. Нелегко було
підпі
льникам
вести
боротьбу
біля ставки ГІтлера, в міс
ті
переповненому фаши
стами.
Але
вони чинили
ворогові активний опір. З
німецьких документів відо
мо, що за роки окупації
в місті
було
здійснено
1360 актів
опору «новому
порядку».
Більш як двад
цять років тому про
тих,
хто в неймовірно
важких
умовах
боровся
проти
фашистів, вперше розповів
в своїй книзі
«Таємниця
Вервольфу» І. А. Безуглий.
Подібні
конференції,
розповіді про воєнні роки,
виставки книг і мистецтво
в цілому роблять молоде
покоління
причетним
ДО
подвигу їхніх батьків.
Л. КОСАКІВСЬКА
старший бібліотекар,
О. ЩЕРБИНА,
Л. КЛЄТНА,
лаборанти.

в е ч о р и , в ід п о ч и н к у
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вітрилам и д и ско теки

В наш час дискотеки ста
ли новою формою проведедня дозвілля, поєднавши
в собі танцювальні вечори
і молодіжні вогники. Дис
котеки ввібрали в себе еле
менти естради, кінематогра
фа,- ревю, «живої газети»,
відкривають
великі мож
ливості для цікавого спіл
кування молоді. Тому дискоклуб повинен нести знач
ний виховний заряд, від
кривати простір для широ
кої музичної
пропаганди,
розвитку художнього сма
ку і естетичного сприйняття
дійсності.
В нашому інституті та
кож діють дискоклуби. Для
того, Щоб оцінити те, що
вже
зроблено і націлити
дискоклуби на творчі пошу
ки, 22 березня був провезе
ний перший інститутський
тематичний конкурс дископрограм. Він викликав ве
ликий інтерес серед молоді,
Жюрі конкурсу (голова
А. А. Грудін — старший
викладач кафедри ТММ і
ДМ, голова міського това
риства філофоністів) при

БЮ 05171 Зам. 1279

судило перше місце програ
мі «Перший крок», яка була
підготовлена Олександром
Загоруйком (гр. І ТМ-78) і
Андрієм Меркуловим (гр.
5 ТМ-78). Програма присвя
чена 20-річчю першого по
льоту людини в космос. В
ній найбільшою мірою по
єдналися всі елементи прог

рами: авторський текст, під
бір музичних творів і слай
дів.
Програма «Земля і люди
на» зайняла друге місце. Ав
тори взяли за основу про
грами гострі соціальні проб
леми сучасного міжнародно
го життя. Але, на жаль, їм
не вдалося цілком створи-

З квітня 1981 року.

Відмінники
навчання
Наталя Клочко і Лео
нід Жовмір навчаються
на -машинобудівному фа
культеті. Вони беруть
активну участь в громад
ському житті групи і фа
культету. На атестації
захистилися на «відмін
но». З них беруть при
клад інші студенти.
На фото: Н. Клочко і
Л. Жовмір.
Фото В. Садловського.

Я пісня давно ста
ЧАРУЄ „МАРІЧКА"
ла справді народ
Ц
ною і міцно увійшла в
репертуар
концертних
залів професійних спі
ваків і самодіяльних ко
лективів, гомінкої юні
студентських і робітни
чих гуртожитків, гуцулів-лісорубів і шахтарів,
хліборобів і сталеварів,
стала позивного мелоді
єю радіо... Проте не ко
жен назве її автора.
Днями
до
сту
дентів нашого
інсти
туту з творчим звітом
гостинно завітав заслу
жений діяч мистецтв
УРСР, композитор Сте
пан Сабадаш — автор
багатьом улюбленої ча
рівної «Марічки».
Це був не звичайний
буденний концерт, а му
зична й вокальна імпро
візація кращих пісень
композитора у власному
виконанні й за участю
заслуженої артистки Кабардино - Балкареь к о ї
АРСР,
провідної со
лістки Вінницької облас
ної
філармонії Лілі
Ткачук.
Тепла, щира,
трохи гумористична роз
повідь композитора про
власний життєвий і твор
чий шлях від уярмлено
го румунськими бояра
ми страдницького дитин
ства сина буковинського
злидаря до відомого ук
раїнського митця: ке
рівника й диригента ба
гатьох вокальних та му

ти яскраві враження через
невдалий музичний супровід.
Третє місце присуджено
програмі, яка популяризу
вала творчість відомого ансамблю «Машина часу». Цю
програму підготували і про
вели
члени
дискоклубу
«Прометей».
На жаль, представники
клубу-кафе «Айвенго»
не
брали
участі в конкурсі.
Раді клубу необхідно про
аналізувати
свою роботу,
зробити відповідні виснов
ки.
Конкурс закінчився. Зроб
лено перший крок в органі
зації нової форми відпочин
ку студентів.
Перед авторами конкурс
них програм нові завдання.
11—12 квітня проходитиме
міський огляд-конкурс дис
котек. Тож хочеться поба
жати їм успіхів дальшою
підвищення майстерності.
О. МАЦЮК,
заступник
секретаря
комітету комсомолу;
В. КОЛОДНИЙ,
молодший науковий спів
робітник кафедри АСУ.
На знімку: Олександр Загоруйко і Андрій Меркулов — переможці першого
інститутського конкурсу те
матичних дископрограм.
Фото В. Садловського.

зичних ансамблів, заслу
женого діяча мистецтв
УРСР, автора зворуш
ливих ліричних мелодій
— «Марічка», «Очі во
лошкові», «Пісня з по
лонини»,
«Ромашка»,
«Вишні», «Ой на плаї
скрипка грає», «Гуцулочка», запальних гу
цульських коломийок і
жартівливих пісень.
Після закінчення Чер
нівецького
музичного
училища земляк Софії
Ротару й Дмитра Гнатюка в мистецтво прий
шов якось рвучко, неспо
дівано як музикант, ке
рівник хорів та оркест
рів і як композитор.
Більшість пісень початкували його популяр
ність з самодіяльної ест
ради сільського й робіт
ничого клубу, з ланки й
бригади до репертуар
них програм професійної
сцени й сторінок жур
налів, газет і реперту
арних збірників. В цьо
му, мабуть, сила не тіль
ки природного хисту
Степана Сабадаша, а й
земного тяжіння до лю
дей праці, ревна чуй
ність до скарбів фольк
лору. Цей початок чер
воною. стрічкою проймає
всю його творчість, Вла
сне, композитор, звіту
ючи перед аудиторією
шанувальників свого та
ланту, звірився у цьо
му щирою розповіддю
про себе і піснями У
власному виконанні —
«Ромашка»,
«Гуцу лоч
ка», «Очі волошкові» та
ін. Хоч за своїм ми
стецьким почерком Сте
пан Сабадаш теплий лі
рик, проте йому прита
манний також щирий

жарт («Женихи», «Пісня
молодички»),
тривожні
роздуми над обелісками
з карбом імен на мармуоових плитах загиблих во
їнів-визволителів («Ромашка»). Хоч митець не
має вокзального вишколення професійного спі
вака, проте в його вико
нанні захоплююче про
звучала низка власних
композицій.
В звітну концертну
програму чудово вписа
лася низка пісень у зво
рушливому виконанні ак
торки Лілі Ткачук, зо
крема, «Ой, на плаї
скрипка грає», «Пісня
про Донбас» і особливо
одна з найновіших —
лірична «Вишні». Справ
ді, вокальна майстер
ність якнайкраще допов
нювала палітру компо
зитора й щораз полони
ла присутніх новим ус
піхом.
Вінцем творчого концерту-звіту Степана Са
бадаша стала всім улюб
лена пісня «Марічка».
Коли її виконував автор
дуетом з Лілею Ткачук,
спочатку трепетно, а від
так — зворушливо, гуч
но підхопив зал і стоголоссям на своїх кри
лах поліс на весь інсти
тут.
Д ля багатьох то була
пам'ятна зустріч з ча
рівною «Марічкою» та її
автором — Степаном
Сабадашем.
Хочеться,
щоб студентський колек
тив нашого
інституту
частіше зустрічався з ві
домими діячами мистецт
ва, літератури й куль
тури.
Іван СЕРДЮК.

ПОДИХ ВЕСНИ.
Фотоетюд.

Р ед а к т о р
А. М А З У Р .
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Віктор Кіндратович Шановський в інституті працює з
1965 року. Завідує кафед
рою філософії, кандидат фі
лософських
наук, доцент,
заслужений працівник куль
тури УРСР.
Бере активну
участь в громадській робо
ті вузу, міста і області. Вік
тор Кіндратович —заступник
секретаря парткому з ідео
логічної роботи,
позаштат
ний лектор обкому Компар
тії України, голова обласно
го відділення філософсько
го товариства СРСР. Учас
ник Великої Вітчизняної вій
ни, був комсоргом батальйо
ну.
Фото В. Садловського.

НАША ЛЕНІНІАНА
Ріш ення X X V I

з'їзду К П Р С
в життя!

ВЕЛИЧНІ НАКРЕСЛЕННЯ
- ПОЧЕСНІ ЗАВДАННЯ

Шостого квітня відбулися партійні збори комуністів
інституту. З доповіддю про підсумки роботи XXVІ
з’їзду КПРС і XXVI з’їзду Компартії України і зав
дання партійної організації в світлі рішень з’їздів, по
ложень і висновків доповіді Генерального секретаря ЦК
КПРС товариша Л. І. Брежнєва виступив секретар
парткому інституту тов. Мельник І. Г.
Комуністи, весь колектив
інституту, підкреслив допо
відач, живуть, навчаються і
працюють під
незабутнім
враженням рішень XXVI
з’їзду КПРС і XXVI з’їз
ду Компартії України, На
ша партія впевнено продов
жує справу Великого Жовт
ня, послідовно втілює в жит
тя безсмертні ідеї Леніна,
гідно виконує роль політич
ного
вождя робітничого
класу, всього радянського
народу. В непорушній єд
ності з партією і під її ке
рівництвом трудящі соціа
лістичної
Вітчизни своєю
працею примножують еконо
мічну і оборонну могутність
Країни Рад, вдосконалюють
систему суспільних відносин,
забезпечують дальше зрос
тання духовного багатства,
розуміючи, що найвища ме
та
партії — поліпшеная
добробуту
народу.
В цілому, підкреслюва
лось у Звітній доповіді, сім
десяті роки — це великий
крок в розвитку народного
господарства країни.
Десята п’ятирічка важли
ву роль відіграла у ста
новленні нашого інституту.
За цей період підготовлено
більше 4,5 тисячі інженерів
з десяти
спеціальностей.
Поліпшилась якість підго
товки кадрів, на всіх фа
культетах
(крім машино
будівного)
зросло число
добрих і відмінних диплом
них проектів, зменшилась
кількість
задовільних, в
п’ять
разів збільшилась
кількість випускників, які

отримали дипломи з відзна
кою.
Розвиток інституту здійс
нювався за комплексним
планом. Це дало можли
вість підвищення якісного
складу професорсько-викла
дацьких кадрів, розширилась
і значно поновилась мате
ріальна база навчально-ви
ховного процесу, отримали
розвиток: наука, капітальне
будівництво, соціально-побу
това база вузу; послідов
но втілювався в життя
комплексний
під
хід в ідейно-виховній робо
ті. Якщо на початку ми
нулої п’ятирічки працюва
ли три доктори наук, то
нині їх — п’ятнадцять, а
кількість кандидатів наук
із 101 зросла до 180 чоло
вік, створено обчислюваль
ний центр інституту, який
вважається одним з кращих
на
Україні,
працюють
СКТБ «Модуль», дві галу
зеві лабораторії, до науки
залучена основна маса сту
дентів стаціонару. Всі ці
досягнення колективу здій
снені завдяки тому, що в
його авангарді йдуть кому
ністи. Серед них І. В. Кузьмін, О. П. Стахов, В. Т. Маліков, В. С. Осадчук, В. М.
Ребедайло, М. Ф. Друко
ваний, І. А. Немировський,
В. Б. Демешко, А. М. Тхорівський, П. І. Антонік та ба
гато інших. Всі вони пока
зують зразки невтомної пра
ці, наполегливості, ініціати
ви.
Віддаючи належне успі
хам, наголошував далі сек

ретар парткому, ми повин
ні дати правильну оцінку не
долікам, які мають місце в
нашій роботі, намітити ос
новні завдання, над вирішен
ням яких працюватимемо в
одинадцятій п’ятирічці. Не
обхідно рішення з’їзду гли
боко вивчити кожному ко
муністу, викладачеві, сту
дентам, співробітникам, роз
горнути широку пропаганду
цього важливого докумен
та серед трудящих міста і
області. Рішення з’їзду —
це
величезна
програма,
розрахована на п’ятирічку і
на перспективний період,
щоб її виконати, потрібна
комплексна
партійно-полі
тична робота, яка повинна
проводитись
вдумливо,
конкретно і переконливо на
кожній ділянці нашого пов
сякденного життя. Важливу
роль в цьому повинні віді
грати всі засоби пропаган
ди наочної агітації. Зокре
ма, багатотиражна газета
«За інженерні кадри», лек
торські
групи товариства
«Знання»,
факультетські
стіннівки.
Багатопланову,
різнобічну роботу повинна
очолити ідеологічна комісі я
парткому інституту, ідео
логічні сектори партійних
бюро структурних підроз
ділів.
Ректорату і адміністріції

СКТБ «Модуль» необхідно
зайнятися
створенням
оформлювальної
дільниці,
яка повною мірою повинна
задовольнити вимоги до на
очної агітації, сприяти опе
ративному і якісному вирі
шенню важливих завдань. Ос
торонь не повинні залиша
тися
кафедри суспільних
наук. Треба виробити чітку
взаємодію в питаннях ідей
ності і партійності викладан
ня, надавати методичну допо
могу в роз’ясненні і пог
либленні вивчення докумен
тів партійного з’їзду, в їх
популяризації в студентсь
кому колективі. Завтрашній
інженер — це не лише спе
ціаліст вищої кваліфіка
ції, це вихователь, настав
ник робітничого
колекти
ву, в якому йому доведеть
ся працювати. Отже, зав
дання полягає в тому, щоб
кожна молода людина, за
кінчивши інститут, була
збагачена марксистсько-ле
нінським світоглядом, глибо
кою ідейною переконаніс
тю, від цього в кінцевому
результаті залежатиме за
гальний успіх підприємства,
міста, області, республіки,
країни. Наш професорськовикладацький склад спро
можний вирішувати ці важ
ливі завдання повсякденно,
кожночасно.

В обговоренні доповіді взяли участь декан ФАОТ
В. М. Лисогор, головний бухгалтер СКТБ «Модуль»
A. М, Кудіевський, старший викладач історії КПРС
B. Д. Гопак, завідуючий відділом постачання Р. П.
Кравець, секретар партійного бюро інженерно-будівного
факультету І. М. Яцковський, студентка II курсу енер
гетичного факультету В. В, Олійник, секретар партбюрз
РТФ В. І. Черній, ректор інституту І. В. Кузьмін.
В роботі зборів взяла участь і виступила секретар
Ленінського райкому Компартії України тов. Нищик Г. І
Збори прийняли відповідне рішення.
Відбулось організаційне засідання партійного комі
тету інституту. Заступником секретаря парткому обрано
тов. Лютворта С. Г.

На знімку: секретар парткому І. Г. Мельник виступає з доповіддю на партійних зборах. Фото В. Садловського.

«Гараж чи склад?»
Так називається стаття,
яка була надрукована в
багатотиражній газеті «За
інженерні кадри» № 6. В
ній мова йшла, зокрема,
про незадовільну роботу
гаража і складу.
В своїй відповіді редакції
проректор по адміністра
тивній роботі О. І. Тарануха сповістив, що критичні

зауваження в статті мають
місце. Статтю обговорено
на нараді начальників, від
ділів і служб адміністратив
но-господарської
частини.
Начальнику відділу поста
чання Р. П. Кравцю і на
чальнику гаража В. М. Кириченку вказано на анти
санітарний стан території
складу і гаража.

ВІДПОВІДЬ НА КРИТИКУ
На складі лісоматеріали
штабелюються,
територія
вчасно
прибирається від
сміття і болота. Адміністра
ція адміністративно-тосподарської частини зобов'яза
ла тов. Кравця Р. П. навес
ти належний порядок до
четвертого квітня.
В червні біля котельної
буде обладнано стоянку ав
томашин і місце для їх мит

тя, Тов. Кириченка В. М. зо
бов’язано до п’ятнадцятого
квітня упорядкувати тери
торію гаража.
Відокремлення території
складу і гаража, підкреслю
ється у відповіді, проблема
не проста. Вона вирішува
тиметься протягом одинад
цятої п'ятирічки, тобто га
раж буде збудовано за ме
жами навчальної зони.

Вікторина на приз газети «За інженерні кадри» при
свячується 111-й річниці з дня
народження
вождя
світового пролетаріату, творця
Комуністичної партії,
засновника першої в світі соціалістичної держави — Во
лодимира Ілліча Леніна.
...
Відповіді просимо надсилати до редакції газети
інженерні кадри», кімната 0416.
Переможці вікторини будуть нагороджені почесними
грамотами.

9. Назвіть 10 псевдоні
мів і партійних кличок В. /.
Леніна, а також яких 10
праць, листів чи партійних
документів ними підписа
но? Коротко: про що гово
рять і з чим або з ким
зв'язані ці псевдоніми, кли
чки?
10. Про що розповідає
вам фотографія «Ленін на
суботнику»? Назвіть ім'я
одного з учасників, з яким
В. І. Ленін разом працю
вав на суботнику.
11. Назвіть 5—7 доку
ментів, підписаних В. І. Ле
ніним, що стосуються де
кретів і законодавства про
збереження, охорону
та
пропаганду історико-культурної і мистецької спад
щини нашого народу.
12. Коли
впроваджено
міжнародну нагороду лау
реата Ленінської премії та
назвіть 3—4-х видатних ді
ячів, які першими були
удостоєні її та за які за
слуги?
13. Назвіть 10 кавале
рів ордена Леніна з Він
ниччини й за що вони удо
стоєні такої нагороди?
14. Назвіть імена скульп
торів та архітекторів па
м'ятників В. І. Леніну в
Києві та Вінниці.
15. Які слова взято за

епіграф газети «Искра» і
хто їх автор?
16. Коли й з ким з відо
мих українських письмен
ників зустрічався В. І. Ле
нін на Капрі?
17. Назвіть дві-три улюб
лені В. І. Леніним російсь
кі пісні.
18. Назвіть імена членів
гуртка «Визволення праці».
19. Назвіть імена членів
редакції ленінської «Искры».
20. Назвіть 7—10 міст
за рубежем, в яких певний
час жив або перебував
В. І. Ленін. Що ви знаєте
про його діяльність там?
21. Назвіть один-два псе
вдоніми сучасників або со
ратників В. І. Леніна, зо
крема: Плеханова, Кржижанівського, Круп с ь к о ї ,
Стасової.
22. В якому місті й коли
вперше відкрито Меморіал
В. І. Леніна?
23. Хто першим з радян
ських письменників створив
у літературі образ В. /. Ле
ніна?
24. Хто автор картини
«Ленин в Розливе», %Ле*
нин в Шушенском», а та*
кож «Ленин идет по пла
нете»?
Вікторину підготував
І, СЕРЕДКЖ.

ЯК МИ НАВЧАЄМОСЯ
АТЕСТАЦІЯ

СТУДЕНТІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ.
На енергетичному факультеті закінчилась перша
атестація весняного семестру. В ній брали участь 890
студентів 1—4 курсів. За результатами атестації факуль
тет зайняв друге місце в інституті. Потрібно зазначи
ти, що всі викладачі факультету з великою відповідаль
ністю ставляться до атестації, вважають її визначальним
рубежем педагогічної роботи. Атестація — це підготов
ка до екзаменаційної сесії, мобілізація студентів на ус
пішне навчання.
Які ж результати першої атестації? З 800 студентів
позитивно атестовано 570
чоловік (71,1 процента).
Процент студентів, які склали на «4» і «5», порівняно
низький, це свідчить про те, що багато студентів ще не
цілком віддаються навчальному процесу, не подолали
інерції, що «народилася» під час відпочинку на каніку
лах.
Кращі групи: 2 ВЕ-80, 2 ВЕ-79, 1 ЕПП-78, 2 ЕСС-77.
На жаль, є ще групи, де низька успішність: 1 ЕПП-80,
2 ЕПП-79, 1 ВЕ-78, 2 ЕПП-77.
Результати могли б бути кращими, якби всі студен
ти з почуттям високої відповідальності ставилися до
своїх обов’язків. Окремі юнаки і дівчата не зроби
ли висновків із численних бесід та настанов викладачів
і комсомольського бюро. На факультеті є студенти, які
пропускають навчання, що негативно впливає на ре
зультати їх атестації. Це такі студенти, як В. Васкевич, В. Коломієць, Г. Стахмич з групи 1 ЕСС-77 і
П. Смірнов — 2 ЕС-77.
Деканат, партійна і комсомольська організації енер*
гетичного факультету постійно
ведуть боротьбу за
зменшення
кількості пропусків занять, підвищення
якості викладання, впровадження найновіших досяг
нень науково-технічного прогресу в навчальний процес.
На це нас націлюють завдання, які висунув XXVI
з’їзд КПРС перед вищою школою. Потрібно підняти
на більш високий рівень ідейно-виховну роботу, основ
на мета якої: випуск висококваліфікованих спеціа
лістів — активних будівників комунізму.
В. КОРОЛЬ,
заступник декана енергетичного
факультету,
В. СОБЧУК,
голова групи аналізу факультету.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

10 квітня 1981 року.

НА ТУРБОТУ ПАРТІЇ ВІДПОВІМО ВІДМІННИМ НАВЧАННЯМ!
В редакції нашої газети відбулася зустріч з ватаж
ками комсомольських організацій енергетичного, маши
нобудівного та радіотехнічного факультетів: Сергієм
Луковніковим, Миколою Мельником, Олександром Голуб’євим. Вони поділилися враженнями про XXVI
з’їзд КПРС, розповіли в своїх статтях, які пропонує
мо читачам, про те, як студенти навчаються, загарто
вуються в спорті, відпочивають.

магають тим студентам, які
цього потребують.
Непогано поставлена на
факультеті культурно-масо
ва і спортивна робота. їй
приділяють велику увагу
партбюро, деканат, профком

ВАЖЛИВИЙ ПРИНЦИП

„Останній
дзвінок"
Непомітно
промайнуло
п'ять років навчання, на
повнених студентськими бу
днями. Залишаться в згадці
лекції і практичні заняття,
курсові і лабораторні робо
ти, з веселою іронією бу
дуть пригадуватися неспо
кійні перипетії сесій, переекзаменовок... Довго ще бу
де відчуватися
відлуння
студентських вечорів відпо
чинку, турпоходів...
З якими ж результатами
підійшли наші випускники
до цієї знаменної події?
Показники, можна з впев
неністю сказати, непогані.
1 велика заслуга в цьому
комсомольського бюро п'я
того курсу, яке очолює ко
муніст
В.
Шарлай
—
2 ТМ-76. Добрими словами
будуть згадувати на фа
культеті О. Ліщишина —
5 ТМ-76,
В. Щура —
6 ТМ-76, В. Плохоніна —
1 ТМ-76, О. Романова —
1 ААГ-76, В. Даніловськоео
2 ААГ-76 та інших,
які своїм відмінним навчан
ням і активною громадсь
кою діяльністю захищали

обов’язків, приходить на
заняття
непідготовленим,
пропускає лекції і прак
тичні, неатестований з окре
мих предметів, має спра
ву з головою УВК факуль
тету А. Перевезієм., Пове
дінка
невстигаючих сту
дентів заслуховується на
засіданнях курсових, фа
культетському бюро і УВК.
честь нашого факультету.
Невпинно лине час... І Ці організації також доповсе ближче мить останньо
го дзвінка і для тих, кому
Для нас одинадцята п'я
ще належить навчатися в тирічка почалася зимовою
інституті.
екзаменаційною сесією. Ре
Наші «старички» незаба зультати цієї сесії непогані.
ром прийдуть на підпри 78 студентів склали сесію,
ємства в ролі керівників на «відмінно», 348 на «доб
важливих ділянок вироб ре» і «відмінно». Це дало
ництва, в ролі наставників, змогу нам за якістю навчан
а ми, молодші, продовжи ня зайняти друге місце в
мо своє навчання,
щоб інституті, але за сумою всіх
завтра також стати в ла показників ми посіли лише
ву великої армії інжене четверте місце. Основний не
рів. І старші наші товари гативний показник нашої ро
ші, і ми в однаковій мірі боти — пропуск занять. За
виконуємо величні завдан кількістю пропусків без по
ня, накреслені XXVI з'їз важних причин наш факуль
дом КПРС: прагнемо пра тет знаходився на першо
цювати відмінно і вчитися му місці.
Для того, щоб добитися
відмінно.
кращих результатів під час
М. МЕЛЬНИК,
літньої екзаменаційної се
секретар комсомоль
сії, необхідно ліквідува
ського бюро машино
ти цей недолік,
будівного факультету.

Вже кілька років мою ува
гу привертає до себе сту
дент п'ятого курсу радіо
технічного факультету Олег
Гунченко. Він один із тих
комсомольських активістів,
які виконують те, що обіця
ють.
Якось мимоволі мова зай
шла про подію, яка принесла
йому
радість, визнання.
Олег розповів, що недавно
повернувся з Москви, де брав
участь в роботі семінару з
радіотехнічних спеціальнос
тей, організ о в а н о г о АН
СРСР. Дуже задоволений
був роботою свого учня і
науковий керівник проф.
С. І. Поздняк, який сказав
про Олега, що він здатний
виконувати досить складні
експерименти і розв'язува
ти складні завдання, над
якими працює колектив кал
федри.
Що це — випадковий ус
піх? Ні, це наслідок постій
ного творчого пошуку ком
сомольця, для якого навчан
ня і наукова робота невід
дільні одне від одного. В
його заліковій книжці —
лише «п’ятірки». З третього

факультету. Наші спортсме
ни готуються до проведен
ня XXII спартакіади інсти
туту, а- учасники художньої
самодіяльності готують вечір
поезії, який буде присвяче
ний С. Єсеніну.
На факультеті сформова
но будівельні загони «Прометей» і «Блискавка», яким
належить в третьому тру

довому семестрі
ударно
попрацювати.
г Серед студентів факуль
тету ведеться
військовопатріотична робота. На всіх
курсах відбулись конферен
ції, присвячені Дню Радян
ської
Армії і ВійськовоМорського Флоту, на яких
виступили ветерани війниНадаємо шефську допо
могу Вінницькій
середній
школі № 23. Тут наші сту
денти проводять дискоте перед радянським студент
ки, літературні вечори, чи ством XXVI з'їзд КПРС.
тають лекції по профорієн Комсомольці
факультету
тації.
докладуть максимум
зу
Є у нас завдання, які ще силь, щоб виконати важ
не вирішені. Необхідно до ливі накреслення
нашої
битися 100-процеитного від партії
відування і успішності, по
с. л у к о в н ік о в ,
стійно виховувати високу
секретар комсомоль
активність і свідомість мас,
ського бюро енерге
адже ці вимоги висунув
тичного факультету.

НАШІ ЗАВДАННЯ
На всіх курсах факульте
ту пройшли комсомольські
збори під девізом «Рішен
ня XXVI з'їзду КПРС — в
життя!». Підбито підсумки
першої атестації й викрито
недоліки, які ще заважають
нам працювати з повною
віддачею.
Комсомольці проявили го
товність ще більш енергійно
включитися в роботу і підійти
до літньої екзаменаційної се
сії з кращими показниками.
Але викликає тривогу те,
що секретарі комсомольсь
ких бюро груп О. Лаврова
- З РК-78, М. Філінюк -

З РТ-77, В. Малишев — З
РК-77 не користуються ав
торитетом. Про це свідчить
такий факт: половина ком
сомольців цих груп не з'я
вилася на збори. Як же та
кі комсомольські ватажки
разом із своїми товариша
ми будуть виконувати по
ставлені завдання?!
Потрібно брати приклад
з таких комсоргів, як А, Зенченко — 1 РТ-77, О. Колісниченко — 1 РТ-78, В.
Грицюк — 2 РТ-78, А. Новиков — 2 РК-79, В. Жарпінський — 2 РТ-79, робо.,
та яких поставлена принци

пово і по-діловому. За них
можна бути впевненим —
до наступної сесії прийдуть
ще більш підготовленими :
складуть сесію успішно.
О. ГОЛУБ'ЄВ,
секретар комсомольсь
кого бюро радіотехніч
ного факультету.

ГУМОРИНА-81
порівнятись . з ними, щоб
внести і свою частку у за
гальну справу підготовки до
великої і складної діяльності
курсу Олег — Ленінський в ролі радянського інженера.
стипендіат. З чим же при Пригадується почута якось
Нарешті студенти доче іншої команди місце зали провал!
ходить один з кращих сту фраза: який студент — та
Однак на крайності ніхто
дентів до чергового зльоту кий і фахівець. А хіба ми калися цього «розванта шиться...
відмінників? Зараз Олег, всі не мріємо стати справж жувального» дня: першо — У-у-х! Філософ-сатирик! не розраховував, оскільки в
готується до захисту диплом німи сучасними спеціалістам го квітня (без усіляких Не подавися цукерками... арсеналі кожного «ще був
жартів)
в гарнізонному
порох». У фіналі склалась
— Дякую за турботу.
ного проекту та до науково- ми в період великої техніч
Будинку
офіцерів
зустрі
Тим часом на сцені роз досить небезпечна ситуація:
ної
революції?!
технічної конференції, на
Всього в нашому інститут лися давні друзі-суперни- почалися запеклі баталії. у наших хлопців і команди
якій він виступить з допо
Звичайно, в кожній команді педагогів рівна кількість
ті 587 відмінників. Це наша ки.
віддю.
В залі гасне світло. На — найвеселіші, найвинахід- очок — по 34!
Таких
прапороносців у студентська гвардія. Серед,
Жюрі приходить до одно
нашому інституті чимало. них три Ленінських стипендії стає тиша. На сцену вихо ливіші. І ось перший кон
Кожен з них приходить до ати, 26—удостоєні червоного дять команди медичного, курс: візитна картка. Як стайної думки: нехай над
цієї події з високими підсум студентського квитка. Кращі
ками в навчанні, оволодінні з них підписали Рапорт ком
професією, у науковому по сомольської організації на
шуку. Насамперед хочу на шого ' інституту XXVI з’їз
звати таких студентів, як ду КПРС.
Зліт
відмінників — це
Володимир Покрас (4 курс
МФ), Ігор Антонік (4 курс підсумок наших старань,
ІБФ), Сергій Луковніков пошуків, спільних зусиль
(4 курс ЕФ), Володимир на навчальній і науковій
Сахно (4 курс РТФ), Олек- ниві. Але це і початок но
сандр Усач (5 курс ФАОТ). вого, ще складнішого походу
Я їх знаю як старанних і до високих і яскравих вер
серйозних юнаків, постійних шин, які відкрив перед мо
шукачів нового в науці та лоддю, в тому числі студент
праці. Вони дорожать чес- ською, партійний з'їзд. Він
Капітан команди політехнічного інституту Олександр Усач (праворуч) «забиває
тю своєї групи, свого рід кличе долати труднощі, пе останній цвях» в гумор капітана команди суперників.
реборювати перешкоди і
ного політехнічного.
педагогічного,
політехніч виступлять наші хлопці?!
усім покладуть крапку пе
Приглядаючись до право перемагати.
ного, торгово-економічного
Це питання хвилювало ремоги капітани. Капітан
М. ФІГМАН,
флангових наших студент
інститутів.
всіх нас, уболівальників і команди
голова ради відмінників
політехів — сту
ських рядів, МИМОВОЛІ ду— Посуньтесь, будь лас співчуваючих. Мій сусід, за дент п'ятого курсу Олек
інституту.
маєш: чи все ти зробив, щоб
ка, — підштовхує мого сусі бувши про те, що «поділив сандр Усач — полонив сер
да якийсь, напевно, із спів- ся» місцем з «кимось» — во ця жюрі і присутніх.
Валентина Вальчук пра
чуваючих, хлопець.
рухнувся, сів зручніше. По
Чемпіоном «Гуморини-81»
цює оператором в обчислю
— Прошу, тільки на по тім виявилось, що вони обоє стала команда політехніч
вальному центрі інституту.
ловину, — шепоче сусід.
стоять, і кожен підтримує ного
інституту — наша
А починала з оператора під
— Та я скраєчку, — при мімікою, жестикулюванням команда!
готовки даних. Нова профе
гощає цукерками і так собі «свою команду».
— А я що казав?! — кла
сія складна і цікава. Валя
наполегливо підкре с л ю є :
Кожний конкурс, який по де в рот подарованого цу
оволодіває
нею успішно.
— Болій за педагогів.
винні витримати на зрілість керка мій сусід і повертає
Вона бере активну участь в
Сусід від гостинця не від представники чотирьох ко голову до уболівальника
громадському житті, профмовляється, одначе в боргу манд,—це море фантазії, за команди суперників. Але то
не залишається:
групорг виробничо-експлуа
гадок, що супроводжуються го вже в залі не було...
— Ти коли-небудь чув, вибухами сміху в залі. Якщо
таційного відділу ОЦ. За
Т. ЧУПИРА,
щоб раки свистіли?
зал пасивно спостерігає за
студентка IV курсу ФАОТ.
старанність у праці їй ого
—Що маєш на увазі?—ви- тим, що відбувається на
лошена подяка.
сцені, починають сміятися
тріщується той.
Редактор
Фото В. Садловського.
— А те, що політехи взу учасники конкурсу. Але це
А. МАЗУР.
ють вас з головою, ще й для вже—крайності, це вже —

Сурми кличуть

БЮ 01335. Зам. 1380.

ЖВЕМО за принципом:
И
один за всіх і всі за
одного. На енергетичному
факультеті
багато уваги
приділяється навчально-ви
ховній
роботі
студентів.
Той, хто не виконує своїх

І „СХРЕСТИЛИ ШПАГИ” КАПІТАНИ

«За инженерн ые кадр ы»— орган парткома, профкома,
комитета ЛКСМУ и ректората
Винницкого политехнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
Адреса редакції: 286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 133, телефон 4-61-57.

Умови, друкарн, 0,46. Тираш 1500.

ПРАЦІВНИКИ ВУЗІВ І ТЕХНІКУМІВ!
ГОТУЙТЕ ІДЕЙНО ЗАГАРТОВАНИХ,
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ
СПЕЦІА
ЛІСТІВ!
РОЗВИВАЙТЕ НАУКУ, ЗМІЦНЮЙТЕ
ЗВ’ЯЗОК З ВИРОБНИЦТВОМ!
(Із закликів ЦК КПРС до Першого
Травня 1981 року).

18 квітня — свято
комуністичної праці

ВСІ НА СУБОТНИК!
Д Н І С ТУДЕНТСЬКОЇ

НАУКИ.

НАШІ ЗНАННЯ Рішення XXVI з'їзд у
партії відкривають ши
рокі перспективи д а л ь 
ш ого
розвитку вищ ої
освіти в нашій країні . П е
р ед вузам и поставлене
завдан н я підготовити 10
мільйонів спеціалістів з
вищ ою і середньою спе
ціальною освітою, з а б е з 
печити кадрами райони
інтенсивного
розвитку
продуктивних сил. З біль
шиться
випуск спеціа
лістів по нових напрямах
науки і техніки, ^ підви 
щиться науковий рівець
їх підготовки . П ер ед ба
чається дальший р о зви 
ток у вищій школі ф ун
даментальних і приклад
них наукових дослідж ень,
ширше використовувати
одерж ані
результати в
народному господарст п.
В цих
ум овах вищі
навчальні зак лади повин
ні дати студентам не ті
льки міцні знання по спе
ціальності,
озброїти їх
\марксистсько-ленінською
теорією, ал е й прищепи
ти їм навички самопід по

секційні

за

ної роботи студентів за
рік, сприяла більш ши
рокому залученню сту
дентів до
н ау к ово-дос
л ідн ої роботи. В ній в з я 
ло участь біля 2000 сту
дентів.
На 26 секція у
виступило 618
студен
тів, з
них 45 з інших

)

них ситем управління,
автомобілі і автомобіль
не господарство, гід р о приводу, обчислю вальної
техніки,
РТУ, електро
постачання промислових
підприємств і ТОЕ, о ко
рона праці, промислове
і цивільне будівництво,
іноземних мов.
Багато доп овідей було
зроблен о по результатах
глибоких наукових д о с
лідж ень і за своїм х а 
рактером, які мають но
визну.
Ц ікаві і змістовні д о 
п овіді зроблен і студента
ми В. Д. Хоменко (к ерів
ник, доц. Л . М. Коиіек),
«Розробка і досл ідж ен 
ня генераторів
ви п ад
кових функцій з з а д а 
ним законом розподілу».
С. В. Туркіним (керівник
ст. викладач М. А. Сопяниченко) «Пристрій мно
ження в кодах з іраціональними
основам и »,
/. М. Рачинським і І. А.
Марчуком (керівник сс.
викладач М. С. С а п а )
«О гляд методів і за с о 
бів тиску повітря в ши
нах», В.
Купринюком

м айсте рності
викладання
н е о б хід н о дбати п р о в д о с 
кон алення якості зм істу і
обсягів курсів
(о со б л и в о
-ваш
ве л и ч е зн о го о б с я гу н а у к о  спецкурсів), які читаються,
вих знань і зр о ста н н я ви а та к о ж у точ н е н н я р о б о ч и х
с о к о к в а л іф ік о в а н и х с п е ц іа  п р о гр а м
і планів
таким
лістів.
чином, щ о б вилучити
па
О тж е, під ви щ е н н я якості р а л е л ізм і д убл ю ван н я ,
і
навчання студентів б у л о
і знайти час для постан овки
зал иш ається од н и м із
го нових
курсів,
заснованих
ловних зав д ан ь В и щ о ї ш к о  на базі останніх д осягне нь
ли, усп іш н е ви р іш ен н я яких в тій чи інш ій галузі науки
п о в 'я з а н о з
п о л іп ш е н н я м і техніки.
навчально - м е то д и чн о ї, на
Ці зав д ан н я повинні бути
у к о в о -д о с л ід н о ї та іде йно - п о кл ад е ні
на
від п ов ід н і
ви х овн ої р о б о т и в усіх ла ка ф ед р и І ф акультети, і вони
нках н авч ально го
процесу м ож уть
бути ви ріш ен і на
1 гр о м а д с ь к о * п о л іти ч н ого основі р о зв и тк у нових д о в 
ж иття вузу.
готривалих,
пе рспе ктивних
П р о ц е с під готов ки
спе= н аукови х направлень,
ціалістів і наукових кад рів
Щ о стосується
д р у го г о
о х о п л ю є р я д питань І з а в  аспекту, то на наш погляд,
дань, які сто с ую ть ся і п р о  варто приділити
особливу
ф е с о р с ь к о - в и к л а д а ц ь ко го
у вагу питанням пр а в и л ь н о го
складу,
і
б е з п о с е р е д н ь о п ід б о р у м о л о д і та іде йно студентів, аспірантів і п р е  ви х о вн о ї роботи. П о т р іб н о
тендентів.
серйозно
о ц ін ю в а ти
такі
Поряд
з
п о л іп ш е н н я м якості студентів і аспіран-

Рубежі творчості
Х арактерною
о с о б л и в і
стю н а ш о го часу є с тр ім 
кий р о зв и то к науки і п е р е 
тв ор е н н я її в го л о вн у п р о 
д уктивну силу, яка суттєво
впливає
на
всі
с тор он и
м а те р іа л ьн о го і д у х о в н о го
ж иття суспільства. Д л я д о 
сягнення н а й ви щ о го р о з к в і
ту і м о гутн ості н а ш о ї Б ать
ківщ ини
в
усіх
галузях
сус п іл ьн о ї д іял ьн ості тре ба
в
першу
че р гу
за=
бе зпечити високий науковий
рівень п р о д укти вн и х сил.
X X V I з 'їз д К П Р С
п р и д Ілив с е р й о з н у увагу питан
ням д а л ь ш о го р о зв и тк у віт
ч и зн я н о ї
науки і техніки,
чітко с ф о р м у л ю в а в і вису
н ув перед) р а д ян сь ки м и вче
ним и гр ан д іо зн і завданні! в
галузі ко м у н іс ти ч н о го б уд ів
ництва
в
наш ій
країні,
виконання
яких
вимагає

ву зів.
На високому наук ово
му рівні була ор ган ізо
вана робота в секціях;
історії КПРС, н ау к ово
го комунізму, автоматич

(керівник
доц. В . II.
Юрчук)
«Аналіз якості
проектних
рішень
по

парку — 40 гектарів,
Найкращою організацією
праці відзначено
машино
будівний та радіотехнічний
факультети.
Штаб суботника.
*

*

*

Трудящі колективу СК«В
«Модуль» 18
квітня візь
муть найактивнішу участь
у святі праці. На суботник
вийде більше трьохсот чо
ловік. З них буде зай н что
на робочих місцях 120 чо
ловік, на благоустрої тери
торії і прибиранні
вироб
ничих приміщень трудити
меться 180 чоловік, У фонд
одинадцятої
п’ятирічки в
цей день буде перерахова
но 770 карбованців.

І. МАЗУН ІН,
секретар
партбюро
СКТБб «Модуль»,

ТРАДИЦІЙНИЙ ЗАБІГ

На перерві: перші враження.

Реєстрація делегатів конференції;
няття.

товки, самоосвіти, ви р о
бити настанову на пос
тійне,
протягом всього
життя, поповнення знань,
викликати
інтерес
до
творчого пошуку і, в і д 
повідно, д о н аук ово-дос
лідної роботи.
В аж ли ве місце в роз-

Рішення XXVI
з'їзду
КПРС-в
ж иття !

ВІТЧИЗНІ

витку, удосконаленні о р 
ган ізац ії і підведен ні п ід
сумків наук ово-дослідн ої
роботи студентів за й 
мають організаційно-ма 
со ві заходи.
Одним з них є п р о ве
дення студентських на
укових конференцій. В
нашому
інституті з 7
по 10 квітня 1981 року
проводилась
обласна
студентська науково-тех
нічна конференція під
девізом : «Рішення XXVі
з'їзд у КПРС — в життя!».
Конференція
п ідвел а
підсумки н ау к ово-досл ід

Робота студентів в раху
нок комуністичного суботника триває. Щоденно на
свято праці виходять 9- - 10
академічних
груп. Якщо,
скажімо,
нині,
пра
цює одна група на будівни
цтві їдальні, то інша завтра
— на житловому будинку.
За два тижні квітня очи
щено 25 гектарів території,
сплановано територію нав
коло навчального
корпусу
№ 3, вивезено грунту від
лабораторного корпусу —80 тонн,
заштабельовачо
лісоматеріалів — 75 мет
рів кубічних, зібрано п’ять
тонн металобрухту, посад
жено 350 дерев,
прибра
но вулиці: Келецьку, Артоболевського,
Хмельницьке
шосе — 3,5 кілометра, зроб
лена санітарна очистка л ісо-.

ситемах водопостачання
і
во д о від вед ен ь
б у ді
вель».
Під час
роботи сек 
цій супільних наук (істо
рії КПРС, ф ілософ ії, по
літекономії і наук ового
комунізму) було за с л у 
хано біля сотні д оп ові
дей. Н аукові повідом лен
ня відзначаються ви со
кою ідейністю, основані
на марксистсько-ленінсь
кій методології.
В роботі конференції
взяли
участь іноземні
студенти
Салем Насер,
Тельо Б іліальдо, Д о мире
Д ж орж Е рола і інші.
За підсумками конфе
ренції
відзн ачен о п:24
кращі д оп овід і, які р е 
ком ендовано для участі
в конкурсах на кращу
студентську роботу, для
публікації, на деякі оф о р 
млені заявки на авторсь
ке свідоцтво.

Дванадцятого квітня про
ведено міський забіг, при
свячений 111-й річниці з
дня народження В. І. Лені
на і XXVI з’їздові КПРС.
Студенти, викладачі і спів
робітники нашого інститу
ту
взяли
найактивнішу
участь в цьому важливому
заході. Всього на визначе
ній трасі міста бігло пред
ставників вузу 2249 чоло
вік.
Найбільш
сумлінно ви
ступили представники машибудівного факультету -{де
кан А. І. Мохнатюк, застуіт-

ник декана з фізвихованчя
І. П. Рудий), факультету а в
томатики і обчислювальної
техніки (декан В. М. Лисогор, заступник декана з фізвиховання М. П. Орлов).
Заслуговують
доброто
слова: сім’я В. С. Осадчука (вона посіла перше міс
це), К. І. Шаповалова, В- І.
Олійник, В. Ландербурська,
Г. Ластовська.
В загальному заліку наш
інститут зайняв перше місце.
М. ПЕТРЕНКО,
старший викладач на
федри фізвиховання.

М. ЛУНЬОВ,
керівник груп НДРС.
В. ВОЛИНЕЦЬ,
голова
секції
РТ.
студент НІ курсу.

ті в, як ініціативність,
сум 
лінність у праці, творчість,
своєчасн о
визначати
їх
зд атність
д о сам о с тій н о го
п р о в е д е н н я наукових дослілідж ень. П р о ф е с о р с ь к о -в и 
к л а д а ц ь к о м у скл аду с м іл и 
віш е залучати і пр авильно
сп р я м о в у в а ти зусилля асп і
рантів і п ре те нд е нтів
на
ви ріш ен ня найбільш
а кту
альних питань: по стій но на
давати д о п о м о г у в п р о в е 
денні важ ливих д осл ід ж ень,
р о з р о б ц і д исертацій,
щ об
кож ний щ о д е н н о
відчував
І бачив ре зул ьтати
свого
н а у к о в о го зростання.
При
ц ь о м у тр е б а тв е р д о
усві
дом ити,
що
робота
над
д и с е р та ц іє ю — д а л е ко не
сам оціль, а лиш е рубіж , за'
яким від кр и ва ю тьс я у м о 
лод ого
вч е н о го
ш и р ок і
го р и зо н ти с луж іння науці.

с. поздняк,
п р о ф е с о р ка ф е д р и р а 
д іо те хн ічн и х пр истроїв,

П остнікова З Ін аїд а У сти н ів н а
працю є
лабо
рантом в читальн ом у з а 
лі с ус п іл ь н и х наук. Ч уй ,
на і доброзичлива ж інка,
сум лінн о і
пр и н ци по во
стави ться до своєї робо»
ти.
В грізний
1941 рік з
дівчатами - однокурсницями
вона піш ла
на
фронт медсестрою. Б р а
ла
участь в боях
на
Курсько - Орловській дузі

1943
року. В 1944 році
Постнікова З, У. всту
пила до лав КПРС.
Після війни працює на
педагогічній ниві. В н а
шому інституті
Зінаіда
Устинівна виконує вели
ку
громадську
роботу:
агітатор, виступає з лек
ціями перед студентами
на
військово-патріотич
ну тему.
Фото В. Садловського.

АВТОМОБІЛІСТИ
Автомо більний тран
спорт — ск л адова ча
стина єдиної транспорт
ної системи
країни. В
одинадцятій
п’ятирічці
вантажооборот збільшить
ся на 42 проценти, п ере
везення пасаж ирів авто
бусами становитиме 28
процентів.
Отримають
дальший розвиток цент
ралізован і) міжміські і
міжнародні
перевозки
вантажу. Зрозуміло, що

увага:
конкурс
З метою дальшого підви
щення рівня виховної і куль
турно-масової роботи, по
ліпшення
житлово-побуто
вих
умов в гуртожитках
(робітничих), студентських
секретаріат ВЦРПС і ЦК
ВЛКСМ
оголосили оглядконкурс на кращий гурто
житок з 1 вересня 1980 ро
ку по 1 грудня 1981 року.
Огляд-конкурс проводить
ся за трьома групами гур
тожитків: перша — з кіль
кістю мешканців
до 200
чоловік, друга — від 201
до 500 чоловік, третя гру
па — більше 500 чоловік.
Для заохочення
кращих
гуртожитків — перемож
ців
встановлено
триста
Дипломів
ВЦРПС і ЦК
ВЛКСМ, а такрж 105 гро
шових премій, в тому чис
лі для гуртожитків
тре
тьої групи. 10 перших по
2,5 тис. крб., 10 ддругих —
по 2 тис. крб., 15 третіх —
по 1,5 тис. крф.
Вісімдесят процентів пре
мії використовуються
на
придбання культурного і
спортивного
інвентаря,
двадцять процентів — на
преміювання активу і штат
них працівників гуртожит
ків.
Профком
інституту, ди
рекція студмістечка, проф
бюро факультетів, студрадами включились у всесоюз
ний огляд-конкурс на кра
щий гуртожиток і
забез
печать його проведення у
визначені строки.
Під час
цієї важливої
роботи необхідно звернути
особливу увагу на ремонт
підготовку гуртожитків до
роботи в осінньо-зимовий
період, укомплектувати гур
тожитки необхідним інвен
тарем, поліпшити побутове,
медичне і торговельне обслу
говування, активізувати ро
боту рад гуртожитків, під
вищити політико - виховну
і спортивну
роботу сере,я
студентів, які мешкають г
гуртожитках інституту.
Матеріали
по підсумках
огляду-конкурсу представите
в профком до кінця року

ІНФОРМАЦІЯ
Протягом
цього року в
нашому інституті провод іти
муться конкурси з винахід
ницької роботи:
«Кращий
винахідник року», «Краща
кафедра по постановці ви
нахідницької роботи», «Кра
щий
студент-вин ах ідн ик »,
«Винахід, впроваджений з
найбільшим
економічним
ефектом».
Переможці нагороджую
ться почесними грамотами і
грошовими преміями.

БЮ 01377 Зам. 1544

ця робота немислима б ез
інженерних кадрів — а в 
томобілістів.
За спеціальністю: а в 
томобілі і
автомобіль
не господарст во в наш о
му інституті готують ін
женерів-м еханіків
для
роботи на
автопідприємствах. Студенти в и в 
чають б у д о ву
сучасних
автомобілів типів ГАЗ,
З ІЛ , МАЗ, КамАЗ
та
інші, а також теоретич-

На наш погляд, відпові
дальність за
проведення
стажировки
молодих спе
ціалістів
несуть не лише
керівники підприємств,- ку
ди отримує направлення ви
пускник, деканат факульте
ту І колектив кафедри, яка
його випускає, але і всі
викладачі
(кафедри), що
навчають даного спеціаліс
та. Звичайно, узагальнюва
ти результати
підготовки
майбутніх інженерів, мабуть,
легше тим кафедрам, котрі
готують його, і, в кінцево
му результаті, випускають.
Разом з тим на таких спе
ціалістів
покладається до
даткове навантаження.
Можна було б формаль
но, заочно отримати відгу
ки, перевірити прибуття до
місця призначення інжене
ра і відзвітуватися. А ко
ли-по-справжньому викону
вати таке доручення, то в
цьому разі потрібна індиві
дуальна робота з кожним
стажором персонально. Ви
никає запитання: чи змо
же все це осилити
одна
невеличка по кількості лю
дей кафедра? Адже наван
таження на виконання такої
роботи не планується. От
же, потрібно наказом рек
тора відразу
після закін
чення розподілення майбут
ніх молодих
спеціалістів
призначити від
інституту
керівників для кожного чи
для групи стажорів розро
бити індивідуальні
плани
проходження такої стажи
ровки з урахуванням про
філю
роботи і посади за
місцем майбутньої роботи

ють найновіші
сучасні
обладнання по виготов
ленню і збірці
ву злів,
агрегат ів
автомобіля,
працюють на конвейє
рі.
Старшокурсники
вивчають
технічну екс
плуатацію машин, п рохо
дять практику на авт о
транспортних підприємст
вах.
К урсові, а потілі і дип
ломні проекти виконують
за матеріалами, які зіб 
рали на підприємствах,
будучи
практикантами.
На нашій каф едрі студен

ні основи конструюван
ня і розрахунку \ ву зл ів
і агрегатів
автомобіля,
технічну експлуатацію і
ремонт. Теоретичні знан
ня закріплюються на ви 
робництві тобто на прак
тиці. Студенти третього
курсу проходять двом і
сячну виробничу практи
ку
на п ередови х авто
мобільних за в о д а х нашої
країни:
Горьковському,
Волзькому — в
місті
Тольятті (В А З ) та інших.
Н а авт озаводах
сту
денти набувають нави ч
ки конструкторів, ви вч а 
ЗА П РО Ш У Є М О

ДО

ти також
займаються
науковою роботою, отри
мують глибокі знаннг з
електрообладнання авто
мобіля,
технічної
експлуатації та ремонту
дви гун ів і окремих а гр е
гатів.
По закінченню інститу
ту випускники
можуть
працювати на автотран
спортних підприємствах,
авторемонтних завод ах ,
а також на завод ах , де
випускають автомобілі, на
п осадах старших майст
рів, начальників дільниць,
'головних інж енерів, кон

структорів та інше.
Відом о, що спеціальні
сть автомобіліста
нині
досить поширена і в а ж 
лива для н ародн ого г о с 
подарства країни,
вон а
п осідає
чільне місце в
усіх галузя х і, зокрема,
в перевезен ні вантажів,
пасаж ирів на трасах на
ш ої неосяж ної Батьківщи
ни і за кордоном.
В. АНІСІМОВ,
секретар
партбюро
машинобудівного фа
культету.

РО ЗМ О В И

ВАЖЛИВИЙ ЗАХІД
молодого спеціаліста.
На наш погляд цю важли
ву роботу потрібно почи
нати з того, що після роз
поділення закріплений ке
рівник від Інституту протя
гом двох місяців повинен
бувати, на місці майбутньої
роботи молодого спеціа
ліста, скласти, погодити з
заводом і вручити разом з
дипломом і направленням
на роботу план проходжен
ня стажировки. Це була б
робота на перспективу, а
потім протягом десяти мі
сяців фактичного
проход
ження стажирування побу
вати в того чи Іншого стажора один-два рази. Такий
безпосередній контакт ви
явив би позитивне і нега
тивне в нашій загальній ро
боті. Якже ми
працюємо
нині? Констатуємо
факти,
ідемо поки що за шаблон
ним принципом. Скажімо,
таке повідомлення: моло
дий спеціаліст призваний до
лав Радянської Армії. Во
но, таке повідомлення, не
дає
нічого
конкретного,
оскільки на нього ніхто не
дасть необхідного відгуку.
І нікого таке явище потім
не цікавить, бо стажировка була перервана, і моло
дий спеціаліст на те місце,
куди був направлений ін
ститутом, не повертається.
В такому випадку потрібне
обов’язкове повернення йо

го на підприємство, з яко
го він був призваний в ар
мію, а також стажировка
спочатку. Або
на
таких
молодих
спеціалістів
не
вести ніякого
обліку по
проведенню практики.
Як ми це важливе питан
ня намагаємось вирішувати?
Розсилаємо листи на заво
ди і кожному
молодому
спеціалістові про
те, що
колектив
вивчає
умови
проходження
стажировки,
аналізує всі ці питання за
місцем
направлення за
три
роки,
що
минули,
шляхом виїзду на конкрет
ні заводи (констатація фак
тів). Треба домогтися тако
го становища, щоб молодий
спеціаліст працював десять
місяців безперервно за міс
цем направлення: ввійшов
у колектив, обвикся, влаш
тував свій побут, побачив
перспективу зростання. Од
не слово — відчув
себе
потрібним
колективу. Ось
за таких умов молодий ін
женер і після служби в ар
мії повернеться на завод.
У вирішенні цієї важливої
проблеми
повинні брати
участь всі кафедри. Що і
на якому етапі повинна ро
бити кожна кафедра, повин
ні визначити ради факуль
тетів і рада інституту.
В. ДЕМЕШКО,
заступник зав. кафед
рою МРС, доцент.

Наталія
Бик — студентка інж енерно-будівного
факультету. В ід мінниця навчання, бере
активну
участь в громадському житті комсомольської
організації,
староста групи.
На
знімку: Наталія
Бик на заняттях в л а во раторії будівельних ма шин.

Олена Киричек і Олсксій Ж айворонок — сіуденти
інж енерно-будівного факультету. Олексій — староста
групи,
член
комсомольського
бюро факультету, Олена
від п о від а є за навчалний
сектор. На знімку: під
час занять в лабораторії
будівельних матеріалів,
Фото В. Садловського.

ЧЕТВЕРТА ВСЕСОЮЗНА
Нещодавно в м. Солнечногорську
Московської
області проходила IV Все
союзна школа студентсько
го наукового активу радіо
технічних
спеціальностей.
В її роботі брали участь
221 студент з 57 вузів, 32
міст нашої
країни. Деле
гацію
нашого
інституту
представляли студенти п’я
того курсу РТФ Г. І. Вайнер,
В. В. Гайда, О . М. Гупченко
(науковий керівник
проф.
Поздняк С. І.), студент чет
вертого
курсу РТФ В. М.
Сахно (науковий
керівник
доц. Л. Н. Гейвандов), сту
дент п'ятого курсу ФАОТ
В. Д. Хоменко
(науковий
керівник доц. Л. Н. Кошек,
м. н. с. С. М. Москвіна).
Хорошою підготовкою
до
цієї школи став міжреспуб
ліканський семінар «Радіо
перешкоди та боротьба з
ними»,
проведений ВДНГ
СРСР, в якому брали участь
вищезгадані студенти.
Всі
учасники школи виступили
з доповіддями на студент
ських семінарах. Головною
метою школи було
озна
йомлення
студентів,
які
займаються науковою
ро
ботою з найсучаснішими
досягненнями радіотехніки,
електроніки, обчислюваль

ної техніки і суміжних га
лузей
науки і техніки.
Перед учасниками виступи
ли три академіки АН СРСР:
Г. Н. Фльоров (синтез но
вих елементів), А. М. Рум'янцев (будівництво
ко
мунізму
і політекономія),
І. В. Петрепов - Соколов
(охорона
навколишнього
середовища);
6
членівкореспондентів АН СРСР:
В. І. Сіфоров (радіоприйом),
І. С. ІІІкловський
(радіо
астрономія), Л. Д. Бакрак
(радіоголографія),
Валієв
К. А.
(мікроелектроніка),
Гользанський В. І. (хімія),
Ємельянов В. С. (пробле
ми роззброєння); 12 про
фесорів, в тому числі Б. Р.
Лєвін (статрадіотехніка), А.
М. Ларіонов
(обчислюва
льна техніка), В. В. Нікольський (НВЧ), В. І. Качанов,
В. В. Шахгільдян (радіопе
редавачі), Б. Ф. Висоцький,
Б. ф. Федотов (мікроелек
троніка), М. М. Туровський
(космічна біологія і меди
цина), С. С. Сопчик (РТС);
секретар ЦК ВЛКСМ
Арташопов С. Я., відповідальні
працівники
міністерств
радіопромисловості,
при
ладобудування,
засобів
зв'язку, заступник голови
Держкомітету
СРСР
по
телебаченню і
радіомов

ленню Г. 3.
Юшкявічюс,
льотчик-космонавт
Артюхін Ю. П.
Цікаво пройшла
зустріч
«за круглим столом»
з
В. І. Сіфоровим,
вченим,
який зробив вагомий вне
сок в розвиток радянської
радіотехніки, головою НТТ
ім. А. С. Попова.
Були
організовані
екскурсії
в
інститут космічних дослід
жень АН СРСР,
фізичний
інститут АН СРСР, інститут
океанографії
АН
СРСР,
ВДНГ СРСР.
Учасники школи поклали
вінки до могили Невідомо
го солдата і до Мавзолею
Володимира Ілліча Леніна.
Була цікавою і культур
на
програма.
Відбулися
зустрічі з артистами театру
і кіно, вечір гумору, про
водились дискотеки. Учас
ники
побували на виставі
театру ім. Ленінського ком
сомолу.
Дорога на наступну
V
Всесоюзну школу, яка від
будеться в 1983 році, від
крита для тих, хто
бере
активну участь у наукових
дослідженнях і громадсь
кій діяльності.
Г. Вайнер,
В. Гайда.
О. Гупченко,
студенти V кур б у р а д іо 
те хн іч н о го ф акультету.

З П ОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

ПРИЗНАНИЕ

І ЗНОВУ ОЖИВУ

Л ю блю писать тебе
тогда,
Когда кругом все спит.
К огда с К убанью
Теберда
О чем-то говорит.
Когда сливаясь и журчч
И х струй полночный
звон
Напоминает мне о том,,
Что б ыл и мы вдвоєм.
Б родили вместе над
рекой,
Н ад синью быстрых
волн
И счастье встречи наїией
той
Осталось в нас с тобой.
И что звучит оно теперь
И громче, и ясней,
И не забудем м ы вовек
С лиянья втих рек .
Они стары, как
мать-земля
И м олоды волной,
П оющ ей гимн лю бви
больш ой
Д л я нас с тобой.

Хоч світ, великий і
безкраїй,
Н е знає меж, не знає
дна,
Я к кожний має одну
матір,
Так і Вітчизна в
кожного одна.
Краю мій, багатий і
прекрасний,
П ро тебе кожне слово
я л о вл ю .
Тебе, я к дівчину,
коханий.
Так палко й ніжно я
лю блю .
Д л я тебе в радісную
днину
Мотив я пісні підберу,
В буремний час, в ли х у
годин у .

Б. ЗЕМЛЯКОВ.

Сто разів я помру
і зн ову ож иву .
І

в. ОСІПЧУК.

Редактор
А. МАЗУР.
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У ці радісні весняні
дні ми знову і знову в
думках звертаємося до
дорогої всім
людини.
Минає 111-а роковина з
дня народження заснов
ника Комуністичної пар
тії; творця першої б сві
ті соціалістичної держа
ви В. І. Леніна. Історія
людства ще і ще раз
підтвердила
життєвість
і притягальну силу його
ідей. Ленінізм розвиває
ться, набирає нової си
ли, все ширше завойо
вує уми й серця мільйо
нів.
На XXVI з’їзді КПРС

З ІМЕНЕМ ЛЕНІНА Генеральний
секретар
ЦК КПРС товариш Л. І.
Брежнєв підкреслив, що
з того часу, коли вели
кий Ленін заснував на
шу партію, вона впевне
но йде по накресленому
шляху будівництва соціа
лізму і комунізму.
З
ім’ям і вченням
безсмертного генія В. І.
Леніна зв’язані револю
ційні перетворення на
шого віку. В його пра
цях
знайшли
дальше
збагачення і конкретиза

цію всі складові части
ни марксизму — філо
софія, політична еконо
мія, науковий комунізм,
Сьогоднішні звершен
ня радянського народу—
практичне
втілення в
життя ленінських ідей.
Ленін завжди з нами.
Під
прапором Леніна
виникла, живе і міцніє
світова співдружність со
ціалістичних країн, роз
вивається
міжнародний
революційно-визвольний
рух. Немеркнуче світло

НАВІКИ
ідей марксизму-ленінізму сягає тепер найвіддаленіших куточків зем
лі,
Ленін крокус по плане
ті. Все яскравіше роз
горяється полум’я рево
люційної дії. І сьогодні
мільйонноголосо звучить
повсюди
Заклик
ЦК
КПРС:
— Під прапором Лені
на, під керівництвом Ко
муністичної партії—впе
ред, до перемоги кому
нізму!

Працювали ударно

НАУКОВО МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Рішення XXVI
з'їзду КПРС—
в життя!
16 квітня відбулась нау
ково-методична конфернція
професорсько - викладаць
кого складу і співробітни
ків інституту на тему: «Пла
нування, організація і конт
роль роботи
студентів в
аудиторний і позааудиторний час». Доповідь зробив
ректор
інституту, доктор
технічних наук, заслужений
діяч
наук УРСР, профе
сор І. В. Кузьмін. Із спів
доповіддю
про
наукову
організацію
самостійної
навчальної праці студентів
виступив представник Він
ницького державного педа
гогічного інституту імені
М. Островського,
доцент
кафедри педагогіки М. М.
Поспєлов.
Доценти нашого інститу
ту Ю. С.
Данилюк, Є. І.
Марченко, В. Г. Попов, 3. А.
Красиленко, А. І. Вишневський, О. М. Кузьмін, А» М.
Тхорівський.
поділилися
досвідом, зокрема, про ор
ганізацію
позааудиторної
самостійної
роботи
сту
дентів.
Про дослідження і роз
робку методів управління
позааудиторної
самостій
ної роботи студентів допо-

РЯДЯТЬСЯ ВИКЛАДАЧІ

Чіткою
організацією
Ініціативу
передових
праці відзначились ма
підприємств столиці на
шинобудівний і радіотех
ш ої Вітчизни — М оскви
нічний факультети (ке
про проведення Всесою з
рівники, члени штабу по
ного комуністичного су проведенню
суботника,
ботника 18 квітня на
заступники деканів В. М.
честь 111-ї річниці з дня
Клименко, П . Г . Р адчук.
народження Володимира
Н е менш чітко і орга
Ілліча Леніна колектив
нізовано пройшов кому
інституту підтримав од
ністичний суоотник 19
ностайно.
квітня, в якому взяли
Пп
ідбиваючи
підсумки
участь викладачі і спів
цього важливого полі
робітники. А почався він
тичного заходу, треба
урочистого
мітингу,
сказати, що всі учасн и - з
ки ленінського суботни-- , який відкрив секретар
парткому інституту тов.
ка працювали ударно.
І . Г. Мельник.
Впорядковано вулиці КеВикладачі і співробіт
лецьку,
Артоболевсько
ники в основному пра
го, Хмельницьке шосе.
цювали в приміщеннях^
Д руж но
попрацювали
прибирали робочі місця;
студенти на благоустрої
санітарна чистка лабора
парку «Друж ба» і лісо
торій, аудиторій і кафсор,
парку «Вишенька». В е 
збирання макулатури та
лика допомога надана
інше.
міським будівельним ор
Особливою старанніс
ганізаціям. Зокрема, про
тю на комуністичному
ведені роботи по очи
суботнику
відзначилась
щенню від будівельних
кафедра фізичного вихо
відходів кількох житло
вання. В спортивно-оз
вих будинків по вулиці
доровчому таборі було
К елецькій, а також впо
висаджено майже піврядковано
приміщення
тисячі дерев (зав. ка
дитячого садка, надано
допомогу заводу «Тер
федрою Я .
І . Кулік,
мінал» та іншим об'єк
партгрупорг І . Я . Р у 
там.
дий).
Немало добрих справ
О. ТАРАН УХА,
було зроблено безпосе
проректор по ад
редньо на об’єктах на
міністративно - гос
шого інституту. Ц е са
подарській
робо
нітарна очистка, благо
ті, керівник штабу
устрій, насадження де
по проведенню су
рев.
ботника.

ЛЕКТОРІЙ ДЛЯ
і
СТУДЕНТСЬКОГО АКТИВУ
вів учасникам
конферен
ції старший викладач А. М.
Маргасін. В
своїх допо
відях Б. Я,
Ліхтциндер !
Л, і. Галицький
звернули
увагу на важливість засго
сування технічних засобів,
обчислювальної техніки, но
вих форм під час контро
лю самостійної роботи сту
дентів.
, Змістовними
були пові
домлення, які зробили на
конференції доктор техніч-

них наук А. Д. Чернишов,
доценти Г. П. Котлярова,
В. І. Кузьмінов, а також
викладач
А.
Н, Гель,
Науково-методична конфе
ренція
пройшла активно,
Учасники її ознайомились
із спеціальною літературою,
а також з новинками науко
во-методичних розробок.
Прийняте конференцією
рішення сприяє мобілізації
професорсько - викладаць

кого складу — співробітни
ків інституту на дальше
вдосконалення навчальновиховного процесу, на під
вищення
ефективності і
якості підготовки
спеціа
лістів, на безумовне вико
нання колективом вузу На
креслень ХХVІ з’їзду КПРС,
висунутих
перед вищою
школою.
3. ГРОЗНИЙ,
член президії методради інституту.

КОЛИ В. І. УЛЬЯНОВ СТАВ В. І. ЛЕНІНИМ
Наукова і літературна
спадщина
В. І. Леніна величезна. Вона в його
книгах, журналах і газетних статтях,
епістолярних матеріалах і стенограмах
виступів. І все ж не можна
бути
впевненим у тому, що все, написане
Іллічем, повністю знайдено і ввійшло в зібрання його творів.
І це цілком зрозуміло, оскільки
в роки еміграції Ленін проводив ве
личезну пропагандистську діяльність,
використовуючи для цього всі на
явні можливості, серед яких, зви
чайно, була газета.
В той же час з різних
причин
(конспіративна мета найперше) Л е 
нін в газетах свої статті підписував
псевдонімами, а нерідко ініціалами,
які ніякого відношення до нього не
мали.
Вже знайдено майже сто псевдоні
мів, які використовував В. І. Ленін.
Цікаво, що навіть Н . К. Крупська

не знала, що багато з них відносять
ся до В. І. Леніна, такі різноманіт
ні і випадкові вони були. Але нада
лі його великі роботи і статті набули ідентичність авторського підпису
«Н. Ленін». Вперше під цим псевдо
німом було опубліковано в грудні
1901 року в журналі «Зоря» початок
статті (гл. 1— 4) «Аграрне питання
і критики Маркса».
Видана невдовзі і велика робота
«Щ о робити?» остаточно закріпила
за Володимиром Іллічем прізвище
«Ленін».
Багато хто цікавився, яка ж істо
рія цього псевдоніма, який став на
віки символом найпрогресивнішого,
найсвітлішого і дорогого для кожної
людини на землі.
З а життя Леніна питання це не бу
ло остаточно вирішено. Дехто гадав,
що такий був революційний псевдо
нім брата Ілліча народовольця Олек
сандра Ульянова. Інші зв’язували його

При Будинку
політосві
ти обкому Компартії У краї
ни 17 квітня відкрився пос
тійно діючий лекторій для
комсомольського і студен
тського активу вузів міста
Вінниці. Мета його — вдос
коналення
ідейно-політич
ного виховання студентської
молоді в світлі рішень X X V I
з’їзду партії, постанови Ц К
К П Р С «Про дальше поліп
шення ідеологічної, політико-виховної роботи», надан
ня їй допомоги у вивченні
актуальних проблем зовніш
ньої і внутрішньої політики
Комуністичної партії.

Слухачами лекторію ста
ли 600 студентів-комунісгів
і комсомольських активістів
інститутів. Заняття прово
дитимуться раз у місяць —кожної четвертої п'ятниці:
Перед слухачами виступа
тимуть партійні, радянські,
комсомольські, господарські,
творчі працівники, вчені, ве
терани партії і праці.
На першому занятті лек
торію з лекцією X X V I з ’їзд
К П Р С — живе втілення ле
нінських ідей» виступив пер
ший секретар обкому Ком
партії
України
В. М.
Таратута.

з іменем рано померлої сестри, але її
звали Ольгою, не Леною. Треті на
стирливо проводили прізвище «Л е
нін» від ленського розстрілу.
В актовому залі інституту Комуністичної партії і пер
Однак
жодне з цих припущень
не відповідає істині. І ленський роз 22 квітня зібралися вдала*, шої в світі соціалістичної
стріл, як відомо,
стався в квітні дачі, співробітники, студен держави.
1912 року, тоді як В. І. Ульянов пе ти на урочисті збори, щоб
З доповіддю на
зборах
ретворився в «Леніна» в 1901 році. відзначити 111 річницю з виступив
завідуючий ка
В 1963 році вийшло друге видан дня народження Володими федрою політекономії, про
ня «В. І. Ленін. Біографія», де на ра Ілліча Леніна
творця : фесор Р. Ю . Кігель,
стор. 81 ми знаходимо пояснення Цього питання:
«Працюючи в «Искре»
разом з
Плехановим, у якого був псевдонім
«Волгін», за назвою великої росій
ської ріки Волги, Володимир Ілліч,
Багатотиражна газета
«За інженерні кадри» планує
відбувши сибірське заслання, став
повести широку розповідь про розвиток техніки на
підписувати свої роботи назвою мо
Вінниччині, а також промислових заводів, починаючи з
гутньої сибірської ріки Лени «Л е
дореволюційного періоду і до наших днів під рубрикою
нін».
«Історична довідка». Просимо взяти участь в цьому важ
ливому заході всіх викладачів, студентів, співробітників
нашого інституту і, найперше, любителів.краєзнавців.
Г. КРОЛЬ.
Матеріали, опубліковані в газеті, прикрасять історичний
(ТАРС).
музей вузу.

УРОЧИСТІ

ЗБОРИ

ДО КОЛЕКТИВУ ІНСТИТУТУ

ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

2 стор.

ДІЄВІСТЬ ДОЗОРЦІВ
В 1979 році сесія Вер
ховної Ради СРСР прийня
ла Закон про
народний
контроль в нашій
країні.
Керуючись положеннями,
викладеними в Законі, пар
тійний комітет
інституту
провів значну роботу по
посиленню ролі народних
контролерів в успішній ре
алізації рішень партії та
уряду.
Особливе значення при
діляється
вдосконаленню
структури груп народного
контролю» поліпшенню під
бору і вихованню народних
дозорців. Рік тому відбу
лись звіти і вибори груп
народного контролю Інсти
туту, Народними конро пе
рами обрано 153 чоловіки,
створена головна
група
народного контролю кіль
кістю 35 чоловік, створено
бюро головної групи на
родного контролю,
п’ять
факультетських груп, а та
кож групи адміністратив
ного управління, адмініст
ративно-господарської час
тини та СКТБ «Модуль».
Минулого року
голов
ною групою НК проведено
48 перевірок, факультет
ськими групами — 97. Ре
зультати перевірок розг
г/ія дались на
засіданнях
груп і бюро за
участю
осіб, яким пред’являлися
вимоги, щодо усунення ви
явлених
недоліків, вста
новлювались строки їх ви
конання. Ефективно
пра
цює сектор головної групи
НК, очолюваний Б. і. Мокіним. Народними контро
лерами цього сектору ре
гулярно перевіряється го
товність розкладів занять
до встановлених наказом
ректора строків
і опера
тивність усунення недоліків
в розкладах.
Перевірка правильності
оформлення платних від
пусток для здачі сесій сту
дентами — співробітника
ми інституту виявила сер
йозні порушення
з 149
співробітників
оформили
відпустки лише 66 чоловік,
інші 83 — здавали сесію
без оформлення відпустки,
а в табелі були проставле
ні дні виходу на роботу.
Найбільша кількість пору
шень допущена на кафед
рах опору матеріалів, ТММ
і ДМ, електронних станцій,
а також у відділах адміні
стративно - господарської
частини, бібліотеці.
Під керівництвом В. І
Салимовського
активно
працює сектор адміністра
тивно-господарської діяль

ності. Контролери
цього
сектору перевірили робо
ту складу АГЧ
інституту,
відзначивши незадовільну
роботу в організації збе
реження матеріальних цін
ностей, несвоєчасну пере
дачу матеріалів в підроз
діли, та їх видачу, які не від
повідають витратним доку
ментам: четвертого грудня
1980 року групі
п’ятого
курсу ІБФ замість кресляр
ського
п аперу
вартістю
25 коп. за один лист в
кількості 276 листків, вида
но папір по 10 коп.
за
один лист. За порушення
наказом по інституту заві
дуючому складом
М. Д.
Гладкому оголошено дога
ну.
В період зимової екза
менаційної сесії
народні
контролери
перевірили
температуру
повітря
в
аудиторіях
навчальних
корпусів і встановили, що
в залах № 1 і № 2 і інших
аудиторіях
температура
становила лише плюс
10
градусів Цельсія, що стало
причиною порушення нор
мального ритму навчально
го процесу.
Відповідаль
ність за це покладено перш
за все на коменданта кор
пусу № 1 т. Прилипка М.,
який поставився халатно до
своїх службових обов’язків,
тобто невчасно було зроб
лено ремонт, остіклення і
утеплення вікон в названих
залах. Разом з тим, немож
на знімати відповідальнос
ті з факультетів і кафедр,
які прийняли аудиторії в
такому стані.
На жаль, вся вентиляцій
на система корпусів № 1,
№ 2 не діє. Проректору по
адміністративно - госпо
дарській частині О. І. Таранусі необхідно вжити сер
йозних заходів по ремонту,
встановленню і вводу в ек
сплуатацію всіх елементів
системи вентиляції. В ді
яльності органів народного
контролю є також і недолі
ки. Ще не в повну силу
працює сектор побуту І
його керівник Л. П. Сере
да. Робота цього сектору
складна і
відповідальна,
вона на виду у всіх спів
робітників і студентів, то
му треба в першу
чергу
значно підвищити
ініціа
тивність і відповідальність
за виконання будь-яких за
ходів. які поліпшують на
шу загальну справу.
А. ТХОРІВСЬКИИ,
голова головної групи
народного
контролю
інституту.

СПОДІВАННЯ ВИПРАВДАНІ

Ь і завершився міський
О Сфестиваль
самодіяльних
худож ніх колективів. Успішно
виступили і наші студенти.
Скажімо, драматичний гур
ток в конкурсі посів перше
місце,
агітбригада нашого
інституту також виявилась
кращою і зайняла
перше
почесне місце.
Особливо відзначився во
кально-інструментальний ан
самбль «Студентські мело
дії». Він став переможцем
огляду-конкурсу серед ан
самблів Вінниці і представ
лятиме місто над Бугом і,
звичайно, наш інститут на
республіканському конкурсі
самодіяльних
вокально-ін
струментальних ансамблів.
Заслуговує уваги профе
сорсько-викладацький хор,
який
увійшов у дев'ятку
найсильніших хорів міста, а
вокальний
дует у складі
Д во х Н адій — Гійвандової
і
Даньковської —- посів
друге місце на такому пред-
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ді вийшов цікавий, веселий
і змістовний,
Приємно відзначити,
що
урочиста частина була про
ведена не в шаблонній фор
мі зборів, а в формі оригі
нального КВН між
коман
дою викладачів, до складу
якої входили професор В. С.
Осадчук. _декан ФАОТ В. М._
Лисогор, заступник декана
A. С. Басюра, В. Н.Кабаненко,
Москвіна і
студенти
B. Кравченко, И. -Білінський,
та командою студентів, при
сутніх в залі. Це
внесло

КЛУБ
ЗДОРОВ'Я

—За короткий час зроблено
багато. В своєму репертуарі
ми маємо
дев'ять танцю
вальних композицій, сім з
яких уже були представлені
на суд глядача. Серед них
жартівливі номери «Діди»,
«Поліські
ігри»,
«П риві
тання»,
«Чабани», кадріль
«Дев'ятка», масовий танець
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ставницькому огляді.
Серед лауреатів фестива
лю — ансамбль народною
танцю нашого
інституту.
Він склав приємне вражен
ня як на жюрі конкурсу,
так і на глядачів, а відзна.чається цей ансамбль свої
ми новими
композиціями.
Про завдання ансамблю, п^о
його
роботу, про те, як
ставляться до
цього виду
мистецтва його
учасники,
ми попросили
коротенько
розповісти
інспектора ан
самблю народного танцю,
студента четвертого курсу
Костянтина Арнаута.

на сорок чоловік «Русские
тройки», ритмічний запаль
ний іспанський
«Фламе іко».

Танець — це над звичай го
цікава річ. Цікава і вимогли
ва до тих, хто цим займає
ться. Щ об не ходити в се
реднячках, потрібно трену
ватися постійно і наполег
ливо,
з віддачею
сил і
енергії, лише за таких умов
можна дссягнути наміченої
мети. Поєднувати навчання
з заняттям в секціях нелег
ко, оскільки все це забирає
багато часу, створює труд
нощі. Але
труднощі для

молоді не повинні стояти на
заваді, вони нас ще більш
загартовують і організову
ють, вчать цінувати кожну
вільну хвилину.
Є в нас мрія — стати од
ним з ведучих самодіяльних
колективів області. Д осягнув
ши цього, ми представля
тимемо наш рідний інсти
тут в такому мистецтві як
народний танець. Чим кра
ще ми виступаємо на різ
них конкурсах, тим більше
залучимо прихильників, як
серед наших ровесників, так
і дітей, людей старшого по
коління.
Танець— це народна твор
чість, яка створювалась ві
ками, передавалась із поко
ління в покоління. Танець—
це свято, в якому ми не прос
то глядачі, а
безпосеред
ньо його творці. Будь-яке
свято покликане нести лю
дям радість, І ми докладе
мо всіх зусиль, щоб кожна
зустріч з нами була для лю
дей справжнім святом.
Т. С Е В А СТ Ь Я Н О В А ,
завідуюча клубом.

ГРАЦІЯ
РУХІВ

І\/| УЗИКА лине тихо
й
^ зворушливо. Пари ру
хаються так легко й без
гучно, немов лебеді в не
бі. Нарешті вмовкла музи
ка. і лише тепер, коли учас
ники бального танцю зупи
нилися так само
кожна
пара окремо, стало зрозу
міло, що конкурс грації,
молодості і краси завер
шився.
Тут два дні
проходив
дев’ятий обласний конкурс
виконавців сучасного баль
ного танцю. «Тут» — це в
Будинку
культури міста
Ладижина. Брати участь в
бальному танці — це не
мовби влаштувати оглядини
самому собі і придивитися
до інших — на що здатні
вони? Сучасний бальний та
нець дедалі стає необхід
ністю для нашої молоді.
Танцюючи, ми пропагуємо

культуру, естетику танцю.
Разом з тим, стаємо самі
більш вихованішими.
Стало доброю традицією
проводити подібні оглядиконкурси навесні, коли най
більш гостро і тонко від
чуваєш радість життя, по
дих пробудженої природи.
І радість, і пробудження
природи хочеться переда
ти засобами бального тан
цю. Танцю, який нагадує
поліг птаха ,танцю, який
захоплює своїми граційни
ми рухами, і глядач в
думці своїй благає вико
навців: продовжте цей ча
руючий світ хоч на хвили
ну, хоч на мить...
Колективи
медичного,
педагогічного,
політехніч
ного інститутів, а таконй
представники бального тан
цю Ладижина показали на
конкурсі цікаві композиції

веселі барви в загаль
не враження про вечір,
Потім учасники агітбрига
ди ФАОТ, до речі, яка зай
няла перше місце на місь
кому конкурсі
агітбригад,
продемонструвала
цікавий
фрагмент зі своєї програми.
На закінчення урочистої
частини глядачам було під
несено цікавий сюрприз. Пе
ред ними продемонстрували
свою майстерність учасники
«рок - експериментал ь н о ї
групи «Бороняча слобідка»,
учасниками якої були вик
ладач кафедри АІВТ В. Ф.
Жукинський (кантробас), сту
денти С. Яблочніков
(соло

на балалайці та І. Ройзман
(гітара). Як підкреслив веду чий, «Воронячу слобідку»
було відзначено на Гуморині-81, як кращий художній
номер.
Після урочистої частини
фавтівці нагадали глядачам
П’єсу за сценарієм О. Домбровського і С. Яблочнікова.
В основу п ’єси взято веселу
казку Носова «Незнайко». Молоді аматори зуміли орга
нічно
приєднати цікавий
казковий сюжет до подій ізстудентського життя в нашо
му
інституті і в нагороду
отримали
тривалі оплески

СВОЇ

V ОРОШОЮ
традицією в
л нашому інституті ста
ло проведення
СВЯТКОВИ Х
факультетських вечорів. На
довго запам’ятають студен
ти вечір факультету авто-,
матики та
обчислювальної
техніки,
присвячений дню
космонавтики. Слід відзна
чити, що—фастівські вечори
завжди проводяться на ви
сокому рівні, тому, зрозумі
ло, чому
студенти чекали
на нього з таким нетерпін
ням. І їхні сподівання бу
ли випиравдані. Вечір справ

24 квітня 1981 року.

КАДРИ

сучасних класичних і латино-американських
танців.
Техніка виконання, артис
тичність і граційність, під
бір музики і малюнок тан
цю — ось на що звертало
увагу жюрі.
І ось. коли в залі наста
ла тиша, учасники бального
танцю нашого
інституту
зрозуміли: якщо в чомусь»
помилились,
такої
по
милки не виправити. Однак
хвилювання були даремни
ми —. сьомий раз підряд
колектив бального танцю
нашого інституту під керів
ництвом М. Ф. Старовойтової посів перше місцеї До
цієї
почесної, найвищої
сходинки ішли
учасники
чаруючого танцю: С. Бадзима, В. Барученко, В. Чернов, В. Яремчук, П. Яковенко, М. Дідумок, В. Луцюк,
A. Терещенко, Т. Волос,
О. Нікітова, Л. Сотнікова,
B. Савчук, О. Курков. Це
вони принесли рідному ін
ституту переконливу пере
могу!
О. НІКІТОВА,
III
курсу
ФАОТ, член профкому.

студентка

глядачів.
Відзначимо, що дискоте
ка, яка
була
проведена
учасниками
клубу - кафе
«Айвенго», не гармоніювала
з чудово проведеною худож
ньою частиною. Це вказує
на недоліки в роботі фа
культету і . ми сподіваємося.
Що незабаром вони будуть
виправлені.
_ Хочеться подякувати всім
учасникам за приємні годи
ни відпочинку і побажати
їм. нових творчих успіхів і
пошуків.
А . П О П Л А В СЬК И И ,
сту д е н т II к у р с у Ф А О Т.

В нашій країні витра
ти на охорону здоров’я
щорічно збільшуються на
7— 10
процентів, зрос
тає число лікарень і ме
дичних працівників, але
кількість
хворих,
на
жаль, не меншає.
Це
є
важлива
проблема, яку потрібно
вирішувати спільно. П о 
ряд із зростанням мате
ріального добробуту на
роду, інтенсивного роз
витку
громадського
і
особистого транспорту в
наш побут міцно оселив
ся «сидячий спосіб» ро
боти. Не кожна людина
розуміє, що саме такий
спосіб
приховує в собі
нічим не помітну на пер
ший погляд
руйнівну,
підступну діяльність. М а 
лорухомий спосіб життя
породжує
гіподенамію.
Також здоров'ю людини
шкодить ожиріння,
яке
є наслідком різного ро
ду захворювань.
Великі кошти
витра
чає держава на
ліку
вання. За
останні три
роки в нашому інститу
ті по лікарняних бюле
тенях було
виплачено
понад 100 тис. крб. о т 
же, з матеріальної точ
ки зору люди, які хво
ріли, по суті, нічого не
втратили, а разом з тим,
хвороба негативно впли
нула на навчальний про
цес: потрібно було опе
ративно підмінювати то
го чи іншого викладача,
співробітника.
А
коли
хворим виявлявся сту
дент, він чимало втра
чав у навчанні.
Щ об
зменшити кіль
кість
захворювань,
на
підприємствах і, зокре
ма, в навчальних закла
дах ведеться велика про
філактична робота, при
кафедрі фізичного вихо
вання нашого інституту
вже кілька років функ
ціонує клуб любителів
бігу, Одним із організа
торів
цього
клубу
є
О. Г. Лютворт, В клубі
загартовують своє здо
ров я люди різні за ві
ком і за
професіями.
Дожного
вихідного
о
сьомій годині ранку в
клуб здоров я з’їж джаю ться люди зі всіх куточ
ків нашого міста, Робо
та клубу найрізноманіт
ніша. Тут можна про
слухати лекції, інформа
ції , повідомлення,
по
знайомитись
з літера
турою на медичні теми,
як організувати змаган
ня, дозвілля.
А голов
не, звичайно, це біг, тре
нування.
Велику допомогу ро
боті клубу надає кафед
ра фізичного виховання,
особливо
старший ви
кладач В.
І.
Олійник.
Активісти клубу — це
викладачі і співробітни
ки. Як правило, це лю
ди фізично загартовані
і треновані. Н а різних
легкоатлетичних змаган
нях міста вони займають
призові місця. Вступайте
в наш
клуб здоров’я!
Двері відкриті для всіх
бажаючих!

Г. Л А С Т О В СЬ К А ,
викладач кафедри
наукового комуніз
му,
член клубу
«Здоров’я».
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З СВЯТОМ ПЕРШОТРАВНЯ, ДОРОГІ ДРУЗІ!

ХАЙ ЖИВЕ
1
ТРАВНЯ — ДЕНЬ
МІЖНАРОДНОЇ СО
ЛІДАРНОСТІ ТРУ
ДЯЩИХ У БОРОТЬ
БІ ПРОТИ ІМПЕРІ
АЛІЗМУ, ЗА МИР,
ДЕМОКРАТІЮ
І
СОЦІАЛІЗМ!
(Із Закликів
ЦК КПРС).

ПОЗДОРОВЛЕННЯ
З
буйним
цвітінням
садів і зелені ланів при
ходить до нас Першотра
вень.
Праця і Мир —
символи свята, яке урочис
то відзначає прогресив
не людство світу.
Першотравень оглядає
наші трудові звершення,

надихає працювати
ще
натхненніше,
заповзяті
ше. Наша праця — це
відмінне
навчання, ак
тивна участь у важливих
розробках для народно
го господарства, науков
ців і студентів.
З
наступаючим свя
том весни, дорогі юнаки

СХОДИНКИ ТВОРЕННЯ
Неосяжними просторами
нашої Батьківщини крокує
Першотравень — світле і
радісне свято весни, миру
і праці. У цей день трудя
щі планети проводять
ін
тернаціональний
огляд
своїх бойових лав, підби
вають підсумки
боротьби
за краще майбутнє, мобі
лізують сили на виконан
ня чергових завдань, роз
в'язання яких має наблизи
ти
людство
до повного
визволення
від кайданів
капіталізму до торжества
комунізму.
Нинішній Першотравень
відмінний, по - особливо
му урочистий і знаменний
для радянських людей —
відбувся XXVI з'їзд КПРС,
який
накреслив величну
програму творення на но
во п’ятиріччя і на перспек
тиву. Цією важливою про
грамою живе багатотисяч
ний колектив нашого інсти
туту.
У барвистий вінок тру
дових дарунків Першотра
вню вплетені скромні пло
ди старанного, працелюб
ного колективу нашого ін
ституту.
Як уже згадувалось, ми
не лише навчаємо майбут
ніх .інженерів, займаємось
самі важливими розробка
ми.
Приділяємо велику
увагу зв'язку науки з ви

>
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ПРЕСИ

НАШІ АКТИВІСТИ
П'ятого травня багатомільйона армія журна
лістів, робсількорів, громадкість країни відзнача
тимуть традиційне свято — День преси. За виз
наченням Володимира Ілліча Леніна преса «слу
жить знаряддям соціалістичного
будівництва».
Вірна ленінській традиції радянська преса — ко
лективний пропагандист,
агітатор і організатор
мас, вона проводить велику роботу по пропаган
ді внутрішньої і зовнішньої політики К П Р С , по
мобілізації
політичної і
трудової активності
радянских людей, по здійсненню прийнятої X X V I
з'їздом Комуністичної партії Радянського Сою зу
соціально-економічної програми творення на нову
п'ятирічку і на перспективу.
Солдатами слова справедливо називають пра
цівників преси. Почесно і відповідально завжди
бути на передній лінії комуністичного будівницт

робництвом, як цього ви
магають
рішення
XXVI
з ’їзду КПРС, Стійка спів
дружність в цьому плані з
центральним конструктор
ським
бюро інформацій
ної техніки.
Там відкрита
наша науково - дослідна
лабораторія, де студенти
під керівництвом виклада
чів мають змогу експери
ментувати, безпосередньо
знайомитися з виробницт
вом, з майбутньою спеці
альністю,
впроваджувати
свої пропозиції в життя.
Від цього виграє і підпри
ємство, і наші вихованці,
науковці. Також тісні зв'я
зки з виробничим
об’єд
нанням
«Жовтень». Май
бутніх інженерів тут зав
жди раді бачити, їх забез
печують
усім необхіднім,
створюють
гарні умови
для
праці. Керівники під
приємств виступають з лек
ціями, бесідами перед сту
дентами,
діляться
своїм
досвідом.
Як відомо, інженери по
винні бути не лише високо
кваліфікованими спеціалі
стами, вміти
поєднувати
певний теоретичний мате
ріал з практикою, але
й
бути творцями. Пам'ятаю
чи про це, саме таких фа
хівців прагнемо виховувати
в інституті. Майже всі юна

ва, розповсюджувати цінний досвід, все передо
ве, прогресивне, вести нещадну боротьбу з не
доліками. Багато уваги преса
приділяє питаю
ням ефективності і якості
роботи, дієвості с о 
ціалістичного змагання.
Газета велику увагу приділяє вихованню тру
дящих, студентів і всіх працівників того чи ін
шого навчального закладу. ї ї мета також по
лягає в тому, щоб читач завжди знаходив на
сторінках і проблеми, з якими ми зустрічаємося
на ш ляху будівництва. І щоб ці проблеми, за
допомогою газети, вчасно вирішувались. Також
не повинен бути осторонь такий важливий захід,
як побут та відпочинок.
В нашому інституті з лютого цього року по
чала функціонувати багатотиражна газета «За
інженерні кадри». Вона потрібна колективу ін
ституту як вихователь і організатор мас. У га
зети з'явилося чимало др узів: студкорів, які роз
повідають про справи на тому чи іншому факуль
теті, діляться думками щодо проведення дозвіл
ля та інше. Редакція також отримує величезну
допомогу з боку
професорсько-викладацького

ки та дівчата охоплені тех
нічною творчістю, відвіду
ють два— три гуртки, роз
вивають
! розкривають
свої здібності.
Маючи
спеціалізоване
конструкторсько - т е х н і 
чне бюро «Модуль», вирі
шуємо важливі проблеми
впроваджуємо
в
життя
ідеї, винаходи наших нау
ковців. Тут, до речі,
під
керівництвом
викладачів
працюють студенти, прово
дять дослідження за пев
ними темами, господарсь
кими угодами.
Кількість докторів наук
за минулу п'ятирічку ви
росла втричі,
кандидатів
наук — удвічі, успішно за
хистили докторські
ди
сертації, уже працюючи в
нашому закладі, В. С. Осадчук, В. А. Огородников,
В. О. Птущенко.
Чимало
цінного на рахунку профе
сорів
В.
Т. Маликова,
М. В. Коваленка,
О. П.
Стахова,
Ю. А. Карпова,
О. Д. Чернишова та
ін
ших.
Винаходи наших науков
ців вирішують складні тех
нічні проблеми.
Скажімо,
нас
зацікавила екологія.
Співробітники
разом
із
студентами
під керівницт
вом С. Й. Ткаченка ство
рили випарний апарат для
цукрових
заводів,
який
майже не забруднює по

і дівчата, викладачі і спів
робітники
інституту!
Щастя вам, міцного здо
ров’я, нових
успіхів у
навчанні і плідній нау
ковій праці, на благо на
шої любимої Батьківщи
ни!
ПАРТКОМ ,
РЕКТО
РАТ, П Р О Ф К О М , М ІС 
ЦЕВКОМ ,
К О М ІТ Е Т

комсомолу.

вітря. Маємо на меті ук
ласти господарську угоду
з Вінницьким
хімзаводом.
Тема також близька нам —
охорона
навколишнього
середовища.
Всі наші досягнення—те
перішні і прийдешні — ве
личезна праця професор
сько - викладацького скла
ду, співробітників, багато
тисячного колективу нашо
го славного студентства.
Вкриті багряним кольо
ром прапорів вулиці чарів
ної Вінниці. Завтра в місті
над Бугом, як і в усіх ку
точках нашої багатонаціо
нальної Вітчизни, під
ці
прапори
стануть трудящі
Країни
Рад, станемо ми,
вихователі майбутніх
ін
женерів, будівничих
ко
мунізму, стануть юнаки
і
дівчата, і в кожного
на
вустах
оживуть закличні
слова рідної партії:
«Трудящі
Радянського
Союзу! Ознаменуємо оди
надцяту
п’ятирічку удар
ною ініціативною
працею
на благо Батьківщини!
Рішення
XXVI
з’їзду
КПРС — виконаємо!
Усе для блага
людини,
усе в ім’я людини!».
Запевняємо нашу ленін
ську партію,
що вогонь
своїх сердець віддамо рід
ній Вітчизні-матері!
З наступаючим
святом,
дорогі друзі!
І. КУЗЬМІН,
ректор інституту.

складу та співробітників інституту.
Уже сьогодні ми можемо назвати найактивні
ших дописувачів до нашої
газети. Серед них
Ю . А . Карпов, професор, проректор з навчаль
ної роботи, В. С. Осадчук, професор, проректор
з наукової роботи, 0 . П . Стахов, професор, зав.
кафедрою обчислювальної
техніки, 0 . Ю дейко,
студентка, І. Середюк, зав. кабінетом кафедри
марксистсько-ленінської
філософії, А . Тхорівс ький, декан ЗТ Ф , Б. Земляков, зав. кафедрою
теоретичної механіки, О. Кисильов, голова міс
цевкому С К Т Б «М одуль», А . Перевезій, студкор,
С. Луковніков, студент, С. П оздняк, професор
кафедри радіотехнічних пристроїв, Г. Ластоеська, заст. декана
машинобудівного факультету,
3. Грозний, зав.
методкабінету, М . Фігман, го
лова ради відмінників
інституту, 0 . Голубєв,
студент, М . Мельник, студент та багато інших.
Вітаємо
вас,
дорогі
наші
друзі, з
цим святом, бажаємо на навчальній і викладаць
кій нивах натхнення, успіхів, щоб ваше журна
лістське перо було завжди пристрасним і прав
дивим!
РЕДКОЛЕГІЯ.

і «ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

2 стор.

Р А Д Я Н С Ь К И Й С П О С ІБ

Ж ИТТЯ

Більше десяти років пра
цює в нашому інституті В о 
лодимир Борисович Д емеш
ко. Він доцент кафедри ме
талорізальних інструментів і
верстатів. Ц е
сумлінний,
прцнциповий комуніст. В и 
могливий до себе і до колег
по роботі. За ці якості ко
муністи одностайно обргпи
його своїм партгру поргом.

БРИГАДИР
Зарисовка
Закінчився робочий день. Верста
ти ще «дихали» теплим мастильним
духом, але вже мовчали.
Біля бригадира зупиняються ре
монтники,
переодягнені в чистий
одяг.
— Анатолію Федоровичу, то ми,
напевно, вже підемр...
— Ідіть, хлопці, ідіть. З наздо
жену, — відказує бригадир.
Постаті хлопців зникають за две
рима. Кожну з них Білецький про
воджає
посміхом. Всі вони, його
колеги, вирішують долю оцього рів
номірного і надійного
«дихання»
верстатів механічного цеху. Славні
хлопці підібралися! Можливо, тому
що займаються цікавою, різнома
нітною роботою -в спеціалізованому
конструкторсько-технічному
бюро
«Модуль». Тут ідеї науковців інсти
туту перевтілюються в реальність.
Первинне життя важливим розроб
кам дають конструктори, токарі, а
також вони, слюсарі-ремонтники.
Скажімо, виходить з ладу
той чи
інший верстат, і тоді слово надаєть
ся їм. Бригадир не пам’ятає такого
випадку, щоб токарний, фрезеруваль
ний чи свердлильний верстат про
стояв на ремонті більше визначено
го строку, бо працюють в його бри
гаді справжні інженери своєї спра
ви. Запорука успіху полягає в тому,
що розуміють вони один одного, як
то кажуть, з першого погляду, і на
кожного можна покластися як на са
мого себе. Ц е і Ф. С . Волинський,
і П. Б. Лозовський... Якби
почав
перераховувати
всіх — пальців на
руках не вистачило б.
Бригадир робить кілька кроків уз
довж прольоту
механічного, зупи
няємся, знову замислюється. «За що
тобі така шана, що навіть в брига
дирах ходиш?» Н і, не відрізняє він
себе від інших. Таку штуку, як бри
гадирство, міг би взяти на себе будьхто, М іг, однак цю важливу ділян

КЛУБ
ІС Т О Р ІЇ
Т Е Х Н ІК И
Історія науки і техні
ки інколи підказує су
часникам
надзвичайно
цікаві речі. В 1929 році,
наприклад, наш
«Кра
єш» повинен був вийти
на допомогу експедиції
італійця Нобіле.
Від
строків його готовності
залежало життя людей.
Але було необхідно змі
нити кілька броньових

ку довірили йому — комуністу.
Одного разу, це сталося під час
ремонту токарного верстата, вияви
лось, що потрібно одну з деталей за
мінити, а на складі її не було.
— Щ о будемо робити, бригадире, —
спитав Долинський, І голос, і вигляд
у нього був трохи пригнічений, Б і
лецький і сам розумів, що нова де
таль сама по собі не з’явиться. Але
ще не було такого, щоб він не вий
шов з будь-якого становища.
— А що тут гадати, хлопці? Зроби
мо нову деталь, — він уже пряму
вав до верстата, за яким виконува
тиме функції токаря. Хто — а бри
гада знає, на що здатні руки їхньо
го ватажка. Анатолій Федорович —
мав такий «гріх» — чотирнадцять ро
ків токарював, у нього шостий роз
ряд. О тже, за нього вони були впев
нені, хвилювало інше — як усе це
зробити, коли немає креслення?
— Не будемо
наганяти на себе
страху, — підморгнув весело і, увім
кнувши верстат, додав: — Нам го
ловне глянути хоч один раз на кон
фігурацію деталі, а все інше можна
й по пам’яті...
Виточив деталь, передав її іншому.
Той став до фрезерувального.
Потім, коли верстат «прокрутили»,
бригадир витер спітніле чоло.
— Нарешті! Щ об ви знали, хлоп’я
та, як я хвилювався... А , виходить,
даремно, бо вирішили ми проблему
нової деталі гуртом! Дивна в нас
з вами професія: слюсар-фрезерувальник), слюсар-свердлувальник),
— Воно — правильно, Федорови
чу, — випромінюються радісним ус
міхом очі Геннадія Лозовського. —Ми
в тебе взагалі, можна сказати, аси.
Тільки щоб
ми робили
без тебе?
— Знайшов, що сказати... — Ана
толій Федорович сором’язливо від
вертається, не знаючи, куди подіти
свої великі руки.

листів - обшивки корпу
су, зім’ятих раніше кри
гою. Робітники, як зав
жди, зубилами збивали
заклепки.
При
такій
продуктивності їх робо
та могла
затягнутися
тижнів на три, а строк
визначено
триденний.
Як бути? Інженери при
йнялися
поквапливо
гортати
технічну літе
ратуру. Виручили праці
про Рене - Антуане Реомюре — французького
природознавця, який за 
ймався створенням спи
ртових градусників, но-

А,

ХВИЛЯ,

Д о громадських справ В о
лодимир Борисович ставить
ся так, як належить партій
ному бійцеві: активний про
пагандист, член республі
канського науково-технічно
го товариства.
За
старанність у праці,
велику громадську роботу,
яку проводить В . Б. Демешко, його прізвище занесено
до Книги пошани інституту.

ВПЕВНЕНІ КРОКИ
Разом з усім радянським
народом вийдуть на свят
кову демонстрацію 1 Трав
ня студенти, викладачі, спів
робітники нашого факуль
тету.
Широкою
колоною,
заквітченою
кумачевим
стягами і транспарантами,
пройдуть вони центральною
вулицею міста.
З квітами і прапорцями,
з червоними бантами на
грудях і щасливими посміш
ками зустрінуть вони цьо
горічний Першотравень. Над
колоною
заполум’яніють
транспаранти
з написами:
«Рішення XXVI з'їзду КПРС
в життя!», «Хай живе не
порушна єдність партії І на
роду!»,. «Хай живе Комуніс
тична партія Радянського Со
юзу!».
Студенти понесуть
плакати, які
відображають
досягнення
свого факуль
тету, Інституту.
Сотні студентів зустріча
ють Першотравень відмін
ними успіхами у навчанні.
Серед них — О. Домбровський, А.
Поплавський —
З АТ-79, С. Яблочніков —
2 АТ-78, О. Усач — 4 АТ-76,
1. Степенева — І ЕВМ-80,

внх сортів скла із спла«
вів заліза. В 1730 році
під час одного експери
менту він переконався,
що чавун робиться кри
хким, якщо
до його
складу потрапляє крем
ній. Радянські інжене
ри запропонували при
кладати
до заклепок
розпечений
кварцовий
пісок. Після «припарок»
метал почав
швидше
піддаватися
зубилу.
«Красін» вийшов в море
раніше строку, і це вря
тувало життя полярни
кам.

Демура — З АТ-79,
Якимчук — З АТ-77 та
інші. Сумлінно й наполег
ливо оволодівають знання
ми майбутні інженери. Про
це Свідчать результати про
веденої першої атестації.
Багато зусиль для кращої
організації навчального про
цесу докладають виклада
чі всіх кафедр факультету.
Кращі з них: обчислюваль
ної техніки і автоматики та
інформаційно-вимірювальної
техніки- Вони йдуть в аван
гарді соціалістичного зма
гання.

Мозаїка
Технік Франціско Гонзалес із іспанського
міста
Уельва став недавно бать
ком. І дуже засмутився, що
його відприск лежить не
рідко в мокрих пелюшках,
Тому він винайшов пелюш
ки, які «говорять». їх від
разу ж запатентували. Як
тільки пелюшки зволожую
ться, електронний
прилад
видає свист, щоб сповісти

В нашому
інституті все
більше набирає розмаху х у 
дожня
самодіяльність. На
сьогоднішній день діють хо
рові, танцювальні і драма
тичні гуртки.
Значна кількість студентів
охоплена тим чи іншим ви
дом народної творчості. А к
тивні учасники хіудожньої
самодіяльності
не
тільки
збагачуються
духовно, не
тільки несуть людям радість,
вони, як правило,
відмін
ники в навчанні, громадські
активісти.
Велику і цікаву концерт
ну програму готують учас
ники художньої самодіяль
ності до травневих свят.
На знімку:
фрагменти з
танців.

БЮ 01454 Зам. 1888

ЗО. квітня 1981 року.

КА Д Р И *

О.

Побачимо в святковій ко
лоні і молодих науковців —гордість
факультету. їхню
роботу спрямовує й органі
зовує факультетське НСТ, за
як© відповідає від комсо
мольського бюро студент
В. Богуцький — 4 АТ-77.
За два роки грамотами
МВССО СРСР та республі
канськими грамотами від
значено більше десяти на
укових праць майбутніх ін
женерів, а нещодавно одер
жано медаль Всесоюзного
конкурсу і два дипломи за
кращі наукові праці студен-

тів.
Молодим Є на кого рівня
тися. Адже
їхні товариші
підвищують свій науковий
рівень. Так, протягом остан
ніх років захистили канди
датські дисертації С. Г. Лютворт, А. С. Васюра, П. Ф.
Кулаков, В- О. Піджаренко
та інші.
Глибина
фахових знань
перевіряється на практиці.
Щороку студенти-фавті'рці
проводять практику на різ
них підприємствах області
й республіки.
Ударною працею зустрі
чають Перше травня студен
ти п'ятого курсу. Закінчу
ється преддипломна практи
ка, залунає останній дзво
ник і піде в народне гос
подарство нове поповнення
молодих спеціалістів.
Замайорять червоні пра
пори. У святковій колоні —
студенти і викладачі нашо
го факультету. День 1 Трав
ня стане оглядом сил І здобутків, початком нових ко
рисних справ на благо на
шої Батьківщини. Ці справи
для
нас
накреслив XXVI
з'їзд КПРС. То ж виконає
мо їх з честю.
В,

ОСІПЧУК,
наш кор.

ти батькам про пригоду.
Прилад може і говорити,
коли трохи зволожити йо
го конструкцію. Тоді в по
трібний момент він промов
ляє коротку фразу: «Дитя
мокре».
Подібні
речі бу
ли винайдені раніше, але
цей варіант став особливо
вдалим і недорогим і так
сподобався м е ш к а н ц я м
Уельви, що Гонзалес ледве
встигає
виконувати замов
лення.
*

В одному

33-літня Гелена
Вейглайн
разом з іншими співробітни
ками проходила медичне об
стеження, Рентгнен показав,
що Гелена —уні кальна во
лодарка
чотирьох
нирок.
Лікарі уважно вивчили фе
номен. Аномалія виявилась
корисною
для організму.
Гелена все життя почувала
непереборну огидність до
жирної їж і,
сигаретного
диму, алкоголю і хлорованої
води. В той же час вона
*
*
завжди прагнула до чисто
з банків Відня го, свіжого повітря, фізич
них вправ.
В Скандинавії знаходить
ся село з найкоротшою на
звою, яка складається з о д 
н іє ї літери.
Мова йде про
село А, розташоване в Нор
вегії, на Лофотенських ост
ровах. В селі
живе
біля
трьохсот чоловік, більшість
з них рибалки.

(Журнал
сила»).
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9 травня — свято перемоги

ТИХ ДНІВ НЕ
ЗМОВКНЕ СЛАВА
У веселім розмаї весни радянський народ від
значає 36 роковину Перемоги над німецько-фа
шистськими загарбниками. До літопису історії
людства золотими літерами вписаний немеркну
чий подвиг радянського народу у Великій Віт
чизняній війні.
Радянський народ, керований КПРС, мобілізував
усі духовні і матеріальні сили, проявив титаніч
ну стійкість, відвагу і мужність для здобуггя
перемоги над ворогом. Три мільйони комуністів
віддали своє життя в ім’я перемоги. Назавжди
збережуться у вдячній пам’яті людства подвиги
радянських бійців, героїв
Брестської фортеці,
Лієпаї і Перемишля, легендарна мужність за
хисників Москви, Ленінграда,
Сталінграда,
Києва, Мінська, Севастополя, Тули, Смоленська,
Новоросійська, Керчі, Малої землі, багатьох ін
ших міст і селищ, висот, укріплених пунктів.
Найважливішою подією першого року війни
була битва під Москвою. Подолавши труднощі
першого
періоду війни,
радянські війська я
1942—1943 роках здобули видатні перемоги, які
поклали' початок масовому вигнанню загарбни
ків з нашої землі. Славетними сторінками в
історію Великої Вітчизняної війни ввійшли гран
діозні битви під Сталінградом, на Курській ду
зі, на Кавказі, на Дніпрі...
За мужність і відвагу 7 мільйонів
чоловік
було удостоєно державних нагород. Більш як
11 тисячам бійців, командирів, політпрацівників,
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.
В нашому інституті нині успішно працюють
на різних ділянках 104 учасники Великої Віт
чизняної війни. Всі вони нагороджені орденами і
медалями Радянського Союзу. Серед них: С. М.
Андрощук, М. О. Булгаков, І. В. Кузьмін, 3. У.
Постнікова, ї. Б. Матвеєв, В. Я. Сумін, Т. Г. Кулакова, І. X. Мазунін, О. О. Риськов, Г. М. Шульман, П, Т. Солейко, Д. І. Голов, П. І. Романюк,
В. Я. Яковишин, В. К. Шановський, Ф. І. Ца
риш, В. І. Салимовський, І. В. Кисильов, І. А.
Забайрачний, В. В. Білий, М. X. Пустовіт, Р. П.
Кравець та багато інших.
Наші ветерани і тепер в строю. Ведуть актив
ну роботу по воєнно-патріотичному вихованню
студентської молоді, виступають із своїми спо
гадами в групах, в гуртожитках, на комсомоли
ських зборах. Своєю працею, поведінкою дають
приклад молодому поколінню. Любов до Бать
ківщини прищеплюють студентам, школярам, які
не бачили, не пережили війни. Для них сьо
годні сяє мирне сонце.
В. ГОВОРОВ,
голова секції військово-патріотичного вихо
вання, полковник запасу.

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ ТА СЕРЕДНЬОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР І ЦК ПРОФ
СПІЛКИ ГАЛУЗІ НАГОРОДИЛИ ПОЧЕСНОЮ
ГРАМОТОЮ ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ЗА ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ РЕ
ЗУЛЬТАТІВ У ВСЕСОЮЗНОМУ
СОЦІАЛІС
ТИЧНОМУ ЗМАГАННІ КОЛЕКТИВІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ЗА ПІДВИЩЕН
НЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЯКОСТІ РОБОТИ.

НЕЗАБУТНЄ

...Наші війська на право
му березі ріки захопили не
великий плацдарм. Але во
рог безперервно контрата
кував.
Командир окремої роти
протитанкових
рушниць
старший лейтенант Стена
нов викликав молодших
командирів.
— На східному схилі ви
соти оборону триматиме
відділення молодшого сер
жанта Кигеля. Завдання —
не пропустити танків во
рога. Ясно?
— Так точно, — пролу
нала чітка відповідь.
Вночі окопалися. Піднес
ли боєприпаси. На свігін
ку на висоту обрушилась
зліва вогню. Ще не стихли
громи артпідготовки, а з-за
ліска посунули броньовані
потвори.
— По танках противника!
Вогонь!
Затріщали постріли. Кулі,
мов горох від стіни, від
сканували від лобової бро
ні. Але ось кілька влучних
пострілів у бензобаки, в мо
торні
відділення. Факели
вогню і диму знялися в не
бо. Перша контратака про
тивника
захлинулась. Та

НАПЕРЕДОДНІ

В долині білими табу
нами ходить туман, 0 6
рій прорізається 6агря
ним промінням
Після
тривожної ночі ранкову
тишу пробуджує лякли
вий півнячий голос.
— Точнісінько тобі, як
у нас на Полтавщині, то
варишу гвардії капітан
— торкається мого ліктя
старшина Адаменко. — І

така ж запашна земля,
і всіляка живність
так
само співає, і бджолитрудяги пилок розносять
по деревах, які
буйно
собі квітують. . .
Нас п'ятеро розвідни
ків стрілецького полку.
Сидимо в сторожці на
узліссі. Звідси, як
на
долоні, видно будівлі
невеличкого
містечка.
Вчора наші хлопці нат
кнулися на добре
ор
ганізовану ворожу охо
рону, І як завжди,
в
таких випадках
слово
надають розвідці,
— Все однакове, та
не
зовсім,— порушую
запалу між нами тишу— Нині кінець квітня
сорок п'ятого, і ми не

дома, а на підступах до
фашистського лігва. Че
рез п'ять хвилин виру
шаємо, В кого є запи
тання?
Обійшли містечко з
південного боку без най
менших ускладнень, І
раптом помітили між
трьома рясно заквітча
ними яблунями замаско
вану гармату,
— Крім обслуги, тут
обов'язково є варта, —
кажу скоромовкою,
— Ясно, товаришу ко
мандир, — Усманов тор
кається за звичкою фін
ки. — Дозвольте вико
нувати?
— Не гарячкуй, Джаміль. Нас лише п'ятеро!
Старшина Адаменко, Бу-

протягом дня
фашистські
танки ще і ще сунули на
висоту. Ріділи ряди броне
бійників, але вони не здриг
нулися, не відступили. Підвечір надійшла підмога. Від
стояна в запеклому бою ви
сота стала опорним пунктом
для розгортання наступу.
— Що ще запам’яталося?
— Роман Юрійович Кигель,
професор,
завідуючий ка
федрою на якусь мить за
мислився. — Війна — то
складна
робота. Кожного
дня випадало якесь випро
бування. Але були і радіс
ні хвилини... Нагородження
орденом Червоної Зірки за
виконання особливого до
ручення, прийом у партію
в перерві між боями, звіст
ка про Перемогу. А ще
запам’яталась першотравнева демонстрація.
Наша частина розташу
валася у невеличкому угор
ському місті. Було виріше
но 1 травня 1945 року на
центральному майдані про
вести мітинг.
Вишикував
шись у чіткі колони, під
бойовомими знаменами ру
шили однією з головних ву
лиць. Назустріч з прапорами
і лозунгами йшли на демон
страцію, організовану угор
ськими комуністами, місце
ві жителі. Підійшовши до
нашої колони, вони розсту
пилися, щиро вітали своїх
визволителів радісними пос
мішками, першими весняни
ми квітами. У багатьох на
очах бриніли сльози. Таке
не забувається.
Б. ГАЙОВИЙ
ригін і ти, Усманов, —
діяти по можливості без
жодного пострілу!
— Єсть,
діяти
без
пострілу- — Очі Джаміля блистіли страшним
блиском, і цей прита
манний горянам оскал
зубів... —- Товаришу ко
мандир, куля мене об
ходить, але якщо-.. Сло
вом, вважайте мене ко
муністом,
Старшина Адаменко
подав знак, і троє роз
відників щезли у вибал
ку, а ми з рядовим Лучинцем зайняли оборо=
ну в окопі, Дивлюсь у
бінокль, біля гармати —
нікого,
— Дрихнуть німчураки, — вгадує мої думки
Лучинець, І раптом, на
ствол гармати спираєть
ся Джаміль Усманов. Та
кий же жахливий блиск

Середнього зросту, руся
вий, спокійний погляд очгй,
вольове обличчя, в куточ
ках вуст зігрівається усміш
ка. Такий наш командир
ескадрильї Микола Федо
рович Гастело.
Обходить
вишикуваний
стрій, подивляється в синє
безхмарне
небо. Нарешті
промовляє:
— Воюємо четвертий день
Так, так, сьогодні 26 черв
ня 1941 року. Важка це ро
бота! Може, хто втомив
ся?
— Батьку, навіщо обра
жаєте?!
— Тоді — по конях!

В місті Бобруйську вели
чезне скопище живої сили
і техніки ворога. Ескадри
лья, очолювана капітанам
Гастело, летить сюди. Бом
бардувальники
слухняно
набрали висоту, лягли на
заданий курс. Комеска —
ведучий. Постійно тримає
зв’язок з екіпажами літа
ків, жартує.
— Стрілець-радист Яко
вишин! Як настрій?
— Добрий, товаришу ка
пітане! — відповідаю і соро
м’язливо опускаю очі, ніби
він справді
бачить мене
Наш літак в другій ланці
ліворуч. Розрізняємо воро
жі танки, артилерію. «Пора
починати, — проносяться
очей, оскал зубів, чорна,
як смола, чуприна роз
куйовджена, витирає фін
ку жмутом зеленої тра
ви. Поруч з'являється
старшина Адаменко, ко
ло нього, ніби з-під зем
лі виростає, стає Буригін.
За кілька хвилин ми
всі п'ятеро були біля во
рожої гармати.
— Заряджай! — командую, — По ворогу во
гонь!
Снаряди лягали точно
в ціль: горіли бензоза
правні машини, злетів у
повітря склад боєприпа
сів.
Оговтавшись від пані
ки, німці спрямували на
нас шалений вогонь. Тим
часом стрілецький полк
вдарив по ворогу з про
тилежного боку. За го
дину над містечком за

Б атько
думки. — Комеска, однак,
чомусь відтягує бій». І ці
єї ж миті чуємо:
— Приготуватися до од
ночасної атаки!
Бомби, траси куль різних
калібрів — все посипалось
на голову клятих фашисти.
Однак, війна — є війна. Лі
так Гастело обіймало по
лум’я.
— Батьку, тримайся! Ви
рулюй в небезпечну зону і
плигай! — радить
хтось.
Але все це перекриває за
кличний голос Комеска:
— За нашу Вітчизну! За
партію! За мир і сонце на
землі!
Бомбардувальник,
спря
мований на танки, цистерни
з пальним, все ближче до
цілі. А голос кликав, під
бадьорював: «Я з вами, дру
зі, пам’ятайте!».
Потім земля застогнала
вибухами. В шоломофонах
почулося ридання: «Неиає
більше нашого батька!».
Прощавай, друже! Ми за
тебе ще помстимося!».
Лихо війни тільки-но по
чиналося, але до останньо
го дня, аж до Перемоги ми
піднімали літаки в небо з
незабутнім іменем нашого
батька — Героя Радянсько
го Союзу Миколи Федоро
вича Гастело.
Потім мені пощастило бу
ти учасником параду Пере
моги на Красній площі в
Москві. І там я відчувай
плече командира ескадрилії Гастело.
Цей світлий
образ залишився в моєму
серці назавжди.

в. яковишин

комендант гуртожитку,
старший лейтенант у
відставці.
пала тиша.
— Товаришу гвардії
капітан, — дивиться на
мене благальними очи
ма старшина Адаменко.
— Як не кажіть, а ми
оволоділи ще
одним
опорним пунктом. Мо
же, з цієї нагоди про
пустимо по лампадочці,
щоб удома не журилися?
— І розілляв по сто
солдатських
грамів в
алюмінієві кружки з не
порушного запасу».
— Товаришу коман
дир, — підвівся Джаміль
Усманов, — не знаю, ко
ли пролунає довгожданне
слово «Перемога», але
вірю, що це буде скоро!

Б. ЗЕМЛЯКОВ,
зав.

кафедрою тео
ретичної
механіки,
гвардії капітан у від
ставці.

П Е Р Ш И Й Б ІЙ

Позаду сорок шість
бойових вильотів на лі
таку Іл-2 на посаді по

Дорогами
Минають роки, але в
людській пам’яті не мерк
нуть хвилюючі
епізоди з
власного життя: радісні чи
трагічні...
— Цим подіям вже понад
тридцять сім років, — при
гадує Михайло Хомич Пустовіт, - а як тепер все ба
чу. Засніжені
вершини
смероковчх Карпат і берез
неве повноводдя
гірських
річок, стрімкі ялини пірамі
дами піднялися до неба, і
кам’янисті скелі гір, і стеж
ки, що ведуть на полонину.
Але не було часу милував
тися чудо-природою. Йшов
грізний березень 1944 ро
ку. Війська Другого Українського фронту завершували
звільнення України від ні
мецько-фашистських загарб
ників. Потім визволяли Мол
давію.
— Частини 4(И армії, —
продовжує розповідь Ми
хайло Хомич, — в цих умо
вах почали форсування Кар
патських гір. Бої були ду
же тяжкими.
Доводилося
вести боротьбу з ворогом за
кожну стратегічну висоту.
Гітлерівці зайняли вигодні
позиції, потрібно було ви

КЛУБ ІСТОРІЇ

ТЕХНІКИ

Одну з перших вдалих
к о н с т рукцій
теле
фону в 1876 році зумів
впровадити в США ан
глійський
винахідник
А. Белл. Значні вдоско
налення пізніше
вніс
Едибон.
Але спроби
зробити подібні присто

КНИЖКОВІ

вітряного стрільця. Але
перший виліт запам'я
тався
чомусь більше,
ніж всі інші.
. . . Розвідка з літака.
Летимо над ворожою
позицією в районі Сталінграду. Необхідно ви
явити танки, позиції зе
нітної артилерії. Ця опе
рація
вдалася.
Після
виконання завдання по
вертаємось
на базу. І
раптом два нових фа

війни

бити їх і забезпечити даль
ший наступ наших військ.
В цих
бойових діях в
складі 240 стрілецької диві
зії 333 стрілецького полку
брав
участь кулеметник,
сержант Пустовіт. В чо
тириденному бою за висо
ту на підступах до гори
Ватра—Дарней він був по
ранений. Після виздоровлення Михайло Хомич брав
участь у звільненні Угор
щини, Чехословаччини, за
кінчив війну у Празі.
Потім у складі
шостої
Орловської дивізії 57 армії
Забайкальського фронту по
трапив на Схід для розгро
му японських мілітаристів.
— Виняткову
витрива
лість і мужність проявили
наші солдати, — з гордіс
тю відзначає М. X. Пусто
віт.
І сьогодні М. X. Пустовіг
трудиться.
Він головний
бухгалтер нашого інституту.
Проводить велику громадсь
ку і воєнно-патріотичну ро
боту. Піклується про роз
виток і створення матеріаль
но-технічної бази інституту.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.
сування робилися ще в
глибокій древності. На
приклад, більше тисячі
років тому в індійців
Південної Америки діяв
своєрідний вид зв’язку
між приміщеннями. При
розкопках в Перу архе
ологи знайшли апарат,
який являє собою два
висушені гарбузи, між
якими натягувався шнур
з рослинних волокон.

новинки

1. П. С. Рогожин «Справочник зкономиста-строителя»
К. «Будівельник» 1980
1 р. 90 к
2. Справочник строителя. К. «Будівельник» 1972 2 р. 60 к.
З Андриевский В. Н. «Управление предприятием злектрических сетей» «Знергия» 1978
95 к.
4. Гурин Л. С. «Проектирование сетей злектрических
машин». «Знергия» 1978
2 р. 50 к.
5. В. Г. Таги-Заде «Знергоснабжение городов» «Стройиздат» 1980
75 к.
п 6. Справочник конструктора РЗА «Советское радио»
1980
2 р. 50 к.
7. Расчет и проектирование тепловых сетей. «Будівель
ник» 1981
.
45 к,
8. Пособие для изучения правил технической зксплуа
тации Раздельї IV, V «Знергия» 1980.
2 р. 10 к.
9. Специализированньїе ЦВМ. «Вьісшая школа» 1981. 90 к.
10. Копьілов. ГІрименения вьічислительньїх машин в инженерно-зкономических расчетах.«Вьісшая школа
1980
90к.
11. Путилин. Политрон «Знергия»1980.
25к.
12. Злектротермическое
оборудование.
Справочник.
«Знергия» 1980
3 р. 80 к.
13. Автоматизация знергосистем «Вьісшая школа» 1981
85 к.
14. Шабад. Защита трансформаторов распределительньїх
систем> «Знергия» 1981.
50к.
15. Справочник по радиозлектронньїм системам». «Зн|ер 1
гия» 1979. Т. 1
2 р. 60 к
16. Справочник по радиозлектронньїм системам. «Знер=
гия» 1972 Т. 2 .
2 р. 70 к.
Ці книги можна придбати є магазині
Леніна. 105.
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«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І КАДРИ»

2 стор.

№ 14, вулиця

шистських
винищувачі
«Фоке-Вульф-190». Зна
ючи, що Іл-2 має потуж
не переднє озброєння,
ворожі льотчики атаку
вали нас ззаду.
Моєму командиру до
велось виконувати від
повідний маневр проти
винищувачів, а захист
машини виконував за
допомогою
кулемета
повітряний стрілець. Це
було звичне діло,
але

Міст через Дунай нагаду
вав порохову
бочку. Ми
замінували його до полови
ни на «своїй території», тоб
то в Буді. Німці — на «сво
їй» — в Пешті. І кожна
сторона, розуміючи трагіч
ний кінець, не наважува
лась здійняти в повітря цей
важливий стратегічний об'
єкт.
І стояв красень-міст, не
мовби дивуючись з того,
чому вже кілька днів його
довга
металева спина не
відчуває на собі ні скре
готу танків, ні тупотіння
пішоходів,
змішаного з
іржанням
коней.
Лише
вдень і вночі над плети
вом чаруючих перил проно
сились траси куль.
Командир стрілецької ро
ти молоденький лейтенант
Кузнєцов
пробудив мене
серед ночі.
— Старшина Могилевський, — киває на залізяччя,
оповите бетоном, — перина
не муляє боки? Циганське
сонце не дуже пече?
— Перина до діла, то-

справа в тому, що б ілі
ша половина боєкомпле
кту була витрачена під
час
штурму
зенітної
батареї.
Доводилось
відстрілюватись коротки
ми чергами. На другому
заході один з винищу
вачів вийшов з
атаки,
залишаючи за
собою
шлейф чорного диму— Догрався, падлюка!
— виялався командир.
— Зараз і тебе заарка
нимо.
Однак його напарник
в одиночку не наважив
ся нас атакувати. Коли

М ІСТ
варишу лейтенанте, і ви г н ське сонце якраз в міру, —
— відповідаю на жарти
жартами.
— А тепер по суті, стар
шина. За годину, максимум
— півтори наша рота п овинна повністю оволодіти містком.
— Як? Адже вони не да
дуть... Зірвуть...
— Ми їх гарненько пере
просимо.
Підбери п’ять-шість надійних хлопців з
числа саперів,
приплюсуй
нас обох до цієї веселеї
компанії, і все буде на ви
щому рівні.
На війні людина з в и к л і
до темряви, зір її робить. і
гострим і чутливим, як у
кішки. Певно, цей молоде
нький
лейтенант помітив
на моєму обличчі страх.
— Я теж, між іншим, но шу в грудях живе серце,
старшина Могилевський, —
всміхається і кладе
руку

ми сіли, в штурмовику
нарахували чотирнадцять
пробоїн. Однак головне
було в іншому: відомо
сті про ворожу техніку
були, цінними для нашо
го командування. Крім
усього, як то кажуть,
по ходу діла знищили
одного стервятника. За
виконання цього польо
ту командир екіпажу і
я були нагороджені ор
денами.
Для мене цей політ
особливий, оскільки це
був перший повітряний

бій проти нових фаши
стських винищувачів. А
орден Червоної Зірки
— моя перша бойова
нагорода.
В липні 1944 року на
третьому Білоруському
фронті під вогнем про
тивника евакуювали з
нейтральної полоси наш
Іл-2, який було підбито
в бою. Згодом його від
ремонтували, і літак ще
не один десяток разів
злітав у небо.

Г. ШУЛЬМАН,
полковник у відставці

мені на плече. — В дитинст
ві дуже боявся жаб. Та й
тепер... Є в нас одна на
дія, старшина, — з берега
прикриватиме рідна арти
лерія. Ну, буди хлопчиків
— пора зайнятися фізични
ми вправами.
Який сон на війні: хрус
нув камінчик чи гілочка, і
ти вже на ногах. За п’ять
хвилин наша рота розпоча
ла форсування містка. Са
пери знешкоджували воро
жі міни. Ще метр, ще п'ять
—- тиша. І раптом шкваль
ний вогонь з боку против
ника
Над головами шалено
загуркотіли снаряди — наші
прикривали
прохід роги.
Це враз всіх підбадьорило.
Хоча німці продовжували
сікти з кулеметів. Потім
була рукопашна. Відчуваю
чи неминучу загибель, ворог
чинив жорстокий опір.
— Товаришу командир!
— вигукнув я. Бережіться
здорованя зліва! Іду
на
допомогу.
Не встиг!
Молоденький

ПЕРЕПРАВА
з ніг до голови, і, як
мені здалося, незадоволеноV зітхнув.

— Лейтенант Кравець,
до командира! — пр о
лунало для мене несп о
дівано. «Чого б{ це рап
том? — думав я, підхо
дячи до КП. — Кілька
хвилин тому відбили ата
ку».
Командир зміряв мене

— Командуєш. взво
дом інженерного баталь
йону?
— Так точно, товари
шу майор!
—- Давно воюєш?
— Рік, рівно рік, то
варишу майор.
Бере
мене за руку,
підводить
до
вікна.
Звідси добре видно пов
новодний Дон, за річкою
хвилями
погойдується
жито. За тиждень мож
на й жнивувати.
— Так ось, — руй
нує мої мирні, хлібороб
ські думки. — За ніч

треба навести перепра
ву. Запитання?
— Дозвольте викону
вати, товаришу майор?
— Бажаю успіху!
Зібрав хлопців, поста
вив завдання. А сам за
мислився: переправа —
штука серйозна. По ній
топатиме не лише піхо
та — танки теж. Де
взяти матеріалу?
Але
на війні винахідливість
спрацьовує із швидкістю блискавки. Викори
стали порожні цистер
ни, бочки.
Мешканці
станиці
Пролетарської
зносили на берег обе
ремки дощок, звозили
підводами лісоматеріа

лейтенант вмирав на моїх
руках.
—А ти боявся, старшина,—
шепотіли його синіючі губи.
— Таки наш місток. І Бу
дапешт визволили завдяки...
— І скам’янів. Сірі очі похлоп’ячому здивовано зади
вилися в небо, з якого осі
дали на землю хмари війни.
Сходило над світом моло
де сонце.
В. МОГИЛЕВСЬКИИ,
старшина у відставці.
ли, які припасли для бу
дівництва сараїв.
І почалася дружня ро
бота. Потім трапилося
те, чого ми найбільше
боялися: фашистські бо
мбардувальники напосілися. Звалять смертонос
ний вантаж на голови
— і відлетять. За годи
ну знову: повітряна три
вога! І так шість нальо
тів. Були
вбиті, були
поранені. А рівно о п'я
тій ранку піхота і техні
ка таки пройшла по на
шій пепеправі.
— Спасибі, дорогий мій
брате! Ні, не здолає нас
клятий фріц — ніколи
в
житті, — промовив
командир.
Р. КРАВЕЦЬ,
підполковник
ставці.

у

від

АКТИВІСТИ ФАКУЛЬТЕТУ

За результатами зимової
сесії наш факультет зай
няв перше місце в інституті.
Це підсумок наполегливої
праці адміністрації, партій
ної і комсомольської органі
зації факультету, всіх студентів-будівельників.
Велика робота проводи
ться на ІБФ комсомольцю-

ким бюро, до складу яко
го входить краща, найбільш
активна і бойова частина
нашого студенства. Бюро —
це керівний і координаційний
центр комсомольського жит
тя факультету.
Однією з найбільш діяль
них його членів є студент
ка групи 4 ПЦБ-79 Лю

бов Деметьєва — редактор
«Комсомольського прожек
тора» ‘ ІБФ. В тому, що
«Комсомольський
прожек
тор» відзначається активним,
наступальним характером,
бойовитістю і оперативністю,
велика заслуга його керів
ництва та організаторсько
го таланту Любові Дементьєвої. Тепер на Любу покла
дене ще одне відповідаль
не
завдання — художнє
оформлення
кімнати гро
мадських організацій.
Під керівництвом комсо
мольського бюро ІБФ пра
цює студентська рада гур
тожитку № 4, яку очолює
студент групи З ПЦЕ-78,

комунісіт Дмитро Іщук. п е
ред студрадою гуртожитку
стоять, як відомо, важливі
завдання. Це і організація
побуту студентів,., і прове
дення серед них ідейно ви
ховної роботи, і підтриму
вання порядку в гуртожит
ку.
Е. ДАРХОВСЬКИЙ,
секретар комсомольсь
кого бюро ІБФ.
Знімки для номера газе
ти зробив наш фотокор
В. Садловський.

«За инженерные кадры» — орган парткома, профкоме,
комитета ЛКСМУ и ректората
Винницкого политехнического института.
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СЕРДЕЧНА ПОДЯКА
Нас глибоко схвилювала щира повага й тепло сердець
всіх організаторів і учасників святкового концерту на
честь 36-ї річниці Перемоги. Все було продумано від
мінно! Фотовиставка спеціального військового корес
пондента ТАРС Ю. Д= Копита, яка ще раз розповіла про
героїку, мужність і незалежність радянського народу в
суворі дні випробувань, виставка картин художників —
учасників Великої Вітчизняної, виставка віськово-мемуарної літератури, випуск спеціального номера багато
тиражної газети «За інженерні кадри»...
Свято Перемоги завершилось, але спогад про це ми
надовго збережемо в своїх серцях. Користуючись на
годою, і можливістю, висловлюємо сердечну подяку
ректорату, парткому, місцевкому, комітету комсомолу,
профкому — всім, хто брав участь в організації змістов
ного урочистого вечора, присвяченого знаменній події
— Дню Перемоги, здобутій радянськими воїнами в-жор
стокій кровопролитній битві над ненависним злом люд»
ства — фашизмом.
Ветерани Великої Вітчизняної війни. — співробітники
з 94 до 98 процентів , Тепер
майже 60 процентів студен
тів стаціонару навчаються
на «відмінно» і «добре».
Як бачимо, добрими спра
вами
відзначили минулу
п'ятирічку
всі
кафедри,
факультети, відділи і служби
нашого Інституту, і, зокрема,
студенти, викладачі та спів

досягають високих резуль
татів у різних видах спорту.
Багато серед них першо
розрядників
і
мастрів
спорту СРСР, Щорічно
в
травні на нашому стадіоні
проходить легкоатлетичний
меморіал Героя Радянського Союзу Лялі Ратушної,
На
березі
Південного

інституту*
На знімку* колишні фронтовики, нині воїни у відстав

ці І в запасі, виховують молодь в дусі патріотизму та
Інтернаціоналізму.
Фото

і,

Садловського.

БАТЬКІВСЬКА ТУРБОТА
З перших днів радянсь
кої влади партія особливу
увагу приділяє
підготовці
інженерних кадрів, На XXVI
з'їзді КПРС Леонід Ілліч
Брежнєв підкреслював, що
сьогодні, заглядаючи впе
ред на п'ять, на десять ро
ків, ми не можемо забувати,
що саме в ці роки закла
датиметься і
створювати
меться народногосподарсь
ка структура, з якою країна
вступить у двадцять перше
століття. Вона повинна вті
лювати основні риси й іде
али
нового
суспільства,
бути в авангарді прогресу,
уособлювати собою інтег
рацію науки і виробництва,
непорушний союз творчої
думки і творчої праці. Це
в однаковій мірі стосується
і нас, професорсько-викла
дацького складу, співробіт
ників інституту, які поклика
ні навчати І формувати
особистості майбутніх висо
кокваліфікованих спеціаліс
тів для народного госпо
дарства.
Наш Інститут заснований
у 1974 році. На його восьми
факультетах — машинобу
дівному,
радіотехнічному,
автоматики та обчислюваль
ної техніки, інженерно-бу
дівному,
енергетичному,
загальнотехнічному, вечір
ньому та заочному — нав
чається 7,5 тисяч студентів.
Працює підготовче відді
лення,
Колектив інституту провів
велику роботу по виконанню
рішень партії І уряду про
дальший
розвиток вищої
школи і Поліпшення якості
підготовки інженерних кад
рів, За минулу п'ятирічку
для різних галузей народ
ного господарства підгото
влено понад 4,5 тисячі спе
ціалістів.
Значно зміцнився профе
сорсько-викладацький склад
Кількість
докторів наук,
професорів становить 15
чоловік, кандидатів наук —
188. Відкрита аспірантура,
а також спеціалізована рада

по присудженню
вченого
ступеня кандидата наук з
різних спеціальностей, Змі
цнилася навчально-лабора
торна база, на її розширен
ня витрачено три мільйони
карбованців.
Для
поліпшення умов
навчання, наукових дослід
жень, відпочинку студентів
і співробітників робиться
багато. Збудовано навчаль
ний корпус інженерно-бу
дівельного факультету, аудиторний — для
кафедр
суспільних наук, аудиторнолабораторний блок факуль
тету автоматики та обчис
лювальної техніки, ряд кор
пусів
конструктор
сько-технологічного
бюро
«Модуль», два студентських
гуртожитки, спортивно-оз
доровчий табір. В кожному
гуртожитку обладнані
су
часні студентські клуби-кафе. Незабаром стане
до
ладу нова їдальня на 530
посадочних місць.
На будівництво цих об'є
ктів
витрачено понад 5
мільйонів карбованців,
Значно поліпшилися умо
ви навчання, праці, побуту.
Вдосконалюється науковометодична,
видавничо-ре
дакційна діяльність Інститу
ту, Абсолютна успішність
за п'ятирічку підвищилась

ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА
Підготовче
відділення
інституту можна назвати куз
нею майбутніх студентів. Тут
поліпшує свої знання робіт
нича і колгоспна молодь,
яка бажає вступити до ін
ституту. За вісім місяців
навчання на підготовчому
відділенні слухачі не тільки
відновлять забуте, але одер
жать нові знання, необхідні
для успішного навчання в
інституті.

Викладачі, весь колектив
нашого відділення прово
дять велику роботу для
формування
майбутнього
ртудента.
Ось
що розповідають
колишні слухачі ПВ, а нині
студенти інституту:
— Про існування підго
товчого відділення при ін
ститутах дізнався з газет,—
каже М. Якимчук (5 курс
ІБФ),— після демобілізіції,

робітники. У вирішенні тієї
чи іншої проблеми ми завж
ди спостерігали молодечий
запал, ініціативу, наполегли
вість,
ентузіазм, які були
спрямовані на досягнення
мети.
Отже, маємо підставу з
упевненістю сказати,
що
нові, складніші завдання і
накреслення рідної партії,
висунуті на одинадцяте п'я
тиріччя, будуть виконані з
честю.
Для
підвищення
якості підготовки спеціаліс
тів необхідно і далі вдос
коналювати
навчально-ви
ховний процес за всіма
формами і методами. Перш
за все треба брати на
озброєння багатий досвід,
нагромаджений вузами кра
їни, який сприяє всебічно
му підвищенню професій
ної
підготовки, ідейного
виховання майбутніх кома
ндирів виробництва — лю
дей, здатних активно
вті
лювати в життя економічну,
соціальну
та
культурну
політику
нашої партії
і
держави.
Ректорат, партком, проф
ком, комітет
комсомолу
особливу увагу приділяють
спортивно-оздоровчим за
ходам
студентів, усього
колективу
Інституту.
На
стадіоні «Олімп» тренують
ся сотні спортсменів,
ЯКІ

Бугу діє чудовий спортив
но-оздоровчий табір, в яко
му відпочивають і треную
ться любителі спорту, вик
ладачі, співробітники. Пе
реважна
більшість — це,
звичайно, студенти.
Великою
популярністю
користується художня са
модіяльність інституту,
Е
ній беруть участь студенти
викладачі,
спавробітники
її успіхи відомі в місті,
області, а також в респуб
ліці.
За досягнення високих
результатів у Всесоюзному
соціалістичному
змаганні
Міністерство вищої і серед
ньої освіти СРСР і ЦК проф
спілки галузі нагородили
наш
інститут
Почесною
грамотою.
Закінчується
навчальний
рік для окремих студентів
нашого
Інституту, вони
отримають дипломи Інже
нерів, роз'їдуться на заводи
І фабрики, в будівельні
транспортні
організації
найталановитіші
відчинять
двері в аспірантуру,
їхні
молодші товариші продов
жать навчання, але вже на
старших курсах. Разом
з
цим, в цьому році прийде
до нас нове поповнення —
вчорашні школярі, І
ми
говоримо
вам,
шановні
друзі:
«Будьте
гідними
славних традицій, народже
них в нашому
Інституті!
Навчайтесь відмінно, вдо
сконалюйте свою майстер
ність у спорті, в художній
самодіяльності, живіть ба
гатогранним, громадським
життям, несіть високо честь
радянських студентів, будь
те гідними
спадкоємцями
своїх старших товаришів —
ваших наставників!».
І, КУЗЬМІН,
ректор інституту,

І. МЕЛЬНИК,
секретар

пройшов
співрозмову з
математики і фізики, Знань
було недостатньо, але на
полеглива праця викладачів,
наше бажання вчитися до
помогли нам добитися ус
піхів.
— Для нас, — говорить
О. Щудра, — випускників
підготовчого
відділення,
рік занять виявився важли
вим етапом в житті.
— Доброзичливість і чуй
ність викладачів допомага
ють підготуватися до нав
чання на першому курсі

парткому.

інституту, який для кожного
студента є найбільш важ
ливим,— закінчують роз
мову О. Топчій, Танасійчук
(4 курс ЕФ), В. Сумін (5 курс
МФ),
Ю.
Пономаренко
(З АТ 78).
Ці теплі слова колишніх
слухачів підготовчого від
ділення
надихають
нас,
викладачів, працювати ще
більш наполегливо.
Л. ШАРТКО,
викладач
підготовчого
відділення.

МОЛОДІ ДОСЛІДНИКИ
Ефективним засобом по
ліпшення ЯКОСТІ
підготов
ки і підвищення рівня ідей
но - політичного вихован
ня .спеціалістів є система
добре організованої і ме
тодично продуманої науко
во - дослідної роботи, тіс
но пов’язаної з навчальним
процесом і профілем май
бутньої спеціальності.
На
Всесоюзному зльоті
студентів
Леонід
Ілліч
Брежнєв підкреслював, що
глибоко, в повному обсязі
оволодіти, програмним . ма
теріалом
вузу
важливо,
конче необхідно. Але цього
не достатньо. Треба навчи
тися постійно вдосконалю
вати свої знання, вихову
вати в собі навички дослід
ника,
набувати широкого
теоретичного кругозору. Без
цього важко орієнтуватися
в обсязі знань, який збіль
шується,
а
зростаючому
потоці наукової інформації.
Процес навчання у
вузі
нині постійно спирається
на самостійну, близьку до
дослідницької,
діяльність
студентів.
Основною вимогою ком
плексного підходу до
ор
ганізації науково - дослід
ної роботи студентів є тіс
ний взаємозв’язок форм і
методів
наукової роботи,
які
реалізуються в нав
чальному
процесі, а
та
кож в позанавчальний час.
Одна з важливих форм—
участь майбутніх спеціаліс
тів у Всесоюзній олімпіаді
«Студент і науково - тех
нічний прогрес». Ця форма
мне основне завдання: за
лучити студентів до оволо
діння більш глибокими
і
міцними
знаннями, марк
систсько . ленінським
ме
тодом пізнання, вихованням
любові до своєї сучасності,
бажання до постійного роз
ширення кругозору, розвит
ку навичок: самостійної ро
боти.
В нашому інституті така
олімпіада проводилась
у
вересні - лютому
1980—
1981
року. Для організа
ції і
проведення вузівсь
кого
туру було створено
оргкомітет з
числа веду
чих
вчених, представників
громадських
організацій.
Відповідно
до положення
про
Всесоюзну олімпіаду
передбачено:
предметні
олімпіади;
конкурси
за

спеціальностями;
огляд
курсових і дипломних про
ектів і праць;
огляд-конкурс результатів виробни
чої практики..
Олімпіади проводились за
десятьма предметами: вищій
математиці, фізиці, хімії, опо
ру
матеріалів,
теоретич
ній механіці, нарисній гео
метрії, теорії основ елект
ротехніки, іноземних мов
(англійська, німецька, фран
цузька ) і
чотирма спеці
альностями: автоматизовані
системи управління,, прик
ладна
математика, елект
ронно - обчислювальні .м а
шини,
автоматизація ви
робничих процесів у галузі
машинобудування.
Конкурси за спеціальнос
тями проводились на
ви
пускаючих
кафедрах,
в
яких брали участь студен
ти старших курсів.
З ав 
дання конкурсу: перевірка
вміння користуватися
су 
часними приладами і
об
ладнанням, комплекс пи
тань,
знання
яких необ
хідне майбутнім спеціаліс
там
(економіка,
наукова
організація праці і управління виробництвом ) .
Огляд - конкурс на кра
щий
дипломний
проект
проведено
за всіма
спе
ціальностями.
Участь
в
конкурсі брали всі студен
ти-дипломники. В
підсум
ках
конкурсу 24 диплом
них проекти визнано пере
можцями і заохочено нака
зом по
інституту. А
по
підсумках республікансько
го огляду - конкурсу 1979
року три дипломних проек
ти нагороджено дипломами
третього ступеня, один —
заохочувальним дипломом.
Успішно виконали
про
граму
вузівського
туру
олімпіади 2691 студент, в
тому числі чотири іноземних
студента,
десять
чоловік
брали
участь в республі
канському турі. Найбільш
активні
учасники
олім
піади представлені до на
городи грошовими премія
ми і почесними грамотами.
Студенти
В. Т. Малиночка, А . В. Сіренко
посіли
треті місця і стали лауре
атами Всесоюзної олімпіа
ди.
С. К У Л ІН И Ч ,
інженер науково - дос
лідного сектора.

«ЗА ІН Ж ЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

15 травня 1981 року.

Шановні юнаки та д ів ч а та
АВТОМАТНИКИ
Готує кваліфікованих інженерів за двома спе
ціальностями;
«Автоматика
і телемеханіка»,
«Електронні обчислювальні машини». Жодне су
часне виробництво не мислиме нині без цих
спеціальностей. Створення космічних літальних
апаратів,- виплавка сталі, виробництво
добрив
для сільського господарства, випікання
хліба
та багато інших технологічних процесів не мо
жуть бути реалізовані без вимірювальних пере
творювачів, автоматичних пристроїв і систем,
Наш факультет — це 870 студентів
денної
форми навчання, 240 викладачів і співробітників,
Наш факультет — це сучасні лабораторії з ви
мірювальною технікою, електронікою, телеме
ханікою, автоматикою, обчислювальною технікою
та інше.
Випускаючі кафедри факультету очолюють ві
домі вчені нашої країни. Це доктор технічних
наук, професор В. Т. Маліков — автор 200 на
укових робіт, в томучислі 30 винаходів, з яких 2
запатентовані за кордоном. Первинні вимірювачіперетворювачі, подібно органам
чуття люди
ни (зір, слух, сприймання), які дають їм можли
вість приймати сигнали, внутрішнього і зовнішнього середовища, є чуттєвими елементами авто
матичних систем — датчиками первинної інфор
мації. Всі дисципліни, пов’язані з цією галуззю
науки і техніки веде професор В. Т. Маліков зі
своїми учнями.
Доктор технічних наук, професор, Олексій Пет
рович Стахов — автор більш як 150 наукових
праць, в тому числі двох монографій, 40 вина
ходів, 18 з яких запатентовані у восьми зарубіж
них країнах. Нині уже отримано 25 патентів. На
лекціях в Олексія Петровича студенти пізнають
не лише класичні принципи побудови обчислю
вальних приладів і систем, вони знайомляться
з оригінальними результатами наукових дослід
жень, автором яких є Стахов.
Проблемами мікроелектроніки, питання
тех
нології виробництва і застосування їх в народ
ному господарстві займається кафедра електрон
них приладів під керівництвом доктора техніч
них наук, професора Володимира Степановича
Осадчука — автора більш як ста друкованих
праць і винаходів.
Кафедрою «Автоматизовані системи управлін
ня» керує ректор інституту, заслужений діяч на
уки УРСР, доктор технічних наук, професор Іван
Васильович Кузьмін. Він читає курси «Основи
наукових досліджень» ! «Основи теорії склад
них систем». Тут студенти отримують знання про
сучасні проблеми науки, техніки, народного гос
подарства, пізнають шляхи їх вирішення. Про
це Іван Васильович розповідає з захопленням
не лише на лекціях, а також на зборах, вечорах
відпочинку, В нього більше 200 наукових праць,
в тому числі 20 книг (монографії, посібники, уч
бові підручники), 32 винаходи, 120 наукових ста
тей та інше. Він особисто підготував 30 докто
рів і більше 70 кандидатів наук.
Незважаючи
на завантаженість адміністративною,
науковою
і громадською роботами, він знаходить час при
ділити увагу студентам на завершальному ета
пі їхньої підготовки — дипломуванні. Той, хто
виконує дипломні роботи під керівництвом про
фесора І. В. Кузьміна,
захищається відмінно
Проекти цих студентів, як правило, реальні і ви
конуються з застосуванням сучасних електрон
но - обчислювальних машин.
На факультеті в навчальному процесі і науко
во-дослідному секторі працює більше 40 канди
датів наук, доцентів. Більшість з них — вихован
ці наукових шкіл, створених нашими професора
ми. Багатогранні і цікаві проблеми, якими вони
займаються спільно із студентами і навіть з ок
ремими школярами.
Кілька слів про кращих студентів факультету.
Олександр Усач навчається на п’ятому курсі —
відмінник навчання, оволодіває високою підго
товкою вищої математики, учасник студентсько
го наукового товариства, капітан інститутської
команди «Гуморина», яка завоювала на обласн ому огляді перше місце. Він також постійний
сценарист програм факультетських вечорів від
починку.
Сергій Яблочников — навчається на третьому курсі, староста групи, відмінник навчання з
першого семестру, учасник студентського науко
вого товариства, на студентській науковій кон
ференції зробив доповідь на рівні авторського
винаходу, активний учасник інститутської агітбри
гади і команди «Гуморина», бере участь в му
зичному оформленні вечорів відпочинку.
Дорогі школярі! Поповнюйте лави юних кібер
нетиків при малій Академії наук, створеній в
інституті. Ми впевнені, що при вступі до Вінниць
кого політехнічного інституту ви також обере
те одну із спеціальностей нашого факультету.
В. ЛИСОГОР,
декан факультету автоматики ї обчислюваль
ної техніки, кандидат технічних наук, доцент,

В, КАБАНЕНКО,
заступник декана, кандидат технічних наук,
доцент,

А, ВАСЮРА,
заступник декана з загальних питань, канди
дат технічних наук, ст . викладач.

Енергетика справді вва
жається однією з тих галу
зей, яка в значній мірі виз
начає темпи
науково-тех
нічного прогресу в усьому
народному
господарстві.
Саме тому вузи країни при
діляють важливу увагу під-

України. Вони трудяться на
електростанціях, на підпри
ємствах електричних мереж
І промислових підприємст
вах, а також в науководослідних і проектних ін
ститутах.

Факультет має

сучасну

НА ПЕРЕДНЬОМУ КРАЇ
готовці висококваліфікова
них спеціалістів ідля цієї
галузі.
У Вінницькому політехніч
ному іституті енергетичний
факультет є одним з най
більших. Починаючи з 1972
року дипломи
інженерівенергетиків з трьох спеці
альностей одержали 1460
юнаків і дівчат. Щороку на
факультеті
навчається
близько тисячі студентів по
спеціальностях; «електричні
станції», «електричні систе
ми»,
«електропостачання
промислових
підприємств,
міст
і сільського госпо
дарства».
Крім
того, фа
культет готує спеціалістів
для роботи в системі профтехосвіти з
спеціальності
«електроенергетика».
Випускники
факультету
працюють в усіх областях

учбово-матеріальну
базу.
Лабораторії оснащені най
новішими апаратами, прила
дами і засобами обчислювальної технік и. Викладачі:
доктор економічних
наук
В. О. Птущенко, професор
Ю . А, Карпов, 45 кандида
тів технічних наук.
Завдяки невтомній робо
ті, яку проводять партійна,
комсомольська
профспіл
кова організації, деканат
нашого факультету по пра
ву вважається одним з кра
щих.
Силами
студентів і ви
кладачів у студентському
дев’ятиповерховому гурто
житку створено клуб-кафе
«Прометей», де у
вільний
час студенти
організують
диспути, зустрічі з цікави
ми людьми, проводять ве
чори відпочинку і дискоте-

Н ащ адки П опова
Важко
уявити сучасну
дійсність без радіотехніки.
Тому підготовці висококва
ліфікованих спеціалістів в
цій галузі, без сумніву, на
лежить ведуче місце.
На радіотехнічному фа
культеті готуються інженери
з спеціальностей «Радіотех
ніка», які можуть працюва
ти на промислових підпри
ємствах в дослідно-констру
кторських та науково-дос
лідних закладах, Інженерами

по виробництву радіоелек
тронної апаратури, в сис
темі зв’язку та радіомов
лення.
З 1979 року почався ви
пуск інженерів з спеціаль
ності «Виробництво і кон
струювання
радіоапарату
ри». Широкий профіль під
готовки
спеціалістів дає
можливість
працювати в
різноманітних галузях ра
діотехнічного виробництва.
Готують Інженерів-радІо-

Інженерно-будівельний ф а
культет наймолодший. Й о
му нещодавно виповнилось
шість років.
Основу факультету скла
дають три
випускні буді
вельні кафедри: «Техноло
гія будівельного
виробни
цтва» (зав. кафедрою проф.
М , Ф. Друкований), «П ро
мислове і цивільне будівни
цтво» (зав. кафедрою проф.
А. Ф. Пономарчук), «Бу
дівельні конструкції» (зав.
кафедрою доц. В. Д . Ьорисенко). Професорсько- ви
кладацький склад факульте
ту складає біля 80 чоло
вік. Велику роботу по під 
го то вц і
спеціалістів прово
дять професор М . Ф. Д р у

кований, доктор
технічних
наук В. А . Огородніков, доц.
В. І. Ільїн, доц. І. І. Ваганов, доц. С . С . Веремчук,
А. С. Лінник, доц. С . Г. Ратушняк, доц. Н. М . Сторожук, доц. І. М . Яцковський.
На факультеті завершує
ться створення матеріальнотехнічної бази. На кафедрі
Т Б В , наприклад, чудово об
ладнані
лабораторії буді
вельних матеріалів і будіве
льних
машин, на кафедрі
П Ц Б — лабораторії гідрав
ліки, інженерної
геодезії,
на кафедрі Б К — лабора
торія механіки грунтів і де
рев’яних конструкцій.
Д іє три
загальноосвітні
кафедри: опору матеріалів

За пультом керування майбутні енергетики.
ки. Наш колектив славить спеціалістів нерозривно по
ся спортивними досягнен
в’язана з науково-дослід
нями,
студенти
беруть ницькою роботою.
Багато
активну участь в
роботі студентів беруть участь
в
гуртків
самодіяльності, наукових дослідженнях по
влітку працюють в
буді госпрозрахунковій
темати
вельних загонах. Вся гро ці, в гуртках студентського
мадська робота очолюється наукового товариства. Щ о
і
спрямовується
комсо року про результати своїх
мольсько-профспілковим ак наукових пошуків доповіда
тивом, у складі якого ак ють на обласних наукових
тивно працюють
студенти конференціях.
І. Фостик, А . Перевезій,
Д. НАЛБАНДЯН,
В. Бущак, Венжик, В. Без
декан
енергетичного
смертний і багато інших.
факультету,
Постійно працюємо над
В. Д У Б Р О В С Ь К И Й ,
удосконаленням учбово-ви
секретар партбюро фа
ховної роботи.
Підготовка
культету.

техніків висококваліфіковані
спеціалісти, з них два док
тори технічних наук і сорок
кандидатів. На факультеті
широко розвинута студент
ська наукова творчість, якою
керує
професорсько-вик
ладацький склад. Так, на
приклад, за десяту п'яти
річку одержано тридцять
шість авторських свідоцтв
і п'ятдесят сім позитивних
рішень.
Більшість студентів
фа
культету навчається на «до
бре» і «відмінно».
Вміємо працювати і кра
сиво відпочивати. Влашто-

В 1981 році обчислюва
льний центр інституту з фі
ліалом по технічному осна
щенню і обсягом робіт зай
має четверте
місце серед
сорока
восьми
центрів
УРСР.
Сьогодні обчислювальний
центр домагається
макси
мального
завантаження
Е О М , підключення кафедр
до розробок по всіх дис
циплінах методичних вказі
вок по використанню ЕОМ
в навчальному процесі, по
повненню фонду
алгорит
мів і програм через апроба
цію їх на О Ц інституту, а
також участь кафедр в роз
робках і
впровадженнях
підсистем А С У -В У З .
Невдовзі почнеться впро
вадження «Методичних ре
комендацій по розвитку ін
формаційно
-обчислюваль
ної системи
в навчально -

секретар ком. бюро РТФ.

наймолодший
(зав. кафедрою доц. С . С.
Веремчук),
охорона праці
(зав. кафедрою доц. В. Ф
Кобевник) і фізвихованил
(зав. доц. Я. І. Кулік).
У нас навчається 790 сту
дентів, з них — 48 з країн
Азії, Африки і Латинської
Америки.
Деканат і громадські ор
ганізації факультету прово
дять велику ІДеЙГІО-ВЛХОБНу
роботу, по результатах ус
пішності постійно займаємо
одне з кращих місць в інс
титуті.
Цікавим життям живуть
студенти факультету. Крім

Н А Д І Й Н И Й П О М ІЧ Н И К
Науково - технічна рево
люція "вимагає підвищення
якості і скорочення строків
проведення науково-дослід
них робіт, розробок і впро
вадження
нових,
більш
ефективних засобів навчан
ня, вирішення складних зав
дань автоматизації управ
ління вищою школою. М а
теріальною основою цього є
обчислювальний центр.
Десятки машинних прог
рам, які
розроблені спів
робітниками обчислювально
го центру успішно викорис
товуються
кафедрами
в
навчальному процесі.
Тут впроваджені і експлу
атуються
підсистеми;
А С У -В У З , «Контроль вико
нання доручень», вступають
до дії
підситеми
«Абіту
рієнт», «Оперативний конт
роль за ходом сесії» та ін
ші.

вуємо вечори відпочинку,
турпоходи, екскурсії. Що
річно в інституті проводить
ся спартакіада з дванадцяти
видів спорту. Наші спорт
смени
завжди займають
призові місця. Майже всі
студенти трудяться в буді
вельних загонах, на будовах
народного господарства Си
біру, України.
Всім, хто бажає стати
висококваліфікованим спе
ціалістом у галузі радіотех
ніки, факультет гостинно
відчиняє двері.
О. ГОЛУБЄВ,

навчання і виробничої прак
тики,
організовують зміс
товне дозвілля: вечори відхочинку, дискотеки, беруть
активну участь в художній
самодіяльності і в спортив
них заходах.
Своїми трудовими і спор
тивними
досягненнями ін
женерно - будівельний фа
культет
відомий на всю
республіку. Немає сумніву,
що нове поповнення примно
жить славні традиції.

Ф.

джос,

заступник декана інже
нерно-будівельного фа
культету.

Кузьміним. Це дасть мож
ливість перейти на найбільш

ефективну форму організа
ції колективного
викорис

виховному процесі і науко тання інститутського і ре
вих
досліджень В ПІ до гіонального
1990 року», які розроблені
заслуженим
діячем науки
В. ШОЛОХОВ,
У Р С Р , доктором технічних
директор обчислюваль
наук,
професором
І.
В.
ного центру.

оцкп.

Оператори за роботою.

З стор.

«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ»

15 травня 1981 року.

вступайте до нашого інституту!
ВПЕВНЕНІСТЬ—
ДЖЕРЕЛО УСПІХУ
Ви вирішили вступити до
нашого Інституту, Потрібно
скласти екзамени, Серед
них перший — письмовий
з математики. Складний він.
Ця складність полягає в
тому,- щоб організувати себе І витримати тригодинну
боротьбу з «нагромаджень
ням» формул, теорем, які
потрібно привести ДО логіч
ної стрункої системи.
Час — важливий фактор
для письмового екзамена.
Необхідно випробувати пе
ревірити себе; чи зможеш
вкластися за цей короткий
час, І виконати завдання,

Якщо в чомусь сумніваєш
ся, під час підготовки, як і
спортсмену, потрібні тре
нування. Необхідні матері
али можна знайти в бага
тьох посібниках для всту
паючих, Таку підготовку ви
отримали, і все ж виникає
бажання заглянути в підруч
ник; бо все враз забулося,
і формули, І теореми, І
методи рішення окремих
задач. Правильно, поки є
час, можна ще раз прокон
тролювати свою пам'ять.
Задачі, запропоновані на
екзамені, вимагають вмін
ня об'єднати матеріал ря

НАШ ПОБУТ
За останні роки в інсти
туті багато зроблено
по
вдосконаленню житлово побутових умов студентів,
В
чотирьох гуртожитках
мешкає нині 2100 чоловік.
В цьому році буде розмі
щено 70 процентів студен
тів. В першу чергу забез
печуватимуться відмінники
навчання і ті, хто бере ак-,
тивну участь в громадсько
му житті вузу.
В першому, другому
і
третьому гуртожитках ді
ють клуби-кафе:
«Айвенго», «Зодіак», «Прометей».

Тут юнаки і дівчата про
водять своє дозвілля, слу
хають
музику, для
них
влаштовуються
змістовні
вечори, що позитивно впли
ває на виховання майбут
ніх спеціалістів. Вживаю
ться заходи, щоб до поча
тку нового навчального ро
ку відкрити ще один клубкафе в четвертому гурто
житку (інженерно - буді
вельний факультет).
На березі Південного Б у
гу (район
Ладижинської
Д Р Е С ) збудовано чудовий
спортивно - оздоровчий та
бір на 150 місць. Заплано
вано, що, в таборі відпо

Г О Р И З О Н Т И
МАШИНОБУДІВНОГО
На всіх етапах розвитку
соціалістичного суспільства
партія неослабну увагу при
діляє
машинобудуванню
країни.
На X X V I
з’їзді
К П Р С підкреслювалось, що
машинобудування поклика
но широко розкривати две
рі всьому новому, передо
вому, створеному науковою
і інженерною думкою.
Одним з актуальних зав
дань є розробка верстатів з
програмним
управлінням:
промислові роботи, системи
.автоматичного проектуван
ня та інше. Цими питання
ми також
займається ко
лектив учених і студентів
машинобудівного
факуль
тету. На випускаючих ка
федрах за
спеціальністю
«Технологія машинобудуван
ня, металорізальні верста
ти та інструменти»
діють
студентські конструкторсь
кі бюро. П ід керівництвом
досвідчених викладачів май
бутні спеціалісти
роблять
перші кроки в науку, засто
совують отримані теоретич
ні знання для вирішення ін
женерних завдань. Резуль
татом такої праці можуть
бути
винаходи і наукові
статті або доповіді на на
уковій конференції. Темати
ка наукових доробок чима
ла, вона спрямована на ви
рішення
актуальних проб
лем в народному господар
стві. На кафедрі технології
і автоматизації машинобу
дування
ведуться дослід
ження
по
застосуванню
еластичних елементів в ре
рулюючій апаратурі гідроприводів, серед виконаних і
упроваджених нововведень
варто відзначити гідросис
тему управління молотиль
ним барабаном зернозби
рального комбайна. Еконо

мічний ефект становить бі
льше мільйона карбованців.
На кафедрі металорізаль
них верстатів розроблені і
застосовуються у виробни
цтво гідравлічні приводи
машин
для виготовлення
деталей з порошкових ма
теріалів, розроблена конст
рукція швидкісної борони.
На обох кафедрах розроб
ляються гідравлічні випро
бувальні стенди.
Студенти, які навчаються
на нашому факультеті, от
римують
грунтовну підго
товку в питаннях проекту
вання і виготовлення
ма
шин, тут є можливість ко
ристуватися
електронними
обчислювальними
машина
ми, ознайомитись з система
ми числового, програмного
управління верстатами.
Студенти, які навчають
ся по спеціальності «Маши
нобудування»
отримують
глибокі знання з методики
Навчання і
викладання,
працюють потім викладача
ми технікумів і профтехучи
лищ. Автомобілісти вивча
ють будову автомобіля, йо
го експлуатацію, організа
цію ремонту та перевезен
ня,
отримавши
диплом,
працюють в автогосподарствах, на авторемонтних за
водах.
Як і на інших факульте
тах, на
машинобудівному
постійна увага приділяєть
ся розвитку спорту, худож 
ньої самодіяльності, органі
зації побуту та відпочинку
студентів.
Ю . К О М ІС А Р Е Н К О ,
доцент, кандидат техніч
них наук, завідуючий ка
федрою
металорізаль
них верстатів та інстру
ментів.

ду розділів шкільного під
ручника,
Екзаменаційне завдання
складається з п'яти задач,
що відповідають програмі
вступних екзаменів з мате
матики для вступаючих в
вузи СРСР, 3 цього числа
— дві, три задачі важкі.
Радимо після знайомства
з завданнями, працювати
над простими для вас за
дачами, Оформляйте рішен
ня цих задач у чистовику і
приступайте до рішення
наступної,- але вона не під
дається, Відкладіть її на
якийсь час, спробуйте ви
рішити наступну. Типовий,
тактичний прорахунок до
пускають ті, хто дуже дов
го намагається знайти рі
шення важкої задачі. А ось
та наступна — вирішена!
У вас піднесений настрій —

остання задача «здалася».
Важливу роль відіграє
впевненість, адже вона на
дійний помічник, Коли така
впевненість оволоділа ва
ми, сміливо закінчуйте ро
боту, здавайте екзамена
тору, Під упевненістю по
трібно розуміти уважність,
охайність, спостережливість,
логіку мислення, ОПТИМІС
ТИЧНИЙ настрій,
Зрозуміло, що в задачі
треба г пояснювати лише
суттєве, уникаючи багато
слів'я, зайвої деталізації.
Тут немаловажну роль ві
діграють в вашій охайнос
ті такі, на перший погляд
дрібниці, як поля, абзаци.
Варто виділяти початок рі
шення задачі словом «Рі
шення», ВІДПОВІДЬ — сло
вом «Відповідь». Викорис

чиватиме до 200 чоловік
безперервно, тобто протя
гом року.
В цьому році буде
об
ладнано стаціонарний сту
дентський санаторій - про
філакторій, в якому щомі
сячно відпочиватиме 50 чо
ловік. Тут функціонувати
муть медичні кабінети, от
же, відпочиваючі матимуть
можливість не лише від
почити, а також приймати
відповідні
курси лікуван
ня.
Харчування
студентів
здійснюється двома їдаль
нями і сімома буфетами.
Всі бажаючі отримують га
рячу страву тричі на день.
Завершується будівництво1
студентської їдальні на 530
місць. З вводом в експлу

атацію цієї їдальні питан
ня харчування буде вирі
шено повністю. В інститу
ті практикується торгівля
відповідними стравами на
поверхах, яку здійснюють
студенти.
Д іє швейна майстерня, в
якій є можливість відре
монтувати одяг,
пошити
нове плаття. Д іє перукар
ня з дамським і чоловічим
залами. В нашому інститу
ті створені
всі необхідні
умови для навчання і від
починку студентів.

Якщо ви поцікавитесь в
обласній раді добровільно
го спортивного товариству
«Буревісник», який колек
тив найсильніший в облас
ті,
почуєте
відповідь:
«Олімп» Вінницького полі
технічного інституту».
За
успіхи, досягнуті в розвит
ку спортивно-масової ро
боти, політехніки нагород
жувались перехідним Чер
воним прапором централь
ної ради
студенстського
добровільного спортивного
товариства,
шість
разів
Укррада називала споріклуб «Олімп» кращим се
ред вузів республіки. ВПІ
— постійний переможець
оглядів конкурсів останніх
років,
які
проводяться
міською і обласною рада
ми.
В молодіжних іграх регі
ону (вузи Вінницької, Жи
томирської та Хмельниць
кої областей) завершились
змагання з дев'яти видів
спорту. В п’яти з них —
представники
«Олімпу»
стали переможцями, в двох
посіли другі місця. Лише
за роки дев'ятої і десятої
п'ятирічок підготовлено 54
майстра спорту, 775 канди
датів у майстри і першороз
рядників, 9313 спортсме із
масових розрядів, 9491 —
здали
ГПО.
В цент
ральних секціях з двадця
ти видів спорту тренується
більше 600 студентів
під
керівництвом кваліфікова
них тренерів, серед яких:
П. Т. Забелін, А. І. І щук,
В. Л. Лаунець, П. П. Турлюк,
І. Б.
Порицький,
М. П. Орлов, О. Н. Потапова, Л. В. Сатайкіна, І. П. Ру
дий, А. Н. Змієвський, !. І.
Ісмайлов, В. Є. Ходирев,
В. І. Олійник, та інші.
Найактивніший факуль
тет з спортивному житті—
енергетичний, а ось визна
чити «пасивний» — важко.
Скажімо, радіотехніки від
значаються
плаванням І

товуйте загально прийняті
позначки скорочення. Зро
біть перевірку коренів рів
няння, Така перевірка обо
в'язкова в тому випадку,
якщо в результаті пере
творень отримаємо рівнян
ня нерівносильне вихідно
му, При рішенні нерівнос
тей перевірки не роблять,
але треба уважно слідку
вати за рівносильністю пе
ретворень, Зробіть геомет
ричну Ілюстрацію рішень
нерівностей (системи нерів
ностей).
Оформлення
задачі по
стереометрії полягає в по
будові креслення І прове
дення аналітичних викла
док, Перед побудовою в
чистовику оцініть поперед
ньо на чернетці варіанти
його розміщення. Розміри
креслення
повинні бути
достатніми для чіткого зо

браження ліній, кутів, пе
рерізів, фігур та інше. Як
правило, рішення стерео
метричних задач зводиться
до рішення ряду задач з
планіметрії. Креслення плос
ких фігур потрібно зобра
жувати правильними із збе
реженням позначок загаль
ного креслення. Необхідно
пояснити додаткові побу
дови,
введені позначки,
привести посилання на від
повідні теореми, формули.
Треба мати на увазі, що
коли в чистовику відсутнє
рішення якої-небудь зада
чі, але в чернетці воно є
(частково або повністю), то
рішення буде оцінено у
відповідності з критеріями
оцінок.
В, КЛОЧКО,
доцент кафедри вищої
математики.

А. Д О Б Р О В О Л Ь С Ь К И Й ,
помічник проректора по
АГР,
А. Д О В Г А Л Ю К ,
голова профкому.

стрільбою з луку,
пред
ставники факультету авто
матики і
обчислювальної
техніки — легкою атлети
кою, будівельники — спор
тивними іграми, машинобу
дівники — бадмінтоном і
футболом.
Фізичною
культурою
займаються всі
студенти.
Кафедра фізвиховання ус
пішно вирішує завданння:
чожний випускник—спорт

Кімната

в гуртожитку.

тивну базу—власними ру
ками». І невдовзі студенти
здають в експлуатацію ста
діон з гумо-бітумним по
криттям, два
спортзали,
стрілецький тир, лижну ба
зу, десятки ігрових май
данчиків, спортивний та
бір на 160 чоловік щозмін
но. Закінчивши будівництво
стадіону, колектив відзна
чив перемогу легкоатле
тичними змаганнями. Нині

це відомий Україні
ме
моріал Лялі Ратушної. Йо
го учасники — представни
ки всіх союзних республік,
гості з Болгарії і Польщі.
Спортсмени ВПІ не ли
ше успішно виступають на
змаганнях,
як
правило,
добре навчаються. «В науку
— зі спортом»! — девіз
майбутніх інженерів. СлоЕ а , як то кажуть, не розхо
дяться з ділом.
Успішно
працюють на викладацькій
роботі молоді вчені, які
протягом багатьох
років
захищали спортивну честь
інсгитуту.Серед них В. Поджаренко,
С.
Лютворг,
Л. Гандзюк, Н. Іванов, Пет
ров В., В. Пурдік, Ю. Мулер, Н. Молчанов та інші.
На партійній, комсомоль
ській і радянській роботі
високо цінять випускниківспортсменів нашого вузу.
Юнаки і дівчата, які ба
жають стати висококваліфі
кованими
спеціалістами,
всебічно
загартованими,
вступивши до нашого ін
ституту, знайдуть для себе
улюблений вид
спорту,
продовжать спортивну сла
ву Вінницького політехніч
ного, досягнуть вершин на
почесних сходинках «Олім
пу».

Фізика — це фундамен
тальна наука, база техніч
них дисциплін. Тому до вив
чення фізики В політехнічному
йому інституті
ставляться
підвищені вимоги. Звідси і
відповідна вимогливість до
знань на вступному іспиті з
цього предмету.
Для отримання позитивної оцінки на іспиті аб іту
рієнт у своїх відповідях по
винен продемонструвати мін;
ні знання в обсязі програми
за повний курс фізики се
редньої школи, починаючи
з 6-го і кінчаючи 10-м кла
сом, показати глибоке ро
зуміння філософського і фі
зичного змісту явищ і за
конів,
уміти
застосувати
теоретичні положення при
розв’язуванні задач.
Іспит проводиться в ус
ній формі. Білет
включає
два питання і задачу. П и 
тання білета і задача підіб
рані і скомпоновані
гак,
що
охоплюють
матеріал
всіх розділів курсу фізики
— механіки, молекулярної
фізики, електрики та магне
тизму, коливань, оптики та
елементів
атомної фізики.
Абітурієнт
повинен да
ти обгрунтовані відповіді на
питання білета з відповід
ними математичними
ви
кладками,
доведеннями і
графічним матеріалом. З а д а 
ча розв’язується спочатку в
загальному вигляді, з по
дальшою перевіркою.
Підготовку до вступного
іспиту з фізики
потрібно
розпочати заздалегідь, пра
цювати згідно розробленого
графіка та програми, звер
таючи особливу увагу
на
розв’язування задач.

Я. КУЛІК
зав. кафедрою ф ізвиховання.

Є. С Т Р А Ш Е В С Ь К И Й
зав. кафедрою загальної
фізики.

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
смен-розрядник,
значкіст
ГПО. Сотні студентів, роз
почавши займатися спор
том у нашому вузі, стали
першорозрядниками і кан
дидатами у майстри спор
ту, а 18 чоловік пройшли
складний шлях від новачка
до майстра спорту. СРСР.
Приклад надають викла
дачі
на чолі з ректором
іституту, заслуженим д ія
чем науки,
професором
І. В. Кузьміним. Не кожний
зможе з ним позмагатися в
лижному спорті або в плаванні
Найсильнішими в респуб
ліці називають наших дзю
доїстів, призерами спарта
кіади вузів УРСР
сталі»
стрільці з луку. В першій
групі грають команди: бас
кетбольна,
волейбольна
(юнаки і дівчата).
Добре
відомі любителям
спорку
легкоатлети Сергій Тесунав
та Геннадій Власюк.
Лише
рік
тренується
команда каратистів, але в
першості
України
цього
року її представники Ге
оргій Буравков і Корнійчук
стали призерами. Успішно
виступають на республікан
ських
змаганнях стріль
ці, самбісти, плавці, бадмінтоністи, лижники та багатоборці ГПО.
В нашому інституті наро
дилося багато добрих тра
дицій. Одна з них: «Спор-

УЛЮБЛЕНИЙ
ПРЕДМЕТ

ЗА ІН Ж ЕНЕРНІ КАДРИ

4 стор.

Перед початком концерту,

УСПІХИ

АМАТОРІВ

Свого часу Надія Кос
тянтинівна Крупська гово
рила, що клуб має стати
для людини другою рідною
домівкою, Таким,
мабуть,
він є насамперед для сту
дентської молоді — місцем
спілкування і схрещення ін
тересів. В інституті клуб —
це опорний пункт комсо
мольської
організації
у
вихованні
молоді, центр
усієї культмасової роботи.
Його робота дозволяє пов
ністю задовольнити духовні
потреби юнаків і дівчат,
формувати їхню громадсь
ку свідомість, активну жит
тєву позицію.
У нашому інституті ство
рені всі можливості для
занять художньої самоді
яльності, культурного від
починку. І, перш за
все,
слова вдячності за це слід
сказати завідуючій клубом
Г. Севастьянової — справж
ньої ентузіастки своєї спра
ви.
Серед самодіяльних ху
дожніх колективів, які об'є
днує
інститутський клуб,
найбільшою популярністю,
напевно, на сьогоднішній
день користується ансамбль
народного танцю, Ансамбль
молодий, але вже досяг
помітних успіхів, Так, на
міському фестивалі само
діяльних художніх колекти
вів він увійшов в число
лауреатів,
сподобавшись
жюрі і численним глядачам
своєю самобутністю, І в
цьому велика заслуга ху
дожнього керівника анса
мблю заслуженого праців
ника культури УРСР
Д,
Рахмана, який зумів привити
учасникам ансамблю любов
до мистецтва танцю, до по
стійного творчого пошуку.
Славні традиції має
і
колектив бального танцю
нашого Інституту, який під
керівництвом М, Старовойтової уже сьомий раз під
ряд посідає перше місце
на обласному конкурсі баяь
них танців, В
репертуарі
ансамблю, цікаві композиції
сучасних, класичних і латино-американських
танців,
Висока техніка виконання,
тонкий смак у підборі му
зики, граційність і самобут
ність композицій — ось що,
церш за все, відзначає цей
колектив. Слід зауважити,
що при обох ансамблях

Фрагмент з танцю.
Для номера газети
В. Садловський.

БЮ 03223 Зам . 2128

на 1 курс 1981-1982 навчального року з відривом від
виробництва (строк навчання 5 років) на факультети:
ЕН ЕРГЕТИ ЧН И Й
ФА
К У Л Ь Т Е Т з спеціальностей;
електричні станції, електрич
ні системи, електропостачан
ня промислових підприємств,
міст та сільського господар
ства, електроенергетика.
М АШ ИНОБУДІ В Н И Й
Ф А К У Л Ь Т Е Т з спеціальнос
тей: автомобілі та автомо
більне господарство, техно
логія машинобудування, ме
талорізальні
верстати та
інструменти,
машинобуду
вання»
Ф АКУЛЬТЕТ
АВТОМ А
ТИ К И ТА
ОБЧИСЛЮ ВА
ЛЬНОЇ
Т Е Х Н ІК И з спе
ціальностей:
автоматика і
телемеханіка, електронні об
числювальні машини.
Р А Д ІО Т Е Х Н ІЧ Н И Й Ф А 
К У Л Ь Т Е Т з спеціальнос
тей: радіотехніка, констру
ювання і виробництво ра
діоапаратури,
ІН Ж Е Н Е Р Н О - Б У Д І В Е 
ЛЬНИЙ
Ф АКУЛЬТЕТ з
спеціальностей: промислове
та цивільне
будівництво,
(в тому числі спеціалізація
— металеві конструкції).
Без відриву від виробни
цтва (строк навчання 6 ро
ків)

В ІН Н И Ц Ь К И Й П О Л ІТ Е Х Н ІЧ Н И Й

знімки

прийом
зв'язок, технологія
продо
вольчих продуктів, техноло
гія товарів широкого вж и т
ку, будівництво, транспорт,
економіка.
(після
закінчення ЗТ Ф
студенти
переводяться на
IV курс заочного навчання
по спеціальності).
Прийом заяв на навчан
ня з відривом від виробни
цтва проводиться З 20 черв
ня до
липня, на навчан
ня без відриву від виробни
цтва — З 20 квітня до ЗІ

В. МЕЛЬНИК,
викладач.

Курси для абітурієнтів

зробив

наш фотокор

ІН С Т И Т У Т

О ГО Л О Ш УЄ

працюють як основні, так і
підготовчі групи. Це дає
ЛИПНЯ.
можливість безпосередньо
Заява подається на ім'я
в самих колективах готува
ректора
Вінницького полі
ти молоду зміну.
технічного
інституту
за
Певних успіхів добивсь
єдиною
формою
згідно з
інститутський
вокально-ін
додатком № 6 до Правил
струментальний
ансамбль
прийому.
«Студентські мелодії», яким
Д о заяви додаються: до
керує Е. Мкрічев^
Цього
кумент про середню освіту
року він став переможцем
(в оригіналі); характерис
огляду-конкурсу серед ан
тика з останнього місця ро
самблів Вінниці і представ
боти,
видана партійними,
ляв наше місто й інститут
комсомольськими, профспіл
на республіканському кон
ковими та іншими громад
курсі
вокально-інструмен
ськими
організаціями, ке
тальних
ансамблів
у
рівниками підприємств, уста
м. Терасполі. Цей ансамбль
В Е Ч ІР Н ІЙ Ф А К У Л Ь Т Е Т нов, організацій, правлі н н 
приваблює складністю ком з спеціальностей: елекгроми колгоспів, а для випуск
позицій і високою технікою
постачання промислових під- ників загальноосвітніх шкіл
співу.
Добре
зарекомендував приємств, міст та сільсько — керівниками і громадсь
го господарства,
техноло кими
організаціями шкіл;
себе і драматичний колек
книжки
тив, який теж посів перше гія машинобудування, ме витяг з трудової
місце на міському конкурсі. талорізальні верстати та ін (для працюючих); медична
(форма № 286),
І не випадково цей успіх струменти, автоматика і те довідка
пов'язаний з ім'ям керівни лемеханіка, електронні об 4 фотокартки без головно
числювальні
машини,
радіо
го убору, розміром 3x4 см).
ка цього колективу режисе
Особи, які рекомендовані
ра Вінницького обласного техніка, промислове та ци
музично-драматичного теат вільне будівництво, авто
педагогічними радами тех
ру ім. Садовського зас мобілі та автомобільне гос нікумів і професійно-техніч
луженого артиста УРСР В! подарство.
них училищ для
вступу в
Селезньова. Віталій Євдо-<
З А Г А Л Ь Н О Т Е Х Н ІЧ Н И Й денні вузи, подають довід
кимович добре вміє вик | Ф А К У Л Ь Т Е Т з
заочною ки
встановленого
зразка
ликати
зацікавленість
і формою
навчання (строк згідно з
додатками № 1,
любов
до
театрального) І навчання 3 роки) з таких № 2, № 3 Правил прийо
мистецтва, виховати справ груп спеціальностей: енер му.
жній художній смак і есте гетика,
машинобудування
З прибуттям до Інституту
тичне сприйняття
навко та приладобудування, елект- вступники подають особислишнього.
роприладобудування і
ав- то паспорт, військовий кви
радіотехніка і ток
(військовозобов'язані
Крім вже перерахованих томатика,
колективів, при клубі існує
вокальний ансамбль, духо
вий оркестр. Нещодавно'
створено
І студентський
довести, що його елект
хор. Такому різноманітному
К л уб історії род
може зварювати не
набору гуртків художньої1
лише залізо, а також рі
самодіяльності можуть потехніки
зні
метали і сплави.
заздрити і інші вузи.
Але йому не повірили.
Хорошою традицією
в
Уральському електро
нашому
інституті
стало
який
техніку Н . Слав’янову — Тоді Слав’янов,
проведення
факуль
члену Російського
тех працював на суднобуді
тетських вечорів,
серед
нічного товариства
на вному заводі в Пермі,
яких найбільшою популяр
лежить честь багатьох зварив пірамідку з вось
ністю користуються вечори
важливих
відкриттів:
ми різних металів і по
енергетичного і машино
металевий
зварочний віз її в Париж на Все
будівного
факультетів.
електрод, автоматичний світню виставку.
Тут
Традиційними вже стали і
регулятор довжини д у  він знову зіткнувся із
конкурси-огляди
факуль
ги, зварочний генератор
скептнзмом.
Довелось
тетської
самодіяльності,
постійного току. Ц і но
очах
іноземних
агітбригади. Між
Іншим,
винки після 1891 року на
агітбригада нашого
інсти
пірамідку
швидко ввійшли в сві спеціалістів
туту, яка була представлена
Тоді
тову практику.
Менше зварити заново.
ФАОТом, зайняла перше
повезло вченому з його Слав’янова
запросили
місце
на
цьогорічному
технологічними нововве навіть
демонструвати
міському конкурсі агіткультденнями. Він намагався свій метод в С Ш А.
колективів.

При Вінницькому
політехнічному
інституті для
абітурієнтів працюють
ве
чірні, заочні і денні місяч
ні і двотижневі курси.
На курси
приймаються
особи, які мають закінчену
середню
освіту, а також
учні старших класів зага
льно - освітніх шкіл, про
фесійно - технічних закла
дів і випускних курсів тех
нікумів і училищ.
Навчання на курсах про
водиться
за
програмою
вступних іспитів в інстигут:

15 травня 1981 року.

на вечірніх тричі на ти
ждень у вечірній час: 8-ми
місячних з І жовтня, плата
за навчання — 24 крб; 6-ти
місячних з 1 грудня, пла
та за навчання — 18 крб.
за весь курс навчання;
на денних місячних — з
1 червня, щоденно по 6 го
дин. Плата за навчання —
4 крб;
на заочних 8-ми місяч
них з 1 жовтня. Плата за
навчання 20 крб. Слухачам
заочних курсів надсилають
ся методичні вказівки
та
контрольні завдання з ма

студентів
запасу), або приписне сві
доцтво (особи
призовною
віку).
Вступні іспити на навчан
ня з відривом від
вироб
ництва провадяться з 1 до
20 серпня, на навчання без
відриву від виробництва —
з 15 травня до 20 серпня
(кількома потоками).
На всі факультети і спе
ціальності, крім
груп тех
нологічних
спеціальностей
загальнотехнічного факуль
тету, вступники складають
іспити з таких
дисциплін:
математики
(письмово та
усно), фізики
(усно), ук
раїнської а бо російської мо
ви та літератури (письмовий
твір).
П ри вступі на групи тех
нологічних
спеціальностей
загальнотехнічного факуль
тету іспити провадяться з
хімії (усно),
математики
(усно), фізики (усно), ук
раїнської або російської мо
ви та літератури (письмо
вий твір).
Особи, які закінчили се
редні учбові заклади з оцін
ками «п'ять» та «чотири» і
мають в документах про
середню освіту середній бал
не менше 4,5 (без округлень)
при вступі на навчання з
відривом від виробництва,
в порядку експеримента, за
раховуються по результатах
складання двох іспитів (пи
сьмовій математиці та фі
зиці) при одержанні не ниж
че 9 балів.
Нагороджені після закін
чення середньої школи зо
лотою
(срібною медатлю
або особи, що закінчили се
редній учбовий спеціальний
заклад або середнє проф
техучилище з дипломом з
відзнакою, складають тіль
ки іспит з математики (пи
сьмово) а на групи техно-

Студентський

логічних спеціальностей за
гальнотехнічного факультет
ту з
хімії
(усно).
При
складанні іспиту з оцінкою
«п’ять» вони звільнюються
від
дальшого
складання
вступних іспитів, а при одер
жанні оцінки «чотири» до
пускаються до
складання
другого екзамену як учас
ники
експерименту.
При
одержанні оцінки «п’ять»
вони звільняються від даль
шого
складання вступних
іспитів, а при одержанні
оцінки «чотири» або « три»
здають іспити з усіх відпо
відних дисциплін.
Зарахування до
складу
студентів на
навчання з
відривом від
виробництва
проводиться
з 21 до 25
серпня, на
навчання
без
відриву від виробництва —з 21 до 31 серпня.
П р и м і т к и : 1.
Особи,
які вступають до інститу
ту в наступні роки
після
закінчення
середнього уч
бового закладу, як правило,
повинні мати
стаж прак
тичної роботи не менше 6
місяців за кожний рік, коли
вони не навчалися.
2. Документи, що
над
силаються поштою, необхід
но відсилати цінним листам.
3. Документи,
що до
даються до
заяви (крім
документа про освіту) по
винні бути
датовані 1981
роком.
4. На вечірній факультет
приймаються особи, які про
живають в м. Вінниці, на
загальнотехнічний
факуль
тет — особи, які прожива
ють в м. Вінниці та у Він
ницькій області.
Для абітурієнтів в липні
будуть організовані підготовчі курси.
Інститут провадить набір
на підготовче відділення.
При
інституті є
гурто
житки та їдальня.
З а довідками звертатися
до приймальної комісії.
Адреса інституту* 286021,
м. Вінниця,
Хмельницьке
шосе, 133, приймальна комі
сія.
РЕКТОРАТ.

клуб-кафе «Прометей».

тематики, фізики, мови та
літератури.
Щомісячно
читаються
оглядові лекції та проводя
ться консультації за всіма
розділами програмного ма
теріалу.
Заняття проводяться
з
математики,, фізики, мови
та літератури.
Навчальний процес
на
курсах ведуть висококвалі
фіковані викладачі інсти
туту, вчителі середніх шкіл.
Із 1329 слухачів мину
лого року подали заяви в
наш вуз 1042. Стали сту
дентами інституту 612 чо
ловік (вечірнього і заочно-

го факультету — 157 чоло
вік, стаціонару— 455 чоло
вік).
В 1980—1981 навчально
му році на курсах прой
дуть підготовку 1530 чоло
вік. На вечірній і заочніг
формах навчається 718 чо
ловік, решту 812 — охоп
лять місячні і двотижневі
курси.

М. ЗМІЄВСЬКА,
завідуюча підготовчи»
ми курсами.
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розпочалася сесія

ЕКОНОМІЯ —
НАШЕ БАГАТСТВО
З 1 січня 1981 року в
нашому інституті
органі
зовано
новий
плановофінансовий
відділ.
його
завдання:
вдосконалюзати
перспективне і
потокове
планування підготовки спеціалістів, систем бюджет
ного і позабюджетного ф і
нансування, планування по
казників по праці, заробіт
ній платі, а також гранич
них асигнуваннях на утри

мання
апаратів управлін
ня, забезпечення
спільно
з бухгалтерією і
іншими
підрозділами
правильного
і ефективного використання
засобів по кошторисах ву
зу.
Завдання відділу, як ба
чимо, великі.
Лише
при
спільній роботі керівників
відповідних
підрозділів і
служб вони успішно вико
нуватимуться.
Необхідно

ПОЛІПШУВАТИ
НАВЧАННЯ
Розвиток навчально - ма
теріальної бази, розширен
ня площі, впровадження
обчислювальної Техніки і
засобів технічного навчан
ня в учбовий процес і на
уку, поновлення навчальнолабораторного обладнання
— все це свідчить про те,
що партія турбується про
зростання інженерних кад
рів, Лише на переоснащен
ня навчальних лабораторій
в десятій п’ятирічці витра
чено 3 млн. крб. Для сту
дентів відкриті: обчислю
вальний центр вузу, сім ка
федральних і міжкафедральних обчислювальних цен
трів, придбано сотні мікроцесорів. Поліпшились жит
лові умови, організація на
вчального процесу підня
лась на більш високий рі
вень,
студенти
активно
включаються в науку. Нині
на стаціонарі 95 процентів
студентів беруть участь в
НДРС.
На початку минулої п’я

тирічки
на «відмінно» і
«добре» на стаціонарі на
вчалось 33,3 процента сту
дентів, а в 1980 році їх
зросло до 60,7 процента.
Якість навчання на вечір
ньому факультеті також!
помітно зросла. Краща ус
пішність на факультетах ав
томатики і обчислювальної
техніки та енергетичному.
Разом з тим багато сту
дентів пропускають занят
тя. В минулому навчально
му
семестрі
пропущено
29966 годин, в тому числі
студентами машинобудівно
го факультету — 9013 го
дин, інженерно - будівного
— 5988 годин, енергетич
ного — 5778 годин, авто
матики і обчислювальної
техніки — 4688 годин, ра
діотехнічного — 4506 го
дин. Без поважних причин
-пропустили заняття 1964
студента в цілому по інсти
туту.
Ще не достатньо вплива
ють на прогульників гро

вивчити
і
розповсюджу
вати передовий досвід ро
боти
в структурних
під
розділах.
Як відомо,
з
першого
квітня цього року всі під
приємства і навчальні за
клади, зокрема, перейшли
на літній розпорядок ро
боти, тобто на одну годи
ну раніше, а з
першого
жовтня цього року працюватимемо
за
декретним
часом.
За підрахунками спеціа
лістів це дасть
економії
мільярди
кіловат-годин
електроенергії на рік, це
приблизно тридцять
про
центів від всієї
кількості
електроенергії, яка
вит
рачається в нашій
країні
на освітлення.
На XXVI з ’їзді КПРС на
голошувалось на тому, що
економіка
повинна
б ути
економною.
Підтримуючи
цю важливу ініціативу партії, докладемо всіх зусиль
на корисне
використання

кожного кіловата електро
енергії. Необхідно береж
ливо використовувати
її
енергію, не лише в учбо
вих корпусах, але й в гур
тожитках, до речі, якраз
в гуртожитках мають міс
це
випадки
недбалого
ставлення до цього
важ
ливого заходу.
Нам
треба
звернути
увагу також на бережливе
витрачання води, на пере
витрати коштів на
теле
фонні міжміські перегово
ри та інше. Колектив пла
ново-фінансового
відділу
взяв на себе зобов'язан
ня раціонально і ефектив
но використовувати
кош
ти, не допускати порушень
штатно-фінансової дисцип
ліни, боротися за економ
не і бережливе виконан
ня кошторисних витрат за
всіма статтями, аналізува
ти
фінансово-господарсь
ку діяльність інституту.

мадські організації і адмі
ністрація машинобудівного,
радіотехнічного і інженер
но - будівного факультетів.
Так, наприклад, на інже
нерно - будівному факуль
теті нікому з 234 прогуль
ників не оголошено догани.
Лише по адміністративній
лінії було подання на
стягнення на одного студента
за пропуски занять.
Всі кафедри і служби
приділяють багато уваги і
старань підготовці кожної
аудиторії до нового навча
льного року. На ремонт і
фарбування меблів витра
чається десятки тисяч кар
бованців. Вкладена вели
чезна праця навчально-до
поміжного персоналу. Од
нак в багатьох аудиторіях
меблі швидко
псуються:
стільці і спинки ломаються,
поверхні столів перетворю
ються в так звані «моль
берти». Цими
непристой
ними малюнками займають
ся уже не школярі, а сту
денти — завтрашні керів
ники виробничих підрозді
лів.
Така поведінка окремих
студентів, їхнє ставлення до
соціалістичної власності за-,
слуговує не лише осуджен
ня з боку товаришів, але й
відшкодування
відповід

них матеріальних коштів за
вчинені збитки. Тільки, на
жаль, громадські організа
ції і адміністрація факуль
тетів, очевидно, не нада
ють цьому важливого зна
чення, і тому всякого роду
порушникам дисципліни і
навчального процесу все, як
то кажуть, легко сходить з
рук. І вони продовжують
псувати настрій своїм то
варишам, не виховують в
собі почуття дбайливого
ставлення
до народного
добра.
Тому в багатьох
аудиторіях брудно, викла
дачам неприємно проводи
ти заняття, а студентам —
навчатися.
Невже
так
складно привести до по
рядку невеличку купку лю
дей, які, мабуть, прийшли
в наші аудиторії не навча
тися, а заважати?!
Ректорат, партком, ко
лектив викладачів і співро
бітників будуть і далі по
ліпшувати умови навчання
і побуту студентів, від яких
вимагається лише одне: бу
ти вимогливими до себе і
до своїх товаришів, завт
ра навчатися краще, ніж
сьогодні.

Порушники розпорядку
Незважаючи на вжиті за
ходи по попередженню гру
бих порушень правил вну
трішнього розпорядку в сту
дентських гуртожитках, ви
кладених в наказах Мінвузу УРСР № 401 і ректора
ВПІ № 76 і № 145, багато
студентів свідомо
стають
на шлях систематичного їх
порушення.
Контрольними
перевірками
встановлено,
що в гуртожитках № 1, 2,
З, 4 студенти В. П. Гайнов,
Ю. П. Філіпчук, В. В. Мель
ник, І. П. Панасюк, А. В.
Довгань і інші самовільно
зняли обмежувачі на вік
нах, зухвало поводять себе
по відношенню до працівни

ків студмістечка, не вико
нують їх справедливих ви
мог по підтриманню зраз
кового санітарного порядку
в житлових кімнатах.
В зв’язку з цим наказом
по інституту студентів, що
систематично
порушують
правила внутрішнього роз
порядку, наступного 1981—
1982 навчального. року в
гуртожитки
не посиляти.
Серед них такі: В. В. Мель
ник І ПЦБ-77, Н. П. Семенюк І ПЦБ-77, А. П. Бузовський ПЦБ-77, В. В. Олій
ник І ПЦБ-77, В. М. Барда
І ПБ-77, В. А. Вережан І
ПЦБ-77, М. І. Кубчик 6
ПЦБ-77 І. М. Саприкін 6

ПЦБ-77, Ю. І. Бабаджанов
6 ПБЦ-77,В. П. Гайнов 3
РК-77,
Ю. П. Федорук 3
РК-80,
Ю. П. Філіпчук 3
РК-77(,
В.М. Міняйло 2
РК-79, І. П. Панасюк
1
ТМ-80, В. Одинокий 4ТМ 89,
79, А. В. Довгань 4 ТМ-78,
В. С. Шевчук 5 ТМ-80, С. Н.
Гусєв 1 ТМ-80, А. Б. Євтушенко 1 ТМ-80, Р. С. Гусейнов 1 ТМ-80, С. В. Козлова
ЕОМ-80, Л. І. Полубинська
4 АТ-78, Н. Г. Ткачова 2
ЕОМ-80, М. Є. Пічугіна 3
ЕОМ-80, Т. К. Доробало 3
ЕОМ-80, Н. А. Островська 1
ЕОМ-80, І. А. Фіщук 4 АТ80, В. В. Попроцький 2

В. АНДРУЩ ЕНКО,
начальник відділу.

В. РАДОСТЄВ,
начальник навчального
відділу.

АТ-78, А. І. Сидоренко 6
ТМ-78, М. М. Слизькоухий
6 ТМ-78, В. М. Іщенко 5
ТМ-78, В. Г. Капелюшний
2 ТМ-78, В. Л. Забарюк 2
ТМ-78.
Оголошено сувору дога
ну з попередженням сту
дентам В. В. Возному, А. Т.
Андрієнку, А. Д. Мазуру,
Н. І. Богушевській, В. А.
Сабайдаш, В. Є. Шмельову, Л. Н. Новицькому —
всі 4 ПЦБ-76, А. І. Кравчу
ку 5 ТМ-78, В. І. Бондарю
1 ТМ-77.
Зобов’язано
директора
студмістечка
т.
Соболя
Д. М., комендантів гурто
житків посилитА контроль
за виконанням правил без
пеки, вживати рішучих за
ходів до порушників.

Після успішного підведення результатів другої
атестації (радіотехнічний факультет зайняв дру
ге місце) розпочинається весняно-літня екзаме
наційна сесія. Для студентів четвертого
курсу
вона вже почалася.
Досягнення весняного семестру, передусім, обу
мовлені високою трудовою дисципліною і систе
матичною роботою студентів. Про грунтовне за
своєння ними програмного матеріалу свідчать і
результати щойно проведеної атестації. Якщо на
першому рубіжному контролі було не атестовано
104 студенти, то нині це число зменшилося до 62
(по факультету).
Найкраще справи йдуть на четвертому курсі.
А ось стан справ на першому і другому курсах
викликає певне занепокоєння. Тут студенти ще
«розкачуються». З вищої математики, радіоприй
мальних пристроїв, теоретичної механіки, інже
нерної графіки та інших предметів не одержала
рубіжного контролю
найбільша кількість сту
дентів.
Це має стати предметом пильної уваги кура
торів, комсомольської організації, студентів. Про
те результати атестації в окремих групах не про
аналізовано, і, як виявилось, деякі студенти і д о
сі не відпрацювали пропусків, не знають стану
своєї поточної успішності. А це перед сесією ви
кликає занепокоєння. Такі студенти можуть ста
ти академборжниками. Поки не пізно, потрібно
здати атестації, відпрацювати пропуски і двійки.
Викладачам, кураторам і громадським органі
заціям необхідно з’ясувати і усунути
причини
відставання неатестованих студентів, надати їм
в разі потреби необхідну допомогу (додаткові
опитування, контрольні роботи, консультації то
що), заздалегідь попереджати відстаючих про
стан їхньої поточної успішності, рішуче вести боротьбу з безпідставними пропусками занять. Не
обхідно також урізноманітнювати види самостій
ної роботи студентів, методи контролю за успіш
ністю, форми атестації, підвищувати методичний
рівень лекцій і практичних занять. Всі ці заходи
повинні переслідувати одну мету — досягнення
систематичності у навчальній роботі
студентів,
прищеплення їм творчого духу. Тоді, безсумнів
но, і результати літньої екзаменаційної сесії бу
дуть кращими.
П. РАЧУК,
заст. декана РГ.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

Громадянська зрілість
Колектив машинобудівно
го факультету
пишається
своїми студентами, які бра
ли участь в концертах, при
свячених травневим святам.
Велику активність в про
веденні цих заходів прояви
ли Г. Рєка, О. Шпарага,
В. Бобришов, 3. Альтман,
І. Бондаренко, Г. Лебідь та
інші. Організований
ними
тематичний вечір відзначе
ний кращим в інституті.
Студенти О. Терещенко,
О. Кігель, І. Ройзман про
явили чималі здібності на
вечорі, присвяченому Дню)
Перемоги. Зібрана
багата
інформація
про ветеранів
війни інститутуу написано
сценарій вечора. Були про
читані вірші, лунали пісні в
супроводі музичних інстру
ментів. Оформлено стенди
фотодокументів.
Велику увагу формуванню
і загартованності студентів
приділяє кафедра фізвиховання. Студент 5 курсу О.
Бєлінський всі роки навча
ється тільки на «відмінно»,
але це не заважає
йому
займатися спортом. Він пе

реможець республіканських
і всесоюзних змагань з лег
кої атлетики, виступав на
міжнародних
спортивних
форумах. Не відстають від
свого однокурсника О. Кіценький, В. Полторак, В. Мо
роз. Вони також
беруть
активну участь в спортив
них змаганнях.
Студенти С. Рожков, Г.
Білецька, Р. Бойко, І. Шев
ченко, Г. Левчук, С. Загороднюк та інші брали уча
сть в естафеті 9 травня, і
їхня команда зайняла дру
ге місце в інституті.
Майже всі студенти МФ
з повагою відносяться до
свого факультету, примно
жують традиції, вболівають
за його честь.
Естетичне і фізичне вихо
вання студентів — це не
самоціль, а шлях до самоудосконалення, до форму
вання активної
життєвої
позиції, без цього неможли
ве становлення нинішнього
інженера.
Г. ЛАСТОВСЬКА,
заст. декана МФ.

Валентин
Федорович
Кабаненко
доцент, ка
федри АСУ, кандидат тех
нічних наук, заступник
декана з навчальної ро
боти, автор
наукових
праць.
публікацій. Він
начальник штабну з бу
дівництва житлового бу
динку для викладачів і
співробітників інституту
Валентин
Федорович
вимогливий до себе і до
своїх
вихованців, про
водить профілактичні за
ходи по зниженню неус
пішності, слідкує,
щоб
вчасно були відпрацьо
вані пропуски занять.
Факультет автоматики
і обчислювальної техні
Товариші
по
роботі
ки зайняв перше міс де
по підсумках соціалістич добре відгукуються про
ного змагання за перший свого
колегу, чуйного,
квартал цього року. Тут є доброзичливого, хорошо
батька
частка праці і В. Ф. Ка- го сім’янина,
трьох дітей.
баненка.

2 стор.

«ЗА І Н Ж Е Н Е Р Н І

КАДРИ»

СПОРТИВНА СТОРІНКА

Традиційний меморіал
Всесоюзний
легкоатле
тичний меморіал
пам’яті
Героя Радянського Союзу
Лялі Ратушної
започатко
ваний в нашому
інституті
— на стадіоні
«Олімп».
Вперше проведений в 1972
році, в якому взяли участь
сімдесят спортсменів з різ
них областей
республіки.
Переможцем
тоді
стала
команда
Чернівецького
державного
університету.
Через три роки, тобто в
1975 році змагання з легкої
атлетики
перейменовано
у всесоюзні студентські.
Легкоатлетичний
мемо
ріал — це справжня шко
ла гарту для багатьох сту
дентів — спортсменів. Тут
починався
своєрідний
трамплін у великий спорт.
Так, ленінградець
Віктор
Ращупкін став
чемпіоном
XXII Олімпійських ігор з
метання диску, які прохо
дили в столиці нашої Бать
ківщини Москві,
москвич
Борис Зайчук— екс-рекорд-

смен світу з метання мо
лота, Саїда Гуїба з Тбілі
сі — срібний призер XXII
Олімпійських ігор з метан
ня спису, киянин Володи
мир Ігнатенко став призе
ром Європи з бігу на сто
метрів, чемпіон країни
з
цього виду спорту з 1977
по 1979 рік.
І ось знову тепла зуст
річ спортсменів
з різних
союзних республік на на
шому
стадіоні. Це збірні
команди
найсильніших
спортивних
вузівських
клубів, зокрема,
міст-героїв Москви,
Ленінграда,
Києва, Мінська.
Сер ед учасників мемо
ріалу п'ять майстрів спор
ту міжнародного класу, 119
кандидатів у майстри спор
ту. Глядачі
побачили
на
біговій доріжці
чемпіона
ХХІІ
Олімпійських
ігор
Віктора
Буракова. Біг
у
нього справді красивий! І

на дистанції
сто
метрів
Анатолій Паламарчук, Олек
сій Планіда посів третє міс
це в бігу на півтори тися
чі
метрів
(медінститут).
Студент нашого інституту
Геннадій Власюк виборов
п'яте місце з штовхання
ядра і виконав норматив
кандидата в майстри спор
ту.
В
командному
заліку
переможцями стали: пред
ставники Київського інсти
туту фізичної культури, на
другому місці
білоруські
спортсмени, на
третьому
— Свердловський
педін
ститут.
Завершився десятий тра
диційний всесоюзний
ме
моріал. Всім його учасни
кам ми кажемо: нових вам
стартів, дорогі друзі, щас
ливих фінішів на стадіонах
країни і світу! До зустрі

переміг красиво
на дис
танціях двісті і чотириста
метрів. В бігу на сто мет
рів
переміг
Володимир
Ігнатенко з Києва,
пере
можцем з метання диску
стала срібний призер Люд
мила Хмелевська з Мінсь
ка.
Встановлено п’ять найви
щих досягнень меморіалу,
їх встановили: студентка з
Житомира Ірина Ількевич —
перемогла в бігу на трис
та метрів, представник Чу
васького педінституту Ста
ніслав Тимофеєв
переміг
у потрійному стрибку
з
розбігу, ростовчанин Сер
гій Біляєв
узяв планку в
стрибку з жердиною
на
висоті 5 м 10 см.
Серед вінницьких
сту
на
дентів переможцями стали: чі в наступному році
Людмила Симонова — біг нашому «Олімпі».
В. О Л ІЙНИК,
чотириста метрів, Микола
заст. голови спортивТабак — вісімсот
метрів
ного
клубу інституту.
Медінститут), другим був

22 травня 1981 року-

ВИДАЄТЬСЯ
КАФЕДРОЮ
ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ
Головне завдання, яке
поставив
XXVI з’їзд
КПРС в галузі фізичної
культури і спорту — пе
ретворити масовий фіз
культурний рух у все
народний.
А це значить, що пот
рібно прагнути до того,
щоб кожний випускник
інституту
став спортсменом-розрядником
і
значкістом ГПО.
Значну
роботу
по
виконанню
цієї дер
жавної справи
прово
дить кафедра фізичного
виховання і правління

спортивного клубу, під
керівництвом партійного
комітету, при підтримці
і допомозі
комсомоль
ських
і профспілкових
організацій.
За результатами ма
сової фізичної
роботи
по комплексу ГПО ко
лектив нашого інститу
ту нагороджений двома'
перехідними Червоними
прапорами Вінницького
міськвиконкому.
Про спортивні і фіз
культурні будні колек
тиву розповідає
наша
спортивна сторінка.

автоматики і обчислюваль
ної техніки.
Змагання з боротьби сам
бо, які відбулися в берез
ні, а також з плавання і
кульової стрільби тривали
Аналізуючи
результати в гострій боротьбі: з одного боку між командами,
першого етапу спартакіади, •, які
лідирують на першослід підкреслити високу ор
/
му
етапі
(ЕФ, ФАОТ і
ганізованість виступів ко РТФ), і колективами
ІБФ
манд колективів фізкульту
ри факультетів: енергетич і МФ — . з іншого боку.
ного, радіотехнічного, авто 150 самбістів боролися за
матики і обчислювальної першість. Не витримавши
натиску,
команда борців
техніки.
В п’яти видах етапу бра ФАОТ відійшла на п’яте
ло участь 565 спортсменів місце (213,5 очок). Пере
різної кваліфікації — від можцями знову стали бор
початківця
до
майстра ці енергетичного факульте
ту (705 очок), другими —
спорту.
РТФ
(518),
У лідера інституту з спортсмени
спар ти в но-мас ов о ї р обот и<- третіми — ІБФ (355).
— енергетичного факуль
М. ПЕТРЕНКО,
тету конкурентами були!
ст. викладач кафедри
команди
радіотехнічного,
фізвиховання.

Естафету приймає
спортивне літо

РЕСПУБЛІКАНСЬКІ СТАРТИ
На знімках: прапор змагань піднімають чемпіон XXII
Олімпійських ігор у Москві, майстер спорту міжнарод
ного класу Віктор Бураков (Київ) та студентка Москов
ського державного університету (факультет журналісти
ки), майстер спорту Ірина Кирносова; ректор інституту
Іван Васильович Кузьмін вручає грамоти переможцю і
призерам змагань з метання спису серед жінок — на
вищій сходинці Олена Лисиціна
(Ворошиловград), на
другому місці Ірина
Лагун (Мінськ), на третьому —
Алла Кисильова (Павлодар); Геннадій Власюк, кандидат
у майстри спорту з штовхання ядра, III курс ЕФ, Юнус
Хутієв, майстер спорту з боротьби самбо, IV курс ІБФ.

СУПУТНИК ВПІ
Спортивно - о зд о р о вчи й
табір «Супутник ВПІ» збу
довано в західній частині
Степашкінського урочища
в районі
Ладижинського
водосховища в 1978— 1980
р. р. Будували табір студен
ти, співробітники і виклада
чі інституту, з ініціативи і
під керівництвом кафедри
фізвиховання.
«Супутник ВПІ» росташований на мальовничому пізострові,
що
омивається
двома
затоками «Вовчий
луг» і «Мамкин яр». Площа
табору — 5 га, довжина з
півночі на південь — 17/м,
з заходу на схід — 130 м.

БЮ 05236 Зам. 2225.

Фундаментом території
є
гірські породи, що
пред
ставлені в основному гра
нітогнейсами.
Виходи до
кембрійських порід на по
верхню можна спостеріга
ти на крутих схилах Півдечного Бугу, особливо в ство
рі початку Ладижинського
водосховища, поряд з табо
ром. Товща таких відкла
день від 5 до 100 м.
Рельєф території табору
з такому вигляді, як зараз,
сформувався
в
тісному
зв'язку з
створенням ба
сейну Ладижинського водо
сховища.
Після того, як
збудували греблю в м. Ла

Борці дзю-доїсти Він
ницького політехнічного ін
ституту (тренери
Павло
Тихонович Забєлін і Ана
толій Володимирович Ко
вальчук) вважаються найсильнішими в студентсько
му товаристві республіки.
Більш, як 20 майстрів спор
ту СРСР підготували за
останні роки в цій секції.
Чемпіонами
й призерами
Радянського Союзу серед
студентів в різні роки бу

ли: Валерій Томчук, Лео
нід Вусатий, Олександр
Лапшин, Віктор Волкодаєв, Володимир Бабін,
Олександр Пастух і ін.
Підтримуються ці тради
ції і тепер. Команда ін
ституту переможець пер
шості вузів республіки. На
ші борці складають кістяк
збірних команд міста і об
ласті.
5—7 квітня в спортзалі
ВПІ проходила першість

дижині (16 км ничже течії),
рівень води в Південному
Бузі піднявся на 12— 15 м
акваторією в 2400 га і се
редньою глибиною водой
мища 17 м. Таким чином,
були затоплені навколишні
яри, які
стали
затоками
ріки.

ти рідкісні екземпляри цін
ної породи — сікори білої.
Трав’яний покрив нарахо
вує біля 800 видів трав. Доб
ре представлені і лікарські
рослини:валеріана,
мате
ринка, чебрець і ін. В лісі
багато їстівних грибів: бо
ровиків,
підберезовиків,
груздів, опеньків, лисичок.
Фауна
Степашкінського
урочища має багато спіль
ного з тваринним
світом
Поділля
й Полісся: дикі
кози, кабани, лисиці, білки,
п’ятнисті олені, зайці.
У водоймищі Південного
Бугу
збереглися видри й
ондатри. Більш різноманіт
ний світ птахів — їх нара
ховується
біля 170 видів.

Берега ріки вкриті чагар
никами. З дерев, перевзжно, ростуть: верба, тополя,
дуб, сосна. Ліси займають
біля 600 га. Основні поро
ди деревини в Степашкінському заказнику є: дуб,
липа, ясен,
тополя, клен,
дикі черешні, часто зустрі
чається
береза. Сосна і
ялина ростуть, переважно,,
в штучних насадженнях. В
заказнику можна побачи

Української ради ДСТ «Бу
ревісник». Протягом трьох
днів на татамі тривали за
пеклі поєдинки. Першим
чемпіоном
став студент
енергетичного факультету
Петро Власенко. Естафету
перемог прийняли, демонст
руючи вольові якості, май
бутні енергетики Олександр
Рябокінь і Андрій Римар.
В інтересах команди сту
денту інженерно-будівель
ного факультету Юнусу
Хутієву (при власній вазі
74 кг) довелось виступати
в абсолютній ваговій кате
горії і боротись з суперни
Найбільш поширені: дятел,
синиця, зозуля, сова, гор
лиця, ластівка, кулик, жай
воронок, яструб, ворона й
сорока. На акваторії ріки
— дикі качки, гуси, гагари„
лелеки і рідкісний
птах
— сіра чапля,
яка
Гніздиться на деревах. У
ріці: окунь,
карп, судак,
сом, карась, бичок та інші.
Багато раків.
Знайомство, живе спілку
вання з
чудовим у своїй
красі і багатстві рослинним
світом Степашкінського уро
чища, безумовно, допомагає
вихованню почуття дбайли
вого ставлення до приро
ди.
Б
таборі
побудовано:
їдальню, кухню, 41 житл о

ками вагою в 100 і більше
кілограмів. Одну за дру
гою здобував
перемогу
Юнус, і в результаті посів
друге місце. Треті місця
зайняли Алижанс Хабіїб
і Нахушев Михайло, до ре
чі, також
представники
енергетичного факультету.
В загальному заліку пере
могли вінничани.
А. БАСУЛА,
майстер спорту СРСР,
студент 5-го курсу ЕФ.
Знімки зробив для номе
ра газети наш фотокор
В. Садловський.
вий будинок, три фінських
будинки, сауна, еллінг, інші
господарські будівлі.
В одну зміну в таборі мо
жуть відпочити 160 чоловік.
Заяви на отримання путівки
подаються
в
правління
спортивного клубу.
Позачергове
право
на
отримання путівок
мають
кращі наукові
працівники,
лектори інституту,
студенти-спортсмени, студенти, що
беруть участь у громадсь
кій роботі, учасники худож
ньої самодіяльності.
В. ХОДИРЄВ,
викладач фізвиховання.
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ПЕРШОЧЕРГОВЕ
ЗАВДАННЯ

Минулого тижня відбулись збори комуністів
адміністративно-управлінської парторганізації. З
доповіддю «Постанова Ц К К П Р С «Про заходи
по дальшому поліпшенню роботи з листами і
пропозиціями трудящих у світлі рішень X X V I
з’їзду К П Р С і завдання парторганізації» висту
пив М . Д . Весєлов.
природно, «народжуються»
нові заяви - скарги. С к а 
жімо, незважаючи на запе
речення асистента кафедри
К ІП Р А В. В. Шановського, з, його заробітної плати
утримано бухгалтерією 38
крб, 58
коп. в зв’язку з
тим, що ревізією було ви
Партія приділяє особли- ність в усіх справах і, зо явлено невідповідність пе
ву увагу роботі з листами крема, в роботі з листами. ріоду його
відпустки із
і пропозиціями трудящих.
Якщо
проаналізувати строком путівки в будинок
Як відзначається в поста підсумки діяльності кому відпочинку. Посилання на
нові Ц К К П Р С , значення ністів в цьому напрямку, те, що він відбув відпуст
листів і пропозицій вели то вони в цілому задовіль ку у відповідний в нака
чезне. В них народний до ні. Н а адресу керівництва зі по інституту час до ува
свід і народна
мудрість. інституту в минулому році ги не прийнято. ШановсьЦе одне з найбільш довір надійшло 83 листи і зая кий подав заяву, перевірка
ливих і цінних джерел ін ви. В основному це питан підтвердилаправильність
формації про думи і по ня трудовлаштування. Стро його твердження:
підстав
пити людей праці, про по ки розглядання таких листів для утримання грошей не
ложення справ в різних га в середньому тривали тиж виявилось, тому нарахуван
лузях
соціально - еконо день. Чимала їх кількість ня було відмінено.
мічного, політичного і д у опрацьовувалась
відділом
Н а зборах також пору
ховного життя нашого сус кадрів.
Оперативність в шувалось питання прийому
пільства,
один з засобів цьому
проявив
комуніст з особистих питань працю
здійснення прав радянських М . А . Булгаков.
Кожний ючих. Зразком у цьому мо
людей, гарантованих Кон лист підшитий, записи зро же бути ректор інституту.
ституцією С Р С Р . Листи до блено акуратно, відповідь У відповідні дні і години
помагають краще орієнту на той чи інший лист пере тут чітко дотримуються гра
ватися в обстановці, чіткі конлива. Разом з тим, як фіка прийому відвідувачів.
ше бачити недоліки і шля показала перевірка, у від- Обсяг цієї роботи великийхи їх усунення, виробляти д ілі кадрів дев’ять листів В минулому році було при
правильні рішення.
не зареєстровано в -канце йнято 1186 чоловік, в цьо
му році — 283 чоловіки.
В нашому інституті роботі лярії..
Одним з серйозних недо Проректором Ю . А . Кардо
з листами і заявами приділя
ється певна увага з боку ліків в роботі з листами, вим в 1980 році прийнято
ректорату, парткому, гро наголошувалось на зборах, 97 чоловік,, в цьому році —
мадських організацій. Бага є те, що
в окремих від 6. Проректором М . Є . Іва
то залежить в цьому питан ділах і службах не завжди новим в минулому році
ні від чіткої роботи кому- проявляється необхідна ува прийнято 70 чоловік, в цьо
ністів - керівників управ га до заяв. Інколи прийма му році — 5.
Разом з тим і в цьому
лінській підрозділів. Саме ються не. обгрунтовані рі
від цієї категорії людей за шення, що протирічить за питанні ще не все гаразд.
лежить чіткість, оператив конам. В такому випадку, Книга обліку відвідувачів

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ

ВАЖ
ЛИВИЙЗАХІД

А

у проректора В. Д . Сверд
лова відсутня, у проректо
ра О. І. Таранухи не веде
ться. В останнього в табли
ці про дні і години прийому
написано, коли відвідува
чам можна звертатися по
службових питаннях, однак
це практично не реально. В
деканатах факультетів ма
шинобудівного, радіотехніч
ного та обчислювальної тех
ніки таблички про дні. і го
дини прийому відвідувачів
з особистих питань відсут
ні, на енергетичному факу
льтеті вони є, але дні і го
дини не вказані. Комуністи
висловили думку на своїх
зборах, що настав час вико
нати важливу рекомендацію
даної постанови ІДК К П Р С
про введення дня відкрито
го листа. Ц е значно поліп
шить цю ділянку нашої ро
боти.
Збори розглянули в аж 
ливе питання. Необхідно і
далі постійно аналізувати
стан справ з листами, в
цьому плані партійне бюро
періодично заслуховувати
ме комуністів, які безпосе
редньо відповідають за цю
роботу.
Врешті-решт,
за
листом треба бачити люди
ну, і нехай це стане прави
лом для всіх, хто має від
ношення до роботи з листа
ми і заявами трудящих.
В. С У М ІН ,
секретар адміністратив
но - управлінської парт
організації.

так звані фотолітичні
атоми срібла, — неквап
ливо, розмірковано веде
свою
розповідь
Л. І .
Скрипник.
Надовго запам'ятову
ються
змістовні лекції
кандидата хімічних нау к
Л іл ії Іванівни. Біля трид
цяти наукових праць
і
статей — такий її доро
бок. Попереду нові ви
думки. З своїми розроб
ками постійно виступає
на науково-теоретичних
конференціях. Вона голо
ва обласної ради хіміч
ної
секції
товариства
«Знання», керує первин
ною організацією Всесо
юзного
хімічного това
риства ім. Д . І. М енде
лєєва.
Л . І. Скрипник частий
гість у хліборобів, а та
кож виступає з лекціями
перед трудівниками про
мислових
підприємств
міста.
— Працюю в інститу
ті з першого дня його
заснування.
Пам'ятаю
день — це було 25 серп
ня 1960 року, — прига

дує Л ілія Іванівна. То
ді заснували Вінницький
загально - технічний фа
культет Київського ін с
титуту харчової промис
ловості. Починали, як
кажуть, на голому міс
ці.
Документи від абі
турієнтів приймали за
столиком
в
садку. В
той час інститут знахо
дився на
вулиці П р и 
вокзальній. Потім закін
чила аспірантуру при
Київському державному
університеті ім. Т.
Г.
Шевченка, захистила ди
сертацію, стала кандида
том хімічних наук, д о
центом,—розповідає Л . /.
Скрипник.
Тепло і
зворушливо
говорять студенти, спів
робітники і колеги про
Л ілію Іванівну. В сі
її
знають як чуйну і доб
розичливу людину, за вж
ди
життєрадісну і ба
дьору жінку. Я к викла
дач, вона заслужила ша
ну випускників інституту.
Поважають
Л.
І.
Скрипник на кафедрі хі
мії. Комуністи обрали її

завдання підприємства, де
вони працюють.
Велику роботу по вив
ченню
матеріалів
XXVI
з ’їзду КПРС кафедра про
водить з іноземними сту
дентами.
Високу
оцінку
одержала доповідь студен
та з Лівану Садека Моріса
на тему: «В. І. Ленін і на
ціонально-визвольний
рух
арабських народів» на рес
публіканському семінарі в
м. Запоріжжі.
Більше двадцяти інозем
них
студентів
першого
курсу
підготували реф е
рати на конференцію. Це
Тельо
Біліальдо,
Селім
Насер, Абду Саре, Лара К,
Ложе
Флорес
Маріано,
Бангура Ахмед Набі, Паво
Акоста М.
Тепер на кафедрі про
водиться поповнення кур
су лекцій
з урахуванням
матеріалів
XXVI
з’їзду
партії,
підготовлено до
друку п’ять методичних ре
комендацій з історії КПРС,
розробляються плани се
мінарських занять, «Мето
дика самостійної
роботи
студентів
в процесі
вив
чення історії КПРС», «Ме
тодика підготовки і тема
тика рефератів».
Колектив кафедри бере
активну участь в пропаган
ді матеріалів XXVI з’їзду
КПРС і XXVI з’їзду Ком
партії України.
Для сту
дентів, робітників і служ
бовців м. Вінниці і облас
ті за
матеріалами з’їзду
прочитано більше 150 лек
цій, доповідей і проведе
но 50 теоретичних конфе
ренцій.
Нині викладачі кафедри
готуються до IX Всесоюз
ного
конкурсу студентсь
ких
робіт з
суспільних
наук.
Комуністи
кафедри са
мокритично оцінюють ре
зультати своєї праці, розу
міють, що
зроблене
ли
ше початок
великої
ро
боти. Погрібно ширше ви
користовувати набутий дос
від, різноманітні форми і
методи в навчальному про
цесі і агітаційно-пропагандистській
роботі,
більше
уваги приділяти
викорис
танню матеріалів і рішень
з'їзду в науково-дослідній
роботі.

В. БУЛИЧОВ,

викладач кафедри істо
рії КПРС.

Справи сесійні

ТУРБОТИ ЛІЛІЇ ІВАНІВНИ
З
великим
зацікав
ленням слухають члени
хімічної секції студент
ського наукового товари
ства лекції доцента к афедри хімії Л іл ії Іванів
ни Скрипник. Цього разу
вона
підготувала п овідомлення про синтез ор
ганічних
сполук (триазенів, азидів), які мо
жуть
використовуда
тись в безсрібних метотодах
запису інформа
ції та одержання зобра
жень.
— Л ілія Іванівна, по
ясніть,
будь ласка, що
робить світло з галогені
дами срібла? — запитує
Петренко, один з актив
них членів секції.
— Важливою частиною
всякого
фотоматеріалу
(будь це негативна фото
плівка,
чи позитивний
фотопапір) служить фо
тоемульсія. Ц е своєрідна
суспензія
галогеніду
срібла (хлориду, бромі
ду, іодіду або їх сумі
ші) в
желатині.
П ри
взаємодії іонів срібла з
желатином утворюються

Ідеї з’їзду, його рішен
ня,
Звітна доповідь
ЦК
КПРС, з якою
виступив
тов. Л. І. Брежнєв, — в
центрі
політичного життя
країни, впливають на весь
хід світових подій.
Першочергове
завдання
— Це глибоке вивчення ко
муністами і комсомольця
ми, викладачами, співро
бітниками
і
студентами
документів
і
матеріалів
XXVI з ’їзду партії.
Враховуючи
важливість
цього
питання,
партійна
група
кафедри
історії
КПРС затвердила
розгор
нутий план роботи по вив
ченню і пропаганді мате
ріалів з ’їзду.
Завідуючий
кафедрою доц. Б. А. Вальчук, партгрупорг ст. викпадач В. Д. Гопак поста
вили перед викладачами і
співробітниками
конкретні
завдання.
За короткий строк, ко
лективом
кафедри
були
розроблені і прочитані лек
ції на теми: «XXVI з’їзд
КПРС про міжнародну по
літику партії», «XXVI з ’їзд
про економічну стратегію
партії в умовах розвину
того
соціалізму»,
«XXVI
з ’їзд про розвиток партії
на сучасному етапі» та ін
ші. Цьому важливому питанню приділили увагу об
ласні
науково-теоретичні
конференції викладачів і
студентів.
З цікавими і змістовни
ми доповідями на них вис
тупили
доц. ф. X. Джос,
викладач В. Д. Гопак, О. М.
Воронцов та інші.
Велика робота проведе
на при підготовці студент
ської обласної конферен
ції, яка проходила під де
візом: «Рішення XXVI з’їз
ду КПРС — в життя». Д е
сять студентів — авторів
кращих
робіт
відзначені
наказом по інституту.
Хочеться виділити реф е
рати студентів І. ЯковлєВ О Ї — | ВЕ-80, Л. Бабія —
З ЕОМ-80 і Ю.
Гніп —
І ПЦБ-80.
В
навчальних
групах також
відбулися
конференції.
їх підготов
кою і проведенням займа
лися викладачі Л. П. Гро
мова, Н. О. Собченко та
інші. На них виступили сту
денти Т. Чорна, І. Якушева, Е. Букін, а студенти ве
чірнього факультету Г Євтушенко і О.
Кириленко
розповіли
про конкретні

своїм партгрупоргом.
— Д о лав К П Р С всту
пила в 1953 році, — го
ворить Л . І. Скрипник,—
Двадцять вісім років, як
я в строю
багатоміль
йонної армії комуністів.
Л ілія Іванівна йде в
ногу з часом. Вона бе
ре активну участь в гро
мадському житті інсти
туту. Н е
один рік, чк
командир загону, виїж д
жала з
студентами на
сільськогосподарські ро
боти.
Вітаємо
Вас, Лілія
Іванівна, і Ваш их колег
з Днем хіміка. Бажай
мо міцного здоров'я, ус
піхів у праці.
В. К ВІТН ЕВИ Й ,
наш. кор.

Одним З ефективних методів підвищення ЯКОС
ті навчання
студентів є рубіжний контроль,
який проводиться чотири рази протягом навчаль
ного року. Головною метою атестації є організа
ція систематичної роботи студентів по вивченню
спеціальних предметів. За результатами другої
атестації весняного семестру Ф АО Т зайняв перше
місце серед факультетів інституту.
Краща академічна група факультету І ЕОМ -78,
староста О. Коваленко, комсорг Л . Ш уліна. С е
редній бал успішності групи — 4,31 балів. Відміт
но навчається в цій групі О . Беспалько, В . Білокур, О . Корнійчук, Г. Савчук. Н а факультеті в
цілому багато студентів, які можуть бути прик
ладом для інших. Серед них В. Києнко-Романюк
І АТ-80, Є . Стахурський 2 АТ-80, І. Степановч
1
ЕОМ-80,
Т.
Кузьміна
2
ЕОМ -80,
Л . Бабій З ЕОМ-80, І. Березовська 2 Е О М 79,
Н. Швед 1 АТ-78, Р. Бойко 1 АТ-77, Ж . Бочкова
З АТ-77, С . Лондкевич 4 АТ-77 та багато інших.
На факультеті два Ленінських стипендіати —
В. Лянденбургська З АТ-78 і В. Васильєва 1 АТ-77.
Н а жаль, ще є студенти, які навчаються ниж 
че своїх можливостей. Ц е О . Польовий, Е. Діденко 1 АТ-80, В. Конько 2
АТ-80, О . Кравчук,
Є. Окопний З АТ-80, І. Фіщук 4 АТ-80.
Найбільш низькі результати в групі 2 Е О М N80
Середній бал успішності 3,43. Невтішні показни
ки з вищої математики — 3,25 середній бал. —
доц. М . Рвачов, з фізики — середній бал 3,32
— доц. Є . Смалінський.
Триває літня екзаменаційна сесія. Деканату,
викладачам і громадським організаціям необхід
но з’ясувати і усунути причини відставання дея
ких студентів, надати їм необхідну
допомогу,
В. ВА СЮ РА ,
заст. декана ФАОТ.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

БУДУЄМО ДЛЯ СЕБЕ

УВАГА:
К О Н К У РС
Ректорат, партком і місцевий комітет проводять з
26 травня по 3 червня
конкурс на краще зовнішнє
оформлення
приміщення
кафедр
інституту.
Мета
конкурсу — сприяння по
кращання навчального про
цесу, посилення ідейно-полі
тичного, трудового і мора
льного виховання.
Огляд-конкурс
проводи
тиметься з таких напрям
ків.
Розділ І. Відображення на
укової діяльності кафедри
з двох напрямків:
а) наукова робота виклада
чів і співробітників;
б) наукова робота студен
тів (С Н Т ), участь в госптемах науково - технічних
конференціях тощо.
Розділ II. Навчально-мето
дична робота:
а) наявність Т З Н ,
б) відображення на стен
дах списків методичних роз
робок, курсів лекцій, схем,
графіків тощо.
Розділ III. Ідейно-виховна
робота:
а) куточок знаменню і па
м’ятних дат,
б) виховна робота з сту
дентами (плани ідейно ви
ховної роботи на кафедрі,
в гуртожитку).
Розділ IV. Оформлення ау
диторій кафедри:
а) методичні стенди, табли
ці, плакати,
б) оформлення
аудиторій
для показу кінофільмів.
Оформлення кафедр по
винно відповідати вимогам
художньо-естетичної ради.
1. Кафедра повинна мати в
коридорі стенди на одному
боці стіни.
Протилежний
бік залишається по можли
вості вільним від плакатів
і лозунгів.
2. В коридорі не рекомен
дується вивішувати великі
за розміром плакати і ло
зунги.
3. Стенди встановлюються
в освітлених місцях. їх роз
мір чітко визначити в за
лежності від розмірів сті
ни.
4. Плани роботи кафедри,
покажчики з методичної лі
тератури і
соціалістичних
зобов’язань повинні знахо
дитися на кафедрі, а не з
коридорі.
5. Інформацію на стендах
потрібно подавати в ілюст
ративному,
кольоровому і
геометричному відображен
ні при мінімумі словесності,
цифр і яскравих фарб.
6. В коридорі повинні зна
ходитися емблема кафедри,
інформація для
студентів
(графіки, консультації то
що). Краща кафедра буде
нагороджена грамотою.
РЕКТОРАТ,
ПАРТК О М, М ІС Ц Е В К О М .

В інституті протягом ро
ку триватиме конкурс
на
кращого винахідника року;
на кращу кафедру по пос
тановці
винахідницької
роботи; на кращого студен
та - винахідника; на вина
хід,
впроваджений най
більш економічним ефек
том.
Переможці будуть наго
роджені почесними грамо
тами та грошовими премія
ми.
Шановні товариші,
бе
ріть активну участь в кон
курсі умільців!
Патентна служба.

БЮ 05265. Зам. 2368

9травня 1981 року.
2

В цьому році заплановано виконати
в
інституті значний
обсяг будівельно-мон
тажних робіт. Скажімо, в другому кварталі
необхідно завершити будівництво
їдальні
на 530 посадочних місць. Введення цього
об’єкта в експлуатацію дасть можливість
повністю вирішити питання гарячих страв
для студентів, співробітників та професор
сько-викладацького складу. Нині тут
ве
дуться оздоблювальні роботи,
благоустрій
теритоії. Також починається монтаж
тех
нологічного обладнання. На данному етапі
на критичному шляху знаходяться сантех
нічні роботи.
Завершується цегельна кладка стін
і
перегородок другої половини дев’яностоквартирного житлового будинку.
Змонто
вана внутрішня електропроводка, почина
ється штукатурка стін.
На півроку раніше строку розпочато
роботи на задільних об’єктах. Так, на
спорудженні майбутнього гуртожитку
на
шістсот місць забито палі. А на коопера
тивному житловому будинку завершується
спорудження нульового циклу.
Г. ОЛІЙНИК,
головний інженер інституту.

Новий корпус інженерно-будівельного

ПРЕМ'ЄРА

22 травня
виповнилось
125 років з дня заснування
Третьяковської
Галереї,
найбільшого музею росій
ського і радянського обра
зотворчого мистецтва.
Назва Галереї
започат
кована від її
засновника
Павла Михайловича Третьякова (1832— 1898), з 1893
року дійсного члена Петер
б ур зь к о ї
Академії
мис
тецтв. З 1856 року П. М.
Третьяков
збирав
твори
російських художників пе
реважно
демократичного
напрямку,
надавав значну
матеріальну підтримку ху
дожникам - передвижникам.

22 травня в актовому за
лі інституту відбулась пре
м’єра спектаклю М . Ш ат
рова «Кінь Пржевальсько
го». Виконавці студентсько
го театру «Бумеранг».
Втілення твору на сцені
— результат тривалої, на
полегливої праці наших сту
дентів. Закінчуються занят
тя і ці, в повному розумінні
слова, одержимі люди при
ходять у відповідний
час
на репетицію. Не завжди в
доброму настрої, не завж 
ди відмінна оцінка з’являє
З перших днів
Третьяться в журналі викладача,
ковська Галерея стала це
але, зібравшись разом, во
нтром всього передового,
ни почувають себе тими, в
прогресивного, що було в
кого
перевтілюються — в
образи героїв п’єси. І в цьо російському і є в радянсь
чудові
му народжується
почуття кому мистецтві. її
охоплюють
всі
не всім зрозумілої наснаги полотна
почуття того, що ти потрі періоди розвитку російсь
бен
людям саме в цьому кого мистецтва від глибоперевтіленому образі.
День, тиждень, місяці. І знову починаєть
ся все з початку. Ох і серйозна людина —
їхній наставник Віктор Євдокимович. Бу
ли такі, що «зривалися», не витримували
навантаження — залишали
колектив на
завжди, але то одиниці. А головний кістяк
тримався. І переміг.
Справді, спектакль вдався. Глядач поба
чив і емоційно відчув образи і характери.
Тому безмежно вдячний своїм товаришам
за прем’єру.
У п ’єсі зайняті такі самодіяльні артисти:
Світлана Невська, — 1 курс, Василь Непийвода — 3 курс, Віктор Пукай — 4 курс
— енергетичний факультет; Геннадій Король,
Володимир Козир, Олександр Заболотний
Юрій Павлюк, Валерій Мельник — студенти
1 курсу. Олександр Тарановський, Іван Аврам, Олександр Щев — студенти II курсу;
Ганна Янєва, Валерій Мальцев — 3 курс,
Наталія Ящук — 4 курс — машинобудівний
факультет;
Світлана Алпатова — 3 курс,
ФАОТ; Оксана Буряк,
Діана Машталер, І
курс, Валентина Макарова — 4 курс — фа
культет промислово-цивільного будівництва
Спектакль поставив
режисер
театру
ім. Садовського, заслужений артист Україн
ської РСР Віталій Євдокимович Селезньов.

Скарбниця живопису
кої давнини до наших днів.
В ній, немовби
розгорну
тий шлях, пройдений нашою
країною за десять сторічь.
Ранні
експонати
галереї
відносяться до XI століття.
Більш, як трьома тисячами
творів представлений древньоруський живопис, який
охоплює період з XI
по
XVII століття. Кращі
кар
тини російських художників
XVIII і початку XIX століть
І. Нікітіна,
Ф. Рокотова,
І. Аргунова, В. Боровиковського,
О. Кипренського,
С. Щедріна,
В. Тропініна
прикрашають просторі зали.
Тут зібрано
демократичне
російське мистецтво
дру
гої половини XIX століття.
Кращими зразками пре
дставлені всі періоди роз
витку радянського багато
національного
мистецтва.

Високо
цінував колекцію
Третьяковської
Галереї
В. І. Ленін і кілька разів
сам тут побував. Фонд га
лереї постійно
поповнює
ться новими творами.
Про скарбницю образо
творчого мистецтва можна
довідатись з багатьох книг.
Зокрема, прочитавши пер
шоджерела «Павло Михай
лович Третьяков в житті і
мистецтві»
А. П. Боткіна,
«Перша Третьяковка», опо
відання В. І. Порудомінського, «Державна Тритьяковська Галерея».
Альбом.
М., «Образотворче
мисте
цтво», «Іван
Миколайович
Крамской». Монографія. М.
Т. І. Курочкіна.
«Образо
творче мистецтво».
М. АФ АН АСЬЄВА,
зав бібліотекою інсти
туту.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА.
зав. клубом інституту.

На знімку: сцена з вистави.

ІМІЯ в наш час грає вели
чезну роль. Без сучасної
великої хімії сьогодні не
має ефективної економіки.
Вона забезпечує сировинну
базу практично для
всіх
галузей
народного госпо
дарства.

31 травня—
День хіміка
За
роки десятої п'яти
річки вступили
нові заво
ди, збільшився випуск
хі
мічної продукції. Але
іс
нує ще відставання сучас
ної хімії від потреб еко
номіки.
Зусилля хіміків в оди
надцятій п'ятирічці будуть
спрямовані на підвищення
ролі
хімії в
сільському
господарстві
і
галузей
групи
«Б», в заміні
д е
фіцитних металів, приско
ренні науково - технічного
прогресу. Своє професійне
свято
працівники
галузі
зустрічають новими трудо
вими перемогами в змаган
ні за дострокове виконан
ня планових завдань
1981
року і соціалістичних
зо 
бов'язань,
прийнятих
на
честь XXVI з'їзду КПРС.

ІНФОРМАЦІЯ
25 травня в актовому за
лі інституту відбувся уро
чистий вечір,
присвячений
18-річчю з дня заснування
«Організації Африканської
Єдності», на якому висту
пив проректор з наукової
роботи В. С.
Осадчук. А
почалося свято з покладан
ня африканськими студен
тами до бюсту В. І. Леніна,
що в вестибюлі корпусу ін
ституту, букетів пломінких
квітів.
Присутні мали можливість
познайомитись із спеціаль
ним стендом, фотознімками,
які яскраво відображають
сьогодення
африканської о
континенту.
Також
була
влаштована виставка книг.
Організатори вечора під
готували
змістовний свят
ковий
концерт. В піснях
розповідається про бороть
бу мужнього народу Афри
ки і Латинської
Америки
за свободу і незалежність,
за будівництво нового су
пільства.
Напередодні свята були
влаштовані
футбольні зу
стрічі між африканськими,
арабськими, латино-американськими студентами
та
інститутською
командою
на стадіоні «Олімп».
В. ЄГО Р О В .

КОМУ ГВОЗДИКУ, А КОМУ-ТРОЯНДУ...
Квіти — окраса нашого
життя,
супутники
свят,
пам’ятних подій, життєвих
буднів.
Вони є символом
кохання,
вірності і вічної
пам’яті.
Але
не всі
знають, як
потрібно скласти букет, як
дарувати квіти, як їх дов
ше зберегти. Спочатку про
деякі символи квітів. Тро
янда, вважають, несе лю
бов і повагу, це ідеал кра
си та
юної
принадності;
гвоздика — символ свобо
ди; червоні маки — квіти
кохання,
лілія — квітка
дівочості і цнотливості, лю
бові;
конвалія — провіс
ниця весни, дарують її на
щастя; маргаритку, завдя~
ки цілющим властивостям,
за християнською міфоло
гією називали «божествен
ною»,
кали у деяких на

Х

родів символізують траур,
смуток, жалобу, тугу.
Раніше вважали, що кві
ти впливають на людські
риси: фіалки символізують
милосердя, м’ята — лука
вість, герань — відвагу...
Згодом
стало
модою
дарувати квіти, прикраша
ти оселі. Як краще дарува
ти квіти?
Коли йдете на побачен
ня з коханою, досить під
нести їй одну троянду або
маленький букет конвалії
чи пролісків. Від подруж
жя чоловік
вручає квіти
господині, навіть коли обоє
прийшли
на день народ
ження господаря. У день
народження
дитини
на
знак любові та шани ма
тері дарують гарні, благо
родні, бажано її улюблені
квіти, якщо
дівчинка— ро

жеві й червоні, хлопчик —
сині чи фіолетові.
Яскравими
і
веселими
мають бути букети в день
іменин.
Дівчині
дарують
бутони рожевих або чер
воних троянд, Ж ІН Ц І
троянди, гвоздики. Літнім
людям більш до вподоби
декоративні розквітлі рос
лини, в горшечках.
На весіллі, коли ж усе
в нареченої має бути біле
— дарують білі квіти.
До ювілейних дат букет
замовляють
великий, кра
ще з розквітлих, яскравих
квітів — гвоздик, троянд,
півоній, гладіолусів.
Йдучи до знайомих, дру
зів,
рідних,
навіть не в
свято — не забудьте про
квіти. Букет потрібно до
бирати в одній кольоровій
гамі, тоді він надзвичайно

приємнии.
Куплені квіти неодмінно
освіжіть
удома:
поставте
у воду, зріжте кінчики сте
бел
на
1— 2 сантиметри.
Коли
троянди
прив’яли,
поникли, загорність у воло
гий
папір
і потримайте
вертикально. Через півго
дини вони відійдуть. Кві
ти люблять свіжу, не ду
же теплу воду з таблеткою
аспіріну,
з цукром
або
марганцівкою.
Бузок — вимогливий, йо
го необхідно щодня підрі
зувати та обережно
роз
бивати кінчики
стебел. У
воду додайте оцту чи ли
монної кислоти. Догляд за
гвоздиками
простий: кож
них чотири дні міняти во
ду і підрізувати стебла.
Тюльпани — стійкі. Ко
ли ж почали в’янути, їм

бракує світла. Хризантеми
— вередливі. їх краще не
зрізувати, а ламати стеб
ла. Воду
міняйте щодня,
зайве листя вилучайте. Бу
тони
жоржин і цикламен
не варто намагатися роз
кривати штучно: вони од
разу гинуть. Не люблять
ці квіти й тепла,
сонця.
Вони довше житимуть, як
що воду підкислити. Квіти
потрібно зрізувати ножем
навкіс, листя у воді швид
ко розкладається — обір
віть його. Зрізані квіти по
тримайте в теплому місці
близько
двох
годин, на
ніч виносьте у прохолодне,
добре провітрене
примі
щення. Тоді вони
довше
милуватимуть око свіжістю
і красою.

Володимир О С ІП Ч У К
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ВЕРШИНА

НАШІ

НАУКОВЦІ

НАРИС
Під новою рубрикою «наші науковці» редакція газети починає ро з
повідь про вчених нашого інституту, що внесли найбільший вклад в
розвиток науки і техніки. Запрошуємо взяти участь у цьому важливому
заході всіх наших громадських кореспондентів: студентів, викладачів,
співробітників. Кращі нариси і зарисовки будуть надруковані на шпальтах
багатотиражної газети «За інженерні кадри».
Пропонуємо нарис про ректора інституту Івана Васильовича Кузьміна.
Тайга шуміла дощем, відгукувалась
громами, а на узліссі трубив лось.
Кремезний, гордий і радий
народ
женню нового дня І появі цього
весняного ранку свого друга — під
літка, Підліток пригостив лося шма
точком хліба, і той знову заграв свою
улюблену мелодію.
Село в Сибіру пустило глибоке ко
ріння на узвишші, і все йому видно
навкруги. Дощ ущух, виглянуло сон
це. Мати підлітка вийшла на ганочок,
приклала козирочком долоню
до
чола, впізнала біля лося свого сина,
— Ванятка-а!
Довго не
барися.
— і до чоловіка: Василю, навчив би
його ковальській справі, хлопець він
у нас, слава богу, в тілі. Та й на очах
був би . . .
— Воно так, мати, тільки наш син
до іншої техніки норовить . . .
В полі біля трактора
юрмилися
чоловіки, жінки. Ніхто не наважував
ся підійти до незграбної машини.
— Ти з нас, Іване, і нжінер у цих
справах,— промовив старенький чо
ловічок,—
сказився
наш
«ЧТЗ»,
Ноні не заводиться, хоч на
коліна
перед ним падай.
—
Навіщо на коліна,— відклав
«тормозок» з харчами, закачав рука
ви, вискочив на трактора,
заклав
ломик у дірку маховика. Юрмище,
немовби передбачаючи
небезпеку,
заздалегідь розсипалось хто
куди.
Молодий тракторист наполіг на ло
мик раз і вдруге, а на третій —
злетів з трактора в один бік, ломик
— в інший. Здійнявся регіт, але ніх
то не підійшов. А підліток знайшов
ломик і, нарешті, завів
трактора.
Сів за важелі і орав землю до ве
чора,

чоловіків, синів з матерями і наре
ченими . . .
— Похоронку,
кажеш? — п ідхо 
пився Іван і побіг. А наступного дня
Іван Кузьмін стояв в одній шерензі
з дорослими
біля військкомату —
ішов добровольцем в армію.
За
плечима мав тоді вісім класів.
Після війни оволоділо ним
праг
нення до навчання, це почуття
до
пізнання
так гостро охопило
все
єство, що син простих,
роботящих
батьків Іван Васильович Кузьмін ви
рішив подолати відразу два бар’є
ри. Щ оправда, про цю свою таєм
ницю
нікому не говорив. В
пер
шій половині року екстерном склав
екзамени
за десять класів,
склав
на «відмінно». Приїхав у рідний край.
Сердечна зустріч з рідними, і, зви
чайно, не забув навідати свого д р у
га на узліссі. Лось, відчувши повер
нення Івана відіграв йому «зустріч
ний» марш.
Недовгою була зустріч, коротким
був відпочинок — свідомість
пос
тійно
нагадувала
йому:
тільки в
праці
народж ується
успіх, І
ви
н езабар ом
подолав
дру
гий бар'єр — екстерном склав
ек
замени в авіаційне училище. І теж
на «відмінно».
Знову — тайговий край, однокаш
ники по школі, трактор в полі, зн а
йомий
мастильний
запах,
дотик
важелів і пісня птаха над головою...
— Ну й політ у тебе, Іване! —
відверто заздрили хлопці. — Щ об за
один рік стільки охопити!..
— Щ е нічого немає, друзі
мої.
Щ е все попереду, —
лунав
його
трохи сумний, замріяний голос.

Попереду була військово-повітря
А коли сонце почало пірнати за на А кадем ія
імені
Ж уковського,
останньою собкою, приїхав на стан. ад' юнктура. Навчаючись на четвертому
Зголоднілий,
присів до столу,
до курсі, мав «заділ» на диплом і на
страви не доторкнувся, бо всі
чо дисертацію . Непроста, дуж е непрос
мусь мовчали, опустивши голови, а та тема дисертації, як і
характер,
старенький чоловік, ковтаючи сльо як і розум його: Д исертацію захистив
зи, ,махав якимось папірцем:
успішно, Він, Іван Васильович К узь
— Був у мене, значить Вітятка, а мін,
молодий учений — кандидат
теперечи . . . Може, теж анжінером технічних
наук!
Приїхав
додому,
міг би .. .
мати, довідавшись про все,
запла
— Що трапилось? — спитав три кала від щ астя:
вожно Іван.
- Ні? таки людина здатна творити
чудеса, а не хтось там за хмарами
— Похоронку дід отримав , . .
Над світом уже другий рік висіло небесними. . .
криваво-чорне крило війни. Доліта
й шли роки. Галузь кібернетики і
ло воно і сюди, в далеке сибірське теорії інф ормації полонила науковця
село, назавжди розлучало
батьків, остаточно. Написав сотні праць
на

цю тему, впроваджено багато вина
ходів, які діють на різних ділянках
нашого народного господарства.
1 ось 1976 рік. Кузьмін — ректор
Вінницького політехнічного інституту.
Уж е доктор технічних наук, про ф е
сор. З чого почати? Ж иття і свідо
мість підказали: потрібна база. На
родився генеральний план будівни
цтва інституту, появився
дослідний
завод, потім — СКТБ «М одуль», о р 
ганізовано обчислювальний центр. . .
Будую ться нові об'єкти, але процес
навчання, виховання
завтрашнього
інженера не повинен
пригальмовуватись ні на хвилину. У визначений
час він переступає поріг
каф едри
автоматичної системи управління
в
ролі завідую чого. А студентство —
народ не лише веселий, але й до
питливий, цікавий:
— Іване
Васильовичу,— підводи
ться голубоокий юнак.— Ви
маєте
уже такий титул, як заслужений діяч
науки Української республіки.
Це
ваша вершина?
На якусь хвилину западає
тиша.
Потім
його
кроки
порушують її.
Нарешті зупиняється біля
каф едри,
замислено дивиться прямо
перед
собою.
— Складне запитання,— відповів.
Він підготував тридцять
докторів
наук і сім десят
кандидатів.
Коли
обидві цифри дійдуть до круглень
кої «сто», можна тоді сказати,
що
вершини наміченої досягнуто.
Це
щодо підготовки наукових кадрів, а
коли говорити в цілому . . . Вершина.
Це, коли ти, депутат обласної ради,
член міськкому партії робиш
усе
так, щоб твій край завтра був
ще
кращим, прагнеш і сприяєш,
щоб
на підприємствах повністю замінити
ручну працю машинами, тоді
під
свідомо піднімаєшся
на
найвищу
сходинку п'єдесталу разом із своєю
рідною Вітчизною, разом з людьми
— працьовитими, мужніми і краси
вими в праці.
А. ХВИЛЯ,
наш спецкор.

ЛІТНЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА.
Екзаменаційною сесією закінчується весняний
семестр 1980—81 навчального року. Цей етап
навчання проходив під впливом ідей XXVI з'їз
ду КПРС, його рішень, які надихають колектив
нашого інституту, як і весь радянський народ,
на нові- звершення на шляху побудови комуніс
тичного суспільства.
На знімку: на відмінно склала екзамен по
промисловій електроніці Н. Е. Алексєєва, сту
дентка гр. ЕПП-78 (викладач , Г. Гікава).
Доцент В. М. Погосян задоволений відповідд о
студентки О. І. Заінчківської гр. ЕС-77. Орга
нізацію, планування і управління енергетичним
виробництвом вона засвоїла успішно.
Фото В. Садловського.

Еф ективність атеїстичного
виховання залежить, п е р ш
за все, від знання того, як
ставиться об' єкт виховання
до атеїзм у і р елігії.
Д ля
вияснення
цього
питання в нашому інститу
ті протягом кількох років
проводиться анкета опиту
вання першокурсників. й о
го результати свідчать про
те,
що віруючих
серед
студентів — одиниці, Зате
майже п’ ятдесят процентів
індиферентно, тобто бай
дуж е ставляться до атеїзм у
і р е лігії. І навіть ті, хто
вважає себе атеїстом , ма
ють слабку
підготовку в
цьому важливому питанні.
Ось чому основним з а в 
данням атеїстичного вихо
вання студентської молоді
ми вважаємо роботу по по
доланню релігійних
пере
житків у свідомості
о кр е
мих юнаків і дівчат, байду
жого
ставлення до релігії
значної кількості с т у д е т гів
і формування у всіх, хто на
вчається в інституті, а т е їс 
тичної
переконаності, як
риси світогляду.
Д ля вирішення
завдань
атеїстичного виховання в ін
ституті проводиться робо
та по двох напрямках: по
глиблення знань викладачів
в галузі наукового атеїзм у і
методики атеїстичного виховання; безпосереднє атеїс
тичне
ви хо ван ня
сту
ден тсько ї М О Л О Д І в процесі
навчання після урочної роби
ти. Каф едра ф іл о со ф ії роз
робила методичні реко м ен 
дац ії по атеїстичному в ихованню студентів в процесі
вивчення природознавчих
і спеціальних дисциплін.
А теїстичне
виховання з
позанавчальній роботі пла
нується сектором науково
го
атеїзм у
ідеологічної
ком ісії парткому інституту
і затвердж ується партійним
ком ітетом . Цим планом чіт
ко визначені ф ун кц ії
гро
мадських організацій, при
четних до
атеїстичної ро
боти, що
забезпечує сис
темність цієї роботи.
В інституті широко вико
ристовуються масові форми

атеїстичної пропаганди. І
протягом навчального р оку
добре зарекомендував се
бе такий захід, як «тиж 
день атеїзм у». Один з них
в грудні минулого року був
присвячений 75-річчю з дня
виходу в світ праці В. І.
Леніна «Соціалізм і релігія».
Було проведено конкурс на
кращ у стінну газету, к р а 
щий реф ерат, альбом, на
очність з наукового атеї ім у.
В результаті цього студен 
тами було написано б ільше
200 реф ератів, виготовлено
5 альбомів, випущено б і
льше 20 стіннівок.
Д ругий тиждень атеїзм у
був присвячений X X V I з' їз
ду КПРС і III річниці з д ія
народження В. І. Леніна.
О станнім
часом в інсти
тут і народилася нова ф о р 
ма виховання:
атеїстичні
дискотеки, в них
активну
участь
беруть
студенти,
лектори - атеїсти.
Протягом навчального ро
ку студентами
першого і
другого
курсів створена
група
сприяння
ко м ісії
міськвиконком у по д о д е р 
жанню радянського законо
давства про релігійні к у л ти. її склад
затверджений
м іськком ом ком со м о лу.
А ле, крім цього, в а те їс 
тичній
роботі є недоліки,
зокрема, в ком сомольських
і профспілкових
організа
ціях, які недооцінюють В А Ж 
ЛИВОСТІ
атеїстичного вихо
вання.
Недостатньо уваги
приділяється індивідуальній
роботі з студентами - віру
ючими вечірньої і заочн о ї
форми навчання.
Виникла
н ео б хідн і;
більш активного залучення
студентів до практики а те 
їстичної роботи як в інсти
туті, так і за його межами.
Особиста участь
студентів
у цьому важливому захо
ді — це
кращий спосіб
формування у
майбутніх
спеціалістів
атеїстичного
переконання
і в
цілому
марксистсько - лен ін сько ю
світогляду.
Р. СОКИРЯНСЬКА,
доцент кафедри ф іло
софії.

ІН ФОРМАЦІЯ
Закінчилися заняття в
системі партійної освіти. В
цьому році вони були при
свячені вивченню докумен
тів жовтневого
Пленуму
ЦК КПРС, матеріалів XXV1
з’їзду партії.
В партгрупі адміністра
тивно-управлінського
апа
рату проведено 12 занять. З
них п’ять лекцій прочитали
доценти Б. А.
Вальчук,
В. К. Шановський, лекг ц
Н. М. Одинцова та інші.
Сім семінарських занять
проведено на високому тео
ретичному і
методичному
рівні. Активно і сумлінно
готувалися до виступів на
заняттях нартгрупорг В. Я.

Сумін, начальник навчаль
ної частини В. Г. Радостєв,
начальник
відділу кадрів
М. А. Булгаков, начальник
НДС В. І. Дерев’янко, ін
женери В. П.
Киелицич,
М. В, Архипов, юрискон
сульт М. Д. Весєлов, стар
ші інженери НДС Г. М. К о
місаренко, Б. П. Зель, В. І.
Коваленко та інші. Але, на
жаль, були і такі слухачі,
які не проявили особливої
ініціативи, пропускали за
няття без поважних при
чин. Число таких слухачів
одиниці.
Р. УРЛ АП О ВА,
пропагандист.

2 стор.

5. червня 1981 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СПЕЛЕОЛОГИ ДОСЛІДЖУЮТЬ
Здійснилася
давн я
мрія студентів - спорт
сменів. В цьому році в
інституті був організова
ний і офіційно зареєстро
ваний клуб
підвод
ного плавання. Неодно
разово підводні плавці
нашого інституту брали
участь в обласних зма
ганнях по
підводному
орієнтуванню. Стали гід
ними суперниками найсильніших команд
об
ласті. Спортсмен О. Го
луб не раз перемагав
на чемпіонатах, був уча
сником першості Украї
ни з швидкісного під
водного плавання.
А ті, хто ще не має
певних спортивних до
сягнень, з великим ен
тузіазмом
освою ю т ь
складні, але захоплюючі
правила цього чудового
виду спорту.
На невеликій, з чис-

тою, як кришталь, во
дою, річці Десенка здій
снюють своє перше за
нурення у воду новачки
клубу. Тут
гартується
їхня воля, переборюєть
ся страх,
відточується
спостережливість за каз
ковим підводним
сві
том. Так, це спорт си
льних і мужніх людей.
Подолавши
перший
етап — пройшовши «хре
щення», спортсмени-підводники одержують мож
ливість брати участь в
захоплюючих
мандрах
по. підводному царстві :
в пошуках
історичних
пам'ятників в
районі
каменя Коцюбинського,
села Кліщова, де вияв
лено під водою старо
винне поселення,
або
просто шукати і знахо
дити
предмети древ
нього побуту.
На підставі цих пошу

ків у членів клубу за
в'язався тісний контакт
з Вінницьким краєзнав
чим музеєм. Незабаром
будуть проведені роботи
по замовленню музею.
Дехто вважає, що під
водний спорт — це літ
ній вид спорту. Але така
міркування
помилкове.
Незабутнє
враження
справляє зимове зану
рювання у воду, коли
милуєшся красою криш
талевих склепінь, коло
нами з льоду, коли, мож
на вхопити за хвіст сон
ливу, ліниву щуку, оку
ня, побачити власними
очима «де раки зиму
ють». Поки що зимових
занурювань мало, але
наступної зими планує
мо провести їх достатню
кількість.
В квітні цього року
група
плавців нашого

клубу по замовленню
Чернівецьких спелеологів
провели
дослідження
підводної частини озер
і криниць в печері «По
пелюшка».
Це одна з
найбільших
карстових
печер на Україні. Зага
льна довжина її відкри
тих
проходів
більше
70 км, обсяг — біля
1,5 млн куб. м. Відкрили
печеру в 1976 році. Во
на зразу
привернула
увагу і стала популяр
ною в спелеологів рес
публіки. В ній було про
ведено республіканське
змагання по спєлеорієнтуванню. Але, не дивля
чись на свою популяр
ність, печера ще не зов
сім досліджена, особливо
її лабіринти, затоплені
водою, озера і криниці.
Наша група відкрила
на дні озера печери ла
біринт довжиною 70 мет
рів, як виявилося, він
з’єднує два озера, які

розміщені в різних райо
нах печери.
Ще один, незалежний
від сезону, дуже цікавий,
але поки що мало роз
винутий вид підводного
спорту — це підводне
к і н о ф о т о г рафування.
Складність полягає в то
му, що апаратуру дово
диться робити власни

КОЛИ ТОВАРИСЬКІ СУДИ В ПАСИВІ...
В інституті проводиться
певна робота з профілакти
ки правопорушень. Разом з
тим, як
свідчить аналіз,
здійснений
нещодавно, в
цій важливій ділянці робо
ти мають місце серйозні не
доліки. Почастішали
фак
ти
правопорушень серед
студентів.
За чотири
місяці цього
року здійснено шістнадцять
правопорушень,
в
тому
числі одне злісне хуліган
ство. «Пальму першості» в
цих негативних вчинках ут
римують
машинобудівний
та радіотехнічний факуль
тети (по чотири
правопо
рушення), а також С К Т Б
«Модуль» (три правопору
шення). Всі ці непристойні
явища, як правило, здій
снюються студентами і ро
бітниками в результаті зло
вживання
спиртними
на
поями. За цей період 6 чо
ловік потрапили в медвит
верезник, серед них студент

СТУДЕНТСЬКА
СОЦІОЛОГІЧНА
СЕКЦІЯ
Роки навчання в інститу
ті — це час найбільш інтен
сивного розвитку інтелекту
альних, моральних сил і
можливостей людини. Тут
проходить становлення спе
ціаліста, формування його
світогляду, життєвих ідеа
лів і переконань.
В цих процесах важливу
роль відіграє студентська
академічна група, або, ви
словлюючись
виробничим
терміном, колектив.
Розробкою проблем ство
рення мікроклімату в групі
займається секція соціаль
но - психологічних дослід
жень при кафедрі філосо
фії, якою керує викладач
О. В. Колос. Секція діє пор ів н я н о
недавно ал е
за цей час вже є певні зру
шення. Було проведено ан
кетування в багатьох групах
машинобудівного і радіо
технічного факультету. Ре
зультати анкетування оброб
лені членами секції.
Одержані матеріали обго
ворюємо на методологічно
му семінарі кафедри філо

ВЮ 05287.

Зам .

2436.

п'ятого курсу
машинобу
дівного факультету В.
М.
Аношкін.
Знову ж таки
на грун
ті пияцтва студенти четвер
того курсу цього факульте
ту В. К. Новаковський
і
Ю. І. Рильський без
нія
ких на те підстав вчинили
хуліганський
акт
проти
доцента
кафедри автомо
білі і автомобільне
госпо
дарство М. А. Красноштана. За це вони на зборах
факультету були виключені
з комсомолу. Де
шукати
причину
порушення соціа
лістичної законності?
На
окремих факультетах, ка
федрах,
підрозділах
не
приділяється належної ува
ги в організації планомір
ної і цілеспрямованої
ро
боти по реалізації
рішень
колегії Мінвузу С Р С Р
і
УРСР,
наказів та інструк
тивних листів, а також на
казів по інституту в питан
нях зміцнення правопоряд
ку і
посилення боротьби

софії і на обласній науко
вій студентській конферен
ції. На конференцію було
підготовлено дві доповіді:
«Вплив морально - психо
логічного клімату в акаде
мічній групі студентів на
успішність», доповідач Юлія
Кондратюк — 1 ПМ-78, і
«Соціально - психолог іч н і
проблеми студентської ака
демічної групи». Проведений
захід вдався, і не випадко
во — його тема торкалася
найактуальніших
проблем
студентського життя.
Тепер секція соціальнопсихологічного дослідження
займається такими пробле
мами як формування най
більш оптимального складу
навчальної групи, вибір ке
рівного органу групи, ви
ховання у студентів необ
хідних якостей колективіз
му, гуманізму, комуністич
ного
ставлення до праці
тощо.
Завдання секції соціоло
гічних досліджень поляга
ють в тому, щоб виробити
практичні рекомендації, які
будуть
сприяти розвитку
рівня соціально - політичної
зрілості майбутнього інже
нера.
Г. Я Н ЕВ А ,
студентка гр. 2 ПМ-78.

з правопорушеннями і пи
яцтвом. Крім того, послаб
лений контроль за
органі
зацією дозвілля
студентів.
Ще слабо використовує
ться сила громадської дум
ки в боротьбі з
амораль
ними проявами, випадками
порушення
норм і правил
соціалістичного
співжиття.
Хто ж повинен
займатися
цими важливими заходами?
Звичайно, в першу
чергу
комітет
комсомолу І ПІД
його безпосереднім керів
ництвом комсомольські ор
ганізації факультетів і кур
сів, осторонь цього не по
винен залишатися і проф
ком. Під керівництвом н азваних органів повинні чіт
ко діяти товаристські суди
факультетів. Оскільки
во
ни, такі товаристські суди,
на даному етапі залишаю
ться в пасиві, то кількість
правопорушень сама по собі
не зменшиться, навпаки, во
на зростає. Отже,
ланцюг
бездіяльності став відомий,

і, як наслідок цього, проти
алкогольна пропаганда, лек
ції і бесіди з питань мора
лі, сім'ї і
побуту прово
дяться безсистемно.
З метою поліпшення цієї
роботи наказом по інститу
ту зобов'язано керівниціво
названих факультетів, під
розділів розробити
відпо
відні заходи, які сприяти
муть правовому
вихован
ню студентів, а також по
силенню
боротьби
проти
алкоголізму. Крім того,
в
усіх гуртожитках
на вид
них місцях повинні
бути
оформлені куточки
права,
спільно з
штабами «Ком
сомольського
прожектора»
проводити в
гуртожитках
рейди, перевірки по дотри
манню норм соціалістично
го співжиття. Результатам
таких перевірок
постійно
надавати широкої гласності
за допомогою преси, радіо,
інших засобів
масової, ін
формації.
П. П А В Л У С Е Н К О .

Клуб історії
техніки

з Канади в Ірландію
перелетіли на двухмоторному «віккерсі» льот
чики Браунг і Олюк. В
тому ж році місяцем пі
зніше Атлантику пере
сікли два дирижаблі —
один німецький, другий
англійський. Таким чи-.
ном, враховуючи паса
жирів дирижаблів, ви
ходить , що Ліндберг
був не першим, а шіст
десят сьомим, який пе
ресік повітря океану.

Чомусь прийнято вва
жати, що перший без
посадочний переліт че
рез Атлантику здійснив
у 1927 році Чарльз Ліндберг. Звичайно, цей аме
риканський
льотчик,
який благополучно до
сягнув Європи, проявив
відому сміливість,
бо
летів один. Але задовго
до нього ще в 1919 році

Зледеніння 1
земна орбіта
Льодовикові епохи пов
торюються і пов'язані
із
зміною форми земної орбі
ти.
Група вчених із Велико
британії і США дослідили
взяті з дна Індійського оке
ану колонки осадових по
рід, які почали утворюва
тись близько півмільйона
років тому. Аналіз викоп
них мікроорганізмів,
які
містяться там, вказав на
існування кліматичних цик
лів тривалістю приблизно
100 тисяч років кожний.
Цей період збігається з пе-

(Журнал
наука»).

«Техніка і

ми руками. Але, безсум
нівно, в цього виду спор
ту велике майбутнє.
О. Б О Р О Д ІН ,
студент гр. 1 ВЕ-78.

На знімку: спортсмени
клубу підводного пла
вання готуються до за
нурення на дно озера
печери.

Адвентисти сьомого дня
з ’явились в Росії у вісім 
десятих роках X IX століт
тя. Сучасні адвентисти сьо
мого дня вірять в близьке
друге пришестя Ісуса Христа, загибель
грішників,
воскресіння і «втілення
в
б езсм ертя»
проповідників
мертвих і живих.
Адвентисти сьомого дня
святкують не перший день

ці заповіти, буде покара
ний смертю . Однак, пору
шуючи це, всни адвентисти
залишаються живими...
Вчення адвентистів сьо
мого дня, як і релігія
в
цілом у,
заперечує істину,
наукові знання, робить лю
дину соціально пасивною,
безвольною, вона не вірить
в свої сили, отже,
таке
вчення призводить до мо
рального і духовного ка-

ДУХОВНЕ
К АЛІЦ ТВ О ОСОБИ
тижня (н еділя),
а сьомий
(суботу). В цей день ві
руючим заборонена будьяка ф орма трудової д іяль
ності, дозволяється
лише
читати Біблію ,
молитися,
відвідувати молитовні зб о 
ри. Відношенням до субо
ти перевіряється
відда
ність релігійном у обов’ яз
ку,
релігійна дисципліна
віруючих, адвентисти обме
жують себе
у вживанні
окремих
видів продуктів
харчування.
Познайомившись з жит
тям, побутом окремих ад
вентистів сьомого дня, що
мешкають в нашому місті,
ми прийшли до висновку,
що вони в багатьох випад
ках порушують канони су
боти. Наприклад, відпові
дно до Б іб лії їм у суботу
не дозволяється запалюва
ти вогонь в будинках, го
тувати їж у на вогні, зали
шати своє місце, вносити
і виносити будь-які важкі
речі. В Біб лії підкреслю є
ться, що той, хто порушить

ріодом зміни земної орбі
ти, яка з еліптичної пере
творюється в майже кру
гову, й навпаки. Коли ор
біта має форму еліпса,
Земля перебуває поблизу
Сонця порівняно
більше
часу, й тоді зледеніння не
можливе; коли ж орбіта
близька до кругової,
на
планеті панує
холодний
клімат.
Остання
льодовикова
епоха закінчилась прибли
зно 11 тисяч років тому, і
нині її а Землі відносно
тепло. Але з часом еліп
тична орбіта нашої плане
ти буде знову трансформу
ватись у кругову, і клімат
ставатиме дедалі
суворі
шим.

Фотоетюд
В. Садловського.

л іц тва особи, шкодить
її
здо р о в’ю. Віруючий сліпо
вірить «свящ енному
пи
санню»
Б іб лії, не знаючи,
що ця книга — не. божеє
повеління,
а має цілком
зем не походження. Прий
маючи за істину одні до г
ми Біб лії, більш ість віру
ючих навіть не знає,
що
Біблія в іншій редакції, а
точніше видрукувана в ін
шому- видавництві,
сама
собі протирічить. Це
ще
раз ствердж ує те, щ о ця
священна книга християн—
повністю
земна, написана
в різні роки багатьма лю
дьми, і аж ніяк не про
диктована богом.
Завдання атеїстів
поля
гає в тому, щоб постійно
і кваліфіковано викривати
перед віруючими справжню
суть релігійного вчення
О.
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В. ГРАВ,
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В ПАРТІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
НАШІ НАУКОВЦІ

МЕ ТА ЖИТТЯ
Вітерець заколисує хвилясте поле
пшениці,
якому немає кінця-краю.
Мабуть, тільки на Херсонщині в се 
лі Ровно така безмеж на рівнина, пев
но, лише тут витьохкують найкраще
солов’ї під його, О лексійову, «двохрядку»,
Стежина веде все далі, аж до об
рію. Все йому близьке й рідне зм ал
ку. Нічого не заб уло ся... І як колосо
чок до колосочка збирав у голодно
му сорок сьомому, і як снопи пода
вав машиністові молотарки, і як в
росі ранковій купався. А ле найдо
рожчим залишився спогад, коли б і
ля вогнища
давав клятву вірності
Зітчизні, потім вожатий вив'язав на
грудях багряний галстук.
А нині настав час прощання з усім .
• з дитинством — теж.
Проводжаючи сина у далеку до 
рогу, мати нагадувала:
— Лікар — проф есія благородна,
Олексійчику, пам'ятай про це.
П оїзд прибув до Києва вранці. Ю нак
обвів поглядом широку привокзаль
ну площу. Вперше в своєму житті
сів у трамвай. В салоні була лише
одна жінка, але він підхопився:
— Сідайте, будь ласка.
— Д якую , хлопчику, — і весело
розсм іялася. — В гості до когось
приїхав?
— Вчитися.
— Ну що ж, бажаю успіхів!
Зійшов з трамваю, опинився біля
воріт медичного, а далі піти не на
важився. Пригадав чемпіона України
серед шахістів Сашка Кравцова. Во
ни частенько і довгенько заси дж у
вались за шаховою дошкою. «З те
бе будуть люди, О лексо, це — т о бі
гарантую», — напівжартома, напів
серйозно казав той, даючи юнакові
черговий мат. Кожна поразка, хоч і
неприємною була, але, разом з тим,
відточувала логічне мислення. І він
з захопленням розв'язував найсклад
ніші задачі. З математики, з ф ізики. ,
Це захоплення перетворилось в жит
тєву потребу. Марив задачами в кла
сі і вдома, в полі і в сільському клу
бі, коли розвеселяв друзів двохрядкою заливчастою і бархатним бари
тоном.
А мати бажає, щоб він став ліка
рем... Що йому робити? З ким по
радитись?
І вступив
до
політехнічного на
ф акультет гірничої електр о м ехан і
ки. Три курси закінчив успішно. О д 
нак, після переходу з одного курсу
на інший, завжди
запитував себ е:
«Це мета твого життя назавжди?»
Він не м іг дати самому собі від
повіді, але відчував, що це не його
стихія. Одного разу, склавши остан

НАРИС
ній екзамен за третій курс, ходив
вулицями міста. Читав газету і на
трапив на оголошення. Воно запро
шувало в Харківський авіаційний ін
ститут. За місяць
О лексій
Стахов
став студентом радіотехнічного ф а
культету.

Приїхав

на канікули.

— Мамо, бачиш, який у тебе не
зрозум ілий син, — всміхався. — Все
чогось відш укує. І те йому не до
вподоби, і те...
Вона в нього вчителька, розум іє
рідну дитину,
як то каж уть, з пів
слова.
— Кращ е
вже тепер, у молоді
роки, зважити, чого ти хочеш в жит
ті, ніж потім, коли діти о б сяд уть...
— Спасибі тобі, рідненька мамо,
за підтримку! А як поживає колгосп
ний чемпіон з шахів?
— Вчить молодь логічно мислити.
Пройдись, О лексику, селом. Пока
жись лю дям.
Пройшовся, показався. І з шахістом
помірявся силами. Той, програвши
підряд кілька партій, сумно посміх
нувся:
— Я ж казав, розумна в тебе го
лова, др уж е...
Навчання
по
спеціальності, про
яку мріяв, додало йому ен ер гії й
натхнення. В худож ній самодіяльнос
ті, як правило, брали участь відмін
ники. О лексій не просто учасник —
він конферансьє. Зал потопає в ре
готі, коли Стахов з'являється на сце
ні. А в одному з рядів сміхові про
тиставляється насторож еність:
— Талановитий інж енер, майбут
ній учений і раптом це захоплення
гумором ...
— Так, так, жахлива несумісність!
В двадцять два
роки
отримав
диплом про вищу освіту, в двад
цять
три
побачила
світ перша
наукова праця, через чотири роки
захистив кандидатську дисертацію .
Початок у велику науку відкрито!
Мета життя визначена остаточно.
Під час підготовки до захисту док
торської дисертації у молодого вче
ного був уважний і вимогливий учи
тель Іван Васильович Кузьмін — ни
ні ректор нашого інституту.
— Я впевнений, О лексію Петро
вичу, що ти захистиш ся, — говорив
наставник, — але це треба зробити
на вищому рівні — в ім ’ я нашої ра
дянської науки.
Він не засм утив надії свого вчи
теля. Зго до м , доктор технічних на
ук,
проф есор
О лексій
Петрович
Стахов
представляв Країну Рад за,
кордоном. Під час наукової ком анди

ровки в А встр ії виступив з доповід
дю : «Алгоритмічна теорія вимірю
вання і основи к омпю терної ариф 
метики». Тема його дослідж ень ви
кликала діловий інтерес серед за
рубіж них учених. В зв'язку з цим за
рішенням
Д ер ж ко м ітету винаходів
розпочато патентування комплексну
винаходів Стахова в галузі обчис
лювальної та вимірювальної техніки
у восьми країнах: С Ш А , Японії, Ф РН ,
А н гл ії, Ф р ан ц ії, Канаді, Польщ і, НДР.
Результати дослідж ень професора
Стахова впроваджені на промисло
вих підприємствах країни і, зокрема,
в навчальний процес каф едри обчис
лювальної техніки, яку він очолює з
1977 ію к у .
Обравши єдине, чітке направлен
ня в науці, О лексій Петрович опуб
лікував
130 праць, серед них дві
м о н о граф ії, 37 авторських свідоцтв,
25 зарубіж них патентів.
Постійні пошуки, роздуми над но
вими проблемами і увага підготов
ці кадрів. їх на його рахунку чотир
надцять. Чотирнадцять перспектив
них,
талановитих
кандидатів наук.
С ер е д
них
кращий
винахідник
України Микола Олександрович Соляніченко. Він заступник завідую чого
каф едрою , заступник декана ф акуль
тету автоматики та обчислювальної
техніки.
Народж ую ться талановиті учні, на
буває більшого досвіду вчитель: член
наукової ради А ка д ем ії Наук СРСР
з проблем електричних вимірювань
і вимірювальних інформаційних сис
тем ... Титули, титули... Прізвищ е О. П.
Стахова на обласній Дошці пошани.
Вчений живе завжди днем завт
рашнім, що в його портфелі на та
кий день? Багато цікавих задум ок і
одна проблема: дати практичне жит
тя те о р ії...

ПОРА ЛІТНІХ ВІДПУСТОК
Оздоровлення виклада
чів і співробітників —
в центрі уваги місцево
го комітету.
В десятій
п'ятирічці наш інститут
добився певних
успіхів
у своєму розвитку.
Помітно зросла успіш 
ність студентів,
підви
щився рівень квіліфікації викладацького скла
ду, площа навчального
закладу збільшилася вдві

чі, обсяг наукових дос
ліджень — в чотири ра
зи. П опереду нові завдан
ня, вищі рубежі.
Вони
під силу тільки здорово
му колективу. Тому оз
доровлення
викладачів
і сп івробітників завжди
знаходиться в полі зору
профспілкової організа
ції. Так, в 1980 році в с і
ма формами оздоровлен
ня було
охоплено 771

чоловік, в тому числі л і
кувалися в санаторіях
—
32 чоловіки, відпочи
вали в будинках відпо
чинку і пансіонатах — 3 0
чоловік, по туристичних
путівках відпочило — 83
чол., в спортивно-оздоров
чому таборі В П І — 453
чоловіка. Н аш і співрооітники побували турпоїздом
в Одесі, Кишиневі, М ін 
ську, Бресті, Львові, З а 

В комуністів факультетів
гаряча пора — триває літ
ня екзаменаційна сесія. Ви
пускники
захищають дипломні
проекти, готуються
поповнити лави інженерних
кадрів на заводах, фабриках,
будовах. Окремі з них про
довжать навчання в аспі
рантурах, стануть згодом на
уковими працівниками, ви
хователями майбутнього по
коління.
Відповідальний період роз
почався і для тих, хто зали
шається в інституті, здає
лерехідні екзамени на стар
ші курси.
Розуміючи всю складність
роботи на даному етапі, ко
муністи докладають макси
мум зусиль для того, щоб
студенти завершили сесію
якнайкраще.
Разом з тим, партійні ор
ганізації
живуть також і

днем завтрашнім, спрямову
ють свої колективи на те,
як краще підготуватися до
нового навчального
року.
Зокрема, на цьому тижні
відбулися відкриті партійні
збори машинобудівного ф а
культету з таким порядком
денним: «Завдання колекти
ву на 1981—82 навчальний
рік по дальшому вдоскона
ленню навчально-методичн зі
роботи, впровадженню пере
дових форм і методів нав
чання».
Партійці
енергетичного
факультету на своєму по
рядку денному розглянули
два основних питання: при
йом в члени К П Р С , завдан
ня колективу в новому нав
чальному році по впровад
женню прогресивних мето
дів навчання.
П.

ПАВЛУСЕНКО.

Л І Т Н Я
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА

В інституті триває літня
екзаменаційна сесія. На тре
тьому і четвертому курсах
вона вже закінчилася і сту
денти розпочали виробничу
практику.
Д ля першого і
другого курсів екзамени роз
почалися. В розпалі іспити
в студентів вечірнього і за
очного факультетів.
На знімку: студент Е. В.
Ратинський 1 ЕТП-78 (ве
чірній факультет) складає
екзамен з Т О Е (доцент ка-

федри Т О Е
Г. І. Бонда
ренко).
Доцент Ю . В .. Максимов
(кафедра організації плану
вання і управління енерге
тичним виробництвом) прий
має екзамен в студента за
очної форми навчання А. А.
Малишева, який працює в
Ровенському відділенні зв'яз
ку. Іспит з економіки енер
гетики С Р С Р він склав на
«відмінно».
Фото В. Садловського.

А. ХВИЛЯ,
наш

спецкор.

поріжжі, Ленінграді.
На 1981 рік заплано
вано 39 санаторних п у
тівок, в будинки відпо
чинку — 20, туристич
них — 27 путівок. Нема
обмежень для придбан
ня путівок в спортивнооздоровчий табір В П І,
де до послуг відпочива
ючих — чудова природі,
тиша, чисте повітря. В и 
кладачі і співробітники
мають
можливість від
почити в перші два за
їзди. Табір розширюєть
ся. Д о речі, кількість від
почиваючих в один заїзд

збільшиться
на 40—50
кліматичні ресурси Вінничини. Погано організо
чоловік.
Слід відзначити і ряд
вуються колективні в и їз
недоліків в організаціїди кафедрами, ф акульвідпочинку.
Інформація
тетами на вихідні дні по
про наявність путівок
гриби, ягоди, на рибо
(особливо вихідного дня)
ловлю, а це теж відпо
повільно доходить, а ча
чинок. Заспівувачами в
стіше зовсім не доходить
добрій справі повинні б у 
до кафедр і служб. В ід
ти профорги.
сутній оперативний зво
Розпочалася пора літ
ротний зв'язок кафедраніх відпусток. Місцевий
профбюро-місцевий комі
комітет бажає всім ви
тет. Втрачається багато кладачам і співробітникам
часу на додаткове нага доброго відпочинку.
дування.
О. К У З Ь М ІН ,
Недостатньо використо
голова місцевкому.
вуються багаті природно-

НАШІ УСПІХИ
На
III
з'їзді В Л К С М
В. І. Ленін поставив перед
молоддю завдання — нав
чатися
по-комуністичному.
Комсомольці і молодь на
шого покоління
втілюють
цей наказ в життя.
Виконуючи рішення X X V I
з'їзду К П Р С , студенти ін
ституту взяли підвищені со
ціалістичні зобов'язання під
девізом: «Скласти сесію на
«добре» і «відмінно».

твертого курсів закінчилася
перша в одинадцятій п'яти
річці сесія. Добрими резуль
татами відзначили її такі
групи: 1 Е С С -7 7 — комсорг
М ишалов, 6 ТМ-77 — ком
сорг Слободян, 5 ТМ-77 —
комсорг Герасименко, З РК77 — комсорг Х уд а, З П Ц Б 77 — комсорг
Коломієць.
Комсомольці цих груп скла

ли сесію на «добре» і «від
мінно». Особливо хочеться
У студентів третього і че відзначити студентів Ф АОТа.

Минули роки навчання і
студенти-п'ятикурсники під
бивають підсумки свого нав
чання, й д е захист диплом
них проектів. Державна ко
місія перевіряє професійну
і громадську зрілість моло
дого інженера. Відповідаль
на це справа, як для викла
дачів, так і для студентів.
У святковому вбранні ауди
торії інституту. Як для хлі
бороба жнива — час зби
рання. хлібів, так для сту
дентів захист
дипломних
проектів — це перше випро
бування на зрілість.
Н а знімку: В. В . Часник
(гр. 2 РК-76), староста, від
мінник навчання
захищає
дипломний проект на тему:
«Розробка конструкції при
строїв зв'язку з термінала
ми».

Всі групи третього і чет
вертого курсів факультету
мають в цій сесії стопро
центну успішність.
Підсумки сесії є резуль
татом
напруженої
праці
комсомольського бюро фа
культету. Х ід складання ек
заменів широко висвітлював
ся в комсомольських про
жекторах. Найбільш повна
інформація вміщена в «КГ1»
РТФ . Непогана робота ве
лась штабом сесії на Е Ф .
З першого червня в Інсти
туті почався захист диплом
них проектів. В числі пер

ших захищають свої робо
ти кращі студенти — від
мінники навчання, активісти
громадської роботи. Слід
відзначити відмінний захист
дипломного проекту студен
та Віктора
Кравченка —
голови клубу інтернаціональ
ної дружби.
Ми
пишаємося такими
студентами і певні, що зав
дання, висунуті рідною пар
тією,
будуть
виконані з
честю.

в. конюхов,
студент четвертого кур
су Е Ф .

ВИПРОБУВАННЯ НА ЗРІЛІСТЬ

Як уже писала газета
«За інженерні кадри», в
інституті проводився оглядконкурс на краще оформ
лення кафедри інституту.
Комісія місцевого коміте
ту, парткому і ректорату
в складі О. М. Кузьміна,
С. Г. Лютворта, 3. Я. Гроз
ного, П. М. Котлярова,
Є. С. Васильєва, О. В. Дупляка, М.
Філінюка, А. Г.
Цисар згідно положенню
про огляд-конкурс провела
відповідну роботу, підбила
й°го результати.
Серед випускних кафедр
перше місце присудили
кафедрі ОТ, зав. кафедрою
професор О. П. Стахов,
партгрупорг Н. А. Квітка,
профгрупорг В. А. Лужи
цький.
Друге місце — кафедрі
АІВТ, зав,, кафедрою про
фесор В. Т. Маликов, парт
групорг Л. А. Зотова, проф
групорг Р. Н. Квєтний.
На третьому місці кафед
ра ТСВ, зав. кафедрою про
фесор М. Ф. Друкований,
партгрупорг В. П. Загреба,
профгрупорг І. І. Ільянчук.
Серед
кафедр суспіль
них наук перше місце зайня
ла кафедра наукового ко
мунізму, зав. кафедрою до

цент В. І. Бондар, партгру
порг О. І. Вишневський,
профгрупорг і. В. Хоменко.
Серед
загальноосвітніх
кафедр перше місце посі
ла кафедра іноземних мов,
зав. кафедрою доцент В. В.
Білий, партгрупорг Е. Н.
Кирилова,
профгрупорг
Є. С. Могилевська.
Друге місце присуджено
кафедрі фізвиховання, зав.
кафедрою Я. І. Кулик, парт
групорг 1. П. Рудий, проф
групорг А. Н. Змієвський.
На третьому місці кафед
ра нарисної геометрії, зав.
кафедрою О. М. Кузьмін,
партгрупорг П. С. Ковальченко,
профгрупрг Т. В.
Скорюкова.
Серед загальнотехнічних
кафедр перше місце зай
няла кафедра охорони пра
ці, зав. кафедрою доцент
В. Ф. Кобевник, партгру
порг В. ГІ. Якубович, проф
групорг І. І. Волісов, на
другому місці кафедра ТММ
і ДМ, зав. кафедрою до
цент А. І. Мохнатюк, парт
групорг О. М. Бойцов, проф
групорг А. А. Грудін.
Р. С. УРЛАПОВА,
член виробничої
сії мк.

комі-

Ф ЕЙ ЛЕТОН

Фото В. Садловського.

ДЕ ТИ, ЛЕЛЕКО?
НОВЕЛА

Весна тягнулася до
щовими і прохолодними
днями. Закінчувався кві
тень, і природа чекала
тепла, щоб «вибухнути»
буйним цвітінням, роз
литися морем зелені.
Найменша сестра Оля
щоранку вибігала надвір
і пильно дивилася на со
лом'яний дах. Потім, сум
на і розчарована, повер
талася до хати, де мати
поралася біля печі.
— Ще не прилетіли,
— зітхала вона і сідала
чекати сніданку.
На нашій, вже старій,
дідівській хаті, звили со
бі гніздо лелеки. Кож
ної весни вони приліта
ли сюди, як до власної
домівки.
Важко тепер
пригадати скільки поко
лінь чорногузів вилетіло
з їхньої оселі, яка бу
ла змощена з гілочок
і хмизу, щільно висте
лена мохом, ганчірка
ми і пір’ям.
Нарешті
потепліло.
Під вечір із заходу по
тягнулася темна дощова
хмара. Запахло весною,
парувала земля. І рап
том, з'явившись високо
вгорі і зробивши кілька
кругів, сів на дах леле

ПІДСУМКИ КОНКУРСУ

ПУСТОЦВІТ

Студентка — відмінниця
С . П . Долут успішно захи
стила дипломний проект з
спеціальності електроннообчислювальні-машини. Керів
ник дипломного проектуван
ня д. т. н. професор О. П .
Стахов, голова державної
комісії
д. т. н. професор
М . М . Соломатін (м. М ос
ква).

БЮ 06059 Зам. 2522.

12 червня 1981 року.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И »
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ка. Так у них заведено:
на кілька днів раніше
прилітав
чорногуз, а
після поверталася і во
на.
— Мамо, бусли прилетіли — радісні і збуд
жені, наввипередки вбіг
ли ми в хату, щоб повідо
мити про цю подію.
Посходилися сусіди.
— Дочекалися нарештії — говорили вони, не
мов це приїхали довго
жданні родичі.
Згодом
починалися
весняні турботи: в лю
дей і птахів. Все ставало
на свої місця. Батьки в
полі, ми в школі, а бус
ли летіли на ставок, де
в болоті аж кишіло жа
бами.
В дитинстві я дуже
боявся жаб. Не так бо
явся, як ці булькатоокі,
зелені чи руді з боро
давками і великими ро
тами рептилії, викликали
в мене почуття огиди.
Варто мені було поба
чити жабу, а натомість,
наступити, чи доторкну
тися до неї рукою, як
я з великим вереском,
немов уражений елек
тричним струмом від
скакував, шкіра їжила
ся і на ній густо висту
пали «сироти». Отож я

ніяк не міг збагнути, як
такі по-царськи краси
ві птахи обідають такими
потворами. Крадько,ма
старався підкидати їм в
гніздо хліб, шматочки
сала чи м'яса. Але бус
лам були більш до впо
доби
болотяні «делі
катеси».
Йшли роки. Люди по
чали жити краще. Ось і
мої батьки вирішили
будувати нову хату на
місці старої. Як бути з
буслами? Дуже нам не
хотілося образити птахів.
Навіть
хлопчаки-розбишаки, які дерли гніз
да горобців і різних
дрібних пташок, стріля
ли в них з рогаток, не
сміли
навіть
словом
скривдити лелек. Граці
озний птах викликав у
них захоплення, в свідо
мості кожного жевріла
вдячність буслам за їх
ню появу на світ. Бо в
дитинстві ми вірили, що
нас приніс лелека. На
той час в кожній сім'ї
було по п'ятеро-шестеро дітей.
— Доведеться тоб'і,
Василю, верхівку груші
зрізати, он з тієї, що за
хатою. Прикріпи старе
колесо і там розмісти
гніздо, — порадив дід
Хома батькові.
Так і зробили. А на
ступної весни потерпали:
чи зрозуміють лелеки
наш задум, адже не хо
тілося
розлучатися з

рідними для нас сусі
дами. А коли бусли по
вернулися з вирію, пе
ресклилися на нове міс
це.
З роками відлітали з
гнізда все нові й нові
покоління. В ставку ста
ло мілко. Давно вису
шили болото, розорали
луки. Село змінило свій
вигляд. Роз'їхались і ми,
хто куди.
— Не прилітають біль
ше боцюни, — зітхає
мати. Ось вже кілька
весен чекаємо, виглядає
мо з півдня, а вони не
летять.
— Де наші бусли, —
бідкаються, хвилюються
сусіди.
— Мабуть,
загинули
десь, небораки, бо вже
такий вік настав, як ка
жуть, технічного прогре
су. В ньому стало тіс
нувато для людини і
природи, — філософст
вує дід Хома.
— Не летять до нас
лелеки, менше і дітей
в дворах стало, — іро
нічно жартує баба Ка
терина.
Виглядають люди ле
лек, пригадують різні
історії, думають і пере
живають за них, як за
близьких людей. Бо в
кожного з нас залиши
лася в серці пам'ять про
них. Лелеки нагадують
нам про дитинство.
В. ОСІПЧУК.

Н а першому курсі радіо
технічного факультету В о
лодимир Олексієнко, як то
кажуть, став «своєю люди
ною» з першого дня. Атле
тично складений, не курящий, не питущий — бути
йому фізоргом групи.
Збігали місяці, з’явились
перші оцінки. Він, хоч зі
рок з неба не хапав, але
й задніх не пас — вчився
задовільно. Щ оправда, від
щирої допомоги товаришів
не відмовлявся. І той, хто
робив Володимиру
таку
послугу, був у нього в по
шані:
— Ти, старий, нікого і
нічого не бійся, цілком мо
жеш покластися на мене.
— І показував
прийоми
з боротьби. — Тепер розу
мієш, з ким маєш діло?
— Розумно, — кивав той.
За якийсь тиждень «ста
рий друг» забувався,
бо
на горизонті з'являвся ін
ший, який допоміг витягну
ти на трояка наступний пред
мет.
Згодом
вималювалась у
Володимира зайва звичка:
швидко
запалюється
без
будь-яких на те причин, мо
же наговорити товаришеві
грубощів, не зважаючи на
те, хлопця образив чи дів
чину.
— Ти, шановний, не за
бувайся, — намагалися зро
бити йому зауваження.
— М ож е, на комсомоль
ські збори витягнете, трош
ки повиховуєте,
ідейності
підкинете?
Спробуйте, —
показував кулаки. — Вона,
між іншим, давненько в ме
не сверблять...
— А ти, до всього, ще й
нахаба!
Н а жаль, на цьому про
цес виховання в колективі
групи завершувався. З ухв а
лість Олексієнка віднесли
на рахунок жартів і на цьо
му — крапка.
Ніхто не
звернув уваги
і на таке: одного разу В о
лодимир примусив товари
ша, щоб той віддав йому
ключ від
кімнати, в якій
студенти зберігають радіо
деталі. Врешті-решт, тут ні
чого такого немає — май

бутній радіоінженер, як і всі
вони, цікавиться корисною
справою. Але транзистори,
резистори, різні конденсато
ри — придбані товариша
ми за власні кошти, і брати
їх кому завгодно, мабуть,
заборонено...
Все це «пустощі дитячі»
порівняно з тим, що тра
пилось в групі на останньо
му п'ятому курсі — перед
захистом диплому: в Юрія
Лапикова пропала магнітола! Д р узі вирішили допомог
ти йому; працювали у віль
ний від навчання час, роз
вантажували вагони. І коли
зібрали карбованців двісті
(магнітола коштує триста),
трапилась ще одна надзви
чайна подія. В Сергія Саса
хтось поцупив
вазу. Цю
звістку Володимир Олексі
єнко зустрів печально, — в
кращого
друга трапилось
горе!
— Нічого,
Сергійку, —
підбадьорював
Олексієнко.
— Знайду, з-під землі ви
копаю. Тоді вже потішусь
над злодієм! — стискав ку
лаки. ,
Тим часом хлопці виріши
ли перевірити кожну кімна
ту, особисті речі всіх. Олек
сієнко враз пополотнів:
— Н е дозволю
нишпо
рити в тумбочці і в ліжку!
— промовив погрозливо.
— А ти в нас не виняток...
...Н а комсомольських збо
рах він заперечував пред’яв
лене звинувачення. А , між
тим, магнітолу знайшли в
його тумбочці, вазу встиг
збути за тридцять карбо
ванців. Нарешті зізнався:
— Карайте! Тільки не вик
лючайте з комсомолу, доз
вольте захистити диплом.
Нічого йому не «дозволи
ли». В лавах комсомолу та
кому не місце. З інституту
відчислили
А якби не зуміли знайти
винного? Хто прийшов би
в трудовий колектив?

М. АНДРІЙЧЕНКО.
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ЛІТНЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА
(ФОТОРЕПОРТАЖ)

Грунтовне засвоєння програмного матеріалу по іс
торії КПРС показав староста групи 1-АТ-80 В. Коровянко.
Доцент кафедри історії КПРС Б. А. Вальчук задоволе
ний відповіддю студентів, які добре вивчили матеріа
ли XXVI з ’їзду КПРС, вміло використовують їх поло
ження на екзамені.

НАВЧАННЯСПРАВА ДЕРЖАВНА
Ось і закінчилася екза
менаційна сесія для студен
тів третіх-четвертих курсів
ІБФ. Нині вони проходять
виробничу практику на ба
зових підприємствах міст
республіки, а також Віль
нюса, Ленінграда і Москви.
Відшуміли бурхливі дні
екзаменів. Які ж вони по
казали підсумки? Хочеться
перш за все відзначити ви
сокий рівень знань студен
тів, організованість і сум
лінність. Так, на четверто
му курсі, тих хто склав се
сію тільки на «добре» і
«відмінно», 108 чоловік з 150.
А якщо врахувати, що на
курсі відсутні ті, хто вчить
ся тільки на трійки, то мож
на судити і про високий
рівень викладання з боку
кафедр ПЦБ, ТБВ, БК і про
роботу
партійної
групи,
комсомольської і профспіл
кової організацій. Непогані
також справи і на третьому
курсі.
Відзначаючи з позитивно
го боку студентів четвер
того курсу, особливо хо
четься
відзначити
групу
З-ПЦБ-77 староста Ігор Кревський. Ось уже чотири ро
ки ця група показує зраз
ки комуністичного ставлен
ня до навчання. Тут відсут

ні двійки, немає порушень
трудової дисципліни. В гру
пі 14 відмінників з 26 чоло
вік,
шість — вчиться на
«відмінно»
та
«добре» і
тільки 6 чоловік має по од
ній трійці. Висока і громад
ська
активність
студентів
групи. Наприклад, Ігор Антонік ленінський стипендіат,
депутат районної Ради на
родних
депутатів,
Ольга
Міляєва — член
райкому
комсомолу, Ігор Креївський — партгрупорг курсу.
Таких прикладів в групі ба
гато. Безумовно, що вели
ка заслуга в цьому і настав
ника доц. М. А. Клименка,
який віддає студентам сзої
знання й вміння.

гід та інші. Робота з цією
групою проводиться вели
ка і з боку кафедр факуль
тету, партійної і комсомоль
ської організацій, а наслід
ки незначні. В цій групі ли
ше три відмінники з 29 чо
ловік. Решта вчиться на
трійки. Візьмемо, приміром,
Василя Малоголовця. Ось
уже три роки юнак вчиться
тільки
на «відмінно». На
третьому курсі він протя
гом року працював на бу
дівництві житлового будин
ку
інституту, а вечорами
ходив на лекції, складав
практичні
завдання. Крім
того,
Василь член комсо
мольського бюро факуль
тету, зайняв перше місце в
республіканських змаганнях,
організованих
ЦК ЛКСМУ
на «Кращого по професії»,
у вільний час він пише вір
ші. Василеві лише двадцять
років. Так що немає під
став
говорити про якісь
труднощі в навчанні. Все ви
рішує наполегливість, орга
нізованість і працьовитість.

курс. Елементарна відпові
дальність, неорганізованість
—- це все, що вони «прид
бали». Всі в групі 4-ПЦБ-78
(староста Н. Перевертень)
розуміють, що цим юнакам
не місце на студентській
лаві, але коли доходить до
виключення їх з числа сту
дентів, всі йдуть за відо
мим принципом: «моя ха
та з краю». Ось так і тер
пить група три роки студентів-нероб. А якщо взя
Староста Є. Лотоцька, комсорг Б. Гринішин з групи
ти моральний фактор, то
слід відзначити,
що такі І-ПЕ-80 склали іспит з фізики на «відмінно». Екзамен
«гвоздецькі» впливають не приймає доцент В. В. Чижик.
кращим чином на мікро
клімат в групах, розповсюд
жують
дух байдужості за
стан справ у колективі.
Це
щодо
позитивного
Громадськості факульте
досвіду. Але є й негативні
ту та й інституту необхідно
явища. Візьмемо групу тре
давати рішучий бій тим, хто
тього курсу З-ПЦБ-78 ста
ухиляється від громадської
роста Василь Веремчук. За
праці,
не проявляти при
рівнем підготовки студенти
цьому
сентименталізму і
цієї групи одні з кращих на
не шукати різноманітних за
курсі.
Але
низький
рі
слуг батьків, аби залишити
вень
р о б о ти
комсогоре-студента
в інституті.
мольської
орга н і з а ц і ї
Навчання — справа держав
(комсорг Ігор Хоменко), і
Що
можна сказати про на і підходити до цього по
як наслідок — низька гро
мадська активність студен таких студентів цього ж кур трібно по-державному, потів, обстановка терпимості су, як Сергій Гвоздецький партійному.
до тих, хто вчиться посеред і Олег Кихтянин? Це постійні
ньо. Це В. Величковський, «двійочники», яких ледве
Ф. джос,
А. Крес, І. Подтьолков, Г. Ре- «перетягають» з курсу на
заступник декана ІБФ.
Знання хімії для технологів машинобудування віді
грає немаловажну роль. Добре засвоїли програму курсу
студенти Г. Шлапак, О. Заїка (група 4-ТМ-80). Доцент
очолюваний Л е н ін с ь к и м мольського активу факуль Л. І. Скрипник і асистент Н. П. Красиленко (кафедра
стипендіатом, кандидатом в тету, серед яких слід від хімії) приймають екзамен.

ВИРІШАЛЬНИЙ ЧАС
Відповідальні
завдання
поставила партія і уряд
перед вищою школою — го
тувати для народного гос
подарства нашої країни спе
ціалістів високої кваліфі
кації. Натхненні рішення
ми XXVI з’їзду КПРС, ви
кладачі
і співробітники
нашого інституту доклада
ють максимум зусиль, щоб
успішно їх втілити в життя.
Певний вклад в рішення
цих завдань вносять про
фесорсько - викладацький
склад і студенти радіотех
нічного факультету.
Де
канат, партійна
організа
ція спланували свою робо
ту так, щоб досягнути мак
симальних позитивних ре
зультатів.
Тепер настав час підбили
підсумки
зробленої фа

культетом роботи за нав
чальний рік. Літня екзаме
наційна сесія дасть мож
ливість відповісти на ба
гато запитань. Перш за
все, як краще і результа
тивніше
планувати на
вчальний процес? Сесія про
ходить чітко і організова
но. Працює
комсомоль
ський прожектор,
який
очолює
студент другого
курсу
Віталій
Томчук.
«КП» постійно інформує
студентів про результати
екзаменів.
Випускається ф а к у л ь тетська газета «Радіотех
нік», і фотогазета, де ці
каво і захоплююче розпові
дається про різні сторони
життя студентів.
Керує
цією роботою штаб сесії,

члени КПРС,
студентом
п’ятого курсу Олегом Гунченком. Штаб оперативна
опрацьовує
інформацію,
яка поступає з сесії і від
разу приймає рішенця по
усуненню недоліків.
Велику роль по успішно
му проведенню сесії відігра
ють консультаційні пунк
ти, організовані комітетом
комсомолу факультету в
студентських гуртожитках
№ 3 і № 4.
Попередні підсумки се
сії дали вже перші
ре
зультати: у с п іш н іс т ь к а
третьому курсу складає 96,5
процентів,
якість
55,1
процента. На четвертому
курсі успішність — 92.5
процента, якість 75,7 про
цента
Добрими
результатами
порадували члени комсо

П ед а го гіч н и й загін д іє
Педагогічний загін шефів
— виробничників і студен
тів у школі — справа нова,
тому багато в чому членам
загону
доводиться
бути
першовідкривачами.
Що ж потрібно для того,
щоб педзагін був бойовим,
дійовим, щоб школа відчу
ла його необхідність? Перш
за все — бажання працю
вати, виховувати
інтерес
до дитячих проблем, а го
ловне — любов до них
Раніше кожний вожатий
працював, як кажуть, на

свій власний страх і ризик.
Одні організовували дітям
екскурсії, інші допомагали
проводити збори,
гуртки,
вечори відпочинку. Але ці
заходи були різноманітні і
нерегулярні, що не завжди
було зручним для школярів.
Учителі вважали, що ми
повинні підміняти піонер во
жатих і комсомольських ва
тажків. Але педзагін ні в
якому разі не повинен цьо
го робити. Шкільні органі
зації повинні бути
само
стійними, вирішувати окре

мі проблеми при нашій до
помозі.
Тепер наша робота на
лагодилась. Школярі прий
мають нас з радістю, иедколектив школи також че
кає наших зустрічей. За пе
ріод роботи ми зрозуміли
головне: кожна нова зустріч
з учнями — це нові питан
ня, нові відкриття,
нові
проблеми.
Одна з них—так звані
«важкі» підлітки, з цими ді
тьми працюємо індивідуа
льно. За кожним підлітком

значити комсорга третьо
го курсу А. Грищенка, ком
сорга
четвертого
курсу
А. Кувана.
Однак, є студенти, які
цілком ще не усвідомили
важливості завдань,
що
перед ними стоять. Скажі
мо, Жарминський, Іващенко, Перов, Грамушко1, Лобанов, Курносенко, Бобин,
Вербицький та інші отри
мали на екзаменах двійки.
Це свідчить про те, що
ці студенти не усвідомили
своєї відповідальності пе
ред колективом факульте
ту, перед своїми товариша
ми, врешті-решт, перед влас
ного совістю.
Студент-заочник з Калинівського управління сільсь
Н. КОВАЛЬЧУК,
кого господарства А. П. Бойлема (1 група ЗТФ) складає
викладач кафедри філо
екзамен з математики старшому викладачеві кафедри
софії, заст. секретаря
вищої математики Б. С. Гризі.
комсомольського бюро
РТФ.
Фото В. Садловського.
закріплений член педзагону, який приходить до ньо
го на заняття, допомагає
готувати уроки. Більшість
з «важких» стали активно
відвідувати різні
гуртки,
краще навчатися. Якщо ді
ти зайняті цікавою спра
вою, то правопорушенням
немає місця. Підлі гни енер
гійний народ, важливо ті
льки вчасно спрямувати їх
в потрібне русло, виховува
ти в них почуття відповіда
льності і доброти.
Діти тягнуться до вас,
цікавляться справами у ін
ституті і на заваді. Особ
ливу
увагу
приділяємо
старшокласникам. Вони ча

сті гості в нашому інститу
ті, з ними проводиться про
форієнтація, тому не випад
ково, що багато
десяти
класників по
закінченню
школи вирішили вступами
в наш вуз.
З учнями молодших кла
сів працювати також
на
менш цікаво. Адже в них
стільки «чому», стільки ці
кавих пропозицій, що із за
доволенням віддаєш їм свої
знання і вміння.
Шефи — виробничники
подарували школярам апа
ратуру для ансамблю, сту
денти допомогли її відре
монтувати, налагодити
Студенти
енергетичного

факультету запропонували
школярам організувати дискотеки. Діє гурток «Н іш
ленінський комсомол», май
бутні інженери
беруть
участь в засіданнях коміте
ту комсомолу школи, чита
ють лекції, проводять тема
тичні вечори, вечори відпо
чинку.
Хочеться вірити, що на
ша дружба з школярами
буде міцніти, а тих школя
рів, які стануть студентами
нашого інституту, ми обо
в'язково зарахуємо в наш
педагогічний загін
«Това
риш».
С. ГРИЩЕНКО,
студент 4 курсу
ЕФ.
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— «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

О Л І М П
С п о р т и в н а с т о р ін к а ,
ВИДАЄТЬСЯ КАФЕДРОЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ВИХОВУЄМО ЗАГАРТОВАНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Партія завжди приділяла
особливу увагу всебічному
вихованню молодих будів
ників комунізму, і, зокре
ма, розвитку фізичної ку
льтури у вищій школі.
В
нашому інституті ця робо
та ведеться на високому
навчально-методичному рів
ні, використовуються досяг
нення наукових досліджень,
найновіші форми і методи
навчання і виховання.
Як результат цього, за
останні роки значно підви
щилась успішність студен
тів, якість підготовки моло
дих спеціалістів. Помітний
вклад в цю важливу спра
ву внесла кафедра фізич
ного виховання і спортив
ний клуб
Ректорат, партком, комі
тет комсомолу,
профком
розглядали фізкультуру
і
спорт
як
один з
го 
ловних важелів у
повсяк
денній роботі. Тренування,

участь в спортивних
зма
ганнях за збірну команду
факультету,, інституту
—
все це в кінцевому резуль
таті відточує в свідомості
студента почуття відповіда
льності, колективізму,
ак
тивну життєву позицію.
Нині залишає стіни рід
ного інституту новий загін
молодих спеціалістів.
Се
ред них більше дев’яносто
процентів — значкісти все
союзного комплексу «Гото
вий до праці і
оборони
СРСР», більше
тридцяти
процентів спортсмени-розрядники, інструктори
на
громадських засадах та суд
ді з спорту. Також члени
збірних команд
області,
добровільного
спортивно
го товариства «Буревісник»,
десятки
майстрів
спорту
СРСР.
Як
правило,
більшість
з них прийшли в спортивні
секції інституту, не маючи

розрядів, і завдяки напо
легливості тренерів, праг
ненню учасників секції, зо
ни від новачків пройшли
складний шлях до майстрів
спорту. Серед них
Олек
сандр Басула,
Володимир
Карнаух, Микола Воловик,
Наталія
Кукуруза.
Успіш
но поєднуючи навчання
з
заняттям спортом
багато
студентів, як правило, нав
чаються «добре» і «відмін
но». Всі ці роки поруч з
ними були
кваліфіковані
наставники — викладачі
і
тренери кафедри фізвиховання. Техніка, прийоми з
різних видів спорту і част
ка серця кожного з них —
такий шлях пройшли нині
відомі спортсмени Інститу
ту. Тут вони навчилися чес
но жити, шліфувалась їхня
ідейна переконан:сть, од
не слово, вчорашні новачки
стали гідним поповненням
великого загону інженер

ДЕРЗАННЯ

І РАДІСТЬ, І СУМ

На килимі я і мій су
перник. Чемно вітаємось за
всіма правилами і присту
паємо до праці. Боротьба
— вид спорту індивідуаль
ний. Тут надія лише на са
мого себе. Не допоможе ні
тренер, ні
вболівальники,
коли ти в чомусь відчува
єш «слабину».
В стінах рідного інсти
туту відчув важливість за
нять спортом. Потім, коли
залишаються позаду трену
вання, виступи на змаган
нях різних рангів, прихо
диш в навчальну аудито-.
рію, відчуваючи надзвичай
ну легкість у всьому — там
ти переміг і тут перемо
жеш.
Минають роки, ми дорос
лішаємо, загартовуємось і
розуміємо, що викладачі і
товариші, і спорт — все це
єдине ціле,
нероздільне.

Завжди дерзати, ставити пе
ред собою намічену мету
допомагає нам фізична ку
льтура. Але спортсмен по
винен пам'ятати про дуже
важливий принцип: дерзаю
чи не вихваляйся. Тоді пе
ремога на твоєму боці.
Володимир КАРНАУХ,
машинобудівний факу
льтет, майстер спорту
СРСР з боротьби сам
бо.

ПОЧУТТЯ
ДРУЖБИ

Надовго залишаться в
згадці лекції і практичні,
курсові і лабораторні роботи. Запам’ятаються
про
ведені вечори відпочинку,
турпоходи, поїздки на зма
гання. Я задоволена, що
в
інституті знайшла справж
ніх друзів, які допомагали
мені в навчанні, займати
ся спортом. Вони залиши
ться в моїй пам’яті.

БЮ 01618.

Зам. 2593.

них кадрів країни.
З теплом
відгукуються
випускники-спортсмени про
своїх наставників, вислов
люють щиру й
безмежну
вдячність старшим викла
дачам кафедри
фізвиховання П. Т. Забеліну, П. П.
Турлюку, М. П.
Орлову,
0 . Н. Пошановій; тренерам
на громадських
засадах,
майстрам спорту СРСР В. Л,
Лацкій, (стрільба з луку),
1. І. Іванову
(бадмінтон),
аспіранту Ю. І. Муляру та
іншим.
Ми прощаємось з моло
дими людьми, які внесли
великий вклад в розвиток
фізкультури і спорту в на
шому інституті, бажаємо їм
високо нести славні спор
тивні традиції в тих тру
дових колективах, де вони
працюватимуть.
В. ОЛІЙНИК
заступник голови спор
тивного клубу.

найдорожчий здобуток. Га
даю, що і по закінченню
інституту ми з ними зали
шимося вірними друзями.
Проблеми поєднан н я
навчання із заняттям спор
ту в мене не виникало. Я
навчилася планувати і ра
ціонально використовувати
свій вільний час, бути ви
могливою до себе. Спорт
допоміг мені зміцнити здо
ров’я.
Не треба боятися труд
нощів, брати близько до
серця дрібні невдачі. Як
що ви займаєтесь спортом,
то будьте щирі і вірні йо
му, як найкращому своєму
другові.
Тетяна ВАСИЛЬЄВА,
ФАОТ, перший розряд
з бадмінтону.

Непомітно пролетіли ро
ки навчання, наповнені сту
дентськими турботами. За
лишаться в пам'яті захоп
люючі враження про нав
чання, відпочинок,
спорт.
На серці радість і задово
лення, що досягнув певний
рубіж в житті, і сум р о з
лучення з друзями,
про
щання з інститутом. Те, що
було в стінах «альма мате
рі», вже більше не повто
риться. Тут пройшли мої
кращі роки.
Нелетко поєднувати нав
чання і тренування. Але ці
речі взаємнообумовлені. Бо
фізична підготовка дає нас
нагу для успішного
нав
чання. Заняття спортом ви
ховало в мені упевненість,
загартувало волю, цілеспрямованність. А ці якості,
д о речі, необхідні як сту
В нашому інституті я
вперше став серйозно зай
матися спортом, який вніс
в моє життя багато радіс
них і незабутніх
хвилин.
Тут я зустрів справжніх ен
тузіастів спорту. Це викла
дачі кафедри фізвиховання
на чолі з зав. кафедрою
Я. І. Куликом. Завдяки йо
го ініціативі і наполегливзсті ми маємо відмінний
стадіон «Олімп», базу від
починку на березі Південно
го Бугу (село Степашки),
відновлюючий центр в ін
ституті та інші спортивні
споруди.
Мені п'ять років довелося
тренуватися у Ольги Ми
колаївни Потапової, вона
допомогла не тільки стати
спортсменом, але навчила
цінувати людські якості. Ве
лике їй спасибі!
Спорт вносить в життя
студента певний ритм, до
повнює життя багатим зміс
том, приносить задоволен
ня.
Спортсмени - початківці,

НАДІЙНИЙ ПОМІЧНИК
Незабаром отримаю дип
лом інженера-радіотехнїка.
Збудеться давня мрія, до
якої йшов довгих п'ять ро
ків. Тернистий це шлях. Ра
зом з тим і навчався, і зай
мався спортом. Отже, час,
що пройшов у вузі, пам’ят
ний назавжди.
Зізнаюсь, не віриться,
що вже настає той період,
коли кожна аудиторія, ла
бораторія, всі коридори,
стіни інституту — стають
дорогими, як ніколи раніше.
Це настає час прощання, а
він, як завжди, сумний, до
глибини душі тривожний.
Тут залишаються мої нас
тавники, вони формували в
мені свідому особу, май
бутнього спеціаліста. І не
хай їм щастить на ниві вик
ладацькій, на кмітливих і
здібних майбутніх студен
тів. Щастя і добра вам!
В секції стрільби з луку
почав я займатися по за
кінченню першого курсу. А

норматив майстра
спорту
виконав у 1979 році.
Майбутньому спортсмену:
без вагань записуйся
в
улюблену секцію і тренуй
ся. Це дасть можливість поліпшити і здоров'я і нав
чальний процес, бо спорт
надійний помічник.
Микола ВОЛОВИК,
радіотехнічний факуль
тет, майстер спорту з
стрільби з луку.

ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ
П'ять років навчання, ма
буть, ніколи не забути. Са
ме тут вперше в житті від
чув, якою складною і важ
ливою для людини є нау
ка, її розвиток, що в кінце
вому результаті становить
бурхливий технічний про
грес.
Однак було б просто не
можливо уявити студенто
ві буденне життя без за
нять спортом. Ніхто не по
вірить, що я особисто роз
почав свою спортивну «ка
р'єру», як то кажуть, з ну
ля. Але ж треба звернути
увагу на старших товари
шів, які виходять на килим,
і так славно кладуть один
одного на лопатки... Запи
сався в таку секцію і я.
Нам'яли мені боки хлопці!
Думав, більше не прийду.
І приходив з
синцями,
тренувався, скреготав зуба
ми. І все це даремно не

проходило — з'явилась жа
доба до перемоги, будь-що
покласти суперника на ло
патки, потім ще одногоі
ще... Скажу відверто, спорт
мені допоміг досягнути ме
ти, краще зорієнтуватися в
навчанні.
Олександр БАСУЛА,
енергетичний
факуль
тет, майстер спорту з
боротьби с а м б о . ДЗЮ-ДО.

М‘ЯЧ НАД СІТКОЮ
денту в навчанні, так і май
бутньому спеціалісту в ро
боті.
Хочеться побажати
но
вачкам вірності в дружбі і
нових рекордів у спорті.
Михайло БОНДАРЕВ,
енергетичний факультет,
перший розряд з лег
кої атлетики.

ПОЧАВ
З „НУЛЯ“

Волейбол — гра красива.
Тут можна побачити еле
менти гімнастики, пласти
ки,
надзвичайно
цікавої
рухливості. Але цей
вид
спорту, як і всі інші, ви
магає постійної, напруженої
праці,
Завершується
тренуван
ня, команда виходить на
невеличкий майданчик, ок
реслений білими лініями, а
попереду — сітка. Вона, як
своєрідний кордон...
І ось в повітрі з'явився
м'яч.Його треба не просто
перебити на майданчик су
перника. М'яч
необхідно
видати на відповідну висо
ту над сіткою і потім на
падаючий в рвучкому стриб

Ш лях

пам ятайте, що тільки пов
сякденна напружена праця
в навчанні і спорті робить
людину гармонійно розви
нутою, високо організова
ною, активною в громадсь
кому житті.
Віталій БОГДАН,
енергетичний
факуль
тет, перший розряд з
легкої атлетики.

ку сильним ударом досягає
мети. Однак суперник за
допомогою захисту
може
не допустити цього, і м'яч
знову з'являється над сіт
кою. І тоді уже «противник»
наносить шалений удар, І
так безкінечно: м'яч пірнає
на підлогу, здіймається до
гори, знову щезає, тільки
від цього майки у спортсме
нів зволожуються солоним
потом...
Спорт завжди був для лю
дини гідним помічником у
здоров'ї, навчанні,
житті.
Нехай вічно живе спорт!
Валерій ВАЛЕВИЧ,
ФАОТ, перший розряд
з волейболу.

д о п ‘є д е с т а л у

Враження від навчання
в інституті прекрасні. А го
ловне в тому, що тут я по
чала займатися одним
з
найцікавіших видів спорту
— стрільбою з луку. Шлях
до майстра спорту був не
легким. Саме тому дорога
мені кожна перемога. Крім
того, багато побачила но
вого, побувала в багатьох
містах України та
інших
республік,
познайомилася
з цікавими людьми, знайш
ла справжніх друзів.
Займаючись спортом,
я

навчилася раціонально ви
користовувати своє дозвіл
ля.
Отож хочеться побажати
новачкам, щоб вони, перш
за все, навчилися раціона
льно використовувати свій
час.
Наталя КУКУРУЗА,
ФАОТ, майстер спорту
СРСР з стрільби з лу
ку.
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ЛІТНЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНА

РАДІСТЬ ВИКЛАДАЧА

П А РТІЙ Н Е Ж ИТТЯ

ІДЕЙНИЙ ГАРТ
КОМУНІСТІВ
Минулого
тижня комуністи адміністративно-управ
Саме
таких
принципів
лінської парторганізації на своїх зборах підбили
підсумки навчання в мережі партійної освіти, обгово дотримуються пропагандис
всі
рили завдання на новий навчальний рік. З доповіддю ти, політінформатори,
виступила завідуюча бібліотекою М. П. Афанасьєва. комуністи партійної органі
зації.
Вони , —
надійний
У Звітній доповіді X X V I на і політична. Отже, арсе авангард теоретичної підго
з'їзду К П Р С
підкреслюва нал засобів інформації зна товки безпартійних товари
шів.
лось, що останнім
часом чно розширився.
Разом з тим, треба вра
змінились умови, в
яких
Завершився
навчальний
ми живемо. Радянські лю ховувати те, що зросла ак рік в системі марксистськоди збагатили, свої
знання тивність пропаганди з беку ленінської освіти. Він був
в різних аспектах багаго- нашого ідейного противни початком великої
роботи
гранного життя, стали полі ка, який всіляко намагає по пропаганді величних на
свідо креслень X X V I з'їзду пар
тично зрілими, добре орієн ться вплинути на
туються в питаннях внут мість радянських людей.
тії.
Виходячи з цього,
вся
рішньої і зовнішньої полі
Протягом року
кращих
тики партії. Разом з ним наша ідейно-виховна робота успіхів домоглись керівники
зростають духовні потреби, повинна проводитись ж ва
загальних теоретичних семінарів 3. Я.
як комуністів, так і безпар во, цікаво, без
Коряцька,
фраз,
набору
прописних
іс Грозний, Н . І.
тійних. Яскравим свідчен
Р. С . Урлапова. Семінарсь
ням цьому є те, що в нашій тин, в постійному зв'язку,
кі заняття проводились
в
багатонаціональній
країні спрямованому на вирішення
трьох групах.
Проходили
актуальних
завдань,
нак
щорічно видається 380 мі
вони організовано, на висо
льйонів примірників
газет реслених партією.
кому ідейно - політичному
та журналів, майже в кож
Наша пропаганда не по рівні. Як завжди, активіс
ній квартирі спалахує го винна обходити так звані
лубий екран телевізора, мі гострі кути, уникати склад тами були комуністи: В. Я.
льйонними тиражами дру них проблем, а навпаки — Сумін, В. Г. Радостєв, М . А.
давати на ті чи інші пи Булгаков, В. П . Киолицнн
кується різна література,
тому числі художня, партій тання конкретну відповідь. М . В. Архипов, М . Д . Ве

доля
НАРИС

До цієї знаменної події
він готувався з помітним
хвилюванням. І ось тепер,
відчиняючи двері інституту,
так себе почував, ніби ні
коли не розлучався з рід
ним факультетом,
якому
виповнюється п'ятдесят. Все
тут нагадує студентські роки,
і ти серед цього різного
лосого потоку стаєш на
якийсь час юним...
Чекав, коли, нарешті,
і
йому дадуть слово Багато
сказано про викладачів, про
методи навчання, але такої
думки ще ніхто не висло
вив:
— Може, декого

здивує,

— почав Огородников, —
однак те, що філіал науко
вої Томської школй меха
ніків знаходиться у Вінни
цькому
політехнічному, —
цілковита правда.
Він таки не лукавив, бо
серед колишніх випускний
ків з Томського політеху в
нашому інституті працює
чимало здібних фіхівців.
Серед них декан машино
будівного факультету Юрій
Михайлович Дівеєв, завіду
ючий кафедрою технології
і автоматизації машинобу
дування Ігор Абрамович
Немировський, завідуючий
кафедрою металорізальних
верстатів Юрій Якович Ко
місаренко.
Патріарх технічних наук
— так називають Олексан
дра Мінєєвича Розенберга
— вислухавши виступ свого
молодого колеги, весело
розсміявся.
Потім потис
руку Огородникову, додав:
— А ти молодець, Віта
лій Антоновичі Забив усім

нам по цвяшкові: маю на
увазі «Філіал наукової шко
ли...». Ми, бачиш, розлеті
лись в різні інстанції, пра
цюємо кожен над «своїми
проблемами», а ви у Він
ниці все це — колективно...
Дуже правильно.
Олександр Мінєєвич струн
кий, високого зросту, голос
його лунає бадьоро, помолодечому запально Ко
жен рух, жест, слово, про
мовлене ним, свідчить Про
невичерпний запас енергії,
а йому вісімдесят минає...
Вчений теж був гостем, а
раніше засновував тут ка
федру металорізальних вер
статів і різання металів.
— Просять на трибуну,—
каже Олександр Мінєєвич,
звертаючись до Огородникова, і додає жартома: —
Не дадуть з людиною по
балакати. Вітаю тебе, до
рогий друже Адже ти став
доктором наук в свої сорок,
а мені он уже скільки... Але
тільки замислись на хвили
нку, колего: два вчених,
один піднявся до горизонту
і спускається тихенько зго
ри, другий робить
перші
кроки на цю гору. Здорово,
чи не так?!
— Дякую,
Олександре
Мінєєвичу, за віру.—Той ро
бить крок до трибуни, пи
льно вдивляючись в обличчя
Огородникова:
— Що значить — дякую?
Я завжди був упевнений в
тобі, сину мій.
Огородников
тихенько
вмощується на стілець. «А
могло статися, що ти не
дізнався б про цей чарівний
і,
воднораз,
жорстокий

селов,
В. І.
Коваленко.
Грунтовні знання показали
безпартійні: В . І. Дерев'ян
ко, Г. Н . Комісаренко та
інші (пропагандист Р ,
С.
Урлапова).
В групі бібліотеки (про
пагандист Н . І. Корицька)
варто
відзначити
таких
слухачів, як Н , Ф.
Герасимчук,
Є. Н.
Каптенл,
Т. М . Меркулову та інших.
В групі
пропагандиста
3. Я. Грозного грунтовною
підготовкою знань відзна
чились 3. А .
Безмощук,
Н. Д . Бараєва, Р . А .
Гунас, І. Т. Іващенко та інші.
Незабаром новий навча
льний рік. Пропагандистам
усіх груп необхідно зазда
легідь підготуватися до ці
єї важливої роботи. Н ада
ти слухачам відповідну до
помогу у вивченні важли
вої програми партії,
яку
накреслив історичний X X V I
з'їзд.
П. П А ВЛУСЕН КО .

НАШІ НАУКОВЦІ

білий світі», і пам'ять по
несла його у дитинство,
пригадав розпачливу
ро
зповідь матері.
...Над містом Рені Оде
ської області в жорстокому
двобої зіткнулися два лі
таки, «прошиваючи» один
одного кривавими трасами
куль. Потім ворожий літак
потягнув за багряний ве
чірній обрій чорний шлейф
диму.
Офіцер Червоної Армії
Антон Євсеєвич Огородни
ков дочекався, поки дру
жина вилізе на кузов авто
машини,
потім обережно
подав їй два живих єства:
однорічну Валентину і його,
двомісячного Віталика.
— Прощавай, Зоя, доби
вайся з дітьми в Казахстан.
— А що буде з тобою,
Антоне?
Він уже не чув її голосу,
крокував
бруківкою. Не
відав, що наступного дня
ешелон, в якому була дру
жина, потрапив під град
бомб і куль. їх сипали на
голови беззахисних людей
ворожі
літаки.
Пожежа,
дитячий вереск і тиша...
Мати опритомніла в кіль
кох метрах од понівеченого
вагону,
пригорнувши до
грудей немовлят, лише те
пер зрозумівши, що її ви
штовхнуло крізь вікно. Ця
обставина була порятунком
для неї, для дітей. Всі інші
замовкли навіки...
Довгих три місяці доби
ралася до призначеного
місця, чекала вісточки від
чоловіка, а він не писав.
Лише через тривалий час
розшукав рідних своїх. По
тім була довгожданна пе
ремога. І сім'я Огородникових зустріла її в місті
Усть-Каменогорську.
Які швидкоплинні роки!

Вчора бігав з такими, як
сам, кохаючись у босоно
гому дитинстві, а сьогодні
вручають тобі атестат зрі
лості...
Че замислювався Віталій
що йому робити далі —
переступив поріг заводсь
кої прохідної.
— Мені подобається про
фесія токаря,— заявив
у
відділі кадрів. Два роки
приносив додому мастильні
пахощі, а попервах — жме
ню мозолів... І таки домігся
свого: став висококваліфіко
ваним робітником.
Відбу
лося становлення, відшліфу
валась внутрішня зібраність,
яка так необхідна для всту
пу до вищого навчального
закладу.
Екзамени
в
Томський
політехнічний інститут склав
на «відмінно». Обрав спе
ціальність: технологія ма
шинобудування. І трапилась
в житті Віталія радісна по
дія — стрів на своєму шля
ху цікаву людину. Вийшов
з аудиторії радісно схви
льований — захистив дип
лом на вищому рівні! А біля
притилежних дверей та
кож стояв збудж е н и й
молодий
кандидат наук

Завершується навчальний
рік. Настає хвилююча пора
— студенти звітують перед
Батьківщиною — складають
екзамени. Важливу роль в
їхній підготовці відіграють
викладачі.
Студент Олександр Фищук прийшов на екзамен в
доброму настрої. Взяв бі
лет і спокійно глянув на
свого екзаменатора.
Доцент кафедри вищої
математики Віталій Іванович
Клочко людина вимоглива,
навчає майбутніх інженерів
бути завжди внутрішньо

зібраними, відповідати кон
кретно на те чи інше запи
тання.
Нічого в
цьому
надзвичайного
немає —
математика наука точна...
Фищук, однак, готувався
недовго. Відповідь сподоба
лась викладачеві:
— Ваша оцінка «добре».
Тепер ви студент другого
курсу. Бажаю успіхів.
В. КВІТНЕВИЙ,
наш. кор.

На знімку: В. І. Клочко
приймає екзамен у студен
та О. В, Фищука.
Фото В. Садловського.

Захищаються автомобілісти
Минулого року відбувся перший випуск інже
нерів за спеціальністю: автомобілі та автомобіль
не господарство. Випускники успішно працюють
в галузі народного господарства, яка забезпечує
перевезення вантажів і пасажирів на трасах міст
республіки.
В цьому році відбувся черговий — другий ви
пуск молодих спеціалістів. Дипломні проекти,
підготовлені студентами-випускниками, представ
ляють практичну цінність. Скажімо, за свою ро
боту випускник групи 2А—76 О. Щудра отримав
авторське свідоцтво на винахід. Молодий дослід
ник взявся за розробку дуже важливої теми:
«Кондиціювання повітря в кабіні водія» і, як ба
чимо, успішно її вирішує.
Також непоганий дипломний проект підготува
ли Н. Левицький, П. Савченко, Л. Прокопчук,
М. Баланюк. Перший захист дипломних проектів
свідчить про те, що випускники працювали сум
лінно, і це дало можливість кожному з них доб
ре підготуватися до такої важливої події в їх
ньому житті. Державна комісія, очолювана А. 6.
Чалим оцінила всіх, хто захищався в першому
потоці, найвищим балом.
Другий захист проходив з деяким спадом, од
нак комісія була задовільна серйозною, аргу
ментованою відповіддю. Випускники А. Романов
та В. Біличенко отримали направлення на навчан
ня в аспірантуру.
Необхідно відзначити, що добра підготовка сту
дентів до захисту полягає в тому, що доцент ка
федри Микола Васильович Сапон, як керівник
дипломного проектування, приділив багато ува
ги цій важливій справі.
А. ШМАТОВ,
студент п'ятого курсу машинобудівного фа
культету.

Гаррі
Данилович
Дель.
Цього звання він був удос
тоєний кілька хвилин тому.
Познайомились. З перших
днів зміцніла між ними
справжня чоловіча дружба.
Дель порадив Віталію Ого
родникову вступити до ас
пірантури. Обидва працю
вали наполегливо, досягаю
чи мети. Гаррі Данилович
в свої двадцять дев'ять
років представив на затве
рдження докторську дисер
тацію і почув жартівливе
від колег:
— Куди
ви квапитесь,
молодий чоловіче? Над ва
ми ще ж не капає...
Той відповів жартами на
жарт:
— Я вважаю, що доктор
ську роблять не тоді, коли
вже капає.,.
В тридцять Дель став до
ктором технічних наук. Цьо
го ж року двадцятивосьмирічний Віталій Антонович
Огородников стає кандида
том технічних наук.
Десять років працює
в
нашому інституті Огород
ников. Створив лабораторію

пластичних деформацій на
кафедрі опору матеріалів.
Має учнів: двох кандидатів
наук. Всі ці десять років
тривали
в повсякденних
творчих пошуках. Минулого
року досягає мети. Стає
доктором
технічних наук.
Його безпосередній учитель
Гаррі Данилович Дель без
межно радий успіхами сво
го учня.
Під час захисту докторсь
кої дисертації Огородниковим у Москві був присутній
ректор
Іван Васильович
Кузьмін. Як рідний батько,
піклувався він про молодо
го вченого.
І хвилювався.
Однак Огородникову ска
зав зовсім інше:
—Ти, друже, не пережи
вай. Головне — упевненість.
Зрозумів?— Потім сердеч
но вітав його:— Я ж казав,
усе буде гаразді
Попереду нові відкриття,
нові горизонти на шляху
молодого вченого.
А. ХВИЛЯ,
наш спецкор.

2 стор.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

КАДРИ»

26 червня 1981 року.

П А М ’ЯТЬ Н А Р О Д Н А
22 червня 1941 року ран
кову тишу західних кордо
нів нашої Батьківщини роз
будили вибухи бомб, гур
кіт артилерійської канона
ди, скрегіт танків. Мирна
праця радянських
людей
була віроломно перервана
темною силою імперіаліз
му — гітлерівською Німеч
чиною. Почалася
Велика
Вітчизняна війна радянсь
кого народу проти фашист
ських загарбників. З пер
ших хвилин розгорнулися
важкі бої на всьому кор
доні
від Баренцевого до
Чорного моря, які не сти
хали 1418 днів і ночей, і
закінчилися розгромом фа
шистських полчищ, нашою
Перемогою!
В актовому залі
нашо
го інституту, відбувся мі
тинг,
присвячений
по
чатку
Великої
Ві т ч и з няної війни.,
Через
ра
діорепродуктори
звучать
тексти спогадів
ветеранів
про початок Великої
Віт
чизняної війни. Місце
в
президії' займають ректор
інституту І. В. Кузьмін, сек
ретар парткому І. Г. Мель
ник, члени ректорату, парт
кому, місцевкому, коміте
ту ЛКСМУ, профбюро ін
ституту, ветерани
Великої
Вітчизняної війни.

Звучать слова
диктора
про раптовий напад фаши
стських орд на нашу Віт
чизну, лине мелодія і сло
ва пісні «Священна війна»,
зал притих.
Секретар парткому
ін
ституту тов. І. Г. Мельник
відкриває мітинг. В своєму
вступному слові він розпо
вів про віроломство фаши
стського нападу на СРСР,
про тяжкі жертви, які поніс
наш народ в роки війни.
Він назвав ветеранів війни
нашого інституту, які в чи
слі перших взяли удар фа
шистських полчищ на себе.
Серед них товариші Андрощук С. М., Архипов М. В.,
Булгаков М. А., Голов Д. !,,
Іващенко
І.,
Кравець
Р. Ф., Костюченко
А, В ,
Нравчук М. М.,
Куліков
І. М., Постнікова 3. У., Романюк П., Уліщенко С. А.,
Хюнинен
О. І.,
Риськов
О. О.,
^Зупинившись на деяких
характерних рисах міжна
родного становища,
гов.
Мельник І. Г. закликав уча
сників мітингу ще тісніше
згуртуватися навколо
Ле
нінської Комуністичної пар
тії, докласти всі свої сили
для виконання завдань, які
накреслив XXVI з’їзд КПРС.
Перед учасниками мітин

Гості інституту
Тиждень в інституті пра
цювала наукова делегація
Польської Народної
Рес
публіки, до складу
якої
входили ректор Свентокжиського політехнічного
ін
ституту в м. Кельце д.т .н .,
професор Криштоф
Пивоварський, секретар партій
ного комітету
інституту,
магістр Тадеуш
Орловсь
кий, проректор з наукової
роботи д . т . н . ,
професор
Анджей Лизань і директор
інституту автоматики д. т. н.
Мар'ян Стахович.
Підтверджуючи прагнен
ня колективів вищих нав
чальних закладів про вста
новлення дружніх і науко
вих зв'язків, керівники ін
ститутів
уклали
договір
про дружбу і наукове спів
робітництво між
Вінниць

ким і Свентокжиським по
літехнічними
інститутами
на 1981— 1985 роки.
Договором передбачаєть
ся широкий обмін досвідом
роботи партійних і громад
ських організацій з питань
підготовки і виховання мо
лодих спеціалістів, а також
широка програма спільних
наукових досліджень в га
лузях автоматизованих сис
тем управління
регіонами
(науковий керівник д. т. н.,
професор І. В.
Кузьмін),
застосування мікропроцесо
рів в управлінні роботи і
технологічними
процесами
(д. т. н,, професор О .
П.
Стахов, д. т. н. професор
В. С . Осадчук, М . Стахо
вич), розробки гідравлічних
систем управління техноло
гічними машинами (к. т. н.,

ПОЛУДЕНЬ ШЛЯХУ
Без грунтовної математич
ної підготовки важко уявити
сучасного інженера. Велику
роботу по Підготовці спеціа_
лістів для народного госпо
дарства проводить колектив
кафедри вищої математики.
Ось уже більше двадцяти
років на .цій нелегкій, але
плодотворній ниві трудить
ся старший викладач кафед
ри вищої математики Ана
толій Феофанович Дячук. З
сердечною теплотою і гли
бокою вдячністю згадують
викладача колишні студен
ти ЗТФ і вечірнього факуль
тету — нинішні керівники
виробництва провідні інже
нери народногосподарських

РОКИ

СТУДЕНТСЬКІ

Навчання в інституті —
чудова пора! Але
настав
час розлучення. Назавжди
запам'ятаються
напружені
й хвилюючі студентські ро
ки. Скільки всього освоєно,
скільки перероблено інфор
мації... Навчання ніколи не
буває легким, але завжди
— цікаве. Студент не обме-

БЮ
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Зам.

підприємств.
З пошаною відносяться
до свого викладача студенти-першокурсники цих фа
культетів, відзначають його
високу професійну майстер
ність.
Ветеран інституту, кому
ніст Дячук Анатолій Феофа
нович поступово, наполегли
вою працею прийшов до
своїх успіхів. Дохідливо і
зрозуміло, на високому на
уковому і методичному рів
ні читає він нині курс ви
щої математики. Як людина,
Анатолій
Феофанович до
свідчений педагог, чуйний
і
доброзичливий товариш
багато уваги приділяє робо

2666.

ж ує себе лише навчанням.
Змістовні вечори, вогники,
дискотеки — все це в йо
го полі зору.
Майбутній інженер
по
винен бути в першу чергу
загартованою фізичною лю
диною. Спорт забирає бага
то часу, але, як не дивно,
допомагає навчанню. Зви

гу виступив полковник за |
пасу, ветеран війни М. А.|
Булгаков. Він
вранці
22
червня-1941 року разом з
своїми
товаришами-артилеристами протитанкового
дивізіону вступив в запек
лий бій з танками фашист
ської армії. Розповів про
незламну стійкість своїх
товаришів, про їх мужність
в боях з переважаючими
силами противника, про те,
бою
що ворог заплатив дорогою полчанин, в одному
ЦІН О Ю
за С В О Ю з л о ч и н н і с т ь . здійснив зразу три повіт
Булгаков
М. А. в своє ряні тарани, і таких герой
му виступі застеріг імперіа ських подвигів було без
лістичних авантюристів від ліч. Він звернувся до мо
спроби розв’язати нову ві лоді наполегливіше готови
йну, він заявив, що радян ти себе до захисту Вітчиз
ський народ, як і
сорок ни.
Слово надається ветера
років тому, готовий до за
хисту своєї
Батьківщини, ну війни Постніковій 3. У.
Підполковник у відставці Коли почалася Велика Віт
Романюк П. І. розказав про чизняна війна, вона випуск
те, як вже через кілька ниця Московського педін
годин після початку Вели ституту, добровільно всту
Радянської
кої Вітчизняної війни
їх пила в ряди
авіаційний полк почав на Армії, і вже в перших чис
носити бомбові удари по лах липня сорок першого
ворогові. Він сказав,
що брала участь в бою на Смо
авіатори їх частини з кож ленському напрямку. Вон.а
ним днем війни набували розповіла, що студентська
все більше і більше війсь молодь їх інституту добро
кової майстерності, навчи вільно пішла на фронт. Цьо
лися, малими силами бити му сприяла велика робота
у
противника і наносити йо по залученню молоді
му значні втрати. Так, його військово-прикладні гуртки
ст р і дев'ятнадцятирічний одно «Ворошиловськи й

доцент І. А . Немировський
і д. т. н., .професор А . Ли
зань), розробки
конструк
цій з бетону і сталі
для
промислового і цивільного
будівництва (д. т. н., про
фесор
КПивоварський,
д. т. н. М . Ф. Друкований).
Вчені Польщі зустрілися
з провідними спеціалістами
інституту, познайомилися з
оснащенням
обчислюваль
ного центру, кафедр тех
нології автоматизації
ма
шинобудування і технології
будівельного
виробництва,
? також з комплексним ви
рішенням науково-технічних
і сопіальних питань в умо
вах заводу «Термінал», по
бували на екзаменах і за
хисті дипломних робіт.
Наші гості взяли участь
в роботі Всесоюзної нара
ди «Оптоелектроніка» і II
сесії Вінницької малої А ка
демії наук, які проводили
ся на базі інституту. Вони

дали вищу оцінку науко
вим
доповідям, які були
заслухані, і відзначили ве
лику роботу інституту
по
залученіо до наукових до
сліджень
учнів
середніх
шкіл і їх професійної орі
єнтації.
Делегація польських дру
зів відвідала
Вінницький
драматичний театр, КиєвоПечерський державний іс
торико-культурний заповід
ник, спортивно - оздоровчий
табір інституту, де зустрі
лися з учасниками худож 
ньої самодіяльності.
Відвідування нашого ін
ституту, напружена
робо
та наукової делегації Свентокжиського політехнічного
інституту є запорука непо
рушної дружби і плідного
співробітництва між інсти
тутськими колективами
і
братніми народами.
В. Д Е Р Е В 'Я Н К О ,
начальник Н Д С .

ті з кожним сту
дентом. Дячук А. Ф.
надає
особливого
значення
пробле
мам математичного
моделювання, нама
гається прищепи
ти любов до цього
предмету майбут
нім інженерам.
В день його п'ят
десятиріччя
ко
лектив кафедри щи
ро вітає Анатолія
Феофановича з юві
леєм і бажає йому
дальших
творчих
успіхів,
міцного
здоров'я, особис
того щастя.
Б. ГР И ГА ,

каємо до відповідного ре
жиму, і коли такий режим
знайдено, тоді встигаєш і в
спорті і в навчанні. З ав ж 
ди добрим порадником
в
усьому були для нас вик
ладачі. Інколи одне напутнє
слово «ставило крапку» над
усіма проблемами, які в иникали в цьому складному
процесі.
Завтра наше місце
за

партами займуть
молодні
товариші, прийдуть вони і
на спортивний
майданчик
інституту.
Високо
несіть
прапор спортивної
слави
нашого славного колективу,
яка досягалась
багатьма
поколіннями, але й навчай
тесь тільки на «відмінно».
Олег С О К У Р ,
фаот, кандидат в май
стри спорту з лижних
гонок.

В. ГОВОРОВ,
голова секції військо
во-патріотичного вихо
вання.

На знімку: Перед учас
никами мітингу виступає
начальник відділу кадрів,
полковник запасу М.
А.
Булгаков.
Фото: В. Садловського.

НАСТОРОЖ І ПОРЯДКУ
Переважна більшість ра
дянських людей
свідомо
трудиться на своїх ділян
ках роботи, виконує і пере
виконує змінні норми, вбо
ліває за якість продукції,
свято береже соціалістичну
власність, суворо дотриму
ється норм
комуністичної
моралі. Однак ще іноді зу
стрічаються і такі,
котрі
порушують
соціалістичну
законність і правопорядок.
В колективі СК Т Б «М о
дуль» ведеться значна про-,
філактична робота по вихо
ванню трудящих в дусі не
примиренності до порушни
ків радянських законів
і
норм моралі. Ці
зусилля
спрямовуються на зміцнен
ня трудової дисципліни, по
силення охорони
соціаліс
тичної власності, на бороть
бу з хуліганством, пияцт
вом та іншими антигро
мадськими проявами.
Основна частина
профіт
лактичної роботи по попе
редженню
правопорушень
виконується
товариським
судом. З працівниками, що
схильні
до
зловживання
спиртними напоями, прово
дяться бесіди про шкідли
вість алгоколю, до осіб, що
побували у медвитверезнику,
застосовуються заходи ад-

Незабутнє

М. ВАЛЬДМ АН,
ст.
викладачі
кафедри вищої
математики.

У відповідь на заклики
ветеранів від імені студентьскої молоді,
молодих
співробітників
інстит у т у
виступили студенти Пазлов
Олег, Ірина Васильєва і ви
пускник нашого
інституту
В. І. Ковальчук, які запев
нили присутніх і ветеранів,
що вони глибоко усвідом
люють всю відповідальність
за долю Вітчизни і завоюван
ня Жовтня, запевнили, що їх
покоління буде
гідн и м
продовжувачем
славних
справ старших.

лець», «Готовий до санітар
ної оборони», ГПО і т п.
В цих гуртках
навчалося
все студенство. Це відігра
ло велику роль в їх станов
ленні як бійців. Фронтова
медсестра, вона була там,
де найважче, де була муж
ність, напористість,
геро
їзм, і стійкість, там,
де
були найбільші втрати. Во
на своїми очима
бачила
вбитих і
поранених,
їх
страждання, надавала
їм
першу допомогу, доставля
ла в медсанбат. 3. У. По
стнікова брала участь
в
Орловсько-Курській
битві,
де була важко поранена.
Товариш Постнікова 3. У.
закликала учасників мітин
гу ушанувати пам’ять
20
мільйонів радянських лю
дей, які загинули в боях за
свободу і незалежність на
шої Батьківщини.

Надовго
запам'яталася
участь в різних спортивних
змаганнях, в спартакіадах,
які проводить наш інститут.
Багато вражень залишило
ся від роботи в студентсь
ких будівельних загонах. Я
брав участь в першому рес
публіканському
конкурсі
мулярів С Б З .
За роки навчання в ін
ституті я знайшов
вірних
друзів, і сподіваюся, що
такими друзями ми залиши
мося і після закінчення ін
ституту.
Навчатися в інституті бу
ло неважко, бо вступив до

міністративного і громадсь
кого впливу.
В робітничій аудиторії лі
карі і працівники прокура
тури неодноразово виступа
ли з лекціями,
бесідами,
розповідали про права
і
обов'язки радянських
лю
дей. Це в деякій мірі доз
волило знизити
кількість
правопорушень.
Так звану славу злісного
порушника
дисципліни
і
громадського порядку
на
дійно закріпив за
собою
шліфувальник М . Борш ев
ський. За свої незавидні по
ступки приймали холодний
душ
у
медвитверезнику
Ю . Купчик, М . Дзевелюк,
Б. Меленчук, В. Гречаний,
В. Мацко, В.
Шевченко,
В. Шпильчук.
Оскільки такі ганебні фак
ти ще трапляються, ми пла
нуємо активізувати роботу
товариського суду з
тим,
щоб створити
атмосферу
нестерпності навколо пра
вопорушників. Приклад ора
ти є з кого — члени това
риського суду І, Білоус, і
К. Калініна віддають
цій
роботі багато сил і старан
ня.
В. С О Р О Ч И Н С Ь К И Й ,
голова товариського су
ду СК Т Б «Модуль».
нього зразу після закін
чення технікуму. Мені
не
треба було пристосовувати
ся до нового ритму життя.
Заняття спортом,
допо
могло в навчанні. Є в ме
не, правда, одна таємниця,
я не говорив
викладач їм,
що займаюся спортом, то
му що не всі вони із розу
мінням ставляться до спорт
сменів.
Бажаю новій зміні студентів-спортсменів великих
успіхів в навчанні і спорті.
Анатолій Т Ю Х ,
Ф АО Т, перший розряд
з легкої атлетики.
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Багатотисячний колектив нашого інституту, як і всі
радянські люди, одностайно схвалив Звернення Верхов
ної Ради С Р С Р «До парламентів і народів світу». Д ру
куємо відгук на цей важливий документ інваліда Віт
чизняної війни, доцента кафедри історії К П РС тов. За«
байрачного І. А.
Сорок років минає з то
го часу, як фашистська Н і
меччина вчинила проти ми
ролюбної Країни Рад нечуваний в історії
людства
злочин — несподівано роз
почала війну.
Невиправне горе і страж
дання, посивіле дитинство
і мільйони загиблих, сотні
спалених міст і сіл, поніве
чені бомбами і снарядами
колгоспні лани і ліси — та
кий слід залишив після се
бе на окупованих терито
ріях гітлерівський
солдат,
але й сам знайшов собі мо
гилу...
Ми, радянські воїни, не
лише звільнили нашу Бать
ківщину, принесли свободу
країнам Європи, які б у ли
знедолені фашизмом. Роб
лячи це, віддавали найдо
рожче — життя. І ось те
пер в таборі капіталу все
частіше залякують
просте
людство так званою
«ра
дянською воєнною
загро
зою».
Однак переважна
біль
шість людей світу переко
нана в тому, що Радянсь
кий Союз, наша
Комуніс
тична партія, весь
народ
завжди були в
авангарді
борців за мир і щастя, Яс
кравий приклад цьому
—
Звернення Верховної Ради
С Р С Р «До парламентів
і
народів світу». Ми
всім
серцем підтримуємо прони
заний прагненням до миру
виступ Л . І. Брежнєва на
сесії Верховної Ради С Р С Р ,

В ДОБРУ ПУТЬ»
РЕПОРТАЖ
Десята година ранку.
Стадіон «Олімп» у свят
ковому вбранні. На три
бунах веселий гомін, на
зеленому килимі фут
больного поля встанов
люються таблички з на
звами факультетів.
Теплий, сонячний день
27 червня 1981 року за
пам’ятається
присутнім
надовго — в політехніч
ному інституті
ювілей
ний, десятий випуск мо
лодих спеціалістів. Юві
лейний і найбільший. В
народне
господарство
країни прийде більше як
тисяча двісті інженерів.
Відмінники
навчання
випускники Тамара Дячук,
Валентина
Галай,
Сергій Сичко, Олег По
пов, Михайло Шалогон
вносять прапор інститу
ту, всі встають. По що
глі повільно здіймається
стяг, лунає Гімн Радян
ського Союзу.
Слово надається рек
тору інституту, заслуже
ному діячеві науки Ук
раїнської РСР, доктору
технічних наук, професо
ру
Івану
Васильовичу
Кузьміну.
— Добрі трудові спра
ви, помисли радянських
людей яскраво висвітле
ні на XXVI з ’їзді рідної
партії, який відкрив но
ві горизонти
комуніс
тичного будівництва, —
говорить промовець. —
Ідеї з ’їзду стають мате

ріальною силою, потуж
ним прискорювачем на
шого руху вперед. Удар
на праця радянських лю
дей на кожній ділянці—
яскраве,
переконливе
свідчення одностайного
гарячого схвалення і під
тримки внутрішньої
і
зовнішньої політики Ко
муністичної партії і Ра
дянської держави, ба
гатогранної
діяльності
ЦК КПРС, його Політбюро, очолюваного това
ришем
Л. І Брежнє
вим.
Далі
І.
В. Кузьмін,
звертаючись до випуск
ників,
підкреслив,
що
нинішні молоді
спеціа
лісти закінчили навчан
ня в знаменний для Віт
чизни і для радянських
людей рік — в рік роботи історичного XXVI
з ’їзду КПРС, два дні ми
нуло, як почав діяти ви
щий орган
нашої дер
жави — V сесія Верхов
ної Ради СРСР десято
го скликання,
на якій
прийнято з в е р н е н н я
Верховної Ради Союзу
Радянських Соціалістич
них Республік «До пар
ламентів і народів сві
ту». В цьому зверненні
заклик нашої миролюб
ної держави до активних
дій в ім’я миру, міжна
родної безпеки, щоб ви
сокий авторитет і мож
ливості парламентів бу
ли використані на бла-

На знімку: Сашу Бєлінського
поздоровляють друзі з закінченням
інституту, з значними успіхами в
навчанні. Не всі знають, як складно
цьому юнакові було вчитися —

ІН Ф О РМ АЦ ІЯ

ЦИФРИ
І Ф А КТИ
Більшість випускників на
шого інституту зарекомендували себе
старанними,
енергійними,
вимогливими
спеціалістами.
Скаж і м о,
Віктор Килимнюк
працює
головним інженером
Хме
льницького облкомунгоспу,

На знімку: ректор інституту І. В. Кузьмін вручає
випускникам-відмінникам дипломи з відзнакою.
*
Фото Р. Кутькова.
го миру і міжнародного
співробітництва.
Збігли роки навчання,
вони
були напружені,
змістовні, цікаві. Профе
сорсько - викладацький
склад, співробітники ін
ституту готували високо
кваліфікованих
спеціа
лістів, гармонійно
роз
винутих, переконаних бу
дівників комунізму, що
володіють
глибокими

внаслідок важкої хвороби він пов
нісгю втратив слух... Незважаючи на
це, Саша отримав диплом з відзна
кою. Перемогли мужність і оптимізм!
Фото В. Красиленка.

Віктор Котов — головний ці диплом інженера отри
енергетик тресту
«Теп л о мали більше 1200 чоловік,
електрообладнання» главку з них з відзнакою — 129.
Н а стаціонарі в
цьому
«Південергомонтаж»,
М и
навчання
кола Хоменко — начальник році завершили
технологічного бюро К и їв- 774 молодих спеціаліста, в
ського авіаційного заводу. тому числі стали енергннНині
176
випускників ками — 153, машинобудів
працюють викладачами
і никами — 183, інженерами
науковими співробітниками автоматики та обчислюва
нашого інституту. За 12 ро льної техніки — 167, радІоків наш вуз закінчили май інженерами — 130, інженєже сім з половиною тисяч рами-будівельниками — 141.
факультеті
чоловік. Лише в цьому ро- Н а вечірньому

професіональними знан
нями,
марксистсько-леН ІН С ь КИМ
світоглядом,
спроможні творчо вирі
шувати завдання народ
ногосподарського будів
ництва, яке накреслив
з ї з д нашої партії.
--- З Ц ь о г о дня, з ди
пломом
інженера
ви
вступаєте в нове, само
стійне життя, — каже
ректор
інституту.
—
Воно знаменне тим, що
почнете свою трудову
діяльність
в першому
році одинадцятої п' ятирічки.
Треба
постійно
пам’ятати слова велико
го Леніна, який писав,
що для того, щоб вико
нати величезну роботу,
треба знайти в собі достатьно свідомості, ідей
ності, самовідданості, на
полегливості... Саме цьо
му вас вчили.
Напутні, прон и з а н і
батьківською
турботою
слова
лунають
з вуст
керівника інституту. Так,
вчорашні
студенти
не
повинні зупинятися на
досягнутому, а безпе
рервно збагачувати свої
знання,
постійно жити
активним трудовим жит
тям, не відставати від
стрімкого потоку науко
вої і політичної інфор
мації,
Початок,
закінчення
на 2 стор.

навчалося 156 чоловік, н
заочному — 288.
За межами нашої респуб
ліки працюватиме 118 ін
женерів, а на підприємст
вах міста Вінниці і облас
ті на різних посадах пра
цюватиме 202 молодих с о 
ціаліста.
Н а заводи і будови У р а 
лу, Орловської, Псковської,
Рязанської, Калінінградської областей прийде 56 ви
сококваліфікованих
інже
нерів.

який закликав зробити все
для того, щоб
зберегти
мир. Зрозуміло всім, чому
це Звернення прийнято в ці
дні, коли виповнилось
со
рок років з дня нападу фа
шистської
Німеччини
на
Радянський Союз.
Добре
розуміють цей заклик лю
бителі безмежних
озбро
єнь і воєнних авантюр, але
грають з вогнем. Завдання
СИЛ МИру І Прогресу ПОЛЯ

гає в тому, щоо не допус
тити ядерної катастрофи.
Війну я зустрів на Він
ниччині. Із зороєю в руках
захищав рідну землю. Б а 
чив смерть, кров,
сльози
матерів і дітей, Був пора
нений, повернувся до рід
ного міста інвалідом
Віт
чизняної війни. Незважаю
чи на це, брав участь
у
відбудові Вінниці,
Багато
сталося змін з того
часу.
Тепер не впізнати міста над
Бугом — таке воно краси
ве, багатоповерхове. А все
тому, що живуть тут, як і
в кожному місті, працьови
ті люди. Тому, що ось уже
більше тридцяти років над
нами сяє чисте небо. Все
це завдяки тому, що наша
Країна, яка зазнала вели
чезних жертв в смертельно
му двобо ї з фашизмом
в
роки другої світової війни,
незмінно виступає в аван
гарді сил миру і прогресу.
І. ЗА Б А Й Р А Ч Н И Й ,
доцент кафедри історії
К П Р С , інвалід Великої
Вітчизняної війни.

ЗВЕРНЕННЯ
ЗО червня в актовому залі інституту відбулися
загальні збори викладачів, співробітників і сту
дентів, присвячені зверненню Верховної
Ради
С Р С Р «До парламентів і народів світу». Учасни
ки зборів надіслали листи-звернення генерально
му секретарю Організації Об'єднаних Націй Кур'
ту Вальдхайму, конгресу Сполучених Штатів Аме
рики, президенту СШ А Рональду Рейгану.
В листах підкреслюється, зокрема, що міліта
ристські кола взяли курс на гонку озброєнь не
бувалих масштабів. Президент Рейган предста
вив на затвердження конгресу воєнний бюджет
на 1982 рік, який становить 222 млрд. доларів,
в Сполучених Штатах Америки створені нестерпні
умови для дипломатичних працівників С Р С Р в
0 0 Н та інших радянських представництв СШ А.
Збори одностайно підтримали пропозиції бага
тьох країн світу про негайне переміщення штабквартири ООН з Нью-Йорка в місто Відень.

ОСТАННЯ СХОДИНКА
Так, це дипломний про
ект. Його захист — підсу
мок навчання в інституті.
Д о вирішення цього
зав
дання студенти групи 1 Р Т
-76 поставились надзвичай
но серйозно, добре осв оїш
всі предмети, які
вивчали
протягом п'яти років.
Почуття
колективізму
особливо відчувалося в той
період,
коли
працювали
над дипломами на різних
підприємствах нашого с л із 
ного міста над Бугом. Знали, з яким настроєм пра
цює кожний з нас. І якщо
комусь було важко, прихо
див на допомогу товариш.
Інакше і бути не
може.
Адже стільки років провчи»
лися в одній аудиторії, жи
ли в одному
гуртожитку
харчувалися в одній їдаль
ні...
Приклад в усьому завж 
ди брали з
відмінників.
Особливо хочеться відзна
чити тих, хто вчився
на
рівні, і постійно допомагав

друзям своїм. Це В. Б. Г ай
да, Г. І. Вайнер, В. В. Вергелес. Д о речі, за рішенням
державної комісії їхні дип
ломні проекти були наплав
лені на конкурс, як кращі.
Названі товариші і інші от
римали характеристики-рекомендації до вступу в ас
пірантуру.
В цілому група успішно
захистила дипломні проек
ти. Отже, є всі
підстави
сподіватися, що молоді спе
ціалісти,
прийшовши
на
будь-яке підприємство н а 
шої країни, втілять
свої
знання в практичні справи
будуть прикладом для ін
ших, високо нестимуть пра
пор колишніх студентів Вин
ницького
політехнічного,
пам'ятатимуть своїх
викладачів, житимуть добрими
традиціями, які їм прище
пили в рідних стінах нав
чального закладу.
В. С Л О Б О Д Я Н Ю К ,
комсорг групи 1 РТ-76.
дт миоивотсоо

2 стор.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І

В ДОБРУ ПУТЬ
Закінчення,
на 1 стор.

початок

го конструкторс ь к о г о
бюро інформаційної тех
ніки, підприємства
ви
робничого
об’єднання
«Вінницяенерго»,
трам
вайно-тролейбусного уп
равління та інші. На цих
підприємствах
студенти
проходять
виробничу
практику,
готують дип
ломні проекти і потім
захищають їх на високо
му рівні
Називаються
факуль
тети, які домоглися
по
підсумках випуску най
кращих результатів. С е
ред них: автоматики та
обчислювальної
техніки
— декан Василь Мики
тович Лисогор, енерге
тичний — декан Давид
Беглярович
Налбандян,
радіотехнічний — вико
нуючий обов’язки дека
на Петро Григорович Рачук.
Оголошується подяка
від імені ректорату, пар
тійного
комітету,
гро
мадських
організацій
кращим випускникам, які
стали переможцями в

Наш навчальний зак
лад
отримує
вели
ку
допомогу
в
під
готовці
спеціаліс т і в ,
розвитку учбово-матері
альної бази та поліпшен
ні побутових умов від
ЦК Компартії
України,
уряду республіки, союз
ного і республіканського
міністерств вищої і се
редньої спеціальної ос
віти, обласного комітету
партії,
облвиконкому,
міських і районних пар
тійних, радянських і гро
мадських організацій. В
цей урочистий день сло
ва вдячності заслугову
ють колективи багатьох
вінницьких підприємств,
які брали активну участь
в підготовці
майбутніх
інженерів. Зокрема, за
води «Термінал», імені
60-річчя Жовтня, радіо
технічного,
інструмен
тального, тракторних аг
регатів, хімічного імені
Свердлова, Центрально

соціалістичному змаган
ні на честь XXVI з ’їзду
КПРС. Серед них Барановський, Мазур (енер
гетичний факультет), Бє
лінський, Плохонін (ма
шинобудівний
факуль
тет),
Гунченко,
Гайда
(радіотехнічний факуль
тет), Луцюк, Григор’єв,
Антипина (ФАОТ), Гринчук,
Довгаль,
Боль
(інженерно - будівельний
факультет).
Всього 129
випускників
отримали
дипломи з
відзнакою.
Це золотий фонд і гор
дість інститут.
Слово
надається ке
руючому тресту «Вінницяжитлобуд»,
голові
державної екзаменацій
ної комісії
інженернобудівельного
факульте
ту Володимиру Костян
тиновичу Баховському.
— Комісія
одностай
на в тому, що дипломи
сьогодні вручають гідно
му поповненню інженер
них кадрів. Юнаки І дів
чата пройшли теоретич
ну підготовку на рівні
сучасних вимог. Цьому
посприяли,
звичайно,
професорсько - викла
дацький склад, ректорат,
партійний комітет, весь

КАДРИ»

колектив інституту. О т
же, приємне
констату
вати той факт, що за
хист дипломних проектів
відбувся успішно, і всі
дипломанти можуть са
мостійно працювати на
інженерних посадах.
Голова державної ек
заменаційної
комісії,
говорячи про обраний
шлях молодих людей,
наголошує на тому, що
кожен з них продовжу
ватиме загартовуватися
в трудових колективах,
набувати практичних на
вичок на робочих міс
цях. Там
відбудеться
справжнє злиття теорії з
практикою. Молодий ін
женер візьме щось цін
не у свого
наставника,
разом з тим, передасть
йому теоретичні знання.
В вік науково-технічної
революції,
продовжує
виступаючий, в авангар
ді
суспільства можуть
іти люди, озброєні пе
редовою марксистськоленінською
теорією
і
глибокими
інженерни
ми знаннями
На моло
дих спеціалістів
партія
і держава покладає ве
ликі наді’', адже їм при
таманне творче сприй

З липня 1981 року.

няття всього нового і
передового, накопичено
го велечизним досвідом
керівництва
народного
господарства і окреми
ми галузями економіки.
Разом з тим, молодий
інженер мусить
відки
нути
застарілі звички.
Одне слово, держава че
кає від кожного випуск
ника, який пройшов на
шу радянську . школу
патріотичного вихован
ня, володіє молодечим
запалом
і глибокими
знаннями, плідної відда
чі.
В своїх виступах за
відуючий кафедрою ав
томатики та інформацій
но-вимірювальної техні
ки Віктор Тихонович Маліков, колишній випуск
ник інституту,
нині го
ловний енергетик заво
ду по ремонту сільгосп
техніки, Сергій
Михай
лович Щеткін побажали
новому загону інженерів
творчих успіхів на по
чесній і відповідальній
ниві будівництва
світ
лого майбутнього — ко
мунізму.
Слово для оголошення
тексту
урочистого обі
цяння
інженера надає

ться випускнику ФАОТу
Павлу Шоніку «Присту
паючи до
виконання
обов’язків інженера, —лунає над «Олімпом»,—
перед лицем своїх на
ставників— викладачів
і
товаришів за професією
урочисто обіцяємо: чес
но, сумлінно працювати
на благо нашої Вітчиз
ни». «Обіцяємо!» — лу
нає з вуст випускників.
«Разом зі всім радянсь
ким народом брати ак
тивну участь
у будів
ництві
комуністичного
суспільства».
«Обіцяє
мо!».
Починається вручення
дипломів з відзнакою.
Цю почесну місію вико
нує
ректор
інституту
І. В. Кузьмін. Потім зву
чить прощальний марш,
випускники, кожен
із
своїм рідним факульте
том, проходять вздовж
трибуни. На лицях вчо
рашніх студентів і викла
дачів радісні посмішки,
а хтось крадькома зма
хує сльозу.
В добру путь, дорогі
випускники!
А. ХВИЛЯ,
наш спецкор.

ЩЕДРЕ ЛІТО ВЕТЕРАНА

Життєвий Ш Л Я Х Л Ю Д И Н И ...
Не схожий він на всі інші.
Тільки єдине об' єднує зем
лян: у відповідний
строк
вони йдуть на заслуже
ний відпочинок. Досяг тако
го віку і Юрій Трифонович
Ткаченко. Шістдесят — це
щедре літо. Пора жнив, до

рідних врожаїв на ниві пе
дагогічній.
Більше
двадцяти
років
працює наш колега на ка
федрі вищої математики. А
все починалося із студент
ських років, з того, що в
грізному сорок четвертому
Брав участь в Яссо-Кишеншській операції в складі Пер
шої гвардійської десантної
дивізії, був поранений. За
кінчив війну в Силезії. Як і
кожен учасник Великої Віт
чизняної війни, Юрій Три
фонович має нагороди —
сім медалей і одна з них
найдорожча: «За бойові за
слуги».
Ставши інженером-технологом хімічного виробницт
ва після закінчення Одесь
кого політехнічного
інсти
туту, Ткаченко працює на
чальником зміни на одному
з хімічних комбінатів. Але
захоплення математикою не
дає спокою — йому потріб
но комусь віддавати свої
знання. І стежка веде в се
редню школу. Тут і почав
викладачем
математики,
навчаючись заочно в Одесь
кому університеті по спе
ціальності, яка стала його
постійною і незмінною про
фесією на все життя.
Як тільки створився Віншцький
загальнотехнічний
факультет, Юрій Трифоно
вич в числі перших дванад
цяти викладачів був зарахо

У СПАДОК
Сьогодні ти з прита
манним для всіх хвилю
ванням переступаєш по
ріг «храму технічної на
уки». Здаєш документи,
потім настане для тебе
найвідповідальніша пора
— складатимеш вступні
екзамени. Сподіватиме
мося, що тобі, як то ка
жуть, повезе...
Вступні екзамени, мо
жна сказати, квіточки.
Потрібно врахувати та
ку істину: якщо ти ви
рішив ризикнути і всетаки вступити на факуль
тет автоматики та обчис
лювальної техніки, будь
готовий до всього. Тут
потрібно добре вчитися
— Ф АО Т на
першому
місці в інституті по ус
пішності. І в спорті на
такому ж рівні, значить,
відразу треба записува
тися в одну з спортив
них секцій і тренувати
ся, тренуватися,
трену
ватися. Якщо мова захо

Бю 01648.

Зам. 2756.

ваний на роботу.
З
того
часу виховує молоді інже
нерні кадри. Добра матема
тична підготовка, наполег
лива праця,
доброзичливе
ставлення до студентів і
співпрацівників — ці риси
викладача говорять самі за
себе,
Юрія
Трифоновича
поважають в колективі. Ка
жуть, щедрість
оселяється
в серцях людини за допо
могою світогляду, високої
свідомості. Так. Він завжди
відзначався життєвою муд
рістю, постійним оптиміз
мом. Тому легко ділиться
своїми знаннями з студен
тами, молодими колегами:
беріть, люди добрі, мою пе
дагогіку, якщо вона вам до
душі...
Порядний сім'янин, люб
лячий батько, він завжди
«припасе»
хвилинку
для
свого захоплення — шахів
Маючи перший розряд, Юрій
Трифонович
багато років
був капітаном команди ша
хістів радіотехнічного
фа
культету.
Відзначаючи славний юві
лей, колеги по роботі зи
чать
Юрію
Трифоновичу
доброго здоровая, такого ж
оптимістичного
настрою,
довголіття й щастя в особистому житті.
А. М АРГАСІН,
ст, викладач кафедри
вищої математики.

АБІТУРІЄНТУ

дить гро художню са
модіяльність,
знову ж
таки — фаотівц; утри
мують в цьому
заході
пальму першості. Знаходиш керівника, запису
єшся, співаєш — бари
тоном чи тенором — все
одно. Нічого не вдієш—
так побудовано
наше
життя.
А час не стоїть на міс
ці. Настають для тебе
«жаркі» дні зимової се
сії. Але ж не тільки на
вчанням єдиним
живе
студент. Вечорами, особ
ливо у вихідні,
лунає
мелодія музики в нашо
му диско-клубі «Айвенго», а хтось шелестить
сторінками
підручників
у читальному залі біб
ліотеки Так, так, ти від
чуєш напругу в усьому.
Це лекції з електроніки
і вага заліку з технолоії Мусиш пройти крізь
веселощі
факультетсь
ких вечорів відпочинку,

спокусишся злетами нат
хнення і спіткнешся на
труднощах б уденної ко
піткої роботи в студент
ському науковому това
ристві, бо без макси
мального внеску студен
та в науку немислимий
технічний
прогрес. Он
воно як, виходить, тут
усе побудовано!..
Пізніше взнаєш, як мо
жна виміряти будь-яку
величину від ангстрема
до мегагерца. З кожним
днем відчуватимеш се
бе інженером.
Ще
б
пак — примусиш ЕОМ
розуміти тебе і навчиш
ся сам розуміти «мову»
формул
і красу пра
вильних технічних
рі
шень, мислитимеш схе
мами,
вникатимеш
в
тайни рівнянь Максвелла і формул Шеннона,
взнаєш ціну хвилини і
слова. Як і належить
«праведному» студенту,
навчишся під час сесії

ГУМОРЕСКИ
ЗД И В У В А В
З Петренка всі знайомі
здивувались:
Співав у хорі тенором весь час,
І лиш як в місцевком його
обрали,
Усі дізнались: у Петренка — бас!
С У С ІД ІВ ВИ ГРАШ
— Чого, Миколо, дивишся на світ
Очима розлютованого тигра?
— Та трясця його матері в живіт:
Сусід машину вчора виграв!

спати через добу, за три
дні вивчиш цілком не
знайомий предмет, хоча
за глибину таких «знань»
і оцінку не ручаюсь,..
Ти будуватимеш
бу
динки, а восени класти
меш у кошик в одному з
радгоспів стиглі яблука
з сонечком. Відкусиш і
медовий сік і смак зроб
лять тебе щасливим, ні
би ти щойно побував на
одній з планет... Позна
йомишся,
я в цьому
впевнений, з Нижьновартовським
краєзнавчим
музейом. В ньому одна
кімната відведена
під
експонати, які розпові
дають про історію сту
дентського будівельного
загону
«Ластівка».
Це
знову ж таки наш фа
культет! Цього року за
гін шостий раз працює
на
будовах
Західного
Сибіру.
І ось, коли ти прой
деш через всі радощі і
труднощі студентського
життя-буття, раптом од
ного чудового літнього
дня, то буде
останній

П Е Р Е К О Н А Н ІС Т Ь
Солідне має черевце,
Прибрать поважну вміє позу, —
І переконаний, що це
Чудово заміняє розум.
КУЛЬТУРНЕ ОБСЛ УГО ВУВАН Н Я
Працівники в цім ательє —
на подив:
Культурні, ввічливі —
до рани хоч кладіть:
Вже шість разів я за пальтом
заходив,
«І всьоме, — попросили, —
ще зайдіть!».
П. К РАСЮ К .

раз, вийдеш з аудито
рії, в ній тобі знайоме
все до найменшої дріб
ниці, почуєш за спиною
жартівливо, е, може, вже
й
цілком
серйозне:
«Розступись, хлопці! До
рогу інженеру!».
Потім буде все без на
тяків на жарти. Соняч
ний ранок на стадіоні
«Олімп», посмішки дру
зів, серце заб ється не
відомою і сто разів ві
домою тривогою, ковта
тимеш сльози, тримаючи
в руках
щойно вруче
ний диплом — новень
кий, із специфічним за
пахом друкарської фар
би, відчуєш дотик про
холодного
металевого
ромбика і немовби про
читаєш останній рядок
з захоплюючої повісті
студентських років...
Під монотонний
сту
кіт
колес,
пригадаєш
напутні слова ректора,
декана, викладачів,
а
поїзд мчатиме
тебе в
нове життя. Дивишся у
віконце очима інженера

— творця прогресу. !
справді на якомусь ета
пі розвитку ти себе обо
в’язково
проявиш, ста
неш знаменитістю,
але
завжди
згадуватимеш
цих п’ять років, запов
нених по самі вінця, ли
ше п’ять років передос
таннього десят и р і ч ч я
двадцятого віку...
8 тебе все це буде
лише через п’ять років.
І зізнаюсь щиро, що
заздрю тобі білою зазд
рістю, адже в тебе ще
все попереду — всі ма
ленькі і великі відкрит
тя студентського життя...
Ну що ж, друже, прий
май нашу естафету. Ру
ку, товаришу абітурієнт!
Переступи
поріг
Він
ницького політехнічного.
Ні пуху на вступних...
Євген МАРЧЕНКО,
інженер - системо
технік,
випускник
1981 року.
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свято длявсіх

ЛІСТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА. ОСЬ ЧОМУ ПЕР
ШОГО ВЕРЕСНЯ, ПРИСЛУХАЮЧИСЬ ДО ПЕ
РЕКЛИЧКИ
ШКІЛЬНИХ І ВУЗІВСЬКИХ
ДЗВІНКІВ, КОЖНИЙ З НАС РАДІТИМЕ СВЯ
ТУ ЗНАНЬ, СВЯТУ РОЗУМУ. І ЗГАДАЄ З ВЕ
ЛИЧЕЗНОЮ ВДЯЧНІСТЮ ТИХ, ХТО ВИХО
ВУВАВ ЙОГО ДУМКУ І НАСТАВЛЯВ СЕРЦЕ,
ГОТУЮЧИ ДО ПРАЦІ, СЛУЖІННЮ ВІТЧИЗНІ.

МИ ВЧИМОСЯ ВСЕ ЖИТТЯ — У ВЧИТЕЛІВ
І БАТЬКІВ, ДРУЗІВ І ТОВАРИШІВ ПО РОБОТІ.
З ВДЯЧНІСТЮ БЕРЕМО УРОКИ В МИСЛИТЕ
ЛІВ, ХУДОЖНИКІВ, НАМАГАЄМОСЯ ВИПРО
БУВАТИ УРОКИ МАЛИХ СТЕЖИНОК І ДАЛЕ
КИХ ДОРІГ... ЖАДОБА ДО ЗНАНЬ В ХАРАК
ТЕРІ РАДЯНСЬКОЇ ЛЮДИНИ. ВОНА ВИКЛИ
КАНА ПОСТУПАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ СОЦІА

Ленінський урок
Вже стало доброю традицією в усіх учбових закла
дах країни першого вересня
новий навчальний рік роз
починати Ленінським уро
ком.
Ця важлива політична по
дія відбулася і в нашому
інституті, В актовому залі
зібралися
сотні студентів,
викладачів, перед якими ви
ступив перший секретар об
кому Компартії
України
т. В, М. Таратута.
Розповівши про героїчні
будні трудящих ВІННИЧЧИНИ,
промовець підкреслив, що
в усіх справах, особливо
влітку і восени, величезну
допомогу надають юнаки
і дівчата вищих і середніх
спеціальних закладів на
шим колгоспам і радгоспам,
будують тваринницькі ком
плекси і приміщення соці
ально-побутового призначен
ня. І на кожній ділянці
відзначаються вони прита
манним
молоді
ентузіаз
мом, сумлінною наполегли
вою працею. Лише цього
року під час третього тру
дового семестру студентські
загони виконали необхідних
робіт на мільйони карбо
ванців.
Окремі групи студентів
працюватимуть на осінньопольових роботах. Таке ба
жання — свідчення висо
кої свідомості молодих лю
дей, турбота про народне
добро, почуття патріотиз
му, служіння ідеалам рід
ної Комуністичної партії,
Вітчизні.
Говорячи
про
активну
громадську діяльність сту
дентства, т. В. М. Таратута
звернув увагу на те, що в
сучасних умовах
науковотехнічного прогресу деда
лі набирає розмаху творча
співдружність вузів з під
приємствами. Навчання май
бутніх спеціалістів повинно

— З честю нести високе
В малиновий колір сон
ззання радянського студен
це фарбує дереза, трибу
та, примножувати традиції
ни, щасливі й радісні об
студентства, бути відданим
личчя юнаків і дівчат, ба
радянському народові, со
тьків і матерів. На стадіо
ціалістичній
Вітчизні, вір
ні «Олімп» — свято! Тра
ним справ і Комуністичної
диційне й неповторне, хоча,
РЕПОРТАЖ
партії...
як і раніше, уздовж бігової
Біля мікрофону студент
доріжки
на футбольному готовці висококваліфікова живе в серцях юнаків і дів
майданчику читаємо таб них спеціалістів і досягнен чат яскравим,, змістовним ка з Острова Свободи Вилички з назвами факульте ня вагомих показникіз у життям. Жизе напруженою, ргінія Харді:
— Дорогі радянські дру
тів, а за табличками якось Всесоюзному соціалістично творчою працею, активною
ніяково, незграбно шикую му змаганні Вінницький по громадською роботою. І не зі! Дозвольте мені від іме
ться новачки...
літехнічний
нагорджений хай цей день від початку ні іноземних студентів і
їм 31 серпня 1981 року Почесною грамотою Мін-' і до кінця залишиться вог студентів Республіки Куба
подякувати Вас
запам’ятається надовго — вузу СРСР, ЦК профспілки нищем у вашій свідомості. сердечно
в останній літній день Він галузі і грамотою Мін вузу Про те, що це вогнище В за гарячий прийом і поздо
ницький політехнічний ін УРСР за досягнення в під кожному юнакові, в кожній ровити всіх з початком на
ститут приймає в свої ряди готовці науково - педаго дівчині
підтримуватимуть вчального року! Ми, іно
955 першокурсників.
гічних кадрів. В інституті викладачі: доценти, профе земні студенти, обіцяємо
Лунає марш духового ор три навчальних корпуси, об сори, не може бути сум використати всі можливос
кестру, всі встають, рівня ладнані класами і лабора ніву. Наставники й педаго ті, щоб стати справжніми
ються на Червоний прапор торіями, вдосконалюються ги залишать заряд знань, інженерами, дякуємо ра
інституту. Його несуть, кар технічні засоби
навчання, віддадуть частку самих се дянському уряду за надану
можливість
назнатися в
буючи крок, кращі студен створено п ’ять нових ауди- бе на все життя.
СРСР, це сприятиме глиб
ти, активісти, командири торіій покладено початок
На імпровізованій трибу шому ознайомленню з жит
студентських загонів: Олек розвитку телебачення —
ні випускник факультету Ав тям радянських людей:—Свій
сандр Білаш, Петро Осо- телевізований лекційний зал
вський, Віктор
Морехо- корпусу номер один, впро томатики та обчислювальної схвильований, емоційний ви
техніки, член комітету ком ступ Виргінія закінчила сло
дов, першокурсники — Ма ваджуються
відеомагніто- сомолу Павло Шонік.
вами:—Хай живе мир і друж
рина Іноземцева, Тетяна фони для запису лекцій.
— Якихось два місяці ми
Пшенична. Вогонь свята за
Серед багатьох традицій нуло, як я розлучився з на ба в усьому світі! Хай жи
ве велика Батьківщина Ле
палює доктор технічних на студентства живе і ця: що
ук Віталій Антонович Ого- річно юнаки і дівчата на вчальними аудиторіями рід ніна!
Отримавши
студентські
родников, за давньою тра шого інституту беруть ак ного інституту. Для мене і
дицією підняти
стяг
на тивну участь у складі Все для всіх, хто отримав дип квитки, першокурсника, очо
честь нового навчального ро союзного студентського за лом інженера, вуз став лювані енергетичним факу
ку надається право студен гону, успішно працюють на справжнім рідним домом. льтетом, зі своїми декана
роблять
там першого курсу, цю по будовах нашої країни. Ли Бережіть і ви, дорогі дру ми, викладачами
чесну місію виконують Ва ше в цьому році на Він зі, наш дім. Живіть весело, по стадіону коло пошани,
лерій Ануфрієв, Ігор Ле ниччині, в Тюменській, Хер дружно, П’ять років мине потім розміщуються на три
бідь, Наталя Ткаченко, пра сонській і Ворошиловград- так швидко, що прийшов бунах. А в цей час на зеле
во покласти квіти до пам’я ській областях з притаман ши потім на «Олімп», вам, ному килимі футбольного
як і нам, стане сумно роз поля розпочинаються пока
тника В. І. Леніну надаєть ним молоді
ентузіазмом
ся першокурсникам Костян працювало біля 600 сту лучатися зі зсім і зі всіма, зові виступи майстрів спор
скаже: «Не ту, кандидат у майстри зі
тину Романенку, Олені Ка дентів політехнічного, об’є але кожний
саткиній та Олені Карели- днаних в 20 студентських дарма прожив роки. Є про стрільби з луку, їх зміню
ють спортсмени з боротьби
ній, Лунає Гімн Радянсько будівельних загонів.
що згадати!».
дзю-до, вільної боротьби і
го Союзу. Розпочинається
А
зараз
втілюється
в
жит
Ректор бажає першокурс
свято посвячення в студен никам, відмінного навчан тя одна з найважливіших карате. Сильні, мужні, м’я
зисті хлопці демонструють
ти першокурсників.
ня, здоров’я, щастя, вели традицій: студенти першо
Слово надається ректору ких успіхів на благородній го курсу приймають уро винятково чіткі прийоми:
інституту, заслуженому дія ниві служіння народу, ве чисту обіцянку - клятву — стріли влучно потрапляють в
чеві науки Української РСР, ликим ідеалам комунізму. вчитися, жити і працюва «яблучко» на квадратних мі
доктору технічних наук, Свято на сонячному стадіо ти по-ленінськи. Текст клят шенях; спини борців по
професору Івану Васильови ні «Олімп» триває. Слово ви оголошує студент пер чергово торкаються м’якої
«подушки» татамі. З трибун
чу Кузьміну.
надається секретарю обко шого курсу інженерно - бу
— Зразки самовідданої му комсомолу т. Вергеле- дівельного факультету Олег оплески тих, хто завтра змі
нить своїх товаришів, поне
праці, невичерпний ентузі су Анатолію Вікторовичу Панько:
се славу спорту далі — на
азм показує наша славна Він, зокрема, підкреслив:
— Вступаючи в сім’ю вищу сходинку Олімпу.
молодь. Як і весь радянсь
— Вчорашні абітурієнти студентів Вінницького полі
Завершується свято по
кий народ, вона трудиться стали сьогодні
іменника технічного інституту, перед
над виконанням історичних ми — студентами. Чудова лицем своїх учителів — свячення в студенти. Пер
рішень рідної партії, — під це пора! Разом з тим, це професорів, викладачів і то шокурсники за давньою тра
креслює промовець. — Для не лише підготовка до за варишів по навчанню уро дицією ідуть зі своїми ви
кладачами з аудиторії, при
юнаків і дівчат сьогодні уро втрашнього дня, не просто чисто обіцяємо!
дивляються одне до одного,
чисте й радісне свято — чекання, коли він настане.
— Обіцяємо! — лунає
знайомляться — адже ця
вони стали студентами на
над «Олімпом».
,
дружба триватиме роки —
шого інституту, а ще кілька Цей день уже настав —
вмощуються за парти. Поднів тому була для вас ва
думки уявляють себе в пер
жка робота — ви складали
ший день занять. Який він,
вступні екзамени. Але тре
початок, буде в кожного?
ба завжди пам’ ятати, що во
на, ця робота, буде ще
Це ж зовсім не так, як у
школі... Тут не зроблять,
складнішою, адже латинське
слово «студент» означає в
можливо, такого зауважен
перекладі «старанно працю
ня, як там, в стінах школи,
тут одного разу звернуться
ючий, прагнучий до знань».
З цією істиною необхідно
увічливо: «Шановний чи ша
дружити усі студентські ро
новна, ви готові відповіда
ки.
ти?»
Далі І. В. Кузьмін наголо
А, між іншим, початок
шує на тому, що серед со
уже відбувся — коли в ру
тень вузів країни наш інсти
ках опинився студентський
На знімку: заступник декана радіотехнічного факу квиток.
тут є одним з кращих. За
льтету, доцент Рачук П. Г. вручає студентський квиток
успішне виконання завдань
А. ХВИЛЯ,
першокурснику Михайлові Переймибіді.
десятої п’ятирічки по під
наш спецкор.

ПОЧАТОК

тісно пов’язуватися з роз
витком народного господарства, з його перспективними
напрямами. Робота навчаль
них закладів мусить іти в
ногу з кращими досягнення
ми науки, економіки, куль
тури.
В умовах вузу творча ак
тивність професора, доцен
та, викладача безпосередньо
впливає на завтрашнього
інженера, виховує в ньому
навички новаторських пошу
ків, постійну ініціативність,
оперативність дій. Все це в
кінцевому рахунку
дасть
позитивні плоди в підви
щенні ефективності вироб
ництва.
Ректорати і вчені ради
при безпосередньому керів
ництві партійних організа
цій, активній підтримці ком
сомольських і профспілко
вих органів покликані ство
рювати в вузах атмосферу
творчих пошуків, взаємної
вимогливості.
Високий обов’язок партій
ної організації інституту—
бути політичним авангар
дом. Це означає, що в полі
зору комуністів знаходять
ся всі ключові позиції на
вчально-виховного
проце
су. На першому місці —
викладання суспільних на
ук, які формують світогляд
майбутнього інженера. Ідей
не загартування— невід’єм
на частка суспільно-політич
ної практики, трудових се
местрів, шефських взаємо
зв’язків.
Ленінський урок підсуму
вав на конкретних прикла
дах зроблене студентством,
усім колективом вузу і, ра
зом з тим, висунув нові зав
дання, що випливають з іс
торичних рішень XXVI з’їз 
ду КПРС.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

ДБАТИ ПРО МАЙБУТНІХ
СТУДЕНТІВ
Минули хвилюючі дні
вступних екзаменів. Сотні
здібних юнаків та дівчат
стали
першокурсниками.
Для них гостинно відчинили
двері лекційні зали і ауди
торії, навчальні кабінети
і лабораторії нашого інсти
туту.
З
більшістю колишніх
абітурієнтів протягом пев
ного часу деканати і кафед
ри провели плідну роботу.
В основному виконано план
відвідування шкіл міста і
області з метою профорієн
тації десятикласників
—
майбутніх студентів. На ра
йонних зльотах учнів-випускників виступило двад
цять вісім викладачів ка
федр. Для найбільш здіб
них школярів організову
валися засідання виїзної се
сії малої Академії наук. Ро
бітнича молодь мала мож
ливість відвідувати восьмимісячні вечірні підготовчі та
місячні і двотижневі підго
товчі курси, багато юна
ків та дівчат підвищували
свої знання в заочній мате
матичній школі. Крім цього,
для всіх абітурієнтів пе
ред вступними екзаменами
викладачі кафедр вищої ма
тематики і фізики прочита
ли оглядові лекції, провели
консультації.
Велика робота в цьому
плані була здійснена в під
готовчий період: в школи
області і на підприємства
надіслано більше двох ти
сяч примірників оголошень

про прийом до інституту,
раніше такі
оголошення
друкувалися в обласних і
республіканських газетах.
Про перспективи розвит
ку інституту в одинадцятій
п’ятирічці і його участі в
вирішенні технічних проб
лем Подільського регіону
розповів у своєму виступі
по обласному радіо ректор
інституту І. В. Кузьмін.
В цьому році збереглися
конкурсні умови минулого
року. Найбільша кількість
заяв подана на спеціаль
ності: автомобілі і автомо
більне господарство, елект
роенергетика, машинобуду
вання, радіотехніка та ін
ші.
Як бачимо, в цілому ро
бота проведена велика. Од
нак варто переглянути фор
ми і методи профорієнтації.
Цю роботу в майбутньому
повинні очолити декани фа
культетів, завідуючі кафед
рами, провідні вчені. Та
кий колективний підхід до
справи дасть можливість
вирішувати щорічно.пробле
ми, що виникають в процесі
такого важливого заходу,
як підготовка до вступних
екзаменів абітурієнтів. От
же, про нове поповнення
потрібно дбати вже сьогод
ні — у вересні і продовжу
вати профорієнтацію безпе
рервно.
Б. РОГАЛЬСЬКИЙ,
відповідальний секре
тар приймальної ко
місії.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ЗАВДАННЯ ІНЖЕНЕРНОБУДІВЕЛЬНОГО
Справжньою
прикра
сою всього комплексу
нашого інституту став
навчальний корпус інже
нерно-будівельного
фа
культету. Чудові аудито
рії, лабораторії, кабіне
ти — ще одне яскраве
свідчення
батьківської
турботи рідної Комуніс
тичної партії про вищу
школу зокрема.
Як відомо, навчальний
рік починається з чіт
кого планування. Якщо
говорити про минулий,
то він для нас був непо
ганим і завершився в
цілому добрими показни
ками. Новий рік, як то
кажуть, розпочинаємо в
повному озброєнні. Поча
ла діяти нова кафедра
російської мови, це обу
мовлено тим, що в нас
навчатимуться студенти
з країн Азії, Африки,
Латинської Америки. Та
ким чином інженерно-бу
дівельний в повному ро
зумінні цього олова став
інтернаціональним. Про
фесорсько - викладацький
колектив факультету ро
зуміє, яка це почесна
відповідальність,
вона
вимагає
від кожного
всебічного підходу до
важливої оправи, акти
візації всіх форм і ме
тодів навчання майбут
ніх
інженерів-будівельників. Говорячи попу
лярною мовою, на фа
культеті з перших днів
нового навчального ро
ку розпочалася інтенси
фікація навчального про
цесу на основі викорис
тання і розвитку різно
манітних активних форм
навчання.
Скажімо,
провідними
викладачами розробля
ються методи: конкрет
них ситуацій, розігру
вання
ролей,
ділових
ігор. Це дасть можли
вість заповнити прога
лини, які ще мають міс
це в підготовці майбут
ніх командирів вироб
ництва. Суть таких про
галин полягає в тому,
що студент, як правило,
навчаючись в вузі, за
своює прийоми пошуків
проектних і виробничих
рішень наодинці з самим
собою, не
отримуючи
необхідних навичок вза
ємодії з товаришами по
роботі, без колективної
думки, оскільки протягом
навчання
виконуються
лише індивідуальні зав
дання, а в процесі ди
пломного проектування

— індивідуальні проек
ти.
Ділова гра — гілка
імітаційного моделюван
ня вона — кращий за 
сіб відтворювання і ви
вчення проблем управ
ління там, де різні інте
реси і різні ресурси, по
в'язані
однією
систе
мою. Враховуючи цю об
ставину, кафедра техночогії будівельного вироб
ництва, яку очолює док
тор технічних наук, про
фесор М. Ф. Друкова
ний, планує інтенсифіка
цію навчального проце
су використовуючи, го
ловним чином, розробле
ні ділові ігри. В кінце
вому рахунку ця кафед
ра стане координаційним
центром по впроваджен
ню активних методів на
вчання на всі х кафед
рах факультету.
Що ми бачимо в най
ближчій перспективі? За
плановано чимало важ 
ливих
і невідкладних
завдань: розвиток учбо
во-лабораторної бази і
особливо —наукових до
сліджень, Цим займати
муться всі викладачі і
студенти. Такий діловий
підхід до справи дасть
можливість вирішити в
комплексі ряд проблем.
Особливе місце в по
дальшій
інтенсифікації
навчального процесу на
лежить учбовій і вироб
ничій практиці, яка по
кликана прискорити пе
ріод адаптації молодого
інженера у виробничому
колективі і перехід його
до плідної творчої пра
ці.
Важливу роль на ін
женерно - будівельному,
як і в інституті в ціло
му,
відіграє
впровад
ження комплексних ці
льових програм управлін
ня
факультетом,
Ця
програма передбачає під
готовку висококваліфіко
ваних спеціалістів в га
лузі будівництва, що во
лодіють
комуністичною
переконаністю, марксист
сько-ленінським світогля
дом, передаватимуть во
ни ці важливі риси на
шого сучасника тим ко
лективам, в яких пра
цюватимуть
по закін
ченні інституту.
Такі наші завдання в
новому навчальному ро
ці і в перспективі.
А. ЛІННИК,
декан інженернобудівельного
фа
культету, доцент.

Під
новою
рубрикою
«Біля карти світу» редак
ція багатотиражної газети
періодично
друкуватиме
матеріали про країни, сту
денти яких навчаються в
нашому інституті.
Сьогодні — розповідь про
острів Свободи, про склад
ний героїчний шлях цього
народу, який назавжди по
рвав кайдани колоніалізму,
успішно будує світле, рів
ноправне суспільство.
Республіка Куба розта
шована в Карібському мо
рі в західній півкулі на
півночі Латинської Амери
ки на однойменному ост
рові і більш як на 1600
островах, що прилягають.
Територія — 110,9 тисяч
квадратних кілометрів. На
селення становить більше
9,7 мільйонів чоловік. Сто
лиця Гавана (біля двох
мільйонів проживає в ме
жах Великої Гавани).
Кубу відкрив, як відо
мо, X. Колумб. Майже 400
років вона була колонією
Іспанії. 1895 року тут роз
почалося повстання,
яке
охопило широкі народні ма
си, на боротьбу за свобо

ІНФОРМАЦІЯ

Тиждень
інституту
29 серпня в актовому за
лі інституту відбулися збо
ри викладачів і співробіт
ників, на яких розглянуто
підсумки роботи за мину
лий навчальний рік і визна
чено завдання на новий.
З доповіддю
виступив
ректор
інституту І. В
Кузьмін. В обговоренні до
повіді взяли участь дека
ни факультетів, завідуючі
кафедрами,
співробітники.
' Вручено почесні грамоти
кращим лекторам вузу.

4 вересня 1981 року.
БІЛЯ КАРТИ

СВІТУ

РЕСПУБЛІКА КУБА
ду і незалежність підняли
людей X. Марті і А. Массо.
1902 року Куба проголо
шується республікою, од
нак більше п’ятдесяти років
залишається напівколонією
СІЛА.
Минають роки ,але свободолюбивий народ залишає
ться до кінця відданим на
кресленій меті — 26 липня
1953 року група молодих
кубинських патріотів на чо
лі з Фіделем Кастро штур
мує казарму Монкадо, а на
прикінці 1956 року розпочи
нається партизанська війна
в горах С’єрра Маестра,
яка вінчається перемогою
народно-демократичної ре
волюції. Це сталося 1 січня
1959 року. З цієї пам’ят
ної дати
розпочинається
нова ера в історії Куби.
З квітня 1961 року кубин
ська революція проголошує
ться соціалістичного. Кра
їна проводить політику на
основі принципів марксизму-ленінізму та пролетарГ УРТОЖИТОК

для студента стає рідною до
мівкою. Тут він живе п’ять
років. Тому й не дивно, що
хлопці і дівчата з факуль
тету автоматики та обчис
лювальної техніки вирішили
його відремонтувати. Про
позицію студради підтри
мали в деканаті і робота за
кипіла.
Будівельну бригаду очо
лив Дмитро Венгер, він
особистим прикладом запа
лював усіх на добрі спра
ви, заздалегідь продумував
кожну деталь, кожний крок
ремонтників. Така взаєм
ність завжди сприяє добро
му настрою.
Душею бригади була ред
колегія стінної газети. Що
дня редактор Ганна Стецен-

ського інтернаціоналізму; є
членом соціалістичної спів
дружності. Куба віднови
ла дипломатичні відносини
з СРСР 8 травня 1960 ро
ку, член РЕВ з 1972 року,
підтримує дипломатичні від
носини з більш як 100 кра
їнами світу, в тому числі
з 15 — з Західної півкулі.
Куба бере активну участь
в русі неприєднання, рішу
че підтримуючи
народи
Африки, Азії, Латинської
Америки, які борються за
своє, національне визволен
ня, проти імперіалізму, ко
лоніалізму, неоколоніалізму
і расизму.
Комуністична партія Куби
— керівна сила суспільства
і держави. Перший секре
тар ЦК Компартії Куби —
Фідель Кастро Рус. Юнаки
і дівчата об’єднані в Спіл
ку молодих комуністів Ку
би.
15 лютого 1976 року на
всенародному референдумі

В. ПОПОВ,
доцент,
відповідаль
ний за роботу з іно
земними студентами.

ВЛАСНИМИ РУКАМИ
ко вела щоденник і, по су
ті, стала організатором со
ціалістичного змагання. І
коли виходив свіжий номер
стіннівки, біля неї завжди
збиралися члени бригади.
Тут вони, як в дзеркалі, ба
чили передовиків і прагну
ли не відставати від них.
Ремонт проходив планомірно, без суттєвих усклад
нень під керівництвом дос
відченого майстра Ніни Пав
лівни Христич. Всі житлові
приміщення, побутові кім
нати відремонтовано добре.
Кращими ремонтниками со
ціалістичне змагання визна
чило Олю Бурлак і Тетяну

Лунгол. Вони за 23 дні ви
робили тридцять денних
норм. Це таки — рекорд!
Ще одна важлива і ра
дісна подія відбулась в бри
гаді ентузіастів: в однієї з
дівчат «вимальовувалось» ве
сілля. І громада вирішила
створите фонд нареченої.
Ця новина ще більше за
хопила кожного. Працюва
ли з вогником, перевикону
ючи денне завдання. А в
урочистий весільний день
молодим подарували холо
дильник.
П. РОМАНЮК,
комендант гуртожитку
№ 1.

З 3 по 5 вересня в нашо
му інституті працював рес
публіканський науково-ме
тодичний семінар по проб
лемі Вищої школи; «Дослід
ження і розробка загальних
принципів
удосконалення
методів навчання на лекці
ях, практичних і лабора
торних заняттях».

Комітет
комсомолу
і
ДТСААФ інституту вручи
ли Групі студентів дипло
ми і грамоти, які стали пе
реможцями конкурсу пат
ріотичної пісні, віршів і
прози 1981 року, написаних
учасниками нього заходу.

На знімку: фрагмент з танцю, який виконують учасники танцювальною ансамблю
інституту.
Фото В. САДЛОВСЬКОГО.

калейдоскоп
З забрудненням навколишньго
середовища
покидьками у ФРН бо
рються з допомогою ці
лої системи
штрафів.
Спорожнити на траву
в лісному масиві авто
мобільну
попільничку
обійдеться порушнику в
десять марок. Двадцять
марок штрафу доведеть
ся заплатити тому, хто
залишить на лісовій га
лявині сміття після пікника. Штраф за зали
шену пляшку — п'ятде
сят марок. Також суво
ро штрафують туристів,
які мандрують по ріках
на човнах, за шкоду,
заподіяну водним шля
На знімку: показове змагання із стрільби з луку на стадіоні «Олімп» в день посвячен- І хам.
ня абітурієнтів у студенти.
Фото В. САДЛОВСЬКОГО.
|
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була схвалена нова консти
туція, в якій записано, що
Республіка Куба є соціа
лістичною державою робіт
ників і селян, інших праців
ників фізичної і розумової
праці. Це аграрно-індустрі
альна країна. За роки після
перемоги революції досягла
великих успіхів в розвитку
економіки. З перших років
нової влади повністю лікві
довано безробіття., забезпе
чено право на працю і від
починок, освіта і медичне
обслуговування безкоштов
ні.
Куба — перша соціаліс
тична держава Західної пів
кулі. Вона високо несе пра
пор свободи, миру дружби
між народами. Куба — на
дійний друг і союзник пер
шої Країни Рад, наш со
ратник по боротьбі за світ
ле майбутнє людства.
В новому навчальному
році в нашому інституті на
вчатиметься 14 кубинців
за двома спеціальностями.

*

*

*

Не так давно францу
зи вважали самим ве
ликим
громадянином
своєї країни НаполєонаБонапарта, але нинішні
покоління відводять ім
ператору лише
друге
місце. Більшість фран
цузів тепер вважає, що
самий видатний грома
дянин Франції протягом
всієї її історії — гене
рал де Голь. В почесно
му списку «державних
мужів» появились і жі
ночі імена, що раніше
було немислимо. Ж.анна
д’Арк займає в ньому
третє місце, а Марія
Склодовська-Кюрі —шо
сте.

*

*

Восени в Непалі по
чинається новий альпі
ністський сезон. В сто
лицю країни — Катман
ду приїздять підкорю
вачі гірських вершин зі
всіх кінців світу, щоб
помірятися силами в су
тичці з Гімалаями. В їх
розпорядокенні 32 піка,
в тому числі знамени
тий Еверест. В міністер
стві туризму
зареєст
ровано заявки з 14 кра
їн Азії, Європи, Амери
ки. Найбільше команд
очікують з Японії — 8.
(За повідомленнями
інформаційних
агентств).
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ВИКОНАННЯ

ПОКЛИКАННЯ

X

Наша зустріч з Михайлом
Федоровичем
відбулася
вдруге уже тепер, в ново
му навчальному році.
— Вас цікавить, коли і
як народжується в
душі
людини таке важливе і не
обхідне почуття, як покли
кання? — погляд його ро
биться зосередженим і за
мисленим. — Питання, на
перший погляд, звичайне і,
разом з тим, далеко неор
динарне...
Такому твердженню не
можливо заперечити. Кож
ний юнак чи дівчина в по
ру свого повноліття здебі
льшого обирають для себе
єдино правильну стежину,
і вона, немовби маяк, ос
вітлює себе тому, хто сту
пив одного разу
на
її
грунт, веде
усе
життя.
Веде потім складними лабі
ринтами, що виникають на
шляху до знань, до науки.
І ось тут, як то
кажуть,
може трапитись переоцін
ка цінностей: людина від
чула, що «заблудила»
—
ступила не на свою сте
жину.
Якраз від цього й засте
рігає вчорашнього школя
ра, нині студента першого
курсу завідуючий кафед
рою технології будівельно
го виробництва, доктор,
технічних наук,
професор
Михайло Федорович Дру
кований.
Професія
будівельника
вимагає до себе особливої
поваги, поважає
акурат
них, дисциплінованих, опе
ративних, ініціативних лю
дей. Скажімо, один викон

роб не розпочне будівни
цтва, поки не зробить на
дійної під’їзної
дороги,
побутового
приміщен н я
для тих, хто
зводитиме
житловий будинок чи цех
заводу, а в іншого на меті
лише план. Звичайно, що в
першого виконроба буде і
план, і якість і найголовні
ше —
користуватиметься
авторитетом у колективі.
Про ці і подібні деталі
ще не раз ітиме мова з но
вачками, але в пам’яті за
відуючого кафедрою
ще
свіжі епізоди
спілкування
з вчорашніми випускника
ми. Петро Новиков,
Ми
хайло Якимчук, Юрій Васи
льківський, Олександр Бондарук
захистили
проект
школи на 1568 місць, бу
дівництво якої розпочнеть
ся в 1982 році в обласному
центрі на масиві Вишенька
Молоді інженери, отримав
ши дипломи з відзнакою,
працюють за
призначен
ням, але яка приємна по
дія сталася в їхньому жит
ті — дипломний
проект
став реальністю!
Незаба
ром він перевтілиться
у
світлі, просторі приміщен
ня, і задзвонить
вперше
для дітей дзвінок на урок...
Василь Загреба, Світлана
Тацюк, Микола
Попович,
Володимир Очеретний
з
різні роки закінчили інже
нерно-будівельний
факу
льтет, нині працюють
на
кафедрі під керівництвом
Михайла Федоровича, кож
ний визначив для себе на
прямок наукової роботи,
яка згодом втілиться в кан
дидатські дисертації.
Талановита молодь з ці-

лому приходить на факу
льтет. Думаючи про чудові
умови для навчання
сту
дентів, вчений
мимоволі
згадує свій
пройдений
шлях,
дитинство, в
яке
вдерлася війна.
Вінниччи
на — край зелених
гаїв,
тихих озер, пташиного спі
ву. Село Ометинці Немирівського району йому най
ближче. Тут
народився,
тут
залишився
незабут
ній образ і
світла
па
м’ять про батька,
якого
розстріляли фашисти в пер
ші дні війни: евакуйовував
колгоспне майно, а сам не
встиг врятуватися... А він,
хлопчик, виїхав з матір’ю
в Саратов, і в сорок чет
вертому осиротів зовсім—
померла мати. Виховувався
в батьків батька. Вони зро
били все, щоб підліток за
кінчив десять класів. І ра
діли з того, що хлопець
не просто вчився, а праг
нув усім єством своїм до
науки.
Виняткова праце
здатність, прагнення пізна
ти більше визначили його
подальшу долю:
закінчив
інститут, аспірантуру.
Під час канікул приїздив
додому, поралися з дідом
Дмитром на городі, власни
ми руками зробив вулики.
Потім, коли став дорослим
і відомим у вченому світі,
теж не забував про робо
тящих бджілок. Турбуєть
ся про них і тепер.
Якось зустрів діда Дмит
ра сусід.
Розговорилися,
завели мову про онука:
— Маєш славного поміч
ника собі, — каже сусід,
— Він, мабуть, у тебе най
головніший пасічник всієї
області.
— Аякже — найголовні
ший! — всміхається дід.
Працю
вченого
таки
справді можна зр ів н я т и з

ІНСТИТУТ БУДУЄТЬСЯ
Хто вперше приїздить
до нашого інституту, від
разу звертає увагу на
панораму
будівництва:
височать стріли башто
вий кранів, доноситься
гуркіт потужних екска
ваторів, бульдозерів, ав
томобілів. Так, Вінниць
кий політехнічний — це,
практично, будівельний
майданчик.
Лише за останні три
роки здано в експлуата
цію два гуртожитки на
600 місць, корпус інже
нерно-будівельного
фа

культету,
аудиторний
блок факультету авто
матики та обчислюваль
ної техніки, розширює
площі СКТБ «Модуль»,
незабаром гостинно від
чинить двері для студен
тів і викладачів просто
ра й світла їдальня на
530 місць. А поряд ро
стуть нові споруди: гур
тожиток, радіотехнічно
го факультету на 600
місць, через нетривалий
час спалахнуть лампоч
ки Ілліча
дев’яностоквартирного житлового

будинку, розпочато бу
дівництво кооперативного
72-квартирного будинку.
Всім відомо, що досяг
нути швидкого і якісно
го будівництва можна
тільки при наявності чіт
кої проектно-кошторис
ної документації. На ба
зі СКТБ «Модуль» діє
відділ комплексного про
ектування. Тут виконано
ряд проектів: житлового
будинку, гуртожитку, уч
бового корпусу енерге
тичного ф а к у л ь т е т у ,

На знімку: фасад нової їдальні, яка незабаром гостинно відчинить двері
для студентів і викладачів.
Фото В. Садловського.

НАШІ НАУКОВЦІ

працею бджіл — вона ви
магає величезної
енергії,
постійного
оптимізму,
і
лише той домагається ме
ти, хто не зупиняється на
півдорозі. Великою шко
лою для молодого вчено
го були зустрічі з академі
ками М. О. Лаврентьєзим,
М. О. Садовським, Г.
С.
Писаренком, М. С. По *яковим, Ф. О. Абрамовим.
Крім усього, так
уже
закладено нашою соціаліс
тичною природою, кожний
доктор наук повинен пов
торити себе в учневі. Є во
ни і в Михайла Федоро
вича, Підготував три докто
ри і п’ятдесят кандидатів
технічних наук.
Людина прагнула
стати
вченим-вихователем.
До
моглася цього завдяки на
полегливої творчої праці. З
роками прагнення стало не
обхідністю, життєвою
по
требою і перевтілилось в
покликання.
А. ХВИЛЯ,
наш спецкор

спортивного корпусу ка
федри фізичного " вихо
вання.

1932 р ік важ ливий для
н ас тим , що р о зп о ч н е ть 
д альш ого
р о зв и тку в у зу . З а п л а н о 
вано буд івни ц тво
голов
ного учбового
к о р п у су .
Ця д ев'я ти по вер хов а сп о 
р уд а, су ч а с н а
з а своєю
а р х іте к тур о ю ,
значно
п р и к р а си ть тер и тор ію ін 
сти туту.
Крім
н ав чаль
них п р и м іщ ен ь, т у т буде
виділено
чималі
площі
для бібліотеки на 600 т и 
сяч п р и м ір н и к ів к н и г і
п ід р у ч н и к ів т а обчислю 
вального
ц ен тр у з н ай 
суч асн іш и м обладнанням .
Темпи р о зв и тку ін с т и 
т у т у зб іл ь ш у в а ти м у ть с я .
В одинадцятом у
п 'я т и 
р іччі об ся г
р обіт д о ся г
не 9,5 м ільйонів
карбо
ванц ів. Крім п ер е р ах о в а
них
о б 'є к т ів
б уд у в а ти 
м уться
кор пуси
Р ТФ ,
Ф А О Ту, каф едри
А А Г,
гу р то ж и то к
для м ало сі
м ейних, с ту д е н тс ь к а по
л ік л ін ік а, актовий зал на
1100 м ісц ь, Палац к у л ь 
тур и та інш і сп ор уд и.

ся новий етап

Успіх
в будівництві
досягається
наполегли
вою працею всього ко
лективу інституту і, зо
крема, студентів. Лозунг
«Свій дім — своїми ру
ками» повинен стати де
візом для юнаків та дів
чат, для всіх комсомоль
ців. Вже тепер можна
назвати студентів, які

Однією з найважливіших створив комісію по органі
умов якісного і повного ви зації цього важливого захо
рішення завдань і соціаліс ду і визначив дату його
тичних зобов’язань, прийня проведення.
тих колективом вузу на но
Не виконується також
вий навчальний рік, є суво вказівка проректора т. Ю. А.
ре дотримання дисципліни Карпова про представлення
виконання. На необхідність в навчальний відділ заявок
дальшого
вдосконалення на укладання договорів на
контролю і перевірки вико практику студентів на 1982
нання чітко поставив зав рік. Сумлінним виявився
дання історичний
XXVI лише завідуючий кафедрою
з 'їзд нашої партії. В зв'яз «Електричні станції»
Куку з цим 15 серпня 1981 і н В. М.
року вийшла постанова ЦК
Окремі кафедри не пред
КП РС «Про дальше вдос
коналення контролю І пе ставили графіків чергових
ревірки виконання у світлі по учбових корпусах, а са
рішень XXVI з’їзду КПРС». ме: історії КПРС, марксист
філософії,
Цей важливий документ сько-ленінської
чотири
кафедри
інженернозобов`язує підвищити від
факультету,
повідальність всіх керівних будівельного
кадрів на неухильне вико п’ять кафедр факультету
нання директив партії і уря автоматики та обчислюваль
ної техніки, три кафедри
ду, вживати необхідних за енергетичного
факультету,
ходів по зміцненню вико Стільки ж кафедр
радіо
навської дисципліни.
технічного
факультету
і од
Як відомо, учбовий від
діл, деканат, кафедра — на — технології металів —
все це ланки невіддільного машинобудівного факульте
ланцюга. І на скільки зла ту. Строк виконання — 31
годжена буде їхня взаємна серпня 1981 року.
праця, на якому рівні бу
Другий тиждень трива
де поставлена виконавська ють заняття в інституті, од
дисципліна, від цього зале нак деканати вечірнього і
жатиме наш загальний ус енергетичного факультетів
до цього часу не подали в
піх.
учбовий відділ розкладу за
На жаль, доводиться кон нять, а також затверджен
статувати, що і в цьому ня і погодження з диспет
навчальному році причиною черською службою.
гальмування усіх наших до
І ще одне. На загальних
брих справ і починань є
дисципліна виконання з бо зборах вузу, де підбивали
ку окремих деканатів і ка ся підсумки роботи мину
федр. Замість того, щоб лого року і висувалися зав
займатися корисною робо дання на новий, з невідо
тою, ійколи вдаєшся до ба мої причини в роботі збо
гатьох службових перепи- рів не взяли участі біля ста
сок. телефонних дзвінків, викладачів. На цьому по
особистих відвідувань зга дібні негативні приклади не
даних підрозділів, а віз, як вичерпуються, але їх пере
ліком діла не поправиш.
то кажуть, і. нині там — у Потрібно лише одне: сум
відповідь чуєш традиційне, лінно виконувати свої обо
заспокійливе: зробимо. І на в’язки, про які нам нагадує
цьому коло
замикається, уже відома постанова ЦК
Щоб повторити все спочат КПРС.
ку.
Підняти виконавську дис
Ось кілька характерних ципліну студентів і всіх
прикладів. Наказ по інсти співробітників інституту —
туту № 200 від 9.06.1981 ро обов’язок профспілкових та
ку «Про організацію зустрі- комсомольських організацій,
чі-наради з випускниками постів і груп народного
інституту» вимагає — де контролю.
В партійних організаціях
канам факультетів до 28.08.
цього року розробити про інституту розпочались звіти
граму і графік зустрічі з і вибори. Очевидно питання
дисципліни виконання ста
випускниками і представи не предметним обговоренням
ти в учбовий відділ. Однак комуністами на зборах.
пункт цього наказу досі не
виконаний. Лише декан ін
М. СИНЕЛЬНИХ,
заст. начальника нав
женерно-будівельного
фа
чального відділу.
культету т. Лінник А. С.
показують зразки само
відданої праці. Загін ін
женерно - будівельного
факультету вписав яс
краву сторінку в історію
інституту. Приклад цьо
му — новий сучасний
корпус по вулиці Артоболевського. Командири
Василь Войтенко, а піз
ніше Петро Бойко пра
вильно зорієнтували свій
колектив і домоглися чу
дових успіхів у цій ва
жливій справі. Ініціативу
будівельників підхопив
машинобудівний факуль
тет — створив загін на
будові їдальні. Боєць
цього загону Віктор Жуков працював з першого
до останнього дня, став
прикладом для інших.
На жаль, такою ста
більністю в роботі не
відзначився загін на бу
дівництві
гуртожитку
на 600 місць. Командир
Володимир Шарук не зу
мів згуртувати бійців і,
як результат, хлопці не
впоралися з завданням.
Тут варто зауважити і
комітетові комсомолу, і
керівництву інженернобудівельного факульте
ту, на базі якого створе

ний загін. Щоправда, за
раз тут справи налагод
жуються. В колектив за
лучені сумлінні бійці.
Велика
відповідаль
ність за стан справ на
будовах лягає на дека
нати і громадські орга
нізації факультетів. Тра
пляються випадки, коли
студенти, призначені на
будівництво того чи ін
шого об’єкту, проявля
ють пасивність, допуска
ють прогули, працюють
без ентузіазму. Сподіває
мось, що на д а л і кермо
управління студентськи
ми загонами візьме в
свої руки комітет ком
сомолу. Так, лише, коли
кожний член комітету,
не на словах, а на ді
лі, візьметься за цю
важливу справу, відда
ватиметься в період тре
тього трудового семест
ру цій роботі з повним
навантаженням, сумлін
ням, енергією, це спри
ятиме тому, що інститут
стане одним з кращих в
республіці.
В. СВЕРДЛОВ,
проректор з нав
чальної роботи.
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Наші традиції
З перших днів навчан
ня в інституті всі ми
оточені багатьма добрими традиціями. Згадаймо
деякі з них:
урочисте
посвячення в студенти
і ритуал вручення дип
ломів випускникам ве
чори відпочинку на фа
культетах, які знов у ж
таки називають «фірмо
вими», допомога
селу
під час збирання вро
жаю та інші.
Про
кожну з
цих
тради
цій можна розповіда

ти багато й досить ці
каво, але, чи всі з нас
можуть.
похвалитися,
тим, що вони впевнено
знають про витоки тієі
чи іншої традиції: коли
вони виникли і хто був
їхніми зачинателями?
Скажімо, сьогодні, до
рогі читачі, ви тримаєте
в руках свіжий номер
газети, в якій «народ
жена» ще одна
нова
традиція — щомісячне
видання комсомольськомолодіжної сторінки «Ім

- м о л о д іж н а

пульс». її
зачинателі:
редколегія газети
«За
інженерні кадри» і комі
тет комсомолу інституту.
Отже, про витоки тепер
ви знаєте практично все.
А ось якою вона буде,
наша комсомольсько-мо
лодіжна сторінка — за
лежить від кожного зо
крема. «Імпульс» .— не
величке уточнення
видається
студентами,
для студентів, і, що ха
рактерно, про студентів.
Тому без усякого ваган
ня і сорому беріть ав
торучку (в
крайньо Ар
випадку
згодиться
й
олівець), аркуш паперу

Єдність теорії з практикою — основа навчального
процесу, який удосконалюють майбутні спеціалісти.
На знімку: студент машинобудівного факультету
В. Регеша і його молодший колега М. Ткач під час
практичних занять в лабораторії кафедри ТАМ.
Фото В. Садловського.

— хоча б з конспекту —
ї пишіть нам про все,
що вас цікавить, хвилює,
І, нарешті, спробуємо
відповісти на запитання,
яке здивувало багатьох:
чому комсомольсько-мо
лодіжну раптом назвали
«Імпульсом»? Редколе
гія поквапливо
відво
дить від себе ці повно
важення і з особливою
перевагою передає
їх
факультетам автомати
ки та обчислювальної
техніки і радіотехнічно
му, для яких імпульс —
слово «своє», добре зна
йоме. Справа в тому, що
імпульс — стрибок енер

РОЗВИВАТИ ТВОРЧІСТЬ

молодих
Помітну роль в роз
витку наукової і техніч
ної творчості молоді, її
винахідницької та раціо
налізаторської діяльнос
ті, виховання в неї ко
муністичного ставлення
до праці відіграє рада
молодих вчених і спеці
алістів (РМВіС) нашого
інституту. В цьому плані
досягнуто
певних ре
зультатів. Укладено до
говір про науково-тех
нічну співдружність між
обома радами політех
нічного та Центрально
го
конотрукторського
бюро інформаційної тех
ніки, організована рес
публіканська
науковотехнічна
конференція
молодих вчених на те
му: «Інформаційні си
стеми і обчислювальні
комплекси», окремі пра
ці фахівців підготовлено
на конкурси.
Триває пошукова ро
бота по
формуванню
комплексних творчих мо
лодіжних
к о м іт е т ів
(КТМК), але робиться все
це досить повільно, без
притаманного студентам
запалу й ентузіазму, як
раз ці риси тут конче
потрібні. І комітет ком
сомолу, і РМВіС споді
ваються, що після висту
пу з такої
представ
ницької і авторитетної
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трибуни, як наша багато
тиражна газета, з’являть
ся нові ентузіасти котрі
продовжать цю важливу
розмову І на шпальтах
газету і внесуть кон
кретні пропозиції щодо
створення таких коміте
тів.
Поки що не повною
мірою використовується
важливий засіб підви
щення ефективності на
укових досліджень мо
лодих вчених і спеціа
лістів. Варто усвідоми
ти до кінця таку Істи
ну: укладені договори
згаданих рад з підпри
ємствами і науково-дос
лідними інститутами по
сприяли б скороченню
часу на впровадження
розробок у виробницт
во.
Ми частенько зустрі
чаємо на сторінках цент
ральних республікансь
ких і обласних газет ру
брику: наука — вироб
ництву. Це стосується ко
жного, хто причетний до
творчих пошуків. Необ
хідно мобілізувати всі
сили й можливості для
реалізації цього важли
вого заходу, виявляти й
використовувати
здіб
ності і знання молодих
вчених і спеціалістів на
шого інституту.
В. КУКИШЕВ,
доцент кафедри ви
щої математики, го
лова ради М ВіС

Ти стараєшся, дерзаєш,
сумніваєшся, зміцнюєш свої
знання і вдосконалюєш їх
у цих стінах. Ти взяв на
себе
відповідальність за
своє майбутнє: чи матимеш
право називати себе інже
нером... А поки що тобі,
учорашньому абітурієнту
сонячного серпневого дня
вручили студентський кви
ток. Так, ти — студент. Цьо
му вже можеш навіть сам
собі повірити. Перше ве
ресня — день радісний. За
цей день ти робиш так ба
гато відкриттів, знаходиш
нових знайомих, і вже не

В житті людини є свята, які па
м'ятаються завжди. Таким святом
був день першого Вересня. В цей
день багато років тому нас приймали в сім'ю школярів. Гостинно від
чинилися двері й повели дітей в не
відомий світ. В ньому все було но=
ве й чаруюче.
Матері, хвилюючись, разом з на
ми вслухалися в трель
першого
дзвінка, шукали очима серед квітів і
нових друзів для нас, першокласни
ків.
Тепер ми опинились в сім'ї студен
тів. Як схожі ці дні! Стільки ж со
нячного тепла, щасливих і радісних
посмішок, такі ж напутні слова, і
наші мами знову когось шукають
очима... Ми подорслішали, але, як і
десять років тому, хвилюємося, в
наших серцях народжується
нове
почуття
почуття відповідальності
в цьому знову ж таки новому світі,

КОМІТЕТОМ
КОМСОМОЛУ

с т о р ін к а

ТИ— СТУДЕНТ
Десять
років тому, за
давньою традицією, це ста
лося першого вересня, ти
йшов до школи, йшов з по
чуттям радості від зустрічі
з нею, зі старими і новими
друзями, з величезним ба
жанням вчитися.
Минули шкільні роки, і
нам, колишнім учням, тре
ба вибрати дорогу в життя.
Ти вирішив навчатися в ін
ституті. Під час вступних
екзаменів починаєш усві
домлювати, що це п’ять років
наполегливої
праці,
п’ять років цікавого й зміс
товного життя.

ВИДАЄТЬСЯ

гії, швидке, різке, дина
мічне її вивільнення.
Такою і є студентська
пора: за короткий промі
жок часу (порівняно зі
всім життям) і відбува
ється імпульсний запас
знань, імпульс творчої
енергії. В нашій свідо
мості формується необ
хідне початкове приско
рення, воно й визначає
в кінцевому результаті
наш життєвий шлях. От
же, вперед! Відрахунок
часу для нашого «Ім
пульсу» розпочався. На
ша адреса:
аудиторія
0416, «За інженерні ка
дри», «Імпульс».
блукаєш коридорами, відшу
куючи «свою» аудиторію. З
цього дня покладено поча
ток самостійного, вдумли
вого життя.
Перші лекції, перші ви
кладачі, чуйні і уважні, тро
хи іронічні, весь час натя
кають на якісь «відробки»,
і ти з жадобою цікавого
школяра слухаєш їх. Скіль
ки нового доведеться тут
зустріти на своєму студен
тському шляху! А поки
що, ти пройнятий почуттям
власного достоїнства, дещо
поважно, гордо «підкреслю
єш» звання першокурсника,
переступаючи поріг інститу
ту.
В. ЧЕПУРНИЙ,
І курс, ФАОТ.

НЕЗАБУТНЄ
наповненому змістовними роками
навчання, творчої праці, романтики.
Разом з тим, усвідомлюємо, скільки
надій покладає на кожного з нас
любима Вітчизна.
Ми — студенти... Вихованці гос
тинного політехнічного! На нашому
шляху стрінуться нові друзі і нові
турботи. Скільки цікавого, змістов
ного відкриють для нас чудові ауди
торії...
Цей
надзвичайно
привабливий
світ попереду — на далекому синьо
му обрії. І назустріч йому, підняв
ши вітрила надії, пливе наш студен
тський корабель по безкрайому оке
ану Знань...
Н. ПЛАКИДКЖ,
студентка І курсу, ФАОТ.

Триває настановча се
сія для студентів заоч
ної форми навчання. На
знімку: викладач кафедри
іноземних мов Т. Анпілова проводить урок ні
мецької мови, біля до
шки студент першого
курсу В. Швець.

Відповідальний за ви
пуск комсомольсько-мо
лодіжної сторінки
Єв
ген МАРЧЕНКО.

ЩОМІСЯЦЯ

П ОРА жовтого листя...
Якось зненацька ври
вається вона в свідомість
студента. Вже й сонечко
віддає своє тепло не так
щедро, як влітку. Воно ніби
свідчить про те що завер
шується
ще один рубіж
студентс ь к и х
буднів,
що залишається
позаду
третій трудовий семестр.
З притаманним комсо
мольським вогником і мо
лодечим запалом працювали
хлопці. З перших днів у
загоні народився почин: бо
ротися за звання бригади

ЛІТОПИС
ТРИВАЄ
комуністичної праці. Цей за
хід був схвалений парткомом радгоспу, підтриманий
районним комітетом комсо
молу. Наочність змагання,
його цілеспрямованість, ідейно-політиичне виховання за
безпечували комісар загону
Анатолій Загороднюк
та
викладач кафедри марк
систсько-ленінської філосо
фії Олександр Володимиро
вич Колос.
Зразки трудової доблесті
показували бійці Григорій
Демчук, Анатолій Слісар
чук, Олег Бумко, Віктор
Жуков, Володимир Гуменюк та інші.
А підсумок нашої роботи
такий: за короткий час збу
дували
молочно-товарну
ферму на 200 голів, молоч
ний блок для збереження і
переробки молока, примі
щення телятника на 300 го
лів, виконано значні роботи
по культурно-житловому бу
дівництву, благоустрою тва
ринницького комплексу, на
дано шефську допомогу ве
теранам
праці, інвалідам
війни. Бійці загону тричі ви
ступали з концертами пе
ред місцевим населенням в
полі й на селі, прочитали
біля двадцяти лекцій по
пропаганді матеріалів ХХУІ
з’їзду КПРС, про сучасне
міжнародне становище ш
інше.
За
підсумками соціалістичнного змагання двом
колективам загону присвоє
но почесне звання «Бригада
комуністичної праці». Заго
ну вручено Почесну грамо
ту Тростянецького райкому
ЛКСМУ і перехідний Чер
воний прапор
радгоспу
«Олександрівський». Майже
всі бійці нагороджені почес
ними грамотами.
Серед численних будівель
комплексу з автографами
різних студентських загонів
на довгі роки залишається і
наших два: «СБЗ—81 ім.
А. Реки». З почуттям вико
наного обов’язку й словами
вдячності дирекції радгоспу
і місцевим жителям за го
стинність і сердечне став
лення — залишаємо будів
ництво. До нових зустрічей
в наступному трудовому се
местрі.
І. КРЕВСЬКИЙ,
майстер загону ім. А. Ре
ки, студент V курсу 1БФ.
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НОВА

РУБРИКА

КАФЕДРА
АКТУАЛЬНИХ
ПРОБЛЕМ
Під цією
рубрикою
розпочинаємо дискусію
«Відмінник і активіст: від кого більша користь?»
Запрошуємо
до розмови студентів, секретарів
комсомольських бю ро факультетів і курсів
—
усіх, хто
бере активну участь в громадському
житті нашого інституту.
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Ж ИТТЯ:

З В ІТ И

І

ВИБОРИ

СПІЛЬНІСТЬ МЕТИ

г

\

В кінці минулого тиж
ня розпочалися звітновиборні збори в первин
них партійних організа
ціях нашого
інституту,
Відзвітували про
свою
роботу за
відповідний
період і комуністи енер
гетичного факультету, де
з доповіддю
виступив
секретар партійного бю
ро Дубровський В. П.
В полі зору партійців
вся
навчально-виховна,
ідеологічна, наукова
і
господарська діяльність
цього в цілому злагод
женого,
енергійн о г о ,
творчого колективу.
Втілюючи в життя на
креслення X X V I
з'їзду
Комуністичної
пар г і ї

Д О 40-РІЧЧЯ

Радянського Союзу, вик
ладачі,
співробітники
прагнуть робити
все,
щоб енергетичний факу
льтет з року в рік давав
країні десятки
високо
кваліфікованих,
гармо
нійно розвинутих спеціа
лістів. Цих
важливих
принципів дотримуються
тут і в новому навчаль
ному році. Прийняті со
ціалістичні зобов'язання
успішно виконуються. Це
свідчить про те, що енер
гетики міцно посідають
друге місце в інституті.
Значних успіхів досяг
нуто в розширенні нау
кових досліджень, під
вищенні їх економічної
ефективності. На факу

РОЗГРОМ У

льтеті відкрита галузева
науково - дослідницька
лабораторія «Тирістор».
Невідкладне завдання
висунуте перед ко л еги
вом нині — розробка ці
льових комплексних про
грам.
Впровадження
цього заходу дасть мож
ливість значно підвищи
ти якість підготовки ін
женерних кадрів. Д о п о 
відач
підкреслив,
що
енергетичний факультет
буде і далі розширюва
ти свою базу. В цьому
році розпочато проекту
вання нового навчально
го корпусу.
Говорячи про позитив
не. секретар партбюро і
виступаючі принципово,

Н ІМ Е Ц Ь К О - Ф А Ш И С Т С Ь К И Х

З А Г А Р Б Н И К ІВ

П ІД

по-партійиому викрива
ли недоліки, які
мали
місце в роботі партійної
організації за
звітний
період. Скажімо, кому
ністи В. А. Леонтьев,
Д . Б. Налбандян, С. І.
Луковников. Е. Л . Страшевський, Л . Н. Ігнатов
в своїх виступах висло
вили багато
критичних
зауважень
на
адресу
партійного бюро. Зокре
ма, відзначалось, що ще
недостатньо уваги приді
ляється питанню навчан
ня партійно-комсомоль
ського активу,
слабка
вимогливість до тих ко
муністів, які
пасивно
ставляться до своїх обо
в'язків.
Комуністи на
своїх
звітно-виборних
зборах
одностайно
підтримали
ініціативу
колективів
Харківського, Донецько
го політехнічних і Дніп-

М ОСКВОЮ

ХРОНІКА ОДНОГО
БОМБАРДУВАЛЬНИКА
Вересень сорок першого.
Група радянських
бомбардуваль
ників після бойового завдання
по
вернулась на аеродром. Як завжди
в таких випадках, техніки квапились
до «своїх» бойових машин, як рідні
брати, обіймалися з льотчиками, по
тім перевіряли стан літаків, їх боє
здатність.
Поспішав сюди і я, але здалеку
побачив голе місце — «мій» літак
не повернувся. Всередині враз по
хололо: «Загинули хлопці» — важ
ким болем вигупувало щось пекуче
в голові.
“ Не переживай, Миколо! — під
бадьорювали товариші — техніки,
котрі обслуговують Інші літаки, —
Живий -здоровий твій екіпаж. Виму
шена посадка...
Це трапилось в районі села С ер 
гіївна Курської області. Літак сів з
вантажем бомб. Під час
посадки
вийшло з ладу шасі, а також були
деформовані праве крило і фюзе
ляж. Про це я дізнався, коли п р и був сюди наступного дня, незаба
ром приїхала бригада ремонтників.
Крім правого крила (його відвезпч
в майстерню), все
відремонтували
на місці. Екіпаж воював на іншому
бомбардувальнику, а я залишився
біля свого старого друга, чекав ко
ли привезуть і причеплять йому Кри
ло. В кінці вересня крило привезли,
але екіпаж не прибув.
В першій декаді жовтня німці вже
були на досить близькій відстані від
Сергіївки, і сюди вони могли прибу
ти в будь-який час дня і ночі, а лі
так, як навмисне, зробив вимушену
поблизу від дороги... В небі гуркоті
ли ворожі
літаки,
скинули
д е
сант. Це вже було дуже небезпеч
но. Я не втрачав надії на те, що
екіпаж прибуде, однак на всяк випа
док домовився з загоном ополчен
ців, що при появі німців зніму к у 
лемети, боєкомплекти, підірву літак

БУВАЛЬЩ ИНА
групи невідомих людей, наближаючись до літака, намагалися завести
мову зі мною, тільки мова їхня бу
ла якась підозріла, І мені нічого не
залишалося, як дати автоматну чер
гу. Після цього виникало
бажання
покінчити з літаком, а коли розвид
нялось і з осінньому небі з’яви лось сонечко, надія про те, що екі
паж прибуде, заспокоювала
мене:
бережи бомбардувальник. Він
по
трібен Вітчизні.
Наступного лня небо розчахнулось
кулеметною чергою. Черга повтори
лась знову і знову. Наш У-2, полос
котавши нерви двом
«месерам»,
знизився на таку висоту, що його
навіть з землі було важко помітити,
Виявилось, що він заманював воро
жих льотчиків, летів у вибалку; ві
зьміть мене тут! Боїтеся! В одного
з стерв’ятників нерви здали, і він
врізався в глиняний кар’єр. Наша
«Уточка» теж, виходячи з
яруги,
знесла «животом» дах сарая, здій
снила «м’яку посадку».
Ми познайомились з
льотчикам
Федором Куліковим. Перш за все
мене цікавила його підготовка, на
яких типах літаків він літав.
—- Крім У -2, друже, нічим інш им
не встиг розбагатіти, — кинув гой
жартома. — Але якщо треба...
— Треба, Федю, дуже треба!
І ми разом почали освоювати ази
двохмоторного літака, .В
перерві
Федір розповідав про свою кохану
дівчину, з якою повинен був одру
житися 22 червня.

— Цього варто було чекати, Ф е
доре,
промовив я підкреслено
спокійно, — Але ж ми з тобою вже
вміємо літати,
— Авжеж, — посміхнувся мій до
рогий друг.
Тим часом незрозуміла, чужа мо
ва, змішана з собачим лаєм,
була
вже зовсім поруч.
— Ну, Федоре, ні пуху тобі!
—
запускаю двигуни, займаю
місце
стрільця-радиста.
Літак здригнувся. Його розвернуло
вправо і повело на шосейну доро
гу, по якій уже тупотіли ковані чо
боти, лютували
ненависні
морди
тварин.
— Ось вам за це! — вилаявся з
перцем Федір, прасуючи непроха
них гостей. Літак важко відірвався
— Нічого, брате, ми ще своє на
від землі, набираючи висоту, взяг
верстаємо! Ось проженемо ЦИХ ПСІВ
курс на аеродром.
з нашої землі...
...Доля бомбардувальника героїч
Федір штовхнув мене
ліктьом, на — він брав участь в розгромі гіт
мовляв, тихіше. Справді, в
тихому лерівських загарбників під
Моск
надвечір’ї раптом заволали вівчар вою. А Федір Куліков повернувся в
ки. їх гавкіт наближався з заходу. рідний полк, продовжував службу
Мій товариш метнувся в інший бік, на своєму незмінному «тихоході».
і подамся разом з ними до партиза прислухався:
М. АРХИПОВ
нів.
начальник відділу, підполковник
— Так і є, Миколо, вони нас ото
Кілька разів, це було на світанку, чують
у відставці.

ропетровського металур
гійного
інститутів
по
розвитку в одинадцятій
п'ятирічці соціалістично
го змагання, спрямова
ного на успішне
вико
нання рішень X X V I з'їз
ду К П Р С у галузі під
вищення якості підготов
ки спеціалістів, приско
рення науково-технічно
го прогресу в народно
му господарстві під де
візом «Творчий союз ви
щої школи і виробницт
ва — на службу п'яти
річці».
В роботі зборів взяла
участь інструктор обко
му Компартії
України
Одинцова Н. М.
Збори прийняли
рі
шення, що
визначили
завдання партійної ор
ганізації на звітний не
ріод.
А. Х В И Л Я ,
наш спецкор.

Вони
чітко
визначені
X X V I з'їздом
Комуністич
ної партії Радянського С о 
юзу. На заводах і фабри
ках, в колгоспах і радгос
пах ці документи вивчають
ся всіма ланками партійної,
комсомольської та
еконо
мічної освіти.
Велика і повсякденна увага приділяється
вивченню
матеріалів з'їзду в навча
льних закладах і, зокрема

ІНФОРМАЦІЯ
20 вересня кафедрі
ав
томатики інформаційно вимірювальної техніки ви
повнюється
десять років.
Розповідь про колектив ка
федри, про її становлення,
про ветеранів і передови
ків буде надруковано в на
ступному номері газети.
*

*

*

В інституті розгорнулась
активна підготовка до зві
тно - виборної профспілко
вої конференції, яка відбу
деться 22 жовтня цього
року.
Протягом вересня відзві
тують
про свою роботу
профспілкові
організації
кафедр і факультетів. Буде
підбито підсумки роботи за
звітний період і, зокрема,
виконання додаткових со
ціалістичних
зобов’язань,
взятих на честь X X V I з’їз
ду К П Р С . На С К Т Б «М о
дуль»
профспілкові збори
відбудуться ЗО вересня.

149 — приділили з'їздові.
Ми бажані гості також
і
в студентських гуртожит
ках. Крім лекцій,
брали
участь в організації вечорів
відпочинку. Почесна і від
повідальна робота з іно
земними студентами. З цим
завданням також
упора
лись. Двоє з таких студен
тів виступили з доповідни
ми на науково - технічній
конференції,

НОВІ РУБЕЖІ
кафедрою історії
КПРС
нашого інституту. Викладачі
кафедри, по суті, вважають
ся першопроходцями всього
нового, передового, що нак
реслює партія,
Досконало
вивчаючи це нове й пере
дове, пропагують потім' в
студентських
аудиторіях,
виступають з лекціями пе
ред робітниками і трудівни
ками села.
Формувати марксистськоленінський світогляд в сві
домості юнаків та дівчат,
поліпшувати
ідейно-мето
дичну та викладацьку май
стерність, далі вдосконалю-’
вати й розвивати історикопартійну науку — головний
критерій, на який рівняємо
крок.
Саме цим завданням бу
ла присвячена робота вик
ладацького колективу кафе
дри минулого року. Спрямо
вували увагу на підвищен
ня всебічної
ефективності
навчального процесу. П ід
готували заздалегідь плани
семінарських занять, по ку
рсу історії К П Р С та мето
дичні вказівки до них, ряд
розробок з різних питань,
технологічні карти,
струк
турно-логічні схеми занять,
поновили й поліпшили зміст
лекцій з урахуванням ма
теріалів X X V I з'їзду пар
тії.
Помітна участь виклада
чів кафедри в
лекційній
пропаганді.
Прочитавши
протягом минулого навчаль
ного року 225 лекцій, з них

Якщо вести мову про ма
теріальну базу кафедри в
новому навчальному році,
то вона значно зміцнилась.
Обладнано методичним к а
бінет всіма
необхідними
наочними приладдями, при
дбано слайди для всіх тем
курсу тощо.
У все це вкладено розу м
і старанну працю людей—
співробітників кафедри, Д о 
брих слів подяки заслуго
вують завідуючий
учбовометодичним кабінетом М . П .
Пушін, лаооранти Н .
В.
Клименко, В . П .
Медвідь
та' інші.
Приємно, що на загальних
зборах інституту, присвяче
них новому
навчальному
року, нашу кафедру назва
ли в числі кращих, разом
з тим, це зобовязує кож 
ного члена колективу пра
цювати ще сумлінніше. ЗО
серпня на зборах партійної
групи кафедри
комуністи
звернули увагу на проблеми, які мають місце, намі
тили плани на
маб утнє.
Головне завдання партійці
вбачають в дальшому по
ліпшенні і
вдосконаленні
викладання історико-партій
ної науки, вихованні
сту
дентів на славних бойових
і трудових традиціях, при
щепленні в свідомості кож
ного юнака і дівчини висо
ких принципів комуністич
ної моралі.
Н. С О Б Ч Е Н К О ,
викладач кафедри істо
рії К П Р С .

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

З В ІТ И

Весь випускний вечір — він
був урочистий, гучний, ве
сел и й — я думала про день
завтрашній.
Всміхалась,
відповідала на
запитання,
танцювала і між цим усім
бачила себе там, за межа
ми школи, в іншому світі.
Все це бачення уявлялось
поки що абстрактно, воно
не досягало якоїсь довер
шеності, але це вже
був
інший світ....
Напевно, про це думали
й мої подруги, а, може, й
не думали, може, їм приє
мно було побути школяра
ми — хоч трошки учнями,
бо ж прощальний вечір.,.
Я теж намагалась залиши
тись такою, як була усі де
сять років, і мені це вдава
лось на годину, на дві, а
потім знову ці думки...
Наступного дня
почула
від батьків:
— Ну що, доню, почнемо
готуватися в інститут?
Дивно, але за всі роки

І ВИБОРИ В К О М СО М О Л Ь СЬ К И Х
О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЯ Х

ЩОБ НЕ ЗГАСАВ
ЕНТУЗІАЗМ
В

Ж ИТТІ

КО М СОМ О ЛЬСЬ

організації інститу
ту настала важлива
і
відповідальна пора
—
розпочалися звіти і ви
бори. На перших курсах
вони тривають на стар
ших — відбудуться
в
жовтні.
І ті, хто
переступив
поріг вузу вперше
в
цьому році, і ті, хто про
вчився уже кілька років,
в однаковій мірі розу
міють головне завдання;
добре і відмінно вчити
ся, брати активну участь
в громадському житті
нашого багатотисячного
колективу. Добрим по
радником і помічником
у цих справах
завжди
була ідейна
загартова
ність, політична зрілість
і свідоме ставлення до
своїх обов’язків.
В центрі уваги ком
сомольських зборів
і
конференцій
повинен
бути глибокий
аналіз
практичної участі
кож
ного комсомольця, кож
ної комсольської орга
нізації в виконанні
рі
шень XXVI з’їзду КПРС,
завдань, висунутих пе
ред Ленініським
ком
сомолом
Генеральним
секретарем ЦК
КПРС,
Головою Президії Вер
ховної Ради СРСР това
ришем Л. І. Брежнєвим
на XVIII з ’їзді ВЛКСМ.
Тобто, необхідно
фор
мувати покоління
лю
дей політично активних,
які знають свою справу,
вміють працювати і по
важають працю, а в ли
ху годину завжди ста
нуть на захист
рідної
Вітчизни,
Кожний ватажок ком
сомольської організації
спільно із своїми по
мічниками повинен го
туватися до звітів і ви
борів творчо. Тут вар
то розкрити
вдоскона
лення стилю і методів
керівництва, що зробле
но для поліпшення дис
КОЇ

ципліни, згуртованості й
активності
молоді
в
усіх починаннях факуль
тету, курсу,
інституту.
Не забути
відзначній
кращих юнаків і дівчат.
Було б, звичайно,
не
зайвим і те, щоб на збо
рах вручили тим,
хто
цього заслужив, грамо
ти, подарунки, пам’ятні
сувеніри. Така увага
з
боку
комсомольського
бюро викликала б
ще
більший ентузіазм.
Готуючись до зборів,
варто поіменно
назва
ти тих, хто погано вчи
ться, пиячить, псує дер
жавне майно, здійснює
негідні вчинки в громад
ських місцях. Якщо та
кий злісний
порушник
виявився, а це, як відо
мо, зайва людина в ін
ституті, треба
негайно
ставити питання про йо
го перебування в нашо
му вузі.
Звіти і вибори — це
і зосередження уваги на
невирішених проблемах,
недоліках, аргументова
на, конкретна відповідь
на їх усунення. Все це
треба продумати зазда
легідь.

ПРАВОПОРУШ ЕННЯМ

Юнаки і дівчата,
крім
навчального процесу,
зай
маються змістовним дозвіл
лям, беруть активну участь
в гуртках художньої само
діяльності,
в спортивних
секціях.
Діють к л уб и -к аф е , про
водяться факультетські ве
чори. Н а енергетичному
і
машинобудівному
факуль
тетах цій справі
надають
особливого значення.
Тут
постійно проводяться зуст
річі молоді з
ветеранами
Великої Вітчизняної війни
і праці.
Разом з тим, ще не всі
студенти залучені в згадані
гуртки, секції, і, як наслі
док цього, серед цієї мен
шості трапляються негатив

народилася

1954 року на на

шій подільській землі в Теплику в родині
вчителів. Там, у Теплику, із золотою ме

філологічного факультету Вінни-

ницького педагогічного інституту виклада
ла у цьому
них

мов

ж вузі та на кафедрі інозем

Вінницького

політехнічного

ін

ституту. Нині закінчує аспірантуру з теорії
літератури

в

Інституті

літератури

ім.

Т. Шевченка АН УРСР.
Вірші та літературно-критичні статті пи
ше із шкільних років. Друкувалася в аль
манахах

«Горизонт»,

«Вітрила-75»,

журна

лі «Радянська жінка» та інших часописах.
Пропонуємо

добірку

віршів

Світлани

Стадник. Сподіваємось, що вони захоплять
читачів нашої газети своєю безпосередні
стю і простотою, глибиною думки і прав
дивістю.

Зам. 3536.

Л. К О З ЕРАЦЬКА,
студентка І курсу, 2ЕОМ
-81.

— З А С Л ІН

ДІЄВІСТЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ
ні явища. Як відомо, проб
лема дозвілля — турбота
спільна. Партійна і комсо
мольська організації вирі
шують її в тісній співдруж
ності. Розроблено конкрет
ні комплексні плани, різні
додаткові заходи, які спри
яють поліпшенню нашої ро
боти.
Однією
з
ефективних
форм участі
комсомольсь
ких організацій в поперед
женні злочинності серед не
повнолітніх і молоді
ми
вважаємо оперативні ком
сомольські загони. В інсти
туті добровільні
народні
дружини діють майже сім
років, а в двох оперативних
загонах більше п'ятдесяти
чоловік. Один з них вхо
Ш ОСТЕ

кінчення

чув невиказану радість
і
першу перемогу над
со
бою. Ми гордилися ще й
тим, що колектив
нашого
цеху виготовляв плати та
кож і на експорт.
Профтехучилище закінчи
ла успішно. Була
можли
вість навчатися далі, і я
вирішила вступити в полі
технічний інститут,
однак
крок до цієї мрії, мабуть,
ще тоді не визрів до кінця
— проце був
«свідком»
конкурс — не
вистачило
відповідних балів.
Знову рік
наполегливої
праці на виробництві і ін
тенсивна підготовка до ви
щого учбового закладу,
і
ось я в рідній стихії!

радіоелементів тощо. Але,
як і в кожній справі, чекали того
моменту,
кони
власними руками почнемо
виготовляти продукцію. Це
стало можливим під
час
практики, яку
проходили
на Чернівецькому
заводі
електронно - обчислюваль
них машин. Тут
побачили
справжній робітничий клас.
Юнаки і дівчата з високою
майстерністю робили
пла
ти, без яких неможливе іс 
нування електронно-обчис
лювальних машин, орудува
ли паяльниками,
немовби
справжні віртуози —
аж
заздрісно дивитися на цей
ритмічний процес!
Поступово й ми звикали,
і коли необхідна кількість
радіоелементів була надій
но і якісно припаяна
на
плату — кожен з нас від-

На знімку: завідуюча читальним залом суспільних на
ук Л . М . Косаківська і лаборант Н. В. Ковальова офор
мляють стенд книжкової виставки.

О. ПОЛЯКОВ,
секретар
комітету
комсомолу
Інститу
ту.

Світлана

КРОКИ ДО МРІЇ

Читальний зал суспільних наук один з кращих в ін*
ституті. Цього успіху домоглися тут завдяки старанно
сті й сумлінності завідуючої Л . М . Косаківської і ко
муніста, ветерана праці 3. У. Постнікової.
Живе в цьому колективі давня й добра традиція: де
пам'ятних дат. знаменних свят влаштовуються книж
кові виставки. Ось і до початку нового навчального ро
ку організована виставка «Нові книги».

даллю закінчила середню школу. Після за

БЮ 01860,

ці слова вперше пролуна
ли для мене наївно; «Поч
немо готуватися...» Однак я
з відповіддю не квапилась.
Нарешті промовила напів
жартома-напівсерйозно;
— А якщо ця «підготов
ка» почнеться через ПТУ?
Важко передати,
якими
очима дивилися на
мене
тієї миті мої батьки, і все
ж тато оговтався
досить
швидко, він навіть посміх
нувся:
— Це ти, між
іншим
здорово придумала. Я осо
бисто не заперечую...
Ще в родині не знали
яку оберу професію, оскі
льки профтехучилище го
тує робітників різних спе
ціальностей. Вирішила стати
монтажницею радіоапара
тури.
Перші заняття, знайомст
во з майбутньою
спеціа
льністю, потім настали уч
нівські будні: глибоке вив
чення електричних
схем

СВЯТО КНИГИ

Звіти і вибори — це
атмосфера взаємної по
ваги, висока
вимогли
вість розвиток
крити
ки і самокритики, уваж
не ставлення до думки
кожного виступаючого. І
ще один дуже важли
вий і обов’язковий еле
мент повинен жити в
(кожній комсомольській
організації., оперативна
реалізація критичних за
уважень і пропозицій —
відразу ж після звітів »
виборів, Це наш обо
в’язок, і від цього в
кінцевому результаті за
лежить успіх комсомо
льської організації
ін
ституту.

Поезія Світлани
Стадник

18 вересня 1981 року.

В ІД Ч У Т Т Я

Є термін — шосте
відчуття ..
А в мене то, просто,
серце,
Схвильоване і розбурхане,
П'ять органів чуття
сприймають світ довкола.
Та є у мене й шосте
відчуття.
Цим шостим відчутттям
сприймаю
Цвітіння пролісків,
передчуття тривоги
І щастя трепетне
передчуття.
Так вперше стрівшись
поглядом з тобою,
Відчула: ти намріяний,
але несуджений мені.
Є термін — шосте
відчуття.
У мене ж то душа чи,
просто, серце...
То серце — розум,
сконденсований в одне.
А Н Т О Н ІВ К А .
(З ліричного циклу «С ту 
дентська осінь в селі Анто
нівка).

дить до складу
міського,
інший діє спільно з інспек
цією у справах неповноліт
ніх при Ленінському район
ному відділенні У В С . Отже,
певна робота з профілакти
ки правопорушень проводи
ться, і це сприяє поліпшен
ню порядку як в інституті,
так і в місті.
Але ми не повинні замов
чувати і про недоліки. С ка
жімо, не всі члени комсо
мольського
оперативного
загону проявляють належну
активність в попередженні
правопорушень, слабо
ви
користовуються
профілак
тичні заходи і вплив
на
осіб, що здійснюють анти
громадські вчинки. Це, зо
крема, стінні газети, фото

вітрини, засоби преси і ра
діо. Оперативним загонам
інколи не вистачає необхід
них правових знань,
дос
віду профілактичної робо
ти.
В зв'язку з цим також
намічаються конкретні шля
хи по усуненню виявлених
недоліків. І комітет комсо
молу, і, штаб оперативно
го загону розуміють
своє
завдання. В
майбутньому
їх необхідно
вирішувати
комплексно, використовую
чи системний підхід
до
справи.
Ю. ОХОТЮ К,

Росяві яблука вже
мерзнуть на світанку,
Зігріти б їх долонями
на мить.
...Там, за ліском, на
мрійнім полустанку
Крізь сон ранковий поїзд
гуркотить.
Антонівка... В подушці
запах сіна,
І тополята мануть
багрецем.
І запах яблук в
напівтемних сінях,
І соняха подзьобане лице.
Чому вже паморозь
—
ніхто не віда,
Щ е в чорнобривця ледь
вловимий пах.
Та білочка ліщиною
посніда,
Та зайчик гріється під
сонцем на ріллях.
Бо жовтень в літа сонця
не напросить,
Пустуха-осінь вже своє
бере.
Лиш вітерець ще іноді
розносить
Цей солодкаво —
згірклий дим варень.
Антонівка... Відгупають
антонівки

їм ні до чого приморозків
щем.
їм ще медово дні
відгукують
І сонце сниться спілим
калачем.
В країні яблук щемно й
празниково,
Та й ми — задерикуваті
горобці.
Так врочисто — буденно
і казково
Лиш раз у рік буває
в дні оці.
Колиска моя калинова
Запахла мені серед ночі
Ти мабуть стоїш десь у
сінах
З пахучим ренетом тепер.
Ніколи ти не скрипіла,
Ти плакала від любов і.
І рідко в житті я
згиналась,
На крилах зроставши
твоїх.

студент
машинобудів
ного факультету, член
комітету комсомолу ін
ституту.

Світлана Стадник.
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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ

І ВИБОРИ

ЗОСЕРЕДИТИ УВАГУ НА
НЕВИРІШЕНИХ ПРОБЛЕМАХ
Звітно-виборна
кампанія
в партійних групах і партій
них організаціях — це ог
ляд нашої роботи за від
повідний період,
аналіз
добрих справ і невикорис
таних резервів, мобілізація
багатотисячного
колективу
інституту на виконання іс
торичних накреслень XXVI
з’їзду Комуністичної партії
Радянського Союзу.
Підготовка до цієї важ
ливої події в житті кому
ністів і співробітників вузу
розпочалась ще в червні.
В той час на факультетах
і кафедрах відбувалась га
ряча пора: тривала
літня
сесія, випускники захищали
дипломи, а ті, хто перей
шов на старший курс, готу
валися до семестру тре
тього — трудового. Студентьскі будівельні загони під
керівництвом
комуністів
на різних широтах
нашої
неосяжної Батьківщини пи
сали ще одну яскраву сторінку в історію Вінницько
го політехнічного. Це теж
була підготовка до сьогод
нішніх звітів.
Комуністи 66
партійних
груп, які функціонують на
‘кафедрах,, у відділах
і
службах,
відзвітували
в
кінці серпня — на початку
вересня, а в цехових пар
тійних організаціях факуль
тетів, СКТБ «Модуль»
та
АУП звітно-виборні збори
завершились 15 вересня.
В кожної партійної групи,
партійної організації є свої
Завдання, але всі
вони

спрямовані були в єдине
русло: постійно поліпшува
ти навчальний і політиковиховний процес, готувати
для країни грамотні, високоорганізовані
інженерні
кадри. І тому не
дивно,
якщо в окремих парторганізаціях звіти і вибори на
гадували «виробничі
на
ради», на яких прозвучали,
скажімо, такі критичні зау
важення на адресу парткому, партійних бюро, ад
міністрації кафедр, факу
льтетів та ректорату:
п ро
нестачу навчальної площі і
спеціальних залів для кур
сового і дипломного про
ектування, про неукомплектованість штатів, про пога
не матеріальне забезпечен
ня учбового процесу, про
низькі темпи
будівництва.
Ці та багато інших критичних зауважень,
звичайно,
будуть вирішуватись протя
гом певного часу.
Критика і
самокритика,
як відомо, рушійна
сила
нашого суспільства. Якже
сприймали окремі комуні
сти цей бік партійної робо
ти? Треба сказати, що аб
солютна більшість керівного складу І
середньої
ланки розуміє в однаковій
мірі І свої права, І
свої
обов’язки і ставиться
до
них по-партійному. Разом
з тим трапляються і такі,
хто ділить спільну роботу
на «свою» і чиюсь». В та
ких колективах з часом мо
же народитися не зовсім

ВЧАТЬСЯ
В И Р О Б Н И Ч Н И КИ
В сім'ю загальнотехнічного факультету прибуло но
ве доповнення. Це робітни
ки, інженерно-технічні пра
цівники, працюють на за
ходах, фабриках, в буді
вельних організаціях. Сло
вом — люди від верстатів.
Д ля них, першокурсників,
уже відбулась настановна се
сія. Нещодавно наш спеціа
льний кореспондент зустрів
ся з деканом
Адольфом
Максимовичем Тхорівським
попросив його поділитися
враження від нового попов
нення, розповісти про спра
ви факультетські, про його
традиції і проблеми.
— Шановний
Адольфе
Максимовичу, чим відрізня
ються нинішні першокурсни
ки, скажімо, від першокур
сників шістдесятих—сімде
сятих років?
—В ті роки до нас ішли лю
ди зрілі за віком, з вели
чезною перервою в навчан
ні. Обстазвини відомі: вій
на, складні повоєнні роки,
відбудова, а це був трива
лий час. Лише потім в зрі
лому віці жінки й чоловіки
сідали за парти, здобували

середню освіту... І коли во
ни ставали студентами, їм
надзвичайно важко
було
осягнути розумом
своїм
ази вищої науки. Щоб по
долати цей «бар’єр», потріб
но було працювати з по
трійною енергією над під
ручником, не
пропускати
жодної консультації, не го
ворячи вже про лекції під
час сесій. Разом з тим, май
же кожний з студентів мав
свою сім’ю, виховував ді
тей. І треба сказати, що
тільки одиниці з відомих
уже обставин переривали
навчання в інституті.
Що стосується нинішніх
першокурсників, то це зде
більшого робітнича молодь
яка після закінчення деся
тирічки або технікуму пра
цює на тому чи іншому під
приємстві.
—Кілька слів про спеціа
льності факультету.
і— Готуємо спеціалістів
з 24 спеціальностей. Зокре
ма, останнім часом серед
них поширені і такі: техно
логія цукристих
речовин,
технологія молока і молоч
них продуктів, технологія

сприятливий мікроклімат. І
тоді, все, що
досягалось
роками, виношувалось не
доспаними ночами, може,
зруйнуватися.
Застерігаю
чи од подібних
наслідків
комуністів, слід
нагадати:
будь-яка посада партійна, і
виконувати її належить та
кож по-партійному. До кін
ця усвідомивши цю істину,
ми сприятимемо покращен
ню роботи в кожній пар
тійній групі, в кожній пар
тійній організації. І тоді не
доведеться
констатувати
такі негативні явища, як ни
зький процент присутніх на
зборах партгруп, або пере
несення строків проведен
ня зборів, як це трапилось
на факультеті автоматики
та обчислювальної техніки
(секретар партбюро В. М.
Погосян, декан В. М. Лисогор).
Якість нашої
роботи .
Так, тут багато
залежать
від кожного
професора,
доцента, викладача, співро
бітника — всіх, хто причет
ний до виховання майбутніх
висококваліфікованих
спе
ціалістів для народного гос
подарства країни. Володи
мир Ілліч Ленін
завжди
підкреслював, що, навчаю
чи маси, ми повинні постій
но вчитися самі. Манера по
ведінки дорослого на кафе
дрі, в їдальні, а
трамваї
(відзеркалюється з
душі
юнака чи дівчини щоденно,
кожночасно. У
комуніста
дзеркало повинно бути чи
стим — щоденно, кожноча

сно— все життя.
Підбито підсумки звітів і
виборів. Партійні групи
і
партійні організації очоли
ли досвідчені комуністи, які
знають практику організа
ційної роботи.
Особистий
приклад, творча ініціатива,
прагнення вивести колектив
у передовий — ось
що
треба взяти на озброєння
всім комуністам
партійної
організації інституту.
Створена
нова
цехова
парторганізація на баз. ад
міністративно - управлінсь
кого
персоналу.
Мета
об’єднання: посилення пар
тійного впливу на всі сф е
ри
адміністративно-госпо
дарського персоналу і кон
тролю діяльності колективу
АУП.
Отже, як бачимо, під час
звітно-виборної
кампанії
зроблено певні укрупнення
для більш оперативної ді
яльності, чіткого виконання
комуністами своїх
партій
них доручень та інше.
Однак, це не
означає,
що всі проблеми вирішені
Нам усім є над чим сер
йозно й настійно попрацю
вати. Новому складу партій
них бюро доручено усуну
ти відмічені недоліки, ВЗЯ“
ти на озброєння накопичений досвід,
мобілізувати
свої колективи на безумов
не виконання завдань оди
надцятої п’ятирічки,
І. МЕЛЬНИК,
секретар парткому ін
ституту.

ДЕНЬ МАШИНОБУДІВНИКА

День машинобудівни
ка — свято людей, які
створюють сучасну висо
копродуктивну
техніку
для всіх галузей народ
ного господарства, Ма
шинобудуванню — сер
цевині важкої індустрії
— належить
провідна
роль в підвищенні рів
ня суспільного виробниц
тва і зростання продук
тивності праці. Нині ця
галузь має в
своєму
розпорядженні
тисячі
потужних заводів і ви
робничих об'єднань, сот
ні науково-дослідних і
технологічних інститутів
і конструкторських бю
ро, які розробляють і ви
робляють
високоефек
тивні машини І агрегати,
автоматичні І напівав
томатичні
обладнання,
сучасні засоби механіза
ції.
Комуністична партія І
Радянський уряд постій
но приділяють увагу при
скореному розвитку віт
чизняного машинобуду
вання. За роки десятої
п’ятирічки в країні збіль
шився випуск обладнан
ня для атомних електро
станцій,
бульдозерів,
приладів, засобів авто
матизації. Великі
зав
дання покладені на ма

шинобудівників в оди
надцятій п’ятирічці. Зат
верджені XXVI з’їздом
КПРС Основні напрями
економічного і соціаль
ного розвитку країни пе
редбачають в усіх галу
зях народного господар
ства послідовно прово
дити
лінію на більш
швидке технічне
пере
озброєння виробництва,
створення і випуск ма
шин і обладнаня, що
дозволяють
поліпшити
умови праці і підвищити
його
продуктивність,
економити матеріальні
ресурси.
Протягом
п’ятиріччя
зросте випуск машин і
агрегатів великої
оди
ничної
потужності
і
продуктивності, високоекономічного обладнан
ня, закінчених
систем
машин для комплексної
механізації І автомати
зації. Своє свято трудів
ники машинобудування
зустрічають новими до
сягненнями у Всесоюз
ному
соціалістичному
змаганні за успішне ви
конання і перевиконання
завдань
одинадцятої о
п’ятиріччя
випускають
продукцію високої якос
ті, яка надійно працює
в різних умовах.

ЦИФРИ І ФАКТИ
День машинобудівника
заснований Указом Пре
зидії
Верховної Ради
СРСР від 15 серпня
1966 р. і відзначається
щорічно останнього ти
жня вересня.
За роки десятої п'яти
річки обсяг виробництва
приладів обладнання, за
собів автоматизації, об
числювальної
техніки
збільшився в 1,7 раза,
продуктивність праці —
на 52 проценти.
Великих успіхів доби
лася країна в енергома
шинобудуванні. В 1924 р.
трудівники Ленінградсь
кого Металічного заво
ду випустили першу віт
чизняну парову турбіну
потужністю 2 тис. кВт.
В кінці 1980 р. на Ко
стромській ДРЕС став
до ладу найбільший в
світі енергетичний блок
з одновальним турбоаг
регатом потужністю 1200
тис, кВт.
В останнє десятиріччя
в нашій країні інтен

сивно розвивається ма
шинобудування для тва
ринництва і кормовироб
ництва. Лише за роки
десятої п’ятирічки було
створено і модернізова
но біля 200 типів ма
шин і обладнання. Село
отримало 108 технологіч
них комплектів машин і
обладнання для повної
леханзіації тваринництва
і кормовиробництва. Це
дозволило збільшити рі
вень механізації ферм
великої рогатої худо
би в 1,6 раза, а в сви
нарстві і птахівництві—
в 1,4 раза, вивільнити
600 тис. чоловік, що зай
малися важкою фізич
ною працею.
Ленінградські верста
тобудівники успішно ви
конали завдання, поставлене XXV з'їздом пар
тії по створенню вітчиз
няної техніки для виго
товлення
спеціальних
приладних і прецизійних
підшипників.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

швейних виробів, економічні
спеціальності.
-Я кі традиції на факу
льтеті?
— їх чимало. Та, мабуть,
найхарактернішою з них є
зв'язок
з випускниками.
Адже майбутні
інженери
навчаються у нас лише три
роки., потім навчаються да
лі в різних куточках нашої
республіки. Але про те, що
взяли грунтовну теоретич
ну підготовку в Вінницькому політехнічному, не за
бувають, вдячні за це сво
їм викладачам. З перших
днів заснування факультету
на Дошку пошани занося
ться кращі випускники
і
кращі студенти. Влаштову
ємо зустрічі, листуємось. Це
дає можливість
воднораз
налагоджувати зв'язки
з
Підприємствами міста, об
ласті, республіки. Вчораш
ні студенти стають справж
німи пропагандистами Він
ницького
політехнічного,
розповідають абітурієнтам
про
чудові
лабораторії,
спортивний комплекс тощо
— Ви задоволені
нав
чанням студентів,
других
—третіх курсів?
—В цілому так, Разом з
тим, є в нас проблема, яка
поки що вирішується до

сить повільно. Справа в то
му, що на нашому факуль
теті навчається 120 співро
бітників нашого інституту,
І це добре. Але давайте
проаналізуємо, як вони нав
чаються. На «добре» і «від
мінно» — десять чоловік,
якість навчання менше 10
процентів, нижча, ніж на
інших підприємствах. За
боргованість під час літньої
сесії мають 19 чоловік —
вдвічі більша ніж відмінни
ків. Назву кілька прізвищ
з «когороти» двійочників:
Цимбалюк, Бень, Захарцова, Липовський (всі з АГЧ),
Парфилова (ОЦ), Добровєцька (кафедра ВТ), Вегрова
«Модуль»), / С к и б а
(деканат ФАОТ) та ін.
— Як вирішується
ця
проблема?
— Висунули девіз: пра
цівники Вінницького полі
технічного інституту вчать
ся лише на «добре» і «від
мінно». Сподіваємось, що
цей захід вплине позитивно
на «боржників». І деканату
не
доведеться
вживати
більш суворих заходів.
— І все-таки, якщо гово
рити про успішність сту
дентів на факультеті в ціло
му, Адольфе Максимовичу...
— За останні п'ять років

Загальнотехнічний факультет, 2 курс, лекція з фі
зики, викладач А. М. Тхорівський.
Фото В. Садловського.
вона зросла на 14,6 про
центи. Це означає, що чи
сло студентів, які навчаю
ться на «добре» і «відмін
но», помітно зростає. Прик
ладом цьому є
староста
групи третього курсу О. Д.
Коломієць — головний ін
женер будівельного тресту,
староста третього курсу
М. А. Падура — електро
слюсар Ладижинського за
воду силікатної цегли та
інші.
—Що сприяє цим успіхам?
— Перш за все — це пов
сякденна, копітка методич
на робота кафедр: зокрема,
історії КПРС ( доцент Забайрачний І. А. нарисної
геометрії (доцент Кузьмін

О. М., вищої математики
(ст.
викладач
Маргасік
А. М., Дячук А. Ф., Тичинська Л. М. та інші). Хочу
відмітити злагоджену робо
ту співробітників деканату
та працівників бібліотеки.
Зокрема, заслуговує слова
подяки Лідія
Степанівна
Безпалова, під керівницт
вом якої було завчасно під
готовлено 320 комплектів
підручників та учбово-мето
дичної літератури для кож
ного першокурсника. В сво
їй роботі ми спираємось на
значний прошарок студентів-комуністів, які
своїм
прикладом у навчанні спри
яють підвищенню якості
навчання.

ВИТОКИ
Десять років тому для
дальшого розвитку Вінниць
кого філіалу Київського по
літехнічного
інституту при
факультеті радіоелектроні ки була створена кафедра
електричних
вимірювань і
промелектроніки. З
1974
року — вона кафедра ав
томатики інформаційно-вимірювальної техініки. Ство
рювалась
практично
без
матеріальної бази на енту
зіазмі її членів, допомоги
керівництва філіалу,- парткому, громадських організ а ц і.
З першого дня організа
ції кафедри поряд з утво
ре н я м
навч а л ь н о -л аб о р
торної бази проводили велику навчально-дослідницьку
роботу,- зокрема, по держбюджетній та госпдоговір
ній тематиці з різними під
приємствами республіки і
країни.
Багато зробили для тв о 
рення і розвитку кафедри
доцент М. І. Байдак, заві
дуючий лабораторією Л. Н.
Зотов. З 1971 року розпо
чалася підготовка аспіран
тів з спеціальності «Конт
рольно - вимірювальна техні ка».
Перша галузева науководослідницька
лабораторія
у Вінницькому філіалі була
створена на базі кафедри

і посприяла будівництву і
розвитку заводу Газового і
аналітичного приладобуду
вання.
Всесоюзного
об’
єднання
«Аналітприлад»
(Мінприлад СРСР).
За
роки десятої п’яти
річки на кафедрі освоєно
госпдоговірних робіт на су
му 1440 тис. крб.
О дер
жано реальний економічний
ефект 3995 тис. крб.
На кафедрі під керівни
цтвом
професора
д. т. н.
В. Т. Малікова працюють
наукові групи, які очолюю
ть досвідчені вчені І викла
дачі Я. І. Капицький], М. І.
Байдак, М. І. Хаімзон, В. М.
Лисогор, Плідно працюють
молоді кандидати наук —
вихованці
кафедри: П. А.
Молчанов, В. А. Піджарене
ко, Ю. А. Окидані, А. С. Ба
сюра. Помітний внесок і
молодих наукових праців
ників, таких як М. Д, Нікітчук, Н. М. Данильчук, Є. В.
Дубов, В. М. Дубовий, А. Ф.
Хамчук, О. І. Худолій, Р. Н.
Квєтний, В. Н. Папинов, які
готуються
до захисту ди
сертацій.
За плідну роботу кафедра
нагороджена десятьма ме
далями ВДНГ УРСР і СРСР.
За роки десятої п’ятирічки
співробітники кафедри за
хистили
8
кандидатських
дисертацій. Отримано біль

ше 50 позитивних рішень і
авторських свідоцтв, опуб
ліковано більше 150 науко
вих праць. Щорічно науко
вою діяльністю займається
близько 200 студентів, май
же всі дипломні проекти,
що захищалися, реальні.
Діють науково-технічні се
мінари (керівник В. Т. Малі
ков) по попередньому роз
гляду кандидатських дисер
тацій «Методи і засоби
контролю управління тех
нологічними процесами». В
минулому п’ятиріччі прове
дена всесоюзна і респуб
ліканська конференції. Ни
ні розробляється
дев’ять
госпдоговірних тем, з яких
три теми входять в плани
Міністерств. Ведуться пере
говори про
включення в
розробку цифрових функці
ональних перетворювачів в
рамках системи «Інтеркосмос», Для Вінницької обла
сті розробляється три госптеми. Триває співробітницт
во з об’єднаннями швейної
та спиртової промисловості,
з електротехнічним та
ін
шими підприємствами.
Весь навчальний процес
кафедри
орієнтується
на
стопроцентну
участь сту
дентів в науковій
роботі.
Функціонує конструкторсь
ке бюро майбутніх інженеріїв. Вони щорічно беруть
участь в республіканських
і всесоюзних конкурсах. Як
результат цієї роботи, отри
мано дві медалі, чотири ди
пломи
першого
ступеня,

більше двадцяти грамот. В
десятій п’ятирічці отрима
но біля десяти авторських
свідоцтв
на винаходи за
участю студентів, прилади,
виготовлені спільно з ними,
регулярно
експонуються
на різних виставках, зокрема, на ВДНГ СРСР і УРСР.
Кафедра має одну з кра
щих в інституті лабораторну
базу, створену завідуючим
лабораторіями Л. А, Зото
вим та його помічниками. Ка
федра виховала таких ке
рівників як декан ФАОТ
В. М. Лисогор, заст. дека
на А. С Васюра, заступник
секретаря парткому С. Г,
Лютворт. Колектив кафед
ри неодноразово виходив
переможцем у соціалістич
ному змаганні, за високі
показники
спі вробі тники
відзначені Почесними гра
мотами, їх Імена заносять
ся на Дошку пошани ін
ституту, області. А завідую
чий кафедрою В. Т. Маліков удостоєний високої на
городи Батьківщини — ор
дена «Знак Пошани».
Десять років кафедри —
строк невиликий, але поміт
ний в житті цього праце
любного, творчого колек
тиву. Попереду нові гори
зонти на шляху до зрілості.
Щастя вам, дорогі друзі,
на ниві дерзання і вихован
ня висококваліфікованих ін
женерних кадрів для Краї
ни Рад!
А, ХВИЛЯ,
наш спецкор.

На знімку зліва направо: Випускниця 1981 ро
ку, стажер-дослідник кафедри С. Л. Чумаченко,
випускник 1972 року, молодий кандидат наук, до
цент кафедри В. А. Піджаренко, завідуючий ка
федрою, д. т. н., професор В. Т. Маліков в лабо
раторії електроніки.
Фото В. Садловського.

ПОЧИНАЛИ З НУЛЯ
Прийшов я на кафед
ру в грудні 1971 року.
А тут відразу завдання:
підготувати в найстислі
ші строки (до другого
семестру) дві лаборато
рії: електричних вимірю
вань.
і
промислової
електроніки. З чого по
чати?
Для створення лабо
раторної бази були за
лишені на переддиплом
ну практику
майбутні,
випускники. Вони, як го
ка жуть, «вколювали» з з
всіма правилами.
Від
разу суміщувалн по кі
лька професій: столяру
вали, ставали електрика
ми, монтажниками. Див
ні хлопці! З такими мо
жна було гори перевер

тати. Хто вони? Володи
мир Олександрович Пілжаренко — нині канди
дат технічних наук, до
цент кафедри, Сергій
Геннадійович
Лютворт
—кандидат технічних на
ук, заступник секретаря
парткому. Валерій Юрі
йович Марущак — аси
стент кафедри АСУ, Ми
кола Миколайович Биков — асистент кафедри
АСУ.
Нам приємно, коли з
світлою заздрістю сусі
ди інколи промовляють— А в них таки
й
справді кращі лаборато
рії в інституті!
Відкрию
невеличкий
секрет. Зібралися якось

усім колективом, розго
ворилися про різні проб
леми, яких ще вистача
ло, та й тепер без них
не обійтись, бо життя,
воно не стоїть на місці
— все чогось вимагає,
на щось «замахується».
Не обійшли в тій розмо
ві тоді й наших лабора
торних приміщень. Вік
тор Тихонович Маліков
як завжди, говорив ос
таннім:
— Давайте, товариші,
втілимо в це бурхливе
науково-технічне життя
добру справу.
Будемо
навчати наших вихован
ців на
найсучасніших
приладах. Краще
об
ладнання — студентам!
І нехай це буде нашим
дивізом.

л. ЗОТОВ,
завідуючий лабора
торіями кафедри.

Новаторство в читан
ні лекцій,
підвищенні
ефективності І
ЯКОСТІ
навчального процесу риси провідних викла
дачів кафедри: к. т. н.,
доцента І. Я. Хаімзопа
та к. т. н., доцента Я. І.
Капицького, на знімку
яких ми представляємо.
Фото В. Садловського.

Т ут—
цікаво
Шлях сюди був
довгий.
Спочатку політехнічний тех
нікум, робота, служба в ар
мії. За цей час
остаточно
сформувалась думка: авто
матика і телемеханіка —моє
покликання, хоча
останнє
уявляв ще не зовсім чітко.
Вступив до інституту, ма
буть, саме тому — що теле
механіку «уявляв не З О В С ІМ
чітко». А тут з першокурс
никами, як то кажуть, щіль
но зайнялася рідна кафед
ра. І безпосередньо — док
тор технічних наук, профе
сор В. Т. Маліков, потім кан
дидат технічних наук В. М.
Лисогор, а до п’ятого кур
су — всі викладачі кафедри.
Вели нас тернистим шля
хом, і ми отримали надійну теоретичну підготовку.
В науці людей розділяють
на дві категорії: чисті тео
ретики і практики.
Хоча,
зрозуміло, практика без те
орії і теорія без практики
нічого не варті. А ось прак
тичні знання, практичні на
вички я отримав в СКБ на
шої кафедри. Під керівни
цтвом к. т. н. І. Я. Хаімзона
та інженера В. М.
Дубо
вого працюю з першого кур
су. Виконана тут робота не
залишається у
«затінку»,
про неї (маю на увазі кращі роботи студентів) стає
відомо на Головній виставці
країни.
Отже, якщо говорити ко
ротко, тут, дійсно, цікаво!
Р. БОЙКО,
студент 5 курсу, АТ-77.

Зам. 3720.

СТОРІНКА ПРИСВЯ
ЧУЄТЬСЯ

ЮВІЛЕЮ

КАФЕДРИ

АВТОМА

ТИКИ ТА

ІНФОРМА

ЦІЙНО - ВИМІРЮВА
ЛЬНОЇ ТЕХНІКИ, ЯКУ
ПІДГОТУВАЛИ її ПРА
ЦІВНИКИ.

СТАНОВЛЕННЯ
М е н і і м о їм к о л е г а м
част енько д о в о д и т ь с я з у 
ст річат и ся з т аким з а 
пит анням : я к ви в в а ж а є 
те м о ж н а оц ін и т и м о ж 
л и віст ь
заст о сувва н н я
от рим аних
знань в в у 
з і?
Д у м а ю , щ о д л я ц ьо го
п о т р іб н о р е а л і з у в а т и
я к у с ь конкрет ну н а у к о 
в о -т е х н іч н у ід е ю . І к о 
л и вж е м о в а за й ш л а н а 
п е р е д о д н і ю в іл е ю р ід н о ї
каф едри, сп робую зуп и 
нит ись н а о д н о м у п р и к 
ладі
В п е р іо д зрост ан н я і
ст ан овлен н я к а ф е д р и а в 
т омат ики та ін ф о р м а ц ій 
н о -в и м ір ю в а л ь н о ї
т ехн і
ки
ви м а га л и ,
по
суті,
н е га й н о го , о п ер а т и вн о го

Постійна увага на кафедрі автоматики та ін
формаційно-обчислювальної техніки приділяється
підготовці наукових кадрів. Студентське наукове
товариство —аспірантура — захист кандидатської
дисертації — сходинки формування і становлен
ня спеціалістів.

БЮ 01887.

25 вересня 1981 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор:

ї ї п о п о в н е н н я с п е ц іа л іс 
тами.
Отж е,
паралель
но,
якщ о
мож на
так
висловит ись,
ф орм ува
л о с ь і н аш е ст ан овлен 
ня. Н ас,
чот ирьох
ст у
д е н т ів,
М . М . Б икова,
С. Г. Л ю т ворт а,
В . Ю.
М а р у и щ к а і авт ора ц и х
р я д к ів за л и ш и л и
на ка
ф е д р і. С п о ч а т к у д л я д и п л о м у в а н п я , а пот ім д л я
н а у к о в о - п е д а г о г іч н о ї, д і 
я л ь н о с т і.
Захоплен н я і придбані
т во р ч і н а в и ч к и в ост а н 
н ій р ік п е р е б у в а н н я
на
ст у д е н т с ь к ій
лаві з м о
м ен т у п е р е х о д у
на к а 
ф ед ру переросли
в сер
й о з н у п о т р е б у стати н а
складн у і щ е
н е в ід о м у
ст еж к у н а у к и .
«Х м ари»
н е в ід о м о с т і
п ост уп ово
р о з в ію в а л и с я н а д н а ш о ю
с в ід о м іс т ю , о с к іл ь к и ч у 
д о в и м наст авн и ком
був
дл я нас
к о л е к т и в, о ч о 
л ю в а н и й з а в ід у ю ч и м к а 

ф едрою
д . т. н., п р о ф е 
сором
В . Т. М а л і к о в им .
З г о д ом м и вп евн ен о в ід 
чули, щ о ш лях
о бр а ли
п рави льн и й , і як р е зу л ь тат ц ь о г о , з С. Г. Л ютворт ом захи ст и ли к а н д и дат ські
д и с е р т а ц ії.
В
ст ад і ї з а в е р ш е н н я д и с е р т ац ій н і р о б оти т акож в
М . М . Б и кова
і В. Ю.
М арущ ака.
Т е п е р , го т у ю ч и
ін ж е 
нерні к а д ри
для народ н о го госп одарст ва к р а ї
н и , м и м іж
у с і м ін ш и м
в ід з н а ч а є м о в а ж л и в у
р о л ь п р а к т и к и ст уд ен т ів.
Тому
для
в и р іш е н н я
ц ьо го
за вд а н н я
завт 
р а ш н ій
ін ж е н е р
уж е з
ст удент ської л а в и п о р я д
з т еорет и чн и м и
зн ан н я 
м и м у с и т ь н а д у в а т и та
кож практ ичні н а ви ч к и .
В цьом у
п л а н і сут т єва
роль
в ід в о д и т ь с я
в с ім
видам виробн и чої п р а к 
тики.
Ми
пройш ли
чудову
ш к олу навчання. О брали
п очесни й
і
складний
ш л я х в и х о в а т е л ів
ново
г о п о к о л ін н я ін ж е н е р н и х
к а д р ів . К ори ст ую ч и сь н а 
го д о ю , б а ж а єм о ст уден 
там в и х о в у в а т и в с о б і з
п е р ш и х д н ів н а в ч а н н я в
інституті
ц іл е с п р я м о в а 
н іст ь, т во р ч е
дер за н н я ,
п р а ц е л ю б н іс т ь , щ о б д о в 
гі роки не розлучал и сь
з е н т у з іа з м о м . Ц е д о п о 
м ож е привест и
до
ба
ж а н и х р е з у л ь т а т ів , т об
то о т р и м а н і г н а н н я п е р е 
вт іл ят ься
в
конкрет ну
р е а л із а ц ію
задум ан и х
ід е й .

В. ПІДЖАРЕНКО,
доцент
кафедри
АІВТ.

НЕ ВИЧЕРПНЕ ДЖ ЕРЕЛО
В ті роки, не маючи до
статнього досвіду педагогіч
ної роботи, став старшим
викладачем, готував і чи
тав новий лекційний курс,
створював, займався облад
нанням лабораторії. і одно
часно був захоплений на
уковою працею, залучав до
цього багатьох студентів.
Така оперативність, на
пруженість,
цілеспрямова
ність народилися ще під час
служби на флоті. То була
справжня
загартованість,
яка залишилася на роки.
1979 року захистив канди
датську дисертацію на те
му: «Дослідження й роз
робка високочастотних во
логомірів для матеріалів з
великими е л е к т р и ч н и м и
втратами». Нині читаю курс
«Електронні пристрої авто
матики».
Крім цього, й тепер беру
найактивнішу участь в гро
мадському житті. Відпові

дальний за методичну ро
боту протягом багатьох ро
ків. За цей час викладача
ми кафедри виконано чима
лий обсяг методичної робо
ти: видані методичні по
сібники з лабораторних і
практичних, а також по
курсовому і дипломному
проектуванню. Нині пра
цюємо над створенням ка
лендарно-тематичних планів
лекційних курсів, над цільо
вою комплексною програ
мою факультету. І завжди
говоримо: з молоддю пра
цювати цікаво. Тому що це
джерело ніколи не вичер
пується — воно завжди
здатне вбирати, і тому в
ньому ніколи не видно
М. БАНДАК,
доцент кафедри АІВТ.
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ВСІ-НАСТАРТ!
У Вінниці з 1 по 7 жовтня триває тиждень
фізичної культури і спорту під девізом «Рі
шення ХХV І з'їзду КПРС в життя».
В Ленінському районі міста 4 жовтня об 11
годині проводиться масовий
легкоатлетичний
пробіг, присвячений
Дню Конституції
СРСР.
дистанції пробігу: для дівчат і жінок — 2 км ,
для юнаків і чоловіків — 5 км.
Старт — на проспекті Ленінського комсо
молу біля гуртожитку
технікуму
електронних
приладів, фініш —біля
пам'ятника льотчикам
на проспекті Космонавтів. Запрошуємо
взя
ти
участь в пробігу.
ПАРТКОМ
МІСЦЕВКОМ

ПОШУК НАУКОВЦІВ
В Вінниці на базі нашого інституту з 24 вересня по
З жовтня працює Шоста Всесоюзна школа-семінар з
обчислювальних мереж. В цій роботі беруть участь про
відні вчені Москви, Ленінграда, Києва
Мінська, Кишинева,
Риги, Алма-Ати, Новосибірська, Вінниці
—
представники всіх основних організацій, які працюють
в цій галузі.
Наш спецкор зустрівся з головою оргкомітету школи-семінару Станіславом Івановичем Самойленком, поп
росив його відповісти на кілька запитань.
—
Шановний Станіс
лаве
Івановичу,
чому
ви обрали м ісце прове
дення
ш коли-сем інару
місто Вінницю?
— С каж у відразу, що
це не випадковість, тим
більше, не зб іг обставин.
Справа в тому, що- в цьо
му чудовому місті
над
Бугом
живуть і плідно
працюють
відомі
в
республіці і за її
ме
жами
провідні
вчені.
Серед них І. В. Кузьмін,
О. П. Стахов, А. М. Петух, М. П. Байда та інші.
— Яка мета проведен
ня школи - семінару?
—
Бачите,
кожний
захід,
якщ о він пред
ставляє інтерес для тієї
чи інш ої галузі,
пови
нен пропагуватися, удос
коналюватися, виходити
на ш ирокий шлях країни
за ЇЇ межі, В даному
випадку
обчислювальні
м е ре ж і — галузь
над
звичайно

важлива

реживає по суті

і пе
свою

молодість,
якщ о
не
юність. Незважаючи на
велику кількість діючих
м ереж, важливе значен
ня мають питання тео рії
побудови обчислюваль
них мереж, так, напри
клад, продовжується об
говорення праць по дос
лідж енню методів
ко
мутації. Праці спрямова
ні на пош ук таких
м е
тодів ком утації, які
б
відзначалися
високою
ефективністю в умовах
різном анітного
графіка
(інтерактивний,
переда
ча
масив.ів, факсиміль
них
однобічних
по ві
домлень та ін).
Велика
увага
приділя є т ь с я
методам побудови р із 
ного
роду мережних
систем збору і обробки
Інф ормації,
Зокрема,
системи обробки
тек
стів та їх використання
для автоматизації діяль
ності закладів, інф орма
ційні системи, р о зп о д і
лення системи
збору
зберігання і обробки ін
ф ормації та інше.

подвиг
Отто Ю лійович Ш м ідт (1981— 1956)
— видатний математик і астроном,
геоф ізик і полярний дослідник, ви
датний організатор вітчизняної нау
ки, віце-президент
А кад е м ії
наук
СРСР, член ЦВК СРСР, депутат Вер
ховної Ради СРСР. Трудова і
гр о
мадсько - політична діяльність його
була на рідкість різнобічною . О. Ю,
Ш мідт в
числі перших
молодих
учених урочисто
прийняв Великий
Жовтень, з 1918 р. він назавжди по
в'язав життя з ленінською партією.
Протягом всього життя
О. Ю.
Ш м ідт з великою пристрастю брав
ся за вирішення складних і важких
завдань. Так було в математиці, ко
ли він розробляв проблеми
теорії
груп, які мають велике значення в

—
Стає очевидним,
що за пошуками в цьо
му
напрямку
стоять
важливі
проблеми, чи
не так?
— Так. Візьмемо для
прикладу автоматизацію
праці будь-якого закла
ду.
Ш видке зростання
службовців, обсягу
д і
лової докум ентації, яка
знаходиться в
постій
ному
русі
всередині
закладів і м іж ними —
все це привертає
ува
гу
вчених, і недарма.
Обстеження в ФРН по
казало, що за
останні
20 років процент служ
бовців зріс від 21,3 до
50 процентів. На д іл о 
ву переписну в
країні
щоденно
витрачається
біля 200 млн, доларів. В
зв'язку з цим в
ФРН
розроблена
програма
ш и р окого впровадження
системи Телетекс,
яка
забезпечує електронний
обмін ділової до кум ен 
тації через існую чі ме
реж і зв’ язку. Роботи в
цьому напрямку ведуть
ся і в нашій країні,
— В ряді країн
ак
тивно розвиваються ін
ф орм аційні системи ши
р о ко го
користування.
Кілька
слів
про
це,
Станіславе Івановичу,
— Інф ормаційні
сис
теми ш ирокого кори сту
вання розраховані на ви
дачу текстової і граф іч
ної інф орм ації на екра-

УЧЕНОГО
сучасній алгебрі, В геоф ізиці і
ас
троном ії він багато вклав праці
в
розвиток теорії виникнення Землі і
планет. Він відіграв видатну роль у
вивченні і
організації дослідження
Арктики, в створенні Північного м о р 
ського шляху, в господарськом у ос
воєнні Крайньої Півночі СРСР. Тео
ретична і практична діяльність
ра
дянських полярників, серед
яких
першим
був «льодовий
комісар»
О. Ю. Ш мідт, дала можливість ши
роким ф ронтом розгорнути роботи в
наступні роки по дальшому освоєн
ню А р кти ки і Антарктиди. А кад е м ік
Ю, О. Ш м ідт належить до тих уче
них, в яких енциклопедичні
знання
поєднувались з непохитною енергією
перш овідкривача і відвагою героя.

Завершується будівництво житлового будинку для співробітників інституту.
Фото В. Садловського.

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ни домашніх телевізорів,
обладнаних відповідни
ми приставками. Відомі
два типи таких систем:
системи для отримання
текстової інф орм ації по
телевізійному каналу о д 
ночасно
з передачею
телевізійних програм, а
також системи з
мож
ливістю вибору джерел
інф орм ації
інтерактив
ної роботи на базі ви
користання
телефонної
м ереж і. У Ф р а н ц ії роз
робляється система, яка
в свою
чергу об'єднує
бази даних, що
пред
ставляють
інф ормацію .
М іністерство зв'язку цієї
країни
почало
встан ов л ю в ати
всім
або
нентам телеф онної м е
ре ж і спеціальну пристав
ку, яка забезпечує ви
хід до телефонної
до
відкової
служби
Ось і на цій
ш колісемінарі ми зібралися,
щоб обговорити
ряд
праць,
які присвятили
обчислювальним
мере
жам. Це принципи побу
дови мережевих систем,
їх оптимізацІя,
методи
динамічного управління
інф ормаційними
пото
ками,
методи
побу
дови й перевірки прото
колів та
інші. Словом,
Дібралися для серйоз
ної і ділової розмови.
І цьому сприяють
щи
рість і гостинність гос
подарів
Подільського
краю.

ШАНА
ЮВІЛЯРУ
В іс і м н а д ц я т и р і ч н и м
ю наком Борис Авраамійович Земляков
пере
ступив по ріг Тамбовсь- кого індустріального ін 
ституту. Однак о д е р ж
ти диплом інженера й о 
му довелося лише
в
тридцятирічному
віці,
оскільки свої корективи
в м р ії майбутнього
інженера-механіка, канди
дата технічних наук, д о 
цента внесла війна.
За місяць після всту
пу до вузу довелося йо
му міняти олівець і руч
ку на гвинтівку і грана
ту, не розлучаючись з
якими пройшов стежка
ми війни від
рядового
до капітана.
Після
де м о біл ізації
довелося починати все
спочатку. І гвардії капі
тан добився свого
—•
закінчив успіш но інсти
тут, захистив
дисерта
цію і протягом три дц я
ти років передає
свої
знання, набутий досвід
майбутнім інженерам
Згадавши, що на його
бойовому шляху
зуст
річалось подільське м і

ПРОФКОМ
Комітет ЛКСМУ

Нарада молодих
Нещодавно в нашому
статуті завершила роботу
республіканська
науковотехнічна
конференція, на
порядку денному
якої
розглянуто
пит ання:
«Інформаційні
системи і
обчислювальні
комплек
си». Ініціатива проведен
ня такого заходу
нале
жить раді молодих уче
них нашого
вузу,
ЦК
ЛКСМУ, обкому
комсо
молу
та
Вінницькому
обласному
правлінню І
НТО РЕС ім. О. С. П о
пова.
Велику роботу по ор
ганізації
і проведенню
конференції провели чле
ни
оркомітету.
П. П.
Шонік, А. С.
Гороховський
(кафедра
АСУ),
В. П. Семеренко кафед
ра обчислювальної
тех
ніки),
А. С. Афонін
—
заст. голови обласного
правління НТО РЕС
ім.
О. С. Попова, Н. Н. Долинська — інженер
Б у
динку
техніки,
В . Н.
Бурдейний — завідуючий
сектором обкому
комсо
молу. Відчутну
допомо
гу надали
проректор
з
наукової роботи д. т. н.,
професор В. С. Осадчук.
ппоректор
АГЧ
О. /.
Та р а н у х а
начальник
Н ДС
к. т. н.,
старший
науковий
співробітник
В. Б
Дерев'янко,
к. т.
н., доцент кафедри
АСУ
Ю. С. Данилюк, к. т. н.,
доцент В.
Д. Дель
та
інші.
В роботі конференції
брали участь молоді вче
ні і спеціалісти вузів К и
єва, Житомира, Москви,
Р я з а н і,
Севастополя,
Харкова, а також пред
ставник ЦК ЛКСМУ Ук
раїни
В. Г.
Сіроштан.
З доповідями
виступили
секретар обкому
комсо
молу
А. С.
Матвієнко
«Молоді спеціалісти і на
уково-технічний прогрес»,
доцент
кафедри АСУ
Ю. С. Данилюк «Сучассто Вінниця, він переїз
дить до нього як до р ід 
ного. І ось уж е п’ ятнад
цять р оків працює
у
Вінницькому політехніч
ному інституті на поса
дах доцента, завідую чо
го кафдерою.
Велику виховну ро бо
ту Борис Авраамійович
проводить не тільки се
ред
студентів — несе
свої знання населенню
міста над Бугом і в се
ла, він кращий лектор
товариства
«Знання».
Протягом десяти
років
очолював в нашому ін
ституті організацію То
вариства «Знання».
Д о бойових
нагород
Бориса
Авраамійовича
заслужено
вписалися
відзнаки за мирну працю — його груди при
крашає знак
М інвузу
СРСР «За відм інні успі
хи в роботі».
Відзначаючи
славний
ювілей — ш істдесятиріч

ні тенденції
ефективності

підвищення
функціону

вання інфораційно-обчислю вальних систем».
Під час роботи секцій
б уло заслухано 63 допо
віді. На засіданні секції
«Математичне
забезпе
чення ІО С і К» виступив
В. Г. Сіроштан.
Слід
відзначити.
що
молодими отримані окре
мі позитивні
результати
при
проведенні
дослід
жень за законами оцінки
ефективності і оптимізації
ІОС і К САПР, а також
людинно-машинних сис
тем. Особливо варто ви
ділити групу
доповідей,
в яких розвивається тео
рія розпізнавання
обра
зів
(науковий
керівник
к т. н., доцент
Ю. С.
Данилю к).
Цікаві результати
дос
ліджень представили в сво
їх доповідях П. М. Биков,
І. І. Татуревич, С. В. Юхим
чук. В. П. Семеренко С. Ф.
Роботько, А. А.
Дрючин
(Вінницький політехнічний
інститут), Л. П. Макарова,
Ю. І. Монастирський (В ін
ницький медичний
інсти
тит), Л. А.
Литв и н о в а
( Севастопольський приладо
будівний інститут), В. М.
Заданій, С. С. Сект ( Хар
ківський державний універ
ситет), А. П. Пилькін, В . /.
Чистякова (Рязанський ра
діотехнічний інститут).
Конференція
молодих
учених, безперечно, принес
ла певну користь всім уча
сникам.
Було
заслухано
ряд цікавих доповідей, ко
лективно їх
обговорено,
висловлено думки й поба
жання.
М. ІЛЬНИЦЬКИЙ,
вчений секретар оргко
мітету конференції, заст.
голови ради
молодих
учених і
спеціалістів
ВПР, ст. науковий спів
робітник кафедри АСУ

чя з дня
народження,
колеги по роботі зичать
Борису
Аврам ійовичу
Землякову доброго здо
ро в’ я, довголіття і щас
тя в особистому ж и т і.

Ф. ЩЕРБАЦЬКИЙ,
ст, викладач кафед
ри теоретичної ме
ханіки.

2 стор.

2 жовтня 1981 року:

І«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

І М П У Л Ь С
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНА
В І Д ЗН А Ч К А Г П О -Д О
ОЛІМ П ІЙСЬКО Ї М Е Д А Л І
Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР
прийняли постанову «Про дальше піднесення масовос
ті фізичної культури і спорту».

У постанові відзначаєть
ся, що в країні проведено
значну роботу по розвитку
масової фізкультури, підви
щенню майстерності радян
ських спортсменів, розши
ренню міжнародних спор
тивних зв’язків. Масштаб
ність фізкультурного руху
є одним з важливих до
сягнень соціалізму. Необ
хідно, підкреслюється в по
станові, докорінно поліпши
ти керівництво фізичним
вихованням
учнівської і
студентської молоді, забез
печити регулярне прове
дення позанавчальних і фа
культативних занять фізич
ною культурою і спортом у
загальноосвітніх
школах,
професійно-технічних учи
лищах, технікумах і вузах
протягом усього періоду
навчання.
У нашому інституті ка
федрою фізичного вихован
ня при допомозі комсо
мольської і профспілкової
організацій проводиться чи

мала робота в питаннях
спортивно-масових заходів
серед студентів, а також
викладачів і співробітни
ків. Оскільки викладач —
це і вихователь майбутньо
го спеціаліста — він пови
нен удосконалювати і свою
фізичну майстерність. В зв'яку з цим нещодавно завер
шилась інститутська спар
такіада «Здоров’я» для ви
кладачів і співробітників.
В цьому важливому захо
ді на всіх етапах упевне
но перемагала команда фа
культету автоматики та
обчислювальної
техні к и.
Вона й здобула першість
з шахів та волейболу В
цілому місця розподіли
лись таким чином: попепеду ФАОТ, на другому міс
ці машинобудівники.
на
третьому — радіотехні к и .
на четвертому — енергети
ки. Інженерно-будівельний
Факультет участі в спартакіаді не брав.
Команди
викладачів і

співробітників усіх факуль
тетів взяли участь у лег
коатлетичному
проб і г у,
присвяченому 111 -й річниці
з дня народження В, І.
Леніна.
Крім масових спортив
них заходів, також прово
дяться змагання між ка
федрами. Викладачі, які
влітку відпочивають у та
борі «Супутник», завжди
стають ініціаторами зма
гань, які там проводяться.
Під керівництвом комсо
мольських бюро проводять
ся змагання по здані нор
мативів комплексу ГПО. І
знову ж таки варто від
значити спортивно - магові
сектори Факультету автома
тики та
обчислювальної
техніки і обчислювальний
центр. Жодні змагання не
відбуваються без учасни
ків названих секторів. Між
кафедрами — і не вже ста
ло традицією для них ор
ганізацій — постійно проводяться змагання а шахів
волейболу,- -баскетболу. А
дівчата ФАОТу також за
хоплюються альпінізмом.
Спортсмени обчислюваль

ного центру всю спортивномасову роботу проводять
під девізом «Кожний ком
сомолець — значкіст ГПО».
Тут організована
також
група здоров’я.
Добрі починання у ком
сомольців машинобудівно
го факультету,
кафедри
ТАМ. Вони організували
туристичний заплив на бай
дарках. Звичайно, спортив
но-масова робота вимагає
чіткого відвідування сек
ЦІЙ, лише за таких умов
можна досягнути позитив
них результатів. І в цих
заходах не останню роль
відіграють
комсомольські
ватажки.
Серед кращих
варто відзначити Н. Пани
ча (ФАОТ), Г. Косовцева
(ОЦ), Б. Пантюка (МФ).
Разом з тим, не всі ро
зуміють, що фізичне загар
тування — важлива необ
хідність. Скажімо, не на
належному рівні
прово
диться спортивно - маїсова
робота серед викладачів і
співробітників таких організацій як ІБФ, РТФ, ЕФ,
АГЧ, АРП, СК.ТБ «Модуль». Це свідчить про те,
що комсомольські бюро
згаданих факультетів і від
ділів, по суті, самоусуну
лись від важливої роботи.
Треба сказати, що і комі
тет комсомолу ще не до
робляє в них справах. Ма
буть було б дуже доціль

Фото В. СадяоЕсьного.

На початку навчального
року студенти другого кур
су відбули в ряд колгоспів
на збирання врожаю. Ра
зом з тим, біля трьохсот чо
ловік залишилися в інсти
туті для Продовження внутрівузівського будівництва.
І тут довелося зустріти
ся з непривабливою карти
ною: «будівельники» непра
вильно зрозуміли своє зав
дання, більшість з них ви
рішили, що їм не обов'яз
ково виходити на роботу.
Д уж е поганий був початок
і на будівництві їдальні, де

працювали
другокурсники
машиннобудівного факуль
тету. Однак після зборів,
які провів проректор з навчальної роботи В, Д . Сверд
лов (тут
були
присутні
представники деканату зга
даного факультету, коміте
ту комсомолу), прогули по
мітно зменшились. Щоправ
да, на цих зборах оголоси
ли догани студентам Бенця,
Венглевському,
Перегуді,
які в негативних
справах
своїх «відзначились»
най
більше.
Після такої профілактики

МУКИ ТВОРЧОСТІ
УСМІШКА
Нещодавно вперше в сво
єму житті написав неве
личке оповідання.
Прочи
тав сам собі і вирішив: ге
ніально! Приніс в редак
цію.
— Д уж е, дуж е слабка річ,
— сказав
редактор і, по
вертаючи його мені, додав:
«Вчіться у класиків!».
Побіг додому. Сів за стіл.

БЮ 01887

Зам. 3720.

Згадав, що, сідаючи пра
цювати, Байрон озирався
навколо, чи не стоїть денебудь сіль, яка чомусь
страшенно його дратувала.
На всяк випадок і я огля
нувся по боках — солі ніде
не було.
Забувши
про
Байрона,
згадав Хемінгуея, який, ка
жуть, писав свої твори нав

ГОСТРИМ

актуальних

СТОРІНКА

Вивченню
інозем ної
мови в н аш ом у інституті
п р и д іл яєть ся постіна у в а 
га. І це зрозум іло. Адже
в вік науково-технічного
п р о гр ес у су часн и й Ін 
ж ен ер м ає с п р ав у в б е з 
ліччю різн ої н аук ов ої і
техн іч н ої л ітер ату р и , в
тому числі - - за р у б іж 
ної.
Для глибокого в и в ч е н 
н я інозем ної мови з а с т о 
совую ться різні технічні
засоби,
На знім ку:
виклад ач
Л. В. Корнієць в лінго
ф опн ом у каб ін еті
веде
урок н ім ец ьк ої мови
в
групі 2ЕС-81.

Справи будівничі

Кафедра

ПЕРОМ

деканат факультету маши
нобудівників дуж е
добре
налагодив роботу на будів
ництві їдальні. Тут постій
но був присутнім відповіда
льний викладач В. І. Гуменюк.
Також злагоджено пра
цювали студенти факульте
тів енергетичного і автома
тики та
обчислювальної
техніки на будівництві коо
перативного будинку і ка
федри АСУ. Але цього не
можна сказати про пред
ставників
радіотехнічного
та
інженерно-будівельного
факультетів, які працювали

на будівництві 90-квартирного будинку, гуртожитку
радіотехнічного
факульте
ту, Щоденно тут виявляли
сорок процентів прогульни
ків, А в СКТБ «Модуль»
«допрацювались» до
того,
що всією бригадою забува
ли на будівництво дорогу...
Все це трапилось тому,
що відповідальні викладачі
приходили на згадані об'єк
ти, брали в майстра жур
нал відвідування, перепису
вали присутніх і
щезали
хто куди,

стоячки на спеціально при
лаштованій конторці.
Конторки в мене не бу
ло, тому я поставив на стіл
стільця, став
біля нього.
Простояв майже дві годи
ни, але все марно. Не на
писав ані півслова.
Раптом згадав, що Бальзаку добре писалося лише
тоді, коли під час роботи
він випивав багато
скля
нок кави.
Побіг на кухню , зварив
кави, випив її майже ц іл і
сіньку літру,
замислився,

як Сократ, сів писати— все,
як і раніше.
Нарешті, згадав, що Чехов м іг писати навіть
на
клаптиках паперу, або на
на звичайнісіньком у меню,
сидячи в ресторані.
Побіг до ресторану. Сів
за стіл. Чекаю годину, ж д у
другу — ніхто про мене і
не згадує. Відчуваю, що як
раз настав час
писати, і
написав!
...Скаргу на офіціанта.

Штаб по внутрівузівсь
кому будівництву.

м. столін.

проблем

но, якби вчасно сказали
своє критичне слово і ком
сомольський - прожектор, і
сатирична стіннівка. Одне
слово — потрібен тісний
зв’язок усіх комсомольсь
ких бюро з комітетом ком
сомолу.
І ще одне. Певно, треба
раз і назавжди покласти
край такій негативній тра
диції: студенти окремо, а
викладачі (маю на увазі
комсомольську р о б о т у )
теж окремо. Тут немає чо
го «ділити» — Статут для
всіх однаковий. Його прос
то необхідно сумлінно ви
конувати. Тоді не буде та
ких негативних явищ (до 
водиться ще раз нагада
ти): з ІБФ на зимову спар
такіаду не було виставле
но жодної команди (сек
ретар комсомольського бю
ро Н. Собченко). І ще
одна не зовсім втішна кар
тина — нормативи ГПО
по інституту серед викладачГв і співробітників зда
но лише 15—20 процентів.
16 вересня цього року
стан спортивно-масової ро
боти серед викладачів і
співробітників
заслухову
вався на комітеті комсо
молу. Прийнята відповідна
постанова.
О. к р а с н о в с ь к и й ,
член комітету комсо
молу, студент 5 кур
су ЕФ.

у світі
ЧУДЕС
З 20 вересня по 20
жовтня цього року
у
Вінницькому
краєзнав
чому музеї проводиться
виставка «У світі чудес»,
де експонуються уніка
льні мікромініатюри зас
луженого майстра УРСР,
нашого земляка М. Г.
Маслюка .
До вашої уваги: поїзд
довжиною 0,6 мм; паро
воз, у мільйон разів мен
ший від макової
зер
нини; діючий фотоапар
ат
розміром в
горошину;
унікальна колекція к и 
шенькових годинників та
інші мініатюри.
Вироби М . Г. Маслю 
ка з великим успіхом ек
спонувались у Болгарії,
Чехословаччині, Японії,
Значна їх частина знахо
диться у Москві.

Продовжуєм
диску
сію «Відмінник і акти
віст: від кого більша
користь!»
Більшість її учасни
ків дійшли згоди: «ти
хий»
відмінник — яви
ще негативне, Як залу
чити його до активної
громадської
роботи!
Пропонуємо лист од
ного з авторів.

мої

МІРКУВАННЯ
Мабуть,
в
інституті
двох дум ок
бути
не
може. Нам
потрібні
і.
активісти, і відмінники.
А найпотрібніш і — ак
тивісти-в ідмінники.
Просто не можна д і
лити наше
студентське
життя
на «навчальне» і
«громадське», Не буде
з
людини
спеціаліста,
яка
набула
багато
знань , але
вона
не
вміє чи не
бажає від
давати їх
суспільству.
Також
викликає ір о н іч 
ну посм іш ку ентузіазм
на голому місті.
А кти 
віст, який не має м іц 
них знань, не звик на
полегливо
працювати
уразливий для тих, к о 
го він намагається вес
ти
за
собою — такого
«ватажка» відразу ви
биває
з сідла
запитатання:
— А
сам?!
Напевно, позиція «чис
того
відмінника» —
це не що Інше, як р із 
новид
багатоликого су
часного міщанства.
Та
кого,
наприклад,
як
збирання (ко л е кц іо н е р 
ство)
кришталю,
або
книг, з яких раз на
тиждень змахують
пи
лю ку вологою ганчіркою
Так, можна
досягти
результатів
у навчанні,
науці,
Але
наскільки
бідним
стає
життя
людини,
яка добро
вільно
відмовляється
від спілкування з това
ришами своїми!
Чи варто карати се
бе самого?

Ю. ЛЕВИКІН,
інжер
ник-8 1 .

НДС,

ШКОЛА Г Р А Ц ІЇ
Щ об стати
струнким,
елегантним,
привабли
вим, треба рухатись. Ні,
це не
марафонський
біг, не спортивна хо д ь 
ба... Якщо ви не вмієте,
але бажаєте
навчитеся
красиво і легко танцю 
вати — приходьте
до
нас. Ми — це ансамбль
сучасного бального тан
цю інституту.
Заняття в нашому к о 
лективі принесуть
вам
радість, насолоду, допо
можуть кращ е володіти
своїм тілом,
додадуть
упевненості в собі.
Заняття для
почат
ківців проводяться к о ж 
ного понеділка, а також
в четвер з 16 до 18 го-

дини в клубі інституту.
Розпочавши займатися
?
цим видом танцю, ви од
ного
разу
переконає
тесь, що ця Робота ста
ла
вашою
потребою
Ш лях для удосконален
ня відкритий:
р ізн о м а
нітні конкурси міста, об
ласті, республіки, с о ю 
зу. А далі — м іж н а р о д 
на сходинка. Ось
що
таке сучасні бальні т анці.
Ми чекаємо вас.

Комітет комсомолу.
Клуб інституту.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ В

ПРОФСПІЛКАХ

З КРИТИЧНИМ АНАЛІЗОМ

ЗАГАРТОВУВАТИ
ІДЕЙНУ
ПЕРЕКОНАНІСТЬ
Народжується
люди
на. Робить повільні, не
певні дроки — вчить
ся ходити... Потім дитя
чий садок, сонячне сяй
во в очах малюка і на
обличчі матері, перший
клас -— знову неповтор
на радість. Та згодом
вона,
людина,
збагне,
що не все на цьому бі
лому світі гаразд. Ви
являється, існує добро і
зло. Не всі діти в капі
талістичних країнах ма
ють можливість вчитися,
а їхні батьки — працю
вати. Вражає і те, що
за кожну медичну послу
гу треба платити, а ко
ли в тебе немає таких
коштів, ти просто по
мреш, і все це буде ціл
ком
«логічно»,
якщо
прострочив
плату
за
квартиру, опинишся на
вулиці.
Чому
така жорстока
нерівність?! В старших
класах, в технікумі, ін
ституті, виробничому ко
лективі,
нарешті,
для
юнаків і дівчат стає зро
зумілою вся
сутність
«вільного світу». Вихо
дить, там так само лег
ко вбити людину, як ска
жімо, купити в магази
ні будь-яку зброю. З цим
неймовірним
явищем
важко змиритися! Та що
поробиш — мусиш зви
кати, мусиш боронитися
тією самою зброєю, ку
пленою
для «самоза
хисту» в одному з мага
зинів...
Цьому злу протирічить
наша багатонаціональна
Вітчизна, в якій від си
вих Карпат до Крайньої
Півночі
живуть рівно
правним життям мільйо
ну радянських людей,
будують нове суспільст
во.
Першовідкривачами в
усьому стають молоді —
наша гордість і надія.
Наша зміна. Комуністич
на партія з глибокою ша

ТВОЯ

Ж И ТТЄВА

всіх одразу місць виста
чило, і «бабуля» враз в
очах присутніх виросла
в повноправну господар
ку громадського транс
порту.
А
здоровань,
скрививши в усмішці ро
та, знищував юнака ко
лючим поглядом:
— Я міг би за образу
дати тобі щигля, але ти
ною і повагою ставиться
ще дитина, і дуже мало
до своїх синів і дочок,
розумієш в житті. Тро
Д О В ІР Я Є ї м
найвідпові
лейбуси, немовби воли,
дальніші ділянки роботи.
рухаються, в магазинах
Якщо молода людина в
не завжди купиш те, що
чомусь помиляється, її
тобі треба, взуття, або
підправляють, допомага
костюма
путнього
не
ють розібратися в найскладніш
их
знайдеш.
Вчитися тобі
ситуаціях.
необхідно, хлопчику, вчи
В сучасних умовах на
тися...
ші юнаки та дівчата про
— Тож, вчусь, «шанов
являють особливу пиль
ний наставнику» .
До
ність, політичну зрілість
речі, політекономія до
в усіх своїх вчинках і
помагає мені чіткіше ро
цим підкреслюють без
зібратися в усьому і в
межну відд ан ість заво
таких перевертнях,
як
юванням Великого Ж о в 
ти, зокрема.
тня.
— Н у, ну, живи, на
солоджуйся цитатами з
Якось наприкінці черв
підручників. Політеконо
ня, було це ВИХІДНОГО
мію він вивчає... А ти
дня, увійшов я в тро
мені доведи, щоб це бу
лейбус. Люди гомонять
ло
практично.
Чуєш,
собі хто про що:
про
практично
щоб...
Ага,
теплі погожі дні, про ри
мовчиш, немає чим кри
боловлю про відпустку,
ти...
про майбутній урожай...
На наступній зупинці в
Вхопившись руками за
салоні з’явився чолов’я
поручні, здоровань ни
га середніх років. Верт
шпорив лютими очима
кий, рухливий. На широ
по салону, шукаючи під
ченних плечах — міцна
тримки в інших.
шия, на ній золотий лан
— Практично, кажеш?!
цюжок з крабом. На
— юнак наблизився до
руці коштовний перстень.
Інього майже впритул:
Кинув оком вліво-впра
Мій батько, між ін
во, труснув кудлатою го
шим, «дописував» нашу
ловою, і ні з того, ні з
політекономію з сорок,
сього напосівся на ж ін
першого по сорок п’я
тий. Приніс в грудях де
ку:
— Ану, бабулю, по сять Осколків. Воював,
щоб і ти мав сьогодні
сунься!
Розклалася
з
можливість їздити в тро
кошиками,
ніби це її
лейбусах під мирним не
власний транспорт...
бом. І ще одне. Базіка
— Зараз, синочку, за
єш, що в магазині не
раз я встану. Ось тільки
завжди все є, костюм не
як мені тебе обійти?..
подобається. Працювати
— Бач, як розкудахтреба, а не займатися
талась, — підморгнув до
демагогією.
юнака, — обійти
мене
- Аякже, — такий
вона не може...
— А вж еж ,
бачу, не
напрацює! — різко обер
сліпий, — відповів юнак
нувся чоловік з красиво
сивіючою головою, і на
чужим голосом.
городи на його грудях
— Цікаво, ЩО ж ти
відгукнулися
дзвоном
побачив? — мовив здо
литаври..
ровань насторожено.
— Те, що душа в те
З д о р о в а н ь враз зн і
тився, сховав голову в
бе
підла! — відрубав,
плечі, опустив
очі. На
дивлячись з викликом.
наступній
зупинці ти
Настала
тиша. Для

ВИСОКА
АКТИВНІСТЬ
В садах радгоспу імені 1 Травня
села Терешки, що в Барському ра
йоні, успішно
працюють
студенти
енергетичного та
машинобудівного
факультетів. З шістнадцяти
бригад
п’ятнадцять постійно виконують
і
перевиконують
денні норми.
Серед найкращих тут називають
бригаду,
в складі якої трудяться
Новицький, Тихончук, Терехов, Бан
дура,
Білецька (керівник І. С. Лобов). Непоганих успіхів добивають
ся бригади під керівництвом А. М.
Романова, М. А. Головатюка (маши
нобудівний факультет),
бригада, в
якій також висока трудова актив
ність, працюють енергетики
Рачин-

ДОПОМ ОГА

СЕЛУ

ський, Зорька, Дуринда, Семеню к.
Тут неодноразово виконували денну
норму на 150—200 процентів.
З е перший робочий період більш,
як двісті студентів загону в урочис
тій обстановці відзначили грамотами,
грошовими
преміями.
Працюють
наші
студенти і на
Барському консервному заводі. Ре
кордні зміни відпрацювали бригади
в складі двадцяти п’яти чоловік під
керівництвом
викладача
Іванцова
(каф ед р а ТОЕ)
І викладача Тимоф єєво ї (каф едра ф ізики),
В цеху дитячого харчування в ід 
значилася бригада у складі десяти
чоловік (керівник викладач
к аф ед 
ри політекономії
П.
Мельник,
командир — В. П. С те п ур ін),
А, КРАСИЛІНКО,
студент 4 курсу РТФ,
відповідальний за
радіогазету.

ПОЗИЦІЯ

хенько зійшов. Ми теж
з юнаком опинились на
тротуарі, познайомились.
Виявилось, то був наш
студент.
— Відверто кажучи,
думав, що ти зірвеш
ся, не доведеш так до
бре розпочатий двобій до
кінця. А ти молодець —
екзамен витримав...
Юнак мовчав. Видно
з усього, не зовсім при
ємно йому було сприй
мати слова похвали, на
решті промовив:
— Я намагався ви
конати свій обов’язок...
Свій обов’язок — це
обов’язок
громадянина
Радянського
Союзу, в
якому чітко визначена
життєва позиція. С т у
денти нашого інституту
стали гідними спадкоємцями
славних трудо
вих і бойових традицій
наших батьків. Разом з
тим, інколи ще потра
пляємо на незрілу моло
ду людину, схожу своїми
поглядами на власника
золотого
ланцюжка
з
крабом на шиї. Минуло
го року студент
І І І -го
курсу інженоробудівельного факультету Пасічнюк скуповував в іно
земних туристів імпорт
ні речі. Його особисто не
дуже захоплювала ети
кетка іноземної фірми.
Зате, коли продати та
ку річ за спекулятивною
ціною, «навар» буде чи
малий... І запаморочить
голови на якийсь
час
окремим несвідомим мо
лодим людям мода за
ходу, яка начебто дуже
далека від політики.
Ми не маємо права ні
на годину, ні на хвилину
припиняти боротьбу за
людину високої ідейної
переконаності. Виховую
чи молоде покоління на
принципах комуністичних
ідеалів, ми перш за все
відсіваємо в свідомості
юнаків та дівчат спожи
в ацьку тенденцію, его
їзм, преклоніння перед
західним способом жит
тя. Почесна й відпові
дальна роль у цих спра
вах належить професор
сько-викладацькому скла
ду, партійному, комсомо
льському та профспілко
вому активу.
А. Х В И Л Я .

ЦИФРИ І
ФАКТИ
Широкими правами у ви
рішенні різних питань ви
робничої діяльності і со
ціального життя володіють
профспілки, які в своїх ря
дах нараховують біля 130
мли. чоловік. В системі со
ціалістичної демократії по
мітне місце належить тру
довим колективам. Особли
во велике значення трудо
вих колективів в розвитку
соціалістичного
змагання,
яке охоплює більше
100
мли. чоловік. В нашій краї
ні діє 1,3 млн. громадських
груп і постів народного кон
тролю. Вони об’єднують б і
ля 10 млн. чоловік. Підвищується роль
робітничого
класу в житті суспільства.
Зростає його
чисельність.
Нині в країні біля 80 млн.

У ЗВІТНІЙ ДОПОВІДІ ГОЛОВИ
профбюро
машинобудівно
го факультету Б. Ф. С у хо 
вій відзначалось, що мину
лий рік у колективі про
йшов під знаком натхнен
ної праці, яка була спря
мована на виконання рі
шень X X V I з'їзду К П Р С .
Особлива увага зверну
та на поліпшення навчаль
но-методичної, ідейно - ви
ховної та культурно - ма
сової роботи. Це і підви
щення рівня лекцій, лабо
раторних і практичних за
нять тощо.
Протягом звітного періо
ду профбюро надавало зна
чення науковій роботі, три
мало під постійним кон
тролем
навчальний
про
цес, діяльність кураторів в
академічних
групах.
На
факультеті періодично під
бивали підсумки
соціаліс
тичного змагання, виявля
ли
переможців.
Перше
місце міцно утримує ка
федра
наукового .комуніз
му. Тут добре налагодже
на робота по оформленню
наочної
агітації,
ведення
документації. Як результат
сумлінного ставлення до ці
єї справи, колектив кафед
ри за Підсумками оглядуконкурсу на краще
при
міщення відзначений П о 
чесною грамотою.
Певна робота виконана і
в плані культурно - масо
вого та спортивного вихо
вання.
Організовувались
колективні відвідування те
атру, кіно, туристичні по
їздки в міста-герої. Викла
дачі і співробітники мали
можливість відпочити
в

будинках відпочинку,
са
наторіях.
При д іл я є т ь с я
увага поліпшенню соціально-побутових умов членів
профспілки.
В обговоренні ЗВІТНОЇ Д О 
ПОЇ ід і взяли
участь голо
ва
місцевкому
інституту
О . М . Кузьмін, декан ф а
культету Ю . М . Дівеєв, до
центи А. І. Мохнатюк, О. І.
Вишневський, профгрупорг
кафедри ТА М В. О . Глушич та інші. Говорячи про
позитивне, вони
звернули
увагу на недоліки в робо
ті профбюро. Тут ще не на
належному рівні організа
ційні
питання, гласність
всього
нового,
передово
го, Не завжди задовольня
лися потреби членів проф
спілки, зокрема,
в розпо
ділі пільгових путівок в
оздоровчі заклади, необхід
но навести чіткість і яс
ність під час наділу горо
дів, ширше і глибше необ
хідно вивчати
попити ви
кладачів
і співробітників
низових профспілкових ор
ганізацій та інше.
В осінній період слід
оперативніше
вирішувати
проблеми постачання ово
чами та фруктами колекти
ву
факультету. Таке все
бічне піклування про членів
профспілки
відіграє в аж 
ливу роль в повсякденній
роботі, сприяє поліпшенню
її якості й ефективності.
Збори прийняли відповід
не рішення, обрали новий
склад
профбюро факуль
тету. Головою обрано А . О.
Пузанкова.
В. О С ІП Ч У К ,

Д Ж ЕР ЕЛ О ЗНАНЬ
В бібліотеку
інституту
ідуть викладачі, співробіт
ники і, звичайно, студенти.
Вони складають
найбіль
ший читацький ' контингент.
Для їхніх послуг будь-яка
навчальна література і ате
їстична, зокрема.
Працюємо за
комплекс
ним планом ідейно-виховної
роботи, який попередньо
координується з кафедра
ми суспільних наук, декана
тами та громадськими ор
ганізаціями.
Пропаганда
атеїстичної
літератури виділена спеціа
льним підрозділом «Форму
вання
марксистсько-ленін
ського
світогляду».
Для
здійснення атеїстичного ви
ховання студентів бібліоте
ка має в своєму розпоряд
женні всю навчальну, нау*
кову і популярну літерату
ру, а також використовує
величезний /ф°НА )громад
сько-політичної літератури.
Забезпеченість
студен т і в
усіх форм навчання надій
на, вона становить
одну
книгу на два майбутніх спе
ціаліста. Останнє четверте
видання підручника по на
уковому атеїзму для вузіїг
було в 1978 році, при його
перевиданні планується за
безпечення кожного студен
та.
Значне місце в атеїстич
ному вихованні займає сис
тематична організація кни
жкових виставок на тем т
«XXV I з'їзд К П РС про ате
їстичне виховання», «Став
лення К П Р С до релігії, і
церкви», «Релігія — опіум
народу», Релігія і війни»,
«Релігія в сучасній бороть
бі ідей», «Мораль комуніс
тична і мораль релігійна»
та інше. Користується по
пулярністю постійно діюча
виставка «На допомогу лек

тору»
(науковий
абоне
мент, кімната 115). Спільно
з кафедрою філософії вели
ку пропагандистську робо
ту проводить читальний зал
суспільно-політичної літера
тури, який очолює старший
бібліотекар Л. М. Косаківська, а читальний зал для
студентів молодших курсів
працює під
керівництвом
ветерана праці,
старшого
біліотекаря М. Н. Щегоцької, учбовий абонемент та
інші підрозділи бібліотеки,
Для пропаганди атеїстич
ної літератури використову
ються такі форми як кон
ференції, огляди і перегля
ди літератури. Уже відбу
лись конференції «В. І. Ле
нін і розвиток
атеїзму»,
«Наука і релігія», «Свобо
да совісті і сектантство»; ог
ляди літератури «Марксизм,
релігія і сучасність», «Кос
мос і релігія», «Секти, їх ві
ра і справи»; ;перегляди лі
тератури «Ленінська ате
їстична спадщина і сучас
ність», «Науково-технічний
прогрес і релігія» та ін.
Однак треба відзначити,
що ще не всі форми і ме
тоди використовуються
в
ідейно-виховному
процесі
майбутніх інженерних кад
рів. Скажімо, відсутні усні
журнали, диспути, обгово
рення книг, зустрічі з ко
лишніми віруючими тощо.
Зрозуміло, що працівники
бібліотеки всієї цієї робо
ти не в змозі охопити. По
трібна практична допомога
з боку партійних і комсо
мольських організацій фа
культетів, а також курато
рів груп і курсів в питан
нях чіткого планування
і
проведення цих важливих
заходів.
М. А Ф А Н А С Ь Є В А ,
директор бібліотеки.

робітників — дві третини, вдвічі, В 1980 році вона на
раховувала 19 млн. чоловік.
зайнятого населення.
Робочий день в СРСР —
Проголошене
в
нашій
Конституції право на пра один з найкоротших у сві
цю — це відсутність безро т і. Порівняно з 1913 роком
біття, рівна можливість для тривалість робочого тижня
промисловості
кожного громадянина отри робітників
мати роботу, рівна оплата за. скоротилась на 18 годин.
За 70-і рр. число пенсіо
рівну працю, рівна можли
вість вільно обирати профе нерів збільшилось з 40 до
сію.
49 млн. чоловік. Лише на
виплати пенсій і допомоги
За десятиріччя армія без
робітних в розвинутих капі щорічно відраховується бі
талістичних країнах зросла льше 43 млрд. крб.

ВАЖЛИВА НЕОБХІДНІСТЬ
За роки Радянської вла
ди значно підвищився матеріальний добробут
лю
дини, зросла культура, зба
гатився духовний розвиток.
В усьому
цьому немало
важну
роль
відіграє ф і
зична
культура. Цей засіб
став головним важелем
в
поліпшенні здоров'я, загар
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тування усіх членів нашого
багатонаціонального
сус
пільства.
Займаючись фізич н о ю
культурою , ми виховуємо в
собі волю, витривалість, ін
ші якості, необхідні в пов
сякденній трудовій
ДІЯЛЬ
НОСТІ. І як р е з ультат цього,
той, хто постійно
зай м ає

З Д

Четвертого жовтня со
рок два колективи Ле
нінського району міста
взяли участь в святі з до
ров'я, присвяченому Д ню
Конституції С Р С Р і тиж
ню спорту на Україні.
Одинадцята
година
ранку. На проспекті Ле
нінського комсомолу роз
почався масовий легко
атлетичний пробіг.
На
старт вийшли більш як
чотирнадцять тисяч уча
сників різних за профе
сіями і за віком.
І ось вони на дистан
ції. Серед них також ко
лектив нашого інститу
ту: студенти, викладачі
і співробітники. Кращим
в організації цього важ
ливого заходу виявився
радіотехнічний факуль
тет (декан В. Г. Руцький) та інженерно-буді
вельний факультет (де
кан А. С.
Лінник).
А
переможцями
за

О

Р О

В

ть ся

спортом,
застрахований
ВІД
важких,
захворювань

. Турбота про здо
ров'я людей,
підкреслю 
вав на X X V І з'їз д і
КПРС
Л. І. Брежнєв, невіддільна
від
розвитку ф ізичної ку
льтури і спорту. Нещ одав
но ЦК КПРС і Рада М ініст
рів СРСР
прийняли поста

нову
«Про дальше підне
сення масовості ф ізичної
культури і спорту».
Сам е тому в
інституті
студенти постійно
займа
ються фізичною культурою ,
загартовую ть організм на
майбутнє. Щ о
стосується
безпосередньо нашого ву
зу, то як уж е не раз під
креслювалось, тут є
всі
можливості для всебічного
розвитку
В. ОЛІЙНИК,
ст. викладач кафедри
фізвиховання,

' Я

своїми віковими групами (50- 60 років) стали:
Г. А. Бушмич (Ф АО Г),
Е. С. Васильєв (РТФ),
В. Г. Руцький (РТФ). В
групі (40—50 років) —
В. І. Олійник
(ІБФ ),
В. П. Юрчук (ІБФ ), Л. І.
Ігнатов (ЕФ ).
Непоганих результатів
у пробігу домоглися жін
ки. переможцем
стала
Е. Й. Ластовська — за
ступник декана машино
будівного
факультету.
Серед студентів кращими
були А. Захарчук (ІБ Ф ),
О. Еолубєв (РТФ).
В
пробігу
активну
участь взяли заступник
секретаря парткому С. Г.
Лютворт, проректор
з
наукової роботи В.
С,
Осадчук, декани В. Г.
Руцький (РТФ ), Ю. М,
Дівеєв (М Ф ), секретарі
партбюро В. І.
Черній
(РТФ ),
В. М.
Кутін
(ЕФ ), завідуючий
на

федрою вищої математи
ки Ю. І. Волков, доцен
ти С. І. Ткаченко, Г. І
Бондаренко та інші. Се
ред вузів міста колектив
нашого інституту посів
перше місце.

Перед стартом.
Масові змагання, при
свячені тижню
спорту
на Україні, тривають.
В. К О ВА Л ЬСЬ К И Й ,
ст. викладач кафед
ри фізвиховання.

інформація

ПЕРШІСТЬ
З БОРОТЬБИ

Учасники пробігу на дистанції.

Влучніст
и
іл
р
Вже другий рік на стаді
оні
«Олімп»
проводиться
чемпірнат
республіки
зі
стрільби з луку. Більше ста
спортсменів з чотирнадця
ти областей прибули сюди,
щоб помірятися
майстер
ністю, вибороти звання аб
солютного чемпіона
УРСР
1981 року.
Нинішнє
змагання було
надзвичайно цікавим: адже
в ньому брали участь ш іст
надцять
майстрів
спорту
між народного
класу, п'ят
десят один майстер спор
ту,
п'ятдесят шість канди
датів у майстри спорту
і
першорозрядників.
Як до цієї події підготу
валися
вінничани? Коман
да укомплектована була ті
льки із спортсменів нашого
інституту. І конкретно
—
честь області захищали сту
денти ф акультетів автома
тики
та
обчислювальної

БЮ. 01887.

Зам. 3720.

— посіла почесне
шосте
місце.
С ер ед жінок слід відзна
чити виступ студентки дру
гого курсу ф акультету ав
техніки
і радіотехнічного. томатики та обчислюваль
техніки Жанни Ф ед іХлопці
зробили все
від ної
них залежне, щоб добити нсц. У неї теж радісна по
дія — вперше
виконала
ся успіху.
Відмінно виступив у цих норматив кандидата в май
змаганнях студент третього стри спорту.
курсу радіотехнічного
ф а
В загальнокомандн о м у
культету Анатолій Панкеєв. заліку серед
чоловіків
і
Він
був кращим з вінни жінок
спортсмени— на
чан, вперше досяг
найви десято м у
місці.
Готував
щої
сходинки — виконав команду до цих
відпові
норматив
майстра спорту дальних
змагань майстер
СРСР. Така подія
в житті спорту СРСР В. Л. Лаунець
Анатолія сталася тому, що (каф едра ТОР).
цей
спортсмен, як і інші
Приємно поділитися
та
наші юнаки та дівчата, від кою радістю : в період
з
значається постійною
зі першого по шосте жовтня
браністю , організованістю , цього року збірна команда
самодисципліною, прагнен нашого
інституту
брала
ням до перемоги.
участь на всесоюзних зма
серед спортивних
Збірна чоловіча
коман ганнях
да також в цілому висту клубів СРСР в місті Мозипила
непогано
(майстер рі Білоруської республіки.
спорту
СРСР
!.
Горін,
П. ТУРЛЮК,
А. Панков, майстер спорту
заст. головного судді,
СРСР М. Хом ін) — всі з ра
суддя
республікансь
діотехнічного
ф акультету
кої категорії.

Завершилась першість
спортклубів з боротьби
дзю-до М інвузу У Р С Р ,
яка тривала в місті О де
сі. Наша команда вис
тупила вдало. Цьому по
сприяла відмінна попе
редня підготовка. І ось
результат — . серед 48ми вузів республіки наші
хлопці піднялись на' най
вищу сходинку!
Добрі
результати і в особистій
боротьбі. М. Мадебодзе
— перше місце, X. Мехтієв, О . Рябокінь
—
друге місце, І. Гвінадзе
(напівважка вага) посів
третє місце.
На третій спартакіаді
облради з боротьби здюдо. наші спортсмени та
кож брали участь. Щ о
правда, команда «Буре
вісник» тут
виявилась
сильнішою
і
зайняла
перше місце. А чемпіона
ми спартакіади стали на
ші хлопці. С. Сухашвілі
(вагова категорія бо кг)
— на першому
місці,
3. Марабішвілі (вагова
категорія 71 кк) — на
першому місці, І. Гвінад
зе став чемпіонам у ваз:
до 95 кг і в абсолютній
ваговій категорії, Г. Псутурі піднявся на другу,
сходинку.
П. З А Б Е Л ІН ,
ст. викладач кафед
ри фізвиховання.

Ми— атеїсти

Формування
всебічно
розвинутої ЛЮДИНИ
—
одна з важливих скла
дових частин процесу ко
муністичного будівницт
ва. З просуванням впе
ред у справі створення
матеріально - технічної
бази
ком ун і з м у ,
з
підвищенням рівня доб
робуту народу
велике
значення
має форму
вання
комуністичної
свідомості трудящих.
В постанові Ц К К П Р С
«Про дальше поліпшен
ня
ідеологічної,
ПОЛІ
ТИКО - виховної роботи»
підкреслюється, що сер
цевиною
комуніс т и ч ного виховання «було і
залишається формуван
ня у радянських людей
наукового
світогляду,
беззавітної
відданості
справі
партії, комуніс
тичним ідеалам,
любо
ві до соціалістичної Віт
чизни,
пролетарського
інтернаціоналізму».
Всім
зрозуміло,
що
чим багатший духовний
світ людини, тим вищий
науковий рівень його сві
домості, тим активніша
її участь в практичному
і духовному житті сус
пільства, тим більше у
такої людини реальних
і потенціальних можли
востей знайти
присто
сування своїм силам
і
здібностям.
Велика
і
важлива
ланка роботи по
фор
муванню наукового сві
тогляду — це виховання
атеїстичної переконанос
ті. Релігія в наших умо
вах уже давно втрати
ла свій колишній вплив.
Радянський Союз
став
країною масового
ате
їзму. Однак релігійні за
соби не щезли. Особли
во ми не можемо зак
ривати очі на той факт,
щ о в чіпких обіймах
релігійного
світогляду
знаходяться
не
лише
люди похилого віку,
а
й окрема частина
ра
дянської молоді.
Такий факт не можна
розцінювати інакше, як
серйозний недолік нашої
ідеологічної,
виховної

роботи в масах.
Саме
тому Ц К К П Р С в зга
даній
постанові
під
креслив,
що необхідно
розробити і
здійснити
конкретні
заходи
по
посиленню атеїстичного
виховання,
підвищити
відповідальність
кому
ністів і комсомольців в
боротьбі з
релігійними
забобонами.
З метою
активізації
атеїстичної роботи в ін
ституті створюється ка
бінет
атеїзму. Цьому
посприяли комітет ком
сомолу і кафедра мар
ксистсько ленінської
філософії. В
створенні
його активу участь бе
руть і
студенти.
Пи
шуть реферати, оформ
ляють
цікаві альбоми
тощо.
Протягом
навчально
го року в інституті бу
дуть проводитись
ате
їстичні конференції, дис
пути, бесіди, дискотеки,
вечори запитань і відпо
відей.
В
інституті створена
міська
група сприяння
комісії
при виконкомі
Ради народних
депу
татів по дотриманню за
конодавства про релігій
ні культи. В цю гру
пу залучаються студен
ти всіх факультетів.
Важливим етапом ор
ганізації
атеїстичної
пропаганди є вивчення
стану релігійності,
її
рівня і характеру. Соці
алістична дійсність
на
науковому грунті неми
нуче витісне релігію зві
дусіль, де вона ще має
місце. Завдання
атеїс
тичної пропаганди поля
гає в тому, щоб приско
рити процес звільнення
свідомості
молоді від
світогляду релігійного —
брехливого.
О. Ф ІЛ ІП О В И Ч ,
студент
3
курсу
МФ, командир місь
кої групи сприяння
комісії при виконко
мі
Ради народних
депутатів по дотри
манню законодавст
ва про релігійні ку
льти.

ТИЖДЕНЬ СПОРТУ
В нашому інституті три
вають змагання серед сту
дентів з футболу і волей
болу — серед викладачів і
співробітників,
присвячені
тижню спорту в республіці.
Д ва
футбольних
тури
вже завершились. Без по
разки поки ідуть команди
енергетичного і факультету
автоматики та обчислюваль
ної техніки.
Серед волейболістів
за
кінчився лише перший тур.
Вдало стартували з цього
виду спорту команди ф а

Кафедра фізики. В гру
пі 2ЕПП-81
лабораторна
робота з фізики.
Заняття
проводить викладач І. М.
Поспєлов.

культету автоматики та об
числювальної техніки і об
числювального центру.
Треба сказати, що не всі
колективи поставились до
цього важливого заходу на
належному
рівні. Погана
організація в цьому плані
викладачів і співробітників
енергетичного- факультету
— тут не виставили коман
ди на змагання.
О. З М ІЄ В С Ь К И Й ,
ст. викладач кафедри
фізвиховання.

Редактор
А. М А ЗУ Р .

«За инженерные кадры —
орган парткома, профкома,
комитета ЛКСМУ и ректората
Винницкого политехнического института
Вінницька обласна друкарня управління у
справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м . Вінниця,в у л .Київська, 4.

Умови, друк. арк. 0,48,

Працівники вузів і техні
кумів! Готуйте ідейно загар
тованих, висококваліфікова
них спеціалістів!
Розвивайте науку, зміцнюй
те зв'язок з виробництвом!
(Із Закликів Ц К К П Р С до 64-ї роковини В е 
ликої Жовтневої соціалістичної револю ції).

Так, велика хвилююча по
дія відбулася в приміщенні
цирку «Радуга», що розта
шувався в міському парку
культури та відпочинку ім е
ні Горького. Сотні юнаків І
дівчат вузу прийшли сюди,
щоб скласти звіт про зроб
лене протягом минулого лі
та.
Урочистість відкрив голо
ва комітету профспілки Ва
силь
Іванович Ковальчук.
Під бадьорі звуки
маршу
бійці загонів, всі присутні
в залі вітають Червоний
прапор інституту. Його ку
мачеве маєво відгукується
в серці кожного знамени
тим «даєш!», яке народж е
не на легендарних ком со
мольських будовах.
Прапор несуть кращі з
кращих студентів. Це Микола Чеблатов, Олена Ма
н ова і Віктор М ореходов .
Схвальними
оплесками
зустрічає зал пропозицію
покласти за доброю тради
цією живі квіти д о ..п ід н іж 
жя пам’ятника засновнику
Комуністичної партії і Ра
дянської держави В. І. Ле
ніну. Слово надається про
ректору з навчальної ро
боти Володимиру Денисо
вичу Свердлову.
— З року в рік посланці
вузівського комсомолу бе
руть участь в розвитку ви
робничих потужностей За
хідного Сибіру і Далекого
Сходу, — говорить він. —
Маршрути будзагонів про
лягли через північ Тюмені,
Нечорноземну зону РРФ С Р,
степи Казахстану і об’єкти
БАМу. Ось і цього року
шістсот двадцять бійців сту
д е н т с ь к и х загонів із емблемою Вінницького політехнічного трудилися в бага
тьох куточках нашої кра
їни. їх зусиллями освоєно
два мільйони ш істсот тисяч
карбованців. Це — рекорд
на цифра а порівнянні з ко
жним із попередніх років.
За цифрою — напружена
праця бійців
студентських
загонів,
ком ітету
комсо
молу,
вміле
керівництво
цією важливою справою з
боку партійних та гром ад
ських організацій
ф акуль
тетів і інституту в цілому.
Як тут не згадати тих, чий
внесок в досягнення успіху
найбільший. Тільки силами
будівельних
загонів,
що
трудилися в Тюменській об
ласті, виконано обсяг робіт
на один мільйон п’ ятдесят
тисяч карбованців. Чимало
добрих справ на рахунку
загонів «Спартак» — інженерно-будіаельного ф акуль
тету (командир Микола Че
блатов, комісар Микола Борисюк),
«Прометей»
—
енергетичного
ф акультету
(командир
О лександр Білаш, комісар Віктор Мореходов),
«Поділля» — ма
шинобудівного
ф акультету
(командир
Ю рій Охотюк,
комісар Микола М ельник),
«Кварц» — радіотехнічного
факультету (командир О лег
Тарасовський, ком ісар Євген Грицай). Сам овіддано,
по-ударному
працювали
Дмитро Олійник, О льга Іва
нова, Петро Подруж няк та
багато інших. Наприклад,
бригада Бориса Нерсесяна
при плані 35 погонних мет
рів утеплювала за зміну не
менше 100 погонних мет
рів трубопроводів у Тю
менській області.

АВТОГРАФИ
БУДЗАГОНІВ

З В ІТ У Є

Т Р Е Т ІЙ Т Р У Д О В И Й

Наші
завдання

Р

Е П О Р Т А Ж із зльоту студентських будівельних
загонів, присвяченого підбиттю підсумків роботи
у третьому трудовому семестрі.
А ле не тільки новобудо
ви з автографами
б уд за 
гонів. Наприклад, в активі
загону
«М еханік»,
бійці
якого працювали
на сіль
ськогосподарських роботах
в меж ах області, — 15 про
читаних лекцій, 9 організо
ваних вечорів відпочинку і
дискотек, 3 суботники по за
готівлі кормів,
більш
як
100 гектарів зібраної со
ломи, надана допомога ше
сти сім ’ям ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни, 600
карбованців грошей, пере
рахованих у ф онд п’ ятиріч
ки. А коли дійшло до ор
ганізації будівельного заго
ну для роботи на головній
будові області — 40-го цу
крового заводу, командир
«М еханіка» Петро Осовський першим подав заяву і
очолив новий загін.
Значний обсяг робіт ви
конується студентами і в
період осінніх
польових
робіт. Тисяча юнаків і дів
чат протягом вересня тру
дилися на бурякових і ово
чевих плантаціях, в садах
господарств області. Ш іст
сот сім десят перш окурсни
ків і нині надають допомо
гу колгоспникам і працівни
кам радгоспів. І тут також
є чудові зразки високопро
дуктивної,
ударної праці.
Зібрано 6070 тонн яблук. А
бригада
з енергетичного
ф акультету в складі ком со
мольців
С ергія
Павлюка,
Світлани
Ботко та Ігоря
Духницького встановили на
Барськом у консервному за
воді
рекорд,
виконавши
змінне завдання на 180 про
центів.
О крем о варто відзначи
ти роботу внутрівузівських
будівельних загонів. Першопрохідцями
тут були бій
ці інженерно-будівельного
ф акультету на чолі з ко
мандиром Василем Войтенком, які спорудили один із
двох
блоків
приміщення
свого ф акультету. Причому,
роботи виконали якісно і в
зазначений строк.
Підтримали їх почин сту
денти машинобудівного ф а 
культету.
На будівництві
їдальні на 530 місць загін
виконав основний обсяг бу
дівельних робіт.
Нині на внутрівузівському будівництві зайнятий но
вий загін. У його складі—
студенти
інж енерно-буді
вельного та радіотехнічного
ф акультетів.
Вони присту
пили до будівництва примі
щення гуртож итку
на 600
місць, із здачею якого сту
денти інституту будуть за
безпечені житлом, і, б ез

сумнівно, юнаки та дівча
та докладуть всіх зусиль
щоб справитись із постав
леним завданням.
Підсумовуючи досягнен
ня студентських
загонів
треба визнати й те, що ус
піхи могли б бути небагате
кращими, говорить в своїй
заключній промові В. Д .
Свердлов. А дж е не всі ре
зерви приведені в дію , не
всі можливості поліпшення
роботи
СБЗ
використані
сповна. Такий ф акт. У серп
ні в Ладижині
на б удів
ництві вінницького «А р те
ка» проводився
республі
канський конкурс.
С еред
призерів будзагонів з Він
ницького політехнічного не
було. Це говорить про те,
що необхідно підвищувати
професійну майстер н і с т ь
членів СБЗ.
Більше
варто
залучати
до будзагонів
др уго кур с
ників. А дж е вони — най
більш вільні у літній час. з ’їз д у Ленінського комсо
Докорінного поліпшення ви молу усім політехнікам по
магає технологічна та тру н адувати
Вітчизну новими
дова дисципліна бійців за здобутками в навчанні та
гонів, організація
супер праці. «І нехай символом
ництва між ними.
нашої вірності
справі ве
Цю ж дум ку продовжив ликого Леніна стануть від
секретар ком ітету
ком со мінні знання, зведені мо
молу Інституту О лександр лодими руками впорядко
Поляков. Він закликав усіх вані села і- міста, оновлені
студентів у наступні
тру зем лі», — сказали вони.
дові семестри високо нес
На- трибуну піднімається
ти звання бійця будівельних секретар
комітету ком со
загонів Вінницького
полі молу комбінату «Вінницятехнічного.
промбуд» Володимир
ІваВід імені учасників тр е новим Смирнов. Він вислов
тього трудового сем естру лює вдячність
за
надану
виступили командир б уді студентами
допомогу
у
вельного загону «Спартак» спорудженні важливих на
Микола Чеблатов та боєць родногосподарських об’єк
сільськогосподарського за тів.
гону Ольга Іванова. Вони
Святковий наказ по інсти
запропонували
в рік X IX туту про нагородження кра-

ницю. Початок о шістнад
цятій годині. В ці дні тре
Кожної третьої п'ятниці ба особливо дбати про доб
місяця відбуватимуться чер рий настрій — ваш і ваших
гові заняття у всіх формах товариша чи подруги. Л и 
навчання в мережі партій ше за таких умов пісня б у 
ної, комсомольської та еко де радістю і незмінним су 
путником.
номічної освіти.

Інформація

*

*

*

Студентам—шанувальни
кам пісні. Заняття хору ви
значене на вівторок і п'ят

кових парадах. Ц е невід
ємна частка людського жит
тя взагалі. І
помиляється
той, хто думає, що в кос
мічний вік чудову нашу су 
путницю — духову музику
— можна отак безцеремон
но «закинути» в архів. В о
на живуча і існує тисячо
* * *
Д ухови й оркестр не лише ліття. І що характерно, не
з
створює бадьорість на уро- збирається суперничати
чистих демонстраціях, війсь електронною музикою, І о *

щих бійців С БЗ грамотами
та цінними подарунками за
читує член
парткому, до
цент Ю рій Степанович Данилюк.
Гордо
описуючи
коло
арени
цирку,
Червоний
прапор
вузу
немовби
ствердж ує визнання зріло ї
творчої сили його господа
рів, їх вічно
мол о д о ї
ен ер гії, в яку
вірять,
на
яку покладають великі на
д ії.
3. МИХАЙЛЮК
На знімках; вгорі — пра
пороносці відкривають свя
то; внизу — члени студент
ських будівельних загонів,
співробітники Інституту під
час урочистих зборів.
Ф ото О. Мякишєва,
студента 5 курсу ІЕС-77.

ніка і гітара — це
одне,
а вальс, виконаний духовим
оркестром; це — вальс...
Отже, заняття духового
оркестру в кожний вівторок
і четвер в актовому залі о
вісімнадцятій годині.
А для прихильників ле
бединого ру х у — учасників
ансамблю бального танию
— двері відчинені в понеді
лок і четвер.

Звітно - виборна кон
ференція профспілкової
організації нашого
ін
ституту проходитиме під
знаком величних
нак
реслень
історичного
X X V I з’їзду К П Р С . Як
відомо, партійний форум
країни визначив
нові
завдання на одинадця
те п’ятиріччя і на пер
спективу. Нині зусилля
радянських людей скон
центровані
на
вико
нання
цих завдань
в
різних галузях
народ
ного господарства.
В реалізації
велич
них і
відповідальних
завдань важливе місце
займає
соціалістичне
змагання, рух за кому
ністичну працю. П роф 
спілкові організації ф а
культетів повинні до
магатися, щоб соцзобов’язання були всебічно
обгрунтованими.
Д ля
цього необхідно
ство
рити всі умови для їх
виконання. Лише за та
ких умов проблеми, що
виникають в
навчала
кому процесі, будуть ви
рішуватись творчо.
Викладачі,
співробіт
ники, весь колектив на
шого інституту
покли
кані повсякчасно спрямо
вувати свою діяльність
на
виховання молодих
спеціалістів в дусі
ко
муністичного ставлення
до праці. Вагомий вне
сок в
розвиток науки,
впровадження
найно
віших досягнень у
ви
робництво наших учених,
які є
членами
проф
спілкової
організації,
НТО,
В Т В Р . Вони
і
далі повинні зосереджу
вати свої зусилля
на
прискорення комплексної
механізації і автомати
зації,
розвитку
АСУ,
впровадження Е О М у
виробничий і
навчаль
ний процеси.
Також
не
остання
роль науковців вузу
в
реалізації через Н Т О і
ВТВР
ряду цільових
програм науково - тех
нічного прогресу і ор
ганізації соціалістичного
змагання з метою
їх
дострокового і якісного
виконання.
По всій країні розгор
нулося змагання науко
во - дослідних інститу
тів, вищих учбових зак
ладів, конструкторських
бюро за успішне вико
нання комплексних нау
ково - технічних
про
грам. По всій
країні
продовжується рух
за
економію палива, сиро
вини, електроенергії
і
матеріалів.
Працівники
нашого інституту
бе
руть в цих заходах ак
тивну участь.

Р. УРЛАПОВА,
член місцевкому.

«ЗА І Н Ж Е Н Е Р Н І

2 стор.

ЛИПІВЧАНИ

боту те, що ми називаємо
грішми.
— А куди пошлете тре
тю бригаду? — вихопилось
у командира загону. Пет
ро чомусь зробив
крок
уперед, ніби його запитан
ня не зрозуміє голова.
— Хе, третя бригада, —
придивлявся до хлопця Ме
льник. — Третя бригада —
це вже річ неординарна .
Справа в тому, що наша
Липівка бере участь в кон
курсі на краще село об
ласті. Так ось, третя брига
да займеться оздоблюван
ням вулиць, майданів, різ
них культурних комплексів
— Згода! —
пролунало
десь всередині вишикуваного загону.
— Тут однієї згоди не ви
стачить, хлоп'ятка. Згадай
те, коли ви приїздите
до
рідної хати, вам
обов' язково хочеться на батьківсь
кому подвір'ї
попрацюва
ти: паркан полагодити, до
ріжку викласти аж на вули
цю, деревце посадити.
І
все це ви робите з любо
в'ю, з ласкою... Якщо з та
кою жадобою працювати
мете на оздобленні
села,
тоді, як то кажуть, по ру
ках...
Голова правління в них
не помилився. Може, то
му зграйка хлопчиків і дів
чаток так славно відгукну
лась про членів «Кванту»:
ми всі тут липівчани...
Третій
рік
б уд ую ть
хлопці свинарники, конюш
ні, телятники,
закладають
фундаменти під майстерні
на польовому стані. Третій
рік «одягають» Липівку в
красиві тротуари. І кого б
командир не назвав: Павла
Самойленка, Миколу Ярощука, Олександра
Омель
чука — всі вони його на
дійні помічники, створюють
важливий
психологічний
клімат в бригадах, завдяки
чому загін «Квант» і цього

НАРИС
Сонце сідало
за обрій.
Розхлюпало яскравими бар
вами тепло. У верболозах
і тінистих подвір'ях
уже
тулилося надвечір’я. Сільсь
кою вулицею мчить зграй
ка підлітків і малюків, здій
маючи обіч бруківки хма
ринки пороху, в якому від
чувається знайомий і вже
трохи призабутий
з а пах
молока, змішаний з терп
ким полином.
Втручаюсь в цей гамір
ний, непосидючий світ:
— Хто мені скаже,
де
тут працюють студенти?
— У нас сторонніх н емає, — зупиняється
на
мить ясноокий хлопчик
і
додає:
Ми всі тут липівчани, а ті, хто вас ціка
вить, біля ставка і навіть
трошки
вище — будують
дуже кумедний
тротуар,
тобто гарний. — І знову —
веселий гомін вулицею
і
цей змішаний присмак, який
відчуєш тільки в селі.
Спускаюсь до ставка, за
дивляюсь в синю
гладінь
водички-живиці,
накидаю
оком на красуню-вербичку,
що купає довгі коси свої й
тихенько перешіптується з
кленом, іду далі.
А ось і наші хлопці. До
пояса роздягнені, засмаглі,
в очах лукавий усміх.
В
м'язистих руках видзвоню
ють кельми, хтось орудує
лопатами— кладе необхідну
«порцію» розчину,
хтось
розвантажує камінь. Це і є
той «кумедний, гарний тро
туар» з водостічним кана
лом. Його будують члени
студентського будівельного
загону «Квант».
Командир Петро
Воло
шин, такий же, як всі, со
нячний і, незважаючи
на
тридцятиградусну
спеку,
бадьорий, відкладає інстру
мент, за звичкою
збиває
набакир білого берета, від
повідає міцним
потиском
руки на
привітання.
За
якусь хвилину ми опинились
в культурному центрі села:
Будинок культури, середня
школа, торговельний комп
лекс, кафе... Все це оздоб
лено клумбами, бетонними
доріжками, аж сюди,
до
центральної вулиці.
Не домовляючись, відхо
димо трохи вище — подалі
від цього творіння.
Якраз
звідси панорама, справді,
вражає своєю оригінальні
стю, свіжістю.
— Ви справжні архітекто
ри! — висловлюю своє ра

дісне почуття, яке огортало
мене з кожною миттю все
дужче.
^
— Любимо ми нашу Липівку! — каже командир, і
його погляд, замріяний і
ніжний, стелиться туди, де
працюють хлопці, туди, де
вже залишили вони свій до
брий слід. — А почалося
все 1979 року, — продовжує. — Зріднились з людь
ми роботящими й тямущи
ми, з вулицями, які будуть,
безперечно, найкращими з
Томашпільському районі.
Петро Волошин таємниче
всміхається, чогось недомо
вляє, а я його не кваплю
— нехай ця «таємниця» по
буде наодинці з його сер
цем, додасть йому впевне
ності й радості, нехай ста
не зрілою до кінця. Та ні,
мабуть, вона, ця мета,
з
розумі майбутніх
інженерів-радіотехніків
визріла
три роки тому...
Зібрав їх тоді, вперше,
голова правління Микола
Явтихович Мельник на под
вір'ї колишньої старенької
школи, обійшов М О ВЧКИ з
лівого флангу на правий і,
нарешті, мовив:
— В цьому приміщенні
ви будете жити,
харчува
тись, телевізором розважа
тись. Але головне в іншо
му — ви приїхали до нас
працювати. Розділимо вас
на три бригади. Одна брига
да будуватиме
комплекс
свинарників, друга впоряд
ковуватиме польовий стан.
Все це, звичайно, важливе
завдання для колгоспу. Ра
зом з тим — відоме, тради
ційне і, навіть, ординарне:
зробив — отримав за ро

Учителям
Присвячується педагогіч
ному колективу Вороновицької
середньої
школи
№

2.
Учителі! Хоч ми
повиростали,
Та, вилетівши з рідного
гнізда,
На все життя ми вас
запам'ятали,—
У нас частина й вашого
труда.
По Іллічу ви нас учили
жити,
Буть чесними і добрими,
як він,
Ви Батьківщину вчили
нас любити,
її степи, річок широких
плин.
Зусиль і вмінь доклали
ви багато,
Вели до світла, до наук
основ.
Ви пояснили нам такі
поняття

Надія
народилася
1962 року в місті
Фалешти Молдавської РСР
в родині інженерів. 1980
року
закінчила
Вороновицьку середню школу
із золотою медаллю.
Цього
року вступила
до нашого інституту на
інженерно - будівельний
факультет.
Захоплення
поезією
прийшло до неї
ще в
дитинстві. Перший вірш
«Ровеснику» надрукува
ла в обласній газеті «Він
ницька правда».
З побажанням
Надії
відмінного навчання, ус
піхів
в
громадському
житті, написання нових
змістовних поетичних і
прозових творів пропо
нуємо
читачам добірку
віршів майбутнього
ін
женера - будівельника.

Як справжнє щастя,
дружба і любов.
У нас живе частина думок
ваших,
Частинку серця й ми
забрали в вас.
Хоч залишили школу,
але завше

року занесений на Дошку
пошани райкому комсомо
лу, нагороджений
другим
вимпелом. Третій рік загін
виконує і перевиконує свої
завдання. В цьому році ос
воєно 161 тисячу карбован
ців, а планом передбача
лося 111 тисяч.
Багато це чи мало? «Квантійці» стверджують, що ма
ло. І ось чому. Загін по
стійно живе днем завтраш
нім — перспективним.
А
перспектива Липівки ваго
ма. І її, цю перспективу,
кожен член загону бачить
не тільки на папері. Є чи
малі кошти, і їх треба вкла
сти в
розпочату
добру
справу.
Завершено, роботи по за
кладанню
фундаменте до
пам'ятника Володимиру Іл
лічу Леніну, до меморіалу
Слави. Також
збудовано
тротуар уздовж греблі. Ця
споруда незвичайна — на
вісна. Інші роботи здійсню
ватимуться в
наступному
трудовому семестрі
1982
року. За цей час в загоні
стануться зміни: ветерани
о тримають
диплом и,
«Квант» поповнять новачки,
але традиція — працювати,
як на рідному батьківсько
му подвір'ї,
залишиться
бо Липівка стала для хлоп
ців рідною домівкою.
...Мчать центральною ву
лицею хлопчики й дівчатка,
задивляються на панораму
чудової інженерної спору
ди, за їхніми
ноженятами
здіймаються хмаринки по
роху, в якому відчувається
тривожний, незабутній при
смак, змішаний з терпким
полином. Присмак,
якому
притаманно народжуватись
лише в селі. Діти махають
лебединими
рученятами:
«Ми не прощаємось з ва
ми, дорогі липівчани,
—
шепочуть вуста
навздогін
«квантівцям», — ми чекає
мо вас наступного літа!»
А. ХВИЛЯ.

Відкрили перед нами
в майбуття!
Ви сіяли на мирній
творчій ниві
Розумне, добре, вічне
скільки літ!
Так будьте ж ви здорові
і щасливі!
Вам, наші рідні, цей
земний уклін!

З Н А Й О М Т Е С Ь : Н А Д ІЯ Т И Т А Р Е Н К О

Р о в е сн и к у

Ми учні ваші будем
повсякчас.
Учителі! Майстри своєї
справи,
Скількох вже нас ви
вивели в життя!
Які дороги світлі і
яскраві

16 жовтня 1981 року.

КАДРИ»

Им когда-то так же вот
вручи їй,
Пожимав руки, аттестат.
В ритме вальса и они
кружили
Сорок
с лишним лет
тому назад.
На плечах — походные
шинели,
На боку — подсумки для
гранат —
Вот такими их
запечатлели
Сорок с лишним лет
тому назад.
И ровесник твой, солдат

НЕЗАБУТНЯЗУСТРІЧ
День десятого Ж О В Т Н Я як великий загін інжене
на нашому інженерно-бу рів - будівельників краї
дівельному
факультеті ни поповнюють наші ви
був незвичайним. В ау пускники. Тому важли
диторіях, в коридорах вим і актуальним зали
помітне
пожвавлення. шається: правильна ор
стажува н н я
Потім усі зібралися на ганізація
своєрідні збори. Усі — молодих спеціалістів. І
роль на
це студенти, викладачі і немаловажна
справах
молоді
спеціалісти, які лежить у цих
кафедрам
два—три роки тому отри спеціальним
факультету.
мали дипломи.
На таку зустріч прибу
І молоді
інженери, І
ли
декан
факультету викладачі, і
майбутні
A. С. Лінник, проректор випускники, які
брали
з
навчальної
роботи участь в зустрічі, — всі
B. Д . Свердлов, завідую дійшли одностайної дум
чий
кафедрою
П Ц Б , ки: інженер - будівель
д. т. н., професор А. Ф. ник повинен бути гідним
Пономарчук,
завідую  високого звання радянсь
чий кафедрою будівель кого інженера, мати чіт
них конструкцій, к. т. н., ку активну позицію, ви
доцент В. Д . Борисенко, ховувати в собі ділови
к. т. н., доценти П.
і. тість і людяність.
Антонік, Г. В. ХрамовТак, сучасний інженер
ський та інші. Всі вони
повинен постійно підви
сердечно привітали ко
щувати свій ідейно - по
лишніх своїх учнів, поба
літичний рівень, прагну
жали міцного здоров’я, ти
до
вдосконалення
успіхів на ниві інженер
своєї
професії.
Дуж е
ній.
влучно
висловився
з
Випускники з захоп
цього приводу к. т. н.,
ленням і вдячністю роз
доцент
П. І. Антонік:
повідали про свої спра інженер, який
працює
ви. Вони успішно працю
менше трьох років, ще
ють в народному госпо не інженер. А той, хто
дарстві, виконують важ
«ходить»
в інженерах
ливі завдання, які вису
три
роки і не працює
нув перед будівельника
над собою— вже не інже
ми країни
X X V I з’їзд
нер.
Отже,
будемо
Комуністичної
партії.
прагнути, щоб серед на
Хтось з них тепер торує
ших випускників подіб
стежину в проектну орга
них випадків не трапля
нізацію, хтось в трест лось.
або в управління, а ін
ший —
безпосередньо
Н. Ч Е Р Е Д Н И К ,
студент 5-го
курсу
має діло з риштування
ІБ Ф .
ми — підіймає поверхи
житлових будинків, при
міщення різних установ
і закладів. Але на яко
му б
об’єкті вони не
працювали,
розуміють,
що їх обов’язок — бути
Радянський
океано
гідними
спадкоємцями
граф, метеоролог і кар
своїх наставників.
тограф заслужений діяч
А прибули на цю тра
науки Ю лій М ихайло
диційну зустріч вчорашні
вич Ш окальський (1856
випускники
з
різних
— 1940) був одним з ви
країв нашої неосяжної
датних географів свого
Вітчизни:
з
Києва і
часу. Його ім’я широко
Свердловська, Запоріж
відоме в нашій країні і
жя і Івано-Франківська,
за рубежем. За шістде
Краснодоиу і
Сімферо
сят років своєї наукової
поля і, звичайно, з міста
праці Шокальський зро
над
Бугом і області.
бив великий вклад в
Чимало випускників різ
розвиток
метеорології,
них років нині працює
картографії,
гідрології,
в нашому інституті. Се
озерозназства.
історії
ред них С. В Тацюк,
географічних знань, фі
Н. Н.
Попович, В. П.
зичної географії.
Очеретний, В. І. Загреба
Особливий інтерес вче
та інші.
ний проявив до галузей
Інженерно - будівель
географії, які пов'язані
ний — наймолодший фа
з дослідженням океанів
культет вузу. Лише три
і морів — океанографії
роки минуло з того часу,

Видатний
географ

безусый,
Шел в атаку, сжав свой
автомат.
Смертью храбрых пал
на поле
русском
Сорок с лишним лет
тому назад.,.
И живет в народе память
ныне,
Вся страна — от Бреста
до Курил —
Помнит тех, кто пал у
стен Берлина,
Тех, кто до Победы
не дожил
Э то все, что дорого
и близко,
Пронесем сквозь юные
года,
Подвиг моряков
Новороссийска
Сохранится в сердце
навсегда.
Присягая Родине на
верность,
Мой ровесник, вспомни
тех ребяг,
Кто шагнул из школьї
в сорок первый,
Сорок с лишним лет тому
назад.

і картографії, морської
метеорології,
гідрогра
фії і картографії. П ід
його керівництвом були
проведені океанологічні
дослідження Чорного мо
ря, йому належить пріо
ритет в організації ма
сових спостережень над
течіями в Балтійському.
Чорному, Каспійському і
далекосхідних
морях.
Його узагальнююча пра
ця «Океанографія» ста
ла настільною книгою
багатьох географів. П о 
ряд з науковою, експе
диційною, видавничою і
різно мані тноіо організа
торською д і я л ь н і с т ю
Ю . М . Шокальський про
тягом майже шістдесяти
років вів плідну педаго
гічну роботу.
Великі заслуги Ю . М .
Ш окальського в розвит
ку російської і радянсь
кої географічної
нау
ки, його ім’я назавжди
вписано в її історію.
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ЮВІЛЕЙ ВЧЕНОГО

головні завданняпрофспілок

Перед
профспілками
XXVI
з ’їзд К П Р С поста-

вив
завдання
дальшого
вдосконалення організатор
ської і виховної роботи в
трудових колективах,
по
ліпшенні соціалістичного зма
гання. У нашому інституті
соціалістичне змагання про
ходило під знаком якісного
виконання всіх показників,
запланованих на десяту п’я
тирічку.
Були розроблені
додаткові
соціалістичні
змагання па честь X X V I
з’їзду партії.
Соціалістичним
змаган
ням було охоплено всі ф а
культети, кафедри та інші
підрозділи інституту. Фор
ми і
методи керівництва
змаганням постійно
вдос
коналювалися, в минулому
році було розроблене нове
«Положення про соціаліс
тичне змагання» на основі
яркого
підсумки змагання
проводились окремо
між
спеціальними, загальноінженерними, загальнотехнічними кафедрами, а
також
кафедрами суспільних наук.
Все це дало змогу об’єктив
ніше оцінювати роботу всіх
підрозділів.
Факультет, якому присуд
жувалось перше місце, на
городжувався
перехідним
Червоним прапором.
За
підсумками роботи
мину
лого року ним нагороджено
факультет автоматики
та
обчислювальної
техніки,
який уже неодноразово зай
має
перше місце по
ін
ституту.
Серед кафедр слід від
значити кафедри автомати
ки та інформаційно - вимі
рювальної техніки
(зав.
кафедрою
проф. Маліков
В. Т .), електроних приладів
(проф. Осадчук В . С .) , тех
нології і автоматизації ма
шинобудування (доц
Немировський І. А .},
обчис
лювальної техніки
(проф.
Стахов О . П .),
Продовжувалося
впро
вадження
обчислювальної
техніки в учбовий процес.
Минулого
року одержано
кілька обчислювальних ма
шин нових марок, що дало
змогу значній кількості сту
дентів використовувати їх
при виконанні курсових ро
біт і дипломних проектів.
Н а базі дослідного заво
ду створено спеціалізоване
конструкторське бюро «М о
дуль», що дає змогу кон
структорські розробки до
водити до дослівних зраз
ків, а це значно "прискорює
впровадження
досліджень
у виробництво.
При підведенні підсумків
всесоюзного соціалістично
го змагання серед вузів
країни наш інститут за ви
сокі показники в учбовій і
науковій роботі в 1980 р.
і в
цілому за п’ятирічку
нагороджений
Почесною
Грамотою Мінвузу С Р С Р і
ЦК
Профспілки працівни
ків Вищої школи і науко
вих закладів, а за
1979
рік —- Почесною Грамотою
Мінвузу республіки.

22 жовтня відбулася профспілкова звітно-виборна
конференція нашого інституту. Із звітною доповіддю
виступив голова місцевкому О . М . Кузьмін. Заслухано
також доповідь ревізійної комісії, з якою виступила
Г. 3. Олійник.
Головою місцевкому профспілки обрано В. М . Ре«
бедайла, заступниками: з виробничо-побутових питань
О . В. Дупляка, по оргроботі О . О . Риськова, по ідей
но-виховній роботі А . В. Шевченко.
Нижче подаємо виклад звітної доповіді місцевого
комітету інституту.

Чотирьом членам нашого
колективу вручено урядові
нагороди. Орден Трудового
Червоного Прапора вруче
но ректору інституту, про
фесору І. В . Кузьміну, ор
ден «Знак Пошани» — про
фесору Малікову В. Т., ме
даль
«За трудову
доб
лесть» доценту Налбандяну Д . Б ., медаль «За трудо
ву відзнаку» — бригадиру
сантехніків
Занічковському Т. В.
За високі виробничі по
казники і активну участь у
суспільному житті за звіт
ний
період
Ленінськими
ювілейними грамотами на
городжено
52
чоловіка,
знаком «Ударник X п’яти
річки» — 10 чоловік, «П е
реможець
соціалістичного
змагання» — 52 чоловіка.
Занесено в книгу Пошани
25 чоловік, на обласну дош
ку Пошани занесено про
фесорів
нашого інституту
В . Т. Малікова і О . П . Стахова.
В центрі уваги місцевий
комітет профспілки
три
мав учбово-методичну
ро
боту.
За звітний
період
викладачами інституту роз
роблено 1200 різних мето
дичних матеріалів, з
них
близько 400 опубліковано.
Понад 120 викладачів під
вищили
свою методичну
майстерність
на постійнодіючих інститутських семі
нарах. Щ ороку проводять
ся
конкурси на кращого
лектора, а також науковометодичні конференції,
в
роботі яких бере
участь
значна частина викладачів.
Однак
слід сказати
і
про недоліки. Профспілкові
організації машинобудівно
го і енергетичного факуль
тетів не провели конкурсу
на кращого лектора, деякі
кафедри не виконують пла
ну перепідготовки виклада
чів. У 1980 році
інститут
не виконав плану випуску
спеціалістів. Не забезпечи
ли вчасну підготовку мето
дичної
літератури
для
студентів - заочників
ка
федри Р Т П , енергетики, об
числювальної техніки, ТА М
та інші. А декан по заоч
ній
освіті В. С . Білоусов
замість вжиття енергійних
заходів щодо згаданих ка
федр лише пасивно фіксу
вав ці негативні явища.
Колективом
інституту
проводиться значна науко
ва робота. Обсяг госпдоговірних робіт доведено
до
5,5 мільйонів карбованців.
Економічний
ефект
від
впровадження
наукових
розробок у 1980 році досяг
7,6
мільйона карбованців,
а в нинішньому році пови
нен досягти 9 мільйонів.

Значна кількість виклада
чів успішно працює
над
дисертаціями.
За звітний
період
захищено 2 док
торські і 26 кандидатських
дисертацій, діє аспірантура
з 10 спеціальностей, в ці
льову аспірантуру направ
лено 29 чоловік, в
річну
аспірантуру — 3 чоловіка,
5
викладачів
одержали
творчі відпустки для завер
шення кандидатських ди
сертацій.
Велику увагу профспіл
кова організація приділяла
виховній роботі. Жоден ви
падок порушення трудової
дисципліни і
правоиорядку не пройшов непоміченим.
В
результаті проведеної
профілактичної роботи де
що
зменшилася кількість
порушень громадського по
рядку.
Однак на машинобудів
ному, радіотехнічному, ф а
культеті автоматики і об
числювальної
техніки,
в
С К Т Б «Модуль», в
адмі
ністративно господарсь
кій частині кількість право
порушень ще досить знач
на, В число
порушників
громадського порядку пот
рапили
викладач кафедри
фізвиховання
Ковтонюк,
співробітник кафедри
об
числювальної техніки
ФІ‘
ліпович, співробітники гос
подарської частини Курін
ний і Костюк, працівники
СК Т Б «Модуль» Бортновський, Шаповалов, Нарожний,
двічі відвідав медвитверез
ник студент машинобудів
ного факультету Аношкїн.
Такі ганебні факти мали
місце тому, що на факуль
тетах, у підрозділах інсти
туту ще недостатній рівень
планомірної роботи по зміц
ненню правопорядку, недос
татньо
працюють товари
ські суди, громадські орга
нізації.
Значний досвід виховної
роботи серед студентської
молоді набули куратори.
Серед кращих слід назвати
О. А. Костюка, А. Ф. Анджієвського, В. Д . Дупляка,
Ф. С . Кучанського, А М.
Гель, Н. П . Красиленко,
О. А. Мисюру. Досвід
їх
роботи заслуговує схвален
ня і популяризації.
Регулярно
проводилося
навчання профактиву і гро
мадських
інспекторів
по
охороні праці. План робо
ти комісії по охороні пра
ці виконаний
цілком, але
є ще й недоліки. Через не
достатню вимогливість сис
тематично зривалися стро
ки перевірки стану охорони
праці на машинобудівному
і радіотехнічному факуль

тетах, в А Г Ч . Адміністра
ція ще не забезпечила нор
мальне освітлення в біль
шості аудиторій головного
корпусу, не підтримується
нормальна температура в
приміщеннях у зимовий час.
Значну роботу проводить
комісія соцстраху.
Однак
втрати людиноднів все ще
великі, особливо із-за про
студних захворювань. В ід
радно, що в інституті по
стійно знижується травма
тизм.
За звітний період відпо
чили і зміцнили своє здо
ров’я 662 викладачі і спів
робітники інституту.
В інституті постійно діє
школа навчання профакти
ву. В результаті проведення
різноманітних
форм нав
чання в кожному семестрі
поповнювали свої знання
170— 180 профспілкових ак
тивістів.
За короткий період наш
інститут
значно зміцнив
свою
матеріальну
базу.
Були побудовані і введені
в експлуатацію студентсь
кий гуртожиток № 4, нав
чальний корпус ІБ Ф , аудиторний блок Ф АО Ту, малий
аудиторний корпус, закін
чується будівництво
90квартирного житлового бу
динку для викладачів і
їдальня на 530 місць. Роз
почалися роботи по будів
ництву ще одного
гурто
житку, кооперативного жит
лового будинку, розширю
ється спортивно - оздоров
чий табір, закінчений про
ект 9-поверхового
адміні
стративного корпусу,
бу
дівництво якого буде роз
почато в 1982 році.
Місцевий
комітет пови
нен спрямувати зусилля ко
лективу на ліквідацію всіх
недоліків, на успішне ви
конання взятих соціалістич
них зобов’язань.

Доценту кафедри вищої
математики Кудріну Бори
су Георгійовичу 28 жовтня
виповнюється 60 років, з
них 10 років невтомної і
наполегливої праці віддано
навчанню і вихованню сту
дентів нашого інституту.
А починався його трудо
вий шлях після закінчення
Середньоазіатського універ
ситету в грізний 1944 рік.
Працював учителем мате
матики в середній школі,
викладачем
в технікумі,
асистентом кафедри мате
матики і механіки. Успішно
закінчив аспірантуру і за
хистив дисертацію.
Згодом працював доцен
том кафедри вищої мате
матики,
завідуючим
ка
федрою і водночас деканом
фізико - математичного фа

культету. Борис
Георгійо
вич сполучає в собі високу
вимогливість до себе і до
колег по роботі, до студен
тів і разом з тим це весе
ла, життєрадісна людина.
Велика
працелюбність,
постійна копітка робота з
молодими
викладачами і
студентами, невгамовність,
пошуки нового в методиці
викладання древньої І такої
вічно нової науки, як ма
тематика. Творчий доробок
Бориса Георгійовича скла
дають 26 надрукованих на
укових праць з спеціальнос
ті. Окрім того він є авто
ром
багатьох
ліричних
віршів, що розкриває
ще
одну рису щедрої душі на
шого колеги.
Б. Г Р И Г А ,

ГІДНЕ ПОПОВНЕННЯ
За останній час наш ін
ститут одержав змогу здій
снювати підготовку науко
во - педагогічних
кадрів
через
власну аспірантуру.
В ж е тепер в аспірантурі
навчається 21 чоловік. М и
нулого року відбувся пер
ший випуск десяти
аспі
рантів, з числа яких захис
тили кандидатські
дисер
тації Ю . Скидан, А. Басю 
ра, П . Кулаков, А . Азаров.
Крім
того рекомендовано
до
захисту
дисертації
А . Колесника,
Р. Круподерова, І. Дударя.
Ефективність
аспіранту
ри досить висока, що пояс
нюється перш за все належ
ною вимогливістю до відбо
ру
кандидатур в
число
аспірантів.
Зараховуються

перш за все особи, що ма
ють
попередній науковий
доробок, склали кандидатсь
кі екзамени, мають надру
ковані праці.
З числа випускників ін
ституту до аспірантури ре
комендуються лише ті, хто
під час роботи в студентсь
ких семінарах і над дип
ломними
дослідженнями
розробляли
перспективні,
актуальні проблеми, досяг
лії певних успіхів і прояви
ли здібності до самостійної
творчої роботи.
Серед кращих претенден
тів на
звання науковця,
викладача вузу можна наз
вати І. Коца, Д . Ободника,
Ю . Сторожука, Я . Темченка
та інших.
А. Ц И САР.

ЗАПРОШУЄ КІНОКЛУБ
Щ об
допомогти молоді
звернути увагу на головне,
визначальне в
міжнарод
ному
житті,
ідеологічній
боротьбі обком комсомолу
і обласне управління кіно
фікації
створили політич
ний кіноклуб «Акценти».
Мета кіноклубу — із ве
ликої кількості подій, фак
тів, цифр, думок акценту
вати,
висвітлити, підкрес
лити саме головне, саме
важливе, А тому, кіноклуб
отримав назву «Акценти».
Засідання кіноклубу бу
дуть
проходити щомісяця
в кінотеатрі «Росія».
ЗО жовтня о 20.00 від
будеться
урочисте
від
криття політичного кіно
клубу і
перша передача
«Неофашизм
—
загроза
людству».

В цій передачі кадри кі
нохроніки
познайомлять
глядачів з історією зарод
ження
фашизму, дискоте
ка «Глобус» виступить із
спеціальною
програмою
«Сповідь фашистського ка
та», в якій розповість про
звірства фашизму; лектори
обкому комсомолу повідом
лять про створення і
ді
яльність
неофашистських
організацій. На закінчення
передачі буде показано ху 
дожній фільм «Життя прекрасне» спільного виробни
цтва Італії та С Р С Р .
Кожний студент може від
відати цікаві передачі
кі
ноклубу,
завчасно купив
ши
абонемент в комітеті
комсомолу.
М . ІЛ Ь Ч У К ,

член

ради кіноклубу.

На знімку: студенти про
На кафедрі автоматики і умови для навчання студен
водять математичне моде
інформаційно - вимірюваль- тів. Лабораторії обладнані лювання технологічних про
ної техніки створено
всі найновішою технікою.
цесів.

2 стор.'

«ЗА ІН Ж ЕНЕРНІ КАДРИ»

24 жовтня 1981 року.

Народний контроль діє

Дозорці завжди на посту
Групи народного контро
лю нашого інституту об’єд
нують у своїх рядах понад
150 дозорців . У складі го
ловної групи створено шість
секторів, які покликані кон
тролювати хід навчальної,
наукової роботи, займатись
перевіркою
адміністратив
но-господарської діяльнос
ті, організацією побуту, роз
глядом скарг та листів тру
дящих.
Удосконалення
стилю,
форм
та методів роботи
груп народного
контролю,
що проводиться під керів
ництвом
партійного комі
тету інституту та партійних
бюро факультетів і підроз
ділів, веде до підвищення
бойовитості
і авторитету
груп, результативності пере
вірок, що ними проводяться.
На рахунку інститутських
дозорців чимало
добрих
справ, які стали невід’єм
ною
часткою
здобутків
всього колективу.
Так, ефективно
працює
учбовий сектор головної гру
пи, який очолює Б. І. Мокін.
За матеріалами перевірки
цього сектору було видано
наказ по інституту «Про ви
падки порушення порядку
оформлення
екзаменацій
них
відомостей в зимову
сесію 1980—81 навчально
го року» від ЗО березня
1981 року. Як результат ці
єї роботи — значне знижен
ня випадків, вказаних по
рушень під час останньої
літньої сесії.
Народні дозорці в своїх
актах перевірок неоднора
зово вказували на аварій
ний
стан лекційного залу
№ 1. І слід віддати належ
не
керівникам
господар
ської частини—в даний час

проводиться
повна рекон
струкція
лекційного залу,
здійснюється не тільки ка
пітальний ремонт і естетич
не оформлення його, але й,
нарешті, проводиться
об
ладнання залу новими за
собами технічного навчан
ня.
За матеріалами перевірок
видано наказ по інституту
«Про порушення викорис
тання спецавтомобілів на
кафедрах ТА М і А А Г», в
якому завідуючих названи
ми кафедрами зобов’язано
роботу автомобілів і вико
ристання їх спецобладнан
ня для наукової та учбо
вої роботи чітко планува
ти і вести облік використан
ня вказаної техніки.
На жаль, не завжди ви
конуються
не лише реко
мендації, але й накази рек
тора інституту. Так, на під
ставі перевірок стану вен
тиляційної системи інститу
ту, проведеної народними
контролерами, було видано
наказ № 248 від 10 липня
1981 року «Про заходи по
забезпеченню вентиляц і ї
приміщень», в якому про
ректора по А Г Ч Тарануху
О. І. зобов’язано розробити
план заходів по відновлен
ню
системи
примусової
вентиляції в учбових кор
пусах № 1 та № 2, призна
чити осіб, відповідальних за
збереження і експлуатацію
системи примусової венти
ляції та вивчити питання
про влаштування системи
примусової
вентиляції в
прибудові до учбового кор
пусу № 2.
Всю цю роботу наказано
виконати до 1 вересня 1981
року. Зараз уже жовтень,
але наказ не виконано ні

Воно різнолике, оте па
вутиння буржуазної пропа
ганди. Його, приміром, сну
ють найманці західних ра
діостанції,
воно
тягнеть
ся з-під
самописок антикомуністів
всіх мастей.
Починаючи з тих, хто з
відкритим забралом висту
пає супроти наших
ідей,
і закінчуючи тими, хто сил
кується замаскувати своє
справжнє обличчя і прого
лошує перекручені на свій
лад основи марксистськоленінського вчення.
Трап
ляється, що хитро сплете
ні тенета буржуазним апо
логетам вдається у вигля
ді опусів «жовтої преси»
засунути за пазуху обду
рених ними туристів, що
приїздять у нашу країну.
Однак, незважаючи
на
різноманітні форми проя
ву й проникнення, мета бу
ржуазної пропаганди одна:
відвертий
антикомунізм,
брехня, наклепи,
інсинуа
ції на радянську дійсність,
на наш спосіб життя, огид
на спекуляція на окремих
недоліках, що подекуди ма
ють місце в нашій еконо
міці. А поряд з цим споку
са і омана трохи не рай
ським життям
у країнах
так званого «вільного сві
ту».
Ідеологічна б о р о т ь б а
особливо загострилась
в
умовах сучасної міжнарод
ної обстановки. її напру
ження, як відомо, сталося
насамперед з вини правля
чих кіл СШ А та деяких ін
ших західних країн. По
сильний внесок у цю спра
ву зробило
керівництво
КПК. Його зовнішня полі
тика повністю й у всіх нап
рямах змикається
з полі
тикою найреакційніших ре

жимів, що нині існують.
Та що власне сталося?
Чому не завжди ясний і чи
стий небосхил міжнарод
них відносин? Тут, як мо
виться,
скринька
відкри
вається просто: змінилась
історична
обстановка, по
ступово втрачає свої по
зиції капіталізм — суспіль
ство позбавлене майбутньо
го. І, навпаки, зростає мо
гутність соціалізму,
поси
люється сила його ідей. За
цих умов
антикомуністи
різних відтінків
все ясні
ше усвідомлюють, що си
лою нас не здолати. Ось
гіркі зізнання декого з них:
Захід
неспроможний ри
зикувати фізичним тиском
на Радянський Союз; тра
диційні важелі впливу —
дипломатія, загроза вико
ристання
воєнної
могут
ності, політика економічно
го тиску не в силі забезпе
чити досягнення бажаних
результатів. Що правда, то
правда. Від неї нікуди не
сховаєшся. А
от змінити
свою тактику наступу мо
жна. Тому апологети капі
талізму шаленно вишукують
і вдаються до замаскова
ної боротьби. Все більше і
більше вони зосереджують
свої зусилля на ідеологіч
ному проникненні
в нашу
та інші соціалістичні кра
їни. Ось за якими рецеп
тами вони діють нині: міні
мальне застосування сили;
ефективними засобами до
сягнення політичних цілей
є гроші, пропаганда, роз
відка.
Головна роль в антико
муністичній пропаганді ос
таннім часом покладається
на радіомовлення. Це за
свідчують такі
факти. В
перші повоєнні роки ли

по жодному з його пунктів.
Керівництво А Г Ч
посила
ється на найрізноманітніші
труднощі і причини. Як тут
не згадати, що хто хоче
працювати,
той
шукав
можливості, а хто не хоче —
той шукає причини.
Неодноразово проведени
ми перевірками встановле
но, що часто спостерігаю
ться випадки,
коли елек
тричне світло горить в ау
диторіях і адміністративних
приміщеннях в світлі годи
ни дня, що в приміщеннях
кафедр і лабораторій
не
передбачено місцевого ос
вітлення на робочих місцях ,
що в бібліотеці незадовіль
но виконано монтаж освіт
лювальної мережі, ще ви
користовуються
не ефек- .
тивіні світильники з лампа
ми заниженої
потужності.
Таке
безвідповідальне
ставлення до використання
електроенергії
призводить
до значних її перевитрат. І
хоч працівники А Г Ч звіту
ють про економію електро
енергії,
тут буде слушно
зауважити, що у нас вико
ристовуються ще далеко не
всі
резерви.
Зовсім недавно опубліко
вана постанова Ц К К П Р С
і Ради Міністрів С Р С Р
«Про посилення роботи по
економії і раціональному
використанню
сировинних,
топливно - енергетичних і
інших
матеріальних
ре
сурсів». Уже прийшла осін
ня пора з її холодами і по
хмурою погодою, тому від
ранку д о вечора в примі
щеннях інституту яскраво
горять електричні
лампи,
підігрівають службовців по
тужні електричні нагріваль
ні прилади. Народні контро

лери звертаються до всіх
викладачів,
студентів та
співробітників інституту з
закликом про
посилення
режиму економії викорис
тання
електричної енергії.
Народний контроль спіль
но з громадськими органі
заціями нашого інституту
повинен різко підвищити рі
вень роботи по боротьбі з
порушеннями правил
тор
гівлі в буфетах і їдальнях
інституту,
створити
об
становку нетерпимості до
порушників
соціалістичної
законності.
А . Т Х О Р ІВ С Ь К И Й ,
голова головної групи
народного контролю ін
ституту.

Ходить осінь
Ходить осінь по чорній
ріллі,
Стелить сизий туман по
землі.
В світанковій холодній
ім л і

В високості летять
журавлі..
...М ій автобус спішить
через ліс,
І дорога біжить з-під
коліс.
Ц і холодні світанки
приніс
У життя моє жовтий
лист.
Повернувшись з далеких
доріг,
Я щаслива прийду на
поріг,
Тільки б клен дома тишу
стеріг,
Тільки б ЛИСТ ЖОВТНІ!
падав до ніг...

Майже три десятиріччя відслужив у рядах Зброй
них Сил країни Василь Іванович Салімовський. Кроку
ючи під ворожим вогнем до перемоги у Великій Віт
чизняній війні він здобув 13 бойових нагород. Нині пол
ковник запасу добросовісно трудиться у нашому ін
ституті, працює
завідуючим лабораторією кафедри
економіки промисловості і організації виробництва.
Василь Іванович проявляє активність і в громадській
роботі, він один з кращих народних контролерів.
На знімку: В. І. Салімовський.

МОЯ ГРУПА
За роки навчання в ін
ституті моя група була од
на з кращих на факульте
ті. І
тепер вона зайняла
перше місце по результа
тах інститутського конкур
су на
кращу академічну
групу. Всі студенти склали
останню
сесію на «4»
і
«5», не пропускають занять
без поважних причин, бе
руть активну участь в нау
ково - дослідній роботі.

Студенти
Н . Панчішна,
Н. Криклива, Ю . Гедзь кі
лька
років є учасниками
танцювального
колективу
інституту. Вони складають
ядро цього чудового колек
тиву. Є в моїй групі сту
денти, які захищають спор
тивну честь інституту. С е 
ред них С . Тесунов — кан
дидат в майстри спорту.

яких продовольчих товарів
лише тим, що наша країна
багато їх експортує. А це
ж зовсім не так. Адже
в
структурі нашого експорту
СШ А ретельно вивчають на продовольчі товари і сиро
вина для
їх виробництва
стрій радянської
молоді,
її інтереси та вподобання, становлять значно менший
аби відтак вплинути на її обсяг у структурі експорту,
світогляд. Для цього актив ніж у структурі імпорту. От і
но використовуються сумнів виходить якраз навпаки. А
ної цінності музика, порно не вистачає деяких продо
графія, секс.
вольчих товарів тому, що
На жаль, дехто з молоді
ми їх ще не в достатній
попри свою недостатню по кількості виробляємо.
А
літичну зрілість потрапляє
споживання м’яса, молока
на гачок радіодиверсантів.
з кожним роком збільшує
Окремі з них не тільки про- ться. Причому це характер
слуховують ворожі переда но для всіх соціальних груп
чі, але й намагаються по населення нашої країни.
ширювати їх.
Виступаючи
на зборах,
Сталося так, що в паву- О. Рибаченко бив себе в
тинння буржуазної брехні
груди і намагався переко
потрапив
студент III кур нати присутніх, що це, мов
су
машинобудівного фа
ляв, не його думки, не йо
культету О. Рибаченко. Уп
го ідеї і переконання. Ні
родовж декількох місяців
хто в цьому не сумніваєть
він намагався поширювати
ся. Але виникає питання,
і нав’язувати своїм товари
шам чужі нашому світог — а для чого О . Рибаченко
ляду думки та ідеї. Та зго так активно обстоював во
рожі нам ідеї і переконан
дом одержав різку відсіч з
ня, намагався втлумачити
боку викладача та своїх то
їх своїм товаришам? Адже
варишів. Його поведінка і
дії рішуче і одностайно за він повинен знати, що за
на
судили загальні збори сту поширення завідомо
клепницьких вигадок, що
дентів III курсу.
Що ж так хвилювало і не паплюжать політичний і су
давало спокою О. Рибачен- спільний устрій нашої кра
відповідати
ку? Ось приміром, він шко їни, належить
згідно з радянським зако
дував, що при соціалізмі
не існує
безробіття. Зов нодавством.
В умовах
загострення
сім
незрозуміло,
чому
О. Рибаченкові до вподоби
ідеологічної боротьби про
фесорсько - викладацький
прийшовся цей жахливий
склад, партійний та комсо
атрибут капіталізму, з яким
мольський актив інституту
наша країна порішила ще
1930 року. Адже з безро повинні помножити свої зу
біттям у робітничу сім’ю силля у викритті неспро
приходять злидні, голод і можності буржуазної ідео
логії, збанкрутілих доктрин
холод.
українського
Або ще таке.
О. Риба запроданців
ченко пояснює нестачу де народу та політичного кре

до міжнародного сіонізму.
При цьому
дуже важли
во, як зазначав Л. І. Бреж
нєв на XXVI з ’їзді партії,
щоб наша пропаганда не
обминала гострі теми, не
боялася
порушувати так
звані важкі питання. Полі
тика нашої партії ясна. І
ми готові відповідати
на
будь-які питання, що вини
кають у радянських людей.
Треба сміливіше робити це,
пам’ятаючи,
що коли ми
не відповідаємо на них, то
недруги нашої країни по
стараються скорист а т и с я
цим для наклепів на соціа
лізм.
Наступальну і переконли
ву пропаганду вічно жи
вих і всеперемагаючих ле
нінських ідей ми повинні
протиставити спроби аполо-.
гетів
антикомунізму сну
вати огидне павутиння сво
єї ідеології, що дискре
дитувала себе в очах про
гресивної
громадськості
світу.
В. ГЕРАСИМЧУК,
доцент кафедри політ
економії.

Надія ТИТАРЕНКО.

ПАВУТИННЯ
ше дві радіостанції по од
ній годині на добу вели
передачі на нашу країну.
Особливо
наклепницькими
і підбурювальними є пере
дачі станцій «Свобода» і
«Свободная Европа»,
що
щедро фінансуються уря
дом СШ А. Тут сидять штат
ні працівники ЦРУ, колиш
ні агенти гестапо і гітле
рівської розвідки, зрадни
ки нашої Батьківщини. Зі
шкури випинаються, аби до
годити своїм заокеанським
покровителям духовні на
ставники, українського від
ділення «Свободи». Всі во
ни з українського емігрант
ського охвістя — гітлерів
ські лакузи, бандерівські
недобитки,
запроданці та
перевертні українського на
роду. Всі ті, що опинили
ся на смітнику історії.
Все більше посилюється
антикомуністична
спрямо
ваність передач міжнарод
ного сіонізму. Машкара ре
лігії не в змозі приховати
політичну
тенденційність
передач, що ними все ча
стіше засмічує ефір радіо
Ватікану та інших релігій
них центрів.
Якнайчастіше об’єк т о м
своїх радіодиверсій антико
муністи обирають нашу мо
лодь. І це не випадково.
Адже нинішні учні, студен
ти, вся наша молодь зго
дом прийде на зміну стар
шому поколінню. Вона зай
ме відповідальні посади в
господарстві, органах вла
ди, у партії-, прийде в на
уку, мистецтво і літерату
ру.
Тому-то спецслужби

Г. Р У Х Л ІН ,
студент групи ЗЕО М -7 7 .
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З СВЯТОМ ВАС, ДОРОГІ ТОВАРИШІ!

ВІТАЄМО!
Шістдесят четвертий раз приходить Жовтневе
свя
то на нашу землю, де завдяки
самовідданій праці
мільйонів радянських людей, справжніх
господарів
своєї країни, побудоване щасливе, світле, мирне жи
ття. Натхненні історичними
рішеннями XXVI з'їзду
КПРС, грандіозними планами одинадцятої п’ятирічки,
радянські
люди будують комуністичне
суспільство.

ЛЕНІНСЬКОМУ
КОМСОМОЛУ-63
Понад сорок мільйонів юнаків і дівчат нашої Бать
ківщини з гордістю носять біля серця комсомольсь
кий квиток, своєю працею, помислами, своєю творчіс
тю підтверджуючи свою належність до передового
загону радянської молоді — Ленінського комсомолу,
надійного резерву Комуністичної партії.
Бути бійцем цього загону, значить завжди прагну
ти на передові рубежі боротьби. Вірність справі пар
тії лежить в основі діяльності нашої спілки, якій у ці
дні виповнилося 63 роки.

Читальний
зал суспільних
наук проводить значну робо
ту, спрямовану
на подання
допомоги студентам і викла
дачам в оволодінні марксис
тсько-ленінською
теорією. З
цією метою проводяться кни
жкові виставки,
організують
ся експозиції, ведуться спе
ціальні картотеки.
Нещодавно
були організо
вані
книжкові
виставки до
100-річчя з дня
народження
видатного діяча революційно
го руху в Росії Л . О. Фотіє
вої,
а також
до річниці з
дня
народження
видатного
теоретика
і
пропагадиста
марксизму в Росії Г. Б. Плеханова.

Справжній товариш
Староста і відмінник
—
це стало вже нормою, а ле
коли староста крім
цього
ще товариш, до якого мож
на звертатися за допомо
гою, за порадою,
поділитися сумнівами — таке зу
стрічається не завжди.
Таня Толкачова саме т а
ка. Вона вміє вислухати
і
зрозуміти людину,
допо
могти їй. Всі засідання ком
сомольського бюро
групи
проходять з її
активною
участю, адже вона добре
знає, чим живе група в ці
лому і кожен її член зо 
крема.
К. МІЛЬОН.
студент гр, 2 ЕОМ-78.

В ім’я людини, в ім'я піднесення її добробуту,
ім'я міцного миру на землі.
У лавах армії трудівників впевнено крокує і колек
тив нашого інституту. Новими звершеннями у навча
нні, науковій та громадській
роботі
зустрічають
студенти, викладачі, співробітники нашого вузу свято
Великого Жовтня.
Щиро вітаємо всіх членів інститутського колективу
з цим славним святом. Великих вам успіхів, шановні
товариші, щастя в житті і міцного здоров'я!
Кожне покоління комсомольців залишило свій яс
кравий слід в історії Країни Рад. Комсомольська орга
нізація нашого
інституту
розпочала свій трудовий
шлях у 1962 році. Якщо тоді на обліку стояло 4 ком
сомольці, то тепер в нашій організації 5 тис, членів.
Пройдено славний шлях, здійснено багато цікавих
справ. Руками молодих будувався інститут, їх старан
нями створювалися традиції інституту.
Новим підтвердженням комсомольської вірності ід е
алам і планам партії стало небувале піднесення, ви
кликане в рядах нашого студентства історичними рі
шеннями XXVI з'їзду КПРС. І молодь твердо заяв
ляє про свою готовність бути завжди в передніх ла
вах будівників світлого завтра.
О . ПОЛЯКОВ,
секретар

ДО ПОСЛУГ
ЧИТАЧІВ
Велику допомогу
колектив
читального залу
надає сту
дентам усіх
факультетів.
Згідно
з планами
семінар
ських занять
працівники чи
тального залу добирають в;цловідну літературу.
Підготовлена також вистав
ка літератури
на допомогу
слухачам
і
пропагандистам
системи політосвіти під наз
вою «Ленінським курсом ко
муністичного
творення і ми
ру». Поруч
знаходяться пла
ни семінарських
занять, кар

комітету

комсомолу

інституту.

тотека відповідної літератури.
Працівники
залу врахува
ли, що останнім часом у на
шому інституті
навчаються
студенти з країн, що розви
ваються. Тому
ведеться до
бір літератури по темі «П о
літика,
сучасне
політичне
становище,
суспільний і по
літичний лад
окремих зару
біжних країн.» Тут нагромад
жуються , головним
чином,
матеріали
про країни Азії і
Африки,
представники
яких
навчаються в нашому
інсти
туті.
В центрі уваги працівників
читального залу була і зали
шається пропаганда
матеріа
лів X X V I з'їзду К П Р С .
Л . К О С А К ІВ С Ь К А .

МИ АВТОМОБІЛІСТИ
Завершується наша
'яп
тирічна підготовка в
ін
ституті. І незабаром ми спе
ціалісти — інженери по ре
монту і експлуатації авто
мобілів ввільємося у вироб
ничу сферу нашого багато
галузевого народного госпо
дарства. Адже ми — авто
мобілісти, і без нас, без на
ших знань не може обійти
ся ні одна ділянка вироб
ництва.
За час навчання в нашо
му інституті група 2ААГ-77
зміцніла і здружилася. Цьо
му сприяла наша робота з
колгоспах, радгоспах, а та
кож виробнича практика.

За роки навчання в груп
і
виділилися активні і здібні
студенти. Це такі як І. Мар 
чук — староста, Л . Н и ж 
ник — комсорг, І. Рачинський — профгрупорг,
від
мінники навчання — М . Б у
зик, О. Ж омір, Ю . Новосьолов та інші.
Група майже на протязі
всього навчання в інститу
ті займає перше місце по
успішності на машинобудів
ному факультеті,
Неодноразово багато сту
дентів групи відзначалися
почесними грамотами, по
дяками. Не тільки доброю
успішністю пишається гру-

СЛАВА
ВЕЛИКОМУ
ЖОВТНЮ!

па. її студенти беруть ак
тивну участь в спортивному
житті інституту. Так, В. Ко
зачок грав у збірній коман
ді інституту по
футболу,
А. Качалапа і Л . Нижнив
займаються боротьбою.
Активно проводить група
своє дозвілля. Часто орга
нізовуємо зустрічі з студен
тами інших груп нашого ін
ституту, інших вузів міста
У нас вже стало доброю
традицією поздоровляти то
варишів з днем народжен
ня, допомагати студентам,
які відстають у навчанні.
С. Ф О М ІН ,
студент групи 2 ААГ-77,

2 стор.

«ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И »

Навчання і труд—поруч ідуть=

ГОТУЄМО
В И Н А Х ІД Н И К ІВ
Вік
науково-технічного
прогресу вимагає від спеціаліста-інженера не тільки
добре знати свою справу,
чудово володіти технікою,
бути керівником і організа
тором виробництва, але ще
бути науковцем, винахідни
ком і раціоналізатором. Ви
хованню цих навичок у сту
дентів з перших днів їх 
нього перебування в інсти
туті
сприяє
студентське
наукове товариство, а та
кож участь студентів у дер
жавних договірних темах,
в студентських конструк
торських бюро, тощо.
Н а кафедрі обчислюваль
ної техніки ось
вже чо
тири роки працюють студен
ти Володимир Гель і Ге
надій Лисенко. Ц е активні
учасники науково-дослідних
робіт, які веде
кафедра.
Вони брали участь в б ага
тьох наукових обласних і
республіканських
конфе
ренціях. Багато
студентів
факультету беруть участь у

винахідницькій і раціоналі
заторській роботі. Н а їх
рахунку є авторські свідо
цтва. Так, Гель В. нещодав
но одержав позитивне рі
шення і відстояв заявку на
авторське свідоцтво.
Він
брав участь у Всесоюзному
конкурсі студентських робіт
і був нагороджений дипло
мом і премією.
В. Гель і Г. Лисенко беспосередньо беруть участь у
створенні нових приладів.
Разом з колективом вче
них лабораторії вони пра
цювали над
створенням
приладу К В АН Т-3, який на
В Д Н Г С Р С Р одержав брон
зову медаль.
Участь в науковій робо
ті не заважає студентам ус
пішно навчатися, розширює
їх кругозір, виховує відпо
відальність, як перед собою,
так і перед колективом.
В. К О Ж Е М Я К О ,
О. ГРАБЧАК ,
викладачі кафедри.

ШЛЯХ В НАУКУ
Закінчувалося п’ятирічне
навчання в нашому інститу
ті.
Наступив хвилюючий
момент розподілу. А коли
довідався, що мене залиша
ють на роботі в інституті
інженером Н Д С
кафедри
обчислювальної техніки, від
верто скажу, зрадів.
Зай
матися науково - дослід
ною
роботою — велике
щастя. Н а цій кафедрі про
ходив переддипломну прак
тику і знав цей
чудовий
колектив. Тому «вживання»
в новий колектив пройшло
для мене безболісно і непо
мітно.
Щ е недавно були студен
тами Н. Масленікова, І. С о 
болева, В. Стейскал, аспі
рант В. Волков, але за ко
роткий
час вони зареко
мендували себе хорошими
спеціалістами.
Атмосфера науков о ї
творчості, дружби і взаємо
виручки становить основу
поведінки нашого колекти
ву, допомагає вирішувати

Ставитися
вимогливіше

НА СУБОТНИКУ
Дружно вийшли на субот
ник присвячений річниці
комсомолу юнаки і дівчата
СКТБ «Модуль».
Завзято
розвантажували цеглу, скла
дали дошки, ремонтували
приміщення. Ніхто не зва
жав на дощ і вітер.
Приклад, у праці подава
ли Володимир
Гуменний,
Людмила Пушишина, Гали
на Олійник, Василь Вергелес, Галина Бадюк.

Юнаки і дівчата виконали
значний обсяг робіт, допо
могли будівельникам, при
вели в порядок подвір’я,
На цю важливу для на
шої організації подію опе
ративно відгукнувся «Ком
сомольський
прожектор»
був випущений
фотомон
таж.
І. МАТЮШЕНКО,
секретар комсомольсь
кої організації
СКТБ

«Модуль».

П еревірка
навчаль
ним сектором групи народ
ного контролю цього важ 
ливого напряму роботи по
казала, що не все ще гуна належному рівні.
Наприклад, не всі викла
дачі правильно ведуть за
писи в екзаменаційних і за
лікових відомостях. Дехто
допускає виправлення в цих
відомостях, залишає чисті
графи у випадку
неявки
студентів на екзамен, Дея
кі викладачі приймають ек
замен без наявності заліку,
з дійснюють прийом екза
мену по відомості, яка не
підписана деканом, а також
здають відомості в деканат
без проставлення дати при
йому екзамену, тощо.
Слід відзначити, що зу
силля народних контроле
рів по цьому питанню при
несли свої позитивні резу
льтати.
Б. М О К ІН ,
зав. навчальним секто
ром головної групи на
родного контролю.

ГОЛОВНІ ПЕРЕМОГИ ПОПЕРЕДУ І
Досить важливою
ч ас
тиною життя студентської
молоді факультету є активний відпочинок. Це насам
перед заняття фізичною ку
льтурою і спортом, участь
у факультетських та інсти
тутських змаганнях.
Нещодавно відбулась фа
культетська спортивна звіт
но-виборна конференція, на
якій було підведено підсум
ки спортивної роботи бюро
за звітний період. Серед ін
ших успіхів було звернута
увагу на значний прогрес
майстрів шкіряного м' яча з
нашого факультету.
У минулому році
наша
футбольна команда упер
ше за історію
існування
факультету піднялася
на
найвищу сходинку п'єдеста
лу пошани першості В Ш .
У ході турніру команда
продемонструвала спортив
ний, бійцівський характер.
Програвши у першій зустрі
чі футболістам М Б Ф , хлоп
ці зуміли мобілізуватися і
перемогти усіх
наступних
суперників. В турнірі вдало
зіграли: капітан
команди
Бзовський
В .,
захисники
Паламарчук О. та
Дехтюк С ., нападаючі Єфіменко А ., Тюх О. та інші.
Вирушивши на
початку
вересня у радгосп на допо
могу по збору врожаю яб
лук, студенти
не забули
прихопити з собою вірного
друга — шкіряного м'яча
Побудувавши своїми си
лами у вільний від роботи
час футбольний майданчик,
студенти II і III
курсів
РТФ і Ф АОТ розіграли кубок сільськогосподарського
загону.
Подолавши усіх своїх су
перників (у турнірі брало
участь 5 команд) його здо
була команда ФАОТ-79 (ка-

пітан О . Домбровський).
А нещодавно закінчилася
першість вузу з міні-футбо
лу. І знову перемогу свят
кувала команда з нашого
факультету, яка перемогла
усіх суперників з перекон
ливим рахунком і завоювл
ла перший приз.
О. Д А К А Л Ю К ,
спортивний кор. Профбюро Ф АОТ,

складні і відповідальні зав
дання.
П ід керівництвом завіду
ючого кафедрою обчислюва
льної
техніки професора
Стахова О . П . в лаборато
рії, де я працюю, створю
ються принципово нові при
лади. Один з таких прил адів експонується тепер за
В П Д Н Г У Р С Р , по резуль
татах наукових,
розробок
одержані авторські свідоц
тва. Тому хочеться
ше
більше працювати, постійно
бути в творчому пошуку,
щоб наш
колектив
зміг
внести певний вклад у ви
конання завдань одинадця
тої п’ятирічки.
В нашій лабораторії пра
цюють і починають
свій
шлях в науку студенти
Ф АО Ту Г. Рухлін, Ю . Лучицький та багато інших,
які проявляють здібності в
науково-дослідницькій
ро
боті.
Є. М А Р Ч Е Н К О ,
інженер.

4 листопада 1981 року.

Є ІДЕЯ...
В умовах сучасного нау
кового прогресу до спеціа
ліста виробництва ставляться високі вимоги.
Для
того, щоб бути справжнім
командиром
виробництва,
він не тільки повинен воно
діти глибокими знаннями по
спеціальності і бути орга
нізатором, але повинен вмі
ти творчо вирішувати склад
ні завдання виробництва. А
для цього потрібно постійно
удосконалювати свої знан
ня, виробляти навички до
слідника, розширювати кру
гозір і наукову ерудицію.
В нашому інституті нау
кою охоплені майже
всі
студенти. Вони працюють у
наукових гуртках, в держдоговірних і держбюджетних тематиках, в С К Б
і
т. п.
Поки що майже вся ро
бота по плануванню і ор
ганізації Н Д Р С лежить на
плечах викладачів, що на
жаль, не можна
сказати
про комсомольські бюро ф а
культетів, які в цьому пи
танні проявляють інертність

Адж е вони повинні залуча
ти до
науково-дослідної
роботи студентів, освітлю
вати діяльність студентсь
ких наукових гуртків, С К Б ,
семінарів,
організовувати
зустрічі з вченими інститу
ту.
А скільки цікавих
ідей
народжується в студентів!
Але, на жаль, більшість з
них так і залишаються іде
єю.
Комітет комсомолу інсти
туту проводить дні науки
Факультетським бюро ком
сомолу потрібно прикласти
максимум зусиль, щоб ці
потрібні заходи не перетво
рювалися в формальність.
Так, існує багато цікавих
І дей, але одному коміте
ту комсомолу інституту з
ними не справишся, потріб
на допомога і
підтримка
комсомольських організацій
факультетів, потрібні орга
нізатори, ентузіасти справи.
Є ідея про створення на
укових студентських заго
нів! Цікаво? Дерзайте!
С. М О С К В ІН А ,
член комітету комсомо
лу.

ВИХОВУВАТИ ОРГАНІЗАТОРА
У вирішенні завдань під
вищення якості підготовки
спеціалістів важливе місце
займає розвиток і удоско
налення
різноманітних
форм участі студентів у
громадському житті. Це ро
бота студентів у виборних
суспільно громадських
органах, лекційно-пропаган
дистська робота, діяльність
факультетів
громадських
професій і студентських бу
дівельних загонів. Студент
ство— багатомільйонний за
гін радянських людей, який
виконує певні функції. То
му ставити питання, чи по
винен студент брати участь
в громадському житті ін
ституту і міста взагалі не
правомірно. Звичайно, він
обов'язково повинен вико
нувати те чи інше доручен
ня свого колективу.
Комсомольська організа
ція інституту і інші громад
ські організації — це арена
студентської самодіяльнос
ті, школа суспільно-політич
ної зрілості молоді. , Саме
тут задовольняються і роз
виваються
суспільно-полі
тичні, академічні і інші ін
тереси студентства.
Тому неможливо недооці
нювати участь студентів в
громадсько- - політичних
заходах. Добре, якщо сту
дент,
наприклад,
бере
участь в концертах худож -

ньої самодіяльності, захи
щає честь інституту в скла
ді спортивних команд і т. п.
Але необхідно, щоб в про
цесі участі в громадському
житті студент здобував ор
ганізаторські
навички, в
нашому прикладі — навчив
ся організовувати концерти,
змагання, проводити інші
громадські заходи.
Однак, інколи буває так,
що студент протягом кіль
кох років виконував одне і
те ж доручення, скажемо,
був старостою групи,
або
капітаном
волейбольної
команди. Звичайно, деякі
організаторські навички він
одержав, але вони однобіч
ні і їх об'єм обмежений. А
бажано, щоб студент одер
жав різноманітний щодо
змісту комплекс знань і на
вичок.
Велику роль в системі
громадсько
політичної
практики відіграє лекційнопропагандистська:
робота
студентів. Регулярне читан
ня лекцій, доповідей, про
ведення політінформацій
і
бесід активно впливають на
формування характеру мо
лодої людини.
Реакція аудиторій, поле
міка, часом незадоволеність,
яку відчуває
студент від
власних, інколи недостатньо
чітко продуманих дій,
все це допомагає йому усві-

домити, що тільки високо
освічений, культурний ке
рівник, котрий вміє розумі
ти людей, цінить їх досві
і прислуховується
до їх
думки, може розраховувати
на повагу у виробничому
колективі.
Потрібно, щоб сучасний
випускник вийшов із стін
вузу, маючи багатий запас
професійних знань і набір
необхідних громадсько-по
літичних і організаторських
навичок
Однак все ще існує знач
ний розрив між вимогами
сучасного
господарства і
рівнем громадсько - полі
тичної і
організаторської
підготовки сучасного спе
ціаліста. Корінь і джерело
цього протиріччя потрібно
шукати в стінах навчально
го закладу. Справа полягає
в тому ,що глибина постій
но існуючого і об'єктивного
протиріччя між
професій
ною і громадсько-політич
ною підготовкою студента
часто недооцінюється,
ці
дві сторони часто проти
ставляються. Тому певна
частина студентів намагає
ться уникнути громадських
доручень.

В. ОСІПЧУК,
викладач наукового ко
мунізму.

КНИЖКОВІ н о в и н и
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
25 листопада відбулися звітні партійні збори інститу
ту. З доповіддю виступив секретар парткому І. Г. Ме
льник. В обговоренні звіту парткому взяли участь
тт. Тхорівський А. М., Дівеєв Ю. М., Зенченко А., Калівашко А. І., Кузьмін І. В. та інші. Прийнято розгорнуте
рішення, спрямоване на ліквідацію відмічених у допо
віді і виступах недоліків, на поліпшення всієї роботи
партійної організації інституту.
Розглянуто організаційне питання. Замість вибулих
з різних причин членів парткому дообрано в склад
парткому тт. Ребедайла В. М. — голову місцевкому,
Мудрого О. М. — секретаря
комітету комсомолу,
Кравцова О. В, — голову партійної комісії парткому,
Ковальчука В. І. — голову профкому інституту.
*

РОБІТНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ
І дійсно, наше підготовче відділення з усіма під
ставами можна назвати робітничим факультетом. Ад
же вступають до нас, в основному, юнаки і дівчата, що
мають виробничий стаж роботи на промислових під
приємствах чи в колгоспах і радгоспах. З якихось при
чин вони не вступили до вузу після десятирічки і тепер
держава широко відкриває ЇМ двері до знань.
Підготовче відділення Вінницького політехнічного ін
ституту було організоване в 1974 році. А вже в ниніш
ньому році відбувся другий випуск інженерів, що сво
го часу були слухачами підготовчого відділення. За
сім років його закінчили 1300 юнаків і дівчат, 236 з них
вже одержали дипломи інженерів. Авторитет підготов
чого відділення зростає, про що свідчить конкурс, який
з року в рік підвищується.
Варто відзначити, що на підготовчому відділенні вив
чаються ті предмети, які передбачені програмою середньої
школи і з яких здають екзамени абітурієнти. А
тому слухачі відділення з нашою допомогою готують
себе до студентського життя.
У нас створена відповідна учбово-матеріальна база,
є всі умови для того, щоб кожен слухач оволодівав
знаннями і здобував навички самостійної роботи.
Заняття проводяться в першу зміну, в спеціально ви
ділених
аудиторіях, створюємо спеціалізовані пред
метні кабінети. Звичайно, слухачі відділення користу
ються спортивними спорудами, бібліотеками, читальни
ми залами інституту.
Викладачі, що в нас працюють, мають великий досвід
роботи в середній школі і на підготовчому відділенні.
А тому слухачі мають всі умови для глибокого за
своєння знань.
Як уже вказувалося, у нас навчаються робітники, кол
госпники, службовці. Кони вони поповнюють ряди сту
дентів, то вносять в колектив організованість, настир
ливість, працелюбність. Часто вони вчаться навіть кра
ще, ніж учорашні випускники шкіл.
Так, Валерій Часник вступив на підготовче відділення
після служби в Радянській Армії. Вчився старанно, на
полегливо, проявляв активність у громадській роботі.
Старанність стала для нього характерною рисою. П'ять

Н о та тк и
НЕВІДКЛАДНІ
ЗАВДАННЯ
З кожним роком розши
рюється і зміцнюється ма
теріально - технічна база
інституту, підвищується ус
пішність студентів, ведеть
ся робота по удосконален
ню форм і методів соціаліс
тичного змагання. Успішно
працюють
гуртки худож
ньої самодіяльності. По
кращуються житлові і по
бутові умови студентів.
Але в роботі профкому
ще мають місце істотні не
доліки. Тому перед колек
тивом стоїть завдання значно покращити роботу сту
дентського профкому.
А
для цього слід удосконали
ти систему соціалістичного
змагання. В зв’язку з цим
до 1 грудня 1981 року слід
розробити і надрукувати
положення про соціалістич
не змагання, удосконалити
систему
показників, доби
тися, щоб зусилля учасни
ків змагання були спрямо
вані на вирішення найбільш
актуальних завдань, особ
ливо на підвищення сусЦільно-політичної
активності студентів.
Необхідно на вищий ща
бель
піднести ідейнс- т еоретичне, трудове і естетич
не виховання
студентів.
Для цього потрібно нала
годити постійну роботу в
студентських клубах, орга
нізувати
лекторій і кіно-

років був старостою групи, з відзнакою закінчив радіо
технічний факультет, залишився працювати на одній з
кафедр інституту.
Стефанія Дворнікова стала студенткою, маючи сім'ю,
двоє дітей. Не кожному в такому положенні вдасться
здобувати вищу освіту. Та молода мати знайшла в со
бі сили. І якщо на підготовчому відділенні вона вчила
ся задовільно, на першому курсі добре, то диплом
одержала червоний. От що значить робітничий гарт,
наполегливість, висока свідомість. Нині С. Дворнікова
працює
інженером-будівельником на одному з під
приємств міста.

*

*

24 листопада 1981 року відбулася XI звіт
но-виборча конференція комсомольської ор
ганізації ВІГІ. З ЗВІТНОЮ доповіддю виступив
секретар комітету комсомолу інституту О.
Поляков. З звітом штабу комсомольського
прожектора виступив заступник начальника
штабу Є. Кулеша.
По всіх обговорених питаннях конференція
прийняла відповідну постанову. Обрано новий
склад комітету
комсомолу і комсомольсь
кого прожектора, делегатів на VI звітно-ви
борчу конференцію Ленінського РК ЛКСМУ,
Докладний звіт про конференцію читайте
в наступному номері нашої газети.

Відмінно навчалися в інституті і одержали диплом з
відзнакою колишні слухачі нашого відділення Володи
мир Мещанін, Михайло Якимчук, Сергій Томчук, відмін
но навчаються нинішні п'ятикурсники Віталій Ф ілоненко, Анатолій Кравчук, Еміль Пермут, Іван Ліскічук, Ле
онід Лотоцький, Ігор Антонік та багато інших слухачів
підготовчого відділення.
Хочеться сказати, що належний рівень теоретичної
підготовки наших слухачів забезпечують висококвалі
фіковані викладачі. Серед них хочеться відзначити Га
лину Миколаївну Бабак, Наталію Василівну Крамарчук,
Лідію Гаврилівну Цибрій, Галину Григорівну Житник.
Велику роботу по обладнанню кабінету фізики про
вів Вадим Іванович Сумський. А ще добре слово хо
четься сказати про методиста Таїсію Валентинівну Хіміч. Завдяки її старанням у нас чітко ведеться вся документація, вона особливо напружено працює в період
наборі слухачів.
На закінчення хочеться додати, що 60 юнаків і дівчат
з виробничим стажем уже навчаються без відриву від
виробництва на вечірньому підготовчому відділенні, 145
чоловік сядуть за парти з 1 грудня. Ми переконані, що
слухачі підготовчого відділення цьогорічного набору
будуть не лише хорошими студентами, але грамотними,
ініціативними спеціалістами народного господарства,
високо нестимуть честь свого рідного інституту.

доцент, завідуючий

В. ЛЕВЧЕНКО,
підготовчим відділенням.

з п р о ф сп іл к о в о ї

лекто-рій, Слід організува ти на базі клубів - кафе
сітку клубів по інтересах
молоді, постійно підвищу
вати ідейну спрямованість
вечорів відпочинку. З чис
ла
студентів, які приїха
ли для навчання в наш ін
ститут із-за кордону, бажа
но організувати інтерна
ціональні гуртки художньої
самодіяльності, що сприя
ло б пожвавленню роботи
з інтернаціонального вихо
вання.
Спортивно - масова ко
місія повинна спрямувати
свою роботу на те, щоб ко
жен студент займався фіз
культурою і спортом, став
значкістом ГПО. Для цьо
го потрібно розвернути ши
року агітаційну роботу, по
стійно
розвивати і зміц
нювати спортивно-оздоров
чу базу інституту.
Комісія
громадського
контролю профкому повин
на слідкувати за роботою
(закладів
г р о м а д с ь к о го
харчування,
організувати
роботу столу замовлень для
студентів, які проживають
в гуртожитку.
Слід проявляти більше
турботи про побут, умови
для навчання одружених
студентів.
Профспілкова
організа
ція студентів
інституту
повинна докласти всіх зу
силь для
виконання рі
шень XXVI з’їзду КПРС і

Вчитися лише на відмінно стало правилом для Олек
сандра Вітюка. Ленінський стипендіат завжди допо
може товаришам розібратися у складному-завданні. Во
лодимир Білаш і Тетяна Савкова не тільки добросовіс
но навчаються, але беруть активну участь у громад
ській роботі на факультеті.
На знімку: О. Вітюк, В. Білаш, Т. Савкова в лабораторії.

Фото Р. Кутькова.

танцю, ансамбль бального
танцю, драматичний колек
тив, ВІА «Каскад» та інші.
Перед ансамблем народ
ного танцю вже тепер сто
тепер підготувати майдан їть реальне завдання за
чик для заливки катка воювати
звання народно
взимку.
го колективу. Наші учасни
Спортивно - оздоровчі за ки художньої самодіяль
ходи, які проводяться в ності досягли значних ус
інституті, ще не на достат піхів на театральних під
Найактивнішими
ньому рівні. Так, фізза мостках.
рядку роблять далеко не учасниками художньої са
студенти
всі студенти, інститутсь модіяльності є
кій
спортивно-оздоровчій Віктор Рихлюк, Костянтин
комісії слід ще багато по Арнаут, Олександр Терепрацювати, аби фізкультура щенко, Наталія Монах, Ана
і спорт стала масовою в ко толій Салюк, Захри Лахлективі не лише студент біб та багато інших.
ської молоді, але й профе
Тепер
стоїть завдання
сорсько - в и к л а д а ц ь к о г о якісного росту інститутсь
окладу і співробітників ін кої художньої самодіяль
ституту.
ності.
Потрібно провести ремонт
КВІТНУТИ
приміщень, обладнати вен
САМОДІЯЛЬНОМУ
тиляцію в залі для репети
МИСТЕЦТВУ
цій і кладовій клубу. Прав
Важливою складовою час да,
адміністративно-госпо
тиною виховання є куль
дарча
частина не поспішає
турно-масова робота. Ядром
її є діяльність студентсько вирішувати ці завдання.
Для якісного розвитку
го клубу, яким завідує Г. М.
Севастьянова,
клуби-кафе художньої самодіяльності
«Прометей», «Айвенго», «Зо потрібно створити дієздат
діак», а також культурно- ну раду клубу, на вищому
масова робота на факуль організаційному рівні вирі
шувати
завдання взаємо
тетах.
Художня самодіяльність в дії з комсомольською ор
нашому інституті за останні ганізацією. Мова йде про
два роки набрала широко створення єдиної культма
го розмаху. Число її учас-. сової комісії на всіх рівнях,
ників зросло з 350 до 400 а головне, потрібно поліп
роботу
гуртків,
чоловік. Нині діє одинад шувати
цять гуртків художньої са зміцнювати дисципліну серед
модіяльності. Слід відзна учасників художньої само
чити ансамбль народного діяльності.

ко н ф ер ен ц ії

гідно
зустріти XVII з ’їзд підкреслено в
постанові
профспілок.
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР від 24 вересня
кроки в науку
цього року «Про дальше під
Студенти нашого інститу несення масовості фізичної
Наш
ту беруть активну участь в культури і спорту».
провідне
науковій роботі. До науко інститут займає
во-дослідної діяльності за місце по розвитку спорв
лучено 99,5 процентів сту тивно-масової роботи
серед
дентів стаціонару, 982 сту області, а також
денти працюють по госпдо- споріднених вузів респуб
ліки.
говірній тематиці.
За роки десятої п’ятиріч
В інституті працює 77 ки спортклубом підготов
наукових гуртків. В рес лено 45 майстрів спорту, 88
публіканському турі вось кандидатів у майстри, 412
мого Всесоюзного конкур першорозрядників,
понад
су студентських робіт сус 7000 спортсменів
масових
пільних
наук,
історії розрядів,
6741 студентів
ВЛКСМ і міжнародного мо здали норми ГПО.
лодіжного руху наші сту
Слід відзначити активну
денти одержали 21 нагоро
ду і зайняли третє місце се роботу по розвитку спор
ред політехнічних і інду тивно-масових починань на
Цей
факультет
стріальних вузів України. ФАОТі.
займає призові місця
на
Студентському профкому спортивних змаганнях, які
слід більше уваги приділя проводить інститут.
ти роботі науково-дослід
Однак в інституті
ще
ного сектору. Це і орієнта потрібно багато зробити,
фізкультура
стала
ція соціалістичного змаган щоб
ня на розвиток студент справді масовою. Для цьо
ської науки, і проведення го в першу чергу слід зміц
агітаційної роботи, зустрічі нити і розширити матеріаль
ну базу фізкультури. В
з провідними вченими і ро найближчий час потрібно
бота по покращенню умов створити
пункт прокату
навчання і побуту студен спортивного інвентаря, за
тів.
купити зимовий
спортив
ний інвентар, приступити до
ЗАПОРУКА ЗДОРОВ’Я
обладнання доріжки здо
Фізкультура в житті су ров'я по типу прибалтійсь
часної людини має велике ких в районі майбутнього
вже
значення. Про це ще раз гідропарку, потрібно

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

27 листопада 1981 року.

КОРИСНА
РОЗМОВА
Добровільне
спортивне
товариство «Буревісник» на
раховує в
своїх
рядах
5200 студентів і викладачів
інституту. Нещодавно від
булася звітно-виборна кон
ференція спортивного клубу
нашого інституту.
В
конференції
взяли
участь голова студентсько
го добровільного спортив
ного товариства Гриб І. Т.,
голова обласного клубу по
справах фізичної культури
і спорту при облвиконкомі
Рунь Б. Д., голова міського
спортивного комітету Но
вин Ф. П., голова райспорткомітету Саліков Г. Г., рек
тор інституту Кузьмін І. В.,
проректор по навчальній
роботі Карпов Ю. А., про
ректор по науковій роботі
Осадчук В. С., заступник
секретаря парткому Люггворт С. Г. та інші.
В звітній доповіді голова
спортивного клубу «Олімп»
Олексієв Ю. П. відзначив
велику турботу партії і
уряду про розвиток фізич
ної культури і спорту в на
шій країні. Доповідач зу

пинився на наших успіхах
і недоліках в роботі спор
тивного клубу, на тих зав
даннях, які
стоять перед
ним.
Виступаючи на конферен
ції заступник декана маши
нобудівного факультету Г. Й.
Ластовська зупинилась на
тих заходах, які спрямова
ні
на зміцнення здоров'я
студентства. А для цього
потрібно усунути недоліки
в роботі студкомів гурто
житків, ввести ранкову фіз
зарядку, практикувати за
гартовування.
Необхідно кожному ви
кладачу
скласти
норми
ГПО, Назріло питання про
організацію прокату спор
тивного інвентаря.
Голова клубу туризму і
альпінізму Мельник Є. Г.
відзначив, що наші
ви
пускники керують секція
ми туризму і альпінізму
на підприємствах міста, що
свідчить про роботу спор
тивного клубу.
Студентка ФАТО Ляндебурська В., відзначила, що
потрібно більше уваги при

діляти масовості спортив
них змагань на факульте
тах, в гуртожитках. Абрамова Т., Лаунець В., зупини
лися на тому, що в інститу
ті недостатня
спортивна
база, зокрема, немає поля
для тренувань лучників.
Лютворт С. Г. в своєму ви
ступі зазначив, що ради
колективів фізкультури ще
багато недоробляють, в їх
діяльності мало чіткості і
організованості
Кузьмін І. В. зупинився на
питаннях активізації робо
ти спортивних клубів Слід
краще ви к о р и ст о в у в ати
спортивні споруди і наяв
ний інвентар Спортклуб по
винен розробити
цільову
комплексну програму по оздоровленню
студентської
молоді і викладачів інститу
ту.
Учасники конференції об
рали правління спортив
ного клубу і делегатів на об
ласну конференцію
ДСТ
«Буревісник»
В. КОВАЛЬСЬКИЙ,
ст. викладач кафедри
фізичного виховання.

ВІДДАНІСТЬ
Вже важко згадати, чи то була мрія дитинства,
чи рішення визріло в юнацькі роки. Як би там
не було, але вступаючи на факультет фізичного
виховання Вінницького педагогічного інституту
Василь Іванович Олійник твердо знав, що віднині
все життя буде присвячено спорту.
На кафедрі фізичного виховання нашого ін
ституту, де Василь Іванович працює вже дру
гий десяток років, його поважають за сумління,
принциповість, відданість своїй роботі.
Заслуженим авторитетом досвідчений викла
дач користується і серед студентів, котрим він
передає свій багатий досвід спортивної роботи,
допомагає стати спортсменами-розрядниками.
Коли минулого року через наше місто несли
естафету вогню Московської Олімпіади, Василь
Іванович був у числі тих, хто удостоївся високої
честі пронести факел з вогнем Олімпу.
На знімку: В. І. Олійник.
Фото Р. Кутькова.

НА ПРИЗ ГЕРОЯ

В місті Ужгороді відбувся
традиційний
республікан
ський турнір по стрільбі з
лука на приз Героя Радян
ського Союзу І. О. Анкудіінова.
Більше 100 Робін Гудів
312 міст України протягом
двох днів виборювали наго
роди змагань.
Вперше в турнірі взяли
участь і гості з братньої
Вірменії — команда «Спартак» міста Єревана Вдруге
в звітних змаганнях висту
пала і команда вашого ін
гання по стрільбі з лука ституту.
Слід відзначити,
що в
серед спортивних клубів ву
зів країни. Двадцять сім
команд з шести союзних
республік протягом п'яти
днів змагалися між собою.
Особливістю цих змагань
було те, що команда-переможниця одержала путівку
Вступивши до інституту,
на фінальні змагання
на
Юзик
вчився, як усі, але
призи заслуженого майстра
спорту СРСР, Олімпійської коли його обрали комсор
чемпіонки Кетовая Лоса- гом факультету, зрозумів,
беридзе,
який
відбувся що потрібно складати все
на «відмінно». Інакше як
16—22 листопада в м. Тбі можна дивитися в очі то
лісі. Відмінно виступила на
яке
моральне
цих змаганнях збірна коман варишам,
право ти маєш вимагати від
да нашого інституту, яка них?
зайняла перше місце.
За
Белінський вимогливий в
команду виступили майстри першу чергу до себе, уваж
спорту СРСР Микола Хо- ний до товаришів, наполег
мін, Ігор Герін, (РТФ), кан ливий.
дидат в майстри спорту
Жанна
Федіна (ФАОТ),
Ольга Орлова (РТФ).

1979 році наші земляки бу
ли переможцями названого
турніру.
Кращими серед
вінничан
стали Панкеєв
Анатолій (РТФ) і Федіна
Жанна (ФАОТ), які зайня
ли призові місця на окре
мих дистанціях. Командою
наші лучники зайняли п'я
те місце (всього в змаган
нях виступало сімнадцять
команд). Переможцями тур
ніру стали динамівці міс
та Харкова.

Напевне, багато хто з вас
пам'ятає, як на сторінках
однієї з центральних газет
кілька років тому розпові
далась зворушлива історія
про жорстокість
людини,
яка залишила напризволя
ще в аеропорту собаку, яку
потім працівники аеропорту
назвали Пальмою і дали їй
притулок.
Нескінченний потік лис
тів в редакцію свідчив про
те, яку бурю гнівних осуд
жень викликав ц ей вчинок.
Адже ми живемо серед лю
дей, живемо в соціалістич
ному суспільстві, де з ди
тинства вчать бути чуйни
ми, уважними в стосунках
з людьми, берегти і любити
рідну природу, тварин.
Ось чому ні в якому ра
зі ми не повинні проходити,
«мимо випадків проявлення
жорстокості, як по відно
шенню до тварин, так і по
відношенню до людей. Д у
же прикро, що такі випад
ки ще зустрічаються.
Ось що трапилось нещо
давно в гуртожитку № 2
нашого інституту. Жінка,
яка проживає тут з сім'єю,
привела свою п’ятирічну до

ньку в душову, що знахо
диться в сусідній секції.
Душова була зайнята, їм
довелося зачекати. Та ко
ли душова звільнилась, до
них підійшла
студентка
четвертого курсу машинобу
дівного факультету Лямпрехт В. В.
— Чому ви сюди припер
лися! — грубо викрикувала
вона. Не пущу! У нас ре
монт! — і закрила душову
на ключ.
Сперечатись з нею було
годі. Але жінка, яка щой
но вийшла з душової, сказа
ла, що користуватись цією
душовою дозволено і дала
матері дівчинки ключ. Та з
донькою зайшли до душо
вої. А навздогін їм доно
сились слова образи і по
грози.
Тим часом жінка намили
ла дитині голівку. Але тут
вода стала надто гарячою.
Дівчинка зойкнула. Мама
навіть і думки не мала, що
це і є результати погроз. її
хвилювало лиш
одне: як
би швидше промити оче
нята дитині. Тремтячими ру
ками вона пропускала га
рячу воду скрізь пальці, на

СПОРТИВНА ХРОНІКА
На змаганнях «Буревісни
ка» серед юніорів по дзю
до команда Вінницької об
ласті була зкомллектована,
в основному, спортсменами
політехнічного інституту. Во
на зайняла перше місце.
Високих результатів
>в
особистому заліку домігся
Іван Гвинадзе, який став
чемпіоном.
* * *

чився XXII Меморіал пам'я
ті
Хатинського з легкої
атлетики серед вісьми спор
тивних клубів вузів Украї
ни.
Відмінно
виступила
команда нашого інституту,
яка перемогла в командній
першості.
Чемпіонами в особистому
заліку стали: С. Писунов,
Т. Абралова, М. Гадзира,
Г. Власюк.
До речі, Генадій Власюк
в штовханні ядра встановив
новий рекорд
Вінницької
області серед студентства —
17,33 м.
Успішно також виступи
ли легкоатлети. Стали при
зерами І. Циганок, А. Захарчук,
О. Прокоп ч у к,
О. Драчук.

Нагірняк Петро, студент
третього курсу РТФ, висту
пив на чемпіонаті України
з марафонського бігу. Він
пробіг 42 км 195 метрів за
2 години, 23 хв., 17 секунд,
вперше виконав норматив
кандидата в майстри спор
ту СРСР і паралельно став
чемпіоном Укрради ДСТ
«Буревісник».
* * *
* * *
В місті Мозирі (БРСР)
В місті Чернівцях закін закінчилися всесоюзні зма

Н аш к ом сорг

житку № 2 машинобудів
ного факультету студенти
п’ятого
курсу
О. Нек,
М. Бойко,
М. Кривенко,
Л. Чорній і четвертокурс
ник О. Білецький влашту
вали пиятику. Потім у не
тверезому стані ображали
вахтера. І ось кінець, під
сумок «героїзму»: за пору
шення внутрішнього
роз
порядку їх позбавили місць
в гуртожитку.
Здавалося, що любителі
«гучних веселощів» повин
ні були б зробити для се
бе відповідні висновки, і
зійти з брудної стежки, на
яку стали їхні попередни
ки. Ні, виявляється,
що
хибні приклади заразливі...
Через кілька днів знову ж
таки — в гуртожитку № 2
відбулась повторна п’яна
епопея з сторонніми осо
бами, які за допомогою
«господарів»
гуртожитку
прослизнули в одну з кім
нат. А
«позачерговими
іменинниками» тут, як ви
явилось, стали студенти че
твертого курсу С. Іванов

Сам він говорить, що та
ким його виховали гори, та
кі добрі і привітні Карпати,
де він народився і виріс.
Вони його навчили поєдну
вати практичність і роман
тичність, навчили жити не
тільки для себе, а й для ін
ших, тому що гори не люб
лять байдужих.
О. ПРОХОРОВА,
група 2АТ-78.

Недавно лекторська бри
гада
інституту в складі
В.
Ф. Анісімова,
В. Г.
Глоби, Б. А. Землякова,
В. І. Вишневського, В. П
Степуріної
виїжджала в
Немирівський район.
Лектори виступили в тру
дових колективах Немирг
ва, Брацлава Райгорода
лекціями про роль науки
науково - технічного про
гресу, у вирішенні завдань
XI п'ятирічки,
про про
мислове будівництво, про
перспективи розвитку трак
торних
двигунів
тощо.
Всього
було
прочитано
п'ятнадцять лекцій.
Слухачі проявляли вели
ку увагу до виступів лек
торів, ставили багато пи
тань. Це значить, що вони
зацікавлені тим, як вико
нують
плани різні
під
приємства,
які завдання
стоять перед трудівниками
міст і сіл району. Слухачі
дякували лекторам і висло
вили думку, щоб такі
зустрічі
були частішими.
Б. БОРИСОВ.

Н егати вн и й вчинок

БЕРЕГТИ ЧЕСТЬ ІНСТИТУТУ
Ректоратом, парткомом,
місцевкомом і профкомом
зроблено дуже багато для
підготовки до нового нав
чального року. Відремонто
вано аудиторії лаборато
рії, гуртожитки, впорядко
вано і обладнано підсобні
приміщення. До послуг сту
дентів ленінські куточки,
побутові
кімнати,
кафе,
спортивний
зал, стадіон
«Олімп».
В стінах вузу юнаки і ді
вчата вчаться бути естетич
но вихованими, високоорганізованими,
культурними,
чесними й справедливими.
Розуміють, що через неве
ликий відрізок часу стануть
керівниками і вчитимуть
цього своїх підлеглих.
Однак в славну сім’ю на
шого студентства потрапи
ли люди безвідповідальні,
недбайливі. Що їм мораль,
почуття обов’язку? Паплю»
ж ать вони і такі якості на
шого
сучасника, як гід
ність, совість, честь. Буква
льно в перші дні нового
навчального року в гурто

П. ТУРЛЮК,
суддя республіканської
категорії.

Поїздка
лекторів

та М. Слизькоухий.
На заочному факультеті
була
настановча
сесія,
Часу в цієї категорії сту
дентів дуже мало, на облі
ку повинна
бути кожна
хвилина: треба взяти мак
симум знань
на лекціях,
практичних заняттях, звер
нути серйозну увагу на са
мопідготовку. Але й тут
ряд студентів шостого кур
су ставляться до своїх обо
в’язків несумлінно, вжива
ють спиртні напої. І, як
результат, пропускають ле
кції. Уже з відомих при
чин студента шостого кур
су А. М. Кулібабу деканат
вирішив відрахувати з ін
ституту. Майже шість років
людина йшла до світлого
обрію, обнадіювала сім'ю
чи близьких і рідних. І ра
птом — такий безбарвний
фініш!
Коментарі, як то кажуть,
зайві.
Р. УРЛАПОВА,
доцент кафедри науко
вого комунізму.

бравши її в іграшкове ві
дерце, щоб хоч трохи охо
лодити.
Цю процедуру вона пов
торила кілька разів. Дів
чинка заспокоїлась і вони
вийшли з душової. І тільки
тут мати подумала: «Чи не
перекрита холодна вода?».
Вона знайшла потрібний
кран, який
дійсно
був
перекритий. Гіркі
сльози
образи виступили на очах
матері. Я не знайшов сло
ва втіхи, тому що ніяк не
міг роз'яснити собі джерело
подібної жорстокості
до
дитини, яка завжди з усміш
кою підбігає до дорослої
людини.
Пізніше я дізнався, що
студентка Лямлрехт В. В.
комсомолка, що вона нещо
давно вийшла заміж. І ме
не переслідує думка, якою
вона буде матір'ю, коли до
цієї пори їй незнайомі по
чуття людяності, доброти.
Ю. МАКСИМОВ,
доцент кафедри еконо
міки і організації вироб
ництва.
В о. редактора
Б. І. ПОНОМАРЕНКО.
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комсомольських організацій
в боротьбі з правопорушен
нями, аналізувати причини
антисуспільних явищ, прий
мати конкретні міри по їх
ліквідації.
Однією з ефективних форм
участі комсомольських ор
ганізацій в
профілактиці
правопорушень і поперед
женні злочинності є добро
вільна народна дружина і
оперативні
комсомольські
загони.
Важливою
складовою
частиною виховного проце
су, засобом підвищення яко
сті підготовки і комуністич
ного виховання майбутніх
спеціалістів став третій тру
довий семестр.
За звітний період школу
трудового виховання і по

льського організатора —
сказав тов. Луковніков.
Конкретні пропозиції по
використанню бази
СКТБ
«Модуль»
для
розвитку
практичних інженерних на
виків у майбутніх спеціаліс
ті® висунув комсорг СКТБ
І. Матюшенко.
Делегатів
конференції
привітали юні піонери під
шефної 23-ї середньої шко
ли, майбутні комсомольці,
а від імені ветеранів пар
тії і комсомолу
виступив
комсомолець двадцятих ро
ків Писін Л. Ф., який роз
повів про життя і роботу
комсомольців і молоді тих
суворих і буремних років
і закликав сучасних комсо
мольців бути вірними рево
люційним традиціям мину-

НА ШЛЯХУ ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
Два роки життя однієї
з найбільших в місті ком
сомольських
організацій,
два роки напруженої праці
— ось що таке звітний пе
ріод. І звичайно ж, най
важливішою подією в жит
ті комсомольської органі
зації стала XI звітно-ви
борна конференція.
На ній 479 делегатів за

компартії України спрямо
вана робота комсомольсь
кої організації.
За підсумками літньої ек
заменаційної сесії абсолют
на успішність складала 97,6
процентів.
Покр а щ а л а
якість навчання. На «відмін
но». навчаються 591 чоло
вік, тільки на «4» і «5» вчи
ться 44,33 процентів.

ЙДЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОПОВІДІ
слухали і обговорили звіт
ну доповідь комітету ком
сомолу, поставили нові зав
дання, намітили шляхи їх
виконання.
Конференція
проходила
під лозунгом «XIX з'їзду
ВЛКСМ — гідну зустріч!»
Говорячи про свої насущні
діла і проблеми, комсомо
льці активно відгукнулись
на історичні рішення XXVI
з'їзду КПРС,
визначили
своє місце в
розв'язанні
конкретних завдань по фор
муванню у молоді комуніс
тичної свідомості, готовно
сті активно будувати ко
мунізм.
В президії представники
обласного і районного ко
мітетів ЛКСМУ, члени ко
мітету комсомолу інституту,
секретаря парткому І.
Г.
Мельник, ректор ВПІ, про
фесор І. В. Кузьмін, почес
ні гості конференції, ком
сомольські активісти. Вро
чисто вноситься прапор ком
сомольської організації ін
ституту. Його несуть від
мінники навчання, активні
комсомольці М. Чеблатов,
О. Очеретний, В. Ляндебурська.
На трибуні — секретар
комітету комсомолу Олек
сандр Поляков. В звітній
доповіді комітету
комсо
молу знайшли відображен
ня здобудки комсомольсь
кої організації інституту за
період 1980 — 1981 рр., по
ставлено ряд нерозв'язаних
проблем, над якими нале
жить працювати у майбут
ньому.
Головний труд студента
— навчання. На підвищен
ня якості підготовні спеці
алістів в світлі рішень XXVI
з'їзду КПРС, XXVI з'їзду

В інституті 6 Ленінських
стипендіатів. Це С. Луков
ніков, І. Антонік,
О. Те
рещенко,
В. Васильєва
В. Ляндебурська, О. Вітюк
Вони успішно поєднують
навчання з активною уча
стю в суспільному житті
інституту. 27 комсомольсь
ких активістів нагороджені
Червоним студентським кви
тком відмінника.
Разом з цим викликають
серйозне занепокоєння сту
денти, які навчаються ті
льки на трійки. Чи має мо
ральне право спеціаліст з
посередніми знаннями ке
рувати людьми на підпри
ємстві?
Науково-технічний
про
грес ставить високі вимоги
до спеціалістів. В зв'язку
з цим перед комсомольськи
ми організаціями груп сто
їть завдання не тільки бо
ротися
за
стопроцентну
успішність, а
добиватися
підвищення відповідальнос
ті кожного студента за якіс
не засвоєння предметів.
Серйозним
недоліком,
що вимагає енергійних дій
з боку комсомольських ор
ганізацій груп, залишають
ся пропуски занять без по
важних причин.
Тільки в минулому семе
стрі було пропущено май
же 16 тис. годин. Це сум
ний факт. Лише одній гру
пі ПЦБ-79 вдалось доби
тись 100 процентів відві
дування — приклад, який
безсумнівно гідний наслі
дування.
Доповідач зупинився на
науково-дослідній
роботі
студентів. НДРС є однією
з важливих форм вихован
ня радянських спеціалістів

на передових здобутках на
уки і техніки, формування
у майбутніх інженерів ви
соких громадських якостей,
навиків дослідників-експериментаторів.
Зараз різними формами
НДРС охоплені практично
всі студенти, які навчають
ся на стаціонарі. В вузі
функціонують 77 наукових

ної ідейно-виховної роботи
в гуртожитках, вона часто
зводиться до епізодичних,
не завжди чітко організова
них заходів. Не на рівні
знаходиться навчання ком
сомольського активу.
Велику допомогу у сира
ві патріотичого виховання
молоді надає комсомольсь
кій організації Рада Вете

КОМІТЕТУ КОМСОМОЛУ
гуртків,
в яких
беруть
участь 1555 студентів.
Дальший розвиток одер
жали конкурси студентсь
ких наукових робіт, олім
піада «Студент і науковотехнічний прогрес», вистав
ки, конференції. Так; уже
стали традиційними облас
ні науково-технічні конфе
ренції, що проводяться на
базі нашого інституту.
В 1981 році відмічено 92
кращі студентські роботи
В нашому інституті заро
дилась і така хороша тра
диція, як тиждень студен
тської науки, що дозволяє
провести огляд-конкурс фа
культетів в сфері НДРС.
Нинішнього року перемож
цями стали ФАОТ і РГФ.
Розвиток НДРС впливає
і на підвищення якості дип
ломних проектів. В 1981 ро
ці виконано 1140 реальних
дипломних проектів.
Головним завданням, що
вимагає негайного рішення,
слід вважати організацію
студентських наукових за
гонів за прикладом тих, що
існують в інших технічних
вузах України. Поки-що з
ряду об'єктивних і суб'єк
тивних причин далі утверд
ження тематики робіт спра
ва не рухається.
Доповідач докладно зу
пинився на питаннях ідейновиховної роботи. Зокрема
відмічено ,що поряд з ак
тивним проведенням цілого
комплексу заходів ще
є
серйозні недоліки в органі
зації
суспільно-політичної
практики, вивчення студен
тами суспільно-політичних
дисциплін. До цих пір не
досягнуто 100 процентів ус
пішності по суспільній на
уках. Немає цілеспрямова

ранів інституту.
Делегати конференції оп
лесками вітали ветеранів
війни і праці
Говорова
В. М., Землякова Б. А., Шульмана Г. М. і інших.
Особливе місце у ідео
логічній роботі комітету
комсомолу займає профі

літичного
загартува н н я
пройшло більше 1000 чоло
вік, освоєно 5
мільйонів
карбованців капіталовкла
день.
Тільки в цьому році побу
довано народно-господарсь
ких об'єктів на 26 мільйо
нів крб., подано і введено
в дію 11 раціоналізаторсь
ких пропозицій, побудова
но і відремонтовано
15,6
км доріг, Чотирьом об'єк
там, зведеним нашими будзагоиами, присвоєно студен
тський знак якості.
Бійцями загонів безплатно
відремонтовано 12 шкіл, 13
дитячих садків,
побудова
но 23 спортплощадки. Про
ведена велика
суспільнополітична і культурно-масо
ва робота.
По другому питанню по
рядку денного конференції
з звітною доповіддю висту
пив заступник начальника
штабу
комсомольського
прожектора інституту Є. Кулеша. Головний висновок із
звіту і критичних зауважень
виступаючих невтішний на
сьогоднішній день КП інсти
туту не відповідає голов
ним потребам оперативнос
ті і ефективності інформа
ції.
Виступаючі
в дебатах
доповнили критичні заува
ження доповідачів, внесли
ряд конкретних пропозицій.
Зокрема
обговорювалися
різні питання ідейно-вихов
ної роботи в студентських
гуртожитках, про що гово
рили в своїх
виступа х
О. Миляєва (V курс, ІБФ)
І . БІЛІНСЬКИЙ (секретар КОМ-

ЛОГО.
Р ізкій

критиці піддала па
сивність комітету комсомо
лу в питаннях боротьби за
високу успішність секретар
обласного комітету ЛКСМУ
Янчук В. І. — В минулому
навчальному році — сказала
вона — з ВПІ відчислено
29 студентів невстигаючих,
93 студенти переведено на
слідуючий курс умовно. А
що зробив комітет комсо
молу? Поки-що він фактич
но стоїть збоку.
В своєму
виступі тов.
Янчук розповіла також про
результати перевірки стану
комсомольської
роботи в
ряді первинних організацій,
груп, привела приклади сер
йозних недоліків в ідейновиховній роботі.
Тепло зустріли делегати
і гості конференції виступ
ректора ВПІ, д. т. н., про
фесора, заслуженого діяча
науки УРСР І. В. Кузьміна. Головну увагу у своєму
виступі він зосередив
на
питанні боротьби з трієчни
ками, добросовісному став
ленні до навчання.
— Сьогодні передній край
боротьби, — сказав тов.
Кузьмін І. В. — це науковотехнічний прогрес.
Тільки
тут ми можемо і повинні ро
бити все, щоб забезпечити
перевагу нашої країни. Це
означає забезпечити
мир,
приблизнім перемогу кому
нізму. Де, як не на цьому
передньому краї, місце на
шій молоді. І пасивність,
«трієчіне» відношення до та
ких питань потрібно розці
нювати як серйозний недо
лік.

ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ В ЗАЛІ
ЗАСІДАНЬ
лактика правопорушень
і сомольського бюро ФАОТ).
Звітно-виборна конферен
правова агітація. За зем Важливість
правильного ція комсомольської органі
ний період це питання 4 ру- ведення комсомольської до зації ВПІ прийняла поста
зи виносилось на обгово кументації, об'єктивного ві нову, спрямовану на лікві
рення комітету комсомолу дображання дійсного
ста дацію всіх виявлених недо
Разом з адміністрацією ін ну справ в комсомольській ліків.
ституту розроблений ком групі підкреслила В. ПерОбрано новий склад ко
плекс заходів, спрямованих мякова (II курс, ФАОТ).
мітету комсомолу і комсо
на корінне покращення ро
В бойовому і проблематич мольського
прожектора, а
боти по профілактиці пра ному
виступі
секретаря також делегатів на VI звіт
вопорушень. Що таке по комсомольського бюро енеркращення необхідне, свід гофаку С. Луковнікова бу- но-виборну конференцію Ле
нінського районного коміте
чать факти. За 1980—1981 до підняте давно
назріле
рр. студентами було здійс питання існування пасивних ту ЛКСМУ.
нено 42 правопорушення,
Секретарем комітету ком
ставлення сомолу інституту
обрано
13 чоловік виключено з ря комсомольців і
до
доручень.
Постійну
ува
Мудрого О. М.
дів ВЛКСМ, 8 відчислено
гу до кожного, готовність
з інституту.
Звіт про конференцію під
Комітет комсомолу, ком дати допомогу, підтримати
сомольські бюро факульте у виконанні
доручень — готував Є. МАРЧЕНКО.
Фото Р. Кутькова.
тів зобов'язані підняти роль обов’язок кожного комсомо-

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

4 грудня 1981 року.

Вийшли переможцями
У вересні минулого року
на базі дослідного заводу
інституту
було створено
спеціальне конструкторськотехнологічне
бюро «Мо
дуль». Воно покликане за
лучати студентів до науки,
вести науково-дослідницькі
і конструкторські розробки.
Саме таке завдання витікає
з програмних вимог XXVI
з'їзду КПРС.
Заглядаючи в майбутнє,
ми
не можемо забувати,
що саме в ці роки буде
створюватися
народногосподарська структура, з
якою країна вступить в XXI
століття. Вона повинна ві
дображати основні риси і

ідеали нового суспільства,
бути в авангарді прогресу,
втілювати інтеграцію науки
і виробництва, непорушний
СОЮЗ творчої думки й твор
чої праці.
Над виконанням цих завдань трудиться і конструк
торський ВІДДІЛ ОКБТ «Мо
дуль» який в даний час
переживає період становлен
ня і росту.
У відділі працюють 39
чоловік. Це люди різного
віку, але в основному мо
лоді, енергійні інженери і
техніки. їм по плечу склад
ні завдання.
Борючись за дострокове
виконання
соціалістичних

льних варіантів, незадовіль
но поставлена
робота по
патентному захисту оригіна
льних технічних рішень.
Особливо корисним для
колективу СКТБ було те,
що розглянуті проекти вче
ними нашого інституту, де
було відзначено значне від
ставання рівня розробок в
СКТБ від вимог, які вису
ваються до науково - дос
лідних робіт у ВПІ. Це да
ло можливість проаналізу
вати нашу роботу і розкри
ти причини відзначених не
доліків.
До об’єктивних причин
можна віднести порівняно
малий вік СК ГБ і значну
недоукомплектованість його
служб, а також відсутність
у Вінниці спеціалістів і тех
нічної літератури по спе-

цифіці виконуваних робіт.
Профспілкові збори в ла
бораторіях і збори партгрупи, де по-діловому обгово
рили становище, яке скла
лося в СКТБ і прийняли
рішення, спрямоване на під
вищення технічного рівня
розробок.
Поставлено питання про
необхідність створення спе
ціалізованих групп для ви
рішення проблемних пи
тань, про творчий зв’язок
заводу з кафедрами інсти
туту.
Нині колективи науководослідницьких лабораторій
СКТБ напружено трудять
ся, щоб планові завдання
року виконати достроково з
високою якістю.
А. КОЛИВАШКО,
СКТБ «Модуль».

Комсомольський оперативний
Однією з ефекгивих форм
боротьби з правопорушен
нями є оперативний комсо
мольський загін. Він створе
ний порівняно недавно, - в
лютому 1980 року.
В загоні висока органі
зованість, дисциплінованість
і ефективність роботи. Тут
налагоджене навчання, де
оперативники пізнають ос
нови радянського права і
займаються
прикладними
видами сперту.
Все ширше
стає сфера
діяльності загону, міцні
ють його зв’язки з органа
ми внутрішіх справ, росте
вміння швидко орієнтувати
ся в критичному становищі,
приймати єдине правильне
рішення в складних обста
винах.

Члени загону несуть вели
ке навантаження. Це і конт
роль за виконанням правил
користування громадським
транспортом, і чергування
на вечорах і дискотеках, і
контроль за додержанням
правил радянської торгівлі,
і патрулювання на вулицях
міста.
На рахунку загону чима
ле число затриманих право
порушників. Серед них був
і студент групи І т м Олег
Нахайчук, який в недільний
день вийшов на базар тор
гувати джинсами.
Велику роль відіграє ко
мітет комсомолу, рекомен
дуючи для роботи в загоні
кращих представників сту
дентської
молоді. Серед
НАРОДНИЙ

членів загону молоді кому
ністи і комсомольці, *ікі ак
тивно беруть участь в гро
мадському житті інституту
Це такі члени загону як
Олександр
Гіренко, Юрій
Маркін,
Андрій Кузьмін,
Сергій Адаменко та їх то
вариші. Перші в навчанні
і громадській роботі, вони
попереду в боротьбі з анти
громадськими проявами.
Зараз в члени загону під
бирається нове молоде по
повнення, замість випуск
ників студентів - оперативників. В цій спадкоємності
— запорука нових успіхів
діяльності
оперативного
комсомольського загону.
А. КУЛИК,
начальнику штабу.

КОНТРОЛЬ ДІЄ

ЗА ЕКОНОМІЮ І БЕРЕЖЛИВІСТЬ
ХХVI з'їзд КПРС визна
чив як один з важливих
напрямів безперервного під
несення народного
госпо
дарства — раціональне використання створеного ви
робничого потенціалу, все
бічну економію матеріаль
них, трудових і фінансових
ресурсів, бережливе став
лення до їх використання.
Однак, потрібно сказати,
що не все гаразд в цьому
напрямку в нашому інсти
туті. В результаті перевір
ки групою народного кон
тролю використання елек
троенергії в приміщеннях
інституту цього року було
виявлено багато недоліків
В акті перевірки були вка
зані конкретні заходи по їх
усуненню. Одначе більшість
з них і по сьогоднішній день
не ліквідовано.
При
перевірці
вияв

лено, щоб зекономити елек
троенергію потрібно вико
нати реконструкцію освіт
лювальної системи в примі
щеннях бібліотеки корпусу
№ 2. Реконструкція не ви
конана.
Дуже повільно
викону
ється також заміна неефек
тивних морально застарілих
світильників з газорозряд
ними лампами. До сьогод
нішнього дня в переходах
корпусів освітлення н ижче
норми, або зовсім відсут
нє, в той же час як в ла
бораторіях і аудиторіях
електричне освітлення час
то залишається включеним
у вечірній час протягом де
кількох годин навіть тоді,
коли заняття там не про
водяться.
В осінньо-зимовий період
максимально використову
ється електроенергія, тому

ВІДМІННИКАМ

зобов’язань взятих на честь
(річниці Великого Жовтня,
наш колектив за II і ІІІ квартали нинішнього року став
переможцем серед відділів
«Модуля» Успіх розцінюємо
як результат організаційної
і виховної роботи партій
ної і профспілкової органі
зацій, керівництва відділу,
який
очолює досвідчений
працівник, комуніст А. В.
Семенов.
Приклад у праці показу
ють кращі
конструктори
И. Северилова, Е. Бровко.
Г. Криворучко, Ю. Шмитько
та інші.
В. ІВАНОВ,
партгрупорг.

ПЕРЕВІРКА НА ЗРІЛІСТЬ
У вересні цього року ко
лектив
СКТБ
«Модуль»
ВПІ відзначив першу річни
цю свого існування і виста
вив на огляд замовників де
які свої дослідно-конструк
торські і науково-дослідни
цькі розробки. Це ескізний
проект комплексів по темі
«Обходження»,
технічний
проект по темах «Краб»,
«Ікар», «Георгій» та інші.
По рекомендованих робо
тах, в загальному, одержа
на добра оцінка замовників,
разом з цим відзначено ряд
суттєвих недоліків. Ще не
достатньо повно проведений
патентно -інформаційний по
шук, низький рівень розра
хунків і обгрунтувань надій
ності
розроблених конст
рукцій, недостатньо аргу
ментований вибір оптима

ЧЕСТЬ І ШАНА

кожний співробітник інсти
туту, кожний студент по
винен з повною відповіда
льністю віднестися до еко
номії електро і теплоенергії.
Погані ще справи з вико
ристанням навчального і
наукового обладнання, при
дбаних інститутом. Як по
казала перевірка, не все во
но використовується ефек
тивно. Комісією виявлено
невстановленого і невико
ристаного навчального і на
укового
обладнання
на
значну суму.
На задвірках
інституту
валяються звалені в купу
залізобетонні плити з теп
лотраси. А вони можуть ще
служити іншим цілям.
В. КЛИМЧУК,
член бюро групи на
родного контролю.

На інженерно-будівельному факу
льтеті немало відмінників навчання,
активістів громадської роботи. Але і
серед них є найкращі, найактивніші.
Ось Ігор Антонік. Закінчив серед
ню школу, відслужив два роки
в
рядах Радянської Армії. Прийшов на
підготовче відділення і успішно за
кінчив його, став студентом.
З перших днів навчання Ігор по
казує приклад старанності,
напо
легливості. Вчиться тільки на від
мінно, як староста групи, згуртовує
колектив на виконання поставлених

завдань, перш за все — на глибоке
вивчення програмового матеріалу.
За відмінне навчання , політичну
зрілість, активність у громадській
роботі Ігорю
призначена ленінська
стипендія.
Д ля Наталії Бик вчитися на від
мінно стало правилом. А крім того,
бере активну участь в роботі ком
сомольської організації,
ек р а н н о
виконує обов'язки старости групи.
На знімках: Ігор Антонік і Ната
лія Бик.
Фото Р. Кутькова.

ПОЛІТИЧНИЙ КЛУБ
Днями на радіотехнічно
му
факультеті
провели
вечір на тему: «Що
таке
ядерна і нейтронна зброя,
що вона несе світу». Хоче
ться щоб
подібні вечори
проводилися
частіше,
щоб використовувалися но
ві форми проведення. Та
кі, як інформаційна
дис
котека, яка допомагає під

Таку роль може відігра
вищувати
художньо-ес
тетичний
рівень
моло ти «Політичний клуб». Для
цього потрібно
його за
дого спеціаліста.
кіноапаратурою
Авторитет
інженера на безпечити
відеовиробництві
визначається магнітофоном,
кіно-фотоне тільки знаннями своєї магнітофоном,
спеціальноості,
а й тим, матеріалами.
Заняття бажано
прово
як він вміє організовувати
відпочинок робітників. До дити у формі дискусій, а
цього потрібно готуватись також запрошувати лекгорів-міжнародників. Комсо
в інституті.
мольському комітету слід
розробити
організаційні і
структурні елементи
«По
літичного клубу.
М. КУРНОСЕНКО,
член бюро комсомолу
РТФ
Если б жизнь человеку давали раз пять,
Чтобы мог он одну из пяти выбирать.
Чтобы мог все ошибки учесть
наперед,
Чтобы каждому делу дал правильный ход.
Чтобы мог отличить от друзей он врагов,
Чтобы он не боялся колючих ветроз.
Чтобы он не боялся жары и
пурги,
Чтобы он никогда не залазил в долги.
Добре поставлена культ
Чтобы мог постоять
за
Отчизну свою,
масова робота на факуль
Чтоб себя не щадил он в неравном бою.
теті автоматики і обчислю
Чтобы выжил назло сотням тысяч смертей,
вальної техніки.
Доказом
Чтоб вернулся к жене, чтобьі обнял детей.
цього є те,
що більшість
Чтобы им рассказал о себе о войне,
студентів ФАОТу беруть ак
Как сгорали сердца в беспощадном огне.
тивну участь в інститутсь
Чтобьі им завещал: как зеницу
хранить
ких і
загально - міських
Каждый камень, что
кровью людскою омыт.
заходах.
Минулий навчальний рік
Чтобы им завещал навсегда, навека
був
особливо
радісним
Синеву небосвода, его
облака.
для нас. Наша агітбригада
Зелень пашен земных, зелень трав и лугоз
завоювала
перше місце
Опьяняющий
запах
весенних садов.
на
обласному
конкурсі,
Лета жаркого зим
ой и прохладу
зимы.
ентузіазм і пошук, любов,
Все, чем дышим, живем, то, что создали мы.
до пісні і музики — ось.
Наши фабрики, домны, заводы, дворцы,
основа, завдяки
якій на
Что постронли прадеды. деды, отцы.
ша агітбригада досягла та
Наши реки, озера, поля
и моря,
ких успіхів.
Позывные из космоса; « Беркут»,
«Заря»
Ось
вже
третій
рік
Города и поселкн, дом в котором живем,
колективом керує
студент
Все что создано нашим великим трудом.
групи
2-АТ-78 Сергій ЯбЕсли б жизнь
человеку давали раз пять,
лочніков.
Його
організа
Чтобы мог, если хочеш хоть пять выбирать,
торські здібності
режисе
Для того, чтоб возвысить, украсить страну,
ра і сценариста,
закоха
Я не взял бы пяти я бы выбрал одну.
ність
в свою
справу ві
Я бы выбрал одну навсегда, до конца,
діграли
неабияку
роль
Ту, где ярко горят, а не тлеют сердца.
в створенні
і духовному
Ту, которой живут лишь для блага людей,
рості
цього
колективу.
Дарят людям огонь
как дарил Прометей.
В
програмі
багато но
Ту, в которой видны коммунизма черты,
мерів
громадсько-політич
Ту, где явью становятся наши мечты.
ного
звучання,
а також
Ту в которой презревшие быт
и уют.
є
веселі
гумористичній
С рюкзаками в тайге по болотам идут.
виступи, які із захоплен
Строят В тундре дороги, В О З В О Д Я Т
М О СТы
ням зустрічають
глядачі.
Отдавая крупицы своей доброти
Нині агітбригада працює:
Тем кто завтра на змену
придет,
над ств
оренням нової прог
Тем, чье имя — великий
советский
народ.
рами,
яка
присвячується
Если б жизнь человеку давали раз пять
майбутньому XIX
з'їздовіЯ б советовал все же
одну
выбирать.
ВЛКСМ.
Но прожить ее так, чтоб сказали повен;
О.
ДОМБРОВСЬКИЙ
«Замечательный жил на земле человек»
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УСПІХИ ЗОБОВ'ЯЗУЮ ТЬ ПРАЦЮВАТИ КРАЩ Е
Колектив нашого інститу
ту наполегливо працює над
втіленням у життя історич
них рішень X X V I
з'їзду
К П Р С . Комуністи, всі спів
робітники розглядають
ці
рішення як свою програму
дій.
Досягнуто деяких успіхів
у навчальній реботі, яка є
головною ділянкою
нашої
діяльності. Абсолютна ус
пішність по інституту зро
сла на 0,1 процента і досяг
ла по стаціонару 97,6 проц.
Ц е один з найкращих по
казників в системі нашо
го міністерства.
Кращих результатів
по
абсолютній успішності доби
лися радіотехнічний, енер
гетичний факультети,
на
інших факультетах допуще
но зниження показника ус
пішності. Якість успішнос
сті на стаціонарі
складає
58,4 процентів, по заочній
формі навчання 10 проц. по
вечірній — 24 проценти.
Вісімнадцять академічних
груп здали минулу
сесію
без
двійок.
Серед
них
ІЕП П -78 (куратор
І Поспєлов), 2ЕС (Е. Онищенко), 2ААГ-79 (В. Ребедайло), 2 ТМ-78
(Молчанов),
І РК-77 (Г.
Півторак),
ІРТ-77 (О.
Костюк),
і
П ЦБ-79 (В. Дупляк) та ін
ші.
За останній час підвищи
лась якість дипломного про
ектування, зросла кількість
дипломів з відзнакою, а та
кож реальних
дипломних
проектів,
рекомендованих
до впровадження у вироб
ництво.
Досягнуто певних успіхів
в навчально-методичній ро
боті. Н а багатьох кафед
рах створено необхідну кі
лькість методичних
вказі
вок. Так, лише в 1980 р.
опубліковано 122 методич
ні розробки.
За підсумками змагання
наш інститут, як
відомо,
відзначено почесною грамо
тою Мінвузу С Р С Р . Д осяг
нуті успіхи є результатом
організаторської
робо т и
ректорату, парткому,
пар
тійних бюро
факультетів,
громадських організацій.
Разом з тим слід відзна
чити, що в роботі декана
тів, кафедр є ще відчутім
упущення і недоробки. Так,
на заочному
факультеті
(декан Білоусов В. С.) аб
солютна успішність знизи
лась на 3,5 процентів. Низь
ка якість успішності на ка
федрах ТОЕ-46 процентів,
теоретичної механіки — 50
процентів, фізики — 53 про
центів, вищої
математики
— 57 процентів, опору ма
теріалів — 59 процентів.
Однак резерви дальшого
підвищення якості підготов
ки спеціалістів ще не вичер
пані. Причиною низької ус
пішності деяких
студентів
залишаються пропуски за
нять. Наприклад, торік без
поважних причин пропуще
но близько 16 тисяч учбо
вих годин. Найбільше про
пусків на факультетах ра
діотехнічному, автоматики
і обчислювальної
техніки,
машинобудівному. Д о речі,
в нинішньому семестрі на

вказаних факультетах про
пуски не зменшуються.
Значним резервом підви
щення якості підготовки ін
женерів слід вважати
ін
тенсифікацію учбового про
цесу. Інститут має достат
ню кількість технічних за
собів навчання, обчислюва
льної техніки, але не завж
ди ці засоби використову
ються ефективно.
Негативно
відбиваються
на ході навчального проце
су порушення викладачами
і співробітниками трудової
дисципліни. Зриви
занять
допускали окремі виклада
чі кафедр вищої математи
ки, філософії, однак ганеб
не лідерство утримує кафе
дра обчислювальної техніки
де зриви занять допусти в
В. Лущецький, А. Оводенко,
В. Кожем'яко. Таким випад
кам необхідно
покласти
край.
Перед колективом інсти
туту стоїть завдання пла
номірно перебуду в а т и
систему підготовки спеціа
лістів відповідно з вимога
ми науково-технічного про
гресу. Знання будуть глиб
шими, коли в ході навчай
ня застосовуватимуться ак
тивні форми
сприймання.
Практика показує, що най
більш повно цей
принцип
реалізується при навчанні
через науку, при викорис
танні проблемних ситуацій,
ділових ігор.
Без широкого використан
ня прогресвних методів не
можливо забезпечити під
готовку спеціалістів, які во
лоділи б глибокими теоре
гичними
і
практичними
знаннями, організаторськими
навичками.
Важливою сферою діяль
ності вузу є науково-дослід
на робота. Завдяки зусил
лям вчених дальшого роз
витку набув єдиний науко
вий
напрямок
інституту
«Розробка і дослідження ав
томатизованих і інформа
ційно вимірювальних, об
числювальних і радіотех
нічних систем, автоматиза
ція і механізація виробни
чих процесів в приладобу
дуванні, енергетиці, будів
ництві, транспорті,
маши
нобудуванні».
Зміцнюються наукові шко
ли під керівництвом профе
сорів Кузьміна І. В. Стахова О. П ., Малікова В. Т.
К ар п о ва .Ю . А , Коваленка
М . В ., доцента Немировського І. А. Перебувають на
етапі становлення наукові
школи під
керівництвом
професорів
Д р у к о в а н о го
М . Ф., Паламарчука А. Ф.,
доктора
технічних
наук
Чернишова А. Д .
Невпинно
росте
обсяг
науково
дослідних робіт,
підвищується їх
ефектив
ність. В 1981 р. Інститут ви
конує госпдоговірних
ро
біт на суму 5,5 млн. крб.
Економічний ефект від їх
впровадження вже досяг
8,5 млн. крб. Найбільший
обсяг наукових досліджень
виконують кафедри обчис
лювальної техніки, автома
тики і інформаційно - ви
мірювальної техніки, авто
матизованих систем управ

ління, теоретичних
основ
радіотехніки.
Розгортається робота по
створенню учбово - науко
во - виробничних об'єднань
з підприємствами міста, як
однієї з
найефективніших
форм зв'язку вузівської на
уки з виробництвом.
Значні результати досяг
нуті колективами галузевих
науково - дослідних лабо
раторій. Лише за цей рік
ними виконано досліджень
на 100 тис. карб., а еконо
мічний ефект досяг
500
тис. крб.
Викладачі інституту все
активніше беруть участь в
республіканських, всесоюз
них і міжнародних конфе
ренціях. Новизна наукових
розробок підтверджена
в
1981 р.
70
авторськими
свідоцтвами, 10 патентами.
Н а В Д Н Г в Москві пред
ставлено 10 експонатів, в
Києві — 20. Десять експо
натів відзначено срібними
і бронзовими медалями, дип
ломами.
Інститут вперше
одержав диплом 1 ступеня
ВДНГ
У Р С Р і грошову
премію.
Значного розвитку в на
шому інституті набула сту
дентська наука. В
Н ДРС
беруть участь 95 процентів
студентів. Різноманітні фор
ми цієї роботи:
гурткова
робота на молодших кур
сах, участь у виконанні го
спдоговірних і бюджетних
тем кафедр, студентські на
укові семінари, підготовка
курсових і дипломних про
ектів дослідницького ха
рактеру.
Досягнення студентської
науки досить вагомі.
На
обласній конференції зроб
лено 617 доповідей. Мину
лого року 19 робіт нагород
жено медалями, дипломами,
грамотами, нинішнього ро
ку 12 робіт одержали на
городи на республікансько
му і 7 на всесоюзному кон
курсах. З участю
студен
тів подано 22 заяви на ви
находи і одержано 11 ав
торських свідоцтв.
Для прискорення і під
вищення якості дослідниць
кої роботи в інституті про
тягом п'ятирічки планується
створення 7 галузевих на
уково - дослідних лабора
торій. Однак організовують
ся вони
досить повільно,
особливо на інженерно-буд ів е л ь н о м у
і ра
діотехнічному
факульте
тах. Партійним бюро, дека
натам, завідуючим кафед
рами тут є до чого доклас
ти рук. Тільки спільні зу
силля всього колективу за
безпечать дальший розви
ток наукових досліджень.
Партійний
комітет
ін
ституту проводить велику
ідеологічну і
політико-виховну роботу.
Цей рік був наповнений
історичними
подіями
в
житті нашої партії, що нак
лало
відбиток на роботу
системи партійного навчан
ня,
лекційної пропаганди.
В системі політосвіти вив
чаються матеріали
XXVI
з'їзду К П Р С .
Систематично проводять
ся політінформації і бесі
ди серед студентів з пи
тань політики К П Р С , для
студентів першого і дру
гого курсів створені лекто

рії з проблем соціалістич
ного способу життя.
Успішно такий лекторій
працює на інженернобудівельному факультеті.
Активізувалася
масовополітична робота в гурто
житках, де частіше стали
проводитися тематичні ве
чори, вечори
запитань і
відповідей.
Все частіше перед студен
тами виступають керівники
партійних і радянських ор
ганів області і міста, пра
цівники суду і прокуратури,
провідні вчені інституту.
Силами
професорськовикладацького складу
ті
льки за шість місяців цьо
го року прочитано
понад
дві тисячі лекцій перед сту
дентами, трудівниками об
ласті, міста.
Активніше
проводиться
робота з військово - патріо
тичного і
інтернаціональ
ного виховання. Стало тра
дицією проводити в групах,
на курсах і факультетах
зустрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної війни і
Радянської Армії, старими
більшовиками,
ветерана
ми праці, знатними людьми,
провідними вченими.
Велике виховне значення
має
традиційний легкоат
летичний меморіал, присвя
чений Лялі Ратушній, мі
тинги і вечори - зустрічі з
іноземними студентами.
Основною формою
тру
дового виховання є участь
членів колективу в благо
устрої території інституту,
всіх учбових приміщень, л а
бораторій,
ремонт
буді
вель і гуртожитків, участь
в будівельних і сільськогос
подарських загонах.
В цьому році
двадцять
загонів освоїли 2,6
млн.
крб. капіталовкладень, на
дали суттєву допомогу при
збиранні врожаю. Всі ос
новні об'єкти інституту бу
дуються з участю студен
тського
будівельного за
гону.
Не менш важливим
ас
пектом виховання є орга
нізація відпочинку і
доз
вілля. Партійний
комітет,
громадські організації про
вели роботу по
налагод
женню діяльності клубу ін
ституту і
його художніх
колективів.
Танцювальна
група і вокально - інстру'
ментальний ансамбль зай
няли перше місце в огляді
художньої
самодіяльності
області.
Змістовнішою стає робо
та студентських клубів —
кафе, агітбригад
факуль
тетів. Більш ціленаправлено
проводяться «вогники»,, ве
чори відпочинку, фестивалі
і конкурси художньої са
модіяльності.
Протягом
цього
року
партійний
комітет
тричі
обговорював роботу серед
іноземних студентів. В цьо
му напрямку потрібно ще
багато зробити,
оскільки
ще немає достатнього дос
віду роботи з цією катего
рією студентів.
Велика і
відповідальна
роль в організації і про
веденні ідеологічної робо
ти належить кафедрам сус
пільних наук. Але до цьо
го часу вони не виробили
належних заходів по зав
даннях, які поставлені на

На енергетичному факультеті Євген Яворовський зраз
ково виконує обов’язки старости групи. Ц е
не зава
жає йому відмінно вчитися, брати активну участь в
науковій роботі.
На знімку: Є. Яворовський.
Фото О . Суворова.

С т у д е н т и про

кн и гу

„ С п о г а д ів "
«Мала земля», «Відрод
ження», «Цілина» і нещо
давно надруковані в «Н овом мире» «Спогади» Л . І.
Брежнєва («Життя но за
водському гудку», «Почут
тя Батьківщини»)
склада
ють одну автобіографічну
розповідь де через індиві
дуальну долю всебічно про
являється
доля мільйонів
людей. А ЯКЩО в ИДІЛИТИ
головну тему цих книг, то
нею буде народність і пар
тійність, відданість країні,
партії, справі,
якій слу
жиш.
Зараз у виробничих ко
лективах, в установах і за
кладах, серед учнів і сту
дентів
йде
обговорення
«Спогадів» Л . І. Брежнє
ва.
Проходить
обговорення
нової книги і в нашому ін
ституті. На зборах груп і
факультетів юнаки і дів
чата на конкретних прик
ладах вчаться любити пра
цю, бути відданими справі
партії, любити с е о ю Бать
ківщину, бути патріотами
і інтернаціоналістами.
Широке вивчення книг
Л . І. Брежнєва проводить
кафедра наукового кому
нізму. Прані Л . І. Брежнє
ва, видатного теоретика на
укового
комунізму, борця
за мир, є рекомендованою
літературою до всіх лек
цій і Семінарських занять в
курсі наукового комунізму,
а окремі п и тання виносять
ся на доповіді і реферати.
Днями на всіх факуль
тетах
інституту заслухо
вувалися реферати на те
ми партійного і інтернаціо
нального виховання радян
ської молоді на прикладах
книги Л .
І.
Брежнєва
«Спогади». В них взяли
участь всі студенти п’ято
го курсу. Ось деякі відгу
ки на «Спогади» студентів
групи 2 ЕГІП-77.
— Мені близьким є те,
що Леонід Ілліч в молоді
роки хотів ввійти в життя
як творець, а не як спо
глядач, що в ньому і по
цей день зберігається ком

сомольське
завзяття
тих
пам’ятних літ, — сказав
студент С. Грушко.
С. Блокіну, А. Коряку,
М . Кулику запам’яталося
ставлення Л . І. Брежнєва
до своїх
батьків, де він
розповідає про свого діда
старого робітника Дениса
Мазалова,
«небагатослів
ного, справжнього російсь
кого
майсторового»,
про
батька, Іллю Яковича, який
прийшов на Дніпровський
завод з Курської губернії
—корінного пролетарів, ме
талурга.
— Книга Л . І. Брежнєва
«Спогади»
знайшла шлях
до сердець мільйонів
чи
тачів, захоплює
кожного,
хто хоче глибше взнати
природу і характер радян
ської людини, — говорить
студент А . Паньковський.
Студента Т. Подолена за
хоплює те місце в книзі, де
Л . І. Брежнєв з особли
вою вдячністю і чуйністю
пише про своїх наставників
і вчителів, про них людей,
які допомагали йому, ви
ховали
його.
Студенту
С. Коляді подобається в
характері Л . І. Брежнєва
його працелюбність
і на
полегливість — Леонід Іл
ліч досяг всього в житті
сам, своєю працею.
В книзі «Спогади» Л . І.
Брежнєв пише, як він жив
і виховувався в робітничій
сім’ї. Вчився
Леонід Іл
ліч відмінно. Ц е для нас
великий приклад, — д і
ляться своїми враженнями
студенти
С.
Євдокимов,
Л . Славка, І. Солоненко,
В. Костик.
Студенти нашого інститу
ту вдячні Л . І. Брежнєву,
за його невтомну турботу
за мир.
«Спогади» в і д з н а ч е н і
особливою увагою до ідей
них і духовних витоків на
шого суспільства, до ро
боти, яка завжди залиша
ється
першочерговим зав
данням рідної Комуністич
ної партії.

зборах завідуючих кафед
рами в Москві і Севасто
полі.
В
інституті функціонує
лабораторія
соціологічних
досліджень, але поки ще в
повній мірі неможливо ско
ристатися її рекомендація
ми для підвищення якості
виховної роботи і навчаль
ного процесу.
Серйозні упущення є в
трудовому вихованні
сту
дентства. З великим бажан
ням їдуть будівельні заго
ни в Тюмень, на
«вигідні»
об'єкти в області, але ор
ганізувати загін на внутрівузівське
будівництво,
на ремонтні роботи,
на

спорудження бази
відпо
чинку досить важко. Спра
ва в тому, що в
основу
ставиться заробіток. Н еза
довільна виховна робота
призводить до проявів мі
щанства, заробітчанства.
Виховання людини, від
даної
справі
комунізму,
активного борця за кому
ністичні
ідеали,
людини
високих моральних якостей,
патріота і інтернаціоналіс
та,
знаючого і вміючого
спеціаліста своєї справи —
ось наше центральне зав
дання.
І. М Е Л Ь Н И К ,
секретар парткому ін
ституту.

В. О С ІП Ч У К .

2 стор.

11 грудня 1981 року.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

ЗДРУЖИЛИСЯ В ПРАЦІ
Рік, що закінчується був
засушливим для багатьох ра
йонів нашої країни. В та
ких умовах особливо важ 
ливо було зібрати урожай
зерна, овочів і фруктів без
втрат. На допомогу колгосп
никам прийшли робітники і
студенти. З студентів дру
гого
і третього
курсів
Ф АОТу і РТФ нашого інсти
туту було сформовано сільгоспзагін, який був направ
лений
в село Федорівну
на збирання яблук.
Денна норма на одну
людину становила 400 кіло
грамів. Важкими виявилися
перші дні. Не все ще бу
ло налагоджено з нашим
побутом, харчуванням. Але
це не заважало тим, хто
дійсно хотів працювати. З
перших днів добре трудили
ся студенти другого курсу
Біліченко, Копилов, Бєлов,
Олійник та інші.

Третій курс, який вже
мав певний досвід роботи
на селі, не тільки добре пра
цював, але показав, як по
трібно дружити, зміцнюва
ти студентський колектив.
В результаті перше місце
в соцзмаганні зайняла гру
па 2ЕОМ-79. А студенти Андрощук,
Богатко Г., Бутькевич А ., Контратенко О.
виконали щоденну норму на
П О — 150 процентів.
Вміють наші товариші і
відпочивати, 3 числа сту
дентів груп ІАТ-79, 2РК-79
і ЗРК-79 були організовані
команди для проведення за
сідань клубу веселих і ви
нахідливих, проводилися та
кож дискотеки, перегляд кі
нофільмів. Проводили с я
спортивні ігри і змагання.
Враховуючи напруженість
міжнародного
становища
було прийняте рішення один
день попрацювати у фонд

СПОРТ
ПІД КІНЕЦЬ СЕЗОНУ
Закінчилися змагання на
першість
о б л ар д и С Д С Т
«Буревісник»
по футболу.
Цим
матчем
завершився
футбольний сезон 1981 ро
ку.
Від нашого інституту в
змаганнях брали участь три
команди. Змагання прохо
дили в два кола. В пер
шому колі першість зайня
ла перша команда В П І, але
в другому колі вона про
грала другій команді нашо
го інституту і в результа
ті зайняла третє місце,
пропустивши вперед першу
команду педагогічного
ін
ституту і другу команду
В П І.
Добрі спортивні резуль
тати і підготовку показали
студенти
В.
Литвишок,
М . Цуркай, М .
Терехов,
Г. Лихачов та інші. А та

кі студенти-спортсмени, як
В. Курнаєв, М. Ящук —
енергофак, Вдовиченко —
(М БФ) недобросовісно від
неслися до змагань, були
випадки невиходу їх на
тренування і ігри.
Нещодавно пройшли збо
ри футбольної команди, де
були зроблені критичні за
уваження на адресу фут
болістів з боку завідую
чого кафедрою фізвиховання і спортклубу, а також
були висловлені побажан
ня щодо підвищення спор
тивних результатів в на
ступному спортивному се
зоні.
Футболісти інституту об
рали капітана і комсорга
команди, і взяли соціаліс
тичні зобов’язання на но
вий футбольний сезон.
В. КОВТАНЮ К.

Щ е один успіх
22—23 листопада 1981 ро- спортивних клубів
ВУЗів
ку в місті Полтаві відбув- У Р С Р з волейболу серед
ся другий тур першої групи жіїночих команд.

Усунути недоліки
За останні роки наш ін
ститут значно зміцнив і роз
ширив свою матеріально-тех
нічну базу, стали до ладу
нові навчальні корпуси, ла
бораторії, кабінети. І
це
закономірно, адже політех
нічний інститут повинен ві
діграти важливу роль в під
готовці висококваліфікова них спеціалістів для народ
ного господарства, які по
винні йти в авангарді нау
ково-технічного прогресу.
В цьому році відкрив свої
двері
новий
навчальний
корпус інженерно - будіве
льного факультету. Просто
рі аудиторії і лекційні зали,
лабораторії і підсобні при
міщення значно розширили
матеріально - технічну базу
навчального процесу.
Але багато незручностей,
як для викладачів, так і
студентів, є ще тут. В дея
ких аудиторіях не вистачає
стільців, дошки зроблені з
матеріалу, по якому незруч
но писати крейдою.

В зимовий період погано
опалюються аудиторії, в них
холодно. У гардеробі і ве
стибюлі немає дзеркал, де
студенти і викладачі перед
заняттями змогли б привес
ти себе в належний вигляд.
Так як багато викладачів
інституту проводять заняття
в корпусі ІБФ з кафедр, які
знаходяться в навчальних
корпусах № 1, № 2, то для
них потрібно створити кім
нату, де вони зможуть від
почити, залишити свої речі,
тощо.
Слід подбати і про боро
тьбу з шумом. А для цього
швидше необхідно висади
ти дерева і кущі перед кор
пусом, які зніматимуть час
тину шумів, а також, по
ставити перед міськвиконко
мом і радою народних де
путатів питання про обме
ження руху транспорту по
цій вулиці.
3. М А Л О Н ІЗ ГУ Р Е Ц Ь К И Й .

миру.
Зараз ми навчаємося.
І
те загартування, дружба,
яку ми зміцнили на сіль
ськогосподарських роботах,
допомагають нам як в нав
чанні,
так і
в
час
дозвілля. Ми краще пізна
ли один одного, знайшли
щирих,
відданих
друзів.
Швидко минає день за
днем, не за горами наступ
не студентське літо.
Вже
тепер ми до нього готуємо
ся, виношуємо нові плани.
Думається, що було
б
правильно,
аби
комітет
комсомолу інституту,
фа
культетські
комсомольські
бюро, ГОТУЮЧИСЬ до третього, трудового семестру бі
льше уваги приділяли
не
лише вивченню студентами
будівельних професій, але
навчали їх змістовно від
почивати, активніше вклю
чатися в громадську робо
ту.

Звання комуніста, як відомо дає
лише одну перевагу — бути завж
ди там, де важче, показувати зраз
ки сумлінного ставлення до справи.
Д л я студента найперший обов'я
зок сумлінно вчитися. А тому член
КПРС
Наталія Перевертень
вчи
ться
лише на «відмінно», показує
приклад у громадській роботі.

СПОРТ
В боротьбі з най сильні
шими студентськими коман
дами України волейболіст
ки нашого
інституту за
воювали шосте місце, що
треба визнати за успіх.
В команді особливо від
значились Литвін Л . — І
курс, Михо Є. — III курс,

Дубовик та інші.
Більша частина гравців
збірної команди нашого ін
ституту укомплектов а н а
студентами
енергетичного
факультету.
Ю. О РМ ІЗО В ,
студент енергетичного
факультету.

УСПІХИ ГАНДБОЛІСТІВ
Молодіжні ігри У Р С Р —
важливий етап росту спор
тивної майстерності. Збір
на команда по гандболу
Вінницької
області,
до
складу якої в основному,
входять студенти ВП І,
прийняла участь в фіналі
молодіжних
ігор України
в місті Харкові.
В одну підгрупу потра
пили команди Криму, Мико
лаївської та Вінницької об
ластей. Попередні ігри по
казали, що спортивна май
стерність студентів
ВПІ
значно вища, ніж у супер
ників.
Фізична підготовка кожного гандболіста досить ви
сока, що дозволяє йому ді
яти ефективніше. Подальші
ігри продемонструв а л и

впевнену дію команди.
Програвши команді Запо
ріжжя, в якій грало 4 май
стри
спорту,
спортсмени
Вінницької області обіграли
сильні колективи Дніпропет
ровської (43:41), Львівської
(38:17), областей і поступив
шись команді Х а р к о в а
(19:20) зайняли 7 місце се
ред 24 збірних команд об
ластей У Р С Р .
Одностайну думку спеціа
лістів висловив заслужений
тренер У Р С Р , суддя міжна
родної категорії М. 3. Липов (м. Львів), підкреслив
ши, майстерність студент
ської команди Вінниччини,
а такі гравці, як К. Ткаченко, Ю . Левченко, В. М і
цях, В. Некрашевич — ви
росли в класних гравців і

ПЛАНИ ТАНЦЮВАЛЬНОГО
Учасники ансамблю
на
родного танцю, запам’ята
ють те чудове літо,
про
ведене на берегах Півден
ного Бугу, повне чаруючої
романтики, щедрого сонця,
тепла, ліс, наповнений ще
бетанням пташок і гудінням
бджіл, повні корзинки гри
бів і полуниць, грозові до
щі.
П ам ’ятні
теплі вечори,
проведені з піснею
біля
вогнища, «острів кохання»,
який неначе виріс з бірю
зової глибини річки, почут
тя радості від казкового
зближення з природою.
Добре сплановані і чітко
організовані дні тренувань
і відпочинку викладачами
кафедри фізичного вихован
ня допомогли нам відчути
радість праці, радість піз
нати природу рідного краю.
З великою вдячністю ми
згадуємо завідуючого
ка
федрою фізвиховання Я. І.
Кулика, який разом з керів
ництвом інституту доклав
багато зусиль, щоб наш від
починок
зробити змістов

ним, цікавим.
Перед танцювальним ан
самблем
інституту стоять
великі завдання. Плануємо
краще, ніж в минулому ро
ці, виступити на міському
огляді самодіяльних тан
цювальних колективів, по
ставити
нові танцювальні
номери, створити в ансамб
лі таку дружню, доброзич
ливу атмосферу, при якій
кожен вболівав би за спра
ви колективу, як за
свої
власні.
Перед ансамблем стоять
ряд проблем, які зв’язані з
його ростом. Це перш за
все, велика різниця в рівні
підготовки
між учасника
ми, які прийшли вчора
і
тими, хто прийде завтра.
Тому користуючись випа
дком, звертаюся до студен
тів 1—2 курсів, до
всіх
тих, хто бажає танцюва
ти:
— Друзі,
труднощі
є
скрізь, у нас їх не менше,
але радість і задоволення,
яке приносять заняття тан
цями, можна порівняти, х і

Вирішила стати комуністом і Л ю 
ба Дементьєва. Вона вже кандидат
в члени К П Р С , редактор «комсомоль
ського прожектора» виконує інші
громадські доручення, а головне —
відмінниця навчання.
На знімку: студентки інженернобудівельного
факультету Наталія
Перевертень та Л ю ба Дементьєва.

СПОРТ
можуть успішно виступати
в командах майстрів.
Гандболісти В П І зробили
немало та справ у команді
ще багато а в майбутньому
буде ще більше. Учасники
команди
прийняли рішен
ня: ні одного відстаючого
в команді! Тому сьогодні
серйозно працюють над не

Срібні

доліками в навчанні.
Обласна федерація ганд
болу вітає гандболістів з
заслуженим успіхом у спор
ті і бажає їм успішного нав
чання.
М. П ЕТ РЕН К О ,
голова обласної федера
ції гандболу.

призери

Нещодавно
закінчилась
першість між відомствами
області з волейболу серед
чоловічих і жіночих команд.
Збірні команди
СДСТ
«Буревісник» з волейболу
були укомплектовані, в ос
новному, гравцями нашого
інституту. Чоловіча коман
да В П І в гострій бороть
бі за перше місце поступи
лась команді Вінницького
гарнізону і
посіла друге
місце.
Відзначились гравці чоло
вічої команди. Це, насампе
ред, граючий тренер м. с.
С Р С Р В. Пастушенко, Є. Белі-к, В. Ільченко, О. Матвіенко, С. Поблоцький, А. Шепетко. А підготував команду

до змагань О. М. Зміевський.
Жіноча волейбольна ко
манда
також
виступила
вдало, але в фіналі програ
ла команді «Колос» і зайня
ла друге місце. Багато сил
і вміння доклали студентки
нашого інституту О . Михо,
Н. Дубовик, Л . Литвин,
Л . Данилюк, а також, сту 
денти педінституту Т. Васяк
і Т. Гончаренко. Підготував
команду І. П . Рудой.
Хочеться побажати жіно
чій і чоловічій, командам во
лейболістів, щоб в наступно
му році вони завоювали
чемпіонські звання.
В. К О В А Л Ь СЬ К И Й ,
ст. викладач кафедри
фізвиховання.

ба що з переможною мит
тю спортсмена. Не бійтесь
труднощів, приєднуйтесь до
мистецтва танцю. Ми чекає
мо на вас в ансамблі.
Основне наше завдання—
підготувати свою концерт
ну програму з 14— 15 но
мерів, щоб ми змогли до
стойно представити свій ін-

ститут. Наша ціль — доби
тися звання народного ко
лективу. Це нелегко,
але,
думаю, з нашим керівником
заслуженим діячем культути Д . Й . Рахманом
такі
плани нам під силу.

КЛУБ
В студентському
клубікафе «Айвенго»
відбувся
вечір зустрічі з клубом са
модіяльної пісні міста Він
ниці. Клуб був організова
ний в 1979 році. - Цікаву
програму про історію ство
рення клубів самодіяльної
пісні розповіли організато
ри вечора.
Як нам стало відомо, ще
три роки тому по всій кра
їні
нараховувалося
біля
ста таких клубів, а
вже
через рік їх число подво
їлося.
Клуб любителів самодія
льної пісні відвідують люди
різних професій, люди, чиї
інтереси співпали, кому по
добається пісня і хто має
бажання приносити радість
Іншим людям.

К АРНАУТ,
член ради ансамблю.

П ІС Н І
На вечорі виступили лі
кар - психіатр,
ведучий
клубу самодіяльної
пісні
А. Вієвський. Зі своїми но
вими піснями виступив спі
вробітник кафедри
вищої
математики А. Секретарьов
і художник В. Байрак.
Разом
з
виконавцями
клубу самодіяльної пісні ви
ступили студенти факульте
ту автоматики і обчислю
вальної техніки.
П о закінченню показового
виступу клубу самодіяльної
пісні учасникам вечора б у
ла запропонована дискоте
ка.
В. Ч ЕП У Р Н И Й ,
студент Ф АОТу.
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ДО 75-РІЧЧЯ З ДНЯ
ТОВАРИША
Л. І

НАРОДЖЕННЯ
БРЕЖНЄВА.

ПІВИЩУВАТИРОЛЬНАСТАВНИКА
На кафедрі обчислюва
льної техніки проводиться
робота
з наставниками
академічних груп. В цьо
му році кафедрі
випала
одна з складних ділянок
роботb — перший
курс.
Д о цієї категорії студен
тів висуваються особливі
вимоги. І це не випадко
во. Від того,
як будуть
закладені
основи знань
студентів, як ми їх навчи
мо
вчитися і працювати
самостійно,
брати участь
в громадському житті, за
лежать їх успіхи в нав
чанні,
громадсько-корис
ній роботі
Комуністи
і керівницт
во кафедри
приділяють
велику
увагу
підбору
Ректорат п а р т і й н а
профсоюзна та комсомоль
ська організації В П І приді
ляють велику увагу інтер
національному
вихованню
студентів нашого інституту,
проводять
багатопланову
виховну роботу серед ра
дянських та іноземних сту
дентів, допомагають
роз
витку інтернаціональн о ї
дружби.
Підтвердженням
служить проведення мітин
гів, присвячених національ
ним святам
зарубіжних
країн, конкурсів політич
ної пісні, в яких беруть ак
тивну участь іноземні сту
денти, дружніх зустрічей з
ветеранами Великої
Віт
чизняної війни.
Одна з таких дружніх зу
стрічей відбулась нещодав
но з делегацію іноземних
студентів нашого інституту і
- учнями
Т ул ьчи н ського
культосвітнього училища.
По ініціативі
комсомо
льської організації В П І і
культосвітнього училища в
місто Тульчин була запро
шена
делегація іноземних
студентів. Наші іноземні то
вариші активно відгукну
лися на це запрошення.
На протязі всієї дороги
Одного разу в розмові з
викладачем я почув нарікан
ня: «Н у й студент тепер
пішов! Н а лекціях шум,
погляд відсутній,
займа
ються побічними справами.
Перед
ними доцент, а з
їх боку ніякої тобі поваги».
Висновок був таким: «П о
гано в нас ще проявляють
турботу про авторитет ви
кладача».
Разом з тим на зборах,
нарадах чуєш, що автори
тет викладача зміцнюють,
захищають, підвищують. І
мова ведеться так, що тур
бота про авторитет справа
когось іншого, а не самого
викладача. Інколи лектор
може раптом
поскаржити
ся в деканат: «Не слуха
ють мене ваші студенти,
погано готуються до мо
го
предмету.
Вживайте,
будь
ласка, заходів». І
вживають. Деканат має не
малий арсенал засобів для
цього....
Лектор зі свого боку пі

кадрів,
які
виконують ня в вузі, з прийомами і
функції
наставників. На методами
розумової пра
кафедрі нині сім наставни ці, організацією самостій
ків. В їх числі досвідчені ної роботи.
Наставники
обговорили
і знаючі викладачі: О. Д .
комплексні пла
Плоїтников, А. М . Петух, особисті
проведення
Б. Я- Ліхтциндер, О. В. ни студентів,
Оводенко,
В . К . Задополітінформацій, культур
рожний,
М . А . Очкуров но-масових заходів. Вели
і А . В. Силагін.
ку увагу наставники при
За минулий період на діляють
підведенню під
сесії,
підготовці
ставники
звітували про сумків
свою
роботу на зборах до екзаменів. Окремо ста
партгрупи і засіданні ка виться питання про орга
федри. Перш за все були нізацію
допомоги інозем
розглянуті 5 затверджені
ним студентам.
робочі плани, в які вклю
Наставники
кафедри
чено
актуальні
заходи обчислювальної т е х н і к и
для
першокурсників. Се успішно
виконують свої
ред
них
ознайомлення обов'язки. Робота настав
студентів з харкатером і ників розпочалася знайом
особливостями) їх навчан ством з групою, з обгово

рення результатів атеста
ції.
В групах відбулися ком
сомольські збори, де роз
глядалися
причини
неатестації окремих студен
тів. Приняті
заходи для
надання допомоги відста
ючим.
Велику виховну роботу
проводять наставники ка
федри
обчи сл ю вал ьн о ї техніки. Вони нагро
м амили
чималий досвід
роботи з студентами, який
необхідно поширювати.

свято ДРУЖБИ

до ветеранів Великої Віт
чизняної
війни викладач
культосвітнього
училища
Почтар А. К. Він закликав
до згуртованості борців за
мир, за солідарність наро
дів всього світу, за актив
ність боротьби проти гон
ки озброєння.
Як почесну естафету ве
теранів
підхопив
своїм
виступом молодий в о їн Ра
дянської
Армії Здольник
Г. П ., гнівно осудивши під
ступи реакційних
к іл в
розпалюванні гонки озброєн
ня, викрив всю брудну по
літику
американського ім
періалізму. З промовою від
делегації іноземних студен
тів виступив Харді Касадо
Віргінія з Куби і студент
Хорхе Гереро Д е Лос Сан
тос. Вони подякували за
теплий прийом і виразили
свій протест паліям війни,
закликали
боротися
за
мир на всій планеті.
Після мітингу відбувся
концерт, в
якому
взяли
участь колективи народно
го і бального танцю, хор
училища, вокально - інстру
ментальний ансамбль.
І. Д О Р О Х О В ,
член комітету комсомолу.

проходила цікава бесіда про
нашу країну, Вінницю, Т у 
льчинський район. Не обі
йшлась подорож без Інтер
національ н и х п і с е н ь ,
які так дружно і весело під
хопили всі студенти.
Н а межі Тульчинського
району всіх приємно
вра
зила раптова зупинка. Н а 
шу делегацію радо зустрі
ли з традиційним хлібом і
сіллю.
Група дівчат в святково
му українському національ
ному одязі зустріла
нас
на Тульчинській землі. А
по дорозі в місто нас чека
ла цікава розповідь учи
теля училища Сивак С . С.
про
історично - політичні
події, що відбулися в цьо
му районі. В екскурсантів
з’явилось багато запитань.
Ми здійснили невелику
автобусну
екскурсію
по
вулицях і
під’їхали
до
краєзнавчого
музею,
де
змогли познайомитися бли
жче з історією міста. З ве
ликою
увагою студенти

слухали розповідь про пе
ребування В. В. Суворова на
Тульчинській землі. Під кі
нець екскурсії іноземні сту
денти залишили свої під
писи в книзі почесних від
відувачів.
В районному будинку ку
льтури, до якого ми під’ї 
хали через деякий час, нас
же чекали Представники
партійної,
комсомольської,
профспілкової
організацій
училища. П р е д с т а в н и к и
училища вручили іноземним
студентам значки з ембле
мою міста.
Після цього зал будинку
культури зустрів нас бурх
ливими
оплесками, закли
ками: «Дружба! Мир
на
вік!».
Ведуча
вечора-мітинга
Радаєва Л . А. тепло приві
тала нашу делегацію й
представила гостей учасни
кам мітинга. В урочистій
обстановці всі присутні
в
залі підхопили «Гімн демо
кратичної молоді».
Мітинг відкрив зверненням

О.

АЗАРОВ,

партгрупорг
кафедри
обчислювальної
тех
ніки.

В СТ У Д ЕН Т С Ь К ІЙ А У Д И Т О Р ІЇ

АВТОРИТЕТ
діймає свій
«авторитет».
Пропускають лекції;? Зни
жуй оцінку на екзаменах.
Розмовляють? Геть з ауди
торії!
А чи може бути задоволе
ний викладач, якщо знає,
що на його лекції прихо
дять тільки для того, щоб
уникнути неприємностей у
майбутньому?
Природно, що авторитет
підпірками не підтримаєш.
Звичайно, якщо лектор чи
тає свій предмет нецікаво,
слово в слово з тексту (на
віть, якщо він схвалений
кафедрою), то такому ви
кладачу систематично «зби
рають» аудиторію.
Нерідко гарантію непо
рушності авторитету викла
дач вбачає в суворому до
держанні
відстані
між
старшими і молодшими за

званням і посадою. Часто
ця відстань досягає такого
розміру, що ті, хто стоять
по різні її боки, не розумі
ють і не хочуть розуміти
один одного.
Звичайно, ніхто не від
стоює панібратських відно
син з студентами, але високомірність,
поблажливе
ставлення до студента не
допустимі. Викладач своїм
довір'ям і повагою викличе
таке ж відношення з боку
студентів.
Потрібно сказати, що ав
торитет викладача знаходи
ться в залежності від йо
го
ставлення до студен
тів. Не встояв, наприклад,
викладач перед спокусою
одержати насолоду помсти
на екзаменах, поставив двій
ку студенту, який заважав
йому працювати на лекціях

— поплатиться дорогою,, ці
ною, своїм авторитетом.
Необхідно володіти висо
кою культурою, щоб разом
з своїми учнями розділити
радість успіхів, щиро зіз
натися, що ти чогось
не
знаєш, визнати свою помил
ку.
Не таємниця, що підви
щують
авторитет офіційне
звання, посада, сповнені де
якої
таємничості для мо
лодої
людини слова «до
цент», «професор». Тому не
обхідно нам, викладачам,
виправдати це довір'я, при
вести у відповідність дві
форми авторитету: зовніш
ній і внутрішній.
Делікатна це справа —
авторитет. Найменша
не
зграбність грубі дії, і вщент
летить все, що створюва
лось роками.
В. О С ІП Ч У К ,
викладач кафедри нау
кового комунізму.

Генеральний секретар Ц К К П Р С ,
Верховної Ради С Р С Р Леонід

Голова Президії
Ілліч Брежнєв.

(Фотохроніка ТАРС — РАТАУ).

ЧИТАЦЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ
Н ещ одавн о п'ятикурсники факультету автоматики
і обчислювальної
техніки
провели читацьку конферен
цію по книзі Леоніда Іллі
ча Брежнєва
«Спогади».
Цей біографічний твір роз
криває моральні
витоки
життя і діяльності автора
книг «Мала земля», «В ід
родження», і «Цілина».
Студент А.
Каправчук
(4-АТ-77) підкреслив, що в
«Спогадах» ми знаходимо
яскравий приклад успішно
го поєднання навчання і ве
ликої громадської, партій
ної роботи (студент і одно
часно секретар
парткому
інституту, директор Дніпродзержинського металургій
ного технікуму і т. д.).
Особливо теплим і щирим
був виступ Г.
Молодової
(2-ЕОМ -77). Вона говорила
про любов до Батьківщини,
про те глибоке патріотичне
і в той же час інтернаціо
нальне почуття, яке вирос
тає з революційних тради
цій робітничого класу, з то
го ідейного початку держав
ного і суспільного
життя,
яке складає сутність, ядро
соціалізму.

МИ-ЗА

Всіх присутніх схвилював
виступ студента А. Сухарева (З-ЕОМ -77). Він зумів
знайти близькі
кожному
слова про святий обов'язок
захисту
нашої
Вітчизни,
про неухильний потяг ра
дянських
людей до миру.
На конференції були при
сутні
декан
факультету
т. В. М . Лисогор, куратори
груп.
Ведучий
куратор
групи В. М . Погосян відзна
чив, що доля Л . І. Брежнє
ва нерозривно пов'язана з
великою історією радянсь
кого народу, він зупинився
на тих словах Леоніда Іллі
ча, де сказано про те, що
з покоління
революційних
борців, будівничих перших
п'ятирічок, воїнів
Великої
Вітчизняної війни виросла
достойна зміна. І тепер зав
дання величезних маштабів
ми можемо доручити ком
сомолу, всім молодим лю
дям Радянської
країни.
Молодь росте переконаною
в ідеалах комунізму, віддана
справі великого
Леніна,
Великого Жовтня.
Л. С ІВ А Ч Е Н К О ,
студентка 1 ЕОМ-77.

ДИСКОТЕКУ

Нещодавно в кафе заво
ду «Термінал» проводився
вечір відпочинку, на який
були запрошені
студенти
нашого інституту, іноземні
студенти і гості з підпри
ємств міста. Юнаки і дівча
та з країн Латинської Аме
рики почували себе легко і
невимущено в дружній ат
мосфері, яка панувала
в
кафе.
Цікаво і змістовно прохо
дила дискотека. її учасни
ки познайомилися з інстру
ментальними
ансамблями.
Багато цікавого
розповів
дискжокей клубу, який не
щодавно повернувся з по
їздки по Прибалтиці.
Окремо хочеться сказати
про підготовку і оформлен
ня дискотеки. Різнобарвні,
немов танцюючі, світлотіні
придавали залу чарівності
і оригінальності. За корот
кий час не знайомі раніше
люди, стали вести себе не
вимушено, активно
брати
участь в розважальній про
грамі.
Варто сказати і про вда

ло підібрані фільми і слай
ди, які сподобалися відпо
чиваючим.
Хочеться, щоб на таких
зустрічах,
і в організації
проведення подібних дис
котек брало участь більше
студентів.
Всім буде цікаво послу
хати розповідь
іноземних
студентів про їх
країну,
познайомитися з їх націона
льною культурою, музикою.
Нашим інституським клубам-кафе варто було дещо
започити в організації і про
веденні вечорів в клубі-кафе
«Термінал», в оформленні
залу, в складанні цікавих
і захоплючих програм.
Хочеться підтримувати і
зміцнювати дружні зв'язки
з дисоклубом «Терміналу»,
проводити спільні
вечори,
обмінюватися новою інфор
мацією.
Дискотеки є доброю фор
мою відпочинку студентів,
ми за їх проведення.
О. М А Л ІМ О Н .
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ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И

ПОРАДИ

НАШ І ВІДМІННИКИ

СТУДЕНТАМ

ВАШ ДРУГ КОНСПЕКТ
Якщо ви уважно слухаєте
викладача на лекціях і кон_
спектуєте, то вам буде лег
ко готуватись до
заліків,
екзамену. А ле буває і поіншому.
Ви слухали лекцію по іс
торії КПРС і не
законс
пектували думки викладача,
тому що сподівалися на па
м ’ ять. А готуючись удома
по
підручнику, перекона.
лись, що викладач говорив
на лекц ії набагато гр о с ті
т е , ніж
надруковано в
книжці. Із-за цього зіп су
вався настрій і починаєте
шкодувати, що не записали
хоча коротко лекцію в ін
ституті. І тепер ось самос
тійно працюєте над
під
ручником, шукаючи голов
ні думки, ід е ї, конспектує
те своїми словами.

Викладач, прийшов
до
вас, студентів, на лекцію ,
намагався як можна цікаві
ше викласти новий м ате р і
ал, сказав немало додатко
вого, чого не знайдеш
у
підручнику.
Вам було все зрозум іло
і цікаво, коли він розпо
відав і ви вирішили, що
таке не забудеться. А ле гам ’ ять «підвела», тому
що
все запам’ ятати не можливо.
При вивченні курсу істо рії
КПРС
викладач
говорив
вам, які праці В. І. Леніна
треба
законспектувати,
щоб глибше знати
тему.
Коли ви тільки
починаєте
вивчати цей
предм ет, то
конспектувати важко. Кіль
ка разів перечитуєте пра
цю В. І. Леніна і не можете
вловити головні думки. А

року.

На відділенні автомобілі і автомобільне
господарство машинобудівельного
факу
льтету навчається
немало відмінників і
активістів громадського життя факульте
ту та інституту.

коли законспектуєте, то з
трудом зітхаєте, що довго
прийшлось читати перш од
ж ерела і писати
в зошит.
Пройде час, ви навчитесь
конспектувати
перш одж е
рела швидше.
Головне —
робіть це самостійно, не
беріть конспект у товари
ша, тому що кожен пише
своїми словами, а з свого
зошита вчити легш е.
Це
стосується не тільки історії
КПРС, але і інших предм е
тів, наукового ком унізм у,
політекономії, діалектично
го та історичного матеріаалізм у.
Прави л ь н е
ж
конспектування
навчи т ь
вас
мислити,
працювати
над книгою,
а це
дуж е
знадобиться після закінчен
ня інституту.
Л. В А С Ю К О В А .

Група 1 А А Г -7 7. де старостою
Олек
сандр Р евусу є однією з кращих на фа
культеті і в цьому заслуга самого О . Р е •
вуса,
відмінника
навчання,
активіста,
комсомольцяш Він особистим
прикладом
мобілізує групу на
сумлінне
ставлення
до навчання, трудової дисципліни,
бере
участь в студентській
науковій роботі,
довгий час був членом профбюро інститу
ту.
На знімку :•
староста групи 1 А А Г -7 7
Олександр Ревус.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА Необдуманий крок
Танзіля ЗУ М А К У Л О В А .
Сьогодні я бачила
сльози джигіта.
Як жінка, він плакав,
скорботно й відкрито.
А всяк нарікав: «Не
годиться, не варто,
Як жінці чутливій,
мужчині ридати».
Щось трапилось, може?
Які є причини,
Щ о сльози гіркі
викликають в мужчини?
Хай шаблю загубить в
смертельнім бою —
Кинджалом помститься за
долю свою.
Коли ж його шабля
прониже наскрізь —
Хоробрий джигіт помирає
без сліз.
Але якщо друга образив
безвинно,
І вже не відродиться
дружба віднині,
І більше нема оправдань
перед ним...
Тоді напливають лиш
сльози в мужчин.
Переклад

Світлани СТАД Н И К .
Фоусат БАЛ К А Р О В А .
МОЇЙ П О Е З ІЇ
Довго йшла я до тебе,
Не боялась нічого,
Твоє ім'я високе
Я твердила вві сні.
Мабуть тому
Всі труднощі шляху
важкого.

Кафедра наукового кому
нізму розпочала серію те
матичних. вечорів в гурто
житку № 2, на яких викла
дачі відповідають на акту
альні питання, які ставлять
студенти.
Так, на вечорі запитань і
відповідей виступили декан
факультету Дівеєв Ю . М .,
доценти Бондар В. І. Ж уравльов Ф. М .,
викладачі
Ластовська Г. Й . Осіпчук
В. В.
Восени 1941 року в лісі
неподалік
від
«Вінниці
гітлерівці розпочали якусь
надзвичайно секретну опе
рацію.
М ісцевість
була
оточена колючим дротом.
Есесівці нікого не підпус
кали до лісу. Для навко
лишнього населення ввели
спеціальний режим, за най
менші порушення
якого
розстрілю вали. Місто і с у .
сідні села заповнили гес
тапівці, загони п о ліц ії.
А ле як не намагалися
фашисти
зберегти свою

Стали силою дужою
В гордій мені.
Я слова берегла,
Не розтратила їх
В суперечці пустій
Чи хвилинній мовчанці...
Я леліяла їх,
Я кувала свій вірш
Чистим пломенем серця—
Як личить горянці.
Переклад
Світлани СТА Д Н И К .
К О М СО М О Л
Сотни юных, отважных,
горячих сердец
Закалялись в боях и труде.
Комсомол! Т ы сегодня,
как прежде, боец,
В переди ты шагаешь
везде.
Т ы боролся за хлеб, и за
нефть, за металл,
С кулачьем воевал на
селе,
Молодую страну из
руин поднимал,
Строил новую жизнь на
земле.
А когда в сорок первом,
взорвав тишину,
Вдруг на землю
обрушился шквал,
Грудью встал комсомол
за родную страну,
И геройски ее защищал.
Но победа пришла, и
утихла гроза.
Т ы на труд, как на
битву, идешь.
И девиз твой: вперед! —

и ни шагу назад!
Ты позиций своих не
сдаешь
Шесть геройский наград
отличают твой путь.
Вечно юн, хоть уже
ветеран.,
Комсомол! Ты за дружбу,
за мир и за труд,
За союз молодежи всех
странЛ. ТИ ТАРЕН КО.
м р ія

Мов шеренги солдат,
урочисто —
Так тополі струнко
стоять.
Луки цвітом залиті,
барвисті —
Тут верби журливо
шумлять.
У дивний той гомін
вслухаюсь,
І серце тривожно щемить,
Пісні і сонцю всміхаюсь,
Д о тебе я лину в цю мить.
А десь над рікою - водою
Милуєшся дивом
ти теж,
Крокуєш легкою ХОДОЮ
Повз наш тополиний
кортеж.
І зустрічі день неминучий
Несеться на крилах до
нас.
Весняно-розквітлий,
жагучий
У дзвони ударить наш час.

якими труднощами розвит
ку народного господарства.
Багато питань були зв'я
зано безпосередньо з жит
тям студентів нашого інсти
туту. Як проводити
віль
ний час, як урізноманітнити
дозвілля? Багато
питань
задавали п'ятикурсники. їх
цікавив процес розподілу і
направлення на роботу.

ЖЕРТВА ФАШИЗМУ
таємницю, незабаром
п ід
пільникам і
партизанам
стало відомо, що під Він
ницею спорудж ується
за
лізобетонне підзем не лігво
для ставки Гітлера.
На
будівництво її оку
панти загнали радянських
військово-полонених, а та
кож
полонених
ін ш и х
країн: поляків, чехів, сло
ваків, норвежців. Сотні лю

двулично.
Взглянула правда ей в
упор,
Поблекли вдруг ее наряди.
Б ыл это жизни притвор.
Не ради мщенья, правди
ради.

В. КВІТН ЕВИ Й .

ВЕЧІР В ГУРТОЖИТКУ
Питання, які
цікавлять
студентів
найрізноманітні
ші. Це — міжнародне ста
новище С Р С Р та інших со
ціалістичних країн, питан
ня міжнародного
комуніс
тичного руху, теорії і прак
тики побудови комунізму в
країні, питання морального
виховання молоді, а також
проблеми, які зв'язані з де

«Бережи честь
з
моло
ду...» — наголошує
давня
житейська м удрість. В ній
С И Л А П РА В Д И
закладений великий зм іст.
Так, з молоду, з студенсьНеправда с правдой
кої лави людина
повинна
как-то раз
Увиделась на перекрестке. виховувати в собі чесність,
принциповість,
повинна
ІІІла правда просто, без
знати
і дотримуватися
прикрас,
А ложь была в нарядних правил і законів радянсь
кого способу життя.
блестках.
У правды жизнь вся на
Студенти нашого інститу
ту живуть розмаїтим, ціка
виду.
вим життям. Вони старанно
Всегда как есть сама
навчаються, вміють відпо .
собою.
Не скажет про свою беду чивати.
А ле бувають ще випад
Встревожена чужой
ки, коли на засіданні бюро
бедою.
ф акультетів
доводиться
А ложь в убранстве вся
розбирати страви з необ
была
думаними
проступками
В самих изысканных
студентів нашого інституту,
нарядах.
які ганьблять високе зван
Княжной среди людей
ня комсомольця, студента.
прошла
Днями, на бюро
маши
нобудівного
ф акультету
Даря улыбки, как
награды.
розглядалося питання про
те, як студент О.
Міщен«Чего ты ходить вот
ко 4ТМ-78 продавав джин
такой,
си по
спекультивній
ціні
Оделась бы ты
поприличней.
на центральному
колгосп
ному ринку. Там сп екулянСмотреть же нужно за
собой», —
та затримав наш
інститут
ський
оперативний
загін.
Ложь правде молвила

дей
щоденно гинули тут
від знущань, холоду і не
посильної праці.
І нарешті,
щоб замести
сліди,
фашисти
вчинили
страхітливий злочин: відра
зу (після завершення б удів
ництва вони
розстріляли
всіх зігнаних
сюди в'яз
нів — 14 тисяч чоловік.
Зелена алея в Коло-Михайлівці
веде
нині
до

Іван Є Н ІС Е Є В .

На такі вечори плануєть
ся запрошувати викладачів
інших профілів: технічного,
лікарів, викладачів
інших
інститутів, знатних людей.
По закінченні подібних ве
чорів будуть демонструва
тися короткометражні філь
ми, проводитися тематичні
дискотеки.
М. ІЛ ЬЧУК,
викладач наукового ко
мунізму.
братських м огил загиблих
і пам’ ятника жертвам ф а
шизму. Невідомі їх імена.
Та навіть безідленні вони
дорогі кожному з нас. Зі
всіх кінців країни прибува
ють сюди люди, щоб схи
лити голову перед святою
пам'яттю
полеглих у бо
ротьбі з ф аш изм ом синів
зем лі.

В . І. КРАВЧУК,
А. М. ПОДОЛИННИЙ.

Загальне обурення
вик
ликав
вчинок
студента
С.
Крупського
2ААГ-78,
який проходив
виробничу
практику в м .
Горькому,
скупляв там деф іцитні час
тини до автомобіля ГАЗ-24
і продавав їх в м. Вінниці.
Не менш
непродуманий
вчинок
зробив
студент
B. Базаліцький і
ААГ-78,
який купив золоті речі в
студента
третього
курсу
Ф А О Т у О. Дітчука
Рішенням бюро машино
будівельного
ф акультету
було винесено сурову д о 
гану із нанесенням в о б лі
кову картку О . М іщ анку,
C. Крупсьїкому, В. Базаліцьком у їх попереджено,
що при повторенні пору
шень вони будуть виклю
чені з рядів ВЛКСМ .
Всього один
н ео б дум а
ний крок, а які
наслідки.
Несуть моральну
відпові
дальність і колективи, де
виховуються
ці студенти.

А. ЦЕНДЕЛІН
студент МФ.

К РИ Л А Т І
ВИСЛОВИ
Крилатими
висловами
вважаються такі поширені
й загальновідомі елем ен
ти лексики та ф р азео ло гії
літературної мови, д ж ер е
ло яких може бути вста
новлене. Ось деякі з них.
Альма матер. У
пря
мому значенні вислів альма матер — мати-годувальниця. Так звичайно студ е н 
ти називали щ е за
часів
середньовіччя свій універ
ситет. У широкому значен
ні — місце, де хтось вихо
вується, навчається, здо б у
ває професійні навички.
Бути чи не бути. Слова
з монолога Гамлета, героя
тр аге д ії
«Гамлет,
принц
датський» великого англій
ського драм атурга В. Ш ек_
спіра.
У переносному вживанні
означають:
найважливіші
питання, питання життя
і
смерті.
Д ам оклів меч. За старо
грецькою
легендою,
Дамокл, придворний сіракузь
кого тирана Діонісія С тар
шого (432— 367 рр. до н. е.)
позаздривши своєму воло
дарю, назвав його найщ ас

ливішим з лю дей. Тоді Діонісій посадив заздрісника
на своє м ісц е , повісивши
над його головою на кін
ській
волосині
гострий
меч. Зляканому Дамоклові Д іонісій
пояснив,
що
цей меч є символом тих
небезпек,
яких
владар
зазнає постійно,
незваж а
ючи на зовні безтурботне
життя.
Прокрустове ложе. Л іж 
ко, на якому,
за старо
грецькою легендою ,
р о з
бійник Прокруст
укладав
спійманих
ним
м андрів
ників. Тим, для кого ліжко
було завелике,
Прокруст
витягав ноги, тим же для
кого замале, — відрубував

їх.
Вживаний у
непрямому
значенні, цей вислів харак
те р и зу є надумане мірило
упередж еної людини,
яка
п ідганяє під нього факти
дійсності.

Підготував
В. МАЛОНІЗГУРЕЦЬКИЙ
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СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙ
25 грудня 1981 р. минає варіанти її технічного вті Лебедєва в інституті точ 1956 році Указом Президії
ЗО років з часу створен лення. У своєму первісному ної механіки та обчислюва Верховної Ради С Р С Р С. О.
ня першої вітчизняної елек вигляді ці принципи місти льної техніки А Н
С Р С Р . Лебедєву було
присвоєно
тронної цифрової обчислю ли у собі суть основних ре Таким
чином,
«М ЗС М » звання Героя Соціалістич
вальної машини «М ЗС М ». комендацій побудови Е О Ц М сприяла створенню відповід ної Праці.
її генеральним
конструк розроблених у
СШАв ного
базового
прототипу
У 1964 році у цьому ж
тором був видатний радян 1946 р. і відомих під наз вітчизняної великої обчис інституті під керівництвом
ський вчений академік Ле- вою принципів
Дж.
фон лювальної машини.
С. О. Лебедєва було ство
бедєв Сергій
Олексійович Неймана.
напівпровіднико в у
«М З С М » інтенсивно ви рено
(19 0 2 —1974) .
У 1949 р. роботи над ство користовувалась для
роз Е О Ц М «Б ЗСМ -4» — одну
Створені під його керів ренням обчислювальної ма в'язання задач, що
другого
мало з перших машин
ництвом машини «М ЗС М », шини проводились в лабо виключно велике народно покоління.
«БЗСМ -1»,
« Б З С М - 2 » , раторії автоматичного
ре господарське значення. Д о 
1967 рік знаменується но
«БЗСМ -4», «М-20», «Б З С М - гулювання та моделювання сить сказати, що у поста вим чудовим
досягненням
6» — найкращий пам'ятник у селищі Феофанія (під Ки новці цих задач на машині С . О. Лебедєва — ство
вченому. І яких би великих євом). У цьому році було брали участь такі видатні ренням універсальної елек
успіхів не здобула обчислю знайдено основні
технічні вчені як А. О. Дородніцин, тронної цифрової обчислю
вальна техніка, день
25 рішення побудови машини. М . В. Келдиш, М . О. Л а в  вальної машини «Б ЗСМ -6»,
грудня 1951 р. назавжди за
Перша в С Р С Р обчислю рентьєв, А. А. Ляпунов, Б. В. що була на рівні кращих
лишиться в історії радянсь вальна машина мала назву Гніденко та інші.
світових зразків і справед
кої науки як день народ «М З С М » (малая злектронливо названа
флагманом
Під
час
р
о
б
о
т
и
на
ження вітчизняної обчислю ная счетная машина).
вітчизняної обчислювальної
Наказом-постановою
Міністерства вищої і серед
«М
ЗС
М
»
почали
формува
вальної техніки.
Комплексне налагоджен
техніки.
ньої спеціальної освіти УРСР і президії республікан
тися
школи
радянських
Йшли тяжкі післявоєнні ня «М ЗС М » було закінчено
основним принципом ви
ського комітету профспілки працівників освіти вищої
над
роки. Щ е лежав у руїнах наприкрінці 1951 р. Тоді у програмістів. Робота
ховання Сергій Олексійович
школи і наукових закладів № 565 від 1 грудня 1981 р.
створенням
«М
З
С
М
»
сприя
Хрещатик. В підвалах на- Феофанію з Москви приїха
вважав особистий приклад.
за підсумками республіканського конкурсу на кращу
ла
також
розвитку
вітчиз
півзруйнованих
будинків ла досить представнича ко
науково-дослідну
роботу
завідуючому
кафедрою
Він працював багато, з за
няної
літератури
з
обчис
ще знаходили ворожі міни. місія А Н С Р С Р для прийо
обчислювальної техніки професору, д. т. н. Стахову
хопленням, з повною відда
лювальної
техники
та
про
Кияни виходили на субот- му
Олексію Петровичу присуджена премія МінВУЗу УРСР
до е к с п л у а т а ц і ї
чею сил, енергії,
таланту.
ники, розчищали вулиці від «М ЗС М ». Очолював цю ко грамування, зокрема появі Надзвичайно скромна лю
за монографію «Алгоритмічна
теорія вимірювання»,
уламків зруйнованих
бу місію академік М . В. Кел перших підручників та по дина, Сергій
(Москва, «Знание», 1979г.).
Олексійович
становці
відповідних
кур
динків. Поет закликав киян: диш. Д о її складу входили
умів знаходити спільну мо
Вітаючи автора з високою нагородою хочеться де
сів у вузах.
«Мила сестронько,
любий академіки С. О.
Лебедєв,
ву з молоддю і завжди ко
кілька слів сказати про його наукову діяльність.
У березні 1950 року С. О. ристувався у неї не тільки
братику, попрацюємо
на М . А. Лаврентьєв та інші.
В грудні 1961 року студент Харківського авіацій
Хрещатику».
За рішенням комісії з 25.X II Лебедєва було призначено великою повагою, але й
ного інституту
Олексій Стахов
відмінно
захищає
завідуючим
лабораторією
В цю другу післявоєнну 1951 року машина «М ЗС М »
дипломний
проект по розробці аналого-цифрового
щирою, гарячою симпатією.
інституту
точної
механіки
весну і приїхав до Києва була прийнята до експлуа
перетворення
інформації, яка знаходиться на межі
Життя академіка С. О.
Сергій Олексійович
Лебе- тації. Цей день
обчислювальної та вимірювальної техніки, і стає основ
вирішено та обчислювальної техніки Лебедєва, лауреата Ленін
дєв, який в 1945 році був вважати днем народження А Н С Р С Р , який в той пе ської та двох Державних
ним полем його наукової та інженерної діяльності.
очолював
академік премій С Р С Р , Героя Соціа
обраний дійсним членом АН вітчизняної електронної об ріод
Уважне ставлення його наукових керівників проф.
М. О . Лаврентьєв. Протя лістичної Праці — це тру
У Р С Р і став
директором числювальної техніки
Кузьміна І. В. та проф. Волкова А. А. сприяли швид
гом
двох
років
С.
О
.
Лебе
кому росту молодого вченого.
інституту енергетики
АН
Значення
створення
довий і науковий подвиг
двох
У Р С Р . З цього
інституту «М ЗС М » дуже велике
і дєв був керівником
Захист кандидатської (1966.), а потім докторської
Академік М . О. Лаврен
незабаром відокремився ін визначається такими факто лабораторій — Київської тьєв писав, що зразу після
(1972р.) дисертації виводять його в число
провідних
ститут електротехніки — те рами. У процесі створення (у Феофанії) і Московської. війни «виділились три най
вчених країни в цій галузі.
перішній інститут електро та дослідної
У червні 1953 року С. О. важливіші галузі, кожна з
експлуатації
Характерною рисою О. П. Стахова як наукового праців
динаміки А Н У Р С Р .
«М З С М » було перевірено Лебедєва було призначено яких стала прапором нау
ника є математичний склад розуму і потяг до вирішен
В час приїзду до Києва фундаментальні
принципи директором інституту точної ково-технічної
революції...
ня науково-технічних
проблем на високому
мате
С. О. Лебедєв був уже од побудови Е Ц О М та одер механіки та обчислювальної У кожному з цих напрямів
матичному рівні. Саме так ним виконані досліджен
ним з видатних спеціаліс жано конкретні технічні ре техніки і на цій посаді він висунулись великі вчені ор
ня в галузі алгоритмічної теорії вимірювання і тео
тів по автоматизації елек алізації, набуто досвіду на залишався аж до 1973 року ганізатори. їх імена тепер
рії систем
числення з ірраціональними
основами.
тричних систем.
А інституті точної меха відомі всім: академік І. В.
лагодження та експлуатації.
В 1976 році О. П. Стахов перебував у науковому
Повсякденно стикаючись Все це сприяло
розвитку ніки та обчислювальної тех Курчатов очолив
ядерну
відрядженні в Австрії,
де виступив
з доповіддю
в своїй науковій діяльнос обчислювальної техніки
у ніки під керівництвом С. О. програму, академік С. П.
«Алгоритмічна теорія
вимірювання і основи ком
ті з труднощами, зв'язани Радянському Союзі у ціло Лебедєва в 1952 році було Корольов — ракетно-кос
п'ютерної арифметики» на об'єднаному засіданні спі
ми з неможливістю виконан му, причому найбільш істот створено велику електронну мічну, академік С. О. Лелок кібернетики та обчислювальної
техніки Австрії.
ня громіздких розрахунків, не значення мало прийнят лічильну машину («Б ЗСМ - бед єв став
генеральним
Велике зацікавлення
проблематикою доповіді за
Сергій Олексійович
пре
тя «М ЗС М » високоавтори 1»), яка була на той час конструктором перших елек
свідчене в відгуках п'яти провідних вчених Австрії, в
красно усвідомлював,
що тетною комісією А Н С Р С Р найбільш
швидкодіючою тронно-обчислювальних ма
тому числі президента спілки кібернетики професора
для успішного
вирішення як діючого макета великої Е Ц О М у Радянському Сою  шин».
Траппеля
та видатного
австрійського
математика
важливих завдань народно електронної лічильної
ма зі та Європі. Вона була на
проф. Айгнера. Проф. Айгнер в своєму відгуку пи
А. П. СТАХОВ.
го господарства необхідно шини («Б З С М »), розробка рівні кращих
американсь
ше: «Оригінальні ідеї проф.
Стахова О. П. в галузі
зав. кафедрою
обчис
створення нової обчислюва якої на той час вже почала ких машин.
алгоритмічної теорії
вимірювання та комп'ютерної
лювальної техніки, про
льної техніки, основної на ся під керівництвом С. О .
арифметики мають важливе значення також з точки
За створення «БЗСМ -1» у
фесор, д. т. н.
використанні швидкодіючих
зору
теоретичної арифметики і теорії чисел».
електронних
елементів
в
Видатні радянські вчені,
такі як академік Петров
сполученні з
програмним
В. Я., члени-кореспонденти АН
СРСР Бурцев В. С.
керуванням.
і Мельников В. А. також високо оцінили
результати
Зараз немає змоги з повдосліджень проф. Стахова О. П.
ною достовірністю встано
Нові ідеї в галузі обчислювальної техніки втілені
в
вити, коли С. О. Лебедєв
багаточисленних
винаходах
і зарубіжних
патентах
почав працювати над ос
вченого,
він є автором
50 винаходів і 30 патентів
новними ідеями
побудови
США, Англії, Франції, Канади, НДР.
електронних цифрових об
За успіхи в галузі
винахідницької та патентно-лі
машин
числю в а л ь н и х
цензійної роботи він нагороджений грамотою міністра
(Е Ц О М ).
вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, його до
Грунтуючись на
спога
повідь включена в програму міжнародного Конгресу
дах очевидців, можна вва
по вимірювальній техніці і приладобудуванню, який від
жати, що С. О. Лебедєв д у
будеться в 1982 році в Західному Берліні.
мав над створенням Е О Ц М
З 1977р. О. П. Стахов
очолює кафедру обчислю
ще у довоєнні роки.
вальної
техніки нашого
інституту.
За цей період
Робота над
створенням
дружний колектив вийшов у число провідних по по
становці наукової і методичної роботи.
На кафедрі
Е О Ц М була розпочата
в
успішно діє аспірантура. Захищено чотири кандидат
У Р С Р в 1948 році на семі
ських дисертації. Успішно розвивається
науково-до
нарі С. О . Лебедєва, в яко
слідницька робота
студентів. Присудження
проф.
му брали
участь відомі
Стахову О. П. премії
Мінвузу УРСР є визнанням і
вчені академік А Н
СРСР
високою оцінкою наукового напрямку, який розви
М . А. Лаврентьєв, академі
вається на кафедрі.
ки А Н У Р С Р Б. В. Гніденко і Ю . О. Ішлинський, членКолектив щиро вітає Олексія Петровича з високою
В нашому інституті під керівництвом проф. Кузьміна І. В. розроблена авто
кореспондент
АН
УРСР
нагородою і бажає йому великих
творчих
успіхів.
матизована система контролю
печатних вузлів.
О . О . Харкевич та інші, об
В. ЛИСОГОР,
доц. декан ФАОТу.
На знімку: доц. Байда М . П. і молодший науковий співробітник Хребтій Л. 1.
говорювались фундамента
аналізують результати виконання програми контролю.
льні принципи Е О Ц М
та
На знімку О. П. Стахов.

ЗАСЛУЖЕНА
НАГОРОДА

ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ

2 стор.

25 грудня 1981 року.

і н т е р н а ц і о на л і с т и
ЗУСТРІЧ
ГОВОРЯТЬ
З ВЕТЕРАНОМ свято ОСТРОВА
М

В тяжкі листопадові дні 1941 року «Правда» писала:
«Над червоною столицею загроза... Зібравши всі свої
резерви, злісний і підступний ворог продовжує на
ступ... Загроза Москві викликає в кожного чесного
сина, в кожній чесній дочці радянського народу од
не нестримне бажання, один нездоланний намір за
лізною стійкістю дати відсіч ворогу, зупинити
його,
перегородити дорогу німецьким загарбникам...»
Затамувавши подих, ми комсомольці вісімдесятих,
які знаємо про війну з книг і кінофільмів,
слухали
розповідь учасника битви під Москвою полковника у
відставці В. Н. Юдовського,
який виступив
перед
студентами групи 4-ТМ-78.
Ветеран розповів про
важкі бої, проте, що в грудні сорок першого німецькофашистські війська втратили під Москвою понад 155
тис. чоловік убитими і пораненими, біля 800 танків,
300 гармат і до 1500 ішаків.
Василь Никифорович розповів про героїзм прос
тих радянських людей про подвиг панфіловців, про
відважного сержанта Нілова, про те як він з бійця
ми виходив з оточення, залишившись з важкими гар
матами без боєприпасів, харчів, пального для тягачів.
В аудиторії було тихо. Студенти з великою увагою
слухали розповідь ветерана про героїчну битву ра
дянських воїнів під Москвою. Ворога було відкинуто.
Світ взнав, що «бліцкриг» остаточно провалився. Ми
розуміємо, що завдяки таким людям, як Василь Ни
кифорович наша країна вийшла переможцем в цій
кривавій і жорстокій війні.
На зустрічі були присутні сальвадорські і
палес
тинські студенти. Мухамед Хадар розповів про тяж
ку долю свого народу, який бореться за своє визво
лення. В цій боротьбі їх окрилює і надихає приклад
героїзму радянських людей.
По закінченні зустрічі з ветераном для всіх
при
сутніх був показаний документальний кінофільм про
битву під Москвою. Студенти читали вірші на воєн
ну тематику.
А. ЦЕНДЕЛІН,
член комсомольського бюро МФ.

С

П

О

Р

и -

КУБИНСЬКІ ДРУЗІ

СВОБОДИ

1 січня 1982 року минає
23-річниця з дня перемоги
соціалістичної революції на
Кубі. Кубинський народ на
чолі з Фіделем Кастро ски
нув криваву диктатуру Батісти і завоював повну сво
боду і незалежність. « Іс
торія нашої
Батьківщини
коротка, — говорив Фідель
Кастро, — але багата дос
відом героїчної революцій
ної боротьби. Герої нашої
революції не вмерли.
їх
життя, боротьба і подвиг
є прикладом для кубинсь
кого народу.
«Куба найчудовіша зем
ля, яку очі людські бачи
ли» — так писав у своєму
щоденнику Христофор Колумб, коли відкрив
Кубу.
Куба дійсно прекрасна
і
неповторна земля, але во
на була такою для багачів,
для американських та ін
ших туристів, для банкірів,
які клали в свої сейфи на
ші багатства. Народ жив в
злиднях і голоді,
Напередодні революції в
1959 році на Кубі біля мі
льйона дорослих не вміли

читати і писати, понад 600
тисяч дітей не тримали в
руках букваря. Революція
змела геть
пригноблення
народу. Н а стягах револю
ції засіяло слово
«свобо
да». Острів Куба став на
зиватися островом свободи.
Народ Куби живе рішен
нями другого з'їзду Кому
ністичної партії. Вражають
цифри соціального і еконо
мічного розвитку
країни.
Нині в нас нароховується
170 тисяч студентів. Витра
ти на медичне обслугову
вання зросли в 22 раза в
порівнянні з дореволюційним
часом. В самих віддалених
містах працюють палаци ку
льтури, бібліотеки, музеї.
Сьогодні, коли міжнарод
не становище загострилось,
коли реакційні кола С Ш А
ведуть психологічну
війну
проти нашої країни, загро
жують вторгненням, стають
ще більш міцною дружба і
братерство між кубинським
і радянським народами.
Л О Р Е С Ф Л О Р Е С МАРІАН О.
студент гр. 1 РТ-80.

Сотні кубинських юнаків
і дівчат навчаються в Р а 
дянському Союзі. Вчаться
воїни і в нашому інститу
ті. З великим захопленням
діляться вони своїми вра
женнями про нашу Батьків
щину, про Україну,
про
славний подільський край,
який так гостинно зустрів

Завершується наше навчання в інституті. Для нас
нині саме той час,
коли
можна
оглянутися назад,
-іа пройдені п’ять років.
Ось такі,
д ен ь-у-д е н ь ,
навчається з нами в одній
групі
Л ю д в іг Ру н о в сь к и й .
З перших днів навчання
з ін сти туті в ы н сум лін н о і

Вдалих стартів

ВЕЧІР ЕНЕРГЕТИКІВ
Цікавий вечір
підготу
вав колектив енергетично
го факультету
до
свого
професійного свята.
Деканат, громадські ор
ганізації, активісти немало
попрацювали, готуючи змі
стовну програму.
Після врочистої частини

присутні з великим інтере
сом дивилися виступи учас
ників художньої самодіяль
ності. Дотепний студентсь
кий гумор, веселі пісні при
пали До душі учасникам
вечора, який закінчився іг
рами, танцями.
М. С ЕМ ЕН О В .

В. ОСІПЧУК.
наполегливо вчиться.
Поряд з вивченням спе
ціальних предметів Л. Ру
новський поглиблено вив
чає суспільні науки;
істо
рію КПРС, філософію, по
літекономію і науковий ко
мунізм. Людвіг
говорить,
що без цього він не мо
же
формуватися як все
бічно досвідчений ідейно
загартований
спеціаліст.
О. РЕВУС.

Найпершим показником студентського сумління ціл
ком справедливо вважається відмінне навчання.
Про це ні на хвилину не забувають Володимир Конюхов і Василь Непийвода.
Комуніст В. Конюхов відмінне навчання уміло поєд
нує з громадською роботою, старанно виконує обов'яз
ки старости групи 2 ЕП П -78.
Комсомолець В. Непийвода — один з активістів гро
мадської роботи в групі
1 ЕПП-78.
На знімку: студенти енергофаку, відмінники навчання
В. Конюхов і В. Непийвода.
Фото О. Суворова.

П'ЯТЬ СТУДЕНТСЬКИХ РОКІВ
Завершується наша п'я
тирічна підготовка у Він
ницькому політехнічному ін
ституті. Незабаром ми —
спеціалісти по електронних
обчислювальних
машинах
вступимо у виробничу сфе
ру нашого багатогалузевого народного господарства.
Без наших знань, без на
шої професії зараз не мо
же обійтись жодна з діль
ниць виробництва. Велика
роль обчислювальної техні
ки для розвитку всього на
родного господарства ста
вить перед нами завдання
ефективного
використання
одержаних знань,
набуто
го досвіду.
Вперше я познайомився
в Е О М ще в школі і був
вражений її
загадковістю,
великими
можливостя м и
Після закінчення середньої
школи у мене не було сум
нівів, що моє майбутнє бу
де пов'язане з обчислюва
льною технікою. Тому я і
вступив до інституту
на
спеціальність
«Електронні
обчислювальні
машини».
Вважаю, що мені пощасти
ло з цим вибором.
Базовою в підготовці нас,
майбутніх інженерів-системотехніків, стала наша рід
на кафедра обчислювальної

«За и н ж е н е р н ые к а д р ы » — орган п ар тко м а, проф кома,
В ін ни ц ь ка
обласна д р ука р н я уп р авл ін ня у
сп равах

БЮ 03629. Зам. 4997.

— Для того, щоб вчитися,
щоб стати справжнім висококваліфікованим спеціа
лістом, я приїхав у вашу
країну, в місто Вінницю, де
буду вивчати автоматику
і телемеханіку. Місто мені
сподобалось,
зелене, кра
сиве. Я і мої друзі вже
встигли подивитися музеї,
школи, були в театрі.
За короткий час ми здру
жилися з радянськими сту
дентами, які нам
багато
розповідають про історію
України, про ті величезні пе
ретворення, які тут сталися
після революції,
говорить
студент І-АТ-81 Едуардо де
ла Крус Ернандес.
— Моя мрія, — говорить
Хуан Мануель Янес Е р

ОДНОКУРСНИК

Т

В матеріалах XXVI з'їз_ Повинен знати, що змаган
д у КПРС записано, що тур ня груп проводяться в чо
бота про здоров'я людей тири
етапи
з чотирьох
невіддільна
від розвитку видів спорту: міні-футбол,
фізичної культури і спорту. літнє і зимове багатоборст
Але нас цікавлять не тіль во ГПО, естафети 4x100 і
ки спортивні вершини,
а 400x300x200x100 метрів.
перш за все, масовість фі
Перший етап -— це пер
зичної
культури і спорту. шість потоку серед акаде
Адже не секрет, що для мічних груп, на другому
багатьох людей спорт за беруть участь кращі ака
лишається лише
захоплю демічні
гірупи
потоку на
ючим видовищем.
першість курсу, на третьо
по дві
З
метою
покращення му — змагаються
кращі команди від курсу
фізкультурно-спортивн о ї
роботи і підвищення якос і на четвертому етапі бе
ті й ефективності фізично руть участь по дві коман
го
виховання і студентів ди, які Перемогли на фа
нашого інституту і оздо культетських змаганнях.
ровлення
професорсько,
Переможці
по
видах
викладацького складу спів спорту
нагороджуються
робітників
інституту,
ка
грамотами
спортивного
федра фізичного вихован клубу і пільговими путів
ня і правління спортивно ками в спортивний
табір
го
клубу
Проводять
в «Супутник ВПІ».
1981— 1982 році XIV Спар,
Завдання
кожного фіз
такіаду Вінницького полі орга,
старости, комсорга
технічного інституту, при забезпечити участь групи
свячену 60-річчю утворен в повному складі, оскіль
ня СРСР.
ки переможець визначаєть
В програму будуть вхо ся по очках,
які набрали
дити:
спартакіади гурто учасники змагань і які ді
житків,
першокурсників, лять на кількість чоловік в
академічних груп, факуль групі.
тетів, спартакіада «Здоро
Кафедра
фізичного ви
в'я», а також літня і зимо ховання і правління спорт
ва
спартакіади інституту. клубу
інституту бажають
Окремо хочеться зупини всім
учасникам
вдалих
тися на структурі прове стартів.
дення
спартакіади акаде
О. МРИЩ УК,
мічних груп.
Кожний фі
голова правління спорт
зорг
академічної
групи
клубу.

їх.

нандес (І-АТ-81), — це здо
бути у вашому
інституті
добрі знання, щоб з ними
повернутися на Кубу,
де
я буду мати можливість
прикласти свої сили і знан
ня для дальшого
розвит
ку моєї країни.
— Пригадується мені пер
ша лекція, — говорить В ір
гінія Харді (І-АТ-81). Паї
уроках російської мови ми
робили екскурсії в музеї,
бібліотеки, де свої знання
закріплю вали враженнями
про життя на
Радянській
Україні.
— Мені запам’яталася по
їздка в Тульчин, — продов
жує Віргінія, — де ми від
відали будинок декабристів.
Нас там гостинно зустріли
учні культосвітнього
учи
лища. Незабаром вони при
їдуть до нас, в наш інсти
тут. За роки навчання я
хочу більше взнати про У к
раїну, відвідати інші міста
вашої неосяжної
Батьків
щини.

техніки. Завідуючий
ка
федрою, доктор
технічних
наук, професор Стахов О. П.
та викладачі і співробітни
ки доклали багато зусиль,
щоб ми не тільки одержали
необхідні знання і практич
ні навички, але й полюбили
свою спеціальність.
Адже
працювати без душі,
без
вогнику — значить працю
вати безініціативно, непро
дуктивно.
І після напружених п'яти
років навчання ми можем з
впевненістю сказати, що пе
дагогічний талант і досвід
наших наставників , їх са
мовіддана праця не пропа
ли марно.
Можливість
створювати
найсучасніші прилади, про
водити дослідження в ще
не вивчених галузях і актив
но впроваджувати наукові
розробки — все це по пле
чу випускникам нашої спе
ціальності.
Н а кафедрі студенти по
чинають свій шлях не тіль
ки в промислове виробницт
во, але і в науку.
Вони
одержують необхідну під
тримку в творчих пошуках
з боку викладачів та спів
робітників кафедри. Настав
ники допомагають студен
там обрати свій шлях в на

уку, ясніше зрозуміти цілі
та засоби їх досягнення.
Мені довелось відчути на
собі піклування наших на
ставників Доцент кафедри
ОТ Соляніченко М . О . до
поміг мені розібратися
в
проблемах, поставлених пе
ред однією з лабораторій,
влитися в наукове
життя
кафедри.
Основи теоретичних знань,
практичних навичків, необ
хідних для вивчення підхо
дів і методів
розв'язання
винахідницьких завдань бу
ли закладені на
заняттях
студентського
науков о г о
гуртка Ідеї, які тут виник
ли, знайшли своє втілення
в двох підготовлених заяв
ках на винаходи, в науко
вій статті.
Головним підсумком цієї
роботи є наукова
праця,
яка висунута на республі
канський конкурс студент
ських наукових робіт. Б а 
гато викладачів
кафедри
приділяють велику увагу
вихованню молодих науко
вих кадрів. Серед них Ліхтциндер Б. Я., Петух А. М .,
Байда М . П ., Грабчак О. В.
Велике спасибі всім їм за
їх нелегку працю!
Майбутнім студентам мо

жемо від щирого серця по
заздрити, що вони будуть
працювати і вчитися поряд
з нашими улюбленими вчи
телями.
Ш лях до завершального
етапу нелегкий. Але колек
тив нашої групи підійшов
до нього дружним, згурто
ваним і загартованим.
Є
немало відмінних досягнень.
За роки навчання в групі
виділились здібні студенти,
які займають активну жит
тєву позицію. Ц е Сиваченко Л . — комсорг
групи,
Мельник Н . — профорг, а
також відмінники
навчан
ня Башта С ., Бонк Т., Єлютіна О ., Калиниченко
Ю.
Хороших успіхів в науко
вій роботі добились Баш 
та., Лисенко Г. Ряд студен
тів нагороджені почесними
грамотами , дипломами, їм
оголошена подяка.
Група
змістовно проводить вечо
ри відпочинку. Всі разом ми
любимо ходити у походи по
нашому краю — Вінниччи
ні.
Роки, проведені в інсти
туті, нам назавжди
запа
м'ятаються як найщасливіші у житті.
О. О Н І К І Є Н К А ,
староста групи 10М-77.
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КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ЩИРО ВІТАЄ
ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ
Центральний Комітет Компартії України і
Рада Міністрів Української Р С Р , розглянув
ши подання Комітету по Державних премі
ях Української Р С Р в галузі науки і техніки
при Раді Міністрів У Р С Р постановила прису
дити Державну премію Української Р С Р в
1981 році

Кузьміну Івану Васильовичу —

доктору технічних наук, ректору Вінницького
політехнічного інституту за підручник «Ос
нови теорії інформації і кодування», опублі
кований в 1977 році.
Викладачі, співробітники і студенти знають
І. В. Кузьміна як енергійного організатора
вищої

школи, одного

з

провідних

вчених

своєї галузі науки. Написаний ним у спів
авторстві підручник вже п'ять років вивча
ється студентами країни.
Колектив інституту щиро вітає лауреата
Державної премії Української Р С Р Івана
Васильовича Кузьміна, бажає йому міцного
здоров'я і дальших творчих успіхів.

НОВОРІЧНЕ ПОЗДОРОВЛЕННЯ
Завершується 1981 рік. Він увібрав у себе ба
гато чого: були в ньому труднощі, а також ра
дість успіху, радість здійсненого. І
проводжа
ємо ми його з добрим почуттям.
У перший рік одинадцятої п'ятирічки викла
дачі, співробітники, студенти нашого інституту,
як і весь радянський народ, працювали
само
віддано і натхненно. В інституті діє вісім фа
культетів, де навчаються студенти з двадцяти
спеціальностей. В стінах
інституту здобувають
вищу освіту. 7,5 тисяч студентів, з них 4,5 тисячі
стаціонарно.
Навчальну і виховну роботу ведуть 500 викла
дачів з них 200 мають вчені звання і ступені.
В нас 591 студентів, які навчаються на «відмінно», з
них п’ять ленінських стипендіатів. Це
Луковніков Сергій — секретар комсомольського бюро
енергетичного факультету, Антонік
Ігор
—
член комітету комсомолу, Ляндебурська Вален
тина — секретар
комсомольського бюро кур
су, Васильєва Віра, Терещенко Олександр.
Студенти-політехніки

беруть

активну участь

в громадсько-політичному житті країни. В 1981
році школу трудового виховання і політичного
загартування пройшло 605 студентів. Ними по.
будовано
народно-господарських об'єктів на
суму 2,6 млн. карбованців.
В інституті широкого розмаху набула спор
тивна і культмасова робота.
В обстановці високого політичнго і трудо
вого піднесення інститут
зустрів XXVI з'їзд
КПРС і щоденною працею перетворює його
рішення в життя. Велику роботу по пропаганді
матеріалів з’їзду, по ідейно-політичному
вихо
ванню студентської молоді проводять кафедри
суспільних
наук, а також
деканати і
спеці
альні кафедри.
Ректорат, партком, місцевком сердечно по
здоровляють з Новим 1982 роком колектив і
ституту, бажають всім міцного здоров’я, успіхів
у праці, навчанні, творчості!
З Новим роком дорогі товариші!
З новим
щастям!

Ректорат, партком, місцевком.

ЗО грудня 1981 року.

ЗА ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И

2 стор.

Ч ЕС ТЬ І ХВАЛА Ж ІН Ц І-Т Р У Д ІВ Н И Ц І!

Інна Олександрівна Цисар — один
з найдосвідченіших
викладачів хімії.
Свої глибокі знання вона уміло пере
дає студентській молоді.
Валентина Шимановська
порівняно
недавно
розпочала
свій
трудовий
шлях але
вже встигла
завоювати

уміло
використовує
в
навчальному
процесі, багато сил і старання
вона
віддає кураторській діяльності.
На фото (зліва направо): І О . Ц и
сар,В. Ш и мановсьжа, Л . І. Борщевсь
ка.
Фото О. Суворова.

авторитет і повагу в колективі їдаль
ні № 41, яка розташована в першому
гуртожитку
нашого інституту. Моло
дий спеціаліст кулінарної справи тру
диться наполегливо, старанно.
Людмила Іванівна Борщевська свій
багатий досвід
педагогічної роботи

ГУМОРИСТИЧНА ХРОНІКА 1981 року
П

Р О Т Я Г О М року, що за
кінчується, в житті на
шого колективу відбулося
багато подій. Про деякі з
них піде мова в нашій гу
мористичній хроніці.
В ІД Д ІЛ І
технічних
засобів навчання ство
рено
спеціальний прилад,
який
дозволяє підсилити
телепатичнинй вплив на сту
дентство при спостереженні
за навчальним процесом чераз дірку в дверях аудито
рії.
Експериментальні дослід
ження привели до дивних
відкрить. Було встановлено,
що
спостереження лівим
оком сприяє значному під
вищенню активності
сту
дентів. При тривалому спо
стереженні
студен т с ь к а
маса переходила в стан ейфоричного збудження. Спостерігалися випадки катувань викладачів, однак смер
тельних фіналів не зареє
стровано.
При спостереженні правим
ск ом а удиторія заспокою
валася,
а при тривалому
спостереженні — засинала.
Одначе ректорат заборонив
спостереження правим оком,
оскільки в усіх телепатичних
системах першим завжди за
синав викладач, що в де
яких випадках знижувало
якість викладання,
У З В 'Я З К У з наближенням
екзаменаційної сесії запогодженістю з учбовим від
ділом в папку екзаменато
ра додатково повинні бути
внесені такі данні про ек
заменатора: особовий ли
сток по обліку кадрів, авто
біографія, медична довідка
і двадцять п'ять фотогра
фій 4,5x6 см на матовому
папері. Екзаменатор пови
нен сфотографуватися на
білому фоні, в темному кос
тюмі, в білій сорочці. Гал
стук повинен бути темним
в білу клітинку, або світ
лим в темну клітинку.

У

В

А Р Х ІВ І виявлено ряд
матеріалів, що ллють
світло на маловідомі сторо
ни діяльності підрозділів ін
ституту. Знайдено зразок на
вчально-методичного комп
лексу, створеного на кафед
рі ТАМ .
Кафедра здала його
в
архів на вічне зберігання
після безуспішних спроб за
стосувати комлекс в учбо
вому процесі.
Знайдено матеріали з іс
торії створення С К Т Б «М о
дуль». Вони заклеєні в спе
ціальний конверт, на якому
великими буквами написано:
«Цілком таємно! Перед від
криттям — спалити!», що
і було зроблено.
С П ІВ Р О Б ІТ Н И К А М И кафедри
фізвихоаання
розроблено проект унікаль
ної споруди. Мова йде про
проект найдовшого в світі
метро, яке з'єднає В П І з
його спортивним табором.
Будівництво метро повин
но було розпочатися одра
зу після Московської Олім
піади. Однак у зв'язку з
тим, що завідуючий кафед
рою фізвиховання своєчасно
не забезпечив одержання
дольових коштів з галузе
вих міністерств,
ректорат
прийняв рішення розпочати
будівництво першого у Він
ниці метрополітену після на
ступної Московської Олім
піади.
П Е Ц ІА Л В Н Е засідання
вченої ради інституту
було присвячене розгляду
анонімних листів. Було ви
рішено визнати написання
анонімних листів новим ви
дом масової народної твор
чості.
З метою виявлення і на
городження кращих
авто
рів буде проводитися кон
курс анонімщиків. Затверд
жено три перших, п'ять
других та вісім третіх пре
мій.
Анонімний характер
конкурсу гарантується. В
подальшому анонімні листи

С

прохання надсилати в кан
целярію інституту.
Для
одержання премій
учасникам конкурсу досить
подати номер рахунку
в
ощадній касі. Номери ра
хунків кращих анонімників
будуть публікуватися в на
шій газеті.
Н А
обчислювальному
центрі інституту розгор
нулася широка боротьба за
економію
електроенергії.
Встановлено, що коли на О Ц
виключити Е О М і залишити
включеним
електрочайник,
то економія електроенергії
підвищиться в десять разів.
Найбільший ефект буває то
ді, коли виключити всі Е О М
і закрити О Ц . Крім вихід
них і святкових днів най
більша економія
електро
енергії на О Ц
спостерігає ться 5-го і 20-го числа
кожного місяця.
А порадою «Літератур
ної газети» відділ кадрів
впровадив новий спосіб роз
глядання конфліктів у тру
дових колективах, який здо
був назву «принципу свідо
мої дисципліни». Принцип
гласить: якщо
начальник
зробив підлеглому два по
передження, останній добро
вільно робить один прогул.
П Р О Р Е К Т О Р по розвит
ку інституту вніс пропо
зицію радикального розв'я
зання проблеми одержання
пайових коштів з галузевих
міністерств для будівницт
ва інституту. Він запропо
нував висунути деяких де
канів і завідуючих кафедра
ми на пости міністрів відпо
відних міністерств... за су
місництвом.
На посаду міністра авто
мобільної промисловості ре
комендовано завідуючого ка
федрою автомобілів і автомо
більного господарства. Д е 
кана будівельного факуль
тету рекомендовано на пост
міністра будівництва. Заві
дуючий кафедрою автома
тики і інформаційно-вимірю

З

вальної техніки відмовився
від посади міністра приладо
будування в зв'язку з тим,
що він вже працює за су
місництвом.
З А пропозицією проректора по навчальній роботі
з метою удосконалення про
цесу управління і зменшен
ня
кількості
письмових
розпоряджень
в
рамках
«А СУ — ВУЗ»
розпочато
експеримент по вживленню
електродів в мізки співробіт
ників інституту. З допомо
гою Е О М по радіоканалу,
в мізки завідуючих кафедр
безперервно буде надходи
ти інформація про засідан
ня:
ректорату,
парт к о му, методичної
ради
ін
ституту, науково - технічної
ради обчислювального цент
ру, ради по захисту дисер
тацій, вченої ради факуль
тету,
засідання кафедри,
психолого-педагогічного се
мінару, семінару з науковотехнічної творчості студен
тів, семінару з обчислюваль
ної техніки, семінару на
ставників, Вінницької секції
ради з кібернетики і малої
академії наук.
Крім того, буде вводитися
інформація про години прийому керівних працівників
інституту, зокрема, завіду
ючого складом і начальника
канцелярії.
Ж ІН К И В П І розпочали активну боротьбу за еман
сипацію. Вони звернулися в
«компетентну раду» з скар
гою на те, що ректорат скла
дається виключно з чоло
віків. Вона уважно вивчи
ла скаргу і прийняла рішен
ня для експерименту впро
вадити у В П І два органи
управління; патріархат та
матріархат.
З олівцем і блокнотом
по інституту подорожу
вали, все записували і
коментували
Д ІД М О РОЗ і С Н ІГ У 
РОН ЬКА.

Під кінець сезону
Легкоатлетичні естафети — один
з найцікавіших видів легкої атле
тики. Протягом двох тижнів на ра
діотехнічному факультеті
тривали
масові змагання в академічних гру
пах і на курсах, в яких взяло участь
понад 150 чоловік.
Згідно з положенням про зма
гання на заключному
етапі пер
шості факультету розігрувався пе
рехідний кубок і були
проведені
естафети: 400x300x200x100, а також
4x100.
В першій з названих естафет пе
ремогу виборола команда академгрупи З РК-81 з часом 2 хв, 20 сек.
(Капітан Гадайчук Юрій). Лише
0,6 .
сек. програли студенти групи 1РК-80,
яка святку в а л а п е р е м о г у
в
естафеті 4x100 з часом 50,2 сек.
(капітан Скурпато Ігор).
За сумою балів, набраних в двох
естафетах,
третє місце завоювала
група 1РК_80, на другому місці гр.
З РК-81, на третьому — гр. 2 РК-80.
Загальнокомандну перемогу здо
була збірна команда другого кур
су, якій і вручено перехідний ку
бок.
Відбулася першість радіотехніч
ного факультету по міні футболу
серед груп і курсів.
Серед груп
перше місце виборола
команда
5 куїрсу (капітан Блещик А .), на
другому місці— III курсу, на третьо
му — команда II курсу.

В. БІЛАНІ
студент III
курсу, РТФ, членспортклубу «Олімп».

НОВОРІЧНІ «ПРИВІТАННЯ»
КАРИКАТУРИСТА

— За що Ви кожний день
п'єте?
— За Ваше здоров я, то
варишу декан!

— І навіщо я компосту
вав талон, тож не контро
лер був!

СТУДЕНТИ СМІЮТЬСЯ
«П ’ЯТЬ ЗА ЧОТИРИ!»
Під таким девізом
на
вчається студент - новатор
Олександр
Апельсинчен_
ко, який взяв ніа себе зо
бов'язання закінчити п'яти
річний курс
навчання в
інституті за чотири роки.
Він вже почав іти з остан
ньої пари,
зекономивши
на цьому 60 годин за мі
сяць.

ДАР ТЕЛЕПАТІЇ
Рідкісним хистом читати
думки на віддалі, або по
виразу обличчя має ви
кладач фізики Телепатов.
На останньому
екзамені
на обличчях дев'яти сту
дентів він без
труднощів
прочитав: «Як це списати?»,
а на обличчях п'яти сту
дентів: «Здається, не по_
мітив.»

ГОТУЙ САНКИ

ЛІТОМ

Це трапилося в трамваї.
Помітив знайомого викла
дача студент П ідхалимченко, привітався з ним і за
пропонував йому своє міс

це.
«Час готуватися
до
зимової сесії» — пояснив
він здивованому товаришу.

СТУДЕНТУ НА ЗАМІТКУ
Якщо вам важко томи
тися в довгій
чергі
біля
гардеробу цього можна
уникнути, якщо не підеш
з лекції на годину раніше.
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вчинок

Сміливий і рішучий вчи
нок здійснив студент ма
шинобудівного факультету
Віктор Тихенький. Він за
йшов у деканат,
стукнув
кулаком по столі і сказав
все, що він думає про де
кана. Вийшовши з декана
ту, він чемно привітався
з деканом, який повертав
ся з обідньої перерви.
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