
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 ПРОФКОМ
МІСЦЕВКОМ Комітет ЛКСМУ

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, Ки- 
шинева, Риги, Алма-Ати, Новосибірська, Вінниці — 
представники всіх основних організацій, які працюють 
в цій галузі.

Наш спецкор зустрівся з головою оргкомітету шко- 
ли-семінару Станіславом Івановичем Самойленком, поп
росив його відповісти на кілька запитань.

—  Шановний Станіс
лаве Івановичу, чому 
ви обрали місце прове
дення школи-семінару 
місто Вінницю? 

— Скажу 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. Пе- 
тух, М. П. Байда та інші.

— Яка мета проведен
ня школи - семінару?

— Бачите, кожний 
захід, якщо він пред
ставляє інтерес для тієї 
чи іншої галузі, пови
нен пропагуватися, удос
коналюватися, виходити 
на широкий шлях країни 
 за ЇЇ межі, В даному 
випадку обчислювальні 
мережі —  галузь над
звичайно важлива і пе
реживає по суті свою

молодість, якщо не 
юність. Незважаючи на 
велику кількість діючих 
мереж, важливе значен
ня мають питання теорії 
побудови обчислюваль
них мереж, так, напри
клад, продовжується об
говорення праць по дос
лідженню методів ко 
мутації. Праці спрямова
ні на пошук таких ме
тодів комутації, які б 
відзначалися високою 
ефективністю в умовах 
різноманітного графіка 
(інтерактивний, переда
ча масив.ів, факсиміль
них однобічних пові
домлень та ін). Велика 
увага приділя є т ь с я  
методам побудови р із
ного роду мережних 
систем збору і обробки 
Інформації, Зокрема, 
системи обробки тек
стів та їх використання 
для автоматизації діяль
ності закладів, інформа
ційні системи, розпод і
лення системи збору 
зберігання і обробки ін
формації та інше.

—  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. Швидке зростання 
службовців, обсягу д і
лової документації, 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 іло
ву переписну в країні 
щоденно витрачається 
біля 200 млн, доларів. В 
зв'язку з цим в ФРН 
розроблена програма 
широкого впровадження 
системи Телетекс, яка 
забезпечує електронний 
обмін ділової докумен
тації через існуючі ме
режі зв’язку. Роботи в 
цьому напрямку ведуть
ся і в нашій країні,

— В ряді країн ак
тивно розвиваються ін
формаційні системи ши
рокого користування. 
Кілька слів про це, 
Станіславе Івановичу,

— Інформаційні сис
теми широкого користу
вання розраховані на ви
дачу текстової і графіч
ної інформації на екра-

подвиг
Отто Юлійович Ш мідт (1981— 1956) 

— видатний математик і астроном, 
геофізик і полярний дослідник, ви
датний організатор вітчизняної нау
ки, віце-президент Академії наук 
СРСР, член ЦВК СРСР, депутат Вер
ховної Ради СРСР. Трудова і гро
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 мідт 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

УЧЕНОГО
сучасній алгебрі, В геофізиці і ас
трономії він багато вклав праці в 
розвиток теорії виникнення Землі і 
планет. Він відіграв видатну роль у 
вивченні і організації дослідження 
Арктики, в створенні Північного мор
ського шляху, в господарському ос
воєнні Крайньої Півночі СРСР. Тео
ретична і практична діяльність ра
дянських полярників, серед яких 
першим був «льодовий комісар» 
О. Ю. Шмідт, дала можливість ши
роким фронтом розгорнути роботи в 
наступні роки по дальшому освоєн
ню Арктики і Антарктиди. Академік 
Ю, О. Ш мідт належить до тих уче
них, в яких енциклопедичні знання 
поєднувались з непохитною енергією 
першовідкривача і відвагою героя.

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

Нарада
Нещодавно в нашому 

статуті завершила роботу 
республіканська науково- 
технічна конференція, на 
порядку денному якої 
розглянуто п и т а н н я : 
«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. По
пова.

Велику роботу по ор
ганізації і проведенню 
конференції провели чле
ни оркомітету. П. П. 
Шонік, А. С. Гороховсь- 
кий (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. До- 
линська — 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 
НДС 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 Ки
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», 
д о ц е н т  кафедри АСУ 
Ю. С. Данилюк «Сучас-

молодих
ні тенденції підвищення 
ефективності функціону

вання інфораційно-обчис- 
лювальних систем».

Під час роботи секцій 
було заслухано 63 допо
віді. На засіданні секції 
«Математичне забезпе
чення ІОС 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. 
Данилюк).

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 (Він
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

НАШІ ІНТЕРВ’Ю

ни домашніх телевізорів, 
обладнаних відповідни
ми приставками. Відомі 
два типи таких систем: 
системи для отримання 
текстової інформації по 
телевізійному каналу од
ночасно з передачею 
телевізійних програм, а 
також системи з мож
ливістю вибору джерел 
інформації інтерактив
ної роботи на базі ви
користання телефонної 
мережі. У Ф ранції роз
робляється система, яка 
в свою чергу об'єднує 
бази даних, що пред
ставляють інформацію. 
Міністерство зв'язку цієї 
країни почало вста- 
новлю вати всім або
нентам телефонної ме
режі спеціальну пристав
ку, яка забезпечує ви
хід до телефонної до
відкової служби

Ось і на цій школі- 
семінарі ми зібралися, 
щоб обговорити ряд 
праць, які присвятили 
обчислювальним мере
жам. Це принципи побу
дови мережевих систем, 
їх оптимізацІя, методи 
динамічного управління 
інформаційними 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 ім н а д ц я т и р іч н и м  
юнаком Борис Авраамі- 
йович Земляков пере
ступив поріг Тамбовсь- - 
кого індустріального ін 
ституту. Однак одерж  
ти диплом інженера йо
му  довелося лише в 
тридцятирічному віці, 
оскільки свої корективи 
в мрії майбутнього ін- 
женера-механіка, канди
дата технічних наук, до
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 демобілізації 
довелося починати все 
спочатку. І гвардії капі
тан добився свого —• 
закінчив успішно інсти
тут, захистив дисерта
цію  і протягом тридця
ти років передає свої 
знання, набутий досвід 
майбутнім інженерам

Згадавши, що на його 
бойовому шляху зуст
річалось подільське м і

сто Вінниця, він переїз
дить до нього як до р ід
ного. І ось уже п’ятнад
цять років працює у 
Вінницькому політехніч
ному інституті на поса
дах доцента, завідуючо
го кафдерою.

Велику виховну робо
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».

До бойових нагород 
Бориса Авраамійовича 
заслужено вписалися 
відзнаки за мирну пра- 
цю — його груди при 
крашає знак М інвузу 
СРСР «За відмінні успі
хи в роботі».

Відзначаючи славний 
ювілей — шістдесятиріч

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

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

ВСІ - НА СТАРТ !



2 стор. І «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

В ІД  ЗН АЧКА Г П О -Д О  
ОЛІМПІЙСЬКОЇ М ЕДА ЛІ
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'я- 
ку 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: попепе- 
ду ФАОТ, на другому міс
ці машинобудівники. на 
третьому — радіотехні к и . 
на четвертому — енергети
ки. Інженерно-будівельний 
Факультет участі в спар- 
такіаді 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 про- 
водяться змагання а шахів 
волейболу,- -баскетболу. А 
дівчата ФАОТу також за
хоплюються альпінізмом.

Спортсмени обчислюваль

ного центру всю спортивно- 
масову 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 орга- 
нізацій як ІБФ, РТФ, ЕФ, 
АГЧ, АРП, СК.ТБ «Мо- 
дуль». 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

Вивченню іноземної 
мови в наш ому інституті 
приділяється постіна ува
га. І це зрозуміло. Адже 
в вік науково-технічного 
прогресу сучасний Ін

ж енер має справу в б е з 
ліччю різної наукової і 
технічної літератури, в 
тому числі - -  заруб іж 
ної.

Для глибокого вивчен
ня іноземної мови за сто 
совую ться різні технічні 
засоби,

На знімку: викладач
Л. В. Корнієць в лінго 
фопному кабінеті веде 
урок нім ецької мови в 
групі 2ЕС-81.

Фото В. СадяоЕсьного.

Справи будівничі ГОСТРИМ ПЕРОМ

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.

— Дуже, дуже слабка річ, 
— сказав редактор і, по
вертаючи його мені, додав: 
«Вчіться у класиків!».

Побіг додому. Сів за стіл.

Згадав, що, сідаючи пра
цювати, Байрон озирався 
навколо, чи не стоїть де- 
небудь 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

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 Баль- 
заку добре писалося лише 
тоді, коли під час роботи 
він випивав багато скля
нок кави.

Побіг на кухню, зварив 
кави, випив її майже ціл і
сіньку літру, замислився,

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 фотоапарат  
розміром в горошину; 
унікальна колекція ки
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.

2 жовтня 1981 року:

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 викла- 
дачГв 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.

Мабуть, в інституті 
двох думок бути не 
може. Нам потрібні і . 
активісти, і відмінники. 
А найпотрібніші — 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 іроніч
ну посмішку ентузіазм 
на голому місті. Акти
віст, який не має м іц
них знань, не звик на
полегливо працювати 
уразливий для тих, ко
го він намагається вес
ти за собою — такого 
«ватажка» відразу ви
биває з сідла запита- 
тання:

— А сам?!
Напевно, позиція «чис 

того відмінника» — 
це не що Інше, як р із 
новид багатоликого су
часного міщанства. Та
кого, наприклад, як 
збирання (колекціонер

ство) кришталю, або 
книг, з яких раз на 
тиждень змахують пи
люку 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 НДС, випус 

ник-8 1 .

Ш К О Л А  Г Р А Ц І Ї
Щ об стати струнким, 

елегантним, привабли
вим, треба рухатись. Ні, 
це не марафонський 
біг, не спортивна ходь
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 краще 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-

«За инженерные кадры»— орган парткома, профкоме, комитета ЛКСМУ и ректората Винницкого политехничесного института. 
БЮ 01887 Зам. 3720. Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця,вул. Київська, 4.

дини в клубі інституту.
Розпочавши займатися? 

цим видом танцю, ви од
ного разу переконає
тесь, що ця Робота ста 
ла вашою потребою 
Шлях для удосконален
ня відкритий: р ізнома
нітні конкурси міста, об
ласті, республіки, сою 
зу. А далі — м іж народ
на сходинка. Ось що 
таке сучасні бальні тан- 
ці.

Ми чекаємо вас.

Комітет комсомолу.
Клуб інституту.
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І М П У Л Ь С
КОМСОМОЛЬСЬКО- МОЛОДІЖНА СТОРІНКА

Кафедра
актуальних
проблем
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.

м о їМІРКУВАННЯ

як Сократ, сів писати— все, 
як і раніше.

Нарешті, згадав, що Че- 
хов м іг писати навіть на 
клаптиках паперу, або на 
на звичайнісінькому меню, 
сидячи в ресторані.

Побіг до ресторану. Сів 
за стіл. Чекаю годину, жду 
другу — ніхто про мене і 
не згадує. Відчуваю, що як
раз настав час писати, і 
написав!

...Скаргу на офіціанта.

м. столін.

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 внут- 
рівузівського 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. 
Дуж е поганий був початок 
і на будівництві їдальні, де

працювали другокурсники 
машиннобудівного факуль
тету. Однак після зборів, 
які провів проректор з нав- 
чальної 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

деканат факультету маши
нобудівників дуже добре 
налагодив роботу на будів
ництві їдальні. Тут постій
но був присутнім відповіда
льний викладач В. І. Гуме- 
нюк.

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-квартир- 
ного 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,

Штаб по внутрівузівсь
кому будівництву.


