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.
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