
КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ЩИРО ВІТАЄ 
ЛАУРЕАТА ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ

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 Луковні- 
ков 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.

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.



2 стор. ЗА  ІН Ж Е Н Е Р Н І К А Д Р И ЗО грудня 1981 року.

Ч Е С Т Ь  І ХВАЛА Ж І Н Ц І - Т Р У Д І В Н И Ц І !

Інна Олександрівна Цисар — один з найдосвідченіших викладачів хімії. Свої глибокі знання вона уміло передає студентській молоді.Валентина Шимановська порівняно недавно розпочала свій трудовий шлях але вже встигла завоювати
авторитет і повагу в колективі їдальні № 41, яка розташована в першому гуртожитку нашого інституту. Молодий спеціаліст кулінарної справи трудиться наполегливо, старанно.Людмила Іванівна Борщевська свійбагатий досвід педагогічної роботи

уміло використовує в навчальному процесі, багато сил і старання вона віддає кураторській діяльності.На фото (зліва направо): І О . Цисар,В. Ш и мановсьжа, Л. І. Борщевська.
Фото О. Суворова.

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 академ- 
групи 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, член-
спортклубу «Олімп».

ГУМОРИСТИЧНА ХРОНІКА 1981 рокуП Р О Т Я Г О М  року, що за кінчується, в житті нашого колективу відбулося багато подій. Про деякі з них піде мова в нашій гумористичній хроніці.
У  В ІД Д ІЛ І  технічних засобів навчання створено спеціальний прилад, який дозволяє підсилити телепатичнинй вплив на студентство при спостереженні за навчальним процесом че- раз дірку в дверях аудиторії. Експериментальні дослідження привели до дивних відкрить. Було встановлено, що спостереження лівим оком сприяє значному підвищенню активності студентів. При тривалому спостереженні студен т с ь к а  маса переходила в стан ей- форичного збудження. Спо- стерігалися випадки кату- вань викладачів, однак смертельних фіналів не зареєстровано.При спостереженні правим ск ом а удиторія заспокоювалася, а при тривалому спостереженні — засинала. Одначе ректорат заборонив спостереження правим оком, оскільки в усіх телепатичних системах першим завжди засинав викладач, що в деяких випадках знижувало якість викладання, У  З В 'Я ЗК У  з наближенням екзаменаційної сесії за- погодженістю з учбовим відділом в папку екзаменатора додатково повинні бути внесені такі данні про екзаменатора: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, медична довідка і двадцять п'ять фотографій 4,5x6 см на матовому папері. Екзаменатор повинен сфотографуватися на білому фоні, в темному костюмі, в білій сорочці. Галстук повинен бути темним в білу клітинку, або світлим в темну клітинку.

В  А Р Х ІВ І виявлено ряд  матеріалів, що ллють світло на маловідомі сторони діяльності підрозділів інституту. Знайдено зразок навчально-методичного комплексу, створеного на кафедрі ТАМ .Кафедра здала його в архів на вічне зберігання після безуспішних спроб застосувати комлекс в учбовому процесі.Знайдено матеріали з історії створення СК Т Б  «Модуль». Вони заклеєні в спеціальний конверт, на якому великими буквами написано: «Цілком таємно! Перед відкриттям — спалити!», щоі було зроблено.С П ІВ Р О Б ІТ Н И К А М И  ка- федри фізвихоаання розроблено проект унікальної споруди. Мова йде про проект найдовшого в світі метро, яке з'єднає В П І з його спортивним табором.Будівництво метро повинно було розпочатися одразу після Московської Олімпіади. Однак у зв'язку з тим, що завідуючий кафедрою фізвиховання своєчасно не забезпечив одержання дольових коштів з галузевих міністерств, ректорат прийняв рішення розпочати будівництво першого у Вінниці метрополітену після наступної Московської Олімпіади.
С П Е Ц ІА Л В Н Е  засідання вченої ради інституту було присвячене розгляду анонімних листів. Було вирішено визнати написання анонімних листів новим видом масової народної творчості.З метою виявлення і нагородження кращих авторів буде проводитися конкурс анонімщиків. Затверджено три перших, п'ять других та вісім третіх премій. Анонімний характер конкурсу гарантується. В подальшому анонімні листи

прохання надсилати в канцелярію інституту.Для одержання премій учасникам конкурсу досить подати номер рахунку в ощадній касі. Номери рахунків кращих анонімників будуть публікуватися в нашій газеті.Н А  обчислювальному  центрі інституту розгорнулася 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 тоді, коли виключити всі Е О М  і закрити О Ц . Крім вихідних і святкових днів найбільша економія електроенергії на О Ц  спостеріга- є ться 5-го і 20-го числа кожного місяця.
З А порадою «Літературної газети» відділ кадрів впровадив новий спосіб розглядання конфліктів у трудових колективах, який здобув назву «принципу свідомої дисципліни». Принцип гласить: якщо начальник зробив підлеглому два попередження, останній добровільно робить один прогул. П Р О Р Е К Т О Р  по розвитку інституту вніс пропозицію радикального розв'язання проблеми одержання пайових коштів з галузевих міністерств для будівництва інституту. Він запропонував висунути деяких деканів і завідуючих кафедрами на пости міністрів відповідних міністерств... за сумісництвом.На посаду міністра автомобільної промисловості рекомендовано завідуючого кафедрою автомобілів і автомобільного господарства. Д е кана будівельного факультету рекомендовано на пост міністра будівництва. Завідуючий кафедрою автоматики і інформаційно-вимірю

вальної техніки відмовився від посади міністра приладобудування в зв'язку з тим,що він вже працює за сумісництвом.З А пропозицією проректо-  ра по навчальній роботі з метою удосконалення процесу управління і зменшення кількості письмових розпоряджень в рамках «А СУ — ВУЗ» розпочато експеримент по вживленню електродів в мізки співробітників інституту. З допомогою ЕО М  по радіоканалу, в мізки завідуючих кафедр безперервно буде надходити інформація про засідання: ректорату, парт к о -му, методичної ради інституту, науково - технічної ради обчислювального центру, ради по захисту дисертацій, вченої ради факультету, засідання кафедри, психолого-педагогічного семінару, семінару з науково- технічної творчості студентів, семінару з обчислювальної техніки, семінару наставників, Вінницької секції ради з кібернетики і малої академії наук.Крім того, буде вводитися інформація про години при- йому керівних працівників інституту, зокрема, завідуючого складом і начальника канцелярії.Ж ІН К И  В П І розпочали ак- тивну боротьбу за емансипацію. Вони звернулися в «компетентну раду» з скаргою на те, що ректорат складається виключно з чоловіків. Вона уважно вивчила скаргу і прийняла рішення для експерименту впровадити 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 
РОНЬКА.

НОВОРІЧНІ «ПРИВІТАННЯ» 
КАРИКАТУРИСТА

— 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 Підхалимчен- 
ко, 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.

СМІЛИВИЙ 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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— За що Ви кожний день 
п'єте?

— За Ваше здоров я, то
варишу декан!


