
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!
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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,

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.

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 ПІДПИСАНОВ дні роботи X X V I  з’їзду К П Р С  на всіх факультетах пройшли урочисті збори, де були підписані ра,- порти Ленінського комсо- молу партійному форуму. 72 комсомо льці-перемож ці соціалістичного змагання підписалися під рапортом комсомольської організації інституту. В документі відбиті основні досягнення студентської молоді в навчальному процесі, науково- дослідній роботі, громадсько-політичному житті за роки десятої п’ятирічки.Кращі з кращих нагород

жені грамотами комітету комсомолу інституту і комсомольськими значками «Ле- ніський залік».П ’ять студентів нашого інституту: Б У Щ А К  Володимир, З Р А Л К О  Жанна, С Т У К А Л Е Н К О  Оксана, РА- Д О С Т Є В  Павло, З Е Н Ч Е Н - КО Андрій удостоєні честі підписати рапорт комсомольської організації Ленінського району м. Вінниці X X V I з’їзду К П Р С .
Т. БОРО ВСЬКА, 

заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

Рішення X X V I з'їзду К П Р С  і X X V I з’їзду Компартії України, вимоги н ауково-технічної революції на перший план ставлять завдання всебічного розвитку людини, людини — творця, яка своєю працею зводить світлу будову комуністичного майбутнього.Прогресивна техніка і технологія, що базуються на основі найновіших науково-технічних досягнень, змушують людину постійно підвищувати свою кваліфікацію і загальну освіту. В. І . Ленін відзначав, що кожен, хто взявся за велику справу будівництва комунізму, повинен зрозуміти, що лише на основі сучасної освіти він може це зробити, і якщо він не буд е , володіти цією освітою, комунізм залишається лише побажанням.Головне завдання, яке повинна вирішувати вища школа в нинішній п’ятирічці, полягає в забезпеченні всіх ланок суспільного ‘виробництва. висококваліфіко ваними спеціалістами. Ідей на переконаність, здатність, із знанням справи вирішувати питання розвитку економіки і культури, володіння сучасними методами управління, уміння швидко адаптуватися в умовах найпередовішого з точки зору технічної оснащеності виробництва, бути обізнаним з останніми досягненнями науки, стремління запровадити ці досягнення" в практику — все це в кінцевому результаті визначає темпи науково - технічного прогресу.Успішне вирішення цих завдань неможливе без розроблення і практичної реа лізації нових перспективних методів навчання, мета яких полягає в створенні таких передумов, при яких студент одержує ефективні мотиваційні стимули, що сприяють розвитку в нього елементів творчого і інтелектуального підходу до процесу навчання. Першочергове значення серед цих методів займає проблемне навчання, використання ділових ігор, аналіз конкретних ситуацій, широке залучення всіх студентів до науково - дослідної роботи,

ПІДВИЩУВАТИ РІВЕНЬ 
ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВудосконалювання управлін ням самостійною роботою студентів, застосування об. числювальної техніки, телебачення і Т ЗН  в навча льному процесі.В нашому інституті в тій, або іншій мірі використовуються всі ці методи. Так, з використанням елементів проблемного навчання, читають лекції ректор інституту 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 викладачі ряду кафедр, серед них тт. Марченко О . І., Вальдман М . Р ., і деякі інші.Активно використовуються технічні засоби при про веденні занять викладачами кафедр суспільних наук, іноземних мов, автомобілів і автомобільного господарства, технології металів, енергетики.Заслуговує схвалення робота кафедри вищої математики по організації класу обчислювальної техніки і пункту прокату обчислювальних машин для студентів, а також кафедри автоматики і інформаційно-вимірювальної техніки, яка обладнала робочі місця в учбових лабораторіях електронними клавішними обчислювальними машинами.Але ці передові методи ще не стали надбанням всіх, викладачів інституту. П ередовий досвід окремих ка- . федр не узагальнюється і не поширюється, мало видається методичних рекомендацій по використанню активних методів навчання.Не зжитий ще формалізм в організації науково-дослідної роботи студентів. Мало проводиться комплексних студентських наукових досліджень, окремі студенти не виступають на

наукових семінарах. К афедри інституту недостатньо знайомлять студентів з науковими проблемами, які розробляються на кафедрах, не пропагують свої наукові досягнення, в слабо впроваджують наскрізне проектування.Успішне освоєння учбової програми студентами неможливе без чітко продуманої і організованої системи планування і уп равління самостійною роботою студентів.Планування і організація роботи студентів під час їх навчання в інституті по- винні охоплювати всі сю - рони їх діяльності, гармо нійно поєднувати заняття з активною участю в суспільному житті і культурному дозвіллі. Велику роботу в цьому напрямку проводять кафедри вищої математики, електричних систем, електропостачання підприємств, міст і сільського господарства, нарисної гео метрії і креслення, технології і автоматизації машинобудування, хімії, радіотехнічних пристроїв.

Важливе місце в підготовці спеціалістів займає професійна підготовка студентів. Ця робота включає в себе професійну орієнтацію школярів, випускників технікумів і профтехучи лищ, постійний зв’язок учбового матеріалу на заняттях з майбутньою спеціальністю, вмілу організацію і контроль за ходом стажи- ровки молодих спеціалістів. Факультети нашого інституту 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  поставив перед вищою школою нові завдання, виконання яких потребує від кожного викладача, співробітника, кожного студента напруженої праці, особистої відпо відальності, постійних творчих пошуків. Наш інститут ма є всі умови для того, щоб з честю виконати поставлені партією завдання.
Ю. КАРНОБ,

професор, проректор по
навчальній роботі.

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

І

З святом вас, 
дорогі жінки!



2 стор. «ЗА  ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И »

М А Ш И Н О Б У Д І В Н И К  — 
ПРОФЕСІЯ ПОЧЕСНАРівно двадцять років . тому відбувся перший випуск інженерів - механіків на щойно створеному машинобудівному факультеті. Путівку на підприємства нашої Батьківщини одержали 23 молодих .спеціалісти. В той час на факультеті працювало 10 доцентів, кандидатів наук, було З лабораторії обладнаних тільки найнеобхіднішим для учбового процесу устаткуванням. Але було найголовніше — бажання працювати з натхненням, творчо, так, щоб наші студенти отримали міцні знання, яких вимагав від них сучасний розвиток промисловості. І щ о цієї мети досягнуто, свідчить те, що випускники тих часів працюють зараз на посадах начальників цехів, головних спеціалістів, захистили дисертації, викладають у вузах і технікумах.Протягом всього періоду свого існування факультет постійно розбудовується. Силами студентів та вик

ладачів під час канікул, відпусток, вихідних днів побудовано лабораторний корпус кафедр технології металів та металорізальних верстатів. В обладнанні лабораторій факультету велику допомогу подавали вінницькі підприємства — завод тракторних агрегатів, електротехнічний, інструментальний, ДПЗ-18 та інші.Зараз машинобудівний факультет один із найбільших в інституті. Тут навчається за трьома спеціальностями більше тисячі студентів, працюють 80 викладачів, з них два доктори технічних наук, професори, 32 кандидати наук, доценти. До послуг студентів 12 спеціалізованих учбових лабораторій, обладнаних найновішим устаткуванням, обчислювальний центр, клас програмованого навчання, сучасна науково-дослідна лабораторія, гуртожиток на 540 місць.В сучасних лабораторіях крім учбової програми при

активній участі студентів виконуються науково - дослідні роботи по створенню нових і збільшенню надійності та довговічності вузлів існуючих машин та агрегатів. Науково - дослідною роботою займаються на факультеті понад 500 студентів. 25 студентських науково - дослідних робіт відзначено грамотами на Всесоюзних та Республіканських конкурсах, з участю студентів одержано 10 авторських свідоцтв на винаходи, понад 300 дипломних проектів розроблено за завданнями підприємств.На факультеті проводиться велика науково - дослідна робота. Щорічний обсяг господарсько - договірних робіт близько 500 тисяч карбованців. Економічний ефект від впровадження виконаних науково-дослідних робіт понад 5 мільйонів карбованців.Багато цікавих людей працюють на факультеті. Серед них в першу чергу слід відзначити ветеранів,

які брали активну участь у створенні та становленні факультету. Це методист факультету К. Т. Ми- хайленко, доценти І. Б. Матвєєв, І. А . Немировсь- кий, І. І. Вишенський, В. Д . Дупляк, Г. М . Знаменсь- кий, викладачі А. С. Анд- ріанов, Ф. С. Кубанський.Поряд з педагогічною діяльністю викладачі факультету ведуть велику громадську та наукову роботу. Це доценти Ю . Я. Коміса- ренко, О. М . Кузьмін, Ю . М . Дівєєв, В. М . Ребе- дайло, В. Ф. Анісімов, випускники факультету, кандидати технічних наук, доценти Р. Д . Іскович - Ло- тоцький, М . І. Іванов, О. В. Дупляк та ін.Багато зроблено, та ще більше потрібно буде зробити. На черзі -  побудова учбового корпусу факультету, створення лабораторної бази спеціальностей «Автомобілі та автомобільне господарство» і «М ашинобудування», збільшення обсягу науково - дослідних робіт по найважливіших темах.
В. КЛ И М ЕН К О , 

заступник декана фа
культету.Т А К  ВИМАГАЄ ШИТТЯРадіотехнічний факультет по праву займає друге місце в інституті не тільки за обсягом господарчо -договірної тематики, але і по ефективності втілення закінчених наукових % розробок. Доречно сказати, що економічний ефект за роки X  п’ятирічки виріс від 0,51 крб. у 1976 р. до 3,62 крб. у 1980 р. на один карбованець затрат, а обсяг зріс більш як на 50 процентів по відношенню до першого року X  п'ятирічки. Це більше, ніж на енергетичному та машинобудівному факультетах разом взятих. Вагомий внесок в ці показники зробила кафедра конструювання та виробництва радіоапаратури, очолювана доктором технічних наук, професором М . В. Коваленком.Правофланговими в організації і проведенні науково - дослідної роботи на цій кафедрі по правую вважаються старші наукові співробітники В». М . Ковальчук, та Д . О . Юдін.Значний вклад в науково- дослідну роботу внесли студенти В. Чечель, І. Тро- цишин, С. Булейко, О . К узьмін, О. Колесніченко, А. Венченко та багато інших. За роки десятої п’ятирічки студентами факу

льтету разом з науковими керівниками одержано три бронзові медалі В Д Н І У Р С Р  та С Р С Р , одна премія Мінвузу У Р С Р , а також понад 20 заохочувальних грамот за участь в республіканських та всесоюзних конкурсах по наукових роботах та дипломних проектах.Викладачами та науковими співробітниками факультету подано понад 90 .заявок на о ч і к у в а н і  винаходи, отримано позитивних рішень 44, авторських свідоцтв — 32, Особистий внесок в цю позитивну роботу зробили професор М. В>. Коваленко, доцент В. Я. Суп’ян, старший нау4 ковий співробітник В. П Черкашин та ін. Авторами надрукованих монографій стали професор С . І. Позд- няк, доценти Б. Л . Рудни- цький, В. І. Коваленко, В. К. Шановський.Кафедрами факультету надруковано понад 115 наукових статей. Найвищі досягнення мають співробітники кафедр теоретичних основ радіотехніки, радіотехнічних пристроїв. Значних успіхів колектив факультету досяг, беручи участь в роботі республіканських та всесоюзних наукових конференцій. Тільки

за останні п’ять років на- Комуністичної партії Ра- укові керівники разом із дянського Союзу, цілком і студентами брали участь в повністю підтримує зовніш- роботі понад 155 наукових ню і внутрішню політику конференцій. партії та РадянськогоНезважаючи на те, що Уряду. Накреслення партії

досягнуті результати по науково - дослідній роботі та в учбовому процесі відчутні, колективу факультету необхідно подбати про удосконалення наукової, учбово - методичної - та виховної роботи серед студентів і співробітників.Колектив професорсько - викладацького складу і співробітників науково-дослідного сектору, вивчаю чи матеріали X X V I  з’їзду

мобілізовують колектив факультету на підвищення якості наукових досліджень та учбово - виховного процесу.
Ю. МІЦ,

доцент, заступник де
кана, по науковій робо
ті.На знімку: в лабораторії кафедри радіотехн і ч н и х пристроїв проводяться складні наукові дослідження.НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВСучасна епоха науково- технічної революції ставить своїм завданням об’єднати медицину І математику. С езонний характер захворювань вимагає впровадження точних методів аналізу різних медичних показників і синтезу оптимальних впливів на зміну стану хворихНаш інститут разом з Вінницьким медичним інститутом ім. М . І. Пирогова ї Вінницьким філіалом Д н іпропетровського Н Д І відновлення та експертизи, працездатності ін в а л ід ів  проводять роботу по створенню кібернетичних моделей оцінки і управління станом людини.Загальне керівництво роботами здійснюється ректором нашого інституту, заслуженим діячем науки,

професором Кузьміним І. В ., професором Вінницького медінституту, доктором ме дичних наук Мікуніс Р. І. Роботою безпосередньо, керують доценти Вальдман М. Р ., Сєркова В. К., аспі ранти Богач Н. Т., Нечи- порук О. В., завідуюча неврологічним відділом обласної лікарні ім. Пирогова Мазур М . Ф. Дослідження проводять також тт. Морозова Р. 3. і Довгалюк М . В з Вінницького ф і л і а л у Д ІВ Е П ІН у .Велике значення цих досліджень обумовлює необ хідність створення міжвузівської науково-дослідної лабораторії медичної кібер нетики на базі В П І. Хоч роботи проводяться вже значний час, лабораторія до цього часу не створена. Але наші студенти, незважаючи

на велику зайнятість навчанням, громадською роботою, приділяють багато уваги справі створення нових методів лікування.Студенти групи З АТ 78 Корольова Е. Ю . і Наумо- ва М . Г. вперше провели аналіз, підготували вихідні дані, розробили алгоритм і програму оцінки показників одного з нових методів функціональної діагностики — кардіографії. їх  ро бота є основою побудови кібернетичних моделей управління станом хворого при порушенні системи кровообігу.В ході дослідження розроблений підхід до метрологічного забезпечення цьо го виду функціональної діагностики.Результати досліджень впроваджені у Вінницькому

філіалі Д ІВ Е П ІН у , вони заслужили високої оцінки з боку керівництва цього інституту і є основою для дальшого розвитку співробітництва.Студенти 3 курсу Мю- мюншик Н. Е. і Горох В. Н реалізували на Е О М  «На ірі» генератор корреліро ваних випадкових чисел і автоматизовану систему підготовки вихідних даних для статистичного моделюван ня параметрів складних систем.В процесі роботи про аналізовані можливості організації виконання розробленої програми розрахунково-графічних завдань і опрацьовування експериментальних даних.Робота, впроваджена на кафедрі вищої математики, на загальнотехнічному факультеті, забезпечує полегшення праці викладачів по підготовці, перевірці типо-

В ДУСІ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМУРадянський Союз подає країнам, які розвиваються, допомогу в підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Така допомога дійсно є свідченням пролетарського інтернаціоналізму в дії.Другий рік у нашому інституті навчаються іноземні студенти. У  нинішньому навчальному році 67 іно земців з 27. країн Азії, А ф рики і Латинської Дмерики опановують спеціальності інженерів-будівельників, радіотехніків, інженерів елек- трообчислювальної техніки.Підготовкою іноземних студентів займаються викладачі 18 кафедр всіх п’яти факультетів інституту. За осінній семестр проведена значна робота по врахуванню специфіки майбутньої інженерної діяльності ви- пускників-іноземців у своїх країнах. В цій роботі взяли активну участь викладачі кафедр нарисної геометрії і креслення, фізики, енергетики, промислового і цивільного будівництва, хімії, секції російської мови.Однак зроблено лише перші кроки. Необхідно іноземним студентам видавати індивідуальні завдання по лабораторних роботах, кур

сових проектах, по виробничій практиці слід розробляти спецкурси і спеціальні теми лекцій.Завдяки чіткій організації роботи на інженерно- будівельному і радіотехнічному факультетах іноземні студенти в цілому ус- пішно здали зимову екзаменаційну сесію. Стали відмінниками палестинець Х А М Д А Н  Фуас, С Є М - Б Е И О  Д ж ум а з Танзанії, Т О Р Р Е С  Гутнеррес з К олумбії. Д ев’ять студентів здали екзамени на «добре» і «відмінно».На факультеті автоматики і обчислювальної техніки успіхи скромніші, лише Н У Р С И М М У Л У  Надес з Маврікію здав сесію на відмінно, а решта п’ять студентів мали академзабррго- ваність.Нам необхідно спільними зусиллями добитися даль-' шого вдосконалення роботи з іноземними студентами, надати їм допомогу в підготовці і здачі Ленінського заліку і літньої езаме- наційної сесії.
В. ПОПОВ, 

доцент, відповідальний 
за роботу з іноземни
ми студентами. ,

В А Ж Л И В І
ЗАВДАННЯРобітники і службовці СК ТБ «Модуль» з великою увагою сприйняли накреслення партії на одинадцяту п’ятирічку. Кожний розуміє, що від нас, від нашої роботи буде залежати кінцевий  результат всього виробничого колективу.На комсомольських зборах в конструкторському бюро було одноголосно прийнято рішення, щоб місячні норми робіт виконувати на 105,5 процента. Показник високий, але як його досягнути? Звичайно, що за рахунок економії робочого часу. «Робочому часу — особливу увагу», під таким девізом проходили комсомольські збори колективу. Потрібно раціонально використовувати кожну робочу хвилину.Іншим не менш важливим моментом в цьому напрямку є висока кваліфікація кадрів, їх  професійна майстерність, а також цілеспрямоване і широке впро-

вих розрахунків, дипломних робіт.Студенти групи З А Т  78 успішно поєднують відмінне навчання з науковою ро ботою. Наприклад, студені Ровкін С . В. написав реферат «Метод найбільшої правдоподібності», а Лиха- чова Г. А. підготувала реферат «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 біохімічних і електрокардіографічних показників в А СУ «Кардіологія». Вони отримали невідомі раніше розподіли показників при ішемічній хворобі серця.В роботі вперше в медичній кібернетиці використано для оцінки точності моделювання інформаційний критерій, розроблений професором К узьміним І . В

вадження передового досвіду.А  вчитися є в кого. У  відділі працює немало конструкторів з багаторічним стажем роботи, які надають кваліфіковану допомогу молодим спеціалістам.В заводському експериментальному цеху працюють справжні майстри. Це Іванишин Ф. Г., Вітюк В. Г., Сотник Г. Д . і інші. А  ось Кольцов Ю . А. хоч і завзятий до роботи, але виготовлена ним продукція не завжди високої якості. Потрібно відноситись до справи так, щоб виготовлена продукція подобалась собі самому.Завдання перед колективом «Модуля» стоять серйозні. Щоб їх вирішити, необхідно труд кожного зробити ще продуктивнішим.
С. ШЕВЧЕНКО — 

інженер - конструктор,

Г. ГАЛАБУРДА — 
контролер відділу техніч
ного контролю.

Студентки групи 2 АТ 78 Рачкован В. М . і Новиць- ка Л . Е . розробили мате матичні моделі прогнозування працездатності після перенесеного інфаркту міокарда. Вони виявили фак тори, що впливають на працездатність осіб, які перенесли інфаркт міокарда, їх  силами підготовлено також вихідні дані для по- будови математичної моделі відновлення працездатності.Активну участь в дослідженнях приймали співробітники обчислювального центру інженери Грицун Л . В., Сахарова А. П ., Шо лохов В. І.
А. Б ІЛ Я ЄВ , 

В. ЧУХН О , 
студенти.
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