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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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.
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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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