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лабораторного корпусу енер. вій роботі, але, разом з тим,
гетичного факультету. Основ. усвідомлюєм, що віддача
ні роботи думаємо завершити! наша, як науковців, ще недо кінця нинішньої п'ятиріч. достатня. Працівники факу
ки, і все планування буде вес льтету у цій роботі ще не до
сягли, так би мовити, піка
повийні зосбредй'ґм Зусилля тись з урахуванням цієї пер- своїх можливостей. А ре
г
спективи.
А
передбачається
для виконання поставлених
зерви для того, щоб вий
перед нами партією завдань. немало: широке використан ти на одне з провідних
ня
в
учбовому
процесі
теле
'У нинішньому п’ятиріччі
місць у науковій роботі, у
для дальшого розвитку фа бачення, створення і розши нас є. Адже факультет зай
рення
обчислювального
цент
культету нам необхідно бу
має друге після ФАВТу міс
де вирішити ряд серйозних ру в гуртожитку на базі це по кількості працюючих
ЕОМ
«Наири
—
К»,
розроб
проблем. Перш за все — це
створення міцної матеріаль ка проектної документації докторів і кандидатів наук.
но-технічної бази, що є важ нових технізованих аудито І ми вправі чекати від них
ливим фактором поліпшення рій, класів. Значно зростуть вагомого внеску в науковий
учбово-виховної і науково- наші фонди слайдів, діа доробок інституту.
В' нинішній п’ятирічці ми
дослідної роботи, підвищен фільмів, учбових технічних
плануємо виконати науковоня ефективності і якості уч фільмів.
дослідних робіт на суму
бового процесу за рахунок
Партія
довірила
нам, 2500 тис. карбованців, а вар
його інтенсифікації, покра
працівникам
вищої
школи,
тість їх по найважливішій
щення управління самостій
ною роботою студентів, за найдорожче надбання наро науково-дослідній тематиці
провадження прогресивних ду — нашу радянську мо становитиме 1560 тис. карбо
методів навчання і вихован лодь,' наших наступників, ванців, тобто в 2.5 раза бі
ня. Поліпшення вимагає ме продовжувачів великої спра льше, ніж у минулому п’яти
тодична забезпеченість уч ви будівництва комуністич річчі. Економічний ефект від
'
у виробни
бового процесу. Все це спри ного суспільства. І ми до- запровадження
;
цих досліджень стано
ятиме дальшому зростанню кладаємо усіх зусиль до то- цтво
]
8960 тис. карбован
успішності студентів, перш го, щоб виховати наших сту- витиме
ДЄНТІВ
сумлінними Трудів- ців,
;
або понад 3 крб. на один
за все — її якості.
В нинішній п’ятирічці ми никами, ЛЮДЬМИ ВИСОКОЇ по карбованець витрат.
плануємо деяке «оновлен літичної культури, патріота
У науково-дослідній робо
ня» спеціальностей, які мож ми і інтернаціоналістами.
ті у нас є ще один, і на мій
на буде здобути, навчаючись
У виховному процесі ак- погляд,
і
вагомий резерв. Ми
на факультеті. Така спеціа тивну участь братиме весь повинні
:
і як науковці, і як
льність, як «електрична ча професорсько - викладацький івихователі більш активно за
,
стина атомних електричних колектив факультету, і в лучати
здібних студентів до
станцій», безперечно, знайде першу чергу — викладачі участі в науково-дослідній
багато прихильників, а ка кафедр суспільних наук, на- роботі,
]
особливо ж до ви
федра електричних систем до ставники академічних груп, конання госпдоговірних ро
і
Це стосується і тих юна
грудня 1982 року повинна наші громадські організації, біт.
Ідейно-виховну роботу, як ]ків і дівчат, що навчаються
підготувати пропозиції про
відкриття нової
спеціаль і раніше, проводитимемо за на заочному і вечірньому фа
планами, які, культетах. Адже, залучаючи
ності «кібернетика електрич комплексними
ми важаємо, доцільно скла до цієї діяльності лише сту
них систем».
дати для кожного курсу на дентів стаціонару, ми втра
Можливість здобути такі п’ять
]
потенціаль
років, тобто на весь час чаємо багато
цікаві професії, на наш пог перебування студента у вузі. них своїх помічників у на
ляд, збільшить потік бажаю Ці плани відбивають нероз уковій роботі.
чих навчатися на нашому фа ривний зв’язок учбового і
Отже, як бачимо, завдання
культеті.
виховного процесів, КОМП- ]перед колективом факульте
I стоять складні, але ціл
X
У
Хочу поділитися з вами, лексність підходу до цієї ва- *1ту
товариші, радісною новиною. жливої ланки нашої роботи. ком здійсненні. І ми пере
Найближчим часом розпоч
Як уже говорилося, ми до- :конані, що наші успіхи в
неться будівництво учбово- (сягли певних успіхів у науко- XI
■ п’ятирічці будуть вагомі.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
XXVI з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу і листопадовий (1981 р.)
Пленум Центрального Комітету КПРС накреслили величну програму будівництва
комуністичного суспільства. Кожне положення Звітної доповіді ЦК КПРС з’їз
ду партії, з якою виступив Генеральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії
Верховної Ради СРСР товариш Л. І. Брежнєв, кожний рядок «Основних напря
мів економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 —1985 роки і на період
до 1990 року», матеріали листопадового (1981 р.) Пленуму ЦК КПРС ставлять
перед нами, працівниками вищої школи, конкретні завдання по підготовці фа
хівців для народного господарства країни. Адже від того, наскільки підготовленим
до вирішення проблем сьогодення прийде на виробництво наш випускник, зале
жатимуть успіхи заводу, області, в кінцевому рахунку — країни.
Отож, які перспективи розвитку вузу, факультету, кафедр, якими вони повинні
бути, щоб інженер з дипломом Вінницького політехнічного був справжнім орга
нізатором сучасного виробництва?
Нижче подаємо матеріал, яким розпочинаємо цикл розповідей про перспективи
розвитку факультетів інституту. Своїми думками з цього приводу ділиться декан
енергетичного факультету, кандидат технічних наук, доцент Давид Беглярович
НАЛБАНДЯН.

Минув перший рік одинад до 56,6 процента. Отже, зна
цятої п’ятирічки — рік нових чно зросла кількість сту
виробничих здобутків, рік дентів, що склали екзамени
творчих звершень, скерова на «добре» і «відмінно». Ко
них на виконання накрес лектив факультету вважає
лень XXVI з’їзду КПРС, ли ріст успішності великим сво
стопадового (1981 р.) Пле їм досягненням, адже одне
з основних завдань, постав
нуму ЦК КПРС, перетворен лених перед нами партією —
ня в життя положень і вис підготовка висококваліфіко
новків доповіді Генерально ваних, творчих інженерних
го секретаря ЦК КПРС, Го кадрів для нашої країни.
лови Президії Верховної Ра Цьому сприяє і покращен
ди СРСР товариша Л. Л . ня методичної роботи ка
Брежнєва. Що засвідчила на федр, зокрема по розробці
полеглива, творча праця ви і виданню методичних ма
робничих, наукових колекти теріалів. Лише у 1981 році
вів, в числі яких і науковці, їх видано 2Ь. Це, зрозуміло,
здібна студентська молодь сприяє активізації учбового
нашого вузу? Перш за все, процесу, підвищенню його
щире прагнення ділом від якості, чіткій спрямованості
повісти на історичні рішен зусиль студентів в досягнен
ня XXVI з’їзду Комуністич ні високого рівня професій
ної партії Радянського Со них знань.
юзу, внести вагому частку
Не можна не сказати і
праці у виконання рішень
напружену роботу, про
партії по дальшому поліп про
кафедрами факуль
шенню добробуту радянсь ведену
тету по запровадженню в
кого народу, зміцненню еко учбовий
процес технічних за
номічної могутності нашої
собів навчання і засобів об
Батьківщини.
числювальної техніки, їх ме
Науковці
нашого вузу тодичного забезпечення. Так,
доклали і докладають зу на факультеті створено два
силь, щоб бути на рівні ви обчислювальних центри, об
мог, поставлених XXVI з'їз ладнано три лекційних ау
дом КПРС у справі даль диторії, одна з яких повністю
шого розвитку економічної технізована, дві автомати
могутності- нашої Батьків зовані аудиторії з навчаль
щини, Складових тут бага ними пристроями АК—28,
то. Це і аналітичний підхід три лабораторії. Однак, тре
до уже досягнутого. Це і ба сказати відверто, коефі
пошук резервів, які криють цієнт їх використання в уч
ся у веденні кожної галузі бовому процесі ще недостат
народного господарства. Це ній. ІТа жаль, ще не всі ви
і ставлення кожного з нас до кладачі переконались, як
дорученої справи, яка є багато важить застосування
ТЗН у вихованні майбутніх
справою нашого життя.
Гарну славу здобув наш вуз фахівців, майбутніх науков
за роки минулої п’ятирічки. ців, наскільки підвищується
при
Зокрема, свідченням цього ефективність заняття
є присудження ректору ін застосуванні технічних за
ституту, докторові техніч собів навчання, як збуджує
них наук, професорові, то у студента бажання твор
варишу Івану Васильовичу чого пошуку, експерименту
Кузьміну високого звання вання.
лауреата Державної премії
Помітних успіхів в десятій
п’ятирічці досяг факультет
УРСР.
Колектив нашого факуль в науковій роботі. Загаль
тету докладає всіх зусиль, ний обсяг освоєних за п'я
щоб бути на рівні вимог ча тиріччя науково-дослідних
су. Ми досягли певних успі робіт становить 1011 тисяч
хів. Перш за все, і це наша карбованців, а економічна
спільна радість, значно зрос
ла успішність студентів фа ефективність від їх запровад
крб.
культету. З 96,5 вона підви ження — 2620 тис.
щилась до 98,5 процента, а Тринадцять авторських свіякісний показник з 26,4 - - доцтв на винаходи — крас

номовне свідчення здобут
ків науковців факультету.
Ми усвідомлюємо, що не
всі ще резерви приведені
в дію, що здійснене нами
могло б бути вагомішим,
особливо ж в організації по
буту і вільного* часу сту
дентів,
спортивно-масовій
роботі. Адже якщо успіхи
наших студентів в спорті
захоплюють, — за роки п’я
тирічки п’ятнадцять чоло
вік стали майстрами спорту,
а 29 — кандидатами в май
стри, то ставлення більшо
сті викладачів до спортив
но-оздоровчої роботи бажає
бути кращим.
Думається, така порівня
но докладна розповідь про
уже досягнуте цілком вип
равдана. Адже ретельний,
критичний аналіз пройдено
го шляху допомагає нам вір
но накреслити перспективи
розвитку, визначити голов
ні напрями, на яких всі ми

Хороших успіхів у навчанні добилась у нинішньому семестрі група ІЕПП-78. Досягли цього хлопці і
дівчата завдяки сумлінності, дружній взаємодопомо
зі. Знають їх на енергетичному факультеті і як- ак
тивних учасників і організаторів вечорів, зустрічей з
цікавими людьми, диспутів. А ініціаторами завжди

в комсорг групи Наталія Момот та староста Анато
лій Сйняв цев.
На знімку (зліва направо): студенти групи ІЕПП78 Сергій Петращук, Микола Базилевський, Наталія
Момот, Надія Дубовик, Анатолій Синявцев, Етте-р- в #
Ковтун, Наталія Старцева..
Фото О. Суворова.

2 стор.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

Друзям - „евеемщикам"
Цікаве і розмаїте життя
в студентів-«евеемщиків»,
Одні
загадкові
назви
предметів чого варті. Во
ни, як імена далеких кора
лових рифів: АіЛОЦА, РіП,
ООП, ГІТі... І? кожного з
них --- залік, (або «курсач»), екзамен (а то два з і
курс) і багато-багато дріб
них неприємностей, на зразо:
атестацій, контрольних
і
нежданих, як літня злива
деканатських
перекличок.
Так що небораці-ледарю н<
залишається нічого більи
робити, як вертітися в по
ті чола, викручуватися і ди
хати тютюновим димом десь
під вивіскою «Курити забо
ронено» або поплакатися
друзям про
придирки
гоніння з боку кафедри ОТ.
Не дає вона жити йому
бідоласі,
так,
як
хо
четься, не дає байдикувати,
а думати, працювати приму
шує. І позаздрить він тому,
хто прийшов в інститут, не
за «двійками», а за знання
ми, і скаже: «Ось в кого жит
тя легке». А не відає того,
що це «легке життя» ство
рюється наполегливою пра
цею.
Якщо ти сумлінно ста
вишся до навчання, то в
тебе вистачить часу на ве
чори відпочинку, почитати
книгу, піти в кіно чи в те
атр. Ти без зайвого кло
поту складеш іспити, на
рівні з іншими обговорюєш
наукові проблеми тощо.
—Диплом вирівнює всіх!
— виправдовується леда
цюга. Так, звичайно, ко
лір «палітурок» у трієчни
ка і майже відмінника од
наковий (хоч трієчнику ва

К

8 січня 1982 року.

ОРИСТЬ фізичної куль- активних занять фізкультутури —
незаперечна, рою і спортом, парторганіВчені прийшли до виснов- зація вирішила провести а
ку: людині, зайнятій в ос- ними бесіду про значення
рто було б видавати ди
розумовою працею, щЄї справи,
організувати
плом сірого кольору, та новному
кожен день необхідні фі. .
кого каламутного, як його зичні навантаження Ия дум- Крос’ СП0РТИВН1 1ГРИ на
навантаження, ц я дум
Нового, 1982 року.
життєва позиція!) І коли зичні
ка повністю відноситься і
>
у
*
почесним колом відмінник до студентської молоді. АдВелику роботу провели
пройде по стадіону «Олімп», же п'ять років навчання у комсомольська і профспілшлях до знань в нього не
кінчається, це тільки вихід вузі змушують багато пра- кова організації п/о по орна орбіту самостійного жит
тя. Апогей цієї орбіти за
лежить не тільки від старто
вого майданчика — нашої
кафедри, але й від енер
гії кожного. І хто з нас під
німеться вище — це ми ще
подивимося, громадянин ви цювати з книгою, в лабо- ганізації цих заходів. Чекаверткий ледар!
зрозуміло, ли лише одного — допомоІнститут, і в першу чер .раторіях. Це,
зниження ги від наших медиків і кагу кафедра ОТ, дала нам призводить до
спеціальність, яка ще ЗО ро рухливості. І, якщо навчай- федри фізвиховання, але
каків тому здавалася фанта ня не поєднувати з фізич- марно. Представники
вислухали
стичною. І хто міг подума ними навантаженнями, то, федри уважно
ти, що в Києві буде створе як кажуть медики, гіподі- К0МС0М0ЛЬЦІВі обіцяли допо.
ний цілий завод обчислю Г 1ЯняМГ п^ аТИВН0 П0Д1‘ мог™ провести, спортивні
на здоров я.
ґ
.
вальних машин, і що п'ят яти
Не випадково в інститу- змагання, але так і відбулинадцять молодих спеціаліс
тів, які приїхали тоді з Він ті працює багато спортив- ся розмовою,
Правда, і без їх допомониці, будуть брати участь у них секцій, в яких займавиробництві сучасних ЕОМ ються сотні юнаків і дівчат, ги намічені заходи пройРозпочалася зимова екзаменаційна сесія. Добре
Сотні, а, на жаль, не тисячі, шли успішно. Уч а с ник и
СМ-1080.
підготувався до складання іспитів комсорг тре
Хіба міг, хтось тоді і На станціонарі ж навчають- прослухали інформацію про
тього курсу енергетичного факультету, студент
подумати, що вінницький ся п'ять тисяч студентів, користь занять фізкультугрупи 2-ЕПП-79 Анатолій Нетребчук. Він бере
здоров’я людини,
хлопець Геннадій Кривдюк Чотири години заняття фіактивну участь в громадському житті факульте
буде працювати в Ташкен- зичною культурою на тиж- ^
питання про те, як
ту, інституту, відмінник навчання.
.
ті, а двадцятидво р і ч н а день—це дуже мало для
На знімку: А. Нетребчук
свій
Світлана Долуд зможе роз них, і тут, мабуть, потрібно краще^ організувати
Фото О. Суворова.
робляти математичне за провести спеціальні куратор- вільний час. Після бесіди відбезпечення нових ЕОМ на ські години, зустрічі з лю- булися масові спортивні ігКиївському О УМ, а запов бителями бігу,
медиками, Ризятливий комсорг факульте людьми, яким фізкультура
Хочеться вірити, що
в
ту Віктор Кр івченко буде повернула втрачене здоро- майбутньому справа залуїх настроювати...
в'я. Це дасть змогу залу- чення до занять фізкульДвері нашого інституту і чити основну масу студен- турою слухачів підготовчого
кафедри
обчислювальної
Наш ансамбль танцю — шення взяти участь у свят
техніки завжди відкриті тів до самостійних занять відділення приверне більшу
увдгу відповідних підроз- порівняно молодий колек ковому концерті, присвяче
для вас, друзі-випускники. фізкультурою.
Маючи гуманну ціль — ділів інституту і громадсь- тив. Народився він з тан ному 64-м роковинам Ве
цювального гуртка, що пра ликого Жовтня. До
речі,
зберегти здоров'я молодих ких організацій,
Є. МАРЧЕНКО,
цював при клубі інституту. наш ансамбль був єдиним
людей, залучити слухачів
інженер НДС кафед
Нещодавно наш колектив танцювальним колективом,
підготовчого відділення до
Д. МЕЛЬНИКОВ.
ри ОТ.

ВІДМІННИК НАВЧАННЯ

ЗМІЦНЮ ВАТИ ЗДОРОВ'Я

У РИТМІ ТАНЦЮ

Наслідувати добрі традиції
ваки, танцюристи, музиканти, а вжі
щодо жартів, то в них нестатку ш
було. І працювали ми всі у ці дні :
вогником.
Напередодні Нового року
жюр<
відвідало кожен відділ або цех і виз
начило кращих в оформленні примі
щення. Найвища оцінка — п'ять ба
лів. Але перемогу святкувати
ра
но. Адже попереду ще два конкур
си, і серед них найважливіший—ог
ляд програм художньої самодіяль
ності. Цей вид оцінювався жюрі, ви
ходячи з 25 балів. Перевагу здобував
відділ, який найкраще підготував гу
мористичну частину.
Найвдаліше пройшов конкурс
у
технічному відділі. Газета під наз
вою «Техолімп» висвітлювала життя
колективу так, як сприймав би його
житель Древньої Греції.
Художня
самодіяльність була
представлена
танком і піснею, а потім — невелич виробничих підрозділів переможцем
ка гумористична вистава під назвою вийшов радіоцех«Машина часу».
Жюрі одноголосно визнало пере
В. сивинюк,
можцем серед відділів
технічний,
зав. сектором СКТБ «Модуль».
друге місце зайняв конструкторсь
Фото Т. Багрій.
Цікаво і змістовно проходить в кий, третє — НІЛ-1 та Н1Л-5. Серед
СКТБ «Модуль» зустріч Нового ро
ку. Стало уже традицією, що за пів
тора—два місяці до свята в СКТБ
оголошується конкурс по підготовці
до Нового року. Проходить він окре
мо по відділах і виробничих підрозді
лах бюро. Умови конкурсу передба
чають святкове оформлення учбових
і виробничих приміщень, випуск но
ворічної газети і підготовку короте
нької програми художньої самодіяль
ності.
З яким запалом готувалися пра
цівники СКТБ до конкурсу! Кожен
хотів внести свою частку у спільну
справу. Знайшлися художники, спі

відзначив річницю
свого
існування. Та,
незважаючи
на молодість, він уже здо
був визнання
любителів
танцю не тільки в інституті,
але й у місті, в області.
В ансамблі займається 64
аматори, другий склад на
лічує 38 чоловік. Всі
вони
(наполегливо оволодівають
мистецтвом хореографії, з
ставляться
до
( любов’ю
кожного підготовленого но
мера.
Думаємо ми і про наше
майбутнє. Адже до складу
ансамблю входять в основ
ному, студенти, і, закінчив
ши навчання у вузі, вони
роз’їдуться в усі
куточки
нашої неосяжної
Батьків
щини. Отже, треба
тепер
турбуватися про поповнен
ня колективу новими, здіб
ними танцюристами. З ці
єю метою створена підго
товча
група
з двад
цяти чоловік, до якої вхо
дять школярі 8— 9 класів.
Згодом вони
поповнять
основний склад.
Наш колектив веде
ак
тивну концертну діяльність.
Лише за останні два місяці
минулого року ми виступи
ли у великих концертах сім
разів. Як довір’я і визнання
глядачів, сприйняли запро

який виступив на цьому свя
ті. Ми активні учасники сту
дентських вечорів, беремо
участь у шефських концер
тах.
Знають наш ансамбль і у
республіці. Так, 12 і 29 груд
ня ми показали кілька но
мерів в програмі «Сонячні
кларнети», що демонстру
валась по республікансько
му телебаченню. Хотілося б
зауважити, що
програми
складались з різних танців,
так що ми змогли проде
монструвати
республікан
ському глядачеві свій, мо
жна сказати, чималий діапа
зон творчих можливостей.
І, як ведеться, кілька слів
про наші плани на майбут
нє. З— 4 квітня відбудеться
обласний огляд
хореогра
фічних колективів, у якому
ми плануємо взяти участь.
До цього відповідального
для нас екзамену готуємо
ся серйозно, багато працю
ємо над новою програмою.
Хочеться вірити, що виступ
наш буде вдалим і здобуде
високу оцінку жюрі і гля
дачів.

Д. РАХМАН,
художній керівник ан
самблю,
заслуже н и й
працівник
кул ь т у р и

УРСР.

КРАЇНА РАД: НОВИНИ ДНЯ
МОСКВА. Грузовик «ЗІЛ- женням графіка виготовив
133» удостоєний держав мільйонну з початку року
су
ного Знака якості. Авто тонну високоякісного
мобіль оснащений
еконо перфосфату колектив хіміч
мічним дизельним двигуном. ного заводу. Цю продукцію
Він широко застосовувати* відправлено землеробам Ук
і
меться для перевезення на раїни, Краснодарського
країв.
родногосподарських ванта Ставропольського
жів на великі відстані в Достроково було заверше
складі автопоїздів вантажо но і випуск туків в раху
підйомністю 18 тонн. Ко нок планових поставок до
весняної сівби.
лектив ЗІЛу випускає те
пер 70 проц. продукції, від
(ТАРС-РАТАУ).
значеної почесним п'ятикут
ником.
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РІШЕННЯ XXVI З’ЇЗДУ КПРС -

XXVI з'їзд КПРС в «Ос
новних напрямах економіч
ного розвитку СРСР
на
1981—1985 роки та на пе
ріод до 1990 року» розро
бив величну програму даль
шого зміцнення економічної
могутності нашої Батьків
щини, покращення добробу
ту радянського народу.
Зайве при цьому говори
ти, яку величезну роль
у
виконанні завдань другого
року, XI п'ятирічки в ціло
му
покликані
відіграти
комсомольсько - молодіжні
колективи підприємств і ор
ганізацій.
Генеральний секретар ЦК
КПРС товариш Леонід Іл
ліч Брежнєв, говорячи
на
XXVI з'їзді ленінської партії
про роль молоді у комуніс
тичному будівництві, вказував: увесь досвід роботи, все
багатство ідейної переконаності старших поколінь треба передати молоді. В цьому^ наголошував Генеральний секретар ЦК
КПРС
товариш
Л. І.
Брежнєв,
«запорука того, що радянська молодь завжди буде високо нести прапор
комунізму».
В нашому інституті нав
чаються і працюють тисячі
комсомольців і молоді. Чи
мало з них ще на перших
курсах зарекомендували се
бе пристрасними поборни
ками радянської науки, ак
тивними учасниками комсо-

мольського життя. Насліду
ючи приклад старших поко
лінь, комуністів, спеціаліс
тів
народногосподарського
виробництва, яких готує ін
ститут, вони високо несуть
прапор новаторства.
Генеральний секретар ЦК
КПРС товариш Л. І. Бреж
нєв у доповіді на XXVI з'їз
ді КПРС,
листопадовому
(1981 р.)
Пленумі
ЦК
КПРС, говорячи про необ
хідність підвищення ефек
тивності праці на кожному
робочому місці,
особливу
роль при цьому відводить
молодому поколінню. І це
цілком закономірно. Адже
ніхто інший, як комсомоль
ці, молодь несуть трудову
естафету, наслідують прик
лад батьків і старших бра
тів, йдуть далі по
шляху
комуністичного будівництва,
Ми гордимося тим, що з
стін нашого інституту випущено тисячі висококваліфікованих фахівців різних галузей виробництва, які особистим прикладом в роботі
довели високу наукову
і
технічну підготовку, одержану в інституті, і
вносять
посильний вклад у виконан
ня
народногосподарських
планів, розроблених XXVI
з'їздом КПРС,
Серед тих, хто йде попе
реду у навчанні, у творчих
пошуках — студент 5 кур
су, Ленінський стипендіат,
комсорг факультету енерге

^

Ціна 1 коп.

В ЖИТТЯ!

НЕВІДКЛАДНІ ЗАВДАННЯ
тики. Сергій
Луковников.
Що відзначає цього юнака?
Пристрасність до вибра
ної життєвої справи, щире
прагнення опанувати набут
ий науковців вузу, готов
ність служити з повною від
дачею зусиль і вміння рід
ній Батьківщині. Саме такі,
як Сергій, і служать това
ришам прикладом у навчан
ні, поведінці, ставленні до
громадських обов'язків то
що.
Цей приклад непоодино
кий. Досить сказати, що 95
процентів студентів беруть
участь у науково-дослідній
роботі, 7 студентських нау
кових робіт одержали наго
роди на всесоюзному кон
курсі. Подано 22 заявки на
винаходи і одержано 11 ав
торських свідоцтв за роботи,
виконані з участю студентів.У стінах інституту було
підготовлено за останні ро
ки 125 відомих у республі
ці і Союзі спортсменів.
Зайве говорити про ту ве
лику роль, яку відіграють
студентські будівельці заго
ни. Саме руками членів за
гону в колгоспах і радгос
пах зведено чимало тварин
ницьких і побутових примі
щень, у минулому році ос
воєно капіталовкладень на
2,6 млн. крб. Основні буді
вельні об'єкти інституту бу
дуються з участю студент
ських будівельних
бригад.

■ _ ____ Ц __________,___

Добре попрацювали на бу
дівництві гуртожитку № 5
студенти інженерно-будіве
льного та
радіотехнічного
факультетів.
Великі завдання постають
перед нашою студентською
молоддю у світлі
рішень
XXVI з'їзду
КПРС
та
XXVI з'їзду Компартії Ук
раїни. йдеться про те, щоб
і далі примножувати велич
ні
традиції Ленінського
комсомолу, вірного помічни
ка Комуністичної партії. А
це значить, що нам слід під
вищувати активність в жит
ті студентського колективу,
докладати зусиль до того,
щоб якнайкраще опанувати
необхідні знання, щиро слу
жити нашій Батьківщині.
Величні перспективи від
криті перед нашою молод
дю. — в роботі, громадсь
кому житті, служінні Бать
ківщині. Вчитися, вчитися та
ще раз вчитися, як наголо
шував засновник Радянсь
кої держави В. І. Ленін, —
ось невідкладне завдання,
яке постає перед студента
ми вузу.
Хай ж е кожен день в жит
ті комсомольців і молоді на
шого інституту буде овія
ний щирим прагненням вчи
тися так, щоб, коли наспіє
^ас, приносити країні як
найбільшу віддачу від на
бутих знань. Хай
кожен
день буде овіяний палким
прагненням вірно служити
Радянській Батьківщині.

Л.

І.

ГІІШМОСЬ ДО ТРЕТЬОГО, ТРУДОВОГО
Вирує сесія пора у жит
ті студента, коли треба зві
тувати про піврічну робо
ту. Вона вимагає зібрано
сті, напруження всіх сил.
І, здавалося б, ні про що
інше студент у ці дні дума
ти не. може.
Але це не зовсім
так.
Життя диктує свої закони
— дивитися у день прий
дешній, отож уже сьогодні
ми плануємо
проведення
літнього трудового семест
В загальноінститутському
загоні минулого року налі
чувалось 590 чоловік. Вони
поділялись на 20 загонів.
Чотири з них працювали в
Тюмені, загін «Кварц»—на
будівництві шахт у Ворошиловградській
області.
В
Херсон виїхали дівчата —
студентки ФАОТу. Працю
вали вони на сільгоспроботах. Основні ж сили були
використані на будовах 1 в
колгоспах області.
Як же ми попрацювали,
як допомогли Батьківщині?
Досить сказати, що нами
освоєно 2,6 млн. карбован
ців, у селах області збудо
вані житлові будинки, ма
газини, клуби, приміщення
тваринницьких ферм.
Міцні зв'язки склались у
нас, будзагонівців, з пра
цівниками радгоспу «Олек
сандрійський» с. Олександрівки Тростянецького ра
йону. Уже тринадцять років
підряд працюють наші ком

сомольці на будовах рад
госпу. Директор тов. Луць
ко задоволений працею сту
дентів: за минулий сезон
збудовані корівник, телят
ник, житловий будинок. І
це при відмінній якості ро
біт.
За тридцять років зна
йомства, — а це строк не
малий, — керівники госпо
дарства переконались у то
му, що студенти не підве
дуть, що вони відмінні пра
цівники і їм можна довіри
ти найвідповідальнішу ді
лянку роботи.
У минулому році ми впер
ше працювали на обласній
ударній комсомольсько-мо
лодіжній будові — зведенні
сорокового в області цукро
вого заводу у с. Городківці. Допомагали у будівни
цтві об'єкту новоствореному БМУ «Цукробуд». Пра
цювали самовіддано, з ен
тузіазмом, майже не поступаючись у швидкості і яко
сті виконання робіт профе
сіоналам.
о
.
Схвально відгукується про
бійців загону, їх запал у
праці начальник управлін
ня тов. Козлюк. Найвищу
оцінку почули тоді ми від
нього —- справжні будіве
льники.
Студентські
будівельні
загони у Городківці були
вперше. Всього там працю
вало вісім загонів з різних
навчальних закладів міста,
Хлопці і дівчата
швидко

познайомились, здружились,
З видумкою, вклавши бага
то праці, оформили будзагонівці свій табір. Він зас
лужив високу оцінку ЦК
ЛКСМУ. Відмінно попра
цювали тут студенти ВПІ
головний інженер
зони
Д. Іщук, комісар Л. Бендерук, Н. Ратушний.
Проводилося між загона
ми соціалістичне змагання.
Приємно, що перше місце
зайняв наш «Імпульс»,
семестр загін освоїв
тис. карбованців.
Нинішній рік — другий
рік п'ятирічки, рік яп.ппшст
60-річчя
Союзу РСР, вимагає
від
нас ударної праці, ще більш
вагомих звершень.
Ще у минулому трудо
вому семестрі бійці наших
загонів «розвідали» і «ос
воїли» нові райони, які ра
ніше ми не
відвідували.
Лаші «тюменці»
завжди
працювали у Надимському
районі, а цього року, як і
торік, ми плануємо рушити
на„ північ
— в Новий Урен
„
-Уренгой. Будемо просити обком
ком сом олущ обіцьогорО в
один з наших ^ заіонш
відрядили на будівництво
газових промислів.
Працювати
там складно,1
1
.
але дуже
цікаво,
адже
справді відчуваєш себе першопрохідцем, причетним до
ударних буднів газовиків
Півночі. І як приємно, уже
прощаючись, почути від цих
мужніх людей слова вдяч-

ності за таку потрібну їм
допомогу.
А зроблено нашими хлопцями було немало. Повністю завершили вони будівництво житлового будинку
для працівників
газового
промислу № 7, здали в експлуатацію ємність для води, місткістю 700 кубометРїв, впорядкували селище
промисловиків, проклали те-

БРЕЖНЄВ.

(Із З в іт н о ї доповіді Ц К X X V I з ’їз д у К П Р С ).

ПЕРШОКУРСНИК
СКЛАДАЄ ЕКЗАМЕН

III

Н е с п о к ій н и й і в ід п о в ід а л ьн и й час н а с т а в
для
п е р ш о к у р с н и к ів . П е р ш а сесія.... П р о м а й н у в се
местр, т а к и й нел егкий для них, коли тр е б а з в и к 
н у т и до н о в и х ум ов і вим ог, н а в ч и ти с я п р а ц ю в а т и
са м остій н о. І от тр еб а з в іт у в а т и п р о з н а н н я .
П о п ід с у м к а х п е р ш о ї се сії
важ ко
суд ити,
як далі н а в ч а т и м е ть с я х л о п е ц ь чи дівчина, але с у м 
л ін н іс т ь в роботі, в ід п о в ід а л ь н ість за д о р у ч е н у ді
л я нку, — а з а р а з це для молоді
навчання,
—
в и р об л я ється уж е зараз, на п е р ш о м у курсі.

час атестації, отож і ек

замен виявився для них не
з історії КПРС таким
уже й складним ви
У студентів групи 2ПЕ-81
перша у житті сесія, пер
ший екзамен. Це неабияке
випробування для студентів-новачків.
Урочисті, святкові і тро
шки злякані збираються во
ни біля аудиторії о вось
мій годині ранку.
Через
п'ятнадцять хвилин сміли
вці із стопки білетів вибе
руть «свій», ретельно обду
мають його і розпочнеться
бесіда викладача і студен
та.
Екзамен приймає
стар
ший викладач кафедри іс
торії КПРС 3. С. Карпова.
Хлопці і дівчата знають:
Зоя Семенівна вимагає чіт
кого, точного формулюван
ня.
Саме так і відповідали
Наталія Резнік, Олександр
Свиридов, сестри Світлана
та Марина Беляєви, старо
ста групи Олег Слободянюк. Вони сумлінно готува
лися до кожного заняття,
одержали хороші оцінки під

пробуванням. У залікових
книжках цих студентів з'яв
ляється перший запис: —
«відмінно». Хочеться поба
жати, щоб у «заліковках»
така оцінка їх знань знай
шла постійну прописку.
Зоя Семенівна задоволе
на. «Група складала добре,
—
закінчивши
екзамен,
розповідає вона. —Свідчен
ня цього — цифрові показ
ники. Одинадцять «п'ятірок»,
вісім «четвірок» і
всього
чотири задовільних оцінки
— красномовно
говорять
про рівень знань хлопців і
дівчат. Крім того, хочу ска
зати, що оцінки на екзаме
ні кращі, ніж в атестацію.
Це значить, що студенти
зробили правильний
вис
новок з підсумків атеста
ції, яка є контролем знань
студентів не стільки для ви
кладачів, скільки для самих
хлопців і дівчат.
Хочеться побажати сту
дентам групи 2ПЕ-81 успіш
ної сесії, хороших і відмін* них оцінок, високого рівня

ІІЇЇІЇІШ ІШ ЇІ!Ш ІЇІІЇШ 1ІЇІШ ЇП1Ї1ЇІШ Ї1ІШ Ш ЇІ1Ї?ЇШ ІІШ ЇШ ПШ 1І1Ш , ^А ііш йі(їіііікіаіІ1Ш м ііііі!ііІіІ1і1ІЛ 1і£іїіІЯ ІІІІШ ЇіІІІ!ІШ Ш ІШ ІіІІІП Ш ІІІШ ІІІІ111і!І!Ш 1!!І1ІІШ ІІ!Ш !И !ї з н а н ь
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АКТИВНИХ,

Ви

ВЗЯЛИ

ХОРОШИЙ

мо споруджувати об'єкт з я старт, Друзії Так тримати і
початку і до кінця,
що ~ надалі, всі п'ять років.
значно підвищить нашу від- ^
________________
повідальність.
Керівники 5
господарств, знаючи, що м и ї л І І Я П И Р І І П Ї
в роботі не підведем, бу- ї О П Л р п О П І І І
Д у т ь доручати нам важ ливії
об'єкти будівництва.
я
Заяви на зарахування у 2
студентські будівельні заго-Я Щ ойно закінчила приймани Уж е надходять.. В они=ти 0Кзамен у гРупі ІЕПП-81
розглядаються на
комсо- <- ВецірНЬого факультету в. о.
мольських зборах груп. Я к -=
... доцанта
___ Л. І. Борщевськаї
Що товариші висловлюють = Студенти Продемонструвапретенденту довір'я, дають = ли хорош1 знання, відловірекомендацію, прізвище й о -= дали ТОЧНО( без серйозних

геометрії

зроблено протягом третьо- ним за трудове виховання. І ї — я задоволена відповіго, трудового бійцями «Ла- лише після схвалення йогоїдям и на екзамені. Хлопці
стівки».
стівки».
кандидатури деканатом
і - і дівчата відповідально стаЦього року загін скла- комітетом комсомолу, кан- Я ви ли сь до занять, сумлінно,
датиметься з 600 бійців. Чо- ДИдат може вважати себе Я серйозно готувалися
до
тириста з них працювати- зарахованим у загін
р них. О тож і наслідки хоромуть в області, в рідних
н „ пгп • „ ж р ш' п|бпя = ш|- С е Р еА н1* бал У групі ~
уже Тростянецькому і Бер- .
с 0 0ДН1 Уже в1дібР ? д 4 якість — 70 проц. І це
шадському районах
Два Г к о Г с а р Г з а г о н іГ Г Г а т в ^ І
вон” не тіль’
місяці ми будемо жити тур- ‘
. І
ій
13
Р = к и навчаються, але й пработами працівників
села, Д
Р
х та ко я цюють. У нас на кафедрі
допомагаючи їм у споруд- сомольських бюро факуль- Я з повагою ставляться
до
женні необхідних господар- тет1в*
ї молодих людей, щ о здобуством об'єктів.
Отже, третій,
трудовий я вають освіту без відриву від
У наступному трудовому ” під неослабною увагою. Я виробництва, але це аж нісеместо;
няттт
ітл
’рти'гл/т
пняне означає, що
М Р Г 'Т П І
ттяттт
ІЇТ Р
'Г Т Л 'Г Т Г 'Г
тт тта _ Думається, ретельна, зазда-Яяк
щ о вимоги
підписати з ^осподарст- легідь проведена підготов-я наші до вечірників і заочв- ми 2бласт. ^ в~
^ ві ка до цього важливого, деР-=ників послаблені.
т п у л г ^ сптлтг- жавного значення заходу Я Початок у вечірників і зажність 3 одНИМУ нашим дасть вагому віддачу, ста- ї очників вдалий. Побаж аймо
радгоспом не запорукою нових наших ї ж їм добрих успіхів у майдавнш
дРУГом,
/«Олександрівський»
/ і 1 ТТОЦ’Р О Т І ТТГМ ОАТ-ТІ
така Досягнень у навчанні і у Е бутньому.
праці.
Угода вже шдписана
М ате ріали
підготували:
наш погляд, це значно по
А. САВРАНЬ, 5 В. М Е Д В ІД Ь — ст. лабо
кращить і умови
роботи
студент 3 курсу
ІБФ, Я рант каф едри історії
бійців загону, і підвищить
член комітету комсомо Я
КПРС, А. Б У Д А — вик
якість виконуваних робіт.
лу, відповідальний
за Я
ладач каф едри нарисАдже, по-перше, ми будеСБЗ.
= н о ї геометрії.

И

15 січня 1982 року.

,«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

СТАВИТИСЯ БЕРЕЖЛИВО
Майже сімдесят процен
тів студентів, що навча
ються на стаціонарі, живуть
у гуртожитках.
І велике
опасибі- за це нашій держа
ві, яка надала нам можли
вість не тільки вчитися,
але й у прекрасних умовах
готуватися до занять, зміс
товно, цікаво відпочивати.
Думаю, не буде перебі
льшенням сказати, що на
п'ять років перебування у
вузі гуртожиток стає для
нас рідним домом: при
мітно зустрічає, втомлених
після напруженої праці у
інститутських аудиторіях та
лабораторіях, здружує, єд
нає, вчить жити у колекти
ві.
Останнім часом помітно

ключ
ЖУРАВЛИНИЙ
Ключ журавлиний
улетает
В простор небес.
Как будто остров в море,
тает.
И вот — исчез,
И песня их уж не звенела
Среди полей,
И небо вдруг осиротело Ч
Без журавлей.
Березки с грустью
провожали
Ключ журавлей.^
И речка песню напевала—
Вам светльїх дней.
Мне тоже грустно стало
Без журавлей,
Словно частичка улетела
Души моей.
И. ЕНИСЕЕВ.
X ЗАМАКУЛОВА.

ДІВЧИНКА
Прийшла весна,
Принесла Перемогу.
У вікна увірвався вітер,
Такий, на диво,

поліпшилась
масово-полі
тична робота в студентсь
ких гуртожитках. Прочита
но багато лекцій, відбува
ються вечори запитань і
відповідей, цікаві зустрічі з
ветеранами партії та комсо
молу, вікторини.
Але ще багато завдань
стоїть перед нами, студен
тами, у справі покращення
побуту. І вирішити їх не
так уже й складно. Прос
то треба кожному з нас
бережно ставитись до дер
жавного добра, підтримува
ти порядок у кімнатах, доб
росовісно, з відповідальніс
тю ставитись до чергувань,
якщо треба, підремонтува
ти приміщення, акуратно

застелити ліжко. А то у нас
ще подекуди бувають такі
випадки: майже місяць у
кімнаті, як слід, не приби
рають, а в один
із днів
влаштовують «аврал», вимі
тають купи сміття, вино
сять усякий непотріб.
Такі факти недопустимі,
з ними треба рішуче боро
тися. Чистота повинна бу
ти не тимчасовим, а постій
ним нашим
супутником,
знайти тверду прописку у
гуртожитках.
Думається, цілком слуш
ною буде така пропозиція:
при одержанні
студентом
ордеру на гуртожиток тре
ба закріплювати за ним кім
нату на весь час його пере

бування в інституті. Завдя
ки цьому підвищиться від
повідальність за стан при
міщення, в якому він меш
кає, бережливіше буде по
водитися з меблями. Адже
кожен знатиме, що житиме
у тій же кімнаті, що й ми
нулого року, і, якщо, при
міром, зламав спинку сті
льця, то сам же й відре
монтує його, бо у наступ
ному терпітиме від цього
незручності.
Гадаємо, на цю пропози
цію слід зважити деканам
факультетів при проведенні
поселення у гуртожитки в
наступному учбовому році.
М. БОБИК,
студент групи 2 РТ-78,
заступник по побуту го
лови студентської ради
гуртожитку № 4.

Пора мені, діти...
Стають єдиною рікою.
Радісно-терпкий...
А ви вже без мене
Забуду рідну мову —
Навіть сонце
ростіть.
онімію.
Так легко й зручно
Російську ж втрачу —
Затишок знайшло
— Та як же без вас ми?
стяну я глухою.
На мідних трубах
Та що ви намислили,
Нашого оркестру.
мамо?
Переклад
Світлани
СТАДВидзвонює святково
— А хто нас, бабусю,
НЙК,
Посуд в кухні...
у сон поведе по казках?
Всім повернула Перемога
— А я вам лишаю
щось:
— всі райдуги
Сусідці—чоловіка,
Подрузі — нареченого,
із журавлями,
Борис ОЛІЙНИК.
А дітям класики знайомі
І срібло на травах,
На асфальті
І золото на колосках.
І небо без_ страхіття
— Не треба нам райдуг,
Бомбовозів.
не треба нам срібла
Всім повернула Перемога
і золота,
щось...
Аби тільки ви
Лише не повернула мені
нас чекали завжди
батька.
Посіяла людям
край воріт.
Він мені щоки не поколе
літа свої літечка житом,
вже вусами,
Та
ми
ж
переробим
Прибрала планету,
Жартуючи, за кіску не
усю вашу вічну роботу,—
послала стежками
смикне,
споришу.
Лишайтесь,
матусю,
Мене цілуючи, не скаже:
Навчила дітей,
І
Навіки лишайтесь.
— Я з Перемогою
як на світі по совісті »
Не йдіть.
прийшов.
жити,
Вона посміхнулась,
Зітхнула полегко —
красива і сива, як доля,
і тихо пішла за межу.
Махнула рукою —
— Куди це ви, мамо?! —
злетіли увись рушники.
сполохано кинулись діти,
«Лишайтесь щасливі», —
— Куди ви, бабусю? —
і стала замисленим
полем.
онуки біжать до воріт.
Течуть дві мови, в серці
— Та я недалечко...
На 'цілу планету,
не міліють,
де сонце лягає спочити.
на всі покоління й віки.

пісня

ПРО МАТІР

ДВІ мови

Статистична
дуель
ГУМОРЕСКА

Старший науковий співробітник кафедриТАМ В. Чор
ний добре володіє своєю справою. Свій досвід і уміння
він передає студентам.
На знімку: Чорний Володимир і Гнатюк Тетяна,
студентка групи 6ТМ-77 в науковій лабораторії.
Фото О. Суворова.

Наші передовики

— Цікаві статистичні спостереження! — сказав
студент викладачеві після лекції.— Під час лекції
ви 42 рази пройшлися від одних дверей до других.
8 разів потерли чоло, 18 —поправили окуляри,
двадцять краватку, 260—моргнули. Дев'ять разів
подивилися на годинник, десять разів сказали
«значить» і дванадцять—«так». Ось так ви читає
те нам лекції!
І студент задоволено посміхнувся.
Викладач з цікавістю подивився на нього і від
повів:
— Ну що ж, відкриємо журнал. Цікаві стати
стичні спостереження. За час перебування в ін
ституті ви хворіли: пневмонією — 15 разів, гри
пом — 8 разів, гострим респераторним захворю
ванням — 90 разів. Мигдалини вам вирізали 45
разів, апендикс — 15, зубів запломбували 64
штуки, вирвали — 33. Брата проводжали в ар
мію 10 разів, на власне весілля запрошували ме
не 14 разів, ну, звичайно, і відпрошувалися з за
нять.
Мою лекцію, до речі, ви відвідали вперше, та й
ту не конспектували, оскільки займалися стати
стикою.
В. ОСІПЧУК.

Пенішкевич Анатолій — студент вечірнього факуль
тету. Працює в обчислювальному центрі інституту. Він
є одним з кращих наладчиків апаратури.
Анатолій успішно складає сесію, сумлінно ставиться
до своїх громадських обов'язків.
На знімку: Пенішкевич Анатолій за апаратурою ЕОМ.

Країна Рад: новини дня
ВІЛЬНЮС.
Барвистий
розпис по фарфору народ
них майстрів минулого сто
ліття ожив у нових виро
бах Каунаського експери
ментального заводу худож
ньої кераміки. Тут після ре
конструкції
підприємства
став до ладу цех по вироб
ництву фарфору. З пуском
нового виробництва завер
шено річну програму модер
нізації підприємств місце
вої промисловості
Литви.
Збудовано кілька великих
цехів, новою технікою пере
оснащено десятки підпри
ємств. Розширити асорти
мент товарів дало
змогу'
збільшення випусків виро
бів з місцевої сировини.
УНГЕНИ
(Молд а в с ька РСР). Почато налагод
ження технологічного
ус
таткування другої черги ки
лимового виробництва. Мон
тажники, виправдавши кон-

вейєрний метод встановлен
ня ткацьких верстатів од
ночасно проводять складан
ня кількох агрегатів з ук
рупнених вузлів. Таким чи
ном, на монтажі кожного
верстата економиться ро
бочий день.
УСФАРА
(Т ад ж и ц ьк а
РСР). Новорічні товари за
пропонував жителям кишлака Кулькент
відкритий
тут великий сільський уні
версальний магазин. В його
торгових залах можна при
дбати все необхідне — від
одягу і взуття до дитячих
іграшок.
_У •Ленінабадській області
тільки за останні два роки
вбудовано і здано в ек
сплуатацію понад сто ма
газинів та їдалень. Біль
шість з них працюють за
прогресивним методом са
мообслуговування.
(ТАРС).

КАЛЕЙДОСКОП

Книга рекордів
Вийшов у світ черговий
випуск Книги рекордів Гіннесов. Вперше вона побачи
ла світ в 1955 році. «Що
річно ми отримуємо близь
ко 20 тисяч листів-замовлень, — розповідає один з
її видавців Морріс Маквертер. — Але, як правило, не
більше 200
заслуговують
уваги». 3—4 проценти «ре
кордів» — курйозні досяг
нення, 25
процентів
—
спортивні, решта випадає
на долю наукових і техніч
них. Донедавна люди спали
на цвяхах, ковтали вогонь
і шпаги, їли живих мура
шок і дерева з листям та
корою — тільки б потрапи
ти на сторінки книги. Од

нак з цього року видавці
відмовились реєструвати «ре
корди», встановлення яких
небезпечне для здоров'я. Ос
танніми в цьому
розділі
значаться француз М. Літо
то, який за 15 днів з'їв ве
лосипед,
і
американець
К. Десмонд, який проковт
нув шпагу довжиною 58,4
сантиметри.
Серед нових імен, які за
несені до Книги рекордів —
1982, 57-річна чілійка Леонтіна Альбіна. В неї 144 ди
тини. Коли збірник готував
ся до друку, вона чекала
ще одну.

Х Р О Н ІК А
На всіх факультетах три- хідного дня Вінниця— Львів
ває огляд-конкурс на кра- — Вільнюс — Вінниця, Вінщу академічну групу
по ниця — Яремче.
підсумках зи м ової
сесії
1981— 1982 навчального р о
ку. Перем ож ці будуть на
Редактор
городж ені путівками
для
поїздки по марш рутах ви- Б. ПОНОМАРЕНКО.
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ГОЛОВНЕ — ГЛИБОКІ ЗНАННЯ
Ф А
До зимової екзаменацій
ної сесії нинішнього нав
чального
року
студенти
Ф АОТу пірийшли з хоро
шими результатами.
За
підсумками атестації
фа
культет зайняв перше міс
це. Це красномовно гово
рить про
успіхи
наших
студентів
З великою (відповідаль
ністю, серйозно і вдумли
во ставляться хлопці і дів
чата до екзаменів,
багато
працюють
самостійно. А
наполеглива праця
вінчає
ться хорошими оцінками на
екзаменах. Відмінних
ре
зультатів добились студен
ти
четвертого
куосу. —
в групах ІАТ-78 І 2ЕОМ-78,
середній
бал відповідно
4,5 та 4,56. Тільки на «чо
тири» і «п’ять» відповідають
студенти
груп
2АТ-78,
ЗАТ-78,
4АТ-78,
ІЕОМ
-78.
Хочеться відзначити ста
рост цих гр у п В. Пірисяжнюка, С. Ябліочникова, О.
Борзинького, В. Кооенчука, Є. Коваленко, Т. Ткачову, які відмінним навчан
ням, сумлінним ставленням
до громадських обов'язків
подають приклад
студен
там факультету.
Радує своїми здобутками
п’ятий курс. Хлопці і дівча
та складають передостан
ній екзамен. За ним буде
захист диплому, і молоді
фахівці
залишать рідний
ВПІ, щоб творчою працею
на виробництві
віддячити
Вітчизні за батьківське пік
лування.
Прикладом для студен
тів нашого вузу може бу
ти сім’я студентів-п'ятикурсників Романа
та
Віри
Бойко. Вони успішно поєд
нують навчання з вихова
нням сина: Роман — від-

от

ПОВІДОМЛЕННЯ

мінник з першого курсу,
а Віїра — Ленінський сти
пендіат ВПІ.
Багато
хороших
слів
можна сказати
на адресу
наших сімейних пар Войнаровських,
Мотильїницьких,
Боштанів, Ковалів, які скла
дають сесію в основному
на «відмінно».
Кожна сесія для декана
ту складна. Адже до кож
ного студента треба знай
ти індивідуальний
підхід,
якщо трапляються
прикрі
зриви, треба вияснити при
чини і якнайшвидше вжи
ти дієвих заходів до вип
равлення становища.
Загальна картина
сесії
на нашому факультеті від
радна, але не обходиться,
звичайно,
без
недоліків.
Є окремі студенти, які не
тільки самі погано навча
ються, але й заважають ін
шим, утруднюють
роботу
деканату. Приміром,
сту
дент групи 4АТ-79 С. Чаленко з'явився в деканат
лише тоді, коли його гру
па уже склала два екзаме
ни, а сам він не спромігся
навіть
на заліки.
Сту
денти другого
курсу
Є.
Діденко та В. Конько своїм
недбальством
Г поганим
навчанням ганьблять зван
ня радянського
студента.
Думається,
комсомольсь
ким
організаціям,
го у п ,
де навчаються ледарі, тре
ба звернути «а це
увагу,
рішуче засудити поведінку
названих студентів.
Сесія
продовжується^
Отож будемо сподіватись
шо студенти ФАОТу
не
втоатять завойованих пози
цій, успішно складуть ек
замени, достойно
викона
ють найперший свій
обо
в'язок перед державою.

з

ДЕКАНАТІВ

явами недбальства нам тре
ба рішуче боротись. І пер
шими
помічниками тут є
старости груп та комсомо
льський актив.
Для багатьох студентів
заліки стали каменем спо
тикання на шляху до ек
заменів. Вони ускладнили
собі сесію тим, що у цей
гарячий час потрібно було
відвернути увагу на лікві
дацію
заборгованостей.
Зрозуміло, не було1, (змо
ги, як слід, готуватися до
екзаменів.
Та в основному радіо
техніки у всеозброєнні, пі
дійшли до звіту. Хочеться
відзначити
кращі
групи
факультету — ІРТ-77 і

д
РАДІОТЕХНІЧНИЙ
З непоганою
теоретич
ною підготовкою підійшли
до складання зимової екза
менаційної сесії
студенти
радіотехнічного
факульте
ту. За результатами першої
та другої атестації ми зай
няли
друге місце. А це
свідчить про те, що про
тягом семестру
студенти

готувалися до занять, по
рівняно непогано відвіду
вали лекції та
семінари.
Особливу увагу ми приді
лили перескладанню «неудів» в атестацію. Та все ж
варто відзначити, що про
гули ще дають себе знати:
це позначається на скла
данні заліків. З такими про

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ
На енергетичному три- в’язок з проведенням
еквають
екзамени...
Перші
заменів немає.
підсумки
свідчать,
що
Хоча сесія ще у розпа
спільні зусилля викладачів лі і багато груп
склали
та студентів протягом се- лише по одному-два екзаместру принесли більшос- мени, уже визначились пе
ті юнаків та дівчат грун- реможці і ті, що недобротовні знання.
Енергетики совісно ставляться, до навскладають
непогано, але чання.
в цілому, знаючи можлиНайкраща
наша група
вості (наших студентів, се- 2ЕПП-78, Юнаки Г дівчата
*с(ія могла б
проходити добились високих показниі краще.
ків у навчанінііг — в їх груВсі організаційні питання пі ніайвищий процент якосвирішені, зривів або неу- ті — 62. Вони не
тільки

Валентина Майстер з групи ІЕПП-78 любить працювати
у читальному залі. Під час сесії вона тут готується до
наступного екзамену.
Турбує нас перший курс.
Сесія показала, що нашим
новачкам треба багато пра
цювати над собою,
щоб
бути на рівні вимог вищої
школи. Прикро, але
пер
шокурсники
вчасно
не
одержали заліки по
всіх
дисциплінах, а це вносить
нервозність у сесію, не дає
змоги нормально готувати
ся до екзаменів.

добре навчаються, але бе
руть активну участь у гро
мадському житті колекти
ву.
Ініціатором
добрих
справ студентів
групи є
староста комуніст Володи
мир Конюхов . От і сесію
Володя складає
відмінно.
Не
поступається йому в
навчанні Олег
Микитюк.’
Він впевнено,
грунтовно
відповідає на екзаменах, і
викладачі одностайні у сво
їх рішеннях; знання Оле
га заслуговують
відмінної
оцінки.

Матеріали
підготували
В. Осіпчук, Е Таран.
Фото О. Суворова.

)
того надалі не втратять /
завойованих позицій, примножать успіхи.
Не один рік пройшов уже
На жаль, ми не можемо з тих пір, як ми, сьогод
похвалитися
відсутністю нішні
студенти-заочники
двієчників, ледарів. Погано першого курсу, закінчили
складають сесію студенти школу.
Обрали робітничі
групи 2ТМ-81. Староста професії. Та з часом кожен
групи тов. Андрійчук занед- відчув: для того, щоб пра
бав роботу, отож і наслід- цювати краще, з
повною
ки сумні: багато студентів вдддаїчею ,тре|ба вчитися
не допущені до екзаменів, е оволодіти великою сумою
двійки. Невтішні «досягнен- знань. Отож люди, які не
ня>> і групи зтМ-80.
рік пропрацювали на
0собливо ж на факульте. один
виробництві, , вирішили і
«від3начилися>> V
Ош- навчатися, і працювати.
з
ди й
(
6ТМ-78) і
Справа це непрост а .
0 і нсуне^ У(група 4ТМ- Вдень працюємо, а вечора
Михайло недбало ста- ми, недивлячись на втому,
семестру, є сесія. ПР°ТЯГ0М 77).
’
вився
до занять, не відвіду
\ Добре попрацювали
у вав їх, тому й знання його треба знайти час для нав
чання, самостійних занять.
цьому навчальному році вивиявилися, як кажуть, ну- Іноді буває важко, частень
™ Г « .ш и Г ^ Г н ї ї : « —
О л « е а » .Р .Л „ с у- ко доводиться відмовлятися
від відвідування кіно чи
театру, зустрічей з товари
хи хлопців і дівчат з груп
ІПМ-78, ІПМ-80. Вони по ки, отож і не був допу- шами. Та кожен відчуває
казали кращі результати щений Д° екзаменів. Неод- відповідальність перед ко
під час нинішньої сесії. Осо- ноРазош бесіди 3 ними не лективом, який подає нам
бливо радісно, що однією з давали позитивних резуль- допомогу під час навчання,
отож всі ми наполегливо
кращих груп факультету іатівстала група ЗТМ-81. Адже
Нинішня сесія, хоч вона готуємося до екзаменів.
Староста групи Галя Пєце першокурсники, це
їх Ще У розпалі, показала, що
перша сесія, і, так вдало основною причиною відста- тух в усьому подає наїм
здана, вона надихне їх на вання деяких студентів є приклад, — в навчанні, у
дальші успіхи у навчанні і незадовільне
відвідування ставленні
до товаришів,
активність у громадському занять. І ми розуміємо, що своїх обов’язків.
Працює
деканату, комсомольському вона старшим інженером по
житті колективу.
та студентському
активу підготовці виробництва на
Відмінно складають
замени
четвертокурсники треба докласти багато зу- гайсииському заводі «Бета»,
Натаща Кадинська та Сер- силь до виховання у хлоп- але, недивлячись на вели
гій Ґулько, першокурсники ців і дівчат високої відпо- ку зайнятість на виробни
Діма Ладанюк та староста відальності перед
держа- цтві, Галя встигла добре
групи ЗТМ-81 Микола Аса- вою, вузом, товаришами за підготуй атис/ь до
се|сії>'
фатов. Думається, що і на свою працю — навчання. впевнено склала екзамени.
ші «ветерани» — четверто- Тоді і досягнення будуть
Саша Кузьмін —випро
курсники, і новачки з пер- високими.
бувач радіоапаратури Він

ницького заводу радіотех
нічної апаратури. Він, пре
красний практик, відмінно
опанував теорію .Викладачі
3 задоволенням слухають
його чіткі, точні відповіді
і один за одним з’являють
ся у його «заліковці» запи
си: «відмінно». Саша пре
красний товариш, багато
допомагає відстаючим. По
нього можна звернутися з
будь-яким запитанням
і
одержати докладне пояс
нення.
Ми, заочники - першо
курсники, беремо активну
участь і у
громадському
житті інституту. Студентки
4 групи ЗТФ Ірина Кривошея — робітниця «Терміна
лу», Валя Цвігун та Катя
Пасічник — вони працюють
на агрегатному заводі —
танцюристки ансамблю на
родного танцю нашого ву
зу. Запальний танок додає
їм сил і у праці, і у нав
чанні.
Ми закінчили
складати
екзамени та заліки. Резуль
тати непогані. Можна ска
зати, що більшість із нас
сумлінно готувалась до се
сії. Звичайно, є прикрі зри
ви, та всі ми на прикладі
нашої першої сесії, наших
товаришів
переконались:
можна і працювати, і вчи
тися відмінно.
С. БУШКЕВИЧ,
студентка 4 групи загальнотехнічного факуль
тету.

В останні хвилини перед екзаменом староста групи
ІРТ-78 Петро Морозов (ліворуч) та відмінник, студент
цієї ж групи Сергій Кравченко вирішили поновити
у
пам’яті роботи класиків марксизму-ленінізму.

д
МАШИНОБУДІВНИЙ

В нашому інституті студентам створені всі умови
для навчання: до їх послуг
зручні, прекрасно обладна
ні аудиторії,
лабораторії,
просторі читальні зали для
самостійних занять* бага
тющий книжковий фонд біб
ліотеки. Досвідчені викладачі прагнуть передати своїм учням увесь багаж знань
і практичних навичок. Отож
багато в чому від сумління,
іпрацездатності
студента
залежить, як він
опанує
знання.
А
контрольною
перевіркою, кінцевим результатом зусиль, які юнаки ,

Г іор,ї™Т ІГп

Сергій Адаменко навчається на факультеті автомати
ки і обчислювальної техніки, йому подобається обрана
спеціальність, тому й оцінки у «заліковці» лише від
мінні і хороші.
На знімку: екзамен з політекономії приймає зав. ка
федрою, професор Р. Ю. Кітель. Роман Юрійович задо
волений відповіддю Сергія.

ІРК-77.
Середній бал у
цих групах — 4 і 4,2. Це
хороший показник.
Відмінно
підготувались
до сесії П. Волошин. А. Саволюк, В, Пухов, В. Гончаров.
Визначились і двієчники
— першокурсник Кундиловський, другокурсники Галинський та
Кондрацький,
четвертокурсник Анепський.
Вони вчасно че склали за
ліки, погано підготувались
до іспитів.
Нам треба докласти ще
багато зусиль, щоб бути
на рівні
вимог сьогоден
ня, мобілізувати
студен
тів на
успішне навчан
ня.

Добре підготувалась до складання екзамену з елек
тричних машин студентка Валентина Доцупенко (ІПЕ-78),
На знімку: доц. 1. Ф. Павлов приймає екзамен у Валі.

™ ™™
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2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Всесоюзної
науково дослідної
нон»
ференції
«Всесвітньо-історичне
зна
чення XXVI з'їзду К П Р С » В ній взя
ли
участь
студенти
—
громадяни
зарубіжних
країн,
які
навчаються
в Радянському Союзі. Від
іноземних
студентів, які навчаються
у
вузах і
технікумах Вінниці, на цій
конферен
ції виступив студент з Лівану, грома
дський
стипендіат
КМО,
студент
групи
2ПЦБ —
79 інженерно-буді
вельного факультету Садек Моріс.
Його доповідь на тему «В. І. Ленін
і національно-визвольний рух
арабсь
ких народів»
була відзначена
серед
шести кращих, прочитаних на
секції
в університеті Дружби народів ім. Патріса Лумумби.
Моріс Садек нагороджений
дипло
мом Всесоюзної ради у справах іно
земних студентів.
Вітаємо Моріса Садека з великим ус
піхом.
В. ПОПОВ

РОЗПОВІМ ПРО

свою

БАТЬКІВЩИНУ
Пройшло уже чотири роки, з них є національним вищим
як я приїхав у вашу країну. учбовим закладом.
Моя батьківщина—це ін
Ще змалку мріяв бути ін
женером - будівель н и к о м. формаційний центр Близько
Можна сказати, будівництво го Сходу. Тут видається бли
— наша сімейна професія: в зько 100 газет та журналів,
моїй родині здавна кустар акредитовані журналісти май
ним способом виготовляли же з усіх країн Європи та
цеглу. Це і було засобом іс- Америки.
У жовтні 1942 року була
нуваня усієї сім’ї.
Моя батьківщина — Л і утворена Ліванська комуні
ванська
Республіка,
не стична партія — послідовний
величка д е р ж а в а , роз і стійкий борець за інтереси
ташована на східному уз трудящих мас країни. Кому
бережжі
Середзе м н о г о ністи закликають народ до
моря. Територія її — 10,4 створення міцного єдиного
тисячі квадратних -кіломет фронту всіх прогресивних і
рів, населення — близько національних сил, до бороть
трьох мільйонів чоловік. По би проти імперіалізму, нео
над п’ятдесят відсотків — колоніалізму, за демократію
християни, 48 — мусульма та створення міцної націо
нальної економіки. Компартія
ни.
Крім арабів, в країні прожи приділяє велику увагу про
вають вірмени, турки, курди, блемам, які постають перед
арабськими народами, ак
перси, європейці.
Ліван — буржуазно-парла тивно підтримує Палестинсь
виступає
ментська республіка, голова кий рух Опору,
проти ізраїльської агресії та
держави — президент.
Понад тридцять процентів міжнародного сіонізму.
Добрі стосунки склались
населення зайняті в сільсь
кому господарстві, решта— між Радянським Союзом та
працює на дрібних, кустар Ліваном. Вони будуються на
принципах поважання націо
них підприємствах.
'Ліванська Республіка від нальних прав обох народів,
внутрішні
значається найбільш висо невтручання у
ким серед арабських дер справи один одного.
Свідченням дружніх зв’яз
жав рівнем грамотності. Од
нак значна частина наших ків між нашими країнами,
шкіл належить монастирям братерської, інтернаціональ
і церквам, а також знаходи ної допомоги Радянського
ться під впливом іноземних Союзу моїй батьківщині є
місіонерів. Б’ Лівані чотири те, що багато ліванських гро
університети, 'але лише один мадян здобувають вищу і

середню спеціальну освіту в
СРСР. А скільки ліванців
уже закінчили вузи і техні
куми в Країні Рад і само
віддано трудяться на благо
рідної батьківщини! .
Гостинно зустріла Радян
ська країна нас, ліванських
студентів. Все було незвич
ним, іноді охоплювала сер
це невимовна туга по рідній
землі, близьким. Та повсю
ди ми відчували постійну
турботу про нас, іноземців,,
чуйність і сердечність радян
ських людей.
Для'нас, як і для радянсь
ких
студентів, розчинили
двері чудові інститутські ау
диторії, навчальні кабінети,
прекрасно обладнані лабора
торії, бібліотеки і читальні
зали.
Нині я навчаюсь на тре
тьому курсі інженерно-буді
вельного факультету. Серед
радянської молоді у мене'
багато друзів і я завжди
відчуваю їх товариську тур
боту і підтримку.
Мине час, і з дипломом інженера-будівельника я по
вернусь на батьківщину, але
назавжди у серці залишить
ся спомин про Радянський
Союз, який став для мене
рідним за цей час, моїх ра
дянських друзів, про прекрас
ні студентські роки, прожиті
на Батьківщині Леніна.
Моріс САДЕК,
студент третього курсу.

ЗАУВАЖЕННЯ ЗРОБЛЕНІ, АЛЕ • • •
XXVI з’їзд КПРС підкрес
лив велике зцачення радян
ської преси. Генеральний се
кретар ЦК КПРС товариш
Л. І. Брежнєв у Звітній допо
віді ЦК назвав засоби ма
сової інформації і пропа
ганди справжньою трибу
ною партійної і загальнона
родної громадської думки.
Кожну статтю в газеті чи
журналі, кожну передачу по
телебаченню чи радіо слід
розглядати, як серйозну роз
мову з людьми. Отож і ста
витися до преси, особливо
до критики на її сторінках,
треба з повною відповідали
ністю.
На жаль, в нашому інсти
туті керівники підрозділів,
які піддавались критиці на
сторінках газети «За інже
нерні кадри», аж ніяк не
реагують на виступи багато
тиражки.
Ще 24 квітня 1981 року
газета відзначила, що вся
вентиляційна система корпу
сів нашого вузу не діє, і
проректору по адміністра

тивно-господарській роботі
О. І. Тар ану сі було вислов
лено побажання вжити необ
хідних заходів по ремонту
і введенню в експлуатацію
всіх елементів'системи вен
тиляції.
Відповідь на виступ газе
ти в редакцію не надійшла.
Вдруге ми повернулися до
цього питання 24 жовтня
минулого року. В цій публі
кації відзначалось, що ке
рівники
адміністратив н огосподарчої частини не тіль
ки не прислухались до зау
важень і рекомендацій го
ловної
групи народного
контролю, але й не вико
нують наказ ректора № 248
від 10 липня 1981 року «Про
заходи по забезпеченню вен
тиляції приміщень». А в ньо
му проректора по АГЧ тов.
Таран уху О. ї. зобов’язано
розробити план заходів по
відновленню системи при
мусової вентиляції в кор
пусах № 1 і № 2, призна
чити осіб, відповідальних за
ЇЇ експлуатацію та справ-

ність, а також вивчити пи
тання про влаштування при
мусової вентиляції в прибу
дові до корпусу № 2. Все
це треба було завершити
до 1 вересня минулого року,
але й на сьогодні ні один
із пунктів наказу не вико
нується. Після другого ви
ступу пройшло уже майже
три місяці, але знову ж та
ки керівники АГЧ не спро
моглись ні відповісти редак
ції, ні вжити конкретних за
ходів по виконанню наказу
ректора. Сповістити ж ре
дакцію про усунення недо
ліків вони повинні були у
двотижневий строк. "
З настанням холодів ста
новище погіршилось. Всі вік
на наглухо забили і закле
їли, отож природна венти
ляція приміщень зведена, до
мінімуму, В аудиторіях про
сто немає чим дихати — і
в таких умовах змушені пра
цювати тисячу людей, Чи
маємо ми право нехтувати
здоров’ям наших студен
тів і викладачів? На це пи

22 січня 1982 року.
З ВЛАСНОГО
ДОСВІДУ

Мабуть ніхто
відверто
не признається , що нега
тивно ставиться до занять
фізкультурою.
Більше то
го, багато з нас на словах
усіляко підтримують фізич
ну культуру, деякі навіть
придбали спортивну фор
му.
Залишилося
лише
одягти її і почати...
Та саме
тут вступає в
дію наша воля, вірніше —наша слабка воля, незагартована.
Розпочинається
гра людини з собою: сві
домість підказує, що тре
ба розпочинати
заняття,
а «ноги не йдуть у кеди».
З чого ж починати фор
мувати волю
для занять
фізкультурою?
Насампе^
ред, радимо
звернутись
до авторитетних помічни
ків, книг. Коли у вас з явиться чітке розуміння не
обхідності фізичних наван
тажень. можете
перейти
ДО
експериментування на
собі. Важко, дуже
важко,
але попробуйте примусити
себе робити те, що потріб
но, керувати собою: вста
вати і лягати у точно ви
значений час, обов'язково
навантажувати себе фізич
ними вправами. І якщо на
перших порах важко про
кинутися о шостій ранку
і пробігти три-п'ять кіло
метрів, — не впадайте у
розпач.
Розпочинати тре
ба з простішого — нама
гатися більше ходити, по
можливості не користува
тись послугами транспорту.
Ми часто не замислю
ємся над темпом своєї хо
ди. А що, як прискори
ти його? Відчувається на-^
вантаження?..
Прекрасної
Це значить, що
головні
системи
організму «тре
нуються». З часом можна
збільшити
його — пере
йти на біг.
Десять-двадцять
хвилин,
між заняттями теж можна
використати, для фізичний
навантажень,
активного
відпочинку.
Виховувати в собі во
льову
активність до за
нять фізкультурою — це
зіначить постійно контро
лювати свій вид діяльнос
ті, уміти переключатися з
одного виду її на інший,
давати власному організму
необхідні тренувальні на
вантаження.
Д. МЕЛЬНИКОВ

тання ми ждемо відповіді не
тільки від керівників адміні
стративно-господарчої части
ни, але і від партійної орга
нізації АУП (секретар партбюро Синельник М. А.), до
складу якої входять кому
ністи АГЧ.
4 грудня минулого року
газета виступила з критикою
служби головного енергети
ка інституту тов. Нікітіна
О. Г. В результаті перевір
ки групою народного конт
ролю було виявлено недоліки
у використанні електроенер
гії в приміщеннях інституту.
На жаль, відзначені в акті
перевірки і газетній публіка
ції недоліки в роботі не лік
відовані, відповіді редакція
не одержала.
Народні дозорці розповіли
громадськості про упущення
в роботі окремих служб і
працівників інституту і тенер
громадськість вправі чекати
від винуватців такого ж чіт
кого,’конкретного і, головне,
вчасного звіту про ' те, що
уже зроблено по ліквідації
недоліків ’
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
голова головної групи
народного контролю В ПІ.

У Миколи Миновича зви
чка уважно дивитися на
І співрозмовника. Але
цей
проникливий,
вивчаючий,
пильний погляд аж ніяк не
здається неприємним.
І
на думку спадає, що це
погляд людини, яка прив
чила себе, як кажуть, «ди
витися в корінь», все розу
міти, навіть дещо перед
бачати твої вчинки.
І нічого дивного тут не
має. Педагог' повинен бути
трішки провидцем, а ро
бота вимагає, щоб ми були
ще й трішки
акторами.
Отож і виходить, що ко
жен педагог — індивідуа
льний.
Думається, до таких лю
дей і належить
Микола
Минович Таченко.
Якщо
попробувати одним словом
визначити яскраве, основне
у характері Миколи Мино
вича, я б назвав його тружеником, працелюбом, за
хопленим сврєю справою.
Впевнений, що у науці не
має легко досяжних сяю
чих вершин: людина, яка
присвятила життя цій спра
ві завжди почуватиме себе
чорноробом від науки. Са
ме так, копітливо, творчо
працює викладач кафедри
інженерної
педагогіки
М. Таченко.
Микола
Минович має
досвід роботи в школі, пре
красно розуміє психологію
дітей, юнацтва, з якими
у майбутньому працювати
муть його теперішні учні.

Адже вони набудуть фа
ху викладачів професійнотехнічних
училищ. Отож
під керівництвом досвідче
ного викладача сьогоднішні
сту д ен т
оволодівають
складностями педагогічної
науки.
З 1965 року Микола Ми
нович працює в інституті,
спочатку викладачем фізи
ки, згодом, з першого ж
дня заснування, — на ка
федрі інженерної педагогі
ки. Саме тут і проявились
неябиякі здібності Таченка,
його закоханість
у спра
ву, велика працелюбність.
Адже і цікаво, і легко, і
радісно
працювати
над
тим, що подобається, спори
ться.
Тому й такий значний на
уковий вихід у Миколи
Миновича: лише у мину
лому році він опублікував
десять наукознх робіт.
Микола Минович захоп
лено
творчо працює над
дисертаційною темою: «За
кономірності засвоєння уза
гальнених методів рішення
задач з фізики».
Більша
частина роботи уже напи
сана, можна сказати, вона
завершується. А
наукова
діяльність Миколи Мино
вича Таченка впевнену бу
де ще пліднішою, ще ак
тивнішою.

в. чижик,

зав. кафедрою інженер
ної педагогіки.
На знімку: М. М. Таченко.

ДРУГЕ
ПОК
К 0 ВЗ Н Я
Ім'я В. М. Перепелюка сам говорить, ціле стадо,
відоме всім, хто любить учні місцевої школи, по
музику й пісню, адже він просили
влаштувати для
понад тридцять років був
них виставку. Вона мала
провідним
солістом
хо несподіваний
успіх і за
ру імені Верьовки, напи цікавила вже самого Пере
сав про
нього
повість, пелюка. Повезли її в нав
створив кілька дум і по колишні села, до Вінниці,
над сто пісень. Вийшов деякі експонати побували
ши на пенсію, Володимир і в Києві.
Максимович
переїхав з
За два роки Володимир
Києва під
Вінницю,
до Максимович
виготовив
своєї рідної Вороновиці і близько
двохсот фігурок
сповна віддається
друго і композицій, видавництво
му після музики захоплен «Мистецтво» пропонує ви
ню — природі.
Кобзар пустити про них спеціаль
працює у лісі.
Доглянуті ний фотоальбом.
ним
ділянки є еталоном
Ліс надихає й письмен
для
навчання
молодих ницьку музу Перепелюка.
спеціалістів
правил
роз- Вечорами він пише книги
Щойно на
чистки і прорідження на про природу.
прилавках з'явилась його
саджень.
Отже, й тут проявляєть книжка для дітей «Ось во
ся творча жилка. Але не ни які», що в цікавій, по
розпові
тільки їв роботі. Трапля пулярній формі
лись Перепелюкіу цікавої дає про життя й звички
форми
гілки й
корінці, птахів.
«Новини Поділля».
сплетені дерева,
нарости
на стовбурах, він їх під
правляв ножем і складав
Редактор
до комірчини. А коли на
бралось тих виробів,
як Б. ПОНОМАРЕНКО.
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ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
ЗАКІНЧИЛАСЯ
ЗИМОВА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ.

НА РІВНІ ВИМОГ
АЛЬШИЙ розвиток заочної вищої освіти, як наго
лошувалось у матеріалах XXVI з’їзду КПРС, має
важливе значення для забезпечення народного господарства нашої країни висококваліфікованими спеціалістами. Постанова Ради М і н і с т р і в С Р С Р
«Про дальше вдосконалення пі д г о т о вки с п е ц і а 
лістів з вищою і середньою спеціальною освітою без
відриву від виробництва» передбачає збільшити число
студентів-заочників на 5 процентів від плану прийому
на денну форму навчання, зобов'язує нас всі свої зу
силля спрямувати на підвищення якості навчання цієї
категорії студентів.
Колектив нашого інституту чимало робить в цьому
напрямку. Нинішнього навчального року на перший
курс загальиотехцічного факультету було прийнято не
260 студентів, як у минулому, а 325. На нашому факуль
теті працюють такі досвідчені викладачі, як доценти
Г. А. Забайрачний, В. А. Логіненко, Ю. С. Богомолов,
В. А. Карпенко, старші викладачі А, М. Маргасін, А. Ф.
Дячук, Ф. 1. Щербацький та інші. Отож заняття прово
дяться на високому ідейному і теоретичному рівні, і
викладачі нашого вузу гідно виконують свій нелегкий,
але почесний обов’язок — озброїти теоретичними знан
нями студента-виробничника.
Зусилля кафедр, працівників деканату і бібліотеки
дають позитивні результати. Так, на зимову сесію при
було 843 студенти, що складає 97 процентів від загаль
ної чисельності, 70 процентів з них одержали для
складання сесії відпустки з оплатою.
Сесія, яка щойно закінчилась, підбила підсумкй робо
ти в міжсесійний період і показала, що, в основному,
паші студенти з почуттям відповідальності ставляться
до другої ділянки своєї роботи — навчання в іституті. Про це переконливо говорять цифри: успішність
студентів з історії КПРС становить 92 проценти, з ви
щої математики — 89, нарисної геометрії — 86, фізи-
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ки — 87, опору матеріалів — 75 процентів.
Порадували своїми успіхами у навчанні студенти
В. В. Нагорний —■ інженер підприємства «Цукропроменергоналадка»
Ю. І. Миронов — регулювальник
ЦКБІТу, Г. М. Зуб — ст. електромеханік міської те
лефонної станції, О. С. Коротинська — інженер-мікробіолог Тульчинського консервного заводу, А. С. Максю
та — пілот авіазагону, П, Л. Пронько — токар Калинівського машинобудівного заводу, Мамаєва А. В. — го
ловний енергетик Вінницького філіалу «Гіпроцивільпромбуд», А. М. Батов — військовослужбовець, М. І.
Заболотний —- наладчик Вінницького ДПЗ-І8 та ін.
152 наших студенти — комуністи. Вони надають знач
ну допомогу працівникам деканату, а такі товариші, як
В. В Скомаровський, І. А. Грубий, М. І. Кицишин, Л. М.
Зеднік, Ю. І. Гадзовський, М. М. Попов не тільки самі
добре навчаються, але й ведуть за собою групу.
Не обходиться і без проблем, які необхідно розв’язу
вати не тільки деканату, але й адміністрації інституту.
Це, перш за все, проблема житла. «Законних» місць в
гуртожитках для заочників не існує. Правда, деяку
кількість місць нам врешті-решт надають, але це вже
вважається доброю волею проректора по АГР та його
заступника з питань побуту. Ми ніколи не знаємо,
скільки місць у гуртожитку нам буде виділено, отож і
керувати поселенням студентів не можемо. Наказ же
міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР зо
бов’язує адміністрацію вищих учбових закладів забез
печити всіх студентів-заочників, які прибувають на се
сію, місцями в гуртожитках. В зв’язку з цим і адміні
стративно-господарській частині, і керівництву студент
ського містечка слід різко змінити ставлення до заоч
ників і докласти максимум зусиль для виконання нака
зу міністра.
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
декан загальнотехнічного факультету.

П ЕРШ І
У С П ІХ И

Екзамен з фізики складає студент
другого курсу загальнотехнічного факу
льтету, начальник
цеху
№ 5 заводу
«Термінал» В. І. Яницький. На «добре»

оцінили його знання екзаменатори А.
Тхорівський та В. Я. Дучел.

М.

Фото О. Суворова,

Р езул ьт ат и р а д ую т ь
ТУ* АФЕДРА історії КПРС
-І* провела значну підго
товчу
роботу серед студентів-заошніиків по підго.
товці і проведенню зимо
вої екзаменаційної сесії.

На початку учбового ро
ку для
студентів „першо
курсників
загальнотехнічного факультету були про
читані настановні
лекції,
проведені семінарські за
няття, всі студенти одер_
жали контрольні роботи з
історії партії. Кожної су
боти на кафедрі для за
очників проводились кон

сультації. До зимової ек
заменаційної
студенти
прийшли добре підготов
леними.
Екзамени з історії прой
шли організовано, на ви_
сокому ідейно-методично
му рівні. Грунтовно, чітко
відповідали студенти
О.
Федченко,
Г. Пєтух, В.
Кравчук, А. Максюта, О.
Жукова та інші. Вони ба
гато працювали самостій.
но, глибоко вивчили пер
шоджерела, рекомендова
ну літературу, активно вис

тупали на семінарах. Гли„
бокі теоретичні знання з
істориіко-партійної
науки
студенти вміло пов'язува
ли з життям, практикою
комуністичного
будівниц
тва, розповідали про ор_
галізацію
соціалістичного
змагання,
виконання
виробничих завдань колек
тивами підприємств,
де
вони працюють.
І. ЗАБАЙРАЧНИЙ, до
цент кафедри
історії
КПРС, член КПРС з
1932 року.

о АКІНЧИЛАСЯ перша
«З у
нашо му
житті
сесія.
Вона підбила під
сумки минулого навчально
го півріччя, наочно проде
монструвала всі «плюси» і
«мінуси» нашої студентсь
кої праці.
До екзаменів ми підго
тувались непогано. Та це й
зрозуміло: в інститут при
йшли кращі виробничники,
яким життя, виробничі ви
моги підказали необхідність
здобуття інженерної освіти.
Отож і ставлення до за
нять серйозне, і результати
відрадні. Хороші, грунтовні
знання продемонстрували?
Л. Шкварницький, О. Ж у
кова, С. Липкань, М. Савчекко, В. Мушинеький та
багато інших.
Велику допомогу пода
ють нам працівники дека
нату.
Вони розробляють
графіки виконання студен
тами контрольних робіт і
суворо контролюють їх надсилку. Саме це і допома
гає нам, першокурсникам,
раціонально організовувати
самостійну роботу.
Щиру подяку висловлю
ємо ми нашим викладачам.
Вони докладають
чимало
зусиль, щоб дохідливо до
нести до кожного студен
та той матеріал, який ми
повинні проробити на за
няттях,
дати настанови

НАШ О БО В'Я ЗО К ВІДМ ІННО ВЧИТИСЯ
склали сесію на відмінно.
Зрозуміло, у нас
свої
труднощі.
Основна — це
брак часу для підготовки
до наступних сесій. Адже
більшість питань ми повин
ні вивчити самостійно, а це
дещо складніше, ніж працю
вати під керівництвом викла
дача. Та студенти нашого
курсу використовують най
меншу нагоду для роботи
з книгою, активно відвідую
ть консультації.
Правда, є на курсі і такі,
що недбало ставляться до
своїх обов’язків. Серйозно
треба ставитися до навчання
таким товаришам, як М. Та
тарчук, В. Макарчук, О. Вдо
вій, К. Калетюк, В. Дем’янчук та деяким іншим.
Кожна сесія — це своє
рідний підсумок нашої пра
ці. І хоч можна сказати,
що попрацювали ми непо
гано, та досягнення наші у
вимося до навчання, наскі майбутньому можуть і по
льки активно працюємо над винні бути вагомішими.
Т. ЧЕРПИТА,
підручником і в аудиторії,
технік-теплотехнік Він
залежить
рівень наших
ницького проектного ін
знань. І особливо важливо
ституту, студент 2 курсу.
це для нас, заочників. Ад
же ми всі —- виробничники,
більшість із нас не перший
рік працює на підприємст
вах народного господарст
ва, отож вимоги і потреби
сучасного виробництва нам
близькі.
В основному, мої товариші-другокурсники непога
но склали сесію, а це показ
ник того, що багато і вдум
ливо працювали у міжсе
сійний період. І прикладом
для
всіх повинні стати
В. Нагорний — працівник
об’єднання «Цукропроменергоналадка», О. Савельєв —
працює в об’єднанні «Вінницяенерго», Ю. Миронов з
на знімках: Наталія КомїЦКБІТу*, інспектор проти саро ва — староста кращої
групи
другого курсу. Пра
пожежного нагляду кому
цює вона майстром вироб
ніст П. Страшок, контролер ничого
навчання Віцни|Дько~
Вінницького заводу радіо го політехнічного техніку
технічної апаратури кому му.
Відмінно склав сесію сту
ніст В. Цебрик.
дент першого курсу,
проПриємно відзначити, що раб Ладижинської ГРЕС ім.
на курсі є товариші, які В. І. Леніна С. О. Груша.

Ііт АУКОВО-технічний прогрес вимагає поліпшення
якості підготовки кадрів для
народного господарства, І в
цьому питанні багато зале
жить не тільки від праців
ників вищої школи, але, в
першу чергу, від нас, сту
дентів. Від того, як ми ста-

для самостійної роботи.
Кожен з нас усвідом
лює велику
відповідаль
ність перед
колективом,
який направив нас на на
вчання, перед державою,
яка надала нам можливість
безплатно здобувати вищу
освіту. І ми докладемо всіх
зусиль, щоб досягти кін
цевого результату — стати
справжніми
інженерами,
вихованцями
Вінницького
політехнічного.
В. МАРЧЕНКО,
військовослужбовець,
В. ІВАНОВ,
електромонтер
Жме
ринської дільниці енер
гопостачання,
Л. ПОПЛАВСЬКИЙ,
ст. інженер хомбінату
«Вінницяпромбуд»,
студенти 1 курсу.

Щ ИРО
ДЯКУЄМО!

кладачам і
працівникам
деканату, кафедр, які ба
гато уваги приділяли нам,
заочникам, доклали чимало
зусиль,
професіонального
хисту, щоб передати нам
увесь накопичений роками
багаж знань.
Наш курс закінчує нав
чання, якщо можна
так
сказати, з
мінімальними
«втратами»: лише декілька
чоловік за три роки взяли
академвідпустки. А якщо
говорити про якість нав
чання, то і тут можна бу
ти задоволеними: успішно
поєднують творчу працю на
виробництві з навчанням в
інституті
Г.
Шпильова,
М, Блаженко, Т. Сікорська,
A. Мамаєва, І. Данилевич,
B. Бевз, П. Ободинський,
Є. Галинська, Л. Зеднік,
Н. Радзієвська. Протягом
всього навчання ці та бага
то інших товаришів не ма
ли заборгованостей, ретель
но готувалися до екзаменів
За два з половиною ро
ки навчання були у нас
свої радощі і невдачі. Але
ніколи не втрачали ми по
чуття колективізму, това
риської
взаємодопомоги,
завжди відчували
увагу
наших
викладачів А. М.
Тхорівського, І. А. Забайрачного,
А. Ф. Дячука,
О. П. Скнаря та багатьох
інших. Щире спасибі, наші
дорогі наставники! Добро-

|у | ИНЕ ще один семестр, і ми стане
мо, випускниками, продо
вжимо навчання в інших
вузах республіки. А. зараз,
заглядаючи у минуле, хо
четься підбити
підсумки
майже трирічного нашого
навчання на загальнотехнічкому факультеті.
За дорученням студентів
Передусім, висловлюємо третього курсу М. ЗАБО
Щиру вдячність нашим ви ЛОТНИЙ, І. ЧЕКАНЦОВ.

і«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор,,

Молодіжний
політичний
І кіноклуб «Акценти»
стає
•все більш популярним сеі ред юнаків та дівчат нав шого міста. Про це свідКОЛЕКТИВ ВПІ включився У МІСЯЧНИК ОБОРОННО- і чить кількість глядачів в
МАСОВОЇ РОБОТИ,
ПРИСВЯЧЕНИЙ
64-Й Р І Ч Н И Ц І 5 залі кінотеатру «Росія», де
^
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ
5 ми проводимо
свої з а с 
ід ан н я, а також
численні
23 січня почався ВсесоюзГоловне завдання місяч- зу навчаються у семи сек-1 пропозиції, які надходять
ний місячник оборонно-ма- нйка — на основі високої ціях по військово-технічних Е від^остійних членів
насової роботи, присвячений 64 свідомості радянських людей і військово-прикладних ви- Е шого кїноклуву.
річниці Радянський Зброй- активізувати роботу по дах спорту, і в ході місяч-Ц Приємно,
що четверта
них Сил. Його мета — за- зміцненню
економічної і ника, безперечно, лави їх Е частина постійних відвідулучення широких мас на- оборонної могутності нашої поповняться
сміливими і£вачів «Акцентів» — стуселення, особливо молоді, до Батьківщини.
спритними, які заздалегідь £ денти
нашого інституту,
активної військово-патріо И
Громадські організації на- готують себе до виконання 2 але у своїй роботі ми платичної і оборонно-масової шого інституту планують почесного обов'язку кожного Е нуємо згуртування молоді
роботи, дальше вдосконален- проведення в студентських радянського громадянина — 2 всього міста.
Незабаром
групах і на курсах зустрі- служби в рядах наших слав-1 розпочне
роботу
група
ЬІЯ її форм і методів..
Проведення таких місяч- чей з ветеранами Великої них Збройних Сил.
Є консультантів. Серед нихників стало всенародною Вітчизняної війни та РадянВсі ці заходи, направлені 2 активістка клубу, студенттрадицією, висловом палкої ських Збройних Сил, різних на дальше зміцнення єдно- Е Ка групи ІЕОМ-80 Марина
любові народу до свого за- родів військ. Такі ж зустрі- сті армії і народу, послу- Е Бокша, яка чимало сил дохисника
Радянської Ар- чі відбудуться в Ленінських жать справі вдосконалення Е кладає’ до поліпшення намії. В ці дні профспілки, кімнатах гуртожитків, сту- військово-патріотичного ви- Е шої роботи, багато уваги
комсомольські організації, дентських клубах-кафе, на ховання молоді, її підготов-Е приділяє пропаганді клубу
ДТСААФ проводять своє- ,вогниках. В групах прой- ки до виконання священого £ серед юнаків і дівчат,
рідний огляд роботи по ви- дуть уроки мужності, перед- обов’язку по захисту нашої 5 н
повели
конанню заповітів В. І. Ле- бачається провести змаган- Батьківщини, великих завою-В нещодавно^ ми пров^
■ ■
г
• •
= чергове засідання клубу,
ніна про захист соціалістичня з вшськово-технічних
ви- вань соціалізму,
присвячене темі: «Україн
ної Вітчизни, по підготовці дів спорту, масове складайВ. ГОВОРОВ,
ський буржуазний націо
молоді до служби у лавах ня нормативів ГПО.
голова секції військовоналізм — ворог інтернаціо
збройних Сил СРСР.
1100 студентів нашого вупатріотичної пропаганди,
нального єднання народів».
Рада клубу одержала прохання від молоді Вінниці
НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ДІЄ
повторити це засідання. У
лютому прохання наших

ВІРНІ ВАТЬШСЬШ ТРАДИЦІЯМІ:

УСУНУТИ НЕДОЛІКИ

Зобов'язання
схвалені

Під час кожної екзаме- в одній із залікових відо- тини. Розклад екзаменів і
наційної сесії народні кон- мостей допустив доцент ка- консультацій,
складанням
тролери учбового сектора федри АІВТ І. Б. Моїк. Без якого керували працівники
головної групи народного належних записів про змі- учбової частини, зроблений |
мйииа
пі п п и п г т а у
оиппя.
НАЯКІГНО. а
А це
Не
ППИЗВОЛИТЬ ■
контролю перевіряють пра нення
уV відомостях
випранеякісно,
призводить:
вильність заповнення залі вили оцінки викладачі І. Б. до серйозних зривів у ході |
кових і екзаменаційних ві Моїк та М. О. Боднарський, сесії.
Відбулися загальні проф
домостей. Складені
акти, а доцент кафедри
АІВТ
Деяким викладачам
у і спілкові збори професорськоякі фіксують
порушення, Ю. А. Скидан у відомості день приймання екзамену! викладацького складу і пра
а у березні минулого року групи ІЕОМ-77 вечірнього на 14.00. призначені консу-! цівників інституту. З допо
цьому питанню присвячу віддтення допустив
такі льтації. У більшості випадвався наказ ректора. Зміст порушення тричі. Дві оцін- ків до цього часу він ще віддю про виконання соціа
лістичних зобов’язань 1981
його керівники кафедр зо ки виявились підтертими у не закін ч е н и й ,
адже
бов’язані були довести до відомості групи ІАТ-76 ве- на
приймання
екзаме- року і колективного дого
відома кожного викладача. чірнього відділення, офор- ну В групі
від п у щ е н о вору між адміністрацією і
І все ж, на жаль, пору- мленій доцентом кафедри вісім годин. Отож, учбова., колективом інституту ви
шенняправил оформлення
АСУ П. Ф. Кулаковим. А от частина і деканати .навіть - ]л’уш|В' Голова місцевкому
відомостей щемають міс- асистент Ж. П. Дусанюк у юридично не мають права” В. М. Ребедайло.
В' обговоренні доповіді
це.Коротко нагадаємо ос- відомості групи ЗТМ-77 ве- призначати консультації рановні з них.
чірнього відділення поста- ніше 16.00. А що вже го- взяли участь М. В. Малий,
При оформленні екзаме вила залік проти прізвища ворити про якість консу-Є В. М. Лисогор, 3. Я. Гроз
наційних документів деякі одного студента, але стріл- льтації, якщо викладач н е“
викладачі ^не заповнюють кою показала, що стосує- має змоги хоча б трохи від- ний, Ю. А. Карпов, М. К. Яр
графи проти прізвищ ок ться він зовсім іншої лю- почити після такого наван- моленко та інші.
Учасники зборів прийняли
ремих студентів, не підби дини. Мовляв, я знаю, як таження, як екзамен.
новий колективний договір
вають підсумки по оцінках, відповідали студенти, а ви
Постійна нерозбериха і з і соціалістичні зобов’язання
у відповідній графі простав розбирайтеся самі.
ляють студентам оцінки, Багато викладачів не запов- аудиторіями, яікі виділені на 1982 рік, висловили свою
для консультацій у 14.00. Як
але «забувають» завірити їх нюють всі графи проти пріз- правило, вони ще зайняті с готовність другий рік оди
своїми підписами. Буває і вищ окремих студентів. Це ГруПою, яка складає екза- ц надцятої п’ятирічки, рік
*
' ------групою,
ат •
навпаки — викладач розпи - ■
В. А Лужецький, Р. Д. Ме„, і о другій годині юр-Е 6° 'ріЧЧЯ УТВ0Рення СРСР
сався проти прізвища сту Іскович-Лотоцький, Г.
А. би студентів
СТудЄнтів під керівницт-нв*дзначити
новими успіхами
керівнице
дента, але оцінку не прос Бушмич, В. А.
Левченко. вом викладачів бродять ко -§У праці
тавив. Якщо викладач ви Цей перелік можна було б ридорами інституту у пошу-Е
П. БОРИСОВ.
правив у відомості оцінку І продовжити.
ках вільного приміщення, І
комусь із студентів, це ви
У положенні про вищу
|; нарешті, про нововве-а
правлення повинно засвід школу зазначено: студенти дЄння учбової частини, по-В
чуватися
окремим
записом
.
захищають курсові проек- в’язані з бланками
екза-Я
І бутизавіреним підписом ти або роботи у присутнос- менаційних відомостей. На
викладача, ус рі
ті комісії не менш, як з думку народних контроле-5
родні контролери і з таки двох чоловік, однак викла- р|В| нічого, крім перевитрат9
ми порушеннями: в доку дачі кафедри економіки паперу і незручності в ро-3
ментах підтерті оцінки, а промисловості самі прийма- бот| Вони нам не принесли. £
на цих місцях проставлені ють захист. Така ж помилка
Доречно буде сказати, З
інші. І що вже абсолютно зареєстрована і у асистен- що учбова частина розісланедопустимо — екзамен та В. А. Левченка.
ла зразки і вимоги до офор-а
прийнятий ПО В ІД О М О С Т І, не
Майже всі названі викла
підписаній деканом або у дачі не перший рік працю млення цих документів, які д
відомість дописане прізви ють у вузі, отож пояснити виявились юридично нес-Я
проможними і були скасо-Я
ще студента понад контин допущені ними
помилки
гент, допущений деканом незнанням правил оформ вані проректором по учбо-3
вій
роботі
професором 5
до складання екзамене.
лення документів, на наш Ю. А. Карповим.
Однак, §
Нещодавно ми знову про- погляд, важко.
через те, що учбова частивели рейд по перевірці екд 0 р©чі| більшість назва- на офіційно не анулювала 2
заменаційних документів, і них порушень виявлені на- своє розпорядження,
ДО а
треба відзначити, ще чима- родними дозорцями у відо- цих пір працівники плута-2
ло викладачів здають в де- мостях, зданих в деканати ються з оформленням до-5
В.
канати відомості з
пору- вечірнього та заочного фа- кументів.
шеннями правил їх оформ- культетів. І тут ми помітиНародні дозорці вважа-Е
ленняли цікаву закономірність: ють, що працівникам учбо-Е
Так, доцент кафедри ААҐ більшість викладів ретельно вої частини треба
більш а
В. К. Чеплак проставив оцін- оформлюють відомості для продумано вирішувати пи-Е
ки студентам групи 2ААГ здачі в деканати стаціона- тання організації і контро-£
78 в одних графах, а роз- ру, і в той же час абияк лю учбового процесу, Щоб£
писався в інших, доцент ка- працюють з документами у весняну сесію не повто-2
федри політекономії М. М. вечірнього та заочного фа- рювати вже звичних поми-Ц
Арапов в групі
2ЕОМ-78 культетів, вимагають від ме- лок.
2
поставив одному з студен- тодистів приймати відомості,
Б. МОКІН, Н
Без слів.
ті в оцінку «відмінно», але оформлені з порушеннями.
зав. учбовим сектором §
не завірив її своїм підпиЧимало недоліків виявлеголовної групи народ- В
Мал. А. Січкоріза.
сом. Аналогічні порушення но і в роботі учбової часного контролю.
§

29 січня

1982 року

Кіноклуб запрошує

товаришів буде виконане.
Отже, до зустрічі на черговому засіданні кіноклубу «Акценти»! Чекаємо ваших запитань і пропозицій.
В. ОСІПЧУК,

знайомі з Миколою
М ИКицишиним
третій рік.
Зустрічаємося не так уже й
часто — на сесіях, і, здавалося б, добре вивчити людину за такий короткий час
важко, та про Миколу кожен на курсі скаже: хороший виробничник, ісумлін-

V
На знімку: голова молодіжного політич„ого кіно^
.
__ _
клУбУ «Акценти» М. Ільчук
веде чергову передачу.

— на 100,2 виконання плану будівельно - монтажних
робіт становить 108 процентів.
Нинішня ісесія для нас,
третьокурсників.,
досить
складна. Ми повинні відзвітувати про свої знання з таких дисциплін, як фізика,

ОДИН ІЗ НАС
ний студент, чудовіш това
риш.
Він сподобався всім зраг\у: приємною паемйнкою,
товариськістю, д вже якщо
треба допомогти у навчайг щось поясндти, то кра
ні,
щого помічника годі і шука
ти. Микола завжди грунтов
но підготовлений до сесії,
багато працює, самостійно,
отож і екзамени складає
добре.
Працює Микола Іванович
Кицишин головою Тиврівського міжколгоспбуду. Цей
колектив — неодноразовий
переможець соціалістичного
змагання серед підприємств
облміжколгоспбуду. Планові
завдання по генпідряду за
1981 рік виконані на 101
процент, власними силами

теоретична механіка, філо
софія. Мабуть, і у студен
тів стаціонару виникають
складності при їх вивченні,
а Микола добре опанував
теорію, впевнено, грунтовно
відповідав на екзаменах,
одержав хороші та відмін
ні оцінки.
ї ^Микола Іванович Кицишин — депутат Тиврівської
районної Ради народних
депутатів, багато працює на
громадській ниві.
Приклад нашого товариціа закликає нас, студентів-заочників., наполегливо
оволодівати знаннями, бути
на рівні вимог сьогоднішнього дня.
І. ГРУБИЙ,
студент 3 курсу ЗТФ.
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в КОМІТЕТІ
КОМСОМОЛУ

КОМСОМОЛ
комітет втрачає, бо автома
тично перетворюється на ад
міністративний
орган, що
тільки «затверджує» і мало
пропонує сам. Так, комсо
мольська група третього кур
су енергетичного факультет
ту, де комсоргом Олександр
Суворов, виступила з іпочином — студенти зголосились
безплатно відпрацювати на
честь XIX з’їзду ВЛКСМ
три години на інститутських
будовах. Ініціатива заслу
говує підтримки та широко
го розповсюдження. Вона,
ясна річ, могла б вийти за
стіни нашого
інституту і
знайти підтримку в інших
вузах, а це — ще один гар
ний спомин про наших сту
дентів.
Зараз в центрі уваги всіх
— підготовка до чергового
з ’їзду комсомолії країни. І
молодь нашого інституту
чекає від свого комітету
ЛКСМУ цікавих починань.
Вони дуже потрібні для то
го, щоб оживити комсо
Комсомольська організація мольське життя вузу.
нашого інституту... З нею
Досить-таки часто дово
зв'язані долі тисяч її членів, диться чути, що великі спрадля яких вона — рідна сім’я
ІШ плечу лише великим
і школа комуністичного ви
організа
ховання. Вона виховує у комсомольським
молоді творчу активність, ви ціям, де багато звільнених
соку свідомість суспільного працівників. Життя спросто
вує це похибне уявлення.
обов’язку, дисципліну та ор Мала не означає — слабка.
ганізованість.
комсомольської
Що є критерієм активно Авторитет
сті комсомольської організа* організації визначається не
чисельністю, а її бойовитістю,
ці і? Безсумнівно, передов активністю кожного.
сім те, як вона працює, на
В останні роки в практику
скільки активно втручається
у навчальний процес та сус роботи комсомольських орга
пільне життя інституту та нізацій країни увійшли Ле
всієї країни. Тут, на жаль, в нінський залік, суспільно-по
роботі комітету комсомолу літична атестація, єдині позустрічаються
прорахунки. літдні (ініціатор — факуль
Скажімо, частіше
всього тет журналістики Київсько
творча ініціатива поки що го держуніверситету) огляд
йде не від комітету ЛКСМУ, та іспит з фізичної та війсь
а «знизу» — як правило,, ково-технічної підготовки.
авторами її стають найдріб- Цінність цих форм у тому,
ніші ланки комсомольського що
вони
передбачають
апарату — групи. На цьому участь кожного.
Історія комсомолу підтвер
джує, що він дійсно був
ударною
групою молоді
Комсомол надихав на твор
чу працю широкі маси тру
дящих, він — це справжня
школа для мільйонів юнаків та дівчат,

Передова
група
молоді

ПАР
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ПОЧ

НЕ РОБОТУ ОБЛАС
НА

КОМСОМОЛЬ

СЬКА

КОНФЕРЕН-

ЦїЯ.
НАШ ВУЗ НА НІЙ
ПРЕДСТАВЛЯТИ
МУТЬ ЧОТИРИ

ДЕ

ЛЕГАТИ:
О. МУДРИЙ, секре
тар комітету комсомо
лу,

в.

ШИТІКОВ,

студент ЕФ, І .СМО

Обласна звітно-виборна комсомольська конференція,
звісно, важлива політична кампанія. Бути її делегатом,
зрозуміло, є високою честю. І цього з-поміж інших удо
стоїлися секретар комітету комсомолу інституту Олек
сандр Мудрий та студентка факультету автоматики і об
числювальної техніки Ірина Смоленська, яких бачите
на знімку нашого фотокореспондента.
Фото О. СУВОРОВА.

ЛЕНСЬКА, студентка
ФАОТ, В.

ПЕРМ Я-

КОВА,

студентка

»

ФАОТ,*і
Ось і склав останній ек
замен. Безумовно, щаслива
і від того пам’ятна дата. В
такі
дні, на мою думку,
всім пригадуються
перші
дні в інституті.
Як тоді
заздрив
п’ятикурсникам!
Правду кажучи, навіть ду
мав. що це вершина недо
сяжна для мене.
Справді, це був довгий,
але цікавий шлях. А для
мене — ще нелегкий,
бо
поступив до інституту по
закінченні служби у Війсь
ково - Морському Флоті.
Зрозуміло, дещо забув
і
довелося довчати, пригаду
вати. Що особливо лякало
— незрозумілі
інтеграли.
Складалося враження, що
ніколи не зможу опанува
ти їх.

СЛОВО

П'ЯТИКУРСНИКУ.

ПЕРЕД ВИПУСКОМ
Дякуючи викладачам
і
товаришам, бар'єр вдалося
підкорити. З кожним днем
навчання
відчував полег
шення, ввикався в началь
ний процес.
Перш за все, хочеться
подякувати моїм виклада
чам математики Б. І. Мокіну та Б. Г. Гризі, вони д а 
ли мені необхідні
знання
для дальшого навчання на
факультеті автоматики та
обчислювальної техніки.
Багато зі мною працю
вали і мої товариші — до
помагали опанувати склад
ності вищої математики. А
у колективі, де завжди від
чуваєш плече друга, будьякі труднощі долаються ле
гко. І з часом всі ці незро
зумілі і важкі похідні, ін

теграли
та диференціали
виявились не такими уже й
страшними і незрозуміли
ми.
Особливо
пам’ятається
перша сесія.
Страшенно
хвилювався. А виявилося,
що досить знати необхід
ний матеріал -— і все буде
добре. Це я засвоїв н азав
жди!
Я не вірю в поняття «по
ганий викладач», «неспра
ведливий». Тверді знання і
розуміння матеріалу анулю
ють їх. Переконаний: успіх
залежить перш за все від
нас, студентів.
О.ПАСТУШЕНКО,
студент 5 курсу факуль
тету автоматики та об
числювальної
техніки
ВПІ.

Мо лода наукова
поросль
Кафедра обчислювальної
техніки з повною
підста
вою може називатися мо
лодіжною. І працюють там
з молодечим запалом. Під
керівництвом доктора тех
нічних
наук,
професора
О. П. Стахова розробляють
ся нові високоточні
при
лади у галузі вимірюваль
ної та обчислювальної тех
ніки, які знайдуть широке
застосування при створенні
електронно - обчислюваль
них машин. Економічний
ефект від їх використання,
на думку спеціалістів, ста
новитиме не одну
сотню
тисяч карбованців,

Наукова новизна цих ро
біт підтверджена авторсь
кими свідоцтвами в галузі
вимірювальної і обчислю
вальної техніки.
В науковому пошуку ак
тивну участь беруть студен
ти. Комсомольці А. Сухарєв та О. Хуторянець, ро
боту яких очолив старший
викладач кафедри к. т. н.
О. Д. Азаров, про резуль
тати своєї наукової роботи
розповіли
в центральній
науково - технічній пресі,
на науково - технічних кон
ференціях. у
П. ЮРКОВ.

На фото: зав. кафедрою професор О. П. Стахов, аспі
рант Ю. А. ГІетросюк та інженер О. В. Конючевський
(стоїть) проводять наладку нового приладу.
Фото о. СУВОРОВА.

За кілька днів, 6 лю
того, на вулицях Вінни
ці помітно зросте кіль
кість перехожих комсо
мольського віку.
До Вінниці з ’ідуться кра
щі з кращих, молоді пере
довики виробництва і на
вчання, яким випала висо
ка честь представляти свої
колективи на обласній зві
тно - виборній комсомоль
ській конференції.
Того дня делегати кон
ференції будуть почесними
гостями промисловик
під
приємств та навчальних за
кладів Вінниці.
Комсомольській організа
ції нашого інституту нале
жить прийняти молодіжну
організацію Жмеринського
району в складі 25 комсо
мольців, переважно вироб
ничників. Ясна річ, завдан
ня досить - таки відпові
дальне. З цією метою ко
мітетом комсомолу вжито
ряд заходів: з числа сту
дентів підготовлено екскур
соводів, які ознайомлять
гостей з життям вузу, да
дуть кваліфіковану
кон*
сультацію. Відбудеться зу
стріч за чашкою чаю в ін
ститутському клубі - ка
фе, де будуть присутні не
лише комсомольці, а й ста
рші наставники — комуніс
ти.
Зустріч стане новим про*
яв ом дружби, а, можлив о,
надалі й співробітництва
нашої студентської молоді
з молодими виробничника
ми. А останнє, певна річ,
збагатило б усіх. Цього
потрібно прагнути!
О. МУДРИЙ,
секретар комітету ком
сомолу.

У творчому
пошуку
Готується обласна науко
во-технічна конференція мо
лоді.
На ній будуть показані
роботи науковців нашого
інституту. Особливо широко
буде представлена кафедра
автоматики та обчислюваль
ної техніки, працівники якої
виносять на огляд знавців
винаходи наших
молодих
науковців.
Застосува н н я
їх в народному господар
ств^ безсумнівно, дасть знач
ний економічний ефект, за 
безпечить підвищення про
дуктивності праці.
Участь студентів в наукодослідній роботі має свої
позитивні результати, спри
яє виробленню наукового
світогляду та потягу
до
винахідницької діяльності.
Багато
винаходів,
які
створені молодими науков
цями, експонуються
за 
раз на Виставці досягнень
народного господарства у
Москві. Деякі д о с и т ь таки високо відзначені брон
зовою медаллю ВДНГ та
двома дипломами Всесоюз
ного огляду НТТМ.
О. ТЕСЛЕНКО.

і «ЗА

2 стор.,

Коротким
рядком

Віктор Михайлович ГЛ УШ ІМ
Центральний Комітет Комуністичної партії України
і Рада Міністрів Української РСР з глибоким сумом спо
віщають, що ЗО січня 1982 року на 59 році життя після
тяжкої хвороби помер видатний радянський вчений, ор
ганізатор науки, член ЦК Компартії України, депутат
Верховної Ради СРСР, Герой Соціалістичної
Праці,
лауреат Ленінської і Державних премій СРСР та УРСР
віце-президент Академії наук УРСР, директор Інституту
кібернетики АН УРСР академік Віктор Михайлович
глу ш ко в.

V" ТО хоч раз побував у
полі в гарячу жнивну
пору, той назавжди
збе
реже в своєму серці святу
повагу до золотої
хліб
ної зернини, до людей, що
своєю вееперемага ю ч о ю
працею виростили її. Мені
<пркігаду ют ься
поїр івіня но
недалекі часи, коли у окла
ді загону військовослужбов
ців я працюваїв на виве
зенні хліба на цілині. Впев
нений: легкого врожаю не
буває, та той рік видався

нагадати, що у 1918 ро
ці керуючий справами
Раднаркому В. Д. БончБруєвич спитав: «Воло
димире Іллічу, чи мож
на одним словом визна
чити, за що ми зараз
боремося?». Не задуму
ючись ні на хвилину,
В. І. Ленін відповів:
«Хліб». Він писав у ті
роки, що боротьба за
хліб є боротьбою за со
ціалізм».
Отож і зараз можна ска-

ПОРУШУЄМО ПРОБЛЕМУ

ХЛІБАЗ ПОВАГОЮ
особливо складним — вже
вирощене, дозріле
золото
пшениці не давалр зібрати
проли ви і дощі.
Ми
військовослужбовці,
працювали на жнивах са
мовіддано, не жаліючи сил.
І дуже боляче стає на
серці, коли бачиш не бе
режне, не господарське став
лення до хліба, коли т о *
ді молоді люди, не знаю
чи ціни хліборобської пра
ці, безвідповідально,
не
по-господарськи
витрача
ють хліб, який до них у
руки потрапляє вже у ви
гляді духмяного буханця. І
от такий, з дозволу сказа
ти, « гр омадан ин» «в іільно»
поводиться з хлібом, вва
жаючи, що то його влас
ність — адже він заплатив
за нього гроші.
Цілком можливо, це ро
биться несвідомо, не заду
муючись
над;
власним
вчинком.
Наведу
такий
приклад. Якось я побачив
в гуртожитку у відрі для
сміття шматки хліба.
На
моє зауваження, що це не
подобство, мій товариш від
повів: «Ну й що ж тут та
кого? Він зачерствів,
хто
ж його тепер їстиме?». І са
ме тут пригадалась мені
розмова В. І. Леніна з Бонч-

Для участі в похороні
видатного радянського вче
ного. директора Інституту
кібернетики, віце - прези
дента Академії наук УРСР,
Героя Соціалістичної Пра
ці академіка В. М. Глушкова до Києва відбули ре
ктор
інституту професор
І. В. Кузьмін та секретар
партійного
бюро доцент
І. Г. Мельник, яким дору
чено покласти квіти на мо
гилу покійного.

РАДА
МІНІСТРІВ
УКРА/НСЬКОЇ РСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

Бруєвичем,
наведена
у
книзі Л. І. Брежнєва «Спо
гади».
«...Тут доречно
буде
зати, що боротьба за еко
номне, бережливе, я б ска
зав,
розумне витрачання
хліба — це запорука на
шого добробуту, дальшо
го
підвищення економіч
ної могутності Батьківщи
ни.
На жаль, ми самі ще не
все робимо, щоб перекрити
канали втрат вирощеного,
здобутого країною хліба.
Нерідко на смітниках, при
дорозі, на сходах, у відхо
дах
їдальні можна поба
чити шматки, а то й цілі
буханці хліба. Чому так
відбувається,
чому
про
никливі слова статті двічі
Героя Соці а лістичної Пра ці О. Біта лов а «Дума про
хліб», яка широко
публі
кувалась у пресі, не ско
лихнули думки, не дійшли
до серця деяких наших ро
весників? Де ж витоки та
кої байдужості?
Дуже точно відповів
на це питання Л. І. Бре
жнєв
у своїй
книзі
«Спогади...».
«...Веселе
прислів’я
матері, яке кожен день
звучало у нас за сто
лом, запам’яталося
на
все життя: «Ну, дітки,

поїли, а тепер
кожну
крихітку — в долоню!».
Не від злиденності і не
від скупості народилися
в народі ці слова. Во
ни виховували в дітях
бережне,
я б сказав,
священне ставлення до
хліба.
Без такого ставлення
до хліба насущного не
може, я вважаю, виро
сти достойна, моральна
в
повному розумінні
цього слова людина. Те
пер в їдальнях, кафе і
булочних стали вивішу
вати
гарно оформлені
заклики
берегти хліб.
Це, звичайно, корисно.
Однак сумно, що потрі
бні такі заклики. Бере
жливість повинна при
щеплюватися з раннього
віку і в першу чергу в
сім’ях батьками».
На мій погляд, лише бай
дужістю можна пояснити
те, що до цих пір у наших
гуртожитках не організова
но збір стравових відходів.
У студентських
гурто
житках є сантрійки, які кон
тролюють санітарний стан
звернути увагу ї на цю сто
рону питання? Хліб повинен
оути повсякденною турсо
тою кожного, ї при скла
данні комплексних планів,
думається, необхідно ввес
ти такий пункт: «Що кон
кретно зроблено по еконо-^
мії і ефективному викорис
танню
народногосподарсь
ких цінностей, яка роз'яс
нювальна робота проведе
на. Особливу увагу
слід
приділити роботі студент
ських рад гуртожитків, що
на місці мають контролюприміщень. Чому б їм не
вати роботу старост повер
хів по збереженню страво
вих відходів.
М. БОБИК,
студент 2 курсу РТФ.
■*

*

*

Від редакції: Цим ма
теріалом ми розпочина
ємо розмову про хліб,
про бережливе його ви
користання, про повагу
до нашого сучасника хлібороба, до його пра
ці.
Запрошуємо вас, ша
новні
читачі,
взяти
участь в цьому заході,
поділитися на сторінках
нашої газети своїми ду
мками, висловити побаучасть в цьому заходів,

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Мінвуз УРСР, Вінницький вузів
ський центр, обласне відділення то
вариства «Знання», обласний будинок
техніки на базі нашого інституту 2і—З
лютого
провели
науково-методичну
конференцію на тему: «Інтенсифікація
навчально-виховного
процесу на базі
ТЗН».
В конференції брали участь викла
дачі і співробітники вузів України, Бі
лорусії і РСФСР.
Конференцію від
крив проректор по навчальній роботі
ВПІ професор Ю. А. Карпов. Він зу
пинився на ролі технічних
засобів в
навчальному процесі і висловив надію,
що обмін досвідом на конференції по
служить справі дальшого поліпшення
підготовки спеціалістів для народного
господарства країни.

5 лютого 1982 року.

ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

З доповіддю «Використання техніч
них засобів навчання — один з шля
хів інтенсифікації навчального проце
су» виступив начальник відділу техні
зації учбового процесу Мінвузу УРСР,
кандидат технічних наук, доцент В. М.
Богатих.
Про тенденції використання ТЗН,
навчального телебачення, методику цієї
роботи розповіли у своїх виступах ви
кладачі
вузів Києва,
Херсона, Мін
ська, Челябінська.
Конференція
проходила по секціях
— педагогіки вищої школи та авто
матизованих навчаючих систем і нав
чального телебачення.
В фоботі конференції
взяли участь
550 викладачів із десяти вузів країни.
Б. ЗЕЛЬ.

НА ПОРУКИ? ПО РУКАХ!
Профком приділяє вели
ку увагу
організації від
починку студентів. Його
форми —
найрізноматніші. Одна з них — тури
стичні поїздки по рідній
країні. Карпати,
Кавказ,
республіки
Прибал т и к и ,
міста-герої
Москва,
Ле
нінград, Київ,
бази від
починку
Чорноморського
узбережжя та Вінниччини
запрошують гостей з Він
ниці.
По туристських
путів
ках за рахунок профспіл
ки та соціального страху
вання відпочивають
120
чоловік,
65 — в будин
ках відпочинку і в санато
ріях, а понад 150 наших
студентів
придбали
пу
тівки за свій рахунок при
сприянні профкому.

шшішішіішшішшшшшг

Вісті з
профкому
ІШ ІІШ Ш ІШ ІШ ЇІШ ІШ ІШ Ш Ш

Серед відпочиваючих —
переможці соціалістичного
змагання на
звання кра
щої
групи
факультету,
курсу,
студенти
з груп
1ПМ-80, ІЕПП-77, І ЕОМ
-79, 2АГ-78,
профспілкові
акти
та комсомольські
вісти, спортсмени, учасни
ки художньої самодіяль
ності.
Для студентів, що зали
шаються у місті, на тери
торії, спортмістечка працює
каток. До їх послуг ков
зани і лижі,
які можна
взяти на кафедрі фізвиховання. Правда, їх ще неба
гато, але ми докладаємо
всіх зусиль, щоб розгорну
ти широкий прокат спор
тивного інвентаря, створити
міцну базу масового спор
ту.
Рішення цих завдань
дозволить
організувати
справді масовий і активний
відпочинок студентів і під
час зимових канікул, і про
тягом усього року.
В. КОВАЛЬЧУК,
голова профкому ВІН.
За останні роки в інсти
туті вирішено і вирішуєть
ся багато питань, що сто
суються покращення побу
ту студентів, викладачів і
службовців.
Побудовані
два нових гуртожитки, їда
льня, 90 - квартирний жит
ловий будинок.
Однак, в побутовому об
слуговуванні колективу ін
ституту ще не все гаразд.
Приміром, буфети працю
ють неритмічно, розпочи
нають роботу з запізнен
нями, буфетниці порушують
правила продажу сметани
— продають її на винос.
Незадовільне і медичне
обслуговування студентів.
Медпункт не відповідає
сучасним вимогам, квалі
фікованих медичних праців
ників
явно недостатньо,
отож і отримати своєчас
ну медичну допомогу сту
дент не завжди може. До
того ж, працює медпункт
тільки в часи занять.
Вирішення цих, на наш
погляд, не дуже складних
проблем дозволить поліпшиї и умови роботи студен
тів і працівників вузу, під
німе. їх працездатність.
Л. СЕРЕДА,
зав. сектором побуту
ГГНК.

БЕЗГОСПОДАРНІСТЬ
Навіть старожили нашого інституту не пам’ятають,
хто і коли залишив біля парадного входу, де на дверях
красується табличка «Приймальна комісія», потужний
електродвигун, вартістю, мабуть, не одну сотню карбо
ванців. Цілком зрозуміло, яке перше враження тих,
хто переступає поріг приймальної комісії, має намір
стати членом нашого колективу. В школі їх вчили берег
ти суспільну власність, в армії, чи, скажімо, на вироб
ництві ту бережливість розвивали і от вони приходять
до
нас і бачать... (дивіться фото).
Безсумнівно, матеріально-технічна база нашого інсти
туту з кожним роком розширюється, на зміну застарілій
техніці приходить нова. Але ж це не означає, що з пов
ним достатком можна допускатися безгосподарності —
до того ж, виставляти її на огляд наших гостей. Це су
перечить моральному кодексу будівника комунізму...
Отже, комітет народного контролю оголошує всеінститутський розшук господарів електродвигуна. Сподіва
ємося допомоги від партійних бюро машинобудівного
(секретар В. Б. Демешко), радіотехнічного (В. І. Черній) та факультету автоматики та обчислювальної тех
ніки (В. І. Ковальчук).
До пошуку можуть підключитися всі бажаючі.
А. МАКСИМОВ.
Фото О. СУВОРОВА.

НАУКА І ТЕХНІКА

ВИБУХИ В КОСМОСІ
Вибухи... Кожен із нас
в тій чи іншій мірі знайо
мий з цим широко розпо
всюдженим явищем.
По
стріл, розрив бомби
чи
снаряду, вибух, що прово
дять для прокладання до
роги, розробки
родови
ща вугілля і т. п., вибух
атомної бомби.
Ці явища
пов'язані зі змінами філ
зичного стану тіла і дуже
швидким
перетворенн я м
енергії і виділенням її в
оточуюче середовище.
В космосі ми спостерігач
ємо більш грандіозні вибу
хові явища. Якби такі ви
бухи відбувалися на нашій
Землі чи поблизу від неї,
вони могли б призвести до
знищення або повної видо
зміни нашої планети.
Звернемося, передусім,
до найближчої до нас зір
ки — Сонця, що знаходи
ться від Землі на відстані
150 мільйонів
кілометрів.
Іноді з допомогою астро
номічних
інструментів
у
аовіжшініх областях атмо
сфери Сонця (хромосфе
рі) вдається помітити рап
тові збільшення яскравос
ті, що тривають не більше
двох хвилин. Потім яскра
вість падає і через пізгодини-годину стає нормаль
ною. Виявилось, що ці яви
ща — колосальні вибухи,
що названі хромосферни
ми сполохами.
Наше Сонце
відносить
ся до зірок досить спокій
ного
типу -- П О Т у Ж іН іІС ТЬ
хромосферний
сполохів,
навіть
самих
яскрав и х,
в тисячу разів менше по
тужності
випромінення
всього Сонця.
Між тим,
існують зірки, на яких від
буваються
вибухи значно
помітніші.
Це, приміром,
особливий
тип
червоних
карликових зірок, у
яких
блиск, що ми бачимо, рап
тово збільшується в 10 ра-

Ще більш
колосальні
сполохи нових зірок. Іноді
на тому місці, де астроно
ми не бачили ніяких об’єк
тів що світяться, або слабо
світила
якась
зір о ч к а ,
раптово з ’ являється досить
яскрава зірка.
За корот
кий час
блиск
слабого
світила зростає в десятки
тисяч або навіть у сотні
тисяч разів. Тут кількість
енергії, що вивільнюється
при
вибухові,
становить
приблизно 10 (46) ергів.
У свій час вважали, що
понаднові зірки є самими
потужними космічними ка
тастрофами. Однак за ос
танні роки були
відкри
ті вибухи,
що
відб у в аються у ядрах галактик і
охоплюють навіть усю га
лактику. Тут
уже
дово
диться говорити про
ви
бухи
порядку
10 (59)—
10 (60) ергів.
Чи можна
наочно уявити
цю коло
сальну енергію? Один із
астрономів спробував зро
бити це таким ч и н о м .
Уявіть зірку, навколо якої
обертається
мільйон пла
нет. На кожній з них —
мільйон країн, а у кожній
країні мільйон міст. Кож
не місто
нараховує міль
йон будинків, що склада
ється з мільйона кімнат, а
у кожній кімнаті зібраний
мільйон атомних бомб. А
тепер уявіть, що відбулося
б, якби всі ці бомби одно
часно вибухнули. Цей ви
бух потужністю
зрівнявся
б з тим, який ми спостеріга
ємо
при вибуху галакти
ки.
Тим, хто бажає ближче
познайомитися
з
цією
проблемою, рекомендуємо
прочитати книгу В. Г. Горбацького
«Космічні вибу
хи», видану видавництвом
«Наука».
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І
ОВА Конституція СРСР чітко визначила права
і обов'язки радянських людей. І серед них —
одне з найвеличніших завоювань нашого народу —
право на освіту. 1 вересня — чи не найсвятковіший день: розпочинається новий навчальний рік.
Але разом з тим право на освіту стає і найпер
шим обов'язком молодих людей. Адже в «Основ
них напрямах економічного і соціального розвитку
СРСР на 1981—1985 роки і на період до 1990 ро
ку» намічено підготувати близько 10 мільйонів
спеціалістів з вищою і середньою спеціальною осві
тою, і наш вуз повинен зробити свій внесок у цю
справу державної ваги.
...Розпочався новий семестр. Знову заповнені
аудиторії і навчальні лабораторії, читальні зали,
студенти взялися до наполегливої щоденної праці
по оволодінню знаннями, щоб якісно підготувати
себе до виробничої чи наукової діяльності. Наші
студенти, в основному, ставлять перед собою сер
йозні завдання, з повного відповідальністю підхо
дять до виконання своїх обов'язків. Про це свід
чить їхня участь у наукових розробках, що про-
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кадри

Газета видається
з лютого 1981 року.

ОРГАН ПАРТКОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
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життя

гостям и

ГОЛОВНИЙ
О Б О В ’Я З О К
водяться на кафедрах вузу, в республіканських і
союзних конкурсах науково-технічної творчості мо
лоді, виступи з повідомленнями на наукових кон
ференціях та в пресі про результати своєї роботи.
Досягти цього, звичайно ж, можна лише оволо
дівши теоретичними знаннями, практичними на
вичками, якими так щедро діляться з ними вчите
лі. Можна з впевненістю сказати, відмінними спе
ціалістами, прекрасними організаторами виробницт
ва стануть студенти груп 1ЕОМ-81, 2ЕОМ-78,
ЗАТ-77 та 1ПМ-80, 2ПМ-80 — кращих колективів
ФАОТу і машинобудівного факультету,
перемож
ців соціалістичного змагання.
Добре склали сесію студенти факультету авто
матики та обчислювальної техніки. 122 студенти
на факультеті відмінно відзвітували про здобуті
знання, отож ці комсомольці достойно виконують
наказ Генерального секретаря ЦК КПРС товариша
Л. І. Брежнєва докладати всіх зусиль до оволодін
ня знаннями, вносять свою частку роботи у пере
творення в життя вимог XXVI з'їзду КПРС, зокре
ма- поліпшити якість підготовки спеціалістів народ
ного господарства.
І дуже прикро, що є в інституті студенти, які,
звикнувши до умовлянь в деканатах скласти, на
решті, академзаборгованість, до всепрощення, спо
діваються, що врешті викладач «подарує» їм жа
дану трійку, Вони пропускають заняття, не готуються
як слід до екзаменів. І результат плачевний Отож,
партійним і комсомольським організаціям є над чим
попрацювати. Треба серйозно спитати з таких нед
байливців, як студенти МБФ Левченко і Рябов: чи
дійсно, молоді люди, ви хочете стати інженерами, чи
зможете при такому ставленні до навчання з часом
віддати свій борг Батьківщині — з повного віддачею
працювати на виробництві?..
Найперше завдання студентської молоді — зба
гатити себе знаннями, навчитися у старших това
ришів — своїх наставників — організовувати са
мостійну роботу, вміло, з повного віддачею працю
вати над книгами. Комсомольським ватажкам слід
провести збори в кожній групі, де проаналізувати
підсумки сесії, щоб кожен комсомолець знав,
хто тягне назад групу, курс, врешті інститут, не
дає всьому колективу досягти високих показників
у навчанні. Така
гласність послужить
чудовим
стимулом для тих, хто ще намагається «проскочити»
через студентське життя з трійками в «заліковці»,
доведе, що колектив
буде нещадно боротися
з
проявами такого негідного ставлення до своїх
прямих обов'язків.

СВІЙ ДІМ -

були
делегати XXV обласної зві
тно-виборної комсомольсь
кої конференції — послан
ці жмеринської КОМСОМОЛІ!,
яких ви бачите на фото.
Вони ознайомилися з жит
тям вузу, побували в навча
льних аудиторіях, лабора
торіях,
обчислювальному
центрі.
Секретар комітету ком
сомолу ВПІ О. Мудрий до
кладно ознайомив послан
ців жмеринчан з історією
вузу, розповів про тих, ким
гордиться наш молодий уч
бовий заклад, — науковців,
наставників,
випускників,
які працюють у різних ку
точках нашої
неосяжної
Країни Рад.
Особливий інтерес викли
кали у гостей проблеми,
над якими працюють нау
ковці кафедри АВІТ. Про
це їм розповів доцент ка
федри І. Я. Хаїмзон. Нау
кові розробки активно запроводжуються у виробни
цтво, дають чималий еко
номічний ефект.
Член бюро обкому ЛКСМ
України, перший секретар
Жмеринського
міськкому
ЛКСМУ В. І. Репей від
значив чималий внесок ко
лективу інституту в пере
творення нашого міста у

Г ості

наш ого

і н с т и т у т у
справжній вузівський центр
‘кількох областей. «Дозво
льте мені від імені делега
тів Жмеринської комсомо
льської організації,
усієї
молоді нашого району ві
тати студентство Вінниць
кого політехнічного інсти
туту. Нам дуже приємно,
що нас запросили зустрі
тися з колективом саме ва
шого вузу — найбільшого
вищого учбового
закладу
нашої області.
Від усієї душі хочеться
побажати вашому колекти
ву успіхів у навчанні і сус
пільно-корисній діяльності
на благо нашої
любимої
Батьківщини».
Особливе захоплення ви
кликав у гостей наш девіз:
«Свій дім — своїми рука
ми». Те, що інститут збу
дований, в основному, ру
ками студентів, на думку
комсомольців - жмеринчан,
ще один гідний внесок ком
сомоли міста і області в
скарбницю добрих
справ
молоді.
А доробок
політехніків

чималий. Студентські буді
вельні загони подають вилику допомогу працівникам
промисловості і сільського
господарства. Наші «тюменці» заслужили схвальні від
гуки у газовиків Півночі.
Студентський
будівельний
загін, що працює на будо
вах інституту, за порівня
но невеликий час, по суті,
звів у Вінниці учбовий
заклад, що готує інженерні
кадри.
Цікавилися відвідувачі і
дозвіллям студентів. Хоро
ше враження справив на
них клуб-кафе «Айвенго»,
спортивний комплекс інсти
туту.
Делегати конференції по
бажали молоді нашого ву
зу відмінним навчанням
гарними справами у гро
мадському житті зустріти
XIX з'їзд ВЛКСМ і XXIV
з'їзд комсомолу України.
В. ОСІПЧУК,
наш кореспондент.

□ ДО 60-РІЧЧЯ
□ КРАЇНИ РАД

ПОДОРОЖ
В ІСТОРІЮ
Днями
з
Ленінграда
до Вінниці повернулася гру
па іноземних студентів, що
навчаються в нашому інсти
туті. Вони побували в міс
ті Леніна на екскурсії, яка
проводилась
з ініціативи
комітету комсомолу, проф
кому та кафедри російської
мови. Ця поїздка мала на

меті ознайомити студентівміс
цями нашої країни і присвя
чувалась наступному 60-річчю Союзу РСР.
Знайомство з колискою
революції, містом, де кожен
камінь розповідає про події
1917, де багато місць пов'я
зані з ім’ям В. І. Леніна,
справили велике враження
на іноземних гостей. Вони
відвідали музей - квартиру
В. І. Леніна у Смольному,
Піскарьовське
кладовище,
Петропавловську фортецю,
Ермітаж, інші історичні міс
ця.
Керівником групи була
викладач кафедри російсь
кої мови А. Л. Білоні тцька.
ІН08ЄМЦІВ 3 ІСТОрИЧНИМИ

О. ТЕСЛЕНКО.

Високі темпи,
відмінна
Я К ІС ТЬ
Більш ніж половина усієї
продукції, яку випускає Він
ницький завод радіотехніч
ної апаратури, має держав
ний Знак якості. Це один з

ПІДТРИМАТИ ПОЧИН
міста, можна навіть сказа
ти, сам він — новобудова.
Тому, ясна річ, територія
не зовсім впорядкована по
декуди навіть захламлена.
Нерідко можно
побачити
купи землі, тріски. Отже,
час серйозно зайнятися бла
гоустроєм інститутськ о г о
подвір’я, а також лісово
го парку «Вишенька».
На порозі — літо, час ка
нікул і студентських буді
вельних загонів. Це особ
ливо відповідальний пері
од, бо належить проявити
уважність і далекоглядність
у формуванні студентських

Ціна 1 коп.

Фото О. Суворова.

СВОЇМИ РУКАМИ!

Наш інститут
постійно
росте, розширює свою те
риторію. Так, цього
року
триватиме будівництво гур
тожитку № 5,
почнеться
будівництво головного ад
міністративного
корпусу,
планується розширити ак
товий зал, лабораторію ка
федри ТМ—загальною вартістью
більше
мільйона
карбованців. Належить та
кож виконати великий об
сяг робіт в корпусі № 2, в
тепловій мережі інституту,
в гуртожитках.
Корпуси інституту розта
шовані в районі новобудов

^

бригад, плануванні їх робо
ти. Вузівський
студентсь
кий будівельний загін (СБЗ2) повинен включати най
менше 180—200 бійців! Ті
льки такому складу по пле
чу велика робота!
Комплектування загону—
справа нелегка. Тут повинні
докласти зусиль комсомо
льська і профспілкова орга
нізації. По-перше, слід ві
дібрати кращі сили
студентів-спеціалістів, які доб
ре опанували будівельними
професіями, можливо, на
віть встигли зарекоменду
вати себе на вузівському

будівництві в минулі роки.
По-друге, не менш важли
во, необхідно звернути ува
гу на формування колекти
ву студентських будівель
них загонів, бо ж людям
належить працювати разом,
де особливо відчутне пле
че товариша. А воно так
необхідне у важкій ситуа
ції!
Зрозуміло, праця у ву
зівському СБЗ вимагає ви
сокої свідомості, вимагає
бути патріотом свого вузу.
Внутрівузівське будівни
цтво — це
спорудження
гуртожитків, житлових бу
динків, корпусів — і все
своїми руками. Так виник
почин «Свій дім — своїми
руками»!», який, сподіває-

мося, підтримають інш і ву
зи. Бо ж це нова форма
організації відпочинку сту
дентів, яка дає змогу зай
няти студентство суспільнокорисною працею. А
ко
ристь від неї очевидна ін
ституту і кожному студен
тові зокрема. Зараз перед
партійною, комсомольською
і профспілковою організа
ціями інституту
важливе
завдання — підтримати по
чин, надати йому ще шир
шого розвитку, а цим під
няти на новий, більш висо
кий щабель,
В. КОВАЛЬЧУК,
колова! ідрсіфсп( п ік о в о 
го
комітету Вінницько
го політехнічного інсти
туту.

найкращих по-кази шш у об
ласті. Однаїк сьогодні він
уже не задовольняє колек
тив передового підприєм
ства.
Довести питому вагу про
дукції з почесним п'ятикут
ником до 60 процентів —
таке зобов'язання
взяли
трудівники заводу, підтри
мавши почин москвичів і
виступивши в числі передо
вих трудоївих колективів об
ласті з ініціативою про роз
гортання
соціалістичного
змагання під девізоїм: «60річчю СРСР — 60 ударних
трудових тижнів».
Важливо, що поряд з бо
ротьбою за якість продукції
колектив
нарощуватиме
темпи
виробництва, щоб
справитись із
завданням
ювілейного 1982 року до 25
грудня.
Зобов’язання це має під
собою тверду основу. Нині
сотні робітників підприєм
ства працюють з виперед
женням графіка, а 160 ра
портували про виконання
річного плану ще місяць
тому.
Ініціатива., схвалена бю
ро обкому партії, знайшла
ділову підгриміку у бага
тьох трудових колективах
області.
«Новини Поділля».

Л гЛ ІБ — то найсвятіше
^ для людини, першоос
нова життя на Землі. Тому
так глибоко западають в
душу мешканців
Країни
Рад слова з книги Л. І.
Брежнєва
«Цілина»:
«Є
хліб — буде пісня». І справді-бо, достаток х л і б а
переливається в пісню.
Пригадайте, скільки ра
зів доводилося вам наслу
хати пісень дівчат, які вертаються з ланів. Гадаєте,
ні з того, ні з сього вони
співали «Хороше нам жи
ти в рідному краю»? При
чина їх веселості — тугоколосі пшеничні лани. Чо
му б не заспівати, коли хліб
на столі!...
Але хто співає, а хто й
у футбол грає... хлібом.
...Цими днями довелося
мені бачити на одній з
вулиць Вінниці таку карти
ну: хлопчаки грали у фут
бол. Це спочатку мене ке
дуже й здивувало — хіба
мало в наш час шануваль
ників такої
захоплюючої
гри? Та за м'яча їм пра
вив... сухий пшеничний бублик(?).
Обурений витівкою, лов
лю одного з них за плече.
— Ти що робиш, негід
нику?
— А що?!
— Ми у футбол граємо,
— кинув інший.
— Хіба хлібом можна?
—?
|
— Ти ціну його знаєш?
— П'ять копійок. А бул
ка — двадцять п'ять.
Як бачимо, хлопці дещо
знають. Видно не один раз
доводилося брати з батьків
ської руки п'ять-десять ко
пійок і бігти до магазину
зі знайомою
ри в і с к о ю
«Хліб». Ні для кого з нас

— А тепер цього хліба
тирах і чим тільки міг до
помагав жителям. В тому повно, — сказав тоді інший
загоні був і я, Іван Гоцу- подорожуючий. — Але хіба
ляк (прізвище
подається таке ставлення до нього, як
перше....
без зміни — ред.).
Я відразу ж згадав ці
Заходимо одного разу до
квартири на Мойці (вули £лова, кол^и став свідком
того, про що розповів вище.
ця така в Ленінграді). Две Згадав, призамислився. Не
рі відчинені навстіж.
На знаю, чи розповідали тим
підлозі — померла молода хлопчакам у школі про ці
жінка — видно, мати, На ну хліба, про людей, які
вирощують його. Але в чер
ствості їхніх душ я переко
нався. Можливо, в хлопців
■
РОЗДУМИ НАД ФАКТОМ
Ш
з часом ще покращиться
ставлення до хліба. Мож
ливо... Але поки що факт
зостається фактом.
В нашій країні хліб най
дешевший. Кілограм його
коштує всього - навсього
В попередньому номері газети редакція запропонувала двадцять п'ять копійок. А
вашій увазі, шановні читачі, статтю студента 2 курсу державі він обходиться зна
РТФ М. Бобіка «До хліба — з повагою» і запросили чно дорожче — більше три
всіх, кого хвилює проблема бережливого ставлення до дцяти копійок. А часом на
віть І більше. І все ж, не
хліба, поділитися своїми думками.
До редакції почали надходити листи. Отже, один з дивлячись на це, держава
них...
ніколи не підвищувала ці
ни на хліб, і ніколи не під
вищить. Бо турботу про лю
інвалідською палицею. Си ліжку — бабуся без ознак дей, про забезпечення
їх
димо, розмовляємо. Новий пам'яті і двійко посинілих цим продуктом першої не
знайомий, виявляється, захи діток.
обхідності займає в неї од
щав Ленінград, І ось ми
Я швиденько розстібнув не з чільних місць. За це їй
слухаємо його розповідь.
сумку, дістав кілька суха наше спасибі!
— ...Пам'ятаю,
сніжило рів, подав дітям. А вони не
...Колись прабабки вчили
тоді дуже. Мороз
такий, беруть.
— Беріть, бо не виживе нас: пообідав — змети кріщо сплюнути людині немає
змоги — на губах замер те, — кажу їм. Бачу ж, до шки зі столу в пригоршню
зає. А в місті Леніна го чого їх голодування до і з'їж.
— За кожну загублену
лодно і холодно. Який ви вело, — аж світяться обоє.
Коли це дівчинка
про крихітку, — казали вони,
думаєте був пайок для ле
— людині в раю дістанеть
нінградців? — і сам відпо шепотіла:
— Спасибі, дядечку, ми ся на одне золоте яблуко
відає: — П'ятдесят грамів
хліба... Щодня на вулицях не голодні... Ми сьогодні менше.
бабуся
Немає вже давно старень
по снігу шурхотіли санки, з'їли... кішку, що
вчора спіймала....
ких. Однак їхні слова, хо
а на них — труни померлих
У чоловіка, волося яко ча і є вони релігійним забо
від морозів і безхліб'я.
го вже давно прихопила си боном, застерігають
нас,
Наше командування ор вина, затремтіли вилиці. благають: «Бережіть хліб!».
ганізувало тоді спеціальний Ледь-ледь стримували сльо
загін, який ходив по квар зи й ми.
В. БОРІВСЬКИЙ.

не дивина побачити хлоп
чака, який ласує пиріжком,
булочкою... На
здоров'я!
Але футболити
ним
—
зась! Бо ціни тому не скла
сти нікому.
...Навіки закарбувався в
пам'ять 1978 рік. їхав тоді
я поїздом додому після ек
заменаційної сесії. На стан
ції Козятин підсів у наше
купе немолодий чоловік з
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вати самому. Такою була
думка тих, хто побував на
зустрічі слухачів підготов
вправи, ходьба повинні
чого відділення з активни
ми фізкультурниками нашо
назавжди увійти в Що
го інституту Євгеном Сте
денний побут кожного,
пановичем Васильєвим
і
Львом Миколайовичем Ігхто хоче зберегти пра
натовим. В цікавій, науко
цездатність,
здоров’я,
во обгрунтованій формі по
повноцінне і радісне жит
ділилися вони своїми дум
тя.
ками про корисність фіз
культури для людського
ГІППОКРАТ.
організму, про те, що з ча
сом заняття фізичними впра
вами стає доброю звичкою,
а потім — просто необхід
ністю.
Хочеться думати, учасни
ки зустрічі і наші
читачі
після нетривалих роздумів
перейдуть до постійних ак
тивних занять
фізкульту
Так уЖе повелось,
що рою.
людина не турбується про
Д. МЕЛЬНИКОВ.
власне здоров’я, поки йо
го не підточила хвороба.
Дехто навіть з усмішкою
Ставиться до занять фіз
культурою: мовляв, за день
так набігаєшся, що виста
чить на тиждень. А л е
тільки відчуваємо ми неду
гу, зразу ж вдаємося до
будь-яких заходів, аби хво
В грудні 1978 року, рі
роба відступила.
Бувають шенням
спортком і т е т у
випадки, коли захворюван СРСР, в нашій Країні бу
ня настільки запущене, що ла створена Федерація ка
навіть ліки не допомага рате.
ють. «Чому раніше не звер
...Восени 1977 року
до
нулися?» — чистенько чує редакції газети «Советский
кандидат
мо ми від лікарів. «Але ра спорт» зайшов
ніше я почував себе доб технічних наук Олексій Бо
ре», — такою здебільшого рисович Штурмін, каратист
з десятирічним стажем, і
буває відповідь.
«Добре» — це ще не здо запросив журналістів в са
спор т к л у б
ров’я. Його треба створю модіяльний
Гімнастика,

12 лютого 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

фізичні

БІГОМ... ЗА
ЗДОРОВ’ЯМ

Триває місячник
*

Комітет ДТСААФ розробив і виконує план за
ходів, які передбачать широку агітаційно-пропа
гандистську та спортивну роботу, направлену
на
виховання
нашої
молоді
в дусі радянського
патріотизму,
інтернаціоналізму,
високої рево
люційної. Пильності, постійної
готовності п р и
потребі захистити Батьківщину.
Нещодавно, згідно плану, в інституті пройшли
змагання з кульової стрільби. Активну
участь в
них взяли кафедри ТОР, КІВРА, АСУ, ОТ, хімії;
енергетики та інші. Кращі особисті
результати
серед чоловіків показали В. М. Лисогор — 49 очок,
В. Я. Суп'ян — 48, В. В. Бондар — 48 та
інші.
Серед жіїнок найвлучніше відстрілялися Т. В. Колесник — 48 очок, Н. І Макаренко — 48, О. В.
Маштакова — 46.
На жаль, не на всіх кафедрах поставились з поє
ною відповідальністю до цього важливого заходу.
Не взяли участі у змаганнях працівники ка
федр опору матеріалів зав. к а ф е д р о ю —
В.
Огородник),
нарисної
геометрії
(О. Кузьмін).

Мабуть, тут ще не зрозуміли, що участь у зма
ганнях з військово-прикладних
видів
спорту
викладачів вузу значно підніме їх престижність,
сприятиме популяризації серед молоді, поліпшенню
виховного процесу. А це — прямий службовий обо
в’язок працівників кафедр.
Місячник оборонно-масової роботи триває...
А. ПЕРМІНОВ,
ст. викладач кафедри фізвиховання.

ЦІКАВО ЗНАТИ

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ КАРАТЕ
«Фрунзенець» для ознайом
лення з новим видом спор
ту — карате....
Близько року спеціальна
комісія, створена Спорткомітетом, веде підготовчу ро
боту для створення федера
ції. Комісію очолив О. Б.
ДИтурМІН. Вчені ' медики
підтвердили: заняття кара
те благодійно впливає на
вдосконалення реакції, сили
удару, втривалості.
Комісія встановила, що в

самодіяльних секціях кара
те Москви, Ленінграда, Тал
ліна, Каунаса, Києва, До
нецька (...) налічується по
над 80 тисяч спортсменів
що їм потрібна кваліфіко
вана допомога.
Так виникла
Федерація
карате СРСР, яку очолив
В. А. Купріянов.

...І ЗОСТАЛИСЯ ПЕНЬКИ
Багатьом пам'ятний 1967 рік, коли радянський народ
святкував піввіку з нагоди Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції. В країні виникло ряд цікавих творчих
починань, починів. Кожен громадянин, кожен колектив
намагався зробити дарунок Батьківщині до цієї пам'ят
ної дати.
Відрадно згадати, біля нашого інституту, тоді ще
новобудови, працівники інституту насадили невеличкий
гарний парк, в якому зазеленіло багато різновидів де
рев і кущів. Виник ще один чудовий куточок, де мож
на було гарно відпочити від міської суєти. Студенти
мали змогу пройтися алеями, скинути напруження робо
чого дня.
Ріс гайок...
Та минули роки. Наблизилося славне 60-річчя СРСР.
Ясна річ, за цей час помітно розширилося господарство
вузу. Запланували побудувати навий адміністративний
корпус. Збудувати на місці...парку. Слід сказати, адмі
ністрація інституту потурбувалася про насадження —
розробила план пересадки дерев, який, здавалося б,
врахував все. Підписали його досить-таки авторитетні
люди.
І почали «пересаджувати»..( дивіться фото).
Тепер все пояснюють тим, що не було потрібної тех
ніки — потужних автокранів і самоскидів. А чи потріб
но їх багато, до того ж великої потужності, щоб пере
садити п'ятнадцятирічні (зауважимо: не столітні) дере
ва.
Пошук крайнього триває...
в

С. БУЖКЕВИЧ,
наш кореспондент.
І

НІ ПАРИ З УСТ —

А ВІЗ |
НИНІ ТАМ
Газета «За інженерні кад
ри» від 22 січня 1982 року
в замітці «Зауваження зроб
лені, але...»
повідомляла,
що деякі керівники підроз
ділів нашого інституту, під
дані критиці, аж ніяк не
реагують на виступи бага
тотиражки. Проректору по
адміністративно - господар
ській роботі О. І. Таранусі
були висловлені побажан
ня вжити необхідних захо
дів по ремонту і введенню

в експлуатацію всіх еле
ментів системи вентиляції.
В замітці народні дозор
ці розповіли громадськос
ті про упущення в роботі
окремих служб і працівни
ків інституту (О. Т. Нікітіна, М. А. Синельника)
і
вимагали звіту про те, що
вже зроблено по ліквідації
недоліків.
Але час минув, а редак
ція ніяких вістей не отри
мала.
Хочеться нагадати,
що
ставитися до критичних зау
важень на сторінках пре
си потрібно з великою від
повідальністю.

Нам відповідають
В минулому
номері
редакція
надрукувала
критичну замітку про те, що на
одному з фа
культетів, розташованих
у другому корпусі, «за
губили»
електродвигун.
Вже не один рік сто
їть він біля входу, та «дбайливий» хазяїн так і
не надумав, як використати його за призначенням.
Раді
сповістити, шановні читачі, що
розшук,
оголошений редакцією
багатотиражки,
успішно
закінчився. Власником
електродвигуна
виявилась
кафедра ТАМ (зав. кафедрою Немировський І. А.,
зав. лабораторією — Багабунт А. Г.).
Е.

Д. ІВАНОВ,
член президії Федера
ції карате СРСР.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯІ
Ірини Смоленська сту
дентка другого
курсу
ФАОТ. Біографія її вмі
щується в кілька рядків:
народилася в 1961 році
на Ворошиловградщині,
закінчила
десятирічку,
вступила до інституту.
Член обкому ЛКСМУ,
член комітету комсомолу
інституту. Цього року на
XXV обласній комсомо
льській конференції об
рана делегатом XXIV
з'їзду ЛКСМУ.
Розповідь про неї чи
тайте в номері.

(Див. 2

Газета видається
з лютого 1981 року,

кадри

ОРГАН ПАРТКСШУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
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Виходить раз
на тиждень.

стор.)

Солдатьі, солдати,
Окопи стали рвами,
Позарастали ивой,
Вот-вот уйдут из глаз.
Солдати, солдати,
А Родина за вами,
Россия, Россия
Надеется на вас.
Солдати, солдати,
Идите и летите,
Не так давно лежала
Земля в крови.
Солдати, солдати,

Россию берегите,
Россия жить не может
Без любви!
Глядит на нас Россия
С високого порога,
Ми к ней прилинули
сердцем,
Как к берегу волна.
Солдати, солдати,
Ведь нас в Россия миого,
Ведь нас в России много,
А он а —
Одна!
Олександр ПРОКОФ’бВ.

□ ДО ДНЯ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ ТАЇ
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ |

Могутній щит!
Батьківщини!
Настанова В. І, Леніна про те, що
революція І
повинна вміти себе захистити, стала основополож- і
ною в діяльності нашої партії по зміцненню обо- ■
роноздатності
країни. Про
це свідчить
історія 1
Радянських Збройних Сил. Ще на зорі Радянської І
влади, даючи відсіч іноземним інтервентам, наша Щ
армія продемонструвала високі бойові і моральні Щ
якості,
глибокий патріотизм,
повсякчасну готов- н
ність захистити священні рубежі Батьківщини. Хто я
не знає славетних комармів і комдивів громадян- ї
ської — Фрунзе, Тухачевського, Будьонного, Блю -!
хера, Ворошилова, ЧапаєваІ Революція
висунула ■
молодих, талановитих командирів, бійців, сильних і
своєю
свідомістю і пролетарським
гнівом
до 1
експлуататорів т|іа завойовників.
|
Незабутні в історії нашого народу героїчні сто- |
рінки Великої Вітчизняної війни. Вічною
славою §
покрили себе воїни-герої, цілі
військові підроз- В
діли у битвах під Москвою,
Сталінградом,
на ї
Курській дузі, при звільненні
України,
Білорусії, ї
прориві
блокади Ленінграда, в Малоземельській і
епопеї.
Я
Наша армія — армія народу, вона черпає м о -1
гутність з його джерел і користується
великою І
народною любов’ю. Кращих з кращих трудові но- Щ
лективи рекомендують
для навчання у військо-1
вих училищах,
багато сил старші товариші
до- щ
кладають до виховання своїх
молодих колег у ■
дусі радянського
патріотизму і пролетарського ї
інтернаціоналізму.
■
Чільне місце у підготовці юнаків до служби в |
лавах Збройних Сил СРСР займає
військово-па- *
тріотична робота в колективі нашого інституту. Ба- 1
гато роблять тут ветерани Армії і Флоту Великої 1
Вітчизняної
війни, кавалери бойових
'нагород, 1
нині працівники інституту В. М. Г о в о р о в, М. В. В
Архипов, Г. М. Шульман, В. ї. Черній.
Офіцери, а
що прослужили в Армії і на Флоті 25— 30 років, а
вони активно виступають перед молоддю з бесі- ■
дами, розповідями про бойові і мирні, але зав- ®
жди такі нелегкі, будні армії.
■
Чималу допомогу ветеранам подають комсомо- і
льські організації енергетичного та радіотехнічного І
факультетів.
І
Значну роботу провели активісти Д Т С А А Ф, |
працівники кафедри фізвиховання в ході огляду-в
місячника військово-патріотичної роботи, присвя- а
ченого 64 річниці Збройних Сил СРСР. Зокрема, З
серед викладачів і працівників кафедр проведені 5
змагання з військово-прикладних видів спорту, в ■
гуртожитках,
на кураторських
годинах
читали 1
лекції, проводили зустрічі з ветеранами Армії і В
Флоту. Заходи місячника відзначались
масовістю 1
і цікавою програмою.
|
Але ще немало належить зробити. Треба актив-1
ніше сприяти високій популяризації спорту, залу-1
чити всіх
викладачів
і студентів
до участі в ї
спортивних змаганнях,
ще ширше і змістовніше З
проводити військово-патріотичну роботу.
5
Наш народ, як і народи всього
світу, бажає і
миру, активно
бореться за нього.
Ми, говорив і
В. І. Ленін,
«. .взявшись за мирне
будівництво, 1
будемо продовжувати його безперервно. В той же |
час товариші, будьте насторожі, бережіть
оборо- |
ноздатність нашої країни і нашої Червоної Армії, а
як зіницю ока».
~

На належний рівень

Іти в авангарді

Нещодавно на маши тою студентів. Треба від
Днями на факультеті Необхідно суворо нака
нобудівному факультеті значити, що науковий рі
автоматики та обчислю зувати тих студентів, які
відбулися партзбори. На вень робіт зріс, але ще
вальної техніки відбули псують державне майно.
них розглянуто питання не всі студенти охопле
Не зовсім добре скла
ся відкриті партійні збо
про підсумки
зимової ні НДРС, ще невисокий
ри з порядком денним: даються справи в гурто
сесії, авангардної ролі коефіцієнт трудової уча
«Завдання партійних ор житках, деякі студенти
комуністів, комсомольсь сті. Багато1 випускників
ганізацій по морально відмовляються виконувако - профспілкового ак вважаються учасниками
му вихованню
студен ти свої обов’язки.
В
тиву в житті факульте НДРС, а насправді во
зв’язку з цим потрібно
тів».
ту. З доповіддю висту
Доповідач і виступаю виробити правила пове
ни працюють по госптепив В. Ф. Анісімов.
чі підкреслювали,
яку дінки студентів в гурто
мі.
У
доповіді
і
виступах
велику роль у вихованні житках.
На жаль, науково-сту
юнаків і дівчат відіграє
дентські конференції, де
особистий приклад ко
найяскравіше
проявля
муніста. І тут треба на
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ
ються здібності молоді,
звати комуніста О. ГІ.
Стахова, який, не ди
проходять на невисоко
влячись на велику зай
У своєму виступі до
звучала серйозна стур му рівні. Студентів до
нятість, багато сил та цент
кафедри
АЇВТ
бованість тим, що
за водиться заставляти йти
енергії витрачає на гро П. А. Молчанов підкре
підсумками зимової се на конференцію, .а це,
мадську роботу.
сії факультет зайняв ос звичайно, недогляд ви
слив, що місячник обо
таннє місце в інституті. кладачів, які не змогли
Необхідно вимогливі ронно - масової роботи,
В порівнянні з минулим прищепити молоді інте
ше запитувати в комуні який зараз проходить,
стів, щоб вони не тіль відіграє помітну роль у
роком результати погір рес до цих заходів.
ки брали участь в нау військово - патріотично
шились, і Це, як відзна
Треба рішучіше пита
ковій роботі, але прово
чалося у виступах, за ти з комуністів, які по
му
і
моральному
вихо
дили велику
виховну
рахунок І і" II курсів. гано вчаться, негідно по
роботу, проявляли акти ванні студентства.
Вони тягнуть факультет
Доцент
кафедри
хімії
вну життєву позицію.
назад. Значно знизилась водять себе, ставити пе
Асистент
кафедри Г. П. Котлярова звер
якість навчання, а це ред адміністрацією ін
АСУ В. В. Басов наго нула увагу комуністів
аж ніяк не робить честі ституту питання про від
лосив, що в особливих факультету на куратор
викладацькому складу, рахування тих студентів,
комплексних планах не ську роботу.
особливо ж комуністам, які з року в рік «про
обхідно більше уваги
Значну роль у мораль
які не доклали всіх сил, валюють» сесії і все ж
приділяти ідеологічним і ному вихованні студен
щоб націлити студент «умудрилися» добратися
моральним питанням ви тів відіграє громадська
Більше
ство на виконання го до 4—5 курсу.
ховання студентів і су думка, щоб кожний ан
уваги
треба
приділяти
ловного
обов'язку
моло
воро вимагати їх вико тигромадський
вчинок
ді — вчитися. Партбюро роботі кураторів, рішу
нання.
широко
обговорювався
і деканату треба ще ба чіше питати їх за пога
Важливу роль в мора на комсомольських збо
гато зробити по органі не виконання своїх обо
льному вихованні відво рах.
зації навчального проце в’язків, регулярно зас
диться сумлінному став
су, особливо сесії.
луховувати звіти.
ленню до збереження со
В. ОСІПЧУК,
Не все гаразд і з нау
ціалістичної
власності.
наш кореспондент.
ково - дослідною робо
Е. ТАРАН.

НА КАФЕДРАХ
ВУЗУ

ВИМОГА ЧАСУ

В «Основних
напрямах
економічного і соціального
розвитку СРСР на 1981 —
1985 роки і -на період до
1990 року» відзначено, що
розвиток математичної тео
рії, підвищення ефективнос
ті її використання в бага
тьох прикладних інженер
но-економічних і соціальних
завданнях—найважлив і ш а
проблема в галузі суспільних
і технічних наук. Розроблен
ня цієї проблеми тісно по
в'язане з розширенням і по
глибленням
матем етичної
підготовки випускників ву
зів. Тому перед викладача
ми математики стоїть важ 
ливе завдання — вчити ст} центів якісніше та надійні
ше.
Протягом вивчення всьо
го курсу вищої математики
студенти мають ясно розу
міти зв'язок
навчального
матеріалу зі спеціальністю,
бачити, де і як можна зас
тосувати набуті1 знання,. Це
стане можливим, якщо сту
денти стануть
не просто
вивчати визначення, прави
ла і теореми, а постійно бу
дуть бачити зв'язок мате
матики з актуальними проб
лемами науки і техніки.
Належить прищеплю© ати
і а а н а щ щ ' н н в а а н і ї а в а н а в в а а к ' студентам смак до науко-

ДІЛОВІ ІГРИ В КУРСІ ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
в о-досл ідної р оботи, вчити
ї х ов олодівати суч аон им
математичним
апара т ом,
невід'ємною частиною яко
го є теорія моделювання
складних систем. В теорії
та практиці моделювання
широко застосовується ймов іірно- статистичні
методи.
Оскільки накопичення знань,
надбаних при невеликій са
мостійній участі студентів,
не є стійке і якісне, то для
ов ол одіїванн.я
ймовї р.ност ат иет ичними
м етюд аімі
студент повинен виконати
значний обсяг робіт,
що
охоплює основні
методи
статистичного опр аіцюв аніня
спостережень і
побудови
регресивних моделей.
Як показує наш досвід,
ймовірно-статистичні мето ди засвоюються
набагато
грунтовніше і якісніше, як
що цю роботу проводити не
у формі традиційного розр ахунково-гр афінного заїв даіння, а1у формі ділової іг
ри.
Наї кафедрі вищої мате
матики нашого
інституту
ісгіільно з співробітниками
виробничого
об'єднання
«Термінал» розроблена1 ді
лова гра «Статистичне мо
делювання та оцінка пара
метрів складної системи»,

скорочено ДИСМ.
Ділова
гра проходить
так.
На організаційному ета
пі потік студентів оголошу
ється науково - дослідним
сектором. Лектор виконує
роль керівника сектора і го
ловного консультанта, асис
тенти — його замісни
ки та консультанти з окре
мім питань. Кожна акаде
мічна група оголошується
науковим відділом, началь
ники відділів призначають
ся лектором. Науковий від
діл ділиться на 4—5 науко
во-дослідних груп (НДГ),
які в свою чергу склада
ються з керівника, старшо
го інженера, одного-двох
інженерів і техніка. Учасни
ки ділової гри знайомлять
ся зі своїми обов'язками,
регламентом виконання ро
біт, системою' заохочень та
покарань. Кожний учасник
освоює свою роль згідно
інструкції. Проводиться ком
плекс партійню-політичних
заходів. Створюється редко
легія, члени якої, окрім сво
їх основних обов'язків, вис
вітлюють хід ділової гри у
стінній пресі. Оголошуються
умови соціалістичного зма
гання між відділами.
Підготовчий етап полягає

ось в чому. На лекції вик
ладач створює проблемну
ситуацію, яку студенти ана
лізують під його керівниц
твом. В результаті студен
ти приходять до необхіднос
ті побудови регресивної мо
делі складної системи. Під
керівництвом
ївикладач а
студенти попередньо
сло
весно і аналітично форму
люють проблему.
Лектор
повідомляє описок літерату
ри і контрольні питання для
підготовки до основного (го
ловного) етапу. Підготовка
полягає в засвоєнні необ
хідного матеріалу за конс
пектом лекцій, підручника
ми та монографіями, в ос
мисленні проблеми, вироб
ленні остаточного' її форму
лювання, в пошуках спосо
бу вирішення. Цю другу
частину підготовного етапу
студенти виконують у віль
ні ві|д академічних занять
години.
І. В. КУЗЬМІ Н, ректор
інституту,
професор,
Ю. Ф. ПАНОр, генеральний директор вироб
ничого об'єднання «Тер
мінал», М. Р. ВАЛЬДМАН, доцент, Н. Ю.
ФУРДІЯК.
(Закінчення в
наступному номері).

2 стор.
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<ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ?

ОЗНАЙОМИЛИСЯ
ми з нею досить-та
ки звично: по редакційному
телефону. Досі не зустрі
чалися. Правда, чув, що ді
вчина — член бюро обкому
ЛКСМУ, на обласній ком
сомольській
конференції
обрана делегатом
XXIV
з’їзду комсомолі! України.
Ясна річ, честь велика. І
вірю — дісталася вона Іри
ні Смоленській, другокурс
ниці факультету автомати
ки та обчислювальної тех
ніки Вінницького політех
нічного інституту нелегко
і не випадково. Заслужи
ла! Аякже, в комітеті ком
сомолу ще задовго до об
ласної комсомольської кон
ференції почали відбирати
і обговорювати кандидату
ри делегатів. Зі зборів пер
винних комсомольських ор
ганізацій стали надходити
характеристики. Відбирали
скрупульозно: враховувало
ся все — показники у нав
чанні, громадській та нау
ково - дослідній роботі. Ви
магалося, щоб при обгово
ренні не вдаватися до заштампованих фраз, сухих
висловів. Конкретно і об’є
ктивно — таким був прин
цип! Десь за тиждень зу
пинилися на прізвищах чо
тирьох молодих людей, ді
лові та чисто людські яко
сті яких найбільше відпо
відали вимогам.
Серед них — студентка
Ірина Смоленська.
Біографія її
небагата
красномовними деталями і
зовсім вільно вміщається в
кілька скупих рядків: на
родилася 1961 року в Комунарську на Ворошиловградщині, закінчила деся
тирічку, поступила до ін
ституту. Чому саме до полі
технічного?
Посміхається;
вік автоматики і техніки —
це ж цікаво! До того ж,
порівняно молода галузь
науки, роботи тут — непо
чатий край! Скажете, а чи
не надто притензійно. Ні.
Ірина вірить в себе і, зви
чайно ж, сподівається, до
речі, як і кожен з нас, від
крити «свою зірку»...
Відразу
ж завважимо,
наукове відкриття — неле
гке діло! І похибно було б
думати, що стихійне. Розу
мію, мені заперечать: а яб
луко, яке гепнуло на голо
ву Ісааку Ньютону?! Має
мо ж закон земного тяжін
ня.
— Ірино, а ваша думка-*
— Добре, Що яблуко впа
ло саме на голову Ньюто
на — великого дослідника
і експериментатора... Зір
вись воно на іншу голову—
мабуть, осталось би пома
цати гулю...
— Вважаєте, вчений про
йшов до відкриття певний
шлях?
— Тщ. А яблуко підсу
мувало Знання...
Ірина Смоленська — по
ки що не Ісаак
Ньютон.
Скажемо простіше — зви
чайна студентка. Якщо і
вирізняє її щось з-поміж
інших, то це — допитли
вість. Займається науководослідною роботою. Тема
цікава і зовсім не розроб
лена: визначення залежно
сті кров’яного тиску хво
рих від віку. Зараз вивча
ють історії хвороб кількох
десятків хворих, порівню
ють. Кажучи словами Іри
ни, перебувають «на межі
відкриття». А чому б вла
сне ні? С заряд енергії, ба
жання, знання. Творчий по
шук очолюють ентузіасти
своєї справи — доцент Ми
хайло Рувимович Вальдман та аспірант Надія Бо
рисівна Дубова. Давайте
вірити разом з ними!.. Мо
жливо, ця віра допоможе
дівчині, ще більше надихне

на творчість. Бо їй — знаю!
— нелегко. Окрім прямого
обов’язку — вчитися — є
комсомольські та громадсь
кі доручення. Вона — член
комітету комсомолу інсти
туту, де відповідає за агі
тацію та пропаганду знань
серед студентів.
А штаб

зустрічаємо на коридорах.
Все ж більше болить їй
за комсомольську роботу,
за її проблеми...
— Бути делегатом — це й
посада... — каже вона. •—■
Неспокійна посада, бо по
в'язана з відповідальністю

ІГ И Ш ,
ІП ІІ,

ттт

ших кроків на ниві комсо
мольської роботи. Відбули
ся ті кроки порівняно не
давно — минулого
року
коли формувався студент
ський
будівельний загін
«Івонька». Комплектувався
лише з дівчат і мав пра
цювати в одному з радгос
пів Кримської області. В
комітеті комсомолу зіткну
лися з певними трудноща
ми: як підібрати і згурту
вати більше сотні дівчат?
Попросили Ірину Смолен
ську: порозмовляй з
по
другами!
...І загін дівчат вчасно
виїде у зону сільськогос
подарських робіт.
Відтоді Ірина Смоленська
займається
формуванням
студентського будівельного
загону «Івонька» — заохо
чує до нього студенток. її
поважають. Люб’язно нази
вають Іринкою, Івонькою...
— Але ж делегат — це
доручення...

□ РОЗПОВІДАЄМО

ПРО

ДЕЛЕГАТА

— Справді, — погоджує
ться Ірина. — Доручення
представляти свій комітет
комсомолу,
всіх
наших
спілчан спочатку на конфе
ренції, а відтак — на з’їзді
ЛКСМУ... Бути повноправ
ним представником молоді
передовсім у комітеті ком
сомолу інституту, відстою
вати їхні інтереси. Скажімо,
зараз на часі проблема.ор
ганізації дискотек. Не до
стає потрібної апаратури,
все тримається заки що на
окремих ентузіастах... Від
сутні серйозні методичні
розробки, не вистачає пла
тівок і магнітофонних запи
сів популярних композито
рів, чий стиль роботи
не
суперечить нашим естетич
ним смакам. Це питання у
мене не сходить з порядку
денного...

19 лютого 1982 року.

НА ПОРУКИ? ПО РУКАХ!

| Ж ила-була ялинка
5 Природа, природа... А як
ії що бажано висловитись на
ук ов о — то екологічне сейредовище. Ми не беремо на
■«себе сміливість
твердити,
Е?Щ0 саме цим терміном коЦристувались деякі відповіЕдальні особи, яким доручеЕно було розробити
план
^перенесення насаджень, щоб
-звільнити площу під будЕмайданчик майбутнього ад^міиістративного корпусу інЕституту. Та це не так уже
ай важливо. Зауважимо лиа Ше, що план розроблений,
Езатверджений, залишалося
£лише виконати його.
Й [ їут ті Самі відповідальЕні особи раптом згадали,
§що інститут не має ні пойтужної техніки, ні робочих
Ерук у достатній кількості.
дОтож,
на думку деяких
^товаришів, об’єктивні придчини знайдені, і тепер вони
Еспокійно проходять повз
Епідготовлені до пересадки,
аа
потім
безжально
Езрубані деревця... (див. фоЕто — внизу),
а Заради істини треба ска“ зати, що працівники адмі
ністративно - господарчої

частини дещо
зробили —
пересадили
кільканадцять
дерев. Та, мабуть, половинчатість в роботі притаман
на і керівникам, і виконав
цям. Жила-була ялинка бі
ля Вінницького політехніч
ного... Тепер вона перене
сена на інше місце, до ін
женерно - будівельного ко
рпусу. Чи ж виживе вона в
нових умовах?.. (Див. фо
то вгорі).
С. БУЖКЕВИЧ.
Фото О. Суворова.

— До речі, в чому вба
чаєте роль молодіжної ди
скотеки V ВИХОВНОМУ Про-'
цесі?

трудових справ (організа
ція студентських будівель
них загонів) — теж добря
чий шмат роботи!
Член
обкому ЛКСМУ — погодь
теся, і там є над чим по
працювати. Делегат облас
ної комсомольської конфе
ренції і делегат XXIV рес
публіканського комсомоль
ського форуму. Втім, деле
гат...

— Ірино, як ви розуміє
те — це звання чи дору
чення?
Дівчина
замислюється.
Звісно, важко вперше да
вати інтерв’ю. Нарешті по
сміхається — це означає
(я вже звик): чекай слів...
— Це — звання... Бо ж
дається воно комсомольсь
кими зборами (конференці
ями) окремим людям —
їх, як правило, небагато,
але таких називають кра
щими силами...
— Ви — краща?
— Що ви! — відмахуєть
ся руками. — Я звичайна,
як і всі...
Справді, вона «як і всі»
— студентка, живемо з нею
під одним небом,
часто

за комсомольську
ність...

діяль

Нагадаємо: Ірина — член
штабу трудових справ.
В політехнічному інститу
ті виник і з кожним роком
розвивається почин: «Свій
дім — своїми руками!» Все
просто:
на літні канікули
збираються студенти в бу
дівельні загони і споруд
жують навчальні корпуси,
гуртожитки
рідного вузу
Перед сектором агітації та
пропаганди.
який очолює
Ірина Смоленська, складні
завдання: по-перше, допо
могти відібрати до студент
ських будзагонів не просто
робітників, які б виконува
ли функції «старших куди
пошлють», а професійних
мулярів, монтажників, га
зозварників — словом, спе
ціалістів. Вони є — люди,
які прийшли до інститутсь
ких аудиторій з виробниц
тва; по-друге, слід зверта
ти увагу на суто індивідуа
льні риси, які б забезпечу
вали органічне вростання
юнака чи дівчини в студент
ський виробничий колектив.
Проявила себе, як здібний
організатор молоді з пер-

— Пригадується виступ
по телебаченню відомого
публіциста Віталія Коротя
ча. Він говорив про те, що
в радіо- і телеефірі зараз
точиться вперта ідеологічна
боротьба за розум мільйо
нів. Музика '*— не останній
засіб в ній. У війні вже є
свої вбиті, поранені, поло
нені... Вбиті — ті, які клю
нули на вудку буржуазних
ідеологів і почали підвизатися в них; поранені — ці
на роздоріжжі; полонені —
їх більшість, вони піддали
ся тимчасовому захоплен
ню, цих треба рятувати...
Молодіжні дискотеки ма
ють стати школою вихо
вання критичного ставлен
ня до буржуазної естети
ки... Бо ж, скажемо відве
рто, є музика, яка нічим
не запам’ятовується, подає
ться надто спрощено, суп
роводиться далекими
від
етичних
норм
текстами
(скажімо, «Гроші, гроші...»
у АВВА) — така музика
шкідлива!.. Пам'ятаю про
це в процесі роботи.
*

*

*

...Як бачимо,
справжнє
комсомольське життя (якщо
підходити до нього принци
пово і по-діловому) ста
вить перед активістом ком
плекс ПИТАНЬ, ЗАВДАНЬ,
ПРОБЛЕМ... А це — шко
ла, в якій гартуються ха
рактери.
Ірина Смоленська в цій
школі — правофлангова!

Вадим
БОРІВСЬКИЙ,
наш спеціальний ко=
респондент.

в

КІЛЬКА РЯДКІВ

П Р И Ч Е Т Н ІС Т Ь
В минулому році ми навчалися на підготовчо
му відділенні. І треба сказати, що група підібра
лася хороша, ми встигли здружитися, добре розу
міли один одного. Думається, вона лишилася б
такою і надалі, більше того, хороші якості хлоп
ців і дівчат розвинулися б, примножилися. Та на
жаль, надалі, після того, як нас зарахували сту
дентами, групу «розбили»,
розкидали в інші ко
лективи. І що ж сталося? Тепер наново' треба
створювати колектив, звикати до нових л ю д е й ,
а всіх нас, як і раніше,тягне до старих товари
шів, а вони вчаться в інших групах.
На наш погляд, хороша група на курсі — це
рідкість, і мало з них доходить до кінця навчання
без конфліктів.
Отож, колективом,
який уже
склався, здружився, виробив
систему загальної
працездатності, треба дорожити.
♦

*

*

З вікон аудиторій, де ми навчаємося, видно, як
швидко ростуть корпуси будівель. Це стають до
ладу навчальні корпуси, гуртожитки, їдальня, впо
рядковується наше студентське містечко. Ми знали,
що значна частка цієї праці належить студентам
І коли настала зимова
екзаменаційна, і студен
там., які працювали на цих будовах, треба було
скласти екзамени, по допомогу звернулися до нас,
слухачів підготовчого відділення.
Більшість юнаків і дівчат вже
працювали на
будівництві, отож радо відгукнулися на пропози
цію. Закипіла робота, жвава, з вогником.
Відзначилися на підготовці до будівельних ро
біт профілакторію Сергій Горошок, Віктор Полі
щук. Добре працювали Валерій Шліхецький, Ле
онід Пукай, Анатолій Подоляк, а на роботах по
впорядкуванню їдальні попереду йшли Олександр
Дрозд та Віктор Моравський. Гарно зарекомен
дували себе Анатолій Адаменко та
Олександр
Бондар. Якщо уже цим хлопцям щось доручиш,
то можна бути впевненому, що виконають вони
все в строк і з відмінною якістю. Тільки так і
повинні працювати ми, майбутні студенти Вінниць
кого політехнічного.
М. ЗАСЯДЬВОВК,

Редактор В. ВІТКОВСЬКИЙ.

Фото О. Суворова.
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Виходить раз
на тиждень.

♦

П’ятниця.

26

лютого 1982 року.
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Минулого тижня відбувся
день. Викладачі, співробітники

єдиний п о л і т та актив студент
ського складу нашого інституту слухають
до 
повідь першого секретаря
Вінницького
обко
му Компартії України В. М. Таратути.
Ф ото Р. КУТЬКОВА.

Ціна 1 коп.

НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩУВАТИ
ПОЛІТИЧНУ ПИЛЬНІСТЬ

а

|
(Закінчення. Початок у
кладач виконує роль кон
| попередньому номері).
сультанта.
д
Головний етап складаєтьНа заключному етапі ко.
| ся з виробничих нарад, що
жен з учасників ділової гри
І проводяться
в кожному
звітує на технічній нараді
я відділі в години практичних
про виконану роботу. До
! занять і консультацій, саскладу технічної р а д и,
■ мостійної роботи студентів.
крім лектора і ; асистентів,
5 На першій виробничій навходять викладачі профі
19 лютого в області відбувся єдиний політ день. Організовано пройшов він у нашому ■ раді студенти під керів- люючих кафедр. Учасники
інституті. На ньому виступив член ЦК КПРС
депутат Верховної Ради СРСР, перший З ниці®ом викладача остаГ(Г представляють резуль
Я точно формулюють проблетати
своїх
розрахунків,
секретар обкому Компартії України В. М, ТАРАТУТА.
| му, отримують числові маграфіки та відповідають на
робити свою чорну справу.
| си-ви вихідних даних, склапитання по програмі,
що
Процес комуністичного будівництва в нашій країні,
Останнім часом близько ЗО процентів їхніх ра
д дають алгоритм рішення.
охоплює розділ курсу. Прч
формування поглядів і переконань радянських лю
діопередач складають матеріали, в яких робить
■ На подальших виробнинезадовільному
захисті
дей проходить в умовах складної, насиченої бурхли
ся спроба скомпрометувати радянську економіку,
■ чих нарадах студенти обвими подіями міжнародної обстановки. Одна з її ха
звіт відхиляється і призна
соціалістичний спосіб життя і на цій основі викли
в говорюють і вирішують підчається повторний захист.
рактерних рис, як відзначалось на XXVI з'їзді КПРС,
кати невдоволення в широких колах населення,
■ проблеми, що виникли в
Захист робіт має важливе
загострення ідеологічної боротьби, спроби імпе
розпалити негативні настрої, посіяти національну
■ процесі* роботи.
Під пробзначення. Студенти висту
ріалізму перейти в контрнаступ на цій ділянці кла
ворожнечу, штовхнути окремих політично незрілих
■ леми ці формулюються
в
пають на техраді, вчаться
сового протиборства суспільних систем.
радянських громадян на шлях здійснення анти-‘
Я результаті
аналізу пробвикладати свої думки, від
Курс на підрив розрядки, посилення гонки озбро
громадських вчинків і проявів.
I лемних ситуацій, які ствостоювати свою точку зору...
єнь, придушення національно-визвольної боротьби,
На жаль, дії ворожих радіостанцій не завжди є I рює викладач. Можливість
При цр овед енні ДГ на по
що проводиться з кінця 70-х років агресивними, ім
безрезультатними. Нерідко буває так, що деякими | створення проблемних ситоці ПМ до складу техраперіалістичними колами, і передусім США, супровод
«інформованими» людьми розповсюджуються брехли 1 туаїцій витікає з необхідносди входив
голова ви
жується новим ідеологічним «хрестовим походом»
ві чутки, взяті з передач ворожих «радіоголосів», | ті скорочення вичисленяя
робничого об'єднання «Тер
проти соціалістичних країн.
обговорюються явно тенденційні оцінки подій і фак | (введення умовного нуля)
мінал». Опрацьовані студен
З допомогою ідеологічних диверсій імперіалістич
тів, нав'язаних з-за рубежу.
я представити
перемінні у
тами дані були близькі до
на реакція розраховує добитися своїх головних ці
виробничих показіників цьо
Всупереч здоровому глузду і громадському обов’яз В формі, пригідній для порівлей — здійснити «ідеологічне проникнення» в соціа
■ няння характеру зміни вего об'єднання. їх реальність
ку подібні вчинки мали місце і у Вінницькому по
лістичні країни, викликати «ерозію» їх суспільнолітехнічному інституті.
робітничих партій, їх вплив на трудящі маси цих
Треба гостро реагувати і вести рішучу боротьбу з
країн і тим самим відкрити шлях для розкладу, під
«любителями» розповсюджувати зміст західних на
риву соціалістичного суспільства «зсередини», лікві
клепницьких «радіоголосів». Необхідно своєчасно зу ■ -------------дації завоювань соціалізму.
НА КАФЕДРАХ ВУЗУ ------------пинити таких людей, розкрити їм очі на те, що вони
Ще за кілька років до Великої Жовтневої соціа
можуть мимоволі стати сліпим знаряддям в руках
лістичної революції В. І. Ленін прозорливо відмітив,
ідеологічних диверсантів. Кожний свідомий громадя
що, вступивши в епоху занепаду капіталізму, буржу
нин, тим більше комуніст, не може не відчувати осо
азія все частіше вдається і буде вдаватися до від
бистої відповідальності за гідну протидію ідеологіч
вертого обману,
для підтримання свого ідейного
ному впливу ззовні.
впливу на маси.
Особливу ^ставку західні диверсанти роблять на Я
Історія повністю підтвердила це ленінське пе
духовне розтління нестійких у політичному, ідейно
редбачення. Ідеологічні диверсії будуються на
му і моральному відношенні людей, на прищеплення
найвідчайдушнішій брехні, найогиднішій фальси
фікації, наклепах та інших засобах, взятих з ар
їм споживацької, міщанської психології.
сеналів антикомунізму і антирадянщини.
Зустрічаються факти, коли ідейно і політично не
Прикладом подібного роду, дій є масштабні і довго
стійкі молоді люди самі вступають у контакти з іно
тривалі наклепницькі акції про «радянську військо
земцями для здійснення валютних та інших незакон
ву загрозу», причетність Радянського Союзу до «між
них операцій, скуповують з метою спекуляції деякі
народного тероризму», про «порушення прав людини
імпортні промислові товари. Розтлінну дію так
в соціалістичних країнах», зокрема в зв'язку з поді
званої «іпоп-музики» відчуває і та частина молоді,
ями в Польщі, Афганістані і т. д.
яка перепродує грамплатівки і магнітофонні стрічки
От уже справді, як мовиться, перекладають з хво
з сумнівними записами. Все це прищеплює їй дріб і
ф
ДІЛОВІ ІГРИ в курсі
ф
рої голови на здорову. Кому не відомо, що саме США
нобуржуазні погляди, схилення перед західним спо
були і залишаються бастіоном сучасного мілітариз
собом життя, робить її духовно бідною.
5
ф
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
ф
му, винуватцями гонки озброєнь, розробки найнові
Події останніх літ свідчать, що прагнення з допо
ших засобів масового знищення людей, організато
могою націоналізму підірвати, розкласти зсередини
рами і підбурювачами військових заходів, які ведуть
наше суспільство, перекрутити радянську дійсність,
до загострення обстановки, напруженості і розду
ленінську національну політику КПРС, посіяти от
йде ищил а інтерес до робо
личин
різної розмірності
вання конфліктів.
руйні зерна розбрату між людьми і народами — одна
ти і відповідальність студен
(вв
ед
єни
я
н
орм
атив
них
пеВеликі надії були пов'язані у наших ворогів з анз головних стратегічних ліній імперіалістичної реак
тів.
ремінних); уточнити оцінки
тирадянською, антисоціалістичною кампанією, розпо
ції в її боротьбі проти нашої краіни. Ця боротьба
числових характеристик і
Досвід проведення ДГ
чатою з зв’язку з кризою в Польщі. На польській
особливо посилилась тепер, в час підготовки до 60коефіцієнтів порівняння ре
свідчить, що в їх процесі
землі передбачалось почати процес руйнування пово
річчя утворення СРСР.
гресії (введення додатко
студенти засвоюють мате
єнної розстановки сил у Європі, тим самим і в світо
Мають також місце факти окремих негативних
вих спостережень), підви
ріал значно глибше. Під
вому масштабі. Однак реакція прорахувалась.
проявів, які свідчать про те, що у нас ще не пов
щення точності моделі до
вищення якості знань дося
Введення 13 грудня минулого року військового
ністю подолані пережитки і забобони старого
гається завдяки наближен
стану в ПНР стало могутнім ударом по диверсійних
заданого
рівня, а саме,
суспільства, що деякі радянські громадяни, особ
ню навчального процесу до
планах світового імперіалізму та його агентури. Цей
коефіцієнт детермінації не
ливо молоді люди, потрапляють під вплив буржу
реальних виробничих умов...
захід знову утвердив ту істину, що революція повин
повинен бути мейшим за
азної пропаганди втрачають політичну пильність,
Ділові ігри в курсі вищої
на вміти себе захищати, що будь-які контрреволюцій
даного
значення (введен
стають мимоволі посібниками наших класових
математики мають за мету
ні плани класового ворога будуть приречені на про
ня' додаткових регресорів).
ворогів.
,
вал.
Побудова регресивної мо
Зростаюча підривна діяльність ворогів миру і сопознайомити студентів із
В широкомасштабній підривній роботі, яку прово
з астосуван няім матем атич жаючи на наші величезні успіхи в усіх сферах діяльделі проводиться методом
дять сьогодні проти нас противники соціалізму, все
ціалізму не дає права на самозаспокоєння. Незваного апарату в їх майбут
найменших квадратів. Ви
ширше використовуються різноманітні засоби впли
ності, поняття високої пильності і сьогодні не втрачає
ній роботі, прищепити їм
хідні дані такі, що для за
ву на свідомість людей, серед яких одне з головних
своєї актуальності. Це та особлива політична якість,
необхідні навички. Одночас
безпечення заданого значен
місць відводиться радіопропаганді, спрямованій на
що виявляється в умінні своєчасно розпізнавати кла
но з підвищенням якості
ня досить
використати
соціалістичні кр аїни.
сового противника, викривати і викорінювати його
знань
проведення ДГ дає і
многочлени 2-го чи 3-го стуНині тільки на Радянський Союз ведуть свої пере
злочинні дії.
виховний
ефект, оскільки
ПЄНІІВ. П ОріВНЯННя регр есі ї
дачі 37 зарубіжних антирадянських радіостанцій 23
Як вказував товариш Л. І. Брежнєв, ми повинні
студенти вчаться працю
записується у вигляді роз
мовами народів нашої країни із загальним обсягом
вміти надійно утверджувати правоту наших ідеалів,
вати в колективі, в них фор
кладу
по ортогональних
мовлення близько двохсот годин за добу. У розпов
правоту нашого соціалістичного способу життя, від
муються організаційні здіб
многочленах Чебишева. В
сюдженні злобних антирадянських наклепів і дезін
стоювати і розвивати марксистсько-ленінську теорію.
ності.
процесі
роботи студенти
формації провідне місце займають радіостанції «Го
Треба пам'ятати, що боротьба за уми людей — це го
переконуються,
що
вико
лос Америки», «Німецька хвиля», «Радіо Ізраїль».
І. В. КУЗЬМІн,
ловне поле боротьби, за майбутнє людства.
ристання нормованих пере
Особливо відзначаються отруювачі ефіру,, що нале
ректор інституту, про
У боротьбі за здійснення планів комуністичного
мінних не лише дає можли
жать ЦРУ, — радіостанції «Радіо Свобода» і «Віль
будівництва, накреслених XXVI з'їздом КПРС, ра
фесор,
вість порівняти характер
дянські люди все активніше виражають ставлення до
на Європа».
зміни величин різної роз
Ю. Ф. ПАНОВ,
В одній американській інструкції для радіостанції
подій, що відбуваються у світі. Вони цілком усвідом
міреності, але і спрощує
«Вільна Європа» під назвою «Як готувати пропаган
люють, що головною перешкодою підривним діям
генеральний директор
дистські передачі» відверто рекомендується: «Звину
вид регресивної моделі.
імперіалістичної реакції є їх глибока ідейна переко
виробничого об'єднання
наність, безмежна відданість справі комунізму, ви
вачуйте і ще раз звинувачуйте! Це найефективніша
«Термінал»,
Всі виробничі наради про
М. Р. ВАЛЬДМАН,
сока політична пильність, готовність захищати Бать
ходять у присутності викла
форма пропаганди»...
ківщину, великі завоювання Жовтня.
доцент,
Як бачимо антикомуністам просто байдуже, в
дача,
одначе
проводить
(Подається скорочено).
чому «звинувачувати» соціалістичні країни, аби
Н. Ю. ФУРДІЯК.
їх начальник відділу. Ви
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ступився
цьому досить- викладач кафедри політ
економії, кандидат еконо
таки непоганому бігуну.
З чого починати заняття мічних наук Л. М. Ігнафізкультурою?
Найкраще, тов та багато інших. За
не відкладаючи у. довгий няття проходять на стадіо
ящик, розпочати викону ні «Олімп», на засніжених
вати ранкову гімнастику, доріжках лісу. Кожної не
поступово збільшуючи на ділі о восьмій ранку зби
вантаження, переходячи до раються в інституті члени
все складніших і складні клубу, і
розпочинається
звичайний для нттх похід
У наш час нікого уже ших вправ.
Л. ІГНАТОВ.
за здоров'ям, бадьорістю,
не треба переконувати, що
працездатністю.
будь-який рух, вид спорту
чи фізичних занять корисні.
В. ОЛІЙНИК,
Але оправа в тому, що для
занять багатьма
видами
апорту потрібні спеціальні
ф
ЦІКАВО ЗНАТИ
умови — басейн для плав аіння, м' ячі,
майдани ик
для волейболу і баскетбо
Кожна людина нестаток
лу. А от для ходьби і бігу
рухливості повинна компен
ніяких особливих умов не сувати фізичними вправа
треба. Саме тому зони уні ми. Це — ходьба, повіль
версальні і найбільш доціль ний бііг, плавання, турист
ні. для всіх людей; молодих ські походи. Рух — уніка
Спортивна
ходьба сто
і похилого віку, різних про льний засіб
продовження
особняком в програ
фесій і вподобань. Крім то життя. Почати займатися їть
го, ці види фізичних наван фізичною культурою ніко мі легкоатлетичних зма
тажень прості і природні. ли не пізно і завжди ко гань. Це єдиний вид лег
атлетики
(якщо не
В нашому колективі чи рисно. До речі, відомо, що кої
марвфана), де
мало ентузіастів фізичної психічним травмам менше рахувати
лише
стар
культури, які своїм осо піддаються люди, які ви- спортсмени
бистим прикладом кличуть робили і дотримуються пра- тують і фінішують на ста
діоні. А основна бороть
ПІСг д0ХкД 33 3ЙОІГ Г ' вального режиму праці і ба проходить,
звичайно,
Іе Г. А. Бушмич, Є. С. Ва- вадиочнику, постійно зай- на міських вулицях.
З

Треба і надалі піднімати міжнародним клас
нашого спорту.
Але головне — це масовість
спортивного руху, розвиток фізичної культури,
що охоплює всю молодь, за г а р т у в а н н я н
вольових
якостей,
фізична
підготовка
юна
ків і дівчат до праці і оборони.
Л. І. БРЕЖНЄВ.

Рух-це
важливо
Інженерна професія має
свої особливості. Потрібно
виконувати роботи,
що
вимагають великого напру
ження думки, приймати рі
шення в критичній ситуації.
Від високої працездатності
інженера багато в чому за
лежать успіхи виробництва.
Отож треба намагатися зав.
жди, як кажуть, бути
у
формі.
Ніщо так не знижує пра
цездатності, як вживання
наркотиків, особливо пов
сякденне. І нікотин — чи не
найстрашніший, бо самий
поширений. 10—20 сигарет в
день практично позбавля
ють людину можливості зо
середитися, мобілізувати си
лу пам'яті, аналізувати. Ор
ганізм ослаблюється необ
хідністю виводу отруйних
речовин та продуктів його
розпаду, що, до того ж,
повністю неГ вдається. Коли
людина палить,
організм
виконує додаткову роботу
— треба нейтралізувати ве
лику кількість отруйних і
канцерогенних продуктів. За
статистикою, на
першому
місці смертність від серце
во-судинних захворювань —
а це типове Захворювання
тих, хто палить.
Характерним для осіб, які
займаються
інженер н о ю
працею, є нестаток рухли
вості (гіподінамія), яка та
кож провокує численні зах
ворювання і знижує праце
здатність.
Найбільш простий спосіб
створити необхідні для нормильної діяльності періоди
різкого підвищення кисневого обміну — бігати. Це на
вантаження найбільш типо
ве для людини, як біологіч
ного типу. Воно
вимагає
мінімальних витрат нерво
вої енергії, доступне особам
різного віку. До того ж,
для цього не потрібно спе
ціального технічного осна
щення.
Результати
регулярн и х
занять бігом настільки разючі, що це призвело до заснування клубів любителів
біту і залучення до них багатьох і багатьох людей,
Особливий ефект від занять
бігом відчувають люди, професія яких не пов'язана з
періодичними фізичними навантаженнями.
І. МАТВЕЄВ.
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Пішки... за
медалями

СПОРТ
Як свідчить досвід, постійні заняття фізкультурою
і спортом справляють ефективний вплив на виробничі
показники трудових колективів, сприють зменшенню
затрат робочого часу, зміцненню трудової дисципліни і скороченню плинності кадрів.
З Постанови ЦК К П Р С і Ради Міністрів
С Р С Р «Про дальше піднесення масовості фізичної культури і спорту».
-------

сильєв, Ю. М. Дівєєв, Г. И.
Ласт 0-вська, В. Я. Су мін,
І. Б. Матвеєв та інші.
Думається, коли агітуєш
людину, найкіраіще виливає
особисті враження і прик
лад. Отож, розкажу, ще
дає апорт мені. Впевнений;
фізкультура допомагає жити і працювати, робить моє
дозвілля
різнобічнішим і
яскр а®ішим.
Систем атичні
заняття у клубі любителів
біігу дозволили мені відмін
но скласти норми комплексу ГПО, брати участь
у масових забігах, в тому
числі в забігу-переході до
вкола Вінниці. А дистанція
не така вже й проста —
п'ятдесят кілометрів!
Пригадую, як під час одного з масових забігів, що
починався на проспекті Де
пінського комсомолу і закінчувався на стадіоні «Локомотив», я змагався з одним
і'з своїх студентів — спорт сменом, До того ж він майже у два рази молодший за
мене. Та на стадіон ми
вбігли одночасно, я не посп о рт
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маються
фізкультурою і
апортоім.
Самим простим
фізич
ним навантаженням є біг.
Він дає можливість вибра
ти оптимальне
наванта
ження, що добре впливає на
серце. Біг — кращий засіб
боротьби з безсонням, що
викликане
розумовою пе
ренапруго ю.
Для вас, викладачів і
студентів, при інституті пра
цює клуб оздоровчого бі
гу «Ювентус». Для
бага
тьох він став школою здо
ров'я, радості і бадьорос
ті. Членами клубу є доцен
ти Г. А. Бушмич, М. Р.
Вальдман, Л. І. Скрипник,
І. Б. Матвеєв, заст. декана
машино будівного факульхету, кандидат історичних
наук Г. Й. Ластовська, ст.

цієї
причини
в ходьбі
фіксуються
не рекорди, а
лише
високі
досягнення,
оскільки
результат
зале
жить не тільки
від підго
товленості спортсмена, але
й від профілю траси.
Ходьба — єдиний легко
атлетичний вид, де
арбіт
рами виступає міжнародне
жюрі (на всіх міжнародних
змаганнях
суддями є
представники
країни-ор;анізатора).
Це пояснюєТься надзвичайною складністю суддівства.
Спорт
смен
повинен
постійно
зберігати «контакт з зем 
лею», не переходити
на
біг. Тілці<и- но судді фік
сують
хоч одне
пору
шення
— спортсмен
диск&аліфігсову^гься.
А
оскільки
при
сучасних
швидкостях ходьби рішен
ня бувають
спірними, то
на
крупних
змаг а н н я х
прийнято міжнародне суд
дівство.
Нарешті, ходьба єдиний
вид легкої
атлетики, де
розігрувалося
звання
чемпіона
світу.
Зараз
існує багато проектів розиграшу
першості
світу
з легкої
атлетики.
Але
ходоки и*е стали
чекати
цих
проектів,
здійснення
вони
організували
свій
чемпіонат на дистанції 50
км.

Якщо займатися
фізичними
вправами —
немає ніякої
потреби у вживанні
ліків, що
приймають при різних хворобах, якщо в той
же час додержуватись
всіх інших
приписань
нормального режиму.
АВІЦЕННА.
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КУТОЧОК АТЕЇСТА
іг л В І Л Е Ї бувають різні. І
навряд чи католицькій
церкві доставить радість той
ювілей, який випадає в ни
нішньому році — 750 років
з дня заснування
папою
Григорієм IX
трибуналу
святої інквізиції. Інквізиція
— одна з самих страшних
сторінок в історії католи
цизму. Створена для боро. тьби з
розповсюдженням
єресей, вона протягом сто
літь служила
знаряддям
придушення вільної думки,
переслідування вчених, дія
чів мистецтв, всіх, хто не
бажав сліпо наслідувати на
кази церкви, бездумно спри-

ІСТОРІЯ НАГАДУЄ
ймати християнські догмати.
Для них були уготовані
витончені тортури, вогнища і
плахи. На рахунку інквізиції
багато мільйонів жертв. В
одній тільки Іспанії з 1481
по 1783 р. було спалено
34382 чоловіка. Всього інкві
зитори знищили близько 5
мільйонів ні в чому не вин
них людей. В списку
їх
жертв Джордано Бруно і
Лючіліо Ваніні,
астроном
Чекко де Асколі, які були

прилюдно спалені на вогни
щах. До темниць було вки
нуті
видатні
мислителі
минулого Роджер
Бекон,
Томмазо Кампанелла, Галілео Галілей. Церква пере
слідувала великого астро
нома Коперника,
геніаль
ного скрипаля Паганіні, іс
панського художника
Гойю.
Звичайно ж, згадки не з
приємних. Але забути
ті
сторінки історії не можна.

І хоча багато документів
про діяння римської інкві
зиції дивним чином зникли
в кінці минулого століття,
коли вчені добились дозво
лу папи дослідити їх, в па
м'яті людства розгул інкві
зиції, що продовжувався до
початку XIX століття, за
лишився назавжди. Він бу
де нагадувати про нетерпи
мість церкви до всього пе
редового,
прогресивного,
про її марні зусилля силою
заступити шлях розуму і
знанням.
А. БЄЛОВ,
кандидат філософських
наук.

Академія наук УРСР проводить дні науки в рес
публіці. 10—11 лютого вчені Академії наук виступа
ли перед вінничанами, зокрема перед студентами
нашого інституту. На цій зустрічі вони розповіли про
нові напрямки розвитку науково-технічного прогре
су, які випливають з рішень XXVI з'їзду КПРС.
На знімку: працівник інституту напівпровідників
Академії наук УРСР Олександр Павлович Дзепський
виступає перед студентами інституту з доповіддю
«Перспективи розвитку оптоелектроніки та акустич
ної електроніки».
Фото Р. КУТЬКОВА.

ЛИХА СПОКУСА,
АБО ПРО МАЛУ ЧАРКУ І ВЕЛИКЕ ЗЛО
Мала чарка, а лихо від
неї велике. Цю прописну іс
тину кожен має пам'ятати.
Але не кожний може знай
ти в собі сили відмовитися
від гостинних спокус Бахуса. Одних він частує.дома
чи десь на весіллі, а інших

ФЕЙЛЕТОН

ваги власної домівки.
Оцінили переваги домаш
нього затишку перед «казен
ним» співробітники
АГЧ
П. Г. Куріний, В. Г. Костюк, працівники СКТБ «Мо
дуль» М. Л. Бортнівський
В. І. Нарожний, Д. В. Іщенко, П. І. Катаєв, студенти
енергетичного
факультету
В. В. Панасюк, В. І. Моісеєв, машинобудівного факу
льтету В. М. Антошкін, В. П.
Мостовий, С. В, Романюк.
Пожурили їх, пожурили
на роботі, та й забули, бо
багато справ і без них. А
спокусник вже посіяв свої
зерна, які ось-ось можуть
знову прорости.
Тому потерпілі б'ють чолом
адміністрації та громадсь
ким організаціям своїх під
розділів, мовляв, де проти
алкогольна пропаганда, де
наочна агітація і стінна га
зета, комсомольські
про
жектори, чому не ведуть з
нами індивідуальну роботу,
адже імунітет до спиртних
в нас дещо послаблений?
Отож допоможіть нам ви
стояти проти спокус хміль
ного, а ми в свою чергу
обіцяємо менше турбувати
вас, а будемо краще працю
вати і навчатися.

лукавий оборотень тягне в
під'їзди, підворіття, або куди-небуть в парк, де вис
ловлюючись юридичною мо
вою — «розпивати спиртні
напої суворо забороняєть
ся».
Але як відмовитися, коли
внутрішній поклик сильні
ший за громадський поря
док.
І від того, як
швидко
пляшка йде по колу, тим
швидше починає шуміти і
крутитися в голові, а відтак
все навколо.
І не помічає «неборака»
того, що накоїв з ним спо
кусник. Бо після
їхнього
спілкування потрапляєш в
непривітний дім, де чорним
по білому написано «Мед
витверезник», і де тільки
вранці можеш оцінити пере В. МАЛОНІЗГУРЕЦЬКИЙ.

ЛЮДИНА І ПРИРОДА

Навіщо рахують... дерева?
В одному з кабінетів Всесоюзного об'єднання «Ліспроект» висить величезіна карта. На ній — від Атлан
тичного до Тихого океану — на тисячі кілометрів
лежить неозорий зелений килим. Він вкриває поло
вину території Радянського Союзу. Вперше спроба
обліку лісів була зроблена в Росії в XVIII ст. Однак
так і не вдалось виконати таку складну роботу. Ли
ше після Жовтневої революції облік лісу став про
водитися систематично. Нині питанням лісоустрою і
обліку лісіїв в країні займаються спеціалісти Всесо
юзного об'єднання «Ліспроект». Одні області вивча
ються наземним методом. Таксатори і працівники
ліспромгоспів щороку «оглядають» десятки мільйо
нів гектарів. В інших районах ведуться дослідження,
в яких беруть участь пілоти цивільної авіації.
За допомогою аерофотоізнімків фахівці розпізнають
видовий склад насаджень, визначають запаси дере
вини.
Покращується якісний склад лісів, с т в о р ю 
ється із швидкоростуїцих порід. Велика увага при
діляється найбільш цінним насадженням: сосновим,
дубовим, кедровим, липовим. Як використовуються
результати обліку? Вони допомагають складати ге
неральні плани розвитку нашої Батьківщини. Ці пла
ни кладуть в основу проектів покращення ведення
лісового господарства.
А. АИДРОШИН.
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8 Березня — Міжнародний жіночий день, свято
весни, краси і материнства. Його
відзначає
весь світ, і цей
день став справжнім
днем солідарності
жінок планети в боротьбі
за мир,
щасливу долю прийдешніх поколінь.
Радянські жінки з вдячністю
сприйняли високу
оцінку їх внеску в здобутки країни, дану на XXVI
з'їзді КПРС Генеральним
секретарем ЦК( Голзвою Президії
Верховної Ради СРСР
товаришем
Л. І.
Брежнєвим, постійно
відчувають турботу
партії і держави. Вони усвідомлюють, що щастя
їх дітей невіддільне від долі Вітчизни, докладають
всіх сил до перетворення в життя величних на
креслень
XXVI з'їзду партії.
Наші жінки активно і творчо
працюють у промисловості і в
сільському господарстві, на громадській роботі, навчають дітей,
майбутніх фахівців
народного господарства,
плідно трудяться на
ниві науки і мистецтва. Широко відомі в
країні і у світі імена жінок — інженерів і льотчиків, письменників і кінорежисерів,
керівників
великих
підприємств
і
колгоспів-мільйонерів,
учених і новаторів виробництва. Навіть у космосі
чоловіки не змогли зберегти свій пріоритет!
В нашому інституті
працюють і вчаться
сотні
жінок, І це ще
одне свідчення, які великі права

Комуністична партія, Ра
дянський уряд, вирішуючи
проблеми керівництва со
ціалістичним будівництвом,
велику увагу
приділяють
підвищенню якості
підго
товки спеціалістів.
XXVI з’їзд КПРС, Гене
ральний секретар ЦК КПРС
товариш Л. І. Брежнєв у
своїх виступах багато уваги
приділили
необхідності
формувати ділові і орга
нізаторські
здібності спе
ціаліста, його
ідейно-по
літичні і моральні
якості.

комунізму,
творчо вико
ристовують вчення К. Мар
кса, Ф. Енгельса, В. І. Ле
ніна в сучасному світово
му революційному проце
сі, не досить аргументова
но критикують
буржуаз
них, реформістських і ре
візіоністських авторів.
Підсумки складання дер
жавних іспитів у 1982 ро
ці показали що найкраще
засвоїли програму з нау
кового комунізму студенти
ФАОТу. На 9,5 проц. по
рівняно з 1981 роком зро-

ЕКЗАМЕН
НА ЗРІЛІСТЬ
В процесі навчання у ви
щій школ?, в тому числі
і у Вінницькому
політех
нічному, студенти не тіль
ки здобувають
знання з
загальнотехнічних і спеці
альних дисциплін,
але
й
проходять школу форму
вання
комуністичної
пе
реконаності, політичної та
ідейної зрілості.
Екзамен з наукового ко
мунізму — це
підсумко
ва
перевірка теоретичних
знань курсу, він
відобра
жає ступінь засвоєння сту
дентами знань з
історії
КПРС, марксистсько-ленін
ської філософії і політич
ної
економії.
В цілому студенти
ста
ціонару
показали
не
погані знання з наукового
комунізму, вміння пов’язу
вати теоретичні положення
з практикою комуністично
го будівництва, із стано
вищем на світовій арені.
Однак не завжди чітко
і послідовно
деякі сту
денти
дають
визначення
категорій,
законів і
за
кономірностей
наукового

сла кількість
відмінників,
майже
удвічі
знизилась
кількість
задовільних оці
нок.
На радіотехнічному ф а
культеті якість знань ста
новить 85,7 проц., що на
3,9 проц. вище ініж у 1981
році.
Але, на жаль, в цілому на
стаціонарі
абсолютна
успішність знизилася на 1,4
процента.
Невисокий
рі
вень знань на машинобу
дівному,
енергетичному,
інженерно-будівельному фа
культетах. Гірше стали на
вчатися студенти ПЦБ, де
якість складання в порів
нянні з 1981 роком впала
на 19,1 проц., а абсолют
на
успішність — на
З
проц.
Отож, результати дер
жавших іспитів насторожу
ють. У зв’язку з цим сер
йозні завдання
постають
перед партійними і комсо
мольськими організаціями,
деканатами ПЦБ,
енерге
тичного
і
машинобудів
ного факультетів.
Р. УРЛАПОВА,

надані Радянською
Конституцією
жінці - трудів
ниці. Самовіддано
працюють на славній
ниві
сіячів
доброго, вічного В.
А. Пащенко, Г. Й.
Ластовська, Н. І. Корицька, Р. С. Урлапова, А. В. Шев
ченко, М„ Т. Змієвська, І. І.
Ваніна, Л.
П. Гро
мова, 3. У. Постнікова, Л. А. Лопаткіна, А. Н.
Козловська, Г. 3. Олійник та багато , багато інших.
Гідно несуть прапор радянського студентства Ле
нінські стипендіатки Валентина Ляндебурська та
Віра Васильєва, член
бюро обкому
комсомолу,
депутат XXVI з'їзду
ЛКСМ України
Ірина См о
ленська, студентки Ірина
Гайда, Алла Давидюк,
Тетяна Рабчук, Наталя Фрезюк,
Галина Клопова.
Вони показують
приклад у труді, є зразком у
ставленні до своїх обов'язків. Немає змоги пере
рахувати всіх, хто йде в авангарді соціалістичного
змагання, хто самовіддано
трудиться
на
благо
нашої Вітчизни.
Щиро і сердечно вітаємо вас, дорогі жінки, зі
святом — Міжнародним
жіночим днем 8 Берез
ня. Міцного
вам здоров'я,
успіхів у
праці,
навчанні і творчості. Радості і щастя, дорогі
жін
ки!
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РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМІТЕТ ЛКСМУ, ПРОФ
КОМ.

Снег темнеет на улице
тальїй.
Начинает накрапьівать
с крьіш.

Слово
про
матір
Тьі набегалась за день.
Устала.
И теперь у окошка
сидить.
Никого в твоей комнате
нету.
А бьіла здесь большая
семья.
Друг за другом по белому
свету

-

□ ПРЕКРАСНА ПОЛОВИНА: ЯКА ВОНА?

і

ЗЕРНИНА В ДОЛОНІ

...Уявлялась вона мені
людиною надмірно, не по
літах, серйозною. Підста
ви так вважати були: з
профкому інституту про
інформували, що Ірина
Гайда — голова куль
турно-масової комісії ін
ституту, а це означає —
несе на собі нелегкі обо
в'язки; дівчина успішно
займається науково-дос
лідною роботою, на різнорангових зборах оби
рається до президії. Сло
вом, доручення серйозні
і, думалося мені, їх аж
забагато для Ірининих
років. Тому хвилював
ся: чи вийде розмова?

Чи не зведеться до ка
зенних відповідей на за
питання, чи сяйне вогни
ком думки?
До речі, з чого почати
ту бесіду з людиною, ду
мав я, незнайомою, нез
розумілою. І був дуже
здивований, коли Ірина
Гайда, не давши мені
запитати, сама
почала
оповідати — про що б
ви думали?!—не про на
укові проблеми, а спо
чатку про рідне
село
Стрижавку, що аж кипить
зеленню навесні, про бу
динок на найвищому па
горбі, звідки видно так
далеко — аж ген, за око

□ ПАРТІЙНЕ Ж И Т Т Я

---------------- ------

СТАВИТИСЬ ВИМОГЛИВІШЕ
Недавно
відбулися від
криті партійні збори пар
тійної
організації
інсти
тупу. З доповіддю
«Про
стан і заходи
посилення
ідейного
і політико - ви
ховного
спрямування на
вчального процесу в світ
лі рішень
XXVI
з'їзду
КПРС»
виступив
член
паїрткому Ю. С. Даніилюк.
Він відзначив,
що вико
нуючи рішення XXVI з'їз
ду нашої партії, кафед
рами
розроблені
мето
дичні
матеріали,
шир
ше запроваджується проб
лемний метод
навчання,
ТЗН.
Увага
приділяється
підвищенню ідейного спря
мування
лекцій
і прак
тичних занять. Все це да
ло змогу підвищити якість
навчання.
Але є ще недоліки. При

міром, така важлива ланка
нашої роботи, як дальше
підвищення ідейного спря
мування навчального про
цесу, подекуди випадає з
поля зору
партгруп, не
часто розглядаються ці пи
тання на засіданнях партбюро,
рад
факультетів,
ради кафедр
суспільних
наук.
Необхідно підняти на на
лежний
рівень
лекційну
пропаганду, наочність,
як
слід оформити
Ленінські
кімнати, клуби-кафе тощо.
Ще багато
треба працю
вати, щоб поліпшити стін
ну пресу.
Збори
прийняли з роз
глянутого питання відповід
не (рішення.
наш

В. ОСІПЧУК,
кореспондент.
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із МІЖНАРОДНИМ ЖІНОЧИМ СВЯТОМ!

Разлетелись твои сьіновья.
Мьі себе вьібирали
маршрути,
Мьі прощались под грохот
колес.
Но ни разу в такие
минути
У тебя мьі не вндели слез.
И, умчавшись
за дальние дали,
С головой зарьіваясь
в дела,
Мьі тебе написать
забивали, —
Тьі вестей месяцами ждала.
Вот я снова тебя обнимаю.
Как я встрече сегодняшней
рад!..
Не писал. Забьівал.
Понимаю...
Тьі прости меня. Я виноват
Микола СТАРШИНОВлицю... Про зернинку в І
маминих руках. З неї, на |
перший погляд непоказ- |
ної і дрібної, з часом ви- ■
ростає найбільше з див, ш
вищий вияв талановито- !
■сті людської. Принагідно ■
сказати, так і людина, і
На першій порі, мов зер- І
нина, а потрапить у щед- |
ре підгрунтя життя, пра- у
цюватиме над собою — |
то неодмінно заколосить- ■
ся талантом.
»
Отож, невимушена бе- З
сіда почалася.
■
— Ірино, як сталося, І
що ви поступили до по- І
літехнічного?
І
— Спочатку подавала |
документи до Дніпропе- |
тровського університету я
на історичний факультет З
— дуже близькі мені іс- ■
торія і література. Не 1
пройшла за конкурсом, І
(Закінчення на 2-й стор.). В

2 стор. ■

5 березня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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(Закінчення.

Початок

не добрала бала... Дуже
хвилювалася. Ще б не
хвилюватися, коли — це
ні тільки подумати! —
улюблена робота в один
момент відсунулася від
тебе. Думка була давня:
наступного року знов по
давати документи до
цього університету... Та
життя внесло свої корек
тиви: до літа треба було
чимось корисним займа

Пусть летит о ней слава
крилатая
от околиц на всю округу!
Я хочу рассказать вам,
ребята,
О судьбе фронтовой подруги.
Пусть она не брала
автомата,
Не бросалась под танки
со связкой,
Пусть вязала носки
солдатам,
Говорила детишкам сказки.
Или поле в колхозе
пахала,
Иль стояла в цеху
у станка, —
Чем могла, тем стране
'
помогала:
Сталь варила, ткала шелка.
Добивала руду и уголь,
И клепала броню
на танках,
А когда становилось туго,
Помогала мужьям
в атаках.
Вьіносила их с поля боя,
Среди дня и во тьме

?

на 1-й стор.).
тися, і я влаштувалася
на роботу в політехніч
ний. інститут, лаборан
том кафедри верстатів.
Здавалося, не звикну до
металу — обирала
ж
гуманітарний
предмет.
Вчилася креслити, вивча
ла схеми... Несподівано..,
сподобалося. Тепер на
четвертому курсі маши
нобудівного факультету.
Вважаю, знайшла себе.

СТІЛ

«...Хочу, щоб не було
байдужості»
ДІАЛОГ НАПЕРЕДОДНІ ВЕСНИ, АБО ЯК
З'ЯВИВСЯ ЦЕЙ МАТЕРІАЛ.
— Слухай, хлопче, Восьме березня скоро!
Ти хоч на календар дивишся? Що будемо ро
бити?
— Як що? Квіти купляти!..
— Та я не про це! Матеріал у газету потрі
бен, про дівчат-цктивісток, відмінниць, спорт
сменок...
— Ти що?! У нас тільки в комсомольських
виборних органах їх більше третини, а скільки
у профспілці працює, в спортклубі, інтерклубі,
художній самодіяльності... Це ж року не ви
стачить, щоб про всіх розповісти!

цінувало Джеймса Грея,
особливо за
його
хоробрість.
Випадок цей непоодинокий. Під час відкрит
тя Олімпіади 1968 року в Мехіко на почесній

ДИКТАТУРА
трибуні серед гостей був і мексіканський
ге
нерал Ості Мело. Проте не військові
заслуги
привели його на цю трибуну. І не вік, що
робив його найстарішим генералом у світі —
йому на той час виповнилося 112 років. Най
головніше — тим генералом
була жінка. Ко
лись у юнацтві Ості Мело, одягши чоловіче
вбрання, пішла на війну. Протягом усієї вій
ськової кар'єри, ні в кого з тих, що бачили
її у битвах ’і походах, не виникало навіть пі
дозри, що не жінка. Історія знає чимало фак
тів, коли жінкам доводилося одягати чолові,
чий мундир і воювати. Згадати хоча б нашу
співвітчизницю «кавалер-дівицю» Надію Дурову*. Беручи участь у
найкровопролитніших
битвах, ці жінки
дивували всіх
своєю без
страшністю, і лише якийсь
несподіваний ви
падок інколи виказував
їхній маскарад.
ік к к к к к ш к к к і і і к ш и ї ш к к і к к ш і ї ш ш ш ш і іі і і і ш ш ш і її і і і ш і ш і ш і

кромешной,
Заслоняла мужчин собою,
Отдавая им всю
сердечность.
Пусть слова для них
будут громкими,
Да и как. о тех тихо
сказать,
Кто лишь в 7 получив
«похоронку» —
В 8 смену ушел принимать.
Сколько их, что вздьіхая
украдкою
В 41-ом, ночами
безмолвньїми
В 18 — стали солдатками,
В 19 — остались вдовами.
Как утешить людские бедьі,
И какие тем дать советьі,
Кто в великий наш
День Победьі,
Чарку пьет лишь вдвоем
с портретом...
Пусть летит о ней слава
крьілатая
От околиц на всю округу.
Предлагаю вам тост,
ребята,
За судьбу фронтовой
подруги.
Ю. ШЛЕІТЬКО,
працівник інституту.

□ ЗАОЧНИЙ к р у г л и й

— Це вже твоя опра
ва, — що, як і про кого
-писати,..
...«Статистика
знає
все», — твердили І. їльф
і Є. Петров. Але не тре
ба довго піідрах ов ув ат и,
щоб переконатися, яку
чаїстку громадської ро

Наприкінці сімдесятих
років XVIII століття
на одній з лондонських
вулиць часто можна
було
бачити сивіючого
чоловіка в мундирі
відставного офіцера. Військова пенсія
давала
йому вдосталь часу, і цей час, так само, до
речі, як ^ і шиНнги, які щомісячно
ЩЩТИЛО
йому військове адміралтейство,
Джеймс Грей
витрачає на
околишні таверни.
Але друзітрактирники та й сам
господар готелю,
де
ось уже не перший рік жив Джеймс Грей,
шанували відчайдушного рубаку не лише за
вміння пити горілку і не за медалі та відзнаки.
На думку мешканців навколишніх вулиць він
мав усі якості
«справжнього
джентльмена».
І кожен, хто знав Джеймса хіба міг подума
ти, що це — жінка? Справжнє її ім'я було
Ханнаб Снелл. Народилася вона у невеличко
му англійському
містечку Ворчестері,
там і
замш вийшла. Через якийсь час чоловік по
кинув її, вступивши до армії рушив із своїм
полком до якоїсь віддаленої англійської коло
нії за океан. Але Ханнаб Снелл була жінкою
відчайдушною, тому й вирішила поїхати слі
дом за чоловіком. Вона одягає чоловіче вбран
ня і у такому вигляді приходить на вербуваль
ний
пункт.
Назвавшись
Джеймсом Греєм,
вона вступає у полк, що відбував до
ОстІндії.
Кілька
років Ханнаб
Снеллл розшукувала
втікача-чоловіка. Військове життя так при
пало її рішучій натурі, що Ханмаб уже не
могла залишити полк. Тим паче, що начальство

і
і
і
і
і

і
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боти несуть на своїх тен
дітних плечах студент
ки, аспірантки, співро
бітниці ВПІ. Як тут оці
нити їх роль у нашому,
такому далекому від лі
рики технічному вузі? І
чи не суперечать взагалі
одне одному жіночість,
іщ и н н я я н н а ш

— Ви згадали машино
будування. А конкретні
ше — яка галузь його
досліджень привер т а є
вас?
— Якщо одним словом
— гідравліка. Розумієте,
зараз багато робиться,
щоб полегшити працю,
спростити процес керу
вання машинами, досяг
ти ефективності викону
ваної ними роботи. ЦІ
завдання успішно вирі
шує гідравліка. Чим .зай
маюся я? Поки п£0 готую
креслення стендів
для
випробування робіт. Це
дає змогу глибше про
никнути в проблему...
— Цікаво, на практи
ці зустрічалися з гідрав
лікою?
— На
Харківському
тракторному. Уявляєте,
їхала туди на виробни
чу практику з величез
ною боязню—раніше не
бачила верстата навіть
здалеку. Поставили мене
працювати свердлильни
лірика, кіраса 1— і сухий,
строгий світ точних на
ук? Отже, автора цих
ряідкі© легко зрозуміти,
коли він, похнюпившись,
вийшов з комітету ком
сомолу, роздумуючи про
в аж ке з аівдаіння. Але
п’ять р оікІ© студен тсь кого жиїття кого завгод
но привчать знаходити
вихід з будь-якого ста
новища.
Та ж статистика під
казує просте рішення —
метод вшіадаово'ї вибірки (див. підручник з те
орії ймовірностей та математиічтої статистики).
Саме тоїму автоїр катего
рично відхиляє будь-які
піідозіри в упередженості
до якогось ф акультет у
І рекомендує читачам
учасниць нашої заочної
зустрічі, які люб’язно по
годились у переір в а х
між заняттями і бездїччю проїмаідськнк опірав
відповісти на кілька пи
тань. З цих мінйнтерв’ю
і- склалась бесіда за
«круглим' столам»,
не
хай він поки що Існує
лише на сторінках на
шої газети. Отже...
Зовсім неповні анкет
ні дані, або «Сьогодні у
нас в гостях»...
Валентина Ляндебурська — член КПРС, Ле' ні ніськ ній ст ипанді ат, сек
ретар
комсомольського

цею в пресовий цех. Ввикалася тяжко:
ламала
нігті, ранила руки... Та
все ж навчилася. А го
ловне, переконалася
у
важливості, сказати б
навіть, необхідності гід
равліки на сучасному ве
ликому виробництві.
— Практика... Особли
во перша практика штов
хає на роздуми, на по
шук методів вирішення
проблем...
— Справді, перше зіт
кнення з чимось завжди
дає матеріал для розду
мів. Так, мене хвилює,
що сучасне виробництво
доводить працівників до
автоматизму у виконан
ні робіт. Це шкідливо,
бо притуплює людину,
позбавляє творчості, за
микає у тісних рамках
виробничого
процесу.
Одного дня — одне, дру
гого — таке саме... де
сятого... Даруйте, але ж
люди не роботи, які за
програмовані на
щось
бюро IV курсу ФАОТу,
член президії обласного
СДСТ «Буревісник», май
стер апорту з морського
багатоборства,
канди
дат в майстри апорту з
багатоборства ГПО...
Наталя Бик — канди
дат в члени КП'РС, сек
ретар
комсомольського
бюро ІБФ, староста гру
пи ІПЦБ-78, відмінииця;
Олена Коваленко —
кандидат ,в> члени КПРС,
заступник голови секції
по роботі з молоддю об
ласного НТТ РЕЗ іім.
О. С. Попова, староста
групи ІЕОМ-78, відмін
ниця;
Валентина Олійник —
кандидат © члени КПРС,
член
комсомольського
бюро ЕФ, в. о. голови
профбюро
факультету,
заступник голови студ.
ради гуртожитку № З,
відмінниця!;
Катерина Захарова —
член КПРС, відповідаль
на за культмасову ро
боту студради гуртожит
ку № 1, студентка гру
пи ІЕОМ-78, відмінниця.
У неї єдиної з учасниць
вашої бесід» є сімейний
стаж — півтора року.
Цей цікавий кореспон
дент, або «Дозвольте за
питати».
Кореспондент: — Про
вашу промадську роботу
(Див. З стор.).

Фотовікно

Часом доводиться ■ таким методом розвивати
апетит у дітей. На фото: в ролі «доньки» дружи
на студента
нашого інституту
Лідія
Суворова,
також студентка.

Фото С. Олександрова.

«ось звідси по це»,
а
далі — зась...
Добре
налагоджена
справа на Горьківському
автомобільному заводі.
Там робітникам, скажі
мо свердлильникам, да
ють часто нові деталі,
міняють свердла. Не по
думайте, що це дрібниця,
далеко ні, це помітний
крок уперед.
— Ви згадували, що
поступали на історичний.
Невже з гуманітарними
науками покінчено?
— Що ви!.. Постійно
зустрічаюся з ними
в
процесі роботи. Очолюю
культмасову комісію, а
це — організація всіх ве
чорів, зустрічей. Тут свої
проблеми: мало ентузіа
стів, почасти зустрічаєть
ся
байдужість.
Беру
участь в художній само
діяльності, остання роль
— Королева у «Трьох
мушкетерах». Ця робота
мені дуже подобається,
можна сказати, вона до
повнює те, що не посту
пила на історичний...
— На порозі — Вось
ме березня. Як вам уяв
ляється сучасна жінка?
— Я прочитаю уривок
з вірша вінницької пое
теси Ніни Гнатюк...
...нерозгадана,
мов таїна.

Звичайнісінька жінка,
яка заробляє
зарплату,
І спішить на базар,
і чекає когось край
вікна;
І пере, і співає,
і варить,
і долю колише—
Скільки треба назвати
звичайних отут
дієслів!
Часто як для жінок
не стачає любові і тиші
І бракує простих
і високих,
як музика, слів.
Тож любіть їх,
земних цих богинь,
що крокують між нами,
їх, усміхнено-чистих
і мудрих в своїй
простоті.
І побільшає сонця
рясного тоді
над полями...
Ірина замовкає і за
дивляється у вікно —
туди, де вже взявся во
дою сніг.
Подумалося: як добре
вона відчуває життя! І
як мало ми, чоловіки,
робимо, щоб вони, тех
ніки, почастіше отак ди
тинно-усміхнено дивили
ся з-під вій.
В. БОРІВСЬКИЙ,
наш спеціальний ко
респондент.

т 3 стор.
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РОЗКВІТАЄ НАВКОЛО...
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Деякі історики і литописці минулого писали
про «народ жінок», що жив десь у північних
лісах Європи. Таціт,
наприклад, вважав, що
жіноче царство
розташоване
десь північніше

ЦІКАВО

ЗНАТИ

—

ЖІНОК
країни шведів.
Про якесь «місто жішж|» повідомляє араб
ський учений Абу Обейд аль
Бекрі (І040—
1094). «На захід від русів, — писав він у
своєму
трактаті «Шляхи
і країни»,
— є
м,істо жінок, які мають
землі і невільників.
Вони... їздять верхи, воюють, вони дуже смі
ливі і хоробрі.»
Цікаво, що порівняно недавно
(1717—1722
роки) особистий лейб-медик Петра І Готліб
Шоберг, побувавши
на Кавказі,
записав зі
слів вірменських І татарських купців, ніби в
горах
жили ще
якісь амазонки.
Ці жінки
панували на чоловіками, доручали їм найчорнішу роботу по господарству, зобороняли во
лодіти зброєю, досконало, проте, володіючи
нею самі.
Міцна традиція жіночої держави існувала і
4ІИ*
говорять уже назви до
ручень, тому
скажіть
буїдь-лаїскаї, чи не зава
жає іце в житті, навчан
ні? Чи не буває шкода
неіпрочитаїниїх книг, зу
стріч ей з друзями, що не
відбулися?
Наталя Бик: — Як ко
ли, але я стараюсь «ви
кроїти» чаїс на все. Чи
тати, праівда, адається

Якщо чесно, то мані тріш
ки важко спілкуватися
з людьми, стримує бо
язнь виїдатися смішною.
Але опраіва вимагає пе
ресклити ової страхи і
це допомагає мені жи
ти. Так що громадська
робота ще їй виховує...
Валентина Ляндебурська: — Спорт — це і є
життя. По-іперше, в нав

« Г х ї ч у Г що’Г н е "
БУЛО БАЙДУЖОСТІ»
лише пізно ввечері та
чанні він здорово допо
й старі діруві троїхи об
магає, дає заряд сил,
ражаються
рідко у
бадьорості. Коли довго
них буваю. Але друзів
немає тренувань чи зма
стає все більше завдяки
гань, я відчуваю, що покомсомольській роботі.
ччигаю «з ас идж уїватися ».
А якщо тільки вчитися,
А яка радість долати ви
то це це життя, а скука.
соти які раніше тобі не
На жаль, пасивних ще
підкорялись! Ну, і ні з
багато. Пройдіться кор
чим не можу порівняти
пусом ІБФ після двох
щастя перемог. Все це
годин — рідко кого із
виховує. І, звичайно, го
студентів зустрінете: хто
ловний вихователь — ко
в кіно, хто додому — і
лектив, команда, спіль
кожен сам по собі.
ність мети.
Валентина Олійник: —
Кореспондент: — А хто
Звичайно, «зайвого» ча
мав найбільший вплив на
су немає, але по-іншому
твій характер, захоплен
жити я вже просто не
ня спортом?
змогла б. Та й громадсь
Валентина Ляндебурка робота тільки допо
ська:—Мій перший тре
магає — особливо, коли
нер, Анатолій Дмитрович
Агошкоїв. Це справжній
все виходить і, як Наїташа сказала, збільшуєть
вихователь* чудова лю
ся коло друзіїв, а зна
дина. ВІїн ніє «вижимав»
чить — є радість спілкуз нас результати заради
ваіннія.
результатів, а хотіїв зро
Катерина Захарова: —
бити нас чесними, мо
Заважає? Що ти! Гро
рально чистими. І вчив
мадська робота піднімає
цього своїм пр икл адом.
т ану с, д оп ом аг-ає з аівКореспондент: — Що
жди бути у формі, піривам заважає в роботі,
внає до сіргаініз оіваінсс- навчанні? Що найбільше
ті. Якщо у мене на день
не подобається в людях?
запланована лише одна
Наталя Бик: — Зава
справа — буду відклалажає .пасивність, до то
ти її до останнього мо
го ж, пасивність, сказа
менту, а коли турбот ба
ти б, агресивна, що га
гато, то й отямитися не
сить активність інших.
встигнеш, як день про
— «Що, тобі більше всіх
летів. Ну, щодо поба
треба?». Не терплю его
чень... Моє головне по
їзму — в усіх проявах.
бачення відбулося ще в
Валентина Ляндебуршколі — (МИ з чоловіком
ська: — Людина повин
вчилися разом, равоїм
на горіти! Я б хотіла^
вступили до інституту,
щоб на світі взагалі не
тільки я з першого разу
було байдужості.
не пройшла за конкурсом.
Валентина Олійник: —
А Володя уже закінчив
У нас на факультеті ма
з відзнакою машинобу
ло діівчат - аікггиївїстск, і
дівні ий факул ьтет, з ар ав
паісивіність іінших з аіваслужить в армії.
жає працювати мені —
Олена Коваленко: — доводиться весь час її

в Африці. Діодор Сіцілійський писав про жі
нок, які створили колись свою державу в Лі
вії, неподалік од теперішнього Марокко.
Повідомлення
підтверджуються
археологіч
ними розкопками. Жіночі поховання із зброєю
були знайдені в савроматів. Наприкінці мину
лого століття на Кавказі в деяких жіночих
похованнях
разом з прикрасами
виявили і
наконечники для стріл, бойові ножі, лати, за
лишки кінської збруї тощо. Кілька років тому
сліди амазонок виявили на території України.
Під час спорудження Миколаївського судно
будівного заводу в котловані знайшли
захороїнення молодої жінки разом
з її бойовою
зброєю залізним мечем та рештками щита.
Пошуки уявного царства жінок тривали сто
ліття. Амазонок шукали на островах, розкида
них в океанах, в тропічних хащах.
Вперше про експедицію, що вийшла на по
шуки амазонок, згадується у творах арабсько
го автора, який жив у VIII столітті. Він роз
повідає про пошуки якогось острова жінок,
розташованого нібито «на кордоні Китайсько
го моря». Данину розшукам царства амазо
нок віддали
відомі мандрівники — Колумб,
Кортес, Нунья де Гусман.
Відтоді минуло багато років. За цей час
зібрано величезний науковий матеріал. Тепер
доведено, що матріархат був загальним яви
щем. З ним пов'язане і повсюдне поширення
спогадів про амазонок.

Фотовікно

О. ГОРБОВСЬКИИ.
долати.
Кореспондент: — А що
вам особисто дала гро
мадська робота?
Які
якості1 виховала?
Валентина Олійник: —
Вчить працювати з лю
дьми, і це, на мій пог
ляд, найважливіше.
Наталя Бик: — Я вчу.
ся ршиїзнаївати людей,
крізь штучне, поверхове
добиратися до суті.
Кореспондент: — Чи
буває ваїм важко через
те, що ви діївчата, чи
«жіноча слабість», на ва
шу думну, це пережиток?»
Катерина
Захарова:
— Я виховувалась у ди
тячому будинку і звикла
все Ів ир ішу;ваіти і роб иіти
сама. Сама і виправляю
свої! помилки. Якщо я
можу щось зробити са
ма, навіщо ж кликати на
допоімогу? Я не вважаю,
що жінка повинна бути
слабша за чоловіка, ад
же питають з нас одна
ково!
Олена Коваленко: —
Так ож в іддаїю п ереївагу
в іднюсиінаїм «на ріївіних »,
хоча в деяких питаннях
хлопц і
розбир а«ються
краице. Я маю на увазі
техніку.
Кореспондент: — Тоб
то жінка і техніка...
Олена Коваленко: —
Б у ває, часто .н©сумісні,
Катерина Захарова: —
А я вважаю, що жінка
може бути чудовим ін
женером і розбиратися
не тільки в кулінарії і
домашньому
господар
стві, але й в обчислюва
льній техніці. Час нині
такий!
Валентина Олійник: —
Чи може жінка бути хо
рошим «технарем»?
А
чому б ні?!. Нехай не
ображається
сил ь и а
стать, але є погані ін
женери - чоловіки. Так
що справа тут не у мі
фічній різниці в психо
логії, а в інженері.
Валентина Ляндербурська: — І все ж різниця
є. Ми, жінки, більш тер
пеливі, а в спорті «злі
ші», азартніші,
хоча,
знаю—хлопці будуть це
вперто заперечувати. В
них сили більше, а нам
доводиться характером
брати.
Кореспондент: — Вес
на починається, перше
весняне
свято набли
жається. Чоловіки вже
заметушились коло по
дарункових магазинів. А

що вам несе весна?
Наталя Бик: — Сесію
в травні! А якщо сер
йозно — приплив сил,
бадьорості.
Валентина Ляндебурська: — Радість. І ба
жання працювати, смі
ятися, тренуватися.
Олена Коваленко: —
Весною все краще вихо
дить. Навіть вірші... Я
людина «весняно-літня»,
то завжди чекаю вес
ну, як початок нового
життя.
Кореспондент: — Як
правило, Восьмого
бе
резня вам бажають щас
тя. Що це, як ви вважа
єте?
Валентина Олійник: —
Коли людина живе пов
ним, цікавим життям, не
замикається
тільки у
своєму особистому.
Валентина Ляндебурська: — У фільмі «До
живем до понеділка» є
чудовий вислів: «Щастя
— це коли тебе розумі
ють». Цілком з цим зго
дна. А щоб воно було
повнішим, потрібні друзі
і спорт.
Наталя Бик: — Багато
друзів і хороших справ.
Катерина Захарова: —
Коли ти всім необхідна,
і коли всі люди необхід
ні тобі.
Кореспондент: — І ос
таннє питання. Ваші по
бажання читачкам газети
(«•За інженерні кадри».
Олена Коваленко: —
Студенткам, як майбут
нім інженерам, — не
стати
домогосподарка
ми з дипломом, в роботі
не дозволяти собі скидок
на «слабку стать», але
не втрачати жіночості.
Весни, кохання, щастя—
і щоб це було завжди!
Валентина Ляндебурська: — Дуже багато хо
четься побажати: щастя,
молодості, краси. ^
Наталя Бик: — Зайня
ти активну життєву по
зицію!
Валентина Олійник: —
Весняного настрою, щас
тя, безпокійного, повно
кровного життя.
Катерина Захарова: —
Нехай у всіх буде теп
ло і радість на душі, не
хай завжди все вдається!
До цих побажань при
єднується І шле свої по
здоровлення всім нашим
читачкам
кореспондент нашої
газети Євген МАРЧЕНКО.

Весна, весна кругом
живет и дьішит ,
Весна, весна шумит
со всех стороні
Взлетел петух на самий
гребень крьіши,
Да так поет, что сльїшит
весь район.
Раскрмтм окна. Веет

КОРОТКИМ

теплий ветер,
И легкий пар клубится
у реки,
И шумно солнцу
радуются дети,
И думают о жизни
старики.
Михайло ІСАКОВСЬКИЙ.

РЯДКОМ

ПУТІВКА

в життя
У кожної людини є ЩОСЬ своє, найб і л ь ш
пам'ятне, таке, що носиш у серці все життя. Для
мене найсвятковішим став той день, коли я зміг
назвати себе студентом нашого інституту
А
допомогли мені досягти цього викладачі підготов
чого
-відділення.
Не оді ому сьогоднішньому
студенту дали вони путівку в життя.
Найбільше нас стимулювало навчатися доброзич
ливе, справді батьківське ставлення викладачів.
Часто, виступаючи перед тами, декан підготовчого
відділення, кандидат історичних наук Володимир
Дмитрович Левченко називав своїх вихованіці.в
«ніаші підготовішіки». Навіть тепер', коли вже
минули роки, Володимир Дмитрович, зустрівши
своїх випускників, обов'язково поцікавиться, як
навчанінія, як життя-буття, спитає про товаришів,
з якими закінчував підготовче відділення.
Велике спасибі за турботу,
увагу
вчителям
Галині Григорівні Житник,
Наталі Василівні
Кра
марчук,
всім вчителям.
Дозвольте привітати
з
святом 8 Березня жіноцтво підготовчого відділен
ня, від імені всіх ваших випускників побажати вам,
дорогі наші наставники, всього найкращого,
най
світлішого.
М. БОБІН,
випускник підготовчого відділення 1981 року.

Фотовікно

Цей святковий номер нашої газети для вас,
шановні читачі,
спільно з нами створили праців
ники друкарні — спочатку набирала на лінотипі
(рядковідливній машині)
Людмила Філіна, по
тім складала рядки, надавала їм вигляду газетної
сторінки верстальниця Валентина Кравчук. Тож ві
таємо їх з міжнародним жіночим святом!
Фото О. СУВОРОВА

4 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

5 березня 1982 року.

ПЕРШІ КРОКИ

Володимир

Осіпчук
За професією він —
педагог. Викладач науко
вого комунізму нашого
інституту. Як
бачимо,
майбутній молодий вче
ний має справу з досить
-таки серйозним предме
том. Одначе встигає ви
конувати ряд громадсь
ких доручень, одне серед
почесніших — член на
шого редакційного колек
тиву. У вільний від ро
боти час пробує писа
ти вірші,
гуморески.
Що характерно — во
ни відзначаються
вог
ником живої думки, за
хоплюють з перших ряд
ків.
Невдовзі наш
читач
зустрінеться з Володи
миром на сторінках об
ласної газети,і де ВЖ£
схвалені до друку його
твори, а перегодом —
віримо всім серцем! —
підготує до друку збірку
— першу ластівку. Твор

НАУКА І ТЕХНІКА

Вс е т ече. . .
На семінарських заняттях з філософії, ко
ли ми розглядали елементи діалектики у вчен
нях стародавніх мислителів, спалахнула диску
сія. Навіть Володя Неторопченко, який завжди
відмовчувався,
сам взяв слово і сказав:
—А був ще в Стародавній Греції якийсь фі
лософ! Фамілію я його не пам'ятаю...
Та він
про діалектику
говорив так: «Все
тече, все
міняється! І якщо один раз в воду війдеш,
то вже з неї не вийдеш!».
— З—

Уявіть собі таку ситуа
цію. Згорів дерев'яний бу
динок, в якому знаходилась
установа. Після того, як во
гонь погасили, спеціальна
комісія зайнялась
розслі
дуванням причин пожежі. В
числі свідків опитали і ка
сира, який заявив, що в сей
фі, залишалося 18670 карбо
ванців, оскільки напередодні
зарплату видали лише нез
начній кількості службовців
цієї організації.
Коли сейф відкрили, при' сутні побачили купу спале
ного паперу.
Залишилося
скласти акта і списати до
сить - таки значну
суму
грошей. Але слідчий запро
понував відправити на ек
спертизу... попіл із сейфа. З
великою обережністю увесь
попіл доставили в одну з
лабораторій
Всесоюзного
науково-дослідного інститу
ту судових експертиз Міні
стерства юстиції СРСР. Л
потім, буквально через кіль
ка днів, отримали висновок
з ВНДІСЕ. Він був одно
значним: в сейфі згоріли
аркуші шкільного зошита.
Папір №2.
Коли касира ознайомили
з цим висновком, він зізнав
ся, що підпалив будинок,

че підгрунтя в
нього
щедро розроблене, отож,
слід сподіватися, на ньо
му буйно
родитимуть,
колоситимуться нові вір
ші та гуморески.
Вадим ВІТКОВСЬКИИ,
журналіст.

Інженер на роботі
Директор викликав до себе підлеглого й побатьківському вичитує йому:
— Ви людина молода, освічена, здібна. Коли
б не пили, могли б стати начальником цеху, а
то й моїм заступником. Ну, то як?
— Ні, навряд.
— Чому ж?
— Бо вже після третьої чарки я відчуваю
себе міністром
— 1—

В їдальні
Зустрілися два однокурсники
при виході з
студентської їдальні. Той, що тільки збирався
обідатц, запитав:
— Який був суп?
— Не знаю, — неохоче відповів інший, — мав
присмак мила.
— Ага. Виходить гороховий. Бо я вчора їв
перловий — бензином тхнув.
—

2—

Г. НІКОЛАЄВ.

~

Е
Е

Кожному— СВОЄ
Прийшов студент на кафедру записатися до
якої-небудь спортивної секції. Викладач фізвиховання пропонує йому:
— Яким видом спорту бажаєте займатися —
легкою атлетикою, вільною боротьбою, волейболом,
баскетболом чи може?...
— А чи немає у вас секції бажаючих одер- 1
жати залік? — запитав студент.
—

4

—

Г'
гарем комсомольського бю
ро четвертого курсу факу
льтету.
Багато працювати
над
юбою, завжди бути у вирі
студентського життя Валі
допомагає спорт. Він, саме
він, за словами спортсмен
ки, виховав її, навчив пра
цездатності, уміння долати
труднощі, об'єктивно диви
тися на свої можливості.
Спорт взагалі, особливо ж
такий вид, як багатоборст
во, надає можливості все
бічного розвитку, виховує
високі вольові якості справ
жнього спортсмена - бійця.
Адже треба одночасно бути
відмінним стрільцем, легко
атлетом, плавцем. І, що лу
же важливо, уміти прави
льно розподілити сили, при
високій емоційності змагань
залишатися хоча б зовні
спокійною, не впадати
у
розпач при невдачах і зас
тавити себе ще більше пра
А це так непросто — навча цювати після перемог.
лися, тренуватися знаходи
М. ОРЛОВ,
ти час для громадської ро
боти, адже член
КПРС
зам. декана ФАОТ по
В. Ляндебурська є секрефізвихованню.

І в навчанні, і в спорті
Коли екзаменаційний бі
лет бере четвертокурсниця
ФАОТу Валентина Ляндебурська, і викладач, і това
риші по групі впевнені: від
повідь буде чіткого, аргумен
тованою, грунтовною. І ми
нулої сесії у Валнній «заліковці» з'явилося п'ять одна
кових записів: «відмінно».
Так уже звикла Ленінський
стипендіат Валентина Ляндебурська: якщо бути, то
бути першою.
Іде вона в лавах передо
виків і в спорті: чемпіонка
СРСР в командному заліку
з військово-морського бага
тоборства, призер першості
України з
багатоборства
ГПО, майстер спорту СРСР.

— Крім конспектів, нічого цікавого мама не
приносить.
Фото О. Суворова.

щоб приховати
розтрату.
Замість грошей він справ
ді поклав акуратно наріза
ний папір з шкільного зо
шита.
Не так давно такого ти
пу експертизи не проводи
лись. Нині, після довгих фізико-хімічних досліджень, з
допомогою яких були про
аналізовані і
узагальнені
досягнення багатьох облас
тей науки і техніки, розро
били новий метод. За допо
могою його можна не тіль
ки встановити, що згоріло,
— грошові знаки чи звичай
ний папір, — але й приблиз
но назвати суму спалених
грошей.
Наука продовжує шукати
все нові і нові методи і но
ві прийоми для того, щоб
допомогти сучасним кримі
налістам. Людина
освоює
світ кольору, світла, звуку.
Одначе ще мало вивчений
запах. Втім, вчені зробили
вже дещо в цьому напрям
ку. Так, відомі вдалі експе
рименти по
консервуван
ню... запаху.
Отже, в технічному арсе
налі боротьби зі злочинніс
тю незабаром появиться но
вий ефективний засіб.

— М ата, повертайся з відпустки
пошвидше,
останні запаси кінчаються.
Худ. В. Спельников.

ЦІКАВО ЗНАТИ

Мо-лод-ці!
Письменник Лев Кассіль
по-справжньому
любив
спорт, дуже часто бував на
стадіонах, дружив зі спор
тсменами, тренерами, писав
звіти, рапортажі,
нариси.
Клич «Мо-лод-ці!», що лине
з трибун стадіонів і давно
став звичним для шанува
льників різних видів спорту,
народився з ініціативи Льва
Кассіля...
Пригадую січень 1956 р.
Італійський курорт Кортіна
д'Ампеццо приймав тоді уП
зимові Олімпійські ігри.
Нам, досить-таки невели
кій групі туристів, дуже хо
тілося підтримати співвіт
чизників. Але ніяк ми не
могли знайти форму хоро
шого схвалення. Попробу
вали «Давай, давай!», «Ще
штуч-куі», але нічого толко-

вого у нас не виходило, У
глядачів, що вирували нав
коло, скандування виходило
дружніше і, головне, голос
ніше.
І ось тоді Кассіль запро
понував прокричати по скла
дах «Мо-лод-ці!». Провели
репетицію, вийшло добре, а
вже потім, на черговому хо
кейному матчі дружно скан
дували: «Мо-лод-ці!».
Коли радянські хокеїсти
стали олімпійськими чемпіо
нами, разом з нами «Молод-ці!» скандували туристи
різних країн. Дуже всім спо
добався наш клич, який з
тих пір став звичним буква
льно повсюди.
Сергій МИХАЛКОВ.

Шановні читачі!
Ви отримали святковий
номер багатотиражки «За
інженерні кадри».
Наступний номер газети
вийде 19 березня.

Редколегія газети «За
інженерні кадри»
вис
ловлює співчуття секре
тар - друкарці редакції,
студентці
нашого ін
ституту Світлані Бужкевич з приводу важкої
втрати — передчасної
смерті її батька
Анатолія Леонідовича
ОЛЕНЧЕНКА.

Редактор В. ВІТКОВСЬКИЙ.

«За инжвнерньїе кадрьі» — орган парткома, профкоме, комитета ЛКСМУ и ректора та Винницкого политехнического института.
Вінницька
обласна друкарня управління у
справах видавництв , поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
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Д О 60-Р ІЧ Ч Я С Р С Р
СРСР займає передові позиції у світо
вій науці, техніці й культурі, і в цьому —
величезна заслуга радянської багатонаці
ональної інтелігенції. Великі загони ін
женерно-технічної, наукової, художньої
інтелігенції, вчителів і лікарів склались
і продовжують зростати в кожній респуб
ліці. Важливо і далі вдосконалювати сис
тему планування і якість підготовки спе
ціалістів.
(Постанова ЦК КПРС «Про
утворення
Союзу Радянських
Республік»).

ОЛІТІНФОРМАЦІЯ —
одна з важливих форм
виховної роботи в групі,
Підготовка до неї передбачає реалізацію цілого ряду
елементів, зв'язаних між
собою.
Насамперед,
це
ознайомлення з програмою
заняття,
чітке уявлення
її ідейно-теоретичного змісту, світоглядно-методологїчної спрямованості,
нагромадження матеріалу, складання плану занять, передбачення методолог і ч н и х
способів його
реалізації.
Розглянемо послідовно деякі з цих елементів.
Специфікою роботи
політінформатора є те,
що
програма складається са
мим політінформатором. її
зміст повинен враховувати
основні положення
комп
лексного плану виховної ро
боти вузу, а також інтере
си студентів групи.
Перша методична вимога
при підготовці до інформа
ції — це її монотемність.
Тема повинна- бути сформу
льована чітко, логічно, Дуже добре, коли в самій назві теми ставиться пробле
ма.

І П

Певним орієнтиром .„боРї теми для „0.1тінформації
може бути тематика,
що
друкується в журналах «Агітатор», «Политическое самообрааование» і «Партийная жизнь», а також в республіканських виданнях з
питань політичної агітації,
в обласних блокнотах агітатора, в місцевих газетах.
Необхідно
сформулювати мету і завдання політін-

60-у річницю
Соціалістичних

формації. Думається, слід
розрізняти ^ ідеологічний,
світоглядний і методологічний аспекти мети. Політінформатор повинен чітко уявлити, які конкретні завдання політичного, світоглядно-методологічного, етикоестетичного характеру буДуть розв'язані в процесі
проведення заняття, якими
методологічними і методичними, засобами. Підготовчу
роботу до політінформації в
значній мірі полегшить, а
сам виступ зробить струнКИМ> ЛОГІЧНИМ, послідовним,

як образно розповідає В. і,
Ленін про героїчну боротьбу
більшовиків у
книзі
«Що робити?»: «Ми йдемо
тісною купкою по урвистому і тяжкому шляху, МІЦн0 взявшись за руки. Ми
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□ ДО 70-РІЧЧЯ ЛЕНСЬКИХ ПОДІЙ

Х в и л я г н ів у
З другої половини 1910 вузький прохід.

Праворуч

г г і .нам
1, * доводиться
у с іі
“ майже
р ?г * - •р
і,
_року
в Росії почався новий був паркан, а далі — об ми,
завжди іти під їх вогнем...» Е революційний підйом. В е - рив до ріки Бодайбо, лівоПравдива інформація до- ~личезну роль в його пода- руч штабелі шахтового л і помагає слухачам всебічно ~ ЛЬШ0МУ розвитку відіграли су. Солдати вишикувались
• правильно оцінити обста- ~ тРагічні події на золотих поперек дороги. Тут же буновк„ розв'язувати постав- ^копальнях на річці Лені у ли
стражники,
завдання
Л0Щ завдання. Наша пар- ^квітні 1912 року. Щороку яких — взяти
робітників
тія постійно дбала і дбає, Евласники копалень одержу- під фланговий вогонь. Одщоб агітація велася на ос- Нвали до 7 мільйонів кар- ним словом, нас, беззбройнові повної своєчасної
і Н^ованців чистого прибутку них, розстрілювали за всіма
об'єктивної 'інформації. І в І за РахУ*°к жорстокої ек- правилами воєнної стратенаші дні актуальна ленінсьР о~
К
ка вимога, що знайшла віТрй~
лобпажяння в мятепіялах ІУ овжУвався 15— 16 годин, гедію і зухвала заява міXXVI
з'їзду
К П Р С ‘Е’ Значна частка
злиденної ністра внутрішніх
справ
У
’ Езарплати робочих поглина- царського уряду Макарова:
щоб «...складних питань не ^ ш штрафи. Умови , в яких «Так було і так буде» —
обходити, не затушовувати, Мусили і працювали робітники, викликали обурення серед
а ставити їх ребром». Зро- г можна назвати хіба що кош- робітничого класу Росії.
зуміло, критика
повинна г марними .
Більшовики через газету
мати позитивну спрямова- а ^ лютого під керівницт- «Звезда», на робочих мішсть, виявляти причини, ко- г вом Центрального страйко- тингах викривали людинорені тих чи інших негатив- =вого комітеТу на чол{ 3 ненависницьку суть царизних явищ, визначати шляхи, £ більшовиком
Баташевим му, піднімали маси на бо „
заздалепдь складений план зано? Простота мови бата- способи і методи іх подо- г розпочався страйк робітників ротьбу, озброювали їх реНедоліками, що найчасті то в чому
зумовлюється лання. Одночасно слід да- - Андріївської копальні, який волюційними л о з у н г а м и .
ше зустрічаються при скла- словесною наглядністю, ми- вати рішучу відсіч тим, хто = згодом
перекинувся
на Страйки протесту в Моск«“ ї
Т Й - стецтвом викликати уявлен- під виглядом критики ста- їу в е с ь золотопромисловий ра- ві і Петербурзі підтримали
ня в слухачів,
вить під
сумнів наші
успіхи. =
робітники України, ПрибалНадзвичайно
важливим
Ці методологічні поради £ Страйкарі вимагали
вве- тики> Литви, Польщі, Цент1 лан ВИСТУПУ складається
Р о з г о р З и Г ^ л Г компонентом є початок бе- особливо слід пам'ятати те- г дення 8-годинного робочого Рольного промислового рапитань- Розгорнутий План, сіди. Цього необхідно»вчи- пер, в час підготовки до =дня, збільшення зарплати, йонУ- Тільки у квітні в цих
КРШ цього’ М1СТИТЬ У с° б1 тися у класиків марксизму- святкування 60-річчя утво- Е поліпшення житлових та по- страйках взяли участь 300
Радянських Збутових умов, встановлен- тис■ робочих, а у травні їх
означення вихідних струк- ленінізму, кращих пропаган- рення Союзу
Соціалістичних Республік. =Ня охорони праці. Правлінь кількість зросла до 400 тис.
ТУРНИХ елементш «онцепту- дистів та агітаторів.
Скажімо, глибокий зміст
ального апарату даної проп
^ ня копалень відмовило пра- В сього по країні у страйках
П. СЛОБОДЯНЮК,
ЕІцівникам у виконанні їх ви- взяли участь 1,5 млн. чолоблеми> основ“‘ 11 положен- перших рядків «Маніфесту
партії»
ня' Деталізацію того, про комуністичної
доцент кафедри філосо- • =мо^ а уряд наПравив для вік* Більшість страйків ноК
Маркса
і
Ф.
Енгельса;
що політінформатор планує
фії, заступник секрета- =придушення страйки війсь- сили політичний характер,
«Привид бродить по Євро ря партбюро РТФ по
вес™ мов7 31 слухачами.
Розпочались арешти, але в
Ленін писав: «Ленсь~
Основні положення ДО Ц 1- пі, привид комунізму». Чи
ідеологічній роботі,
Естрайк тривав.
ки& розстріл став поводом
--------- ---------------------------—— -----------------------------------ч 3 4 квітня за наказом жан- д° переходу революційного

□ ВІСТІ З ФАКУЛЬТЕТІВ

г.. ;
.
ґ
’
жною» мовою
емоційно.
Але якщо цитата вдало під
кріплює важливе положен
....
.
ня, то її необхідно внести
до плану - конспекту, помітивши звідки вона взята.
Слухачі ж можуть поцікавитися: коли, ким іде це ска-

п р о в е д е н н я м соціалістичного зм агання,
о р га н із а ц іє ю
пр а ц і та в ід п о ч и н ку р о б ітн и ків і с л уж б о в ц ів .
А кти вн а участь ін о зе м н и х
студ е нтів в ко м у н іс ти ч н и х
Суб о тн и ка х є виявом їх вис о к о ї ід е й н о ї
с в ід о м о с т і.
Вже те пе р вони виріш или
ВСІ| як ОДИН| вийти на к о .

^дармського офіцера солдати настрою ^ мас в революцій
пий підйом».
В. 1. Ленін, оцінюючи ці
події, відзначав, що пролетаріат виступив як ^гегемон
загальнонародної боротьби
проти деспотизму і буржуазно-поміщицького гніту.
Таким чином, ленські по-д ії
член
Ц ент рального дії дали різкий поштовх ма£ страйкового комітету М. 1. совому революційному вис^Лебедєв. «Обидва натовпи тупу пролетаріату, сприяли
£ — з Утесистого і АндрІївсь- швидкому росту селянськоТакого — з одного боку і з го і національно-визвольноророкоільїнського —з дру- го руху, боротьби широких
Егого — злились в одну стрі- народних мас проти загаль
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Комплексний підхід
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внесок

По Сполучених Штатах прокотилася хвиля масо
вих демонстрацій протесту проти
американсько
го втручання у внутрішні справи Сальвадору.
На знімку: демонстрація у Вашінгтоні
проти
підтримки Сполученими Штатами військової хунти
в Сальвадорі.
(Фотохроніка ТАРС — РАТАУ).
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19 березня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

4 стор.
«

□ НАШІ ВІДМІННИКИ

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ ішшішшіїшшішішіишшишшшішшпц
ра дяиському Союзі висо вості роботи з іноземнивід кокваліфікованих інже ми студентами. За матезначає 60-річчя утворення нерних кадрів для країн, ріалами києвських вузів»,
Союзу Радянських Соціа що розвиваються, їх ви Питання роботи із стулістичних Республік, 112- ховання в дусі інтерна дентами-іноземцями посрічницю з дня
народ ціоналізму, миру, міжна тійно в полі зору працівження вождя міжнарод родного співробітництва. ників кафедри. Та інакЗначний . внесок в цю ше й бути не може, адного пролетаріату, твор
же наша кафедра вже
ця першої в світі бага справу колективу Вінни
тонаціональної соціаліс цького політехнічного ін третій рік колективний
тичної держави В. І. Ле ституту, зокрема праців наставник студентів інніна. Це знаменні події ників кафедри хімії.
женерно-будівельного та
Навчаючись на першо ФАОТу, що прибули до
в житті нашої Вітчизни і
всього
прогресіївн о г о му курсі, студенти-іно- нас з Марокко і Алжіра.
людства. Утворення Со земці вивчають курс хі
Найперший наш обоюзу РСР — справжнє мії. Генеральний секре
втілення ленінських ідей, тар ЦК КПРС, голова в'язок — передати нагостям
глибокі,
ленінських принципів на Президії Верховної Ра шим
ди СРСР товариш Лео грунтовні знання, отож
ціональної політики.
питання
у с п іш н о с т і
Разом з усім народом нід Ілліч Брежнєв так
готуються відзначити ці охарактеризував роль хі іноземних студентів часто розглядаються
на
засіданнях
ка ф е д р и
На такі збори ми часто
запрошуємо самих студентів. Це дає неабияку віддачу, адже в присутності товаришів викладачі висловлюють до
того чи іншого студента
претензії або схвально
відгукуються про наполегливість у навчанні.
Працівники
кафедри
багато зусиль докладиють до виховання в радянських та іноземних
студентів почуття інтернаціональної дружби. Ясвікопомні дати студенти мії: «Хімічна промисло кравим проявом цих поВінницького політехніч вість — є самою рево- чуттів стали мітинги, приного, і в їх числі багато люціонізуючою в галузі свячені Дням незалежності Марокко і Алжіру,
національний загін іно
земних студентів, що на народного господарства». які проходили за активстудентів
вчаються в нашому вузі. На яскравих прикладах ною участю
хімічної^ нау ФАОТ і ІБФ. На них
Це студенти І, I I , I I I радянської
стукурсів, які приїхали до ки студенти-іноземці пе цікаво виступили
нас з Куби, Алжіру, Л і рекопуються в значимо денти Захрі Хабіб і Аувії, Гани, Марокко, Кос сті хімії для прискорен шар Рашід, а також раня
науково-технічного дянські студенти.
та-Ріки.
2 березня
відбулося
Під стягом нетлінних прогресу, її бойової ролі
ідей ленінізму
народи в формуванні матеріаліс розширене святкове засімарксистсько- дання кафедри, присвяцих країн вели і продов тичного
чене Дню незалежності
жують вести національ ленінського світогляду.
ну визвольну * боротьбу
З перших же лекцій і Марокко, а потім у клупроти залишків колоніа лабораторних занять ви бі-кафе «Айвенго» відлізму, економічної і по кладачі
встановлюють бувся вечір. Багато вилітичної нерівноправнос тісний контакт з інозем думки, душі в підготовті, за перебудову еконо ними студентами, визна ку цього заходу вклали
мічних відносин на де чають рівень підготовки працівники кафедри.
мократичній основі. Мо їх з хімії, проводять кон
Чимало уже зроблено,
лоді держави Азії, Аф сультації і додаткові за але ми
усвідомлюємо,
рики і Латинської Аме
що ще більше належить
няття. На допомогу іно зробити. Роботу
нашу
рики, які обрали соціа земним студентам ство
треба поглиблювати, долістичну орієнтацію з ін
рено і передано на ка биватися її високої відтересом ставляться
до
радянського досвіду дер федру російської мови дачі, змістовності, пражавного будівництва, пе методичний посібник — цювати творчо, адже рореходу деяких народів словник хімічних термі бота з людьми вимагає
великої самовіддачі, гоСРСР
до соціалізму, нів.
ріння.
Значна
увага
приділя
проминувши
капіталіс
ється
методиці
роботи
з
тичну стадію розвитку.
І. Ц ІС А Р ,
В реалізації ідей ле іноземними студентами.
семі
нінської національної по На методичному
Л. С К Р И П Н И К ,
літики велику роль віді нарі кафедри ми заслу
доценти кафедри хіграє підготовка в Ра- хали доповідь «Особли
мії.
ЦЬОМУ році
У дянський
народ

Прикладом у навчанні та громадській роботі сту
дентам нашого інституту с Леонід Крупельницькмй, студент третього курсу
радіотехнічного фа
культету, якого ви бачите на фотознімку нашого
кореспондента.

КУТОЧОК АТЕЇСТА

СВЯТІ М О Щ І
Серед християнських свя
тинь особливою
пошаною
віруючих споконвіку корис
тувались так звані святі мо
щ і Церква вчила, що тіла
божих угідників, що причислені до лику святих, за
лишаються по волі господ
ній, нетлінними. В числених
православних і католицьких
храмах і монастирях спо
руджувались священі раки—
гробниці з останками свя
тих, до яких йшли віруючі.
Адже бухівництво стверджу
вало, нібито мощі
мають
чудодійну силу. Якщо при
кластися до раки і при цьо
му вознести молитву свято
му, можна буцімто виліку
ватися від будь-якої недуги,
заручитися підтримкою свя
того в земних справах. Отож
і йшли паломники до мощей,
а церковникам лише зали
шалося підраховувати ве
личезні доходи, які прино
сило їм паломництво.
Віковий церковний обман
був розкритий в 1919 році,
коли в присутності вірую
чих були відкриті гробниці,
до яких протягом багатьох
років ішли на поклон довір
ливі люди. В них були зна
йдені лише зітлілі кістки, а
в ряді випадків
ляльки,
шматки картону, що покої
лись в раках замість «нет
лінних» останків божих угід
ників. В гробниці епіскопа
Тамбовського Питирима був

виліплений з воску череп .
А в гробниці Тихона Задонського оюіночий черевичок,
біла шовкова панчоха
та
кілька кісток. Ось
яким
«нетлінним» мощам церков
ники заставляли
поклоня
тися віруючих.
Відомо, що при
певних
умовах тіла померлих дій
сно можуть зберігатися дов
гий час. Таке стається, коли
рештки знаходяться в ду
же сухому грунті там, де
сухе повітря, в умовах, в
яких не можуть розвивати
ся гнилісні бактерії. І це
стосується не тільки рештків святих.
Церковне вчення про нет
лінні мощі — обман,
до
якого духівництво вдавало
ся протягом багатьох сто
літь. До речі, в 1919 році
церковники, які були при
сутні при розкритті мощей,
визнали, що мала місце об
луда. Одначе минув
час,
духівництво постаралося за
бути не досить приємні для
нього події і знову втлумачує
своїй пастві віру в чудо
дійність святих мощей . А
про минуле варто було б
пам'ятати. Особливо тим
людям, які і сьогодні йдуть
поклонитися мощам божих
угідників.
А. БЄЛОВ,
кандидат філософських
наук.
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Зайве гово ри ти, яка ва ж 
лива, ко п ітка , але р а зо м з
тим і вдячна робо та з ін о 
зе м ц я м и . Студенти, с ка за 
ти б, «вростаю ть» у наше
життя, на д ілі п е р е к о н у ю т ь 
ся в перевагах со ц іа л істи ч 
но го ладу.
А ле для то го, щ об наші
зусилля в ід е о л о гіч н ій р о 
боті з ін о з е м ц я м и д о с я га 
ли мети, треба сам им б ага
то вчитися, детально знати
іс т о р ію кр а їн, зв ід ки п р и 
були наші вихованці, т е р п е 
ливо, тактовно, ненав’ язли
во р о з'я с н ю в а ти їм н е з р о 
з у м іл і для ін о зе м ц ів явища
наш ої д ій с н о с ті. Тоді з у 

силля по ви хова нню сп р а в 
ж н іх ін те р н а ц іо н а л істів д о 
сягнуть своєї мети.
Разом з тим не треба за 
бувати, щ о це гр у п и — ін 
те р н а ц іо н а л ьн і, щ о там н а в 
чаю ться р а д я н сь кі с ту д е н 
ти. Багато уваги треба п р и 
діляти р о б о ті з
наш ими
хл о п ц я м и і д івчатам и, нав
чати їх то ва р и сько сті у сто 
сунка х з ін о з е м ц я м и , в и хо 
вувати почуття го р д о сті за
м о гу т н ю Б атьківщ ину,
ра
д я нський п а тр іо ти зм і п р о 
лета р ський
ін те р н а ц іо н а 
лізм .
Робота
з
ін о зе м н и м и
студ ентам и для п р а ц ів н и 
ків вищ ої ш ко ли м іста н о 
ва. Грунтовних
м етодич
них р о з р о б о к , де б п о д а 
вались порад и, як п р а ц ю 
вати з ц іє ю к а те го р іє ю сту

«За инж енерньїе кадрьі» — орган па р тко м а , проф коме,
В ін н и ц ька
обласна д р ука р н я уп р а вл ін н я у
справах

БЮ 03219.

ри Ю. Є. Гавруцький (ка
федра ТСП>, А. С. М ор
гун, В. Г. Нахайчук (кафед
ра опору матеріалів], А. ГІ.
Шевченко (ПЦБ), Д. А. Най
ко, А. М. Секретарьов (ви
щої математики), В. К. Задорожний, А. М. Пєтух, А. В.
о то ж д у ж е Обєдєнко
(обчислювальна
к о ж н о го ,
і техніка) та інші. Д ум а ється,

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

льних
гр уп .
На
них
р о згл я д а ю ть с я
н а й а ктуал ьніш і п р о б л е м и р о бо ти
з ін о зе м н и м и
студентами,
викладачі вузів В інниці д і
ляться набутим д о с в ід о м з
ц ь о го питання.

НА ПОРУКИ? ПО РУКАХ!

Зам. 1022.

д ентів, немає,
ц ін н и й д о с в ід
нам треба збирати й о го по ставлення їх до своїх п р я 
«пилинках». Т ом у таке в а ж 
м их о б о в ’ я зків б уд е н а л е ж 
ливе значення м аю ть за н я т
но о ц ін е н о ко л е кти в а м и к а 
тя ку р а то р ів ін те р н а ц іо н а 
ф едр і інституту. А д ж е пр о
льних груп, щ о п одаю ть ви
я ку зм істо вн ість і
від д а чу
хователям сп р а в ж н ю , д ієву
від робо ти кур а то р а м о ж н а
д о п о м о гу .
гово ри ти, ко л и лю д и не ви
Без пе р е б іл ьш е н н я м о ж  являю ть н а й м е н ш о го
ін 
на сказати, чим ало ц іка в о го ,
те р е су до новин тієї галузі,
п о че р п н ул и на цих се м ін а 
де вони п р а ц ю ю ть.
рах викладачі
вузів,
що
С л ід сподіватися, на л е ж 
п р а ц ю ю ть
з
ін о зе м н и м и
на о ц ін ка в ко л е кти в і вч ин
студентам и, багато
проб
ку цих
то ва р и ш ів зм усить
лем ви ріш или за
допом о
їх п е р егл я нути своє
ста в
го ю товариш ів.
лення до р о б о ти ,
надалі
На жаль, не всі ще пере
с ум л ін н о виконувати
обо
коналися
в
необхідності
в’ я зки викладача і вихова
відвідувати заняття семіна теля,

ру кураторів інтернаціона
льних груп. З неповажних
причин були відсутні
на
заняттях 26 лютого курато

Е. ТАРАН,
наш спеціальний
ко
респондент.
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Е
Е Два дні в спортивному за
Е лі інституту тривали зма
Е
=
|

гання з вільної боротьби за
програмою
спартак і а д и
«Богатирська слава»
Він
ницької обласної ради ДСТ
«Буревісник». Першого дня
Е проводились командні зма
- гання.
Легко
перемігши
2 команду медичного інститу
~ ту, політехніки зустрілися у
Е фінальному поєдинку з май
Е
бутніми педагогами. У ва
2 говій категорії 48 кг. не
Е
Е знайшлось суперника сту
Е денту (ІБФ) Продану В.,^ і він приніс команді перші
Е переможні очки. Поступив
Е шись суперникові в ваго
Е вій категорії 52 кг., другим
= призером змагань став сту
г дент РТФ Городовий А. В
= категорії 57 кг. відзначив
Е ся студент РТФ другорозякий
Е рядник Сосенко П„
2 здобув впевнену
перемогу
= над Осадчуком О. з педін
Е ституту.
Е Явною була перемога по
2 літехніків в наступних трьох
= категоріях — 62 кг., 68 кг.,
Е 74 кг., — в яких виступали
Е Аврам І. (МБФ), ГаджикурЕ банов Курбан (ЕФ), майс
Е тер спорту СРСР Сахокія
Е Гіві (ІБФ). Другим призе
=
в категорії 82 кг. став
Е ром
Е Шутенко В. (ЕФ). Закріп
перемогу спортсменів
Е люють
нашого інституту Алітанов
Е
Е Хабіб (ЕФ), категорія 90
Е кг і Назарук А. (МБФ), ка
Е тегорія 100 кг. Загальний
Е рахунок зустрічі 22:18 на
Е користь борців нашого ін
Е ституту.
=
Самим технічним борцем
=
Сахокія
Гівц
Е визнаний
якому вручено спеціальний
приз. Підготував команду
до змагань тренер майстер
спорту СРСР і. І. Ісмайлов.

І

Е
Е

П. ТУРЛЮК,
заступник голови спорт
клубу.

Нам повідомляють
На кр и ти ч н и й виступ
в у з ів с ь ко ї б а га то ти р а ж 
но ї газети «За ін ж е н е р н і ка д р и »
(« Б е зго с п о д а р 
ність», див. н о м е р за 5 л ю то го ) п о в ід о м л я єм о , що
при в и ко н а н н і го с п д о го в ір н о ї тем и 1719 Б рянсь
кий м а ш и н о б у д ів н и й завод пр ид ба в д ви гун п о т у ж 
ністю 75 кіл о ва т як ко м п л е к с н у частину уста но в
ки, я ку виготовляли для за м ов ника . У з в ’ я зку з
п е р е н е се н н я м с т р о ків м о н та ж н и х р о б іт і в ід с у т
ністю у ка ф е д р и с кл а д с ь ко го п р и м іщ е н н я е л е к
тр о д в и гу н , як спр а ве дл и во відзначала газета, т р и 
валий час стояв
п ід на вісом біля вхо д у
д о нав
ч ального ко р п у с у .
З араз е л е ктр о д в и гу н пе р е д а н о СКБ «М од уль».

І. НЕМИРОВСЬКИИ,
зав. кафедрою ТАМ.

Не * *

12 березня 1982 року товариський суд машино
будівного факультету
заслухав
справу учбового
майстра кафедри нарисної геометрії і графіки
ПАСТУШЕНКА ВОЛОДИМИРА, якого затримали в
місті п’ яним. Суд постановив: оголосити йому гро
мадську догану.
В. ГОВОРОВ
голова
товариського суду
машинобудівного
факультету.
,

Редактор В. В ІТ К О В С Ь К И Й .

номитета ЛКСМУ и ректора
та В и н н и ц ко го по л и те хн и ч е ско го и н сти тута .
видавництв , п о л ігр а ф ії і к н и ж к о в о ї то р гів л і: м. В ін н и ц я ,
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У зрілому соціалістичному суспільстві
успішно розвивається єдиний народногос
подарський комплекс — матеріальна ос
нова братерської дружби народів СРСР.
Радянський Союз — могутня індустрі
альна держава з високомеханізованим
сільським'господарством, п е р е д о в о ю
наукою і культурою.
Економіка кожної республіки займає
важливе місце в суспільному поділі пра
ці, вносить дедалі вагоміший вклад у
національне багатство країни.
(Постанова ЦК КПРС «Про
утворення Союзу Радянських
Республік»),

ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ

ПЛАНАМ ІМПЕРІАЛІЗМУ
НАШЕ СТУДЕНТСЬКЕ «НІ»
«НОУ!» («НІ) — говорять мільйони громадян
Західної Європи, інших континентів, заперечую
чи плани розташування нових
американських
ядерних ракет на європейській
землі... «У ни
нішній міжнародній
обстановці, яка
усклад*
нилась, коли СШ А
розробляють і впровад
жують у виробництво
якісно нові види зброї
масового
знищення, затягують
відновлення
переговорів про обмеження стратегічних озбро
єнь, займають обструкціоністську позицію що
до радянських
пропозицій,
спрямованих
на
оздоровлення міжнародного клімату, особливо
важливого
значення набуває
активізація Дій
усіх миролюбних сил планети» — підкреслює

І

ться у відповіді Я. І. Брежнєва японським пи
сьменникам — авторам звернення із закликом
проти ядерної війни.
Комсомольці четвертого курсу
радіотехніч
ного факультету на знак протесту
войовничим
планам
Вашінгтона зібрали 136
підписів
Лід
листом-відповіддю Л. І. Брежнєва
японським
письменникам і направили їх в
штаб-квартиру
НАТО в Брюсселі. У Радянський Фонд
миру
комсомольцями. перераховано 127 карбованців,
Студенти четвертого курсу РТФ звернулися до
всіх студентів інституту із закликом підтримати
славну ініціативу.

В ПАРТІЙНИХ ГРУПАХ ІНСТИТУТУ

ХРОНІКА !

ВИХОВАННЯ
ЛЮДИНИ МАЙБУТНЬОГО

псшушспіи иіиіі фІЇатнин

ЗУСТРІНЕМО
УДАРНОЮ
ПРАЦЕЮ
Комсомольці нашого ін
ституту докладають
всіх
сил, щоб гідно зустріти на
ступний XIX з'їзд Ленінсь
кого комсомолу.
Основне
своє завдання — . вчитися,
стати справжніми будівни
ками комуністичного суспі
льства, спеціалістами,
які
вирішуватимуть складні пи
тання сучасного виробницт

60-у річницю
Соціалістичних

ва, — юнаки і дівчата вико
нують з честю: наполегливо
оволодівають знаннями, під
керівництвом виклада ч і в
плідно працюють над роз
робками наукових проблем.
Вагомими трудовими да
рунками вирішили зустріти
молодіжний форум Країни
Рад наші комсомольці. Як
вже повідомлялося, група
енергетичного
факультету
ІЕСС-79 виступила з почи
ном відпрацювати на• внутрівузівському
будівництві
на честь з'їзду 8 годин. Цей
почин, схвалений
парткомом, ректоратом і коміте
том комсомолу
інституту,
підтримали
комсомольці
всього інституту. Юнаки і
дівчата працюватимуть на
впорядкуванні території ін
ституту, його новобудовах.
Отож, наш девіз: «Свій дім
— своїми руками», викону
ється.
Закінчилось формування
будівельних загонів. Вони
традиційно будуть працюва
ти влітку в Тюмені, на но
вобудовах нашої
області,
загін дівчат виїде у Крим.

24 березня відбулася 5
теоретична конференція £
О. МУДРИЙ,
викладачів і співробіт-9
секретар комітету ком
ників інженерно-будіве- Е
льного факультету
за з
сомолу.
книгою
Генерального з
секретаря ЦІС КПРС/ Е
*
Голови Верховної РадиВ
РЕПОРТАЖ
ЗІ
ЗБОРІВ
ПАРТІЙНОЇ
ГРУПИ ВЕДЕ (НАШ
СРСР товариша Л. І. Е
Брежнєва
«Спог а д и». Е
КОРЕСПОНДЕНТ ВОЛОДИМИР ОСІПЧУК
Виступаючі
відзначали Е
актуальність цього твору, З
Днями на кафедрі науко тя, ще не всі студенти доб формування політичної ку
той величезний інтерес, й вого комунізму відбулися ре орієнтуються в подіях, льтури студентів
відіграє
який викликала книга в Е збори партійної групи. З що відбуваються в нашо позанавчальна виховна ро
найширшиЯ )р,олах гро- Е
му суспільстві, а також за бота, уміння працюючих з
мадськості. Молодь і З повідомленням «Про вихо рубежем. Не у всіх розви молоддю людей так напра
люди старшого віку, ко- Е вання політичної культури нена потреба щоденно чита вити діяльність
студентів
муністи і безпартійні Щ с^удеІнДів» виступив заві ти газети, дивитися телепро під час. дозвілля, щоб ці го
дуючий
кафедрою
доцент
вивчають «Спогади» не £
граму «Час», а екзамени з дини дали максимальну від
тільки як розповідь про я В. І. Бондар.
Виховання людини май наукового комунізму пока дачу в розвитку особистос
життя видатного полі- £
завдання зали, що деякі наші випус ті, щонайповніше збагатили
тичного діяча і борця за £ бутнього — це
мир, але як справжній Я складце і неоднозначне. Як кники слабо орієнтуються серце і розум юнака чи дів
підручник
становлення Щ ,відзначив Л. І. Брежнєв, в політичному житті радян чини.
Комуніст Н. І. Коряцька
виробле н н ю ського суспільства, і зна
комуніста, вірного бш-Ц допомагати
ця ленінської партії.
9 високої політичної культури чна недоробка тут громад на прикладі роботи гурто
кожного громадянина — це ських організацій, які не житку № 2 розповіла про
Вагомими трудовими
здобутками зустрінуть
важливе
завдання партій приділяють належної ува недостатню роботу зі сту
свято Всесоюзного
комуністичного суботника
З Днями розпочав робо-'£
ги щитанню роботи з молод дентством у позанавчальні
них,
державних
і
громад
| ту штаб по проведенню З
працівники спеціалізованого конструкторського
дю по вихованню політич
| Всесоюзного комуністич- £ ських організацій, які не ної культури серед студен години. Газети, що їх випи
бюро «Модуль» старший інженер Віктор Мель
сують
студенти,
доставля
за
Е ного суботника. Розроб- 5 суть відповідальність
ник та старший технік Світлана Бурштейн. В ці
ються їм нерегулярно, ком
вихов а н н я тів.
| ляєтьСя план заходів, з комуністичне
дні вони працюють з подвоєною енергією.
На заняттях з суспільних сорги груп не знають, які
трудящих.
Е визначаються місця і об- з
Фото Р. Кутькова.
оволодіва періодичні видання
одер
Великого значення ця ро наук студенти
Е сяги робіт, графіки ви- Е
ють
марксистсько-ленінсь
жують
комсомольці,
чим
во
Е ходу на роботу. Чітка з бота набуває серед молоді, кою теорією і методологією.
ни цікавляться. І завдання
9 робота штабу дасть змо- з коли відбувається станов Застосовуючи
теоретичні викладачів, особливо сус УВАГА: ЦІКАВА ПРОПОЗИЦІЯ!
лення
і
формування
переко
9 гу колективу інституту з
її знання в аналізі суспільних пільствознавців, більше ува
£ зустріти гідно свято ко- Е нань молодої людини,
явищ, студенти виховують
9 му ні стичної праці.
Е ідейне загартування. Тому у собі наукове матеріаліс ги приділяти роботі зі сту
дентами в
позанавчальні
в постанові ЦК КПРС «Про
тичне поняття розвитку сус години, читати лекції з ак
дальше
поліпшення
ідеоло
З □ ЖИТОМИР. Обсяг
гічної, політико - виховної пільства, при цьому фор туальних проблем суспіль
9 роботи п'ятнадцяти звироботи» перед освітянами мується їх політичний світ них наук і міжнародного
9 чайних самоскидів змоВ нашому інституті навча
Отож задумаймося, як ви
поставлене
завдання доби огляд. І завдання виклада життя, виховувати молодь
9 же виконувати один веі словом, і особистим при ється численний загін студен конується настанова Гене
ча—допомогти
молодій
лю
ватися
органічної
єдності
9 ликовантажний
тріскосекретаря
ЦК
тів- Багато з них живуть у рального
навчального і
виховного дині розібратися у подіях, кладом.
9 зоз,
серійний випуск
Комуніст Г. *І. Ластовсь- гуртожитках, де до їх пос КПРС товариша Л. І. Бреж
процесу, формування в уч навчити застосовувати тео
9 яких освоїв колектив Раподілилась досвідом про луг зручні кімнати, читаль нєва про господарське став
Е домишльського машино- нів і студентів наукового ретичні знання на практи ка
ведення політінформацій в ні зали. На час навчання — лення до суспільного добра.
світогляду, високих мораль ці.
3 будівного заводу. Машиакадемічних групах, на се це наш рідний дім, отож і Тут у нас велике поле ді
Е на перевозить за рейс 70 но-політичних якостей, при На жаль, при викладанні мінарських
ставитися до нього треба, я яльності.
заняттях.
Е кубометрів подрібненої щеплювати їм інтерес до по суспільних наук, в тому чис Збори партгрупи
б сказав, з повагою, береж
Треба вести широку агі
Е деревини. Уже в цьому літичних знань, всебічно роз лі наукового комунізму, ще наукового комунізмукафедри
таційну кампанію, роз’ясню
винес-1 ливо.
З році завод забезпечить
вивати громадську актив не використані всі резерви ли рішення провести роз
Пригадую такий випадок. вати юнакам і дівчатам не
9 такими грузовиками де* ність. Отож наш обов'язок, у важливій справі форму ширений студентський ак До деканату радіотехнічно обхідність бережливо стави
9 сятки підприємств целюяк працівників вищої шко вання марксистсько-ленінсь
го факультету почали над тися до народного добра, а
р лозно-паперової промиє- З ли, виховувати у кожного кого світогляду студентів. тив факультетів, де розгля ходити скарги від студен найбільш злісних порушників
нути питання поліпшення
9З ЛОвОСТІ: ‘
З
студента високу політичну Не на повну потужність роботи по вихованню полі тів, що в гуртожитку № 4 позбавляти права користу
культуру, почуття особистої застосовується ТЗН, повіль тичної культури студентів. погано освітлюються «чи ватися гуртожитками. Д у
з Колектив викладачів і з
но впроваджується пробле Комсомольським бюро тре талки» і поверхи. За дору мається,
велику
віддачу
Е співробітників факульте- з громадянської відповідаль
ба взяти під свій контроль ченням деканату я перевіряв дасть переведення гурто
З ту автоматики і обчис- з ності, орієнтувати на само мний метод навчання. Це
ЇІі сигнали. І причина в усіх житків факультетів на соціа
Е лювальної техніки вис- з виховання як важливий за обумовлено недостатньо кі студентські ради гуртожит випадках була одна: відсут лістичне збереження, коли
ків
і
.
налагодити
доставку
лькістю
лабораторного
об
9 тупив з ініціативою на- з сіб всебічного розвитку.
ні стартери і дроселі неоно кожен у рівній мірі відпо
9 садити алею на
честь з
І викладацькому складу, ладнання, доводиться дола газет і журналів, організо вих .ламп. Постає питання: відає за суспільну влас
9 XIX з'їзду Ленінського з нашого інституту в цьому ти консерватизм деяких ви вувати колективний перег хто ж міг це зробити, як не ність, бере активну уйасть у
9 комсомолу.
Е плані треба багато потрудиГ кладачів.
ляд телепередач на політич самі студенти, що живуть у контролі за її станом.
цьому гуртожитку?
Важливу роль в справі ну тематику.
М. БОБІК.
Ц ї!!!І!!ї!!!И !І!Т П И И І1Н И іиі!!ІїіГ тись. Адже, як показує жит

Бути господарем

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

■ 26 березня І982 року.

м м и п і»

до цього заходу. Студенти валі самодіяльних колектиЗ 19 по
22 березня в
□ КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ
радіотехнїчМогіо факульте- вів Ленінського району заІнституті проходив фести
ту Сьєра Бласса та Фран- воювали
Аруге
№ісц^
валь самодіяльної
твор
ціско Ернашідес,
які при- Перше
посіли
студенти
чості
колективів підпри
їхали до нас з Куби, ви- Винницького медичного інємств,
установ і учбових
конували
національні ку- ституту, третє — колектив
закладів
Ленінського ра
бинські пісні і твори (ра- м'ясо-мол очщого
технікуйону, присвячений
60-річкомпозиторів, му.
чю Союзу РСР. В ньому ка,
керівника
ансамблю у минулому. Вони підго- дян)ських
Та . наших
наших
взяли участь 63 саімодіяль- танцю Вінницького медич- ітувіали
цікаву, змістовну Бурхливими оплесками віТа
артистїв-люних колективи. їх виступи ного інституту В. І. Рум- програму. Добре
прозву- талИ глядачі дует студен- бителів у цьому місяці ще
оцінювало жюрі у складі
яйцева. чали духовий оркестр, хор. тів інженерно-будівельного чакаю*ь> "
пиГ °Ж^ п г Г
завідуючого відділом
куНаш інститут був пред- Жюрі відзначило
хорошу факультету
_ Мохамеда фазани,
творчі
баталії,
льтури Вінницького міськ- ставлений
в усіх
жан- підготовку наших танцюва- „
Саїла Моха. 27 беРезня на™
виконкому В І. Кавки (го- рах. Свою майстерність по- льних колективів,
особлита
да
інструментальний ансамбль
лова), директора обласного кавіали хор, духовний ор- во
ансамблю
народного
£ ; візьме
участь у конкурсі
міжспілкового будинку са- *рц>,
театр
естрадної
танцю.
Всі художні
колективи політичної піст, якии в.дмодіяльної т в о р ч о с т і П М. мініатюри,
ійокальио'інн
Приємно відзначити, що нашого інституту
завою- будеться у міському Палаці
Хижнякова режисера музичструментальний
ансамбль значний внесок у підготов- вали право
виступити на культури «Зоря». Побажано-драматичного
Театру
ансамблі народного та ба- ку до фестивалю зробили міському конкурсі
само- ймо ж їм У£П**У;
В С Селезньова, викладального танцю. іноземні
студенти.
Вони діяльної творчості, який
С. БУЖКЕВИЧ,
чів музики В. М. ГадзінЦього року ваші амато- взяли
активну участь у відбудетеся
3—4 кйиіня.
наш спеціальним кореського та В. П. Матвійчу- ри виступили' краще, ніж фестивалі, підготовці залу Наші аматори на
фестиспондент.

ЗВІТУЮ ТЬ АМАТОРИ

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
і- от тепер мені випала щ ао
лива доля навчатися у першій в світі країні перемігшого соціалізму. Подобаєтьм
^
ся менМ чудове українське
місто Вінниця. А інститут,
З’а роки завчання в на- можна сміливо сказати, став
ШІЙ
країні ІНОЗЄМІНІ
С Т у- д Л Я мене другим домом,

ХАЙ ЗАВЖДИ

ПуДЕ СОНМЕ

повернувшись додому, всі
сили свої віддам боротьбі
3 імперіалізмом і неоколо
ніалізмом, на благо своєї
Батьківщини

квітня

відбудеться
- диіскс^гек
підприємств і учбових за
кладів міста.
Дискотеки
нашого інституту візьмуть
участь у ініьоміу. З метою
підгашвки
до конкурсу
профком проведе перегляд
програм
чотирьох диско
тек інституту,
щоб вони
гідно
представляли
наш
вуз на такому
цікавому
культурному
заході*
Будемо сподіватися* що
}наші товариші
які пра
цюють у дискотеках, до
кладуть всіх зусиль, щоб
зробити програми цікави
ми, змістовними,
у твор
чому
змагіаші з іншими
дискотеками посісти^ висо
кі місця,
Г Л

Я

Д

А* МЕРКУЯОВ.

Бесіду вів студент пер
шого курсу
С. БАХМУТОВ.

денти
дізнаються
багато
— Ти розповідав, що був
цікавого
про екоіьіоміку} на підготовчих курсах
у
СРСР, національні
тради- Харкові,
ції, радянський спосіб жит— д навіть зразу після
Т Я . Велику
допомогу
В г^р‘и ї з д | у у
Вінницю хотів
цьому
подають
їм
ра- повернутися до цього містадянсьжі
друзі.
Студенти- Навіть ходив у
ректорат
Іноземці € частими ГО СТ Я - з проханням перевести мене
ми на промислових
під- у Харківський політехнічний,
приємствах, в палацах ку- ц е> я думаю, можна якось
Наша група
ІПГС-79 —
льтури, учбових
закладах, зрозуміти.
3-а час, що я
Завжди такі зустрічі про- прожив у Харкові, полюбив інтернаціональна: ^ в
ніи
ходять в атмосфері това- цЄ місто, залишив там
чи- навчається
вісімнадцять
риськості, глибокої поваги, мало друзів. У ректораті юнаків і дівчат з СРСР
Виявом
справді
міцної мені порадили повчитися у 'Сем©Р°
з дружніх кра*
дружби школярів
міста з нашому інституті два семест- ‘н* Колектив
дружний, і
Іноземними
студентами рИ? подумати, чи варто ви- ось Ужв Ава, 3 половиною
стала зустрічл учнів шкіл магати переводу. Тепер я роки
групі
тримається
N2 8
і № 21 з нашими щиро вдячний керівникам x^роший
мікроклімат.
А
зарубіжними друзями.
вузу, які стримали мене від досягли цього ми^ завдяки
На мітингу «Хай завжди поспішних рішень. Так
що дружбі, ^ відмінній
оргабуде мир!», який,
прохозараз серед моїх хороших «ізаціїйній роботі старости
див у школі № 8, студен- друзів є і харків’яни, і він групи К. Овсяденка та актів-іноземців приємно зди- ничанитиву групи,
вували виступи
школярів
— Хадер, ти згадав про
Минулу сесію студенти
французькою мовою, роз- друзів. Чи багато їх у тебе? наиюї ФУПИ
окдали, як
повіді про історію
міста__ д уже< і мене радує, що
ніколи, успішно. Середній
республіки. Гості* ш свою цЄ т ж Хоч я на відстані відбал становить 4,4,
багато
чергу, розповіли про свої СВОєї батьківщини, та зав- відмінних
оцінок.
Такій
країни, про те, як їх на- дяки друзям не відчуваю се- високій успішності сприяє
постійна
роди
борються за мир,
самотнім. Знаю, що завж- взаємовиручка,
за розрядку
воєнної
на- ди знайду у їх серці іди- Ідогюмога наших
відмінпіружеіності.
м рість, доброту, завжди по- ник,в* Не пригадую
таВеч’ір інтернаціональноі чую добру поіраду.
кого випадку,
щоб хтось
дружби
закінчився
про— у -тебе, звичайно, буває відмовив
товаришеві
у
грамою
художньої само- вілЬций час* Чим ти займа- роз; ясненні незрозумілого
ешся?
матеріалу. Навіть студенти
діяльності.
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„ЗНАЙШЛИ
ХОРОШИХ
ДРУЗІВ"

Киргизька РСР. Іссик-Куль красивий в будь-яку
пору року, але особливо коли «голуба перлина»
гірського краю одягається у весіннє вбрання.
Узбережжя повноводного високогірного озера*
яке розкинулось між двома хребтами — Терксейі Кунгей-Алатау, стало центром Всесоюзної курорт
ної зони.
У санаторіяхг будинках відпочинку, пансіонатах,
на туристських базах набираються сил і здоров'я
жителі
Середньої Азії, Сибіру, Далекого Сходу,
середньої смуги Росії.
Відпочиваючих приваблює можливість за неве
лику плату (до 70 процентів вартості путівки опла
чує профспілка) провести відпочинок на гірському
озері, де сонячних днів у році більше, ніж у Сочі,
багато фруктів, цілющого кумису, джерел з мі
неральною водою.
У п'ятирічці курортна зона Приіссиккулля розви
вається високими темпами. Тепер тут налічується
близько двохсот здравниць, пансіонатів, туристсь
ких баз, які щоліта приймають близько півмільйона чоловік.
На знімку: вид на санаторій «Іссик-Куль».
(Фотохроніка ТАРС—РАТАУ).

• * *
У - ці дні в гуртожитку
№ 4 з ініціативи коміте
ту комсомолу
проходить
шахматний турнір серед
студентів
з
зарубіжних
краща, що навчаються в на
шому інституті. З великим
інтересом доставились ВО
НИ до цього заходу, отож
участь
у ньому
беруть
майже; веї
студентичіноземці. І хоча серед учас
ників неміає
шахістів ви
сокого класу,
відчуваєть
ся напружена обстановка
спортивної боротьби.
А. ЯРЕМЧУК,
студент II курсу інже
нерно) - будівельного
факультету.

Позавчора в Вінницькому
обкомі Компартії України
відбулась прес-конференція
журналістів міста з делега
тами XVII з'їзду профспі
лок. На ній виступили го
лова обласної ради проф
спілок П. М.. Лук'янчиков,
фрезерувальниця за в о д у
тракторних агрегатів І. М.
ІЗвура, продавець-\консульЬ'анТ Вінницького Центра
льного універмагу, Ю. В.
Вівтоненко, заступник нача
льника цеху хімзаводу ім.
Я. М. Свердлова І. М. Ма
зур, секретар облпрофради
П. П. Волощук.
)« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ !

— Люблю читати, багато 3 інших Т РУП звертають
І. ДОРОХОВ,
часу віддаю вивченню ро- ся з питаннями до М. Ма-|
член комітету
комсо
сійських та
україїінських каРчУка та і* Білокура
і
□ СПОРТ
□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ
молу.
танців. Адже, повернувшись завжди отримують вичерп
реможцем став проректор
на батьківщину, я буду роз- ,НУ консультацію. Такі взає-|
по АГР
А. І. Тарануха.
повідати про СРСР — кра- мини виховують щирість у |
Ось на фініші з'являють
Гну, яка допомогла мені здо- ставлеініні _до
тозариша,
ся учасники бігу, що дола
бути вищу освіту. І, думаю, зміцнюють ідружбу {ншо
ли п’ятнадцятикілометрову
моїм слухачам буде цікаво го багатонаціонального ковідстань. Першими
завіт
подивитися якийсь із танців лективу.
І
ну фінішну
пряму пере
Хадер Мохамед сподо- народів СРСР чи послухати
Часми дозвілля
студенти;
тнув
викладач
кафедри
баївсямені відразу,
з пер- пісню далекої батьківщини нашої групи ^ проводять
треба подолати
дистанції фізвиховання Є. Микитюк.
т о ї жізїустргчії,Життєра)Леніна. Захоплююсь політич- разом, цікаво і змістовно.|
у три, десять, п’ятнадцять,
Глядачі на фініші хвилюдісний, товариський, він лег- мою піснею.
Ми буваємо на екскурсіях,двадцять або тридцять кі- ються. Цікаво, дуже- ціка—
ділимося ^ ^отвгтпят
враженням
від
ко встановив контракт
з
— Треба
іреоа сказати, Хадер,
ладер, ділимо*
.
Г'ІГЦ А Т >Т Г
лометрів залежно від під- во, хто буде
першим на
групою, розповів про себе, що коло інтересів у; тебе прочиненої
(КНИГИ,
перр-2
І ; |
^
готовки і фізичних можли- найдовших
дистанціях —
З ним товаришують багато досить ійироке. І, мабуть, глянутого
кінофільму.
|
востей кожного.
двадцять і тридцять кілостудентів
нашого курсу, деяким студентам нашого
Наш
великий
іінтерна-^
травня учасники клуПершим з дистанції 3 км метрів. Аж ось на фініші
хлопці' і дівчата з різних інституту треба брати з те- ціональїний колектив вттев-1
ВПІ зі- повернувся Лебенок, Його Є. С. Васильєв,
який позарубіжних країн, що навча- бе приклад: добре склав се- нений, що завдяки друж-і V любителів
” бігу
ХпдліГіїі^нми
результат
— 19
50
ються у Нашому інституті, сію — значить багато пра- бі, взаємодопомозі ми не| Р
„Р ” ц ' .
.— .г
■- хвилин
—
-- долав двадцять
— кілометрів
— -• іг■
Отож саме йому я вирішив цює-ш самостійно,
чимало втратимо завойованих п о -| легкоатлетичний
прооіг, секунд. Через півтори хви- у нелегкій боротьбі з су
поставити кілька питань.
часу віддаєш своїм захоп- зицій, і в нинішньому с е -ї присвяченим Міжнародно-лини фінішувало подруж-перниками.
А натридцяти
кілометровій відстані пере— Хадер, чи подобається ленням* Які ж твої плани местрг' псіікажемо відмінні ■
жіночому дню 6 Ьерез- жя Александрових.
АпйигаиппоВи»
Перемогу серед жінок у могу здобув студент радіотобі навчатися в нашому на майбутнє?
результати
у
навчанні, |
я' . вятк°во, музикою зуфакультету П.
інституті?
— Найперше моє завдан- праці, побуть
трів ,х у ЦЄи АЄНЬ
,н" десятикілометровому забі- технічного
— Так. Я раніше багато ня
зараз — наполегливо
АБДУЛ ТАЛІБ, 1 5™ ТУТ- ПерЄА _забігом від' ГУ здобула Дівеєва.’ Отож, Нагірніяк.
І 'ту/ боротьба
чув про Радянський Союз, вчитися, здобувати освіту. А, студент III курсу.
■ увся короткии МІТИНГ. на і така складна, як на дум- 5 ула впертою аж до ос.

РОЗПОВІМ ПРО
ТОВАРИША

677О Р Т
ВСІ

Я якому
виступив
голова
ІІІ11ІІ1ІІІІІІІ1ІІІІІІІІІІ1ІІІІШІІІІІІІІІІІ1ІІ1ІІІІІІІІ1ІІІІМІИІІИНІНШІШШШІІІІІІІІІІІІІІІІШШІІІІ1ІІІШ1І! І клубу, заступник секретаря
Над Вінницею стеляться дими | парткому С. Г. Лютворт,
□ НАШ І г р с т і
Дзвенить трамвай по лінії
. Він вітав учасників змаган
Не бійся. Підійди ГобШии, | ня, побажав їм
успішних
Народився Михайло Шевченко у 1947 році на
Ти вже мене ніколи
■ стартів.
На жаль, сказав
Сумщині. Творчу поетичну діяльність він поєднує
не побачиш! Я він, серед членів
клубу
з нелегкою “журнзлістськріо
працює в редакції
Переламай перестороги лід. | ще мало студентської мо
газети «Крмсрмрлод Полтавщини».
Чл§ц КПРС*
Як прореве літак
Я
• •
е!
розлуці грізно, — * лоді, І треба докласти зу
Член Спілки письменників СРСР з 1977 року. Ав
Відважишся. І кинешся услід. 1 силь, щоб залучити наших
тор збірок «Травневе поле» та «В отчому краї».
Але тоді хоч кинешся, та
| вихованців до участі у ма-%
Нещодавно поет побував в гостях у студентів
пізно. | сових оздоровчих заходах,
нашого інституту, поділився своїми творчими заду
І чорно крикнуть галки
Останні хвилини
перед
на літак —
мами, розповів про журналістські шляхи, зустрічі
| забігом. Короткий інстук
Пащекуваті двірні
з цікавими людьми.
скоморохи,
поводити себе на
Михайло Шевченко відомий любителям поезії
| таж,
І знову ти подумаєш, що так,
„ „ с т а н н іг
__
учасники
глибокою ліричністю своїх віршів, закоханістю у
Ми завжди так —
І Аистан4«і — і учасники
рідний край, філософським осмисленням життя.
запізнюємось трохи.
- вирушають в дорогу.
їм

Ку досвідчених спортсме- .
метрів. Що назинів десятикілометрова ди
та>ННІХ
„
.........
, __
вається лідеру наступали на
стаїнція підкоряється «слаб*
,
1
*
кій» статі. Тут треба пра п яти ветерани клубу любивильно розподілити сили, телів бігу Зарянов і Кутьщоб не «викластися» на ков*
перших кілометрах, одноВ забігу
взяли участь
часно і не
опинитися
в п’ятдесят членів клубу,
^_______ _ адже тоді дуже і
____
, ......... масовий старт
«хвості»,
Наступний
дуже важко
наздоганяти відбудеться
4
квітня, в
лідерів. А все це дається деньзаснування клубурегулярними
тренуванняО. МРИЩУК
ми, наполегливістю і си
лою волі. Отож, не ТЇЛ ЬКИ
фізично, але й морально
Редактор
гартує спорт. Серед чоло
В.
ВІТКОВСЬКИЙ.
віків ніа цій дистанції пе*
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ОБГОВОРЮЄМО МАТЕРІАЛИ
XVII З’ЇЗДУ ПРОФСПІЛОК СРСР

ПОКЛИК ДО ДІЇ
Нещодавно закінчив ро
боту XVII з'їзд профспілок
СРСР — найбільш масової
організації в нашій країні.
Центральний
Ком і т е т
КПРС у своєму привітанні
з'їздові відзначив, що всесоюзний- форум профспілок
проходить в історично важ
ливий період, коли радян
ський народ працює над
втіленням у життя накрес
лень XXVI з'їзду
КПРС,
іде до славного 60-рїччя
Союзу РСР- Незгладиме
враження справила на при
сутніх, всіх радянських лю
дей промова на з'їзді Гене
рального
секретаря
ЦК КПРС товариша Л. І.
Брежнєва- :^Це
справжня
програма дій для партійних,
про фсп ілков их, комсомолиських активістів, які працю
ють у тісній єдності.
Великі завдання
поста
ють у зв'язку з цим перед
профспілковими
організа
ціями вузів, де, якщо мож
на так сказати, починаєть
ся гартування профспілко
вих активістів, всіх студен
тів. Саме тут молоді люди,
майбутні спеціалісти, ке
рівники виробництва, вчать
ся серйозно, по-державному підходити до дорученої
справи, бути організатора
ми, застрільниками добрих
справ- Тому, думається, та
кою важливою, для нас,
працівників вищої
школи,
стає вимога Л. І. Брежнє
ва будувати роботу проф
спілок на базі найновіших
економічних і соціальних
проблем- Тільки так, вирі
шуючи проблеми сьогоден
ня і не випускаючи з поля
зору перспективи,
можна
навчити студентів бути на
рівні вимог складного су
часного виробництва.
В нашому інституті чима
ло робиться по залученню
студентів до профспілкової
роботи. Активно працюють у
профкомі студенти четверто
го курсу М- Бобік та І.
Гайда, чимало інших зав
зятців. Вони вчаться робо
ті з людьми — одній з

найважливіших умов ефек
тивності профспілкової ді
яльності, завжди
викону
ють поставлені завдання- І
всі справи, які профком до
ручає своїм активістам, зав
жди позначені творчим під
ходом,
З думою про завтраш
ній день інституту працю
ють сьогодні члени нашої
профспілки — ст у д е н т и.
Наш девіз — «Свій дім —
своїми руками», який пере
дається старшокурсниками
своїм наступникам, свято
виконується- Чималий вне
сок студентських будівель
них бригад у зведення но
вого інженерно-будівельно
го корпусу, їдальні, гурто
житків. Зараз ростуть по
верхи нового студентського
гуртожитку, який
також
зводиться руками наших
будзагонівців.
І значну
частку в організацію сту
дентів для роботи на ново
будовах зробили профспіл
кові активісти. Отож, ду
мається, завдання, постав
лені
перед
радянськими
профспілками Л- І. Бреж
нєвим — дійти до кожної
людини, зробити їй близь
кими і зрозумілими вимоги
економічної політики партії,
переконливо показати, що
саме ця політика відпові
дає її життєвим інтересам і
тому обов'язок кожного —
своєю ініціативою,
твор
чим пошуком сприяти її
повному
успіхові — ми
частково уже почали вико
нуватиОднак, відверто скажемо,
нам більше уваги треба при
діляти роботі з людьми,
уважніше ставитись до про
хань
конкретних людей,
бути більш принциповими У
розподілі місць у гуртожит
ках, суворо карати поруш
ників внутрішнього розпо
рядку інституту.
В. КОВАЛЬЧУК,
голова профкому інсти
туту.

О ФОТОВІ КНО

Організовано розпочався
інституті. На знімку

суботник

у нашому

фотокореспондента

газети

О. Суворова ви бачите студентів радіотехнічного
факультету під час роботи на впорядкуванні ву
лиці Келецької*

^

Ціна І коп.

о д о 60-РІЧЧЯ СРСР
60 героических,
Легендарних,
космических,
Грозовьіх, исторических.
Нами прожито лет.
Путь дерзаний,
свершений,
Путь указанньїй Лениньїм,
Славний путь
поколений,
Путь борьбьі и побед.
Укіраинцьі и русские,
Белоруссия, Грузия,
Казахстан и Армеїния —
Все єдиной семьей.
Вместе в час
испьітания,
Вместе в час
ликования
Вместе в горе и

радости,
Вместе в праздник
и в бой.
Вместе создали домни,
Вместе мир наш
огромньїй
Держат в правильних,
честньїх
И могучих руках.
Слава нашему
мужеств/І
Слава братству,
содружеству!
Нашей матери —
Родине,
Слава! Слава! В веках!

Ю. ШЛЕІТЬКО
інженер - конструктор
СКТБ.

ПЛЮСИ
І МІНУСИ
$
N
^
^
^
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Організовано вийшли
31 березня на Всесоюзний комуністичний суботник студенти енергетичного факультету, зокре
ма група ІЕС-80, де к у
ратором Н. В. Улітич.
Студенти працювали в
аудиторному
корпу с і
№ 2: мили віконні рами,
підмітали.
— Одне погано, — ка
же куратор.— За графіком
проведення робіт наша
група повинна працюва
ти з 12-ї години, замість
15-ї, як планувалося. Д о § велося зняти студентів з
пари.
Як бачимо, непогана
інформація для роздумів
організаторам
су ботника. А робота студентів
групи ІЕС-80
заслуго
вує доброго слова.

з вогником
§
Студенти радіотехніч§ ного факультету працю§ вали в рахунок «черво
ної суботи» 25

2 РТ-8Ґ,' ЗРТ-81, ЗРК-81.

”

£
^
§л
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ІЬ,

^
^
^
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^
^

сфері обслуговування, до якої належить торгівля.

Теперішня її робота не менш відповідальна, бо ж
там і тут справу доводиться мати з людьми.
Алла Кондратович в нашому інституті другий
рік. За цей порівняно невеликий проміжок часу
вона встигла завоювати авторитет в колективі.
А все завдяки душевній доброті, освіченості

людяності.

і

------

-----^

8 повністю з оцінкою
я мінно».
\
— Працювали хлопці
§ і дівчата добре, — го\
\

Алла Кондратович працює в читальному залі
для студентів молодших курсів Вінницького по
літехнічного інституту. Заочно навчається в коо
перативному технікумі, має мрію працювати у

березня.
трудилися

^
&
§
8
®

ворить комсорг першого курсу Василь Запопадний. — Кращих на
___ _____
_______ І
віть
важко виділити.
осе
п и и и у и и у м и а п іш ,",все ж
ж найпродуктивнішими були студенти групи
с ^ г ™ % , ї ! ^ ували
СІ аР ° 1 а
Микола Чернега та комсорг Сергій Завроцький.
Хочу відзначити і організаторську роботу комсорга групи ІРТ Олега
Вінниченка.
На жаль, у перший же
день суботника не обійшлося без недоліків. Робота носила дещо «авральний» характер, адже
об'єкти роботи були визначені тільки о 13.00. в
день суботника.

ЗАВДАННЯ —
ОРГАНІЗОВУВАТИ
Хід комуністичного су
ботника свідчить, що де
які групи студентів
з
запізненням
починають

роботу. Так, 31 березня
група ІЕС-80 мала почати роботу о
14.00.
Студенти під керівництвом куратора Ж. 1. Остапчук вчасно з'явилися
до гуртожитку М 1, однак фронтом робіт б у ■
ли забезпечені лише че
рез тридцять хвилин.
Адміністрації студміс
течка слід би серйозно
задуматися над цим уп у
щенням.
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ПРАЦЮВАТИ
НА СОВІСТЬ
Радіотехніки
продов
жували роботу і 26 березня.
Цьо г о
разу
відзначити трудом
112
роковини з дня народження В. 1. Леніна прийшли другокурсники. Група ЗРК працювала на
впорядкуванні території
пересаджуінституту
вала кущі з місця, відведеного під новобудову,
до корпусу їдальні.
А
комсорг ■групи ІР К Валерій Довгань
привів
своїх комсомольців
на
р
и и Ш у на
пи склад: ----роботу
хлопці
працювали на розванта-
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ш а Ф>
одеРжав
інститут. Інші групи арацювали на прибиранні території лісопарку,
вулиць Келецької та Артоболевського. Велика група студентів трудилась
на будові.
—Працювати, так працювати, — відповіли студенти на запитання кореспондента, як вони самі оцінюють
свою
■
— робо—
ту. Задоволений
робо
тою комсомольців
та
молоді і проректор по
АХ Р О. І. Тарануха, який
встигає проконтролювати
роботу усіх груп.
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Матеріали сторінки
підготувала наш ко
респондент Е. Таран.

Фото А. Вернинського.
Кінець XIX — початок
XX століття характери
зувались
вступом капі
талізму в імперіалістич
ну стадію, різним за
гостренням
класових
протиріч, ростом рево
люційного
робітничого
руху. Особливо бурхли
вим
був він в
Росії.
Однак боротьба робіт
ничого класу була сти
хійною і носила в основ
ному
економічний ха
рактер. Отож об'єктив
но
постало
завдання
утворення
політичної
партії робітничого кла
су, спроможної
надати
боротьбі його свідомий,
організований характер.
Володимир
Ілліч Ле
нін, розуміючи актуаль
ність цього
завдання,
центральне місце в кни
зі «Що робити!» відвів
питанню утворення про
летарської партії як ке
руючої
і організуючої
сили робітничого
руху.
Книга
«Що
робити!».
Наболілі питання нашо
го руху» вийшла у світ
1902
року. Вона стала
новим внеском В. І. Ле
ніна у розвиток рево
люційної теорії і важли
вою ланкою у розвитку
вчення
про пролетар-

О д о 80-РІЧЧЯ ВИХОДУ З ДРУКУ

КНИГА В. І. ЛЕНІНА
„ЩО РОБИТИ?"
ську партію нового ти
пу, політичного вождя і
керівника
робітничих
мас.
В. І. Ленін
дав ана
ліз двох течій в між
народній соціал-демокра
тії: послідовно револю
ційного,
марксистсько
го і
опортуністичного,
який стояв на позиціях
ревізії марксизму, при
мирення класових про
тиріч, заперечення
не
обхідності
соціальної
революції,
диктатури
пролетаріату.
Володимир Ілліч гли
боко
обгрунтував зна
чення революційної те
орії з класовій бороть
бі пролетаріату,
довів,
що без
революційної
теорії
не
може
бути і революційного
робітничого
ру
ху, що боротьба може
бути успішною лише за
умови правильного ро
зуміння
робі т н и ч и м

класом
свого
стано
вища
при
капіталізмі,
мети і завдань бороть
би, своїх ворогів і со
юзників.
Тому одним з найваж
ливіших ставало завдання
внесення в
робітничий
рух соціалістичної
свідомості,
щоб
надати
йому
організованого,
цілеспрямованого
ха
рактеру.
Виконати
це
завдання могла
тільки
марксистська партія,
а
для
цього вона
сама
повинна бути озброєна
революційною теорією.
Ленін визначив
роль
робітничого
класу
як
головної соціальної си
ли боротьби
за демо
кратію і соціалізм,
як
керівника боротьби тру
дящих
за їх інтереси.
Виконати свої завдання
робітничий клас міг ли
ше
під
керівництвом
бойовоїорганізації —
централізованої
партії.

Тому поряд з питан
ням
ідеології,
теорії
в. І. Ленін
розглядав
питання
організаційні,
найважливішим принци
пом партії в умовах під 
пілля він вважав центра
лізм, але разом з тим
централізована,
строго
законспірована
партія
повинна о ути тісно пов язана з масами, даючи
відповідь
на
питання
«що
робити!»
Ленін
вказував
на
завдання
ліквідувати організацій
ну різноголосицю, міс
ництво,
кустарництво,
на необхідність рішучої
ооротьои за утворення
Ооиової централізованої
марксистської
пар т і ї
нового типу.
Викладені
у
книзі
«Що рооити!» ленінські
ідеї про партію, її іде
ологічні
та
іде й н і
принципи,
програму
і
тактику стали
основою
дальшого
розвитку
і
діяльності
більшовиць
кої партії. Вони не втра
тили свого
значення і
тепер, лежать в основі
діяльності КПРС, інших
братніх
марксистськоленінських партій.
Я. ГРОМОВА,
викладач
кафедри
історії КПРС.

МИКОЛА ГОНЧАРУК

І

лоджувався миттю, що
так несподівано линула
на нього, — вона ж до
дивлялась сни.
А мжичка
все
сія
лась. Автобус зупинив
ся, дівчина прокинулась
і поспіхом вибігла з са
лону. Він мовчки провів
її поглядом, Вона озир
нулась і на її обличчі
розквітла ніякова
пос
мішка.
Так вони розлучились.
Сталось так, як часто і
буває в житті.
Х виля в морі загублю
ється серед таких
же
хвиль, як і сама, і вже
ніколи не повертається
на те ж місце, як ніко
ли не повертаються ми
ті життя людського. І,
може, вже
заміжньою
жінкою, з сумною
чи
іронічною .
посмішкою
згадає вона ту
мить.
Хтозна?

МИТЬ

и А К Р Л П А В дощ. Ио** го краплини ледь по
мітними цівками стікали
по шибках автобуса.
Шосейна стрічка тяг
нулась, мов нитка, і не
видно їй було
кінцякраю. Стугоніло, важко
зітхаючи, шосе.
Спали
притомлені пасажири.
На одній із зупинок у
салон зайшла
дівчина.
Вільне місце було лише
на задньому ряду. Там
сидів хлопець. Дівчина
^ сіла поруч. Розплела ко^ си і відкинулась всім ті
лом на спинку сідіння.
У автобусі — тиша,
краплі вже засльозили
шибки. Під монотонний
стукіт дощу хотілося ли
ше спати.
Дівчину розморило. Я
хилило з одного боку в
інший. Вона поволі схи
лилась до хлопця, зпало
її розплетене волосся і
приємно залоскотало йо
го обличчя.
Так вони їхали. Двоє
незнайомих.
Він насо
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ДАРУНОК
ПД АЛЕН ЬКЕ дівча затисло у своїх руче
нятах апельсин і нізащо

у світі не хотіло його від
дати.
А мати її аж заходи
лась повчаннями.
— Віддай тьоті. Це во
на загубила. Скільки я
тебе
вчила.
Віддай!
Швидко...
Дівча ж довірливопрохально дивилось на
незнайому тітку і
ще
тісніше стискало апель
син.
Чужа жінка
велико
душно простягнула
їй
ще апельсин.
— Це тобі дарунок, —
сказала і хутко вийшла
з магазину.
Мати їй говорила, що
треба було подякувати,
а дівча щасливими очи
ма дивилась вслід нез
найомій жінці. І було в
тому дитячому погляді
стільки
безпосередньої
щирості, радості, вдячності чужій жінці, що мати
зрозуміла — її
слова
зайві. Хай донька
не
сказала «дякую», але
душа її промінилась Ьдячністю за доброту,

НАУКА І ТЕХНІКА

І НЕ

ЗОВСІМ СМІШНО...
Про любов людини до
природи писано і говорено
багато- Ми постійно омо
лоджуємо наші міста і се
ла, висаджуючи
навесні
мільйони штук

§
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саджанців

різних порід дерев: берези,
липи, тополі.*.
Створено
навіть спеціальну
службу
при заказниках, працівники
якої займаються «лікуван
ням» столітніх дерев.
Та, на жаль, ке всі одна
ково ставляться до зелених
друзів — дерев. Ми вже
розповідали про вирубку
підготовлених до пересадки
ялин*
Критична
замітка
знайшла відгук серед чи
тачів — В/Они 'засаджують
цей ганебний вчинок.
Протягом
року
ми
маємо безліч свят, кож
не з
яких,
на
нашу
думку, першорядне. Пе
реконаний, не меншого
значення надаємо
дню
заробітної
плати. Його
чекають усі, і коли він
настає, кожен намагає
ться
бути біля
каси
першим, приходить пораніше.
Як відомо, день зар
плати визначений чітко
і випадає, ясна річ,
в
робочий
день.
Отож,
починаючи
з двох го
дин, а то й раніше, бі
ля жаданого
віконечка
збираються працівники.
Таким чином, в розпал

о

ГОСТРИМ ПЕРОМ

„Станьте в чергу 1• • •
робочого
дня на пер
шому поверсі
утворю
ється невеличкий натовп.
Люди стоять.
Чекають.
А робочий
день іде...
Думається,
вихід
із
становища можна знай
ти. На ряді підприємств
країни
є
доручення
громадського к а с и р а ,
якому
товариші дові
ряють
отримати зар
плату за весь колектив,
принести на робочі міс
ця і видати.
Уявляєте,

«

скільки економиться ро
бочого часу! Бо ж день
зарп л а т и ,
будьмо
відвертими,
так може
перетворитися на вихід
ний.
Ві риться
обговорю
ючи цю проблему своє
вагоме
слово скажуть
народні
контролери і
працівники
бухгалте
рії.
В* ДУБ,
наш спеціальний ко
респондент.

ної активності впливає иа|
нашу планету.
Корпуску
лярні потоки і різні види
короткохвилевого
випро
мінювання Сонця, д о ся га 
ючи
Зем лі,
викликають
магнітні бурі,
порушення
Відомо,
що життя на же відбуваються наймогутЗем лі залежить від Сонця. ніші із сонячних явищ — р адіо зв’ язку, полярні сяй
В ва.
Астрономи уж е давно за хром осф ерні спалахи.
□ СПОРТ
□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ
Д о слідж ується безпосе
□ СПОРТ
йнялися
його вивченням. сонячній короні
виявлені
редия
залежність
погоди
Вони в и д і л и і л и
три шари гігантські хмари
речовин
атмосфери Сонця — ф ото — протуберанці, розвиток і клімату від змін сонячної
активності.
Опубліковано
сф еру, хроносф еру і най і рух яких тісно
пов яза~
чимало робіт, в яких зр о б 
вищу область — сонячну ні з
перетвореннями
в
лено
спробу виявити та
СОНЯЧ
корону. Порівнюючи Сон якій-небудь групі
Науково-технічний
про
ку залежність для частоти
Це важливе держ авне зав тиві, але й у м істі.
Три
це з іншими зірками, вче Н И Х плям.
та інтенсивності злив, рівня грес майже звільнив лю  дання,
поставлене перед роки том у з ініціативи клу
ні дійшли
висновку,
що
Всі перераховані струк
дину від тяж ко ї фізичної
з в ’ язок
керівниками
колективів, бу любителів бігу ВП1 по
воно В ІД Н О С И Т Ь С Я До зірок турні утворення В І Д Н О С Я Т Ь  води в озерах,
праці, а хороші житловоактивності з епідеміями м
партійними, комсомольсь трасі О лім пійського вогню
спокійних,
випромінення С Я до
умови
до м ін і
проявів
сонячної станом здо ро в’ я
людей. побутові
кими
і
профспілковими в м. Вінниці був проведе
яких з часом майже 'не активності.
Зараз рано ще робити ви м ум у знизили її рухливість організаціями в постанові ний масовий
пробіг. Він
Багато
з
нас,
вирушаючи
міняється.
Багаторічні
до слідж ен  сновки, однак була виявле
ЦК КПРС,
Ради М іністрів став традиційним. М инуло
на
роботу,
«авіть
таку
не
Сонце — розжарена га ня різних виявлень С О Н Я Ч  на
залеж ність
серцевоСРСР «Про дальш е підне го року на старт вийшло
відстань,
як від
дозволили судинних і деяких
зова куля,
порівняно о д Н О Ї активності
інших значну
сення масовості
ф ізичної 2400 студентів, викладачів
інституту
норідний океан розж аре астрономам встановити, що захворювань від сонячної «Вишеньки» до
культури і спорту».
і службовців іінституту. В
їдуть трамваєм, мало бу
них газів. Та ііноді на йо кількість центрів сонячної активності.
Успіш но
вирішувати ці тому ж році по всій рес
вають
на
свіж
ому
повітрі.
в
атмосф ері
го поверхні можна поба активності
Ось чому
дослідж ення
завдання, залучити товари публіці відбулись такі за
зміню  сонячної
чити різні
досить
чіткі Сонця періодично
активності і
її Отож таким способом ж ит шів по роботі чи навчанню біги,
а цьогорічний став
тя
ми
самі
надаємо
повну
утворення.
У ф отосф ері ється. Інколи плям, факе
прогнозування мають важ
до
регулярних занять ф і уже всесоюзним.
свободу
дій
різним
хворо
з ’являються яскраві облас ліа, спалахів, протуберан ливе значення. Д о слідж ен 
зичною
культурою допо
11
квітня
відбудеться
ті,
які 'називаються ф а к е  ців мало, а в деякі роки ня бурхливо розвиваються бам, якщо можна так ска може сила прикладу. То забіг,
присвячений
орга
лами.
У місцях розташ у їх значно більше. Так ви і можна не сумніватися * зати, віддаємо свій
му вже сьогодні майбутній 112-й річниці з дня
на
вання ф акелів можуть ви никли поняття періодів м і тому, Що невдовзі ми бу нізм у їх розпорядж ення. спеціаліст повинен готувати
родж ення В. І. Леніна і
У
деяких
випадках
недуги
со
никати
сонячні плями. У німуму і максимуму
демо знати про Сонце, йо
себе до роботи на вироб 60'й
річниці
заснування
настільки
оволодівають
хром осф ері
виявлені над нячної активності, що
в го
активність і вплив на
ництві не тільки як інже СРСР. В нашому м істі іні
що лікарі б е з
факелами місця підвищ е середньом у складає 11 ро Зем лю , її рослинний і тва людиною,
нер, а як організатор м а ціаторами цього
спортив
ринний світ значно більше. сило розводять руками.
ної яскравості, що їх
на ків.
сових заходів у колективі, ного свята виступили ми,
І от там,
де лікарі не
зивають флоккулами. Там.
І. РАХЛІН.
Періодична зміна соняч
в тому числі і спортивних. отож не маємо
права на
спромож ні щось
зробити,
Любителі спорту нашого поразку.
де ліки уж е не впливають, іїнституту немало
Я.
КУЛИК,
роблять
єдиним
дієвим
заходом
зав. кафедрою фізвипо пропаганді ф ізкультури
стає спорт, фізична куль
не тільки в нашому колек
ховання.
ї ї А конкурсах-оглядах ху- О СТАВИМО ПИТАННЯ
тура.
В нашому інституті
дожньої
самодіяль
багато лю дей, що захоп
ності в оцінці роботи ко
люються спортом. Це такі,
лективу аматорів жюрі ве
як Г. А . Бушмич, Є. С. Ва
ликого значення надає вис
сильєв, Ю . М. Дівєєв, Г. й.
тупу хорового
колективу.
Ластовська, С. Г. Лютворт,
Спеціалісту
хор «розпо студенти, колектив був ста Вінницького
політехнічно $. Я. С ум ін, Л. М. Іпнатов,
вість», наскільки високі у лим, отож
майстерність го, а група студентів. Про Постійні тренування, пере
співаків культура
співу, кожного учасника зроста яку ж масову участь у ху бування на свіж ому повіт
уміння творчо працювати в ла від заняття до заняття- дожній самодіяльності мож рі допомагають їм
бути
колективі, а програма ста На жаль, останніх два ро-' на говорити, якщо у п'ятити завпеди « у ф орм і», збіль
не, так би мовити, дзерка ки студентському хору при сячному колективі не знай шують працездатність, до 
лом смаків. Хорове мис діляється все менше і мен шлося любителів хорового помагають працюз а т и
тецтво складне,
вимагає
організувати еф ективніш е. Га, на жаль,
уваги: його відвідують співу, щоб
наполегливої творчої праці ше
членів клубу лю 
лише справжні ентузіасти, хор? От і довелось нам серед
бителів бігу, який
працює
кожного члена колективу любителі хорового співу. стати «хоровою групою»А я хочу нагадати вис уже не перший рік, ще мало
зокрема і всього хору.
На конкурсі ми виступи туп
ректора
інституту: студентів. 1 тут нам,
ко
В нашому інституті бага ли непогано, про це свід
тотисячний колектив студен чить рішення жюрі, адже І- В. Кузьміна, коли він лективу каф едри ф ізвихо
тів, а от в хорі, який вис наш хор завоював право сказав, що студенти повинні вання, всім членам клубу
світ треба ще багато зробити,
тупав на минулому кон виступати на міському ог не тільки пізнавати
формул, науки, але й спі щоб наші вихованці п ере
курсі самодіяльного мис
вати, танцювати, культурно
необхідності
тецтва Ленінського району, ляді-,конкурсі. І хоча ми відпочивати. На те ми — коналися в
виступали
невеликим
скла
ф ізичних вправ.
не так уже й багато учас
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СОНЯЧНІ АКТИВНІСТЬ

ТВОЄ ЗДОРОВ'Я— В ТВОЇХ РУКАХ

ДЕ ВИ, ЕНТУЗІАСТИ?

ників — не більше трид
цятиРаніше ця справа була
більш-менш
налагоджена*
Хор активно відвідували

дом, спів наш сподобався молодь!
глядачам.
М. БОБІК,
Неприємно тільки врази
студент IV курсу, наш
ло: довелось сповістити гля
громадський кореспон
дент.
дачам, що виступає не хор

Здо р о в’ я радянських лю
дей — головний
резерв
підвищення продуктивності
праці і зміцнення оборон
ного
потенціалу
країни.
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ІСвято праці триває)
Г:

Комсомольський форум
5 квітня відкрився в Кисві XXIV з'їзд ком
сомолу України.
У роки творення і в період грізних воєнних
випробувань, у мирній і ратній праці бойовим
загоном ВЛКСМ зарекомендувала себе Ле
нінська Комуністична Спілка Молоді
України.
Орденами Леніна, Жовтневої Революції і Чер
воного Прапора відзначено її славний
шлях.
І нині, втілюючи в життя накреслення
XXVI
з’їзд
КПРС, готуючи
гідну зустріч
60-річчю
утворення СРСР, XIX з'їздові ВЛКСМ, комсо
мол республіки трудовими звершеннями, ус
піхами в навчанні, ідейному загартуванні юна
ків і дівчат демонструє рішимість бути на пе
редньому краї боротьби за комунізм, високо
нести звання авангарду молоді, надійного по
мічника партії. Кращих з кращих
послав він
на свій з'їзд. Тут і шахтар, який відправляє
на-гора
надпланові тонни
вугілля,
комбай
нер, що відзначився на торішніх жнивах, і
воїн, котрий надійно захищає мирну
працю
радянських людей. Кожному з них є про що

На всіх
календарях
світу
день 12
квітня
позначений
як
свято
здійсненім,я
відважної
мрії людства. І вічною
пам'яттю,
вічною гор
дістю звучать слова Із
Звернення
ЦК КПРС,
Президії Верховної Ра
ди СРСР і Радянського
уряду: «Нам,
радянсь
ким людям,
які буду
ють комунізм,
випала

зустріч
відбулася
ще
тоді, коли наші першопрохідці — Гагарін, Титов,
Ніколаєв,
Биковсьїкий,
Попович, Шаталов, Волиноз, Хрунов —
були
кандидатами
в
космонавти.
Ця зустріч
відбулася
у
березні
1961 року; ми знайоми
лися з майбутніми першопрохідцями
космо
су.

рапортувати комсомольському
з'їздові, про
що розповісти товаришам.
З промовою «Виховувати ідейно загартованих
активних борців за справу комунізму,
полу
м'яних патріотів,
інтернаціоналістів» виступив
перший секретар ЦК Компартії України тов.
В. В. Щербицький.
До свого чергового XXIV з їзду
комсомол
України — один з найбільших загонів Всесо
юзної Спілки Молоді —
прийшов ще більш
згуртованим, організаційно зміцнілим, готовим
до виконання нових відповідальних, масштабних
завдань. Понад 6 мільйонів 700 тисяч юнаків
і дівчат об'єднує він сьогодні у своїх рядах.
У привітанні Центрального
Комітету Кому
ністичної партії України XXIV з'їздові ЛКСМУ
яке було опубліковано
в пресі, дано
високу
оцінку діяльності
комсомолу,
конкретного
вкладу комсомольців, усієї
молоді
республі
ки в розвиток економіки, науки,
розв’язання завдань, поставлених ХХУ і
з'їздами КПРС.

подумалось, що цей хло
пець буде
піонером
коамосу,
тією
люди
ною,
яка
прочинить
людству
двері у кос
мос, стане
не тільки
громадянином
Країни
Рад, який перши/* під
нявся у простори Все
світу,
подолав
земне
тяжіння, він стане
по
сланцем усієї Землі
в

□ ДО Д|НЯ к о с м о н а в т и к и

108 ЗОРЯНИХ

хвилин
честь першими проник
нути в космос».
Подія,
що відбулася
12
квітня 1961
року,
— перший
108-хвилиінний рейс до зірок ле
гендарного «Востока» і
його
пілота —
залиУ шиться
в пам’яті лю д
ства назавжди.
Небачений
політ
на
орбіті
навколо
Землі
здійснив
громадянин
Країни
Рад Ю. О. Гагарін. В цей день наша
країна широко розкри
ла людству
двері
в
космічний
простір, по
казала
всьому
світу,
яких висот досягла на
ша
наука і промисло
вість у створенні
ра
кети о-космічних систем.
Цей
подвиг
думки і
піраці
радянських лю
дей,
натхнених КПРС,
здивував світ і по пра
ву увійшов
в літопис
великих звершень лю д
ства
як одна з най
яскравіших
його сторі
нок.
Мені довелось неодно
разово зустрічатися з кос
монавтами. Перша така

У загін
космонавтів
відбирали кращих льотчиків-винищувачів реак
тивної
авіації
—
майбутніх пілотів «Восхода». Хто ж з
них
буде тим
щасливцем,
який першим
побачить
нашу Землю з космосу?
У невеличкій групі мо
лодих лейтенантів мені
не зразу впав в око
усміхнений
хлопець, з
приємним,
відкритим,
сміливим
обличчям*
який
ніби притягував
до
себе людей.
Він
був одночасно і незви
чайним, і
простим, та
ким,
як усі. Це
був
Юрій
Олексійович, до
якого
тоді
товариші
звертались
просто
—
Юра. Така дивна риса —
незвичайність і разом з
тим враження, що з цією
людиною ти знайомий
давним-давно,
вироби
лась у Гаґаріна
завдя
ки щирості
характеру,
доброті, я б
сказав,
природженій інтелігент
ності.
Саме
тоді, під час
першої
зустрічі, мені

далечінь
майбутнього.
Після
повернення
Юрія
Олексійовича з
космічної
подорожі,
журналісти
частенько
ставили питання, «Чому
саме Гагаріну
випало
стати перш им космо
навтом?» Щон айвичерпніше, думається, відпо
вів на це академік М. В.
Келдиш: «Д ля здійснен
ня
першого
польоту
треба
було
вибрати
людину, яка б володіла
не тільки
необхідними
знаннями і здібностями*
але
й наділена
ви
ключною мужністю, ви
тривалістю,
самовідда<нісфо,
врівноваженіс
тю». Саме
такі люди
були
відібрані у загін
космонавтів.
Та все ж
серед кращих
завжди
с кращі. Ним виявили
сь Юрій Олексійович;
Гагарін та Герман Сте
панович Титов.
А вирішальною стала
характеристика спеціаліс
тів Центру
підготовки
космонавтів,
які
про
Юрія Олексійовича від
гукнулися
так:
«П ро
тягам підготовки і тре
нувань показав
високу
точність
при виконан

ні різних
експеримен
тально - психологічних
завдань.
Ьідзн а ч е н і
швидка орієнтація в но
вій оостановці,
вміння
володіти
сооою в різ
них несподіваних ситуа
ціях. 1Іри дослідженнях
в умовах ізоляції
від
значена здатність
розслаолюв а т и с я у ко
роткі хвилини відпочин
ку, швидко
3асин ат и,
самостійно прокидатися
в заданий строк... воло
діє
почуттям
гумору,
схильністю
до жарту,
Спокіинии,
упевнений,
лаконічний...»
X знову
повертаюся
до інтерв ю Юрія Олек
сійовича з кореспон
дентом
«і іравди», яке
за минулих з тої о часу
двадцять з лишком ро
ків не раз демонстру
валося по телеоаченню.
На
запитання,
чому,
на його думку, у кос
мос відправляється са
ме вин, а не І. С.
іитов,
І агарін- відповів,
що Герман Степанович
залишений
для оільш
складного польоту, йо
го
неоачен'а
скром
ність ні на хвилину не
дозволила
йому при
пустити, що десь у чо
мусь він оув кращим
за
товаришів. 1 уже
після
повернення
на
Землю, під час тріум
фальних поїздок Ю. О.
І агаріна по планеті, не
було в ньому переко
наності,
навіть припу
щення,
що здійснене
ним
— подвиг.
Уся
Земля вважала його ге
роєм,
назвала
його
своїм улюбленцем, але
сам Гагарін завжди го
ворив, що просто
ви
конав наказ партії, уря
ду, народу.
Таким він
був, щи
рим, людяним,
скром
ним. Таким
ми
його
пам'ятаємо.
І. КОРОЛЬОВ,
зав.
виробничою
практикою навча
льної частини.

Комуністичний суботник став справжнім свя
том праці. З
великим
піднесенням студенти на
шого інституту працюють
на суботнику. Вони при
бирають територію
ін
ститутунасаджують де
рева і к ущ і ремонтуютьі
інвентар, тощо.
Прикладів сумлінного
відношення до праці без
ліч. Інформація, яка по
ступає в штаб по про-1
веденню суботника, свід
чення цьому . Ось в один
квітневий день
першо
курсники
машинобудів
ного факультету вийшли
на суботник. В
роботі
взяли участь всі десять
груп першого курсу. По
підсумках роботи
в і
сім груп оцінено на «від
мінно», дві на «добре».
Це групи 2ТМ-81 і 2ВМ81.
Добре працювали на
озелененні території і очи
щенні вулиць міста групи
4ПЦБ-79
і 4ПБЦ-78.
Завдання, які поставили
перед ними
керівники
суботника, були викона
ні в повному обсязі. П ід
сумки праці — це чисті
вулиці, сотні нових де
рев, посаджених руками
студентів.
Добрим словом
по
трібно відзначити групи
ЇЕСС-79, ( староста Ребринюк Б., комсорг Суво
р о го .) і 2ЕПП-79 ( ста
роста Яворський 6., ком
сорг Судай С.). Ці групи
працювали з вогником,
завзято, дружно. Тому,
коли запитали, — «хто
працював
найкраще?»,
відповідь була одностай
ною: «Всі працювали на
«відмінно»!». Б
цьому
велика заслуга
активу
груп.
Відмінно працюють на
суботнику і студенти ра
діотехнічного факульте
ту та ФАОТу. Вони са
дять дерева, упорядко
вують територію.
В. І. Ленін в роботі

«Великий почин», відзна
чав, що в день суботника
необхідно
забезпечити
найвищу організованість
й продуктивність праці,
виховувати тим самим
комуністичне ставлення
до праці. Студенти на
шого інституту, як і вся
радянська молодь, вірна
заповітам Ілліча.
В. ЄГОРОВ.

Разом |
з вами І
22 квітня — день на
родження В. І. Леніна —
людини, ім'я якої відо
ме всьому світу. Знають
великого Леніна і в ме
не на Батьківщині — в
Лівані.
Кожний рік в квітні на
честь дня
народження
В. І. Леніна організову
ється «Червоний субот
ник», на якому
люди
працюють на користь всі
єї країни.
Ми, іноземні студенти,
раді, що маємо
змогу
працювати на суботнику
разом з
радянськими
людьми.
Хай цей день для всіх
нас буде великим свя
том!
Моріс САДЕК,
студент III курсу.
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Студенти групи 1ВМ-81 на суботнику.
Фотоетюд

Г. Скорюкова.
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ХРОНІКА
Нещодавно в Будин
ку політосвіти
обкому
партії
відбулися
за
няття активістів вузів
міста на якому були
присутні і делегати на
шого студентського ко
лективи.
Перед
широкою а у
диторією в и с т у п и л и
представники
Вінниць
кого відділення Спілки
письменників
України
Анатолій Бортняк, Ніна
Гнатюк, Микола Рябий,
Михайло Каменюк, Ана-

толій

Гар матюк.

Відбувся
конкурс
патріотичної
пісні,
в
якому
взяли
участь
студенти нашого інсти
туту. Вокально-інстру
ментальний ансамбль ви
конав дві пісні про Ба
тьківщину, а студенти з
Куби Сьєра Бласса і
Франціско Ернандес —
пісню /. Дунаєвського
«Веселий вітер». Вони і
визнані переможцями і
візьмуть участь в за
ключному
концерті 10
квітня.

2 стор.

«ЗА Ш Ж Е Н Е Р Ш КАДРТЬ
□

НАШІ

АКТИВІСТИ

9 квітня 1982 року.
в ДО ДНЯ НАУКИ

Наука може викону
вати свою істинну роль
тільки в
Респу. б л і ц і
Праці.
К. МАРКС.
РСР.
...Розум людини розви
вався відповідно тому, л Конференція підвела під
сумки науково - дослідної
як людина навчалась
роботи студентів за рік, во
змінювати природу.
на вилилась в творчу пробу
Ф. ЄНГЕЛЬС.
Розум людський від сил молодих вчених, нині
крив багато дивовижно студентів, а завтра — ви
робничників, науковців, ви
го в природі і відкриє
нахідників і
раціоналіза
ще більше, збільшуючи
торів.
тим свою владу над нею.
Залучення студентів до
В. І. ЛЕНІН.
наукової роботи сприяє під
вищенню якості
навчання
» 5—7 квітня в нашому ін- студентів, а це залишається
= ституті проходили дні сту- одним із головних завдань
3 дентської науки. Вже стало вищої школи.
В обласній науково-тех
З традицією в ці дні проводивзяло
Е ти обласну науково-технічну нічній конференції
Е конференцію. В цьому році участь більш як 200 сту
Е вона присвячена наступно- дентів.
5 му XIX з'їзду ВЛКСМ та .-На високому науково-ме
Е 60-річчю утворення Союзу тодичному рівні була орга

ПРОБА СИЛ

Володимир Винокур
навчається на третьому
курсі енергетичного факультету. Член комсомо
льського
бюро. З першого
курсу
виконує
серйозне доручення комсомольської організа
ції
він начальник штабу
«Комсомольського
прожектора» факультету.

□ ДОШКА

шлях до

!□

За останні лесятиоіччя відбулись такі вели
чезні зрушення в роз
витку -науки і техніки,
що
науково-технічний
прогрес став
для по
дальшого розвитку сус
пільства
об’єктивною
необхідністю.
а слоаа
електронно -обчислюва
льна машина», «автома*
тика»,
«телемеханіка»
стали такими звичними, як
для
наших
прадідів
«млин», «вітіряк» тощо.
Отож
перед
Оленою
Дімурою л о закінченні
школи не стояло питання
куди
вступити:
давно
уже вирішила бути ін
женером. Правда, лише
прийшовши здавати в при
ймальну комісію доку
менти, остаточно вирі
шила, що віддасть пе
ревагу факультету авто
матики і обчислюваль
ної техніки.
І ось,
як здавалося
тоді, найщасливі ш и й
день у житті — студент
кою - першокурсницею
переступила
поріг Він
ницького
політехнічно
го.
Не було остраху
перед новим, незвіданним: іні на хвилину не
полишала дівчину впев
неність,
що «потяпне».
добре
навчатиметься.
Навички
наполегливо
працювати над
собою,
бажання оволодіти знан
нями >виховала в собі
ще в школі, отож по
рівняно легко адаптува
лася до вузівських ви
мог,
до 'напруженого
ритму навчання.
Саме
це та ще почуття обо
в’язку і відповідальнос
ті сприяють тому,
що
Олена завжди підготов
лена до занять. Не при
гадають, мабуть, її то
вариші по групі випад
ку, коли студентка Ді
мура відмовилась від
повідати.
мотивуючи
тим, що не готова до
занять, нехай навіть і з
поважних причин.
— Немає
поважних
причин для незнання, —
говорить Лена. — Це на
ше державне завданню
— вчитися, отож вико
нувати його
треба по-

=
державному.
Ось тому в заліковій
книжці студентки тільки
відмінні оцінки.
Група, де
навчаєть
ся Олена, одна з кра
щих на факультеті. По
переду в навчанні і в
громадській роб о т і
ідуть
Л.
Загоруйко,
О. Домбровс ь к и й,
А. Поплавський.
Вони
не тільки самі добре
навчаються, але й д о 
помагають
товаришам,
докладають
всіх сил,
щоб у групі не було
відстаючих. Адже відо
ме на виробництві гас
ло:
«Виконав сам —
допоможи
товаришу!»
для студентів
можна
перефразувати так: «Ви
вчив сам — допоможи
товаришу». Добиватися
щоб в академічіних гру
пах не було «неудів»
і задовільних
оцінок
— серйозна і почесна
справа студентів.
що
добре навчаються. Це і
стане вагомим внеском
їх у виконання завдань,
поставлених партією 1І
урядом перед студент
ською молоддю.
Активісти
групи
бе
руть активну участь у
житті курсу, факульте
ту та іінституту. В не
величкому
колективі!,
який
називається гру
пою ЗАТ-79 п а н у є
дружба, взаємна пова
га, щира увага до то
вариша.
Здається, зовсім не
давно вирувала зимова
сесія, тільки-но присту
пили до занять, — як
хотілося б Олені
хоч
трохи розслабитися, та
швидко плине час, не
вдовзі знову сесія, уже
літня. Отож ні іна мить
не можна вийти з рит
му студентського життя.

З,

ОСШЧУК.

В роботі конференції взя
ли участь іноземні студен
ти.
За підсумками конферен
ції відзначено більше 200
кращих доповідей, які ре
комендовано для участі в
конкурсах на кращу студент
ську роботу, для публіка
ції, на деякі оформлено за
явки на авторське свідоцт
во.
М. МЕЛЬНИК,
студент 2ТМ-79.

Людський настрій — поки що нерозгадана та
ємниця. Важко сказати, від чого він залежить
— від цікавої інформації, почутої деінде, со
нячної погоди, усміху, прочитаної
книги. Сло
вом, досі вичерпної відповіді дати не можна
Відомо одне: успіх задовольняє людину частко
во, цікава інформація — миттєве задоволення
Залишаються прогалини. ЇХ, З ПЕВНІСТЮ МОЖ
НА СКАЗАТИ, ЗАПОВНЮ Є ЗДОРОВИЙ ГУМОР
В нашому інституті працюють люди, які во
подіють цим безцінним
даром —
розуміти
влучне слово, дотеп. Сьогодні їм, весельчакам,
ми надаємо слово. Отже...

ПОШАНИ

ПРОФЕСІЇ

нізована робота в секціях
наукового комунізму, історії
КПРС, філософії, автома
тичних систем управління,
РТУ,
електропостач а н н я
промислових підприємств і
ТОЕ, охорони праці, про
мислового і цивільного бу
дівництва, фізики,
вищої
математики, іноземних мов
га інших.
Більшість
виступаючих
підвели підсумки своєї нау
кової роботи, зробили ана
ліз досліджень.
На секціях суспільних на
ук було заслухано біля сот
ні доповідей. Наукові пові
домлення характеризуються
високою ідейністю, основа
ні на марксистсько-ленінсь
кій методології.

і

таке

б у в а є ...

ДУМКА

Д ві години тому прийш
ла думка. Бідна.. Вона вже
не змогла піти звідти. Вона
заблудила в густих, давно
не стрижених звивинах і за
тихла десь у куточку. Але
вона аж ніяк не забула сво
го великого
призначення.
Колись, як вона була мо
лодою, її називали геніаль
ною... І вона посилено За
працювала ліктями, вибира
ючись з лабіринту.
Це принесло свої плоди:
він пригадав її. Вона викли
кала в нього ті самі почут
тя, які викликала в мину
лому.. О, це була буря, при
страсті! , Найкращі мислите
лі мучилися цією думкою.
Вона піднімала їх з ліжка,
вона відривала їх від лю 
бимої роботи і гнала впе
ред... Цією думкою ■ жили
багато поколінь. І от нареш
ті настав його ■час...
Він відкрив очі, затягнуІ ті плівкою сну, і подумав:
\«Що б це пожувати?!»
І Думка
зробила . свою,
| справу. Дущка може піти...
І

В. ГОРДЄЄВ.
студент ФАОТу.

□ ДО РЕЧІ

ПРО РОБОТІВ
Інженерна діяльність без
фантазії немислима. Це —
очевидно. А що ж тренує
фантазію, як не читання
фантастичної, наукової і не
наукової, літератури?! Чи
тайте фантастику! І тоді
ви, можливо, скоро дізнає
тесь, що є такий великий
фантаст Станіслав Лем і
що написав він пречудовий
цикл оповідань «Кіберіада»-.
Про роботів — веселих і
сумних, добрих і злих. В
числі персонажів цього тво
ру є злий цар-робот Жестокус. Любив він після бит
ви сісти на трон, оточений
вірнопідданими, і послухати
пісню «Старий робот заржавеет», пустити скупу мас
тильну сльозу...

Єдине прикре упущення є
в «Кіберіаді»: не приводи
ться текст цієї пісні. І от
ми вирішили цей пробіл в
творчому спадку
роботів
ліквідувати. Якщо ж хтось
хоче знати мелодію цієї піСНІ звертайтеся в редколегію. Отож:
Старий робот заржавеет
Заскрипит его сустав,

цтвом к. н. Петрова розКрИла ще один скифський
курган, не чекаючи, правда,
при цьому нічого нового.
Знімаючи культурний шар

стився на дно океану, не за
гинули, а розселилися по те
риторії Європи і Азії.
Група співробітників Нського університету
після
тривалих досліджень
фо
льклорного
ма т е р і а л у
встановила, що Атлантйда
загинула в результаті утво
рення під нею точки прова
лу, аналогічної теперішньо
му Бермудському трикутни
ку. Таким чином, вирішена
і загадка Бермудського три
кутника. Поки що, правда,
не зрозуміло, як із скифським рушником
пов'язана
загадка чорних дір і ква
зарів, але ми з вами, доро
гі читачі можемо надіятися,
що і ці проблеми будуть
з успіхом вирішені нашими
дослідниками.
А поки що ми радіємо ус
піхові наших учених,
які
опублікували результ а т и
своїх досліджень.

1БАЖ АЄМ О1
УСМІХУ!
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ: СМІЄТЬСЯ ДОБРЕ §
ТОЙ, ХТО СМІЄТЬСЯ НЕ ВОСТАННЄ. ^

И тогда его сломают
И потащат в переплав.
В переплав его отправят,
Загудит злектропечь,
А в процессе процедурьі
Всюди масло будет течь.
Мальїй славньїй, робот
старий,
Тьі служил нам всей
душой,
А теперь, когда тьі
ржавий,
Распростимся ми с
тобой.
Тишина на поле бранном,
Не видать вокруг ни зги,
Поросли степним
бурьяном
Злектронние мозги.
А. ХУДОРОЖКОВ,
студент ФАОТу.

□ ДО ПИТАННЯ..

СПРОБА

ДОСЛІДЖЕННЯ
Ми хотіли б познайомити
вас з новими відкриття
ми наших археологів і з
висновками, які нам вдало
ся з цього зробити.
В районі Новосибірська
дослідна група під керівни-

вікової давності, серед пред
метів старовинного побуту
був знайдений латунний во
допровідний кран, на якому
висів рудий махровий руш
ник, весь зітлілий. Припу
щення про підробку начис
то відвів проведений радіовугдецевий аналіз.
При більш
детальному
аналізі виявилося, що кран
схожий на носи ідолів з ос
трова Пасхи, розташовано
го, як відомо, в Тихому оке
ані. Тепер зрозуміло,
що
жителі острова, які прибу
ли туди з континенту, буду
вали своїх ідолів майже з
натури, відображаючи дета
лі древньої водопровідної
системи. До того ж вони ко
ристувалися методами, яки
ми була збудована знаме
нита Баальбекська тераса,
поблизу Мертвого моря.
Стало очевидним, що будів
ники Баальбека, творці великанів острова Пасхи, а
також скифського водопро
відного крана — одні і ті ж
люди.
Порівнюючи методи тво
рення названих
пам'яток
минулого,
ми помічаємо
вплив якоїсь зовнішньої ку
льтури високого рівня. Ака
демік Джиншвілі висловив
припущення, що це культу
ра всім відомої Атлантиди.
Тепер зрозуміло, що жителі
цього континенту, який опу

І. ФЕДОРОВ,
студент ФАОТу.

Мал. В. Кулікова.
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□ НОВІ книги.
р ІДБУВСЯ день атеїс.і-і ТИЧНої пропаганди. Іні
ціаторами його проведення
стали партійна і комсомоль
ська організації нашого ін
ституту, а також працівни
ки кафедри марксистськоленінської філософії. З іні
ціативи парткому та комі
тету комсомолу
створена
рада, яка ставить
своїм
завданням організацію та
проведення атеїстичної ро
боти серед студентів І пра
цівників інституту, піднесен
ня на ще вищий щабель ді
яльність широкої громадсь
кості по вихованню переко
наних атеїстів,
активних
пропагандистів
наукових
знань, що розбивають тене
та марновірства.
Відомо, останнім часом ця
робота в нашому учбовому
закладі дещо послабилась.
Серед працівників і студен
тів інституту є прихильни
ки релігії, а деякі молоді
люди вагаються: мовляв, не
впевнені у відсутності над
природних сил.
Наведені
факти є свідченням того,
що керівники підрозділів,
де працюють віруючі, кура
тори академічних груп, пар
тійні і комсомольські акти
вісти, громадські організа
ції недостатню увагу приді
ляють індивідуальній робо
ті з цими людьми, не залу-

□ МИ — АТЕЇСТИ!

СВЯТО НАУКОВОГО
С В І Т О Г Л Я Д У
чають їх до проведення ці
кавих масових заходів.
Комуністи машинобудів
ного факультету на своїх
зборах, що відбулись нещо
давно, повели серйозну роз
мову про стан атеїстичного
виховання серед студентів.
Більше уваги, відзначалось
у виступах, треба приділяти
атеїстичній
направленості
навчальних лекцій, підбира
ти факти до них так, щоб
вони яскраво висвітлювали
досягнення радянської і сві
тової науки, тим самим по
казувати ' непереконливість
релігійного
трактування
природних явищ.
Комсомольські активісти
чимало роблять у справі
атеїстичного виховання мо
лоді. Так, третьокурсники
машинобудівного
факуль
тету О. Новицький та О. Филипович — члени ради по
атеїзму при комітеті ком
сомолу інституту — чита
ють лекції, проводять нау
кові дослідження не тіль
ки серед молоді нашого ін

ституту, але й міста. Ці лек
ції завоювали серед слуха
чів велику популярність. Та,
на жаль, ще не всі комсо
мольські активісти
наслі
дують приклад своїх това
ришів і ведуть бій з марно
вірством. Не такий уже й
численний загін пропаган
дистів - атеїстів серед ком
сомольців. Раді по атеїзму
при комітеті комсомолу тре
ба активніше залучати до
роботи з віруючими комсо
мольський актив, проводити
цю роботу цілеспрямовано,
постійно, наполегливо вчи
тися у старшого покоління
бути справжніми пропагандистами-атеїстами.
Арсенал засобів атеїстич
ної пропаганди досить ши
рокий. Тут — лекція, атеїс
тичний театр, вечір запи
тань і відповідей. Тематика
лекцій, приміром, не обов'
язково повинна торкатися
релігійних питань. >Це може
бути розповідь, скажімо,
про завоювання
космосу,
досягнення кібернетики чи

медицини, будь-якої іншої
галузі науки. І тоді факти,
їх логічне і цікаве викла
дення розривають релігійне
павутиння, у якому заплу
талась людина, змушують
її замислитись, поставити
під сумнів справедливість
церковних догматів.
Такий цікавий захід, як
день атеїстичної пропаган
ди у нашому інституті, ста
не активізуючим
началом
атеїстичного виховання. До
участі в ньому залучені кра
щі сили міста — науковці,
викладачі наукового атеїз
му вузів, активісти атеїс
тичної роботи підприємств
і організацій Вінниці,
В актовому залі відбу
лась лекція «Кібернетика,
релігія, атеїзм», яку прочи
тав ректор інституту профе
сор І. В. Кузьмін. По закін
ченні лекції свою роботу на
суд глядачів
представили
артисти атеїстичного теат
ру заводу імені 60-річчя
Жовтня. У трупі його, що

складається . з п'ятнадцяти
чоловік, одинадцять робіт
ників і чотири інженерних
працівники. До речі, троє
інженерів —
випускники
нашого інституту. Отож ни
нішньому поколінню студен
тів не слід забувати добрі
традиції своїх попередників
і зробити все від них залеж
не, аби підняти роботу по
атеїстичному вихованню на
належний рівень.
В лекційному залі № 1 з
бесідою виступив
доцент
медичного інституту П. П.
Свободний. Його розповідь,
насичена цікавим інформа
ційним матеріалом, справи
ла велике враження на при
сутніх. Факти, які він наво
див, стануть у пригоді про
пагандистам,
агітаторам
комсомольським активістам
у роботі з молоддю. Пра
цівники кафедри марксист
сько-ленінської
філософ і ї
педагогічного інституту про
вели зустріч «Атеїсти
за
круглим столом». їх висту
пи були проілюстровані агіткультбригадою цього ж ін
ституту.
День атеїстичної пропа
ганди, проведений для сту
дентів 3 і 4 курсів, став
справжнім святом науково
го світогляду, войовничого
атеїзму.
Е. ТАРАН.

• •

В РАХУНОК «ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ»
З великим
піднесенням
студенти нашого інституту
трудяться в рахунок Всесоюзного комуністичного суботника. Приклади самовідданої праці показують комсомольці і молодь ФАОТу,
енергетичного,
інженернобудівельного, машинобудівного факультетів.
За час, що студенти працюють в рахунок «червоної
суботи», зроблено чимало,
Впорядкована територію Інституту та прилеглих в улиць — Артоболевського,
Келецької,
Хмельницького
шосе. Завдяки молодим завзятцям з
радіотехнічного
факультету набули святкового, весняного вигляду алеї
лісопарку.

РИТМ

ПРАЦІ.

СТУДЕНТИ

ГРУПИ

Відмінно попрацювали на
будові нового гуртожитку
визнані майстри будівельної справи з інженерно-будівельного факультету. Уміння їм не позичати. Вони
вже неодноразово перевірені у студентських будівельних загонах під час третього трудового семестру, та й
зараз трудяться на новобудові. Своєю працею вони
наближають той момент, коли новий гуртожиток гостинно розчинить двері перед
студентами. 1 нехай ті, що
споруджують його, одержав ши дипломи, залишать стіни
інституту, — добра згадка
про них житиме у серцях
наступників,
В основному, інститут за-

1 ПМ-81 НА СУБОТНИКУ

ківчив роботи на закріпле
ній території, але дещо ще
треба було б зробити. Доб
рим господарям знайшлася
б робота на складі, в гара(жіл ’біля гуртожитків. Та
погода змусила працювати
в приміщенні. Студенти при
бирають аудиторії, миють
вікна. Коменданти аудиторних корпусів тт. Могилевсь-

КОМ УНІСТА.

ЩЕДРИЙ ЗАСІВ ■
На все життя пам'ятним
зостанеться
для
І.
П.
Гладкого,
наладчика
Він
ницького
ДП 3— 18,
рік
1981-й,
котрий подарував
йому щастя бути делега
том XXVI з'їзду КПРС.
У відповідь на
велике
довір'я комуністів області
передовий робітник
зразу
ж
після
повернення
з
Москви
переглянув
свої
соціалістичні
зобов'язання
і дав слово виконати п'я
тирічку за чотири
роки.
Підтримала І. Н. Гладкого
і
його комсомольсько-мо
лодіжна бригада.
Нині бригада наближаєть
ся до
виконання
плану
першого кв'арталу 1982 р.
1
ючин комсомольсько-мо
лодіжного колективу, очо
люваного делегатом з їзду,
по достроковому виконан
ню
планів
одинадцятої
п'ятирічки підтримали
по
над
п'ятдесят
дільниць,
бригад підприємств маши
нобудування
області,
які
зараз трудяться під деві
зом «П'ятирічне
завдання
— до 115-ої річниці з дня
народження В. І. Леніна».
Разом з тим члени пере
дових
колективів
ведуть
боротьбу
за
економію
металу,
палива,
електро
енергії.
П. СЛОБОДЯНЮ К,
інструктор облпрофради.

РЕПЛІКА
Всім пам’ятний час, коли
біля гуртожитку
№ 4 за
думано
було побудувати
фонтан. Виділили кошти —
і робота пішла, уа невдо
взі... припинилася.
Ь як
виявилось,
припиналуася
надовго. В результаті
—
фонтан
залишився
недо
будованим.
Планувалося,
що він милуватиме
око,
згадка про нього навіває
прикрий настрій.
А. БЕЛОВ,
студент.

кий та Яковишин задоволе-щ
ні своїми помічниками. В |
оцінці роботи молоді вони ь
одностайні.
— Усі групи, які виділя- лись нам на допомогу, пра- ї
цювали відмінно. Ледарів ■
серед нашої молоді немає, і
Чітко працював протягом І
місяця штаб комуністичного |
суботника. В
інформації, |
яка поступала туди, відмі- 1
чались найменші недоліки. |
Не гаючи часу, вживалися м
заходи до їх усунення. А ле,«
треба сказати, упущень бг/-В
ло не так уже й багато. В |
основному, всі члени штабу ■
відзначають хорошу органі- ї
зацію суботника і само- щ
віддану, з вогником працюй
комсомольців і молоді. А цей
— заслуга деканатів, комсо-ш
мольського активу факуль- 1
тетів і груп
щ

Фото Г. Скорюкова.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.
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а ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ДРУЖБА ДІЄ.. |

| „Салам-алейкум“
| — миру вам! 1
І
1
5

ДО 17-х РОКОВИН РЕВОЛЮЦІЙНИХ І
ПОДІЙ У ПАЛЕСТИНІ
Ці слова на російській

Е мові лунали у виступі
Е кожного, хто вітав з
Е сце^Іі палестинський на§ род на вечері, присвя2 ченому 17—ій
річниці
= революції
Палестини,
2 який відбувся 10 квітня
2 в актовому залі Вінниць2 кого політехнічного ін2 ституту. його організуЕ вали комітет комсомолу
Е інституту
і
Загальна
Е спілка студентів - паЕ лестинцін, котрі навчаЕ ються в нашому місті.
|
3 доповіддю виступив
= відповідальний секретар
Е міської Ради в справах
Е іноземних учнів Шумарін
к Валентин Васильович.
2 Він сказав:
Е — Палестинський на2 род досягне свого. Які
="б не були труднощі пе2 ред арабським народом
2 Палестини, він разом з
Е прогресивними
силами
Е переможе. Тільки мир
Е зможе забезпечити збеЕ реження цивілізації на
2 Землі.
2 Потім виступив' декан по
Е роботі з іноземними стуЕ дентами медичного інстиЕ туту Смольський - Леонід
Е Павлович. Він нагадав,
Е що в їхньому інституті
Е навчаються
студ е н т и
Е котрі не знали миру. В
Е нашому місті вони знайЕ шли мирний дах, мріють
Е стати спеціалістами. Він
Е сказав, що студенти —
Е іноземці, які приїхали в
2 Радянський Союз, повин2 ні вчитися у
р адянсь2 ких студентів інтернаціоЕ налізму.
Завершуючи,
Е Смольський сказав:
Е — Ви повинні
дуже
Е відповідально ставитись
Е до навчання. Бажаю вам
Е стійкості і мужності в
Е боротьбі за щастя...
= 3
привітанням
до
2 арабської молоді Палес2 тини виступив зав. ка2 федрою
політехнічного
2 інституту
Друкований
3 Михайло
Федорович.
Е Він щиро привітав паЕ лестинців зі святом ревоЕ люції і сказав, що спеЕ ціалістів з них никладаЕ чі виховають, але треба
Е бути ще й мужніми
Е борцями, навчитися в
Е радянських, людей бороЕ ротися і перемагати.
2
— Свою землю треба
2 захищати.
В
жодній
3 книжці не написано, як
2 саме боротися, немає ре3 цептів. Навчання — це
З також боротьба.
З Від ліванських студен3 тів виступив Хазан Джин,
З вій привітав палестинців
Е із славною річницею і
Е підкреслив, що 17 років
*Е боротьби принесли переЕ моги і що ця боротьба
Е має суттєве
значення
Е для встановлення миру
Е на Близькому Сході.
Е
Доцент
меди ч н о г о
Е інституту Черногоров В'яЕ чеслав
Микола й о в и ч
З сказав, що викладачі ра3 діють за палестинських
Е студентів, хочуть
щоб
Е вони стали справжніми

Е лікарями...
Е Палко були сприйняті
^ слова Маряна Флоріяса,

голови земляцтва куби»- :
ських студентів. Він ска- 2
зав, що герої палестин- =
ці — зразок мужності, =
ВОНИ користуються
П ІД- 2
тримкою народів світу =
і живуть вірою в мир на Е
Близькому Сході.
г
Виступили також пред- |
ставники земляцтв сту- З
дентів Лівану, йємена... §
Голова земляцтва па
лестинських
студентів
міста Вінниці Халай Скафи розповідав про геро
їчну боротьбу арабсько
го народу Палестини:
—Близький Схід іноді
називають найгарячішою
точкою в св>іті. Ізраїль
тяни закидають мирні
демонстрації
нашого
народу бомбами,
зни
щують все... Це жахливо,
але воно не може зла
мати істинного борця, ми
будемо громити ворога
до останнього патрона...
Слово взяв заступник
секретаря комітету ком
сомолу політехнічного ін
ституту Кориткін Юрій,
Він закликав арабський
народ Палестини бути
стійким і
мужні м. §
Студентка політехнічно
го інституту Шуляк Оле т
на закінчила свій вис З
туп віршами, присвяче в
ними арабському народу
Палестини.
Після урочистих зборів
відбувся святковий кон
церт, в якому взяли
участь студенти, котрі
навчаються
в політех
нічному та медичному
інститутах. Шестеро араб
ських хлопців і один ку
бинець виконали арабсь
кий народний танець.
Студенти з Сірії вико
нали жартівливу сценку
на студентську тему.
Студент-медик Дугом
Насим з Йорданії виконав
дві пісні, в одній розпо
відалося про зірку, що
світить над борцем,
а
в другій — про дівчин
ку, в якої ізраїльтяни
вбили батька...
На святковому концер
ті виступив ансамбль на
родного танцю політехніч
ного інституту. Студентиполітехніки з
успіхом
виконали румунський на
родний танець «Сопілка
рі»
На вечері, присвячено
му революції палестинсь
кого народу,
присутні
переглянули
арабський
фільм про тяжке життя
багатостраждального на
роду. Діяла ^ виставка
друкованих органів жур
налів,
котрі випускає
Організація .визволення
Палестини. Це був справ
жній вечір інтернаціона
льної дружби, який за
лишив в серцях добрі
враження та приємніш
настрій.
Довго того дня луна
ли пісні і музика арабсь
кого народу, а наприкін
ці вечора студенти-політехніки запросили всіх
на дискотеку.

|

Л. ПИЛИПЕНКО

Нещодавно відбулось засідання профкому інсти
туту, на якому розглядались питання покращення
культурно-побутового виховання студентіві що жи
вуть в гуртожитках. В його роботі взяли участь за
ступник
проректора
по
адм і н і с т р а т и в н о господарській
роботі А. Л. Добровольський, ко
менданти гуртожитків, голови
студентських рад, В
результаті серйозного,
всебічного
обговорення
питання прийнята
постанову,
яка передбачає
ряд заходів по покращенню цієї ланки
роботи.
Гуртожиток —■
> це на п’ять років, що ми навчає
мося в інституті, наш дім. Тут ми
відпочиваємо
після напруженого учбового дня, тут
проводимо
своє дозвілля, готуємося до занять, І як важливо
навчитися не заважати
своїм сусідам по кімнаті,
поверху,
навчитися бережно
ставитися до
гро
мадського майна.
Побувайте, скажімо, у гуртожитку № 4. Здається
недавно він був новобудовою, в яку чимало
сил
вклали наші товариші-студенти.
Не так давно ми
отримали
ключі від кімнат, раділи
світлим по
верхам, чистоті. А тепер не так уже й радісно
стає на душі, коли пройдешся
по коридорах. В
багатьох місцях облуплена
штукатурка, лінолеум
відклеївся, місцями розірваний, крізь дірки видно
цементовану підлогу. На східцях висять звернен
ня не смітити, та на них ніхто не звертає уваги.
Свідчення тому —
недопалки в куточках,
сірни
кові коробки, зім яті папірці.
А наочність? Якщо на
перших
поверхах
вона
ще деінде зустрічається, то на верхніх
зовсім

16 квітня 1982 року.

□ к у т о ч о к ОФІЦІЙНИХ
ПОВІДОМЛЕНЬ

ПРАЦЮ ВАТИ

ЗЛАГОДЖЕНО
відсутня. Як мовиться, чим далі в ліс...
Тому гака велика увага
була приділена на за
сіданні
профкому підвищенню
відповідальності
кожного студента за свідоме виконання
правил
проживання
в гуртожитку. Членам
студентських
рад треба вести постійну роз’яснювальну
роботу,
серед студентів,
спрямовану на виховання соціа
лістичного ставлення до громадського добра, питання
про цоведінку злісних порушників розпорядку треба
виносити на комсомольські
збори груп, курсів,
факультетів,адже засудження їх вчинків товариша
ми, безумовно, вплине на самих зарозумілих.
На засіданні відзначалося^ що треба
підвищити
ефективність роботи
житлово-побутових комісій,
надати більшої уваги єдності дій громадських ор
ганізацій і адміністрації інституту.
Злагодженість дій значно покращить роботу.
М. БОБІН,
студент IV курсу РТФ.

□ ФОТОВІКНО □ ФОТОВІКНО □ ФОТОВІКНО

НОВІ

книги
Оптико-злект р о н н ьі е
методи изучения азрозолей. (С. П. Беляев, Н.
К. Никифорова, В. В.
Смирнов и Г. И. Щелчков). — М. Знергоиздат, 1981. — 232 с.
Книга
предназначена
для ИТР, занятьіх разработкой и применением
средств
нзмерительной
техники и автоматического контроля.
Ланге Ф. Г. Статистические аспектьі построения
измеритель н ьі х
ДОПОВІДАЧ ГОВОРИТЬ ЦІКАВІ РЕЧІ, АЛЕ З НИМ МОЖНА
систем. (Пер. с нем. —
ПОСПЕРЕЧАТИСЯ...
М.: Радно и связь, 1981.
— 168 с. (Статистическая
теория связи; вьіп. 16)
представниками
Куби, а літику Сполучених
Ш та
Книга расчитана
на
тому докладаємо всіх сил, тів щодо
нашої батьків
научньїх работников, ин*
щоб і вчитися
добре, і щини.
женеров, специализируюне пасти задніх у громадг
У ці квітневі дні молоді
щихся в області! построеському
житті:
беремо комуністи
Куби виступили
ния информационно-измеучасть у спортивних
зма з
ініціативою
провести
рнтельньїх систем.
ганнях,
художній
само двадцять ударних
неділь
Планирование
развидіяльності,
А
свідчення ників на честь
двадцяти
тия и зкспдуатации знеруспіху наших товаришів — річчя
Кубинської
спілки
госнстем. Переводьі п обконкурс патріотичної пісні, молоді. Ми ж
візьмемо
зор докладов Междунащо
недавно
відбувся у участь у Всесоюзному ко
родной конференцій по
міському Палаці культури муністичному
суботи ИІКу,
большим злектрическнм
Сьера присвяченому
112-й річ
З великими успіхами ку «Зоря». Студенти
системам
(СИГРЗ-78).
з дня
народження
бинський комсомол зустрів Бласса і Франціско Ернан- ниці
(Под ред В. А. Веникосамим
свій IV
з ’їзд. Цій моло дес визнані переможцями. В. І. Леніна, і тим
На Кубі, як і у Радян внесемо
ва. — М.:
Знергоздат,
свою частку у
діжній організації
випов
працюють справу зміцнення
198:1.—128 с.
нюється двадцять років. І ському Союзі,
могут
будівельнії за ності батьківщини
для нас, студентів з Куби, студентські
Жовтня
Сборник предназначен
році,
що навчаються у Вінниць гони. У минулому
для инженеров-злектри— оплоту миру в . усьому
приміром,
кошти,
заробле
кому
політехнічному,
це
ков, научних работников
св іті.
будзгагонівцями,
були
свято подвійне. Адже на ні
и
студентов.
скільки гостріше
сприй передані в фонд терито
МАРІЕЛА
ПАВО ДЕ
Зксимерньїе
лазери.
маються
події, коли
ти ріального
КОСТА.
ополчення,
що
(П. Хофф, Ч. Роудз, М.
студентка радіотехніч
вдалині від рідної
землі. створюється
на Кубі
у
Кросе и др. Перевод с
ного факультету.
Отож,
почуваємо
себе відповідь на агресивну поангл. — М.: Мир, 1981.
—246 с.
Монография написана
звичайно живі і вірні — про
□ ЦІ КАВО ЗНАТИ
них тепер всі говорять», — ведущими специалистачитаємо ми в кореспонден ми СІНА и предназначе
на для научньїх сотрудції актора М. С. Щепкіна
ников и аспирантов.
У щоденнику приятельки
Достоєвського, дочки відо 1 Пухов Г. В.,
Катков
125 років тому у серпне землі Щедріц має щирого мого
архітектора,
Є. А.
А. Ф. Обратимме модели.
вій КНИЖЦІ ОДНОГО З МОС прихильника» — така дум Штакеишнейдер є запис від і— М.: Наука, 1981 —
КОВСЬКИХ журналів
почали ка М. Г. Чернишевського 28 грудня 1856 р.: «Читаю 420 с.
друкуватися
«Губернські про творця «оповідань
з чий світ зайнятий «Русским
Книга посвящена теонариси» Салтнкова-ІЦедрі- простонародного життя».
вестником», де друкуються
рии и принципам
вина. До молодого сатирика
Поет Плещеєв присвячує «Губернські нариси» Щедполнения прямих и обприйшла слава. Його ім'я другу, з яким познайомив ріна. Його уже
ратньїх математинеских
ставлять
з’являється на
сторінках ся на революційних зібран вище за Гоголя».
преобразований и расчи
критичних статей, йому при нях у Петрашевського, вір
Тридцять три нариси скла тана на студентов, аспи
свячуються вірші, розмова шовані рядки:
ли окрему книгу, яка була рантов, инженеров.
ми про автора «Нарисів» на
присвячена Сергію Тимофі«Перед тобой лежит
повнені листи. «В кожній
йовичу Аксакову.
широкий путь,
порядній людині російської
А в Третьому відділенні
Прими же мой привет
молодий сатирик стає відо
негромкий,
Редактор
мим як «другий Іскандер».
но сердечньїй...».
Іскандер — псевд о н і м
В. ВІТКОВСЬКИЙ.
Н. РАБКІНА.
«Губернські нариси» надГерцена.

IV Л Д

П О М ІШ У
КУПИ

„Другий Іскандер"*
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х інженерні
■кадри

22 квітня — 112
років від дня на
родження вождя
світового проле
таріату Володи
мира І л л і ч а
Леніна

віт, а на смерть. Ось чому Леніна
Все життя товариш Ленін присвя
так ненавидять пригноблювачі усіх
тив одній меті — знищити повністю,
народів, — в його особі вони мають
в усіх проявах, навіть самих замас
противника, з яким не укладеш за
кованих і прихованих, рабство. Все,
спиною народу збитковий для народу
що допомагало, вело до знищення
договір. І не купиш ніякими прина
нерівності, поневолення, знаходило у
дами світу, бо він далекий від цих
Володимирі Іллічі самого
палкого
принад, ним володіла одна пристрасть
прибічника; все ж те, що зрощувало,
рееціло і неподільно—«Геть рабство!»
зміцнювало, захищало рабство,
мало
в ньому могутнього противника, — з
М. КАЛ І НІН.
рабством він вів бооотьбу не на жи* * *
нього красивих слів, нам не зобрази
€ люди, значення яких не осягнеш
ти, не окреслити те глибоке значен
словом...
ня, яке має його робота, яке має
Ось такою людиною не тільки для
його енергія, його проникливий розум
Росії, а й для всього світу, для всієї
для всього людства, не тільки для нас.
нашої планети є Володимир Ілліч. Я
О. ГОРЬКИЙ.
думаю, що скільки б не говорити про

| ЛЕНІНСЬКІ СТИПЕНДІАТИ

КРИЛА

ПЕРЕМОГИ

В. І. ЛЕНІНУ ВІД
БЕРНАРДА ШОУ
В особистій
бібліотеці
В, І. Леніна, що зберіга
ється в його робочому кабі
неті і квартирі в Кремлі, се
ред 10 тисяч друкованих
видань є книги, які явля
ють собою інтерес і безпе
речну цінність. їх
тільки
500. Вони складають розділ
«Дарчої літератури». В ньо
го увійшли не тільки книги,
але й альбоми, журнали,
які були надіслані В. І. Ле
ніну в дар. Часто надхсди
ли в кремлівську квартиру
книги-подарунки з-за рубе
жу.
Серед книг, подарованих
(зарубіжними авторами, >є
книга відомого англійсько
го драматурга-сатирика Бернарда Шоу «Назад до Мафусаїла», яку автор надіс

лав В. І. Леніну з таким
написом: «Леніну, єдиному
державному діячу Європи,
якому властивий
талант,
характер і знання, що від
повідають його посаді. 16
червня 1921 р. від Бернарда
Шоу».
Бернард Шоу не був осо
бисто знайомий з Володи
миром Іллічем, але з вели
кою повагою і неприхова
ним захопленням ставився
до самої особи вождя тру
дящих мас, вважав
його
єдиною у світі «людиною,
яка підноситься над іншими,
людиною, яку можна пос
тавити в один ряд лише з
небагатьма, але і в ряду
цих небагатьох Ленін на го
лову вищий за інших».

З перших же років, іс
нування Радянської держа
ви Бернард Шоу назвав се
бе її другом. Він активно
приєднався до руху «Руки
геть від Росії!», захищав
Жовтневу революцію в пре
сі, затаврував ганьбою тих,
хто розв’язав антирадянсь
ку кампанію в Англії, з зах
ватом говорив про історич
ну заслугу В. І. Леніна.
«Майбутнє, — заявив він,
— з Леніним, Ленін — ве
ликий розум і серце цього
століття».
«Я щасливий, — написав
англійський письменник в
редакцію «Известий» у 1924
році, — що у той час, як
британський уряд витратив
100 мільйонів фунтів стер
лінгів на фінансування во
рогів Леніна, я вітав його
тоді як найвидатнішого дер
жавного діяча Європи в на
писі на одній з моїх книг,
яку я надіслав Леніну».

□ ПРЕС-ЦЕНТР СУБОТНИКА □
В справжнє свято кому
ністичної праці перетворив
ся ленінський комуністичний
суботник у Вінницькому по
літехнічному інституті. Ро
боти велися злагоджено І
ритмічно. Викладачі і сту
денти дружньо працювали
на будівництві та впорядку
ванні території інституту.
На знімку нашого корес
пондента Олександра Суворова зафіксовано групу
політехніків в останній день
суботника — 17 квітня.

Л. ШЕСТАКОВА.

Дощ зірвався раптово
Власне, його чекали ще
зранку, коли важкі, свин
цеві хмари обложили не
бо. Але піднявся вітер, і
більшість учасників чем
піонату країни з багато
борства І ПО з
полег
шенням зітхнули. їм за
лишався останній вид —
крос. А бігти
мокрою
трасою набагато важче,
ніж звичайною. Та вітер
розігнати хмари не зміг.
Дощ з кожною хвилиною
посилювався. І барвисті
майки учасників
вмить
поприлипали до спини.
А події на трасі роз
гортались
драматично.
Всі ці дні збірні Росій
ської Федерації та Укра
їни йшли нога в ногу.
Остаточно долю першого
місця мав
визначити
крос. А тут ще цей ніко
му не потрібний дощ . Ва
лентина Ляндебургська
уважно стежила за дія
ми своїх подруг по збір
ній. Ось стартувала Іра
Костюченко. Легка атле
тика її улюблений вид.
Та й фізичні дані у неї
саме підходять до кросу.
Але волога земля
під
ступна. Тут не розжене
шся.
Всі члени команди зіб
ралися на фініші. А спор
тсменки уже наближа
ються до переможної
прямої. Важко їм дають
ся останні метри. Рап
том Ірина наважується
на ривок. Зібравши всі
сили, вона першою відчу
ває на грудях фінішну

стрічку і... потрапляє в
обійми друзів.
Ще відчуваючи підба
дьорливий потиск Ірининої руки, Валя вийшла на
старт. Дощ потихеньку
вщухав. Але це не ря
тувало становища
—
земля встигла розмок
нути.
Постріл
суддістартера ніби
штовх
нув
спину учасниць
забігу. Нині головне —
обрати правильну пози
цію. І витримати темп.
Перші десятки метрів на
диво даються легко . В о
но й зрозуміло: сили у
всіх є. Траса позначить
ся пізніше, коли підступ
на втома буде намага
тись пов'язати ноги, ко
ли бракуватиме легеням
кисню . І це буде не лише
перевіркою сил, а й ха
рактеру.
У Валентини Ляндебургської він є. Не кож
ний зможе сім років під
ряд відвідувати одну й
ту ж секцію. Особливо
-тоді, коли результати ні
як не зростають , і роз
чарований тренер уже об
минає тебе своєю у в а 
гою. Вона ж з третього
по десятий клас змогла
домогтися лише другого
розряду.
Пізніше, під час нав
чання в т е х н ік у м ів и 
пробувала свої сили у
багатоборстві ГПО. А ле
7оді ним не захопилась,
хоча й виконала норма
тив кандидата у майстри
спорту. її більш вабили
плавання,, баскетбол,

Лише коли поступила
до політехнічного інсти
туту на факультет авто
матики та обчислюваль
ної техніки, вона поста
вилась
до
комплексу
1 ПО
більш
серйозно.
Вже на третьому курсі
Валентину
зарахували
кандидатом до збірної
республіки. Потім
ось
цей чемпіонат країни.
Валя приїхала на ньо
го з чемпіонату СРСР з
морського багатоборства,
ое стала чемпіонкою в
командному заліку і впе
рше виконала норматив
майстра спЬрту. Ие всти
гли її, Ленінського сти
пендіата, привітати дру
зі в інституті з спортив
ним успіхом, як прийшов
виклик на
підготовчий
збір. За два тижні вона
не встигла перебудува
тись настільки, щоб роз
раховувати на нагороди.
Адже у морського бага
тоборства своя програма.
А ле очки, здобуті, тут,
на трасі, ідуть до коман
дної скарбниці.
Д о фінішу вже неда
леко. Гаряче пульсує жи
лка на скроні, вчащає
ться дихання . Спорт
сменки розтягнулися по
трасі, Валентина в числі
лідерів.
«ВпередІ» — наказала
собі Валентина, і вона
прискорює свій біг. Ось
недалеко вже й фініш.
Знайомі обличчя друзів.
Валентина відривається
від суперниць і першою
перетинає лінію фінішу.
А далі все немов уві сні.
Вона навіть не чула сло
ва судді-інформатора. А
вони були приємні.
— В забігу перемогла
Валентина Ляндебургсь
ка з команди України.
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Ленінські
уроки
На першому курсі відбу
лись Ленінські уроки, при
свячені 112-й річниці з дня
народження творця нашої
держави, вождя трудящих
всього світу В. І. Леніна.
Багато сил доклали вик

ладачі
кафедри
історії
КПРС, щоб уроки пройшли
на високому ідейно-теоретич
ному рівні, цікаво і змістов
но. Приміром, у групі ІАТ81, де викладачем історії
партії молодий
комуніст
Л. П. Громова, з бесідою
«Ленін — найлюдяніший із;
людей» виступила працівник
читального залу кафедр сус
пільних наук, ветеран праці,,
учасниця Великої
Вітчиз

няної війни 3. У. Постніхова. Вона також розпо
віла молоді про образ Ле
ніна у літературі, образо
творчому мистецтві, в кіно
і театрі, порадила, до яких
книг звернутися, щоб кра
ще узнати про життя і ді
яльність Володимира Ілліча.
Н. КЛИМЕНКЦ,
лаборант кафедри істо
рії КПРС.

2 стор.
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

т~* ЕРИТОРІЯ, закріпзакріп
1 лена за нашим ін□ НА ПОРУКИ? ПО РУКАХ!
статутом,5не
*
*
не така вже
й велика: про неї аж ні^ 0
•
•
як не скажеш, що оком
ш Ш
V 'V 1
« V
шш
в у
«ву
« « щ
не осягнути. І наші госЖШ ШЖ Ж Ш Ш ш Ш
ШШ Ж
П /Ш # " Т У # ШЩш+шЖ Ж
ті відзначають, що вона
~ Ш0
ІгтІ
що хорохоро
впорядкована, що
ше
ше пройтися
пройтися чистими,
СПІЛЬНИЙ РЕЙД ГАЗЕТИ, ^КОМСОМОЛЬСЬКОГО ПРОЖЕКТОРА»
рівними ялинковими аІЇЕ1
але
і ГО ЛО ВН О Ї ГРУПИ НАРОЛНОГО
КОНТРОЛЮ
ями, посидіти в тіні лип
ПШ 1 р у п и п А Р и д н ш О
КОНІ РУЛЮ
_ Звичайно, приєчи беріз.
^
>
,
мно це чути, але добрі І Г Щ І ш і
•*
*
Штк&.
хазяї повинні
повинні знати, де |
хазяї
є «вузькі місця» і працю
працю- &
^| |
сії *
>
вати над їх ліквідацією.
Колективу
інституту
ще немало
доведеться
попрацювати, щоб зро
бити територію нашого
інституту справді зраз
ково чистою. Гарно, зе
лено лише біля парад
ного входу, а зразу ж за
рогом, у дворі корпусу
№ 1, в око впадають ку
па будівельного каменю,
біля нього
невеличкий
ло будівельний матері хвилину від термінових
смітничок, який так і не
це, псує ненажерлива їрмога головної групи на
спромоглись
прибрати
жа. Зараз труби ще мо ал. Чому б, скажімо, не справ і подумати, як же
родного контролю і про
під час суботника. Отож,
/передави ^х ша будів зберегти чи розумно ви жектористів дати відпо
жна врятувати, але для
цього треба «здогадати ництво гуртожитку? Не користати будівельні ма відь, коли виявлені не
перший, навіть поверхо
вий огляд свідчить, що
ся» покласти їх під якийхай це краплина порів теріали, з якими їх під
доліки будуть усунуті,
не все у нас гаразд. Тому
няно із затратами
на
иебудь навіс. Адже мине
леглі поводяться, як з лишилась незадоволеною.
ми і пропонуємо, вам,
ще деякий час і їх до спорудження, та все ж
непотрібом.
Отож, як мовиться, «крик
шановні читачі, взяти за
кошти, витрачені на ви
ведеться викинути
на
у пустелі» не був почу
Народні контролери та
очно участь у спільному
дост а в к у,
смітник. От вам і еко робництво,
тий господарниками, зо
їх помічники—активісти
рейді головної групи на
номне, розумне
витра врешті , закупку блоків
«Комсомольського
про крема, проректором по
родного контролю
та
чання цінних будівельних
будуть використані
за
жектора» — чимало роб адміністративно - госпо
«Комсомольського
про
матеріалів, а головне — призначенням.
лять, щоб перекрити ка дарській роботі О. І.
жектора»,
подивитися
високоефективне!
секретарем
Це — господарство
нали втрат матеріальних Таранухою,
очима народних дозор
Поруч виситься, як
завгоспа В. М. Жирнова.
цінностей. Матеріали рей парторганізації адмініст
ців не на парадну сто
влучно висловився один
Безперечно, справ у ньо ду, проведеного нещо ративно - управлінського
рону, а, так би мовити,
із членів рейдової брига го багато, і вислів «кру давно цими громадськи апарату М. О. Синельнина інший бік медалі.
ди, пам’ятник безгоспо титься, як білка в коле ми організаціями, зда ком, партгрупоргом АХЧ
дарності — складені один сі» точно відповідає зов
Картина не милує око.
валося б, повинні нареш А. Л. Добровольським.
на одний залізобетонні
У дворі корпусу № 1
нішній стороні діяльно ті- звернути увагу
ке А можливо, вони зроби
ли вигляд, що до відо
просто неба лежать тру
блоки. Уже мабуть за сті господарника. Розумі рівних працівників АГЧ,
би, до того ж, не один
ма їх не дійшли заува
булись імена авторів цьо ємо, що'не менш зайняті
партійних працівників на
ження дозорців?!
рік. їх миють теплі вес
го «монумента», а гос і відповідальні працівни вказані
неподобс т в а,
Думати так у нас є
няні і холодні осінні до
подарники -ніяк не про ки адміністративно-гос Учасники рейду випустили
щі, вкривав ковдрою сні
торують до нього стеж подарчої частини. І все ж фотогазету, вона провн- підстави. Адже не впер
ше газета критикує ро
ку, щоб прибрати, або
гу зима, безжально роз
насмілимося запропону сіла на -видному місиі
а
жарює палюче лійгне сон
ще краще, пустити в ді вати їм відірватися на
майже два тижні, а ви боту господарників,
%
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ГП Е В Ш КІЛЬНІ
роки
*-Ц Аліса Некрасова дуже
захоплювалась математикою,
особливо алгеброю, мріяла
своє життя присвятити тон
ним наукам. Вона заздри
ла вчителям, котрі, буваючи
в піонерських таборах, пра
цювали там вожатими. М о
жливо, вчителькою краще

^

^

ша група на факультеті а в
томатики і обчислювальної
техніки — найдружніиіа. І
коли я запитала, з ким во
на найбільше дружить
в
їх групі, Аліса відповіла з
гордістю, що дружить
зі
всіма, що студентський ко
лектив у них дуже дружний.

в

Д РУЗ ІВ
стати, думала Аліса, але по
тім переконувала себе, що
не справиться з обов’язка
ми, не вистачить
терпін
ня виховувати підростаюче
покоління. Вирішила посту
пати у Вінницький політех
нічний інститут. В її атеста
ті булу лише одна четвірка
— з геометрії, а з усіх ін
ших предметів сяяли весе
ло п’ятірки, і тому, як ви
здогадалися, вона поступи
ла в інститут зразу ж, того
ж року, коли закінчила шко
лу. Аліса вчиться добре і
тепер лише четвірки і п'ятір
ки в неї. Та треба не тіль
ки добре вчитися, але
й
брати активну участь в гро
мадському житті. І Аліса
Некрасова саме така сту
дентка, котра не «біжить»
від громадських доручень.
За організаторські здіб
ності її вибрали в культ
масовий сектор, і вона
з
обов'язками
справляється.
Нещодавно брала участь в
«Гуморині-82». І коли по
літехніки зазнали поразки,
вона дуже засумувала.
Аліса вважає, що їх пер

К Р А ЇН І

Коли їх курс їздив в рад
госп с. Федорівки допома
гати збирати яблука, всім
було дуже весело. Студенти
першої групи знімали там
фільм і дуже було цікаво
петім, коли уже повернулись
у Вінницю, переглядати йо
го. Цікаво пройшов КВВ, в
радгоспі студенти випуска
ли веселі, жартівливі газети.
Група, в якій навчається
Аліса Некрасова, дуже ве
села, кожен тут намагаєть
ся чимось розвеселити один
одного. А студенти зібра
лись серед них талановиті.
Ось хоча б Володя Козлов.
Він добре вміє малювати, а
Ігор Федоров пише вірші, і
тому, коли треба написати
щось цікаве у
віршованій
формі або поздоровити імє
нинників з днем народжен
ня, то він разом з Алісою
Некрасовою складає тексти.
А Оксана Патлата дуже до
тепно дівчина. Вона
теж
вчиться на четвірки та п'я
тірки, як і Аліса. Всі вва
жають її якоюсь незвичай
ною, особливою
дівчиною.
Встигає Оксана займатися
й в танцювальному гуртку.
Як і Тоня Білик, вона вміє
добре грати на гітарі, так

що їм навіть деякі хлопці
заздрять. Оксана
здяжди
життєрадісна, чесна, вона не
вміє сумувати. А Олена Ко
валь вміє бути не
тільки
серйозною, але і веселою.
Аліса Некрасова
сказала,
що з Оленою їй завжди ці
каво: і разом повеселитися
можна і разом готуватися
до екзаменаційної сесії. А лі
са дружить не тільки з Оле
ною, але і з іншими. Така
говірка вона і славна дівчи
на, дуже життєрадісна.
В їхній групі, крім неї,
ще дванадцять дівчат і три
надцять хлопців, і вона з
усіма дружить. Вчиться в
їх групі Діма
Лостенко,
котрий завжди готує програ
ми для факультетської дис
котеки.
Він
задумливий,
мрійливий, добре розбирає
ться в техніці і радіоапара
турі, і тому його в групі на
зивають «царем магнітофо
нів».
«Коли комусь
потрібно
допомогти в навчанні, то
вариші роз’яснять по-друж
ньому», — говорить Аліса.
І вона дуже рада, що вчи
ться саме в цій групі, де
зібралися славні дівчата та
хлопці, котрі ніколи не ну
дьгують.
«Швидко летять студент
ські роки, — говорить А лі
са, — здається зовсім не
давно .ми вчились на пер
шому курсі, та скоро вже
будемо закінчувати третій
курс. А недавно ми вже кін
чили вивчати математику, і
так жаль.. Все життя хоті
лось би присвятити матема
тиці». Майбутня професія—
— інженер А лісі дуже подо
бається, і коли про, це го
ворити з нею, вона мрійли
во посміхається...

«За инж енерн ь їе кадрьі» — орган парткома, профком*,
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□ ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ □

а л іс а

вони ні пари з уст. Три
контролери
піднімали питання про
необхідність налагодити
в інституті роботу примусової вентиляції. І ні
на один із виступів
керівники АГЧ не відповіли Роботи, виявляє
ться, ще й не починалися,
тож дозволено буде СПИ.
тати у них: як ви, шановнІ товариші,
реагуете
ете на
на зауваження
зауваження народних контролерів та
виступи
агатотиоаж ки?
виступи ббагатотиражки?
Дивує і бездіяльність
комуністів, які працюють
у цьому підрозділі. Во
ни також крізь пальці
дивляться на «творчу»
працю товаришів Ж ир
нова, Яковишина, Могилевського. Отож і спра
ва не посувається з міс
ця.
Колектив нашого ін
ституту славиться доб
рими починаннями, зав
зяттям в роботі. Багато
сил доклали викладачі,
службовці і
студенти,
щоб рідний вуз був зраз
ковим. На перший пог
ляд, цього досягли. Але
це тільки на перший
погляд. Глибинний же
рейд дозорців
показав
не зовсім блискучу дру
гу сторону медалі.
Рейдова
бригада:
A. ТХОРІВСЬКИЙ,
— галова головної
групи народного кон
тролю, В. САЛИМОВСЬКИИ — го
лова сектору адміні
стративно - гос п одарської діяльності,
B. КЛИМЧУК — го
лова сектору еконо
мії і бережливості
М. БОБІК —студент
IV курсу РТФ.

ч! н.аР°Дн*

справах

Л. ПИЛИПЕНКО.

□ СПОСІБ ЖИТТЯ РАДЯНСЬКИЙ

Д ім — власний,
будова-громадська
Звичайний для сільської місцевості термін «інди
відуальний забудовник» втратив смисл у багатьох
селах Бершадського району. Тут набуває ©се бі
льшого ро&маху зведення
житла й інших приса
дибних споруд кооперативами забудовників.
Члени цих самодіяльних
товариств, об'єднавши
зусилля і ©становивши черговість, у вільний від
роботи час влаштовують суботники та недільники,
сходяться громадою до того чи іншого майбутньо
го новосела і в комплексі .виконують роботи. Як
засвідчує (Практика,
будівництво в такий спосіб
ведеться швидко, добротно й дешево.
В селі Джулинці кооперованими зусиллями зве
дено за минулий рік більше 10 добротних хат.
Його жителі спільною добровільною пращею бла
гоустроїли вулиці, створили квітники, зони відпо
чинку. Джулинці присвоєно звання «Село висо
кої культури, зразкового громадського
порядку
та високопродуктивної праці». Всього ж в районі
побудовано за рік 180 власних
будинків.
Свою діяльність кооперативи погоджують з прав
ліннями колгоспів та Радами народних депутатів,
які надають допомогу забудовникам
матеріалами,
«Новини Поділля».

НЕ ПОКЛ А ДАЮЧИСЬ НА БОГА
Вручаючи в руки
божі
долю своєї пастви, отці ка
толицької церкви, проте, не
мають наміру робити те ж
саме — з коштовностями,
що їм належать, зокрема з
творами мистецтва. Надто
вже байдужий
всевишній
до крадіжок, які почастіша
ли в музеях Ватікану, де
зберігається багато неоці
ненних шедеврів. Тому, хоч
бог усе бачить, церковники
звернулись за
допомогою

до сучасної техніки. В залах
картинних галерей встанов
лено сховані
телекамери,
змонтовано багато сигналь
них пристроїв, у тому чис
лі прилади інфрачервоного
випромінювання і лазерне
обладнання.
Тепер ченці, які чергують
біля контрольних пультів,
скаржаться, що, крім моли
тов,
вони вимушені зуб
рити формули з телемехані
ки і електроніки.

нові книги
Пакетьі
прикладних
гірограмм.
Методьі и
розработки. (Под ред
В. М. Матросова и О. Г.
Дивакова. — Новосибирск: Наука, 1981. —
223 с.
Книга
предетавляет
интерес для разработчиков прикладного программного обеспечения.
Пневматические
устройства и системи в машиностроении. Справочник (Под ред. Е. В.
Герца. — М.: Машиностроение, 1981. — 408 с.
Справочник
расчитан
на
инженеров, занимающихся проектированием
и зкеплуатацией
пневматических
приводов и систем управлення
Зффективность применения високомоментних
двигателей в стаїнкостроении. — М.: Машиностроение,
1981.—144
с.
(Злектроаїв ( т о м а т и к а
станков).
Книга
предназначена
для ИТР, занимающихся
проектированием и зке
плуатацией
станочньїх
злектроприводов.
Назарчук М. М., Панченко В. Н. Ограниченние
струи. — к.:
Наукова
думка, 1981—212 с.
Книга
предназначена
для научньїх и инженерно-технических работников, занимающихся разработкой и проектирова
нием струйньїх средств
циркуляции.

Редактор
В, ВІТКОВСЬКИЙ.

ком итета Л К С М У и р ентор ата Винницкого политехнического института.
видавництв , поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця,
вул. Київська, 4.

Адреса редакції 286021, м.Вінниця, Хмельницьке шосе,

133, телефон 4-61-57.

Умови, друк. арк. 0,48. Тираж 1500.

В ПЕРШОТРАВНЕМ, ДРУЗІ!
КОМУНІСТИ!

СЛАВА ВЕЛИКО
МУ

РАДЯНСЬКО

МУ НАРОДОВІ —

А ІН Ж Є П Є Р Н І

БУДЬТЕ В АВАН

кадри

БУДІВНИКОВІ
КОМУНІЗМУ,
ПОСЛІДОВНОМУ
БОРЦЕВІ ЗА МИР!

ГАРДІ

ВСЕНА

РОДНОЇ

БОРОТЬ

БИ ЗА ВИКОНАН
НЯ

ІСТОРИЧНИХ

РІШЕНЬ

XXVI

З ’ЇЗДУ КПРС!
(Із Закликів ЦК КПРС і

(Із Закликів ЦК КПРС

до 1 Травня 1982 року).

до 1 Травня 1982 року).

1

ТРАВНЯ

-

ДЕНЬ

МІЖНАРОДНОЇ

СОЛІДАРНОСТІ ТРУДЯЩИХ.

ПРИВІТАННЯ І

§^

Ф

Много и раньше,
наверное, знал

І

Весен чудесних наш край,
В тисячу раз стала краше
весна
Вместе с тобой, Первомай!
Лозунги мира, свободи,
труда
Висветил праздник везде.
Верю: в борьбе за них
будет тверда
з *
Воля всех честньїх людей
Мьі революции нашей
у
огнем
Свет зажигаем другим, »
Братским народам
надежду несе.
Гордим /гримером своим,
м.
Без солидарности
Славних побед
М и би достичь не смогли.
В день Первомая горячий
привеї
Шлем хлеборобам
советской земли.

^
^
^
^
^
^

Мір АБАР.

о

*

З буйним цвітінням садів і зелен
ню ланів приходить до нас Першо
травень. Праця і Мир — символи
свята, яке урочисто відзначає прогресивне людство світу.
Першотравень оглядає наші тру
дові звершення, надихає працюва
ти ще натхненіше, заповзятіше. На
ша праця — це відмінне навчання,
активна участь у важливих розроб-

л

а
^
^
^
^
$
$5
і§

ТРАВНЕВЕ СВЯТО

Світле свято — 1 Травня! В цей
день навіть сонце, світить я-скравіше, посмішок більшає, Віід того,
^ Що свято міжнародне!
V»
О С Ь як
ЯіК
Ж
ГЯЛ У Є
ПТУГ
Ось
згадує
про
сімнадцяті
роковини Першотравня
Климент
Ц Єфремович ВороніЩІОВ.
^
«Люди прийшли до заводу свят
^ ково одягнені, з червоними прапо
рами. На .площі біля заводу (Від
бувся великий мітинг, на якому
виступили наші партійні оратори.
к Ще зранку міісто побачило на са
мій високій заводській трубі вели
чезне червоне полотнище. Партій
ний комітет не давіаїв нікому зав
дання встановити цей прапор. Це
зробив по своїй ініціативі хтось
із молоді. Робітники з гордістю
показували один одному на пра
пор, що майорів, як заклик до
боротьби, а у ворогів революції
воно викликало
пе
^ ш/ліі
ошиї'Иййлц розгубленість
ри-З'їушіешість і не-

реполох. Міські власті віддали поліції наказ покінчити з цим «неподобством». Але це виявилось не
так то їй .просто: ніхто з робітників не хотів лізти на трубу і з німати червоний прапор. Тоді заводський пристав став вимагати цього
від городових, пропонуючи досить
велику
Однак І по. . . суму грошей.
.
ліцейські не
хотіли
ризикувати:
адже кожен з них твердо знав,
що робітники ніколи не простять
цієї підлості і рано чи пізно доведеться відповідати за неї перед
народом...
Прапор
продовжував майоріти
над Луганськом.
З тих пір в день 1 Травня трудящі виходять «а вулиці з яскравими транспорантами, під кумачевими прапорами, заявляють про
івиш
свою солідарність .,..

^
^
^
І
^
^
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НАПЕРЕДОДНІ СВЯТА

ЗЯРЯСПІ
Першотравень!
Разом з усім радянським
народом вийдуть на святко
ву демонстрацію вранці 1
Травня студенти, викладачі,
співробітники нашого інсти
туту.
Широкою колоною
пройдуть вони прикрашени
ми вулицями міста.
Червоні банти на грудях,
гвоздики, щасливі посмішки.
Над колоною заполуім'яніють транопоранти з написа
ми «Хай живе Комуністич
на партія Радянського Со
юзу», «Рішення XXVI з'їзду
КПРС — в життя», «Хай
живе нерушима
єдність
партії і народу!» Студенти
понесуть, плакати, портре
ти вождів проле т а р і а
ту: Маркса, Енгельса, Ле
ніна, членів Політбюро ЦК
КПРС.
В святковій колоні кро
куватимуть студенти і ви
кладачі восьми факультетів
інституту, де
навчаються
студенти з дванадцяти спе
ціальностей. Всього 7,5 ти
сяч студентів, з них 4,5 ти
сячі стаціонару і 3 тисячі

ках для народнога
господарства
науковців і студентів
З наступаючим святом весни,- ,д0:
.рогі юнаки і дівчата,. викладачі
ачі і
співробітники інституту! Щастя вам,
міцного —
здоров’я,
нових успіхів ^у
г --- ,
——навчанніі і в науковій праці, на благо нашої
ої любимої Батьківщини!
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ,
МІСЦЕВКОМ,
КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

заочної і вечірньої

форми

навчання.
Навчання і виховання ве
дуть 500 викладачів, з них
200 мають вчені звання і
ступені. Серед ведучих; педа
гогів і вчених — ректор інститу заслужений діяч нау
ки УРСР, .професор Кузш
мін Іва,н Васильович, профе
сор Карпов Юхим Авдіиов ич, Ос адч ук Вол од имир
Степанович,
Друкований
Михайло Федорович, Пономарчук Анатолій Федосієвич, Стахов Олексій Петро
вич, доценти Налбандян Д а
вид
Беглярович, Волков
Юрій Іванович, Тхорівський
Адольф Максимович, Бондар
Василь Іванович та інші.
В колоні Вінницького по
літехнічного інституту ве
дучі вчені: ректор, доктор
технічних наук, професор
І. В. Кузьмін, який очолює
школу по створенню авто
матизованих
систежм уп
равління, підготував більше
80 кандидатів і 30 докторів
наук, надрукував більше 200

наукових праць — такий
його особистий вклад в під
готовку .наукових кадрів і
розвиток науки.
Доктор технічних наук,
професор О. П. Стахов —
кращий винахідник інститу
ту, автор більше 50 автор
ських свідоцтв, ряд винахо
дів патентується в соціаліс
тичних і розвинутих капіта
лістичних
країнах.
Вже
одержано 27 патентів.
Урочисто крокуватимуть у
святковій колоні студенти відмінники. В інституті 59і
студент, які навчаються на
«відмінно», з них п'ять ле
нінських стипендіатів. Це
Луковніков Сергій — секре
тар комсомольського бюро
енергетичного факультету,
Ляндебурська Валентина —
секретар
комсомольського
бюро курсу та інші.
Студенти політехніки бе
руть активну участь в гро
мадсько-політичному житті
країни. Всі вони пройшли
школу трудового вихован
ня і політичного, загартуван
ня. Ними побудовано народ
но-господарських об'єктів на
суму в мільйони карбован
ців.
*
Серед учасників демонст
рації кращі спортсмени ін
ституту — Ляндебурська
Валентина, кандидат в май
стри спорту* чемпіонка СРСР
по морському багатоборст
ву, призер УРСР по Ш О,
Власкж Генадій — канди

дат в майстри спорту по
легкій атлетиці, Хутієв Юнус
— майстер спорту гіхз бо
ротьбі дзю-до,
Панкеєв
Анатолій — майстер спорту
ПО( стрільбі з луку, член сту
дентської збірної СРСР.
Студенти інституту актив
но. займаються художньою
самодіяльнінстю.
Успішно
працюють гуртки: народно
го танцю, вокально-інстру
ментальний, хор, драматич
ний, духовий оркестр та ін
ші, в яких активну участь
беруть 420 студентів. Серед
кращих учасників художньої
самодіяльності можна на
звати Ірину Гайду,, Сьєру
Блассу та багатьох інших.
Самодіяльні артисти неод
норазово добивалися знач
них успіхів на міській і об
ласний сцені, займали при
зові місця. Колектив худож
ньої самодіяльності став ла
уреатом фестивалю само
діяльних мистецтв міста.
В святковій колоні демон
странтів пройдуть виклада
чі, співробітники, інженери,
робітники інституту і СКБТ
«Модуль», які своєю напо
легливою пр ацею в носять
гідний вклад в здобутки
нашої країни, в успішне ви
конання величних накрес
лень історичного XXVI з'їз
ду КПРС.
В. ОСІПЧУК,
наш кор.

2 стор.
20 ЧЕРВНЯ -

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» ш т ш ш ш т т т т т ш т т ш т т т т т т 30 квітня 1982 року.
ДЕНЬ ВИБОРІВ ДО МІСЦЕВИХ
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

РАД

ЗУСТРІТИ
У ВСЕОЗБРОЄННІ
20 червня 1982 року ра
дянські ЛЮДИ у 'СВЯТКОВІЙ,
урочистій обстановці відда
дуть свої голоси за канди
датів у місцеві Ради народ
них депутатів — кращих
представників
робітничого
класу, колгоспного селянст
ва радянської інтелігенції.
Всюди в нашій країні йде
висування кандидатів в де
путати. Своїми обранцями
народ називає кращих тру*
дівників і громадських дія
чів. Так, кандидатом в де*
путати обласної Ради на
родних депутатів по ЗС ви
борчому
округу колектив
Вінницького політехнічного
інституту назвав ректора ін
ституту професора, докто
ра технічних наук, лауреа

та Державної премії УРСР,
в галузі науки і техніки
II В. Кузьміна. Йде вису
вання кандидатів в депута
ти також У міську І район
ну Ради,
В нашому інституті утвоно чотири виборчих дільниць:
в учбовому корпусі № 2,
в другому, третьому, чет
вертому гуртожитках, уч
бовому корпусі інженернобудівельного
факультету,
Активно ведеться робота
з виборцями — в агітпунк
тах виборчих дільниць мож
на послухати лекцію, відві
дати бесіду, вечір запитань
і відповідей. Активісти роз
почали випуск стінної га
зети «Голос виборця». Мо
лодь, що візьме участь у

виборах вперше, може ов/
найом йтися на агітпунктах
з системою проведення ви
борів в СРСР, одержати
відповідь на будь-яке питан
ня, пов'язане з виборчою
системою нашої країни.
Агітатори уже приступили
до складання списків ви
борців. Отож, підготовка до
цієї важливої політичної
кампанії — виборів розгор
нута широко, і можна з
впевненістю сказати, що
колектив нашого інституту
зустріне день 20 червня у
всеозброєнь
Р. УРЛАПОВА,
доцент кафедри науко
вого комунізму, зав.
агітпунктом
виборчої
дільниці № 50.

ДО 60-РІЧЧЯ СРСР
Цими днями редакція
нашою газети отримала
листа з далекого Казах
стану, від вчительки Раїси Курмашевої.
Вона
повідомляла, що на пер
шому курсі ІБФ навчає
ться її подруга
Надія
Титаренко, активна ав
торка нашої газети. Дру
гого травня у Наді день
народження, і Раїса про
сить побажати їй успіхів
у навчанні, щастя, а її
мамі — мирного неба.
Редакція газети «За
інженерні кадри» приєд
нується до побажань Раїси Курмашевої.
...З Раїсою я познайоми
лася в серпні 1980 року в
Москві
Було
холодно.
Йшли дощі. На Ленінських
горах дув пронизливий осін
ній вітер. В небі по-осінньо
му висли важкі темні хма
ри.
Ми поступали до Москов
ського державного універ
ситету на юридичний фа
культет.
...В кімнаті гуртожитку
Філіалу Будинку Студента
нас четверо: Рая Курмашева з далекого Казахстану,
русява білоруска Свєта, дру

«К уди б не завели
нас дороги»...
гокурсниця Таня Козлова з
Орла І я, з України. Як зас
піває Рая — пісня за душу
бере, тепліше стає в кімна
ті. Сядемо кругом неї, спі
ваємо.
...Раїса рано залишила
ся без матері. Виховувалася
в школі-інтернаті. Всі тур
боти про малолітнього бра
тика,хвору бабусю і батька-тракториста лягли на її
плечі. По вихідним дням,
приїжджаючи додому, до
помагала сім'ї.
Школу закінчила із зо
лотою медаллю. Навчаючись
у десятому класі, одночас
но, як і я, вчилася заочно
на підготовчих курсах МДУ.
Стати юристом — давня Раїсина мрія. Бути справедли
вим, чесним, самовідданим,
принциповим і вимагати цьо
го від інших — справжня
мета життя, як говорила
Рая. Вирішила твердо: стати
на охороні радянського пра
вопорядку.

Десь через півроку захво
рів батько. Довелося Раї
стати заочницею юридичного
інституту, залишити Моск
ву.
Повернувшись до рідно
го села, пішла вчителювати.
Я ніколи не була в Каза
хстані. Але з Раїних листів,
з її оповідань, про їх край
при коротких зустрічах я
бачу далекий, загублений у
безкрайому казахському сте
пу радгосп
Узун—Булак,
що дрімає в передраковій
тиші Попереду
напруже
ний трудовий день. Багато
турбот у трударів: погрібно
підготуватися до сівби, від
ремонтувати машини, щоб
в строк провести весняну
компанію.
Читаючи її лист, бачу про
топтану до школи стежку,
Поспішають учні. Сьогодні
вони занадто жваві, бо зби
раються виступити з пісня

Щодня ми з радістю бе
ремо до рук свіжі газети,
сподіваємося почи т а т и
щось
цікаве,
Уявімо, з
якою радістю читали газе
ту
«Правда»
робітники
«Петербурга, коли отри
мали перший
номер цієї
газети 5 травня 1912 року.
Вона стала виходити кож
ного дня,
викликаючи в
робітників святковий на
стрій.
Перший номер га
зети зверстали до трьох го
дин ночі, а на вулиці в
цей час чекали робітники,
котрі прийшли за нею ще
з вечора...
Коли перший номер по
трапив в Париж до більшовиків-емігрантів,
які з
нетерпінням його
чекали
Володимир
Ілліч
Ленін
сказав: «Це наш прапор...»
За те, що газета несла
читачам правду, згуртову
вала робітників, царський
уряд невдовзі заборонив її
видавати.
Тільки 5 травня 1917 ро
ку «Правда» вийшла знов.
Ще вісім разів закривали

ми перед трудівниками рад
госпу. В цьому немала зас
луга їх класного керівника
Раїси Курмашевої.
Копітка робота вчителя.
Викладає вона німецьку мо
ву старших класах.
Але
знаходить час виступати з
лекціями в радгоспі.
Листи її до мене спов
нені м'яким гумором, тепло
тою. А як чудово вона опи
сує свій край1 Як цвітуть
маки та тюльпани у степу
весною. Як радіє вона, коли
радгосп цього року став ба
гатшим. Цієї весни значно
збільшилося поголів'я мо
лодняка овець.
Чудова людина Рая. По
дорозі в Москву або назад
після сесії вона заїздить до
мене. Ці теплі короткі зуст
річі ми називаємо святом.
На аеродромі перед злітною
смугою, розлучаючись, хо
четься плакати. А вона, оп
тимістка, намагається роз
веселити, і завжди: «Давай
споєм!» А закінчується наша
зустріч словами: «Дружити
все життя, куди б не заве
ли нас дороги
Н. ТИТАРЕНКО,
студентка.
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І ЦІКАВИЙ ВИД
І СПОРТУ
Спортивне орієнтуван
ня — це
пересування
по місцевості з допомо
гою карти і компаса. Во
но
однаковій мірі під
ходить для
молодих і
літніх, для чоловіків і жі
нок.
Орієнтування доситьтаки молодий вид спор
ту. В нашій країні во
но зародилося на
по
чатку 60-х років і швид
ко перетворилося в ма
совий вид спорту. Тра
диційними стали масові
популярні змагання, які
збирають тисячі
учас
ників. Це впершу чергу
«Приз
телебачення» в
Москві, «Четвер орієн
тування» в Естонії, «Бі
лі ночі» в Ленінграді.
Враховуючи
зроста
ючу популярність цього
виду спорту і перспек
тиви введення його до
програми
олімпійських
ігр, Комітет по фізичній
культурі та спорту при

Раді
Міністрів Радян
ського Союзу минулого
року видав наказ «Про
дальший розвиток спор
тивного
орієнтування,
в країні». Створена Все
союзна федерація спор
тивного
орієнтування,
республіканські, крайові,
обласні і міські федера
ції.
Цього року в нашому
інституті
створюється
секція спортивного орі
єнтування.
Бажаючих
займатися цим
захоп
люючим видом спорту
просимо
вступати
в
ряди членів секції спор
тивного
орієнтування.
Змагання по орієнтуван
ню мають важливе зна
чення. Вони включені в
нормативи комплекса.
ГПО по туризму, а в
безсніжних районах ви
користовуються при за
ліку норм замість лиж
них гонок.%
В найближчі дні від
будеться першість Він-

ницького політехнічного
інституту з спортивного
орієнтування,
присвя
чена 60-річчю утворен
ня СРСР. Змагання бу
дуть проходити в райо
ні лісового масиву «Ви
шенька». До змагань
допускаються всі бажа
ючі студенти, а також
викладачі і співробітни
ки інституту. Перемож
ці змагання
візьмуть
участь
у спартакіаді
вузів Радянського Сою
зу по спортивному орі
єнтуванню,
що відбу-

о
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„НАШ П Р А П О Р '
газету, а вона, як Фенікс,
вставала з попелу...
В газеті співробітничали
Д. Бєдний, О.
Горький,
Н. Крупська, Я. Свердлов
та багато інших таланови
тих публіцистів.
Відтоді 5 травня — день
заснування газети «Прав
да» — День
Радянської
Преси.
Л. ПИЛИПЕНКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ:
За кілька днів
—
День
преси. Редколегія газети щи
ро вітає зі святом
наших
активних дописувачів, гро
мадських кореспондентів:
М. Бобіна, студента чет

вертого курсу РТФ
А. Тхорі вського,
голову
головної групи
народного
контролю.
Л. Пилипенко, студентку.

H. Титаренко,
студентку
першого курсу ІБФ.
Г .Скорюкова,
працівни
ка інституту, фотокореспон
дента.
О. Суворова, студента, фо
токореспондента.
В. Ковальчука,
голову
профкому.
Є. Марченка, працівника
інституту.
O. Мудрого, секретаря ко
мітету ЛКСМ.
Ю. Шмитька, працівника
СКТБ «Модуль».
Я. Кулика, зав. кафедрою
фізвиховання.
P. Урланову, працівницю
інституту.
I. В. Кузьміна, ректора ін
ституту, Ю. Ф. Ланова, гене
рального директора вироб
ничого об'єднання «Термі
нал», М. Р. Вальдмана, до
цента.
В. Ковальського, старшо
го викладача та інших ав
торів.

НОВІ КНИГИ
Автомобильньїй и городской транспорт. Т. 9.
АСУ движением ГПТ. —
М.: ВИНИТИ, 1982. —
104 с. 1 зкз.
Значение книги Л. И.
Брежнєва
«Воспоминания» для дальнейшего
совершенств о в а н и я
идейно-политического и
нравственного веспитания трудящихся. — К.:
Политиздат,
1982. —
77 с. 9 зкз.

Коломийченко И.
Торжество
ленинских
идей о
социалистическом
соревновании. —
К.: Вища школа, 1982.
— 190 с. 2 зкз.
Кувмрков
П. П. и
др.
Унифицированние
монтажньїе плати. —
М.: Радно и связь, 1982.
— 102 с. 2 зкз.

Негойцз К. Применение теории систем к
проблемам управлення.
Иванов В. А., Фель- Перевод с английского.
дин И. В. Теория опти
мальних систем авото- — М.: Мир,
198.1. —
матического управлення. 183 с. З зкз.
Учебное
пособие для
студентов вузов по спеПрибори для научних
циальности АТ. — М. исследований:
Номен
Недра,
1981. — 324 с. клатурний каталог. —
2 зкз.
М.: ЦНИИТЗИ приборостроения,
1981.
—
Кини Р. Л., Райфа 176 с. 1 зкз.
X. Принятие
решений
при многих
критериях
Радиоизмерительн м е
предпочтения и замеще- прибори. 1981. Каталог ния. Перевод с англий- проспект. — М.: Зкос,
ского. — М.:Радно
и 1981. — 234 с. 1 зкз.
связь,
1981. — 556 с.
5 зкз.
Сетевме графики в
планировании.
Учебное
Моделирование и оп- пособие для студентов
тимизация сло ж н ьі х машиностроител ь н м х
систем управлення. — специальностей
вузов.
М.: Наука, 1981. — М.:
Вьісшая
школа,
270 с. 4 зкз.
1981. — 160 с. 10 зкз.

деться в місті Тарту.
Сподіваємося, дальше
проведення поді б н и х
змагань послужать бла
городній справі пропа
ганди фізичної культу
ри і спорту,^ а також
популяризації спортив
ного орієнтування як
виду спорту і як виду
масового відпочинку.

Надежность знегретических
електромашин.
Сборник научньїх трудов. — К.: Наукова
думка,
1981. — 180 с.
2 зкз.

ОЛЕГ
ДУШКО,
член секції спортив
ного
орієнтування
Вінницького
полі
технічного інституту.

Поверхностньїе акустические волньї.
Пере
вод с английского. —
М.:
Мир,
1981.
—
390 с. 1 зкз.
Дроздов Е. А. и др.
Злектронно-вмч и с л ительнне
машиньї Единой системи. — М.: Машиностроение, 1981. —
646 с. 10 зкз.
Емельянов
Г.
А.,
Шварцман В. О. Пере
дача
дискретной
информации. — М.: Радно
и связь, 1982. — 240 с.,
ил. 2 зкз.

Заспівав би щось цікаве.
Художник І. Уварова.

ДЕНЬ ПРЕСИ

Тейер. Т., Липов М.,
Нельсон 3. Надежность
програмного
обеспечения. —М.: Мир,
1981.
— 323 с. 4 зкз.
Техническая
тика. Итоги
техники. Т. 8,
М.: ВИНИТИ,
360 с. 1 зкз.

Харрисон Д. Организация работи секретаря
учреждения:
Пер.
с
англ. — М.: Зкономика, 1982. — 128 с. 1 зкз.
Шерстяников В. А.
Колнин В. М. Гидродинамическое моделирова
ние рабочего процесса
ЖРД на режимах запуска. — М.: Машиностроение, 1981. — 86 с.
2 зкз.

Кацнельсон
А.
А.,
Справочно-би б л иЯстребов Л. И.
Псевографический
отдел.
допотенциальная теория _
кристалических
струк- її
тур. — МГУ, 1981. — 11
Редактор
191 с. 2 зкз.
II

В. ВІТКОВСЬКИЙ.
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ЗІ СВЯТОМ ПЕРЕМОГИ!
ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ І

СЛАВНІ
ВЕТЕ
РАНИ!
НАСТАВ
НИКИ
МОЛОДІ!
ВИХОВУЙТЕ МО
ЛОДЕ ПОКОЛІН
НЯ НА РЕВОЛЮ
ЦІЙНИХ,
БОЙО
ВИХ 1 ТРУДОВИХ
ТРАДИЦІЯХ
КО
МУНІСТ И Ч Н О І
ПАРТІЇ, РАДЯНСЬ
КОГО НАРОДУ!
Із закликів ЦК
КПРС до 1 Трав
ня 1982 року

А ІПЖ ЄНЄРПІ
Газета видається

з лютого 1981 року.

9 ТРАВНЯ - СВЯТО ПЕРЕМОГИ
РАДЯНСЬКОГО
ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ 1941 —1945 РОКІВ

Р О С Т И
П А Т Р ІО Т А М И
Світлий небокрай 22 черв
ня 1941 року.вкрила чорна
хмара — фашистська Ні
меччина, віроломно розір
вавши пакт про ненапад і
без оголошення війни кину
ла свої полчища на тери
торію Радянського Союзу
на величезному фронті від
Білого до 'Чорного
моря.
В найтяжчі для країни
дні Ленінський
комсомол
був бойовим помічником Ко
муністичної партії в органі
зації відсічі загарбникам,
які прагнули знищити най
більше завоювання нашого
народу — соціалістичний
лад, перетворити б а г атонаціональний радянський
народ на рабів, застосувати
на практиці возведений фа
шистами в ранг державної
політики геноцид
щодо
слов’янських націй. Зразу
ж після початку війни ЦК
ВЛКСМ прийняв постанову
в якій говорилося: «В зв’яз
ку з віроломним, розбійним
нападом німецьких фаши
стів на нашу країну ЦК
ВЛКСМ вимагає від всіх
комсомольських організацій
посиленої пильності,
дис
ципліни, організованості. ЦК
ВЛКСМ вимагає, щоб ко
жен комсомолець був гото
вий із зброєю в руках би
тися проти нападаючого,
зарозумілого ворога, за Б а
тьківщину, за честь, за сво
боду».
Золота
година миру!
Хто
пам’ятає
тебе, 9
травня
1945
року,
день,
якому
судилося
повернути весну наро
дам в її святкових ша
тах з буйного
біло-ро
жевого
цвіту
вишень,
ясної
блакиті
неба ї
Тонкого павутиння лас
кавих сонячних
проме
нів! Все співає,
дзве
нить... Перемога!
Радянські люди пода
рували світові мир. Про
двох солдатів
Великої
Вітчизняної
піде
моя
розповідь.
Завідуючий
виробничою
практикою
полковник
запа
су
Іван
Тимофійович Корольов і учбо
вий
майстер,
капітан
Володимир Якович С у 
мін — ветерани Вели
кої
Вітчизняної
війни.
І. Т. Корольов — ви
ходець з
простої сім ’ї
хлібороба. Ще з дитин
ства покохав рідну зем 
лю за її щ едрість, теп
лоту, красу. Зем ля на
вчила його працювати і
цінити працю інших лю 

Сотні тисяч юнаків і дів
чат свято виконали вимогу
партії і комсомолу — безст
рашно билися на фронтах
Великої Вітчизняної, багато
з них внесли свою частку у
наближення Перемоги.
Численний колектив на
шого інституту вітає з Днем
Перемоги у Великій Вітчиз
няній ветеранів війни і Ра
дянських Збройних Сил, зи
чить їм здоров’я, творчої
праці на благо нашої Віт
чизни. Комсомольцями зус
тріли вони війну, двадцяти
річними заглянули в
очі
смерті, хлопцями, які- тіль
ки-но розпочинали
жити,
прийняли на себе команду
ротами, батальйонами, пол
ками, щоб квітучого, ж да
ного травня 1945 увійти в
повержений Берлін і вста
новити переможний Черво
ний прапор над рейхстагом,
щоб пронести над
Євро
пою наш стяг Свободи, Ми
ру, Життя.
Ми не зможемо сьогодні
назвати імена всіх наших
шанованих колег, які бра
ли участь у боях з фашиз
мом, — назвемо окремих з
них. Це — М. В. Архипов,
В. Я. Сумін, І. Т. Корольов,
В. М. Говоров, 3. І. Постнікова, Б. С. Бугорський, Р. Я.
Кігель, М. А.
Булгаков,
Д. Б. Налбандян та багато
інших. Вони
нагороджені

бойовими орденами і меда
лями, зараз ведуть активну
роботу по вихованню моло
ді.
Не брав участі у бойо
вих операціях викладач ка
федри історії партії Воло
димир Сазонович Буличов.
Та ми, молоді, повинні низь-,
і.о вклонитися йому, бага
тьом таким, як він. П’ятнад
цятирічним юнаком він по
три—чотири зміни простою
вав за токарним верстатом
виточуючи снаряди. Цілком
можливо, що один із сна
рядів, зроблених
руками
Володі Буличова руйнував
стіни ненависного народам
світу фашистського
рейх
стаги. Праця на заводі —
це був його бій з фашиста
ми і Володя так же свято
виконував свій обов’язок,
як його старший брат на
фронті, повний кавалер ор
денів Слави.
Минули десятиріччя, про
йдуть віки, але подвиг на
роду у Великій Вітчизняній
війні назавжди збережеть
ся в серцях нинішніх і при
йдешніх поколінь. Країна
наша висунула сотні тисяч
героїв, і нехай вони не ма
ють найвищих нагород, най
більшою відзнакою їх под
вигу є вдячність молодих
поколінь, наслідування юна
ками і дівчатами священних
традицій нашого
народу.
Це — люди беззавітної лю
бові до своєї Батьківщини,
що пізнали радість вільної
праці, щастя нового життя.
Це — бійці безприкладної
мужності, яких
виховала
Комуністична партія.

У ВЕЛИКІЙ

.....Я УБИТ
ПОДО
РЖЕВОМ"
...Я у бат подо Ржевом,
Тот еще под Москвой.
Где-то воиньі, где ви,
Кто остался живой?
В городах миллионних,
В селах, дома в семье?
В боевьіх гарнізонах
На нашей земле?
Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу...
Я вам жить завещаю, —Что я больиле могу?
Завещаю в той жизни
Вам счастливьіми бить
И родимой отчизне
С честью дальше служить.
Горевать — горделиво,
Не клонясь головой,
Ликовать—не хвастливо
В час поведи самой.
И беречь ее свято,
Братья, счастье своє —
В память воина-брата,
Что погиб за нее...
Александр
ТВАРДОВСЬКИЙ.

Давно відгриміли бої. На обпа
леній землі виросла молода трава,
ростуть діти, внуки... Мир у нас!
Але нема-нема,
та й заболять у
ветеранів рани — гіркий спомин
про пережите. Багато про що на
гадують вони, як і нагороди...
В нашому інституті
працюють
багато ветеранів Великої Вітчиз
няної війни, вони ведуть активну
військово - патріотичну пропаганду
серед молоді. Вони — гордість на

□ ПРО ТИХ, ХТО ПОРУЧ

СЛАВА СОЛДАТСЬКА
дей. В 40-х роках закін
чив школу,
рік виклащ дав у неповній серед
ній школі.
Зі Я. Сумін
виріс в
сім ’ї вчителя. Дуж е лю 
бив читати. З раннього
віку цікавився історією ,
літературою ,
природ
ничими науками.
А ле не знали ці мо
лоді , повні сил юнаки,
що важким випробуван
ням для всього нашого
народу і для
них зо 
крема буде Велика Віт
чизняна війна. Грізною
стіною стали проти во
рога сини і дочки на
шої Батьківщини.
У 1941 році
19-річного
Ваню Корольова
призвали до лав Радян
ської А р м ії. Того ж ро
ку став курсантом ар
тилерійського
військо
вого училища, а ЗО чер
вня 1942 року був від

Із закликів ЦК
КПРС до 1 Трав
ня 1982 року

П’ятниця, 7 травня 1982 року

НАРОДУ

правлений
на
фронт.
Визволяв
Ю хнов М ос
ковської області, Кіров,
Вязьму,
Орш у,
Яро
славль. Пройшов з бо
ями Литвою.
Під час
війни був нагороджений
орденом «Червона З ір 
ка»,
2 медалями «За
відвагу», «За бойові за
слуги».
18-річний Володя С у 
мін,
учень
середньої
школи, в лю тому 1943
року був
направлений
у шестимісячну
школу
авіаційних
спеціалістів.
У жовтні цього ж року
пішов на фронт. Почав
фронтовий
шлях
із
С м оленської
області.
Брав участь у звільнен
ні Б ілорусії,
Прибалти
ки.
Нагороджений м е
далями «За бойові за
слуги», «За визволення
Кенігсберга», «За пере
могу над Німеччиною».

ЖЕНЬ! ХАЙ МІЦ
НІЄ СОЮЗ НАУ
КИ 1 ВИРОБНИ
ЦТВА!
СЛАВА РАДЯН
СЬКІЙ НАУЦІ!

ОРГАН ПАРТКОМУ, ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз
на тиждень.

РАДЯНСЬКІ
ВЧЕНІ!
ПІДВИ
ЩУЙТЕ ЕФЕКТИВ
НІСТЬ
ДОСЛІД

історична м ісія випа
ла на долю радянських
людей
в
солдатських
шинелях.
Вони
несли
найдорожче — волю і
мир народам світу. З у 
стрів Іван Тимофійович
9 травня у Прибалтиці,
в Курляндії, а Володи
мир
Якович — у при
балтійському місті Шауляє. В цей день воїни
салютували
перемозі,
люди зі
сльозами на
очах, з квітами зустр і
чали своїх
визволите
лів . Це було свято із
свят,
які знали люди.
Це велике
торжество
перемоги над чорними
силами
ф аш изм у.
У
страшенні лихоліття вій
ни,
у
кровопролитній
битві проти
ф аш истсь
кої Німеччини радянсь
кі люди проявили чу
деса
мужності і геро
їзм у на ф ронті і в ти

шого вузу. В День Перемоги ве
терани одягнуть бойові нагороди,
багато з них зустрінуться з пред
ставниками повоєнного
покоління,
розповідатимуть про ті незабутні
роки...
Щастя й здоров’я вам, дорогі на
ші ветерани! Довгих літ на благо
нашої Вітчизни!
ПАРТКОМ,
РЕКТОРАТ, МІС
ЦЕВКОМ, ПРОФКОМ, КОМІ
ТЕТ ЛКСМУ.

лу.
У
післявоєнний
час
доля наших
захисників
склалась
по-різному.
І. Т.Корольов і
В. Я.
Сумін
залишилися
на
військовій
служ бі.
32 роки служив у ла
вах
Радянської
А р м ії
Іван Тимофійович,
За
відданість своїй справі,
творчу працю йому б у
ло
вручено ордени
«Знак пошани»,
«Чер
воної Зірки»
В.
Я.
Сумін присвя
тив
військовий службі
25 років свого
життя.
Розпочав служ бу рядо
вим воїном, а закінчив
у званні .капітана.
На
городжений
медалями
«За бойові заслуги», «Забездоганну служ бу» та
багатьма іншими
наго
родами.
Ми, молоде покоління
яке знає про страхіття
війни лише з
книжок,
кіноф ільм ів, розповідей,
низько схиляємо голови
перед мужністю цих лю 
дей.
Н. ЛІСОВИЦЬКА.

ПАРАД
ПЕРЕМОГИ
Земля такое видела
однаждьі:
к подножью
усьіпальницьі вождя,
солдатьі волокли
знамен? вражьи,
как обязьяньи шкурьі
нц жердях.
Они, свисая, пьіль
мели с брусчатки...
А ВОИНЬІ, в сиянии
погон,
все били, били в
черньїе их складки
надраенньїм кирзовьім
сапогом!
Молчала площадь.
Только барабаньї
гремели... И еще шаги,
шаги...
Вот что такое
«русские Иваньї!» —
взгляните и запомните,
враги!
Сергей ВИКУЛОВ.

2 стор.

1 >г Г т , т ь Ц».

^
^

7 травня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

врочиста тиша
землю
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оповила
інаступив такий

горський Б роніслав Сешле Вам фрон-

І§

>

НОВІ

книги

боїТфашистськими
не-танка, а трактора.
су, а чи просто перед за- що зберігаються вдома.
^
добитками, ще у наших
Майже сорок років
рослим травою окопом.
пожовклий газетний лисщі побажання у вашо8
За
минулий місяць
такою широкою
широкою так солдатівстріляли з-за минуло відтоді. Час, Тому такою
р еш т і нага
му житп і роботи
|
бібліотека одержала та
користу
рогу спалювані ненависіцерністю
закономірно,
- - стапопулярністю
дують нам про незабутВаш син
за час пере§
кі видання:
у нашій
частині
спогади
провідних
тю до
до всього
всього радянсько
радянськорає
в пам’яті
подробиються спогади провідних бування
не, вчать
нас, виховують.
бування
у нашій час™»ме
подроби
Внчислительнне
показав, як
як треба
треба бати
бити К
До нашої
нашої редакції
редакції поп рє йв істоДо
показав,
полководців Великої
Великої Вітминулого, тта
істо полководців
го оптаті
затяті іітпопітп
гітлерівці, алр
але иіці иаиийпрп
тоди и программированімецьких
загарбників.
чизняної, з таким інте трапила газета курських
рії цілих народів події,
радянські воїни вже зание. Сб. работ научн,Тільки
за
один
день
бо
залізничників
за
21
ве
в яких ми, наступні по ресом читають молодь і
чехлили гармати, твердо
исслед.
вьічислительноїв
він
підбив
німецький
ресня 1944 року. В ній
коління, не маємо права
люди старших поколінь
вірячи, що уже не треба
го центра Московского
танк
і
знищив
кілька
втратити найменшу дріб книги Генерального сек розповідається про події
буде готувати їх до бою.
у-та (Под
ред. В. А.
на фронті, щойно розпо гітлерівців.
ничку. / тому молоді з
Наша країна лежала в
Морозова, Е. С. Мико
ретаря ЦК КПРС л. і.
чату
відбудову
країни,
Б
роніслав
Семенович
руїнах, і руки, звиклі чо
Атакою шанобою схиля Брежнєва, що відтворю
лаєва, — М.:
Изд-во
надруковано лист з фрон
б'ється сміливо, хороб
тири роки тримати авто ють голову перед пам'ят
МГУ Вьіп. 35, 1981. —
ють героїчні воєнні та ту. Подаємо кілька мате ро, як справжній патріот
ником загиблим, братсь
мат і саперну лопатку,
216 с. 2 зкз.
повоєнні часи.
ріалів з цієї газети, зо нашої Батьківщини. Ми
кою могилою, партизан
тягнулися до мирної пра
Докунина Н. И. Елькрема
лист
з
фронту,
в
Листи
з
фронту,
бать
гордимося
Вашим
сином
ською землянкою,
що
ці. Солдату хотілося від
кин В. Г. Программное
якому
йдеться
про
від
кові чи дідові погони,
і висловлюємо Вам щи
збереглася до нашого чачути в руках важелі не
обеспечение мини-ЗВМ.
важного солдата,
нині
ру вдячність за те, що
Обзорьі по злектронной
працівника нашого
ін Ви виростили такого си
технике. — М.: 1974. —
ституту Б. С. Бугорсь- на для Червоної Армії.
36 с. 1 зкз.
кого.
Він продовжує боротьбу
Куриленко Т. М. Научнне основи работи
СИН — ПАТРІОТ з німецькими загарбни
куратора академической
ками. Будьте
здорові,
группьі. — М.: Висілая
Семене Івановичу,
ба
В родині машиністашкола, 1982. — 112 с.
інструктора
Курського
жаємо Вам довгих ро
15 зкз.
депо Семена Івановича
ків життя.
Бугорського велика ра
Лисичкин В. А. Принядість. З фронту одержа
тие решений на основе
Командир
частини
но лист з частини, де
прогнозирования в услоМ’ясников.
служить його вісімнад
виях АСУ. — М.: ФиПольова
пошта
цятирічний син Б роніс
нансьі
и статистика:,
03733 «Б».
лав. Подаємо його:
1981. — 50 с. — (Мето
Газета «Курский же«Шановний Семен Іва
ди оптимальних реше
лезнодорожник» за
нович!
ний) 2 зкз.
1944
год.
ї
На знімку: Б. С. Бугорський з бойовим побратимом.
Международние неправительственние организации и учреждения:
труднощами.
Немає
ні
Справочник. М.: 1982.—
шматка заліза. Робітники
373 с. 2 зкз.
розшуку ють старі за ліізні
Метелкин И. И., Скальская В. П. Надежность
діжки,
розбивають їх, і
металлокерамиче с к и х
■відкл адаюч и,
гов ор ить:
узлов по
вакуумной
Рішенням Центрального Комітету Ком
«Це на дах. Ввечері
бу
плотности. (Мин. злектр.
демо крити!»
партії України та Ради Міністрів Україн
пром-ти СССР) М.: 1975
Жоден член нашого ко
ської РСР в галузі науки і техніки Дер
— 45 с. 1 зкз.
лективу не пройде навіть
жавну премію Української РСР в 1981
Петров М. И. Технишматок
СВОЇМИ СИЛАМИ вишукуючи
матеріал на повз маленький
році присуджено ректору Вінницького по
ка вичислений на микмісці.
заліза.
рокалькуляторе
«Злеклітехнічного інституту, доктору технічних
Колектив
механічного
На перший погляд здатроника БЗ-19М». — М.:
На 50 процентів
цех
наук,
професору
І.
В.
Кузьміну
за
під
цеху сьомої дистанції пу- ється; Ну щ0 ТуТ особлиФинансьі и статистика,
уже покритий, Своє зобо
ручник «Основи теорії інформації і коду
ті, включившись у перед*
1981. — 167 с. 2 зкз.
ми
виконаємо
вання», опублікований у 1977 році.
жовтневе
соціалістичне ваго покрити
один в'язання!
Полухин Н. П. и др.
достроково.
Грошову премію професор Кузьмін пе
змагання, взяв зобов’язан- «ех?.. Однак і в цш маТаблици для программип. н ік у л ін , ’ рерахував у Радянський Фонд миру.
ня покрити дах крвальсь- ленвкій справі доводиться
рования
механической
обработки
криволинейкого цеху своїми силами, зустрічатися з
великими
зав. майстернями.
них поверхностей. Л.:
Машиностроение, 1981 —
312 с. 4 зкз.
□ ЦІКАВО ЗНАТИ--------------------------------- -ПРО ТОВАРИША
Поверхностние акустические волни. Под ред.
А. Олинера. Перевод. с
англ. М.: Мир, 1981 —
390 с. 1 зкз.
Н-а одному з полотен ної» в страшну в’язницю
— Боже, як я втомилася
Райченко А. И. Матехудожника В. Верещагіна — замок святого Ангела,
від міста, від суєти, циві
матическая теория дифзображена
гарна
молоді
щоб
передати
засудженому
лізації. Швидше б на лоно
фузии в приложениях.
жінка з з ад у мл ив им пот - до
страїти сподвижнику К.: Наукова думка, 1981
природи...
л
яідом
син
іх
очей.
Це
Гарібаїльді — Луїджі Ка- № 396 с. 1 зкз.
— Віриш, я цілий
рік
Вже 23-й рік доцент
портрет Олександри
Ми стеллаццо — план
втечі.
мрію про цей момент, коли
Розанов Н. П. Крупкафедри вищої м атем аколаївни Толе в ер ової (Пє- Вона виконала доручення:
ми сядемо в машину. Дві
тики Арон Мойсейович
нопанельное домостроешкової),
журналістки,
ви
Кастеллаїццо
втік
перед
години — і ми на лоні при давця журналу для дітей,
Маргасін вносить свій
ние. — М.: Стройиздат,
самою стратою.
роди... Ти куди
поклала
в аго мий
ДО'Робо к в
яка їв молоді роки жила _ Гарібальді особисто знав 1982. — 224 с. 5 зкз.
сумку-холодильник?..
оправу івиховіаіння висо
Роль кафедри в реав Італії. Олександру Ми і високо цінував відважну
— На задньому сидінні.
кокваліфікованих інже
лизации
комплексного
колаївну
добре
знали
всі
російську
жінку.
Вона
бу
До речі, куди ти сунув конерно-технічних праців
гарібальдійці. Робота її у ла у нього в гостях в подхода к воспитанию
фемолку, і пилосос, ну той,
ників, озброює їх гли
З глибокою вдячніс
госпіталях по догляду за скромному
будиночку на студентов. М.: НИИВШ.
що працює від машини?
бокими
фундаменталь тю та сердечною теп
1982 — 4 с. 2 зкз.
пораненими
повстанцями
— Ти думаєш я пам'я була сміливою і самовід острові Капрера.
ними знаннями з ма
Сонна С. В., Томашевлотою згадують викла
Зшдом,
коли
Олександра
таю? Здається, у
валізу,
тематики.
ский А. Г. Внсокотемдача в тп уск ники наш о даною.
А
тоді
було
дуже
Миколаївна
повернулась
в
Бажання
передавати
разом з міксером. А де на
пературнне
теплов не
го інституту
—
ни
небезпечно, особливо росі Росію, Гарібальді надіслав
дувна лодка?
знання
людям,
мрія
труби.
М.:
ЦНИИ
ні
провідні
інжене
янам,
виказувати у Римі їй листа.
про професію педагога
— Ти ж на ній сидиш.
1977. —
ри та керівники
під
своє співчуття ідеям Гарі«Каирера, 24 липня 1872 злектроники.
народились ще в
не
—А-а.
Я
ж
відчуваю,
що
44 с. 1 зкз.
приємств.
бальді.
року.
легкі роки Великої Вітвисокувато сиджу. А сітку
Справочник по проекОлександра Миколаївна
Синьора
Олександра!
Д
освідч
єн
ий
.п
е
д
атог,
від комарів ти не забула?..
чизняїної
війни, коли
тированию злектрических
була такою
популярною
Через
Вас,
російську
жін
чуйний
товар
иш,
Арон
Арон Мойсейович був
— Звичайно. Я точно па серед повстанців, що отри ку, я шлю серд е ч н и й сетей и злектрооборудоМойсейович користуєть
мі нометн иіком 174 ст рім'ятаю,
що загорнула в неї
мала у подарунок від по і щирий привіт хороброму вания. ~М.: Знергоиздат,
лецького полку. Міріія ся заслуженою повагою
посуд. До речі, ти взяв си раненого гарібальдійця со народу, якому - доведеться 1981. — 406 с. 5 зкз.
серед
товаришів
по
ро
здійснилась —
після
фон?
Степанчук К. Ф. Тинярочку, заплямовану кров’ю, взяти участь в майбутніх
боті, серед студентсь
війни Арон Мойсейович
ков Н. А. Техника висо
цр олитою за. Зівіл ьн ен.ня СВІІТОВИХ подіях.
—
Так.
Він
в
багажнику
кої
молоді.
вступає до Вінницького
ких напряжений. Учебн.
батьківщини. їй гарібаль
під шезлонгом. Там, де ту
Відзначаючи славний
педагогічного інституту,
пособие. 2 изд-е, перераб
дійці доручили проникну
Завжди Ваш Дж. Га
алетний папір. А де магні
а вже в 1949 році по ювілей нашого товариша
и доп. — Минск: Вьіти під виглядом ^нарече
рібальді».
чинає свій шлях на не — 60-річчя з дня народ тофон?
шейш. школа, 1982, —
— Магнітофон... Магніто
легкій, але плодотвор ження —колектив кафед
367
с. 39 зкз.
фон...
ри вищої
математики
ній . педагогічній
ниві
Браг сломлен. Победа.
А Вечньїй огонь скорбь
Строительство
и ре
Коли в 1960 році у з надить Ар ону Мойсейо— А що в сумці, яку ти
Девятое мая.
монт однозтажннх долюдскую хранит.
ви
чу
доброго
з
доров
* я,
тримаєш в зубах. Він не
В столице на площади
Вінниці відкрився ( пер
мов. М.: Стройиздат,
И дедовьі дома хранятся
оптимістичного
нас там?
ший вищий технічний
Красной парад.
1981 — 196 с. 2 зкз.
погоньї.
трою,
довголіття
й
С тех пор в згог день мьі
— Ні, там кип'ятильник.
учбовий заклад, Арон
Ничто не забито, никто
щастя
в
особистому
о тех вспоминаем,
Зараз покладу його під ки
Мой сейо вич був серед
житті.
Что в битву ушли — не
не забиті
лим. Здається, можна їха
тих, хто почав давати
Ю. ВОЛКОВ^
вернулись назад.
ти.
інженерну освіту моло
Редактор
Стоят ветерани.
зав. кафедрою вищої
Н. ТИТАРЕНКО,
ді в центрі Подільсь
математики,
доцент.
В. ВІТКОВСЬКИЙ.
студентка.
Склепились знамена,
В. РОЗЦАХОВСЬКИЙ.
кого краю.
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ПРО

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ У ВПІ
ція про штатний склад, по
казники, що плануються,
обсяг
НДР,
пок а з н ики виробничої діяльності з
навчально - методичної, на
укової, ідейно-виховної і
громадської роботи; показ
ники, що визначають до
сягнення інституту в між
вузівському масштабі.
Для безпосередньої орга
нізації соцзмагання в інсти
туті утворений штаб, в який
входять представники ад
міністрації, партійної, проф
спілкової,
комсомольської
організацій. На факульте
тах, у відділах, виробничих
підрозділах також утворе
ні штаби. Вони організують
прийняття соціалістичних зо
бов'язань, контролюють їх
виконання, підбивають під
сумки, узагальнюють і по
ширюють передовий досвід,
мають право з врахуванням
конкретних умов коректу
вати показники, передбачені
положенням. Так, колекти
ви, де були допущені пра
вопорушення або грубі по
рушення трудової дисцип
ліни, рішенням штабу по
збавляються
права брати
участь у соцзмаганні,
а
факультети, кафедри і служ
би позбавляються призових
місць.
Поточний контроль вико
нання зобов’язань проводи
тиметься поквартально, а
підсумки їх виконання —
раз на рік: на кафедрах і в
первинних підрозділах до
10 грудня, на факультетах
до 15 грудня. Підсумки ді
яльності кафедр і факуль
тетів, а також загально
інститутського змагання і
визначення. переможців про
водить штаб до 25 грудня.
Загальна оцінка діяльності
підрозділів інституту визна
чається за результатами,
досягнутими по всіх групах
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П’ятниця, 28 травня 1982 року

показників.
Переможці
соціалістич
ного змагання серед кафедр
і факультетів визначаються
в два етапи. На першому
за найменшою сумою місць
називаються три кращих
факультети і по три кафед
ри кожної групи. Місця по
окремих показниках визна
чаються за допомогою нор
мувальної шкали, яка відо
бражає дійсний вклад під
розділу в даний загально
інститутський показник. На
другому етапі з трьох кра
щих факультетів і кафедр
визначається
переможець
соціалістичного змагання.
Для переможців соціалісробничих підрозділів під
сумки-підбиваються штабом
змагання за результатами
виконаних планових зав
дань, соціалістичних зобо
в’язань з врахуванням до
тримання трудової дисцип
ліни, громадського поряд
ку і експертних оцінок
якості роботи підрозділів.
Для переможців соціаліс
тичного змагання серед фа
культетів, кафедр, відділів
і служб встановлюється два
призових місця. Колектив
факультету, який зайняв
перше місце, нагороджує
ться перехідним Червоним
прапором, Почесною Гра
мотою і туристичними пу
тівками на суму 350 кар
бованців. Факультет, який
зайняв друге місце, наго
роджується Почесною Гра
мотою і туристичними путів
ками на суму 150 карбован
ців. Колективи кафедр, від
ділів, виробничих підрозді
лів, що зайняли перше і дру
ге місце, нагороджуються
Почесними Грамотами. Пра
цівники — переможці соц
змагання заносяться в Кни
гу пошани, на Дошку по
шани,
нагороджують с я)
Почесною Грамотою, їм ви
носиться подяка в наказі.
Нагородження перемож
ців соціалістичного змаган
ня проводиться спільним
рішенням ректорату, пар
тійного і місцевого коміте
тів за поданням адміністра
ції, партійної і профспілко
вої організацій підрозділів.
В. БОРИСЕНКО.

С Є С

і я

тати відповідно такі: від
мінних оцінок ЗО і 42, хоро
ших —73 і 93. Студенти чет
н ав ча н н я. В изначились передовики і «хвостисти».
вертого курсу «відзначили
ся»: на двох екзаменах во
В ід так подаємо повідомлення з ф акул ь тетів.
ни «заробили» аж 7 дві
йок. Це такі недбайливці,
двієчниками: В. Демчуком як М. Тем’янишин з групи
ФАОТ
з групи ІЕОМ.-78 та А. КуСтуденти склали уже по черенком з 2АТ-78. Але бу 2ЕС-80 та О. Соколовський
з ІЕПП-78, інші. А от Г. Левдва екзамени. Процент ус
пішності на 25 травня на демо сподіватися, що спи чук, О. Лисюк, В. Ключник
двох курсах становить 98,5. сок цей до кінця сесії не з 2ЕСС-78 та О. Микитюк
Але, на нашу думку, сту поповниться, а відмінників, з 2ЕПП-78 правлять за при
денти ще «не розкачались»: таких як комсорг факульте клад для товаришів. Вони
до сесії можна було б під ту І. Бєлінський, С. Яблоч- відмінно здають сесію.
Отож, за підсумками двох
готуватись і краще. Ми доб ников, В. Мєльон, буде бі
екзаменів уже визначились
ре знаємо можливості сво льшати.
А.
ВАСЮРА,кращі групи та ті, яким тре
їх вихованців, отож вправі
заступник декана.
ба підтягнутися. Це відпо
вимагати від них кращих,
відно ІЕСС-78, ІЕСС-79 та
ніж є, результатів на екза Енергетичний
менах.
На третьому курсі екзаме ІЕПП-78, 2ЕС-79.
На жаль, факультет уже ни складали 155 чоловік, на
В. КРАВЧЕНКО,
може «похвалитися» двома четвертому — 164. Резульметодист.
С тартув ал а

весняна

ВВАЖАТИ

КОЖ

Л. І. БРЕЖНЄВ.
(Із

Вимоги
Соціалістичне
змагання,
біля джерел якого стояв
великий Ленін, стало .най
характернішою рисою со
ціалістичного способу жит
тя. Воно має значний пози
тивний вплив на вирішен
ня економічних, соціальних
і виховних завдань.
Соціалістичне змагання в
інституті проводиться у від
повідності з положенням
про соцзмагання у ВПІ і на
правлене на вирішення ос
новного завдання — підви
щення якості підготовки ін
женерних і наукових кадрів
для народного господарства
країни. Розвивається
во
но у двох напрямах — ~внутрівузівському і міжвузів
ському. Основними форма
ми внутр івузівського зма
гання є індивідуальні і ко
лективні зобов’язання; між
вузівське змагання — це
участь нашого інституту
у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні.
Соціалістичні зобов’язання
приймаються всіма структур
ними підрозділами на ос
нові особистих зобов'язань
і творчих планів працівників
з врахуванням планових
завдань. Зобов’язання
не
можуть бути нижчі плано
вих показників виробничої
діяльності. В той же час во
ни повинні бути реальними.
Для забезпечення одна
кових умов соцзмагання і
порівняльності результатів
прийняття зобов’язань
і
підбиття підсумків відбу
вається за такими групами
підрозділів: факультети, ви
пускаючі, загальноінженерні, загальноосвітні кафед
ри, кафедри суспільних наук,
відділи і служби.
В положенні видалені*
групи показників, що ха
рактеризують основну діяль
ність підрозділів: інформа
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Завдання машинобудівного
Днями на машинобудів
ному факультеті відбулися
партійні збори, на яких ко
муністи факультету прин
ципово, по - діловому об
говорили
завдання,
що
стоять перед колективом в
літній період,
намітили
шляхи виконання цих зав
дань.
.
З д оп ов ідд ю в иступ из
декан факультету Ю. М.
Дівеєв. Він підкреслив, що
бурхливе життя інституту
влітку не припиняється. В
основному, студенти роз’їз
джаютьея на канікули, але
великий загін наших ви
хованців буде проходити
виробничу практику
на
підприємствах країни —
. сімсот чоловік в заводсь
ких умовах, на сучасних*
підприємствах будуть пра
цювати на робочих місцях,
набувати професійних на
вичок. І головне завдання
керівників
практики —
спрямувати студентів на

свідоме, заінтересоване оз
найомлення з сучасним ви
робництвом,
тонкощами
своєї майбутньої професії.
Кожен студент повинен бу
де також випробувати се
бе в організації
масо
во - політичної роботи у
виробничому колективі. І в
цьому також йому потріб
ні дружня підтримка, по
рада, досвід старшого то
вариша.
Саме для того, щоб най
повніше виконати безпосе
редні свої завдання — вчи
теля і наставника — цьо
го року більше викладачів,
ніж у минулому, будуть ке
рувати виробничою прак
тикою студентів. Це дасть
змогу більше уваги приді
ляти кожному практикан
ту,
зробить студентську
виробничу практику більш
ефективною.
Збори зобов’язали заві
дуючих кафедрами і партгрупоргів взяти організа

цію виробничої практики
під свій безпосередній кон
троль. Кафедрі ТАМ роз
робити пам’ятку інструк
цію для старшого студен
та групи по організації до
помоги і контролю роботи
студентів на практиці.
Машинобудівний факуль
тет формує шість виїзних
будзагонів,
доукомплек
товує два будзагони р Тю
менську область і загін
безоплатної праці «Молодо
гвардієць», всі зароблені
гроші якого будуть пере
раховані в Р а д я н с ь к и й
Фонд миру.
Збори вважають необхі
дним підвищити партійний
контроль і надання допо
моги в організації СБЗ.
На зборах виступили ко
муністи В. І. Бондар, Л. С.
Півторак, В. Б. Петров,
В. Б. Демешко, В. М. Ребедайло
С. ПЛАХОТНЮК,

20 червня — ДЕНЬ ВИБОРІВ У МІСЦЕВІ
РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ

Завдання а гітк о л е к ти в у ін с т и т у т у — зробити все, щоб провести виборчу к а м 
п анію ч ітк о і о р ган ізо в ан о . В ідм інно п рацю є
а г іт п у н к т , р о зташ о в ан и й у гу р т о 
ж и т к у № 2. На фото: зав ід ую ча а гіт п у н к т о м , доцент каф едри
н ауко в о го
ко м у 
н ізм у Р. С. У р л ап о в а (стоїть) бесідує з виборцями.
Ф ото Р. Кутьн ова.

Радіотехнічний
Підсумки двох екзаменів
змушують нас насторожи
тись: деякі студенти скла
ли іспити незадовільно. Це
третьокурсники ‘Ні Іванюк
А.
Кузьменко,
А.
По
ліщук, з групи 2РТ, Т. Кашина,
Л.
Вільчннський,
А. Капустіна — ІРТ, четвер
токурсники С. Ярошепта —
ІРТ, О.
Язвинський
та
С. Онебський — ЗРК, В. Ша
бля — 2РКЄ у нас і багато відмін
ників. Третьокурсники С. Лебедєва (ЗРТ), І. Прокіна,
Л. Крупельницький (ЗБК),
Д. Польчук (ЗРТ), В. Малицький та В. Базалійський
(2РТ),
четвертокурсники
Ю. Заінчковський, С. Крав
ченко (ІРТ), В. Макаревич,
А. Красиленко, Д. Дема з
групи ЗРТ добре підготува
лись до сесії. А студенти
групи 2РК-79 С. Стрикун,
С.
Довгорук, О.
Віткж
встигають не тільки добре

готуватись до сесії, але й
працювати на спорудженні
гуртожитку. Достроково, на
відмінно склала сесію сту
дентка групи 2РК-78, Г. Лу
гова, і незабаром однокур
сники привітали її з народ
женням сина.
в. р у ц к о й ,
декан факультету.

Машинобудівний
Кращі групи за підсум
ками на 25 травня — ІТМ79 та 2ТМ-78.
Відстають
групи 6ТМ-79 та ІААГ-78.
Всього на двох курсах сту
денти показали такі резуль
тати: «5» — 70, «4» — 179,
«З» — 80, «2» — 18. Як
бачимо, великий процент
трійок, двійок. Це значить,
що хлопцям і дівчатам тре
ба підтягнутись, з більшою
відповідальністю
постави
тись до екзаменів, що зали
шились.
•
К. МИХАЙЛЕНКО,
методист.

КОРОТКО
Комсомольська організа
ція Вінницького політехніч
ного Інституту нараховує 5
тисяч комсомольців .
На
«відмінно» навчається 472,
добре — 1800 чоловік . В ін
ституті навчається п'ять Л е
нінських стипендіатів: Ігор
АнтонІк, Олександр Вітюк,
Ірина Васильєва, Сергій Луковников, Валентина Ляндебургська.
*

*

+

Тільки за нинішній рік за
рекомендацією комсомольсь
ких організацій кандидатами
в члени КПРС прийнято 27
чоловік, що добре навчаю
ться і беруть активну участь
в громадській роботи
*

*

*

Ростуть поверхи
гурто
житку № 5, на якому пра
цюють
студенти-будівельники.

В. ЄГОРОВ.

„ ш т т т т т т ш т т т т т т т т «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

28 травня 1982 року

МИ -

Т АКОГО
чекали.

просто не
Коли вліт
ку 1979 року в Ефіопії
сповістили, про офіцій
не відкриття всенарод
ної кампанії по боро*
тьбі
з неписьменністю
серед дорослих, перед
бачалось, що на пер
шому її етапі,
розра
хованому на три міся
ці, з червня по вере
сень, за парти сядуть
1 мільйон 300 тисяч
чоловік. В школи ж і
центри
по ліквідації
неписьменності прийшло
4,5 мільйона
чоловік.
До
знань потягну
лись робітники, ремісни
ки,
домогоспод а р к и .
Майже чотири п’ятих
тих, що навчаються, —
жінки. Це й зрозуміло.
В старій Ефіопії жінки
були позбавлені будьяких прав, отож серед
них найвищий процент
неписьменних. До того
ж,
чоловіки-робітники
навчаються на підпри
ємствах,- де працюють.
Потяг до знань, енту
зіазм,
з яким відгук
нувся народ на заклик
уряду покінчити з віко
вою відсталістю, поро-

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
ЦИФРИ І ФАКТИ

50 країн Африки добились національної неза
лежності.

*

*

*

29,9 процента світового добування сурьми, 10,3
процента хрому, 45,3 процента кобальту, 17,5 про
цента міді, 17,6 процента марганцю, 15,7 процен
та бокситів, 57,5 процента золота, 66 процентів ал
мазів виробляється на африканському континенті.
(Дані за 1980 рік).
Настольньїй календарь за 1982 год.

До світла знанЬ
дили свої проблеми. Не
вистачало
навчальних
матеріалів, хоча багато
було зроблено заздале
гідь.
За виготовлення
навчальних
посібників
взялись викладачі.
Мільйони людей ба
жали навчитися читати
і писати, і викладачів
середніх шкіл, безпе
речно, не вистачило б.
На
лозунг
кампанії
«Грамотний навчає не
грамотного»
відгукну
лись учні старших кла
сів середніх шкіл, що
пройшли
спеціа л ь н у
підготовку. Вони і ста
новили основну частину

о

викладачів курсів лік
непу.
Наша країна обрала
соціалістичний!
Іллях
розвитку. Прикладом у
цьому
став для нас
Радянський Союз, що
завдяки
соціалістично
му ладу досяг небаче
ної могутності. Радян
ський народ — щирий
друг народу Ефіопії.
Він подає нам велику
економічну
допомогу,
багато моїх співвітчиз
ників здобувають осві
ту у вузах і техніку
мах Радянського Сою
зу. Ми
навчаємося,
щоб всі сили свої від

■ Ш Н Ш Ш ВШ Н Н Ш Н Н Н Н Ш Ш Ш П Н Н В 2 стор.

*
дати на благо нашого
народу,
процвіт а н н я
рідної
батьків щи н и .
Щире вдячні вам, дру
зі!
Я щасливий тим, що
мені випала
велика
честь навчатися в Ра
дянському Союзі, бать
ківщині Жовтня, вели
кого Леніна, першій у
світі країні перемігшо
го соціалізму. Ми, студенти-іноземці, з
інте
ресом
знайомимося з
життям радянських лю
дей, вчимося у них бу
ти справжніми інтерна
ціоналістами.
■
А повернувшись на
батьківщину, ми буде
мо наполегливо працю
вати над тим, щоб
перетворити в життя
світлу мету нашого на
роду — побудувати со
ціалізм. І назавжди в
серці залишаться
спо
гади про квітуче, зеле
не місто Вінницю, по
літехнічний,
що став
для нас рідним домом,
наших добрих викладачів-наставників і друзівровесників.
Аддіс ТИФАЙЄ,
студент І курсу.

1500 річчю КИЄВА ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Балада про Київ-Русь
Даремно кажуть:
— Старий, як світ,
Бо тут і старість, і молодість зжилися разом.
Вже тисяча п’ятсот минуло літ,
Як нарекли це місто Київ-градом.
Дзвенить дівочий спів, немов срібна струна,
Понад Дніпром, над повінню каштанів.
Тут Володимир, знявши німб у Перуна,
Звалив на себе важкий хрест титанів.
Софії красота, мов сонячне видіння,
Коня Богдана звела на диби.
Народу руського умілих рук творіння
Не згасло в ніч татарської орди.
Від поля Куликового до Жовтих вод,
Від Чудського до битви за Азов
Тернистий шлях пройшоа народ
Через віки страждання і незгод.
І Київ із Москвою обнявся навічно,
В Союз об’єднався весь вольний народ
В сузір'ї братерства сіяє Вітчизна
Від зірок Кремля до Славутича вод.
В. МАЛОНІЗГУРЕЦЬКИЙ.

Нові книги,
ОДЕРЖАНІ

БІБЛІОТЕКОЮ В ТРАВНІ

ПО ОБІЦЕСТВЕННЬІМ
Цвиллинг (отв. ред.) и др.).
НАУКАМ
— М.: Наука, 1981.
—
XXVI сьезд КПСС и за 180 с.
дами кафедр общественньїх
Грущенко И. А. Пособие
СПОРТ
СПОРТ
наук: Материальї Всесоюз. по английскому язьїку: для
СПОРТ
совещ. заведующих кафед- спец, в области космичесрами общественньїх
наук них исслед. (АН СССР. Кавузов, Москва, 14—16 окт. федра иностранньїх язьїков.
1981 г. — М.: Политиздат, — м.: Наука, 1981.—199 с.
1982. — 63 с.
Чечельницкая Г. Я. и др.
Тренер команди - пере
Жирнов Г. В.
Михаил Пособие по немецкому язьіможниці Л. О. Береста за:
Ивановнч Калинин. — М.; ку: для 1 и 2 курсов стродоволений виступом своїх
Мьісль, 1982. — 119 с.
вихованців.
ит. вузов: Учеб. пос. (Г. Я.
Ильинский М. М. Лаос: Чечельницкая, Д. Г. Коше— Кращими гравцями в
чампа — цветок революции. лева, Ф. М. Маршева.
нашій команді, — говорить
він, — я б назвав Олега
(Из блокнота журналиста).
Вьісшая школа, 1981— М.: Политиздат, 1980.— 208 с.
Гарбара, Юрія Потьомкіна, 'Анатолія Дзюбу та
174 с., с ил.
ПО ЕСТЕСТВЕННЬІМ
Олега
Максютинського.
Инжевський Ю. Ф., Ря- НАУКАМ И МАТЕМАТИКЕ
Взагалі,
команда грала
біков В. М. Релігійні свята
Карапетьянц М. X., Дравпевнено, дружно, я б
православ’я. — К/ Політви- кин С. И. Общая и неоргасказав, самовіддано.
дав України, 1981. — 80 с. ническая химия: (Учеб. по
Всі гравці нагороджені
— (Бесіди з віруючими).
собие для хим. — технол.
Весна — пора спортивних змагань.
Славиться
грамотами ДСТ.
Искусство и астетическое
_ м Хи
198]
Нових вам перемог, дру
воспитание молодежи. (АН
спортивними досягненнями колектив політехніків.
зі, і в навчанні і в спорСССР. Всесоюз. науч. ис„
ил‘
„
На фото: забіг на 110 метрів з бар’єрами на стаді
ті!
след. ин-т искусствознания
Кудрявцев Л. Д. Курс ма
В. ОЛІЙНИК,
Мин. культури СРСР. — М.: тематического
ана л и з а:
оні «Олімп».
старший викладач каНаука, 1981. — 335 с.
Учебник для физ. -мат. и
федри фізвиховання.
Коженко В. Что значит инж.-физ. спец, вузов).
Фото О. Суворова.
бить ведущим? О долге и М.: Внсш. школа,
призваниикоммуниста.
— Т. 1 1981. 687 с.
нівців.
очок, отож норма майстра
— Т. 2 1981. 584 с.
Валя
показала хороші спорту — 160 очок — ви М.: Политиздат, 1982.
250
с
Люстерник Л. А., Соборезультати: біг 100 м. — конана.
Латьшіева
Г.
И.
Основлев
В. И. Краткий
курс
13,1
сек.,
граната
—
42
м
Валентина Ляндебургська. В
Валентина зарахована до
ное отношение и вьісшая функционального анализа:
IV ступені комплексу ГПО 70 см, плавання — 1 хв. складу збірної
команди
цель общественного произ- (Учеб. пособие для ун-тов
стрільба — 83 України.
Валя зайняла 1 місце. Чем 13.4 сек.,
водства при
социализме. по спец. «Математика»). —
піонський титул їй прийш- очок із 100, крос — 2 хв.
(АН СССР. Ин-т зкономи- М.: Вьісш. школа, 1982.—
лось виборювати в гострій 54.5 сек. Це особистий ре
Л. САТАЙКІНА,
ки. М.: Наука, 1981.— 159 с. 171 с.
викладач кафедри фіз
боротьбі з сильними супе корд спортсменки. В сумі
советскои■ Мещерский И. В.Сборник
— (Проблеми
набрала
166
рницями з Чернігова, Чер Валентина
виховання.
задач по теоретической мезкономики).
Настольная книга атеиста. ханике: Для втузов. (Под
екають в хід будь-які при
(С. Ф. Анисимов, Н. А. Аши- ред. Н. В. Бутенина и Др.
йоми. За викладачем хо
35-е изд.,
ров, М. С. Беленький и др.
Іпо1 перераб.
.ол — М.
дять буквально по п'ятах,
Донецьк. Завдання дру
р » . С. Д. Сказ* “ « ^ Л І - О Ф И Л Ю ■
за ним полюють, коротше того року п’ятирічки завер ?1од
марнують час, до того ж в шив водій Герой Соціаліс кина). — 6-е изд., испр. и
АВТОМАТИКИ
Политиздат,
самий «гарячий» період — тичної Праці Г. Мещер я доп. — М.:
И ВЬІЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
шшш
1981.
—
448
с.,
4
л.
схом.
перед сесією, коли дорога ков. Він доставив на будо
ТЕХНИКИ
Научньїй
комм у н и з м:
кожна хвилина.
ви міста таку кількість цег Учебник для вузов. (П. Н.
Верлань А. Ф. и др. ЗлекБез
поважних
причин ли, якої досить для споруд Федосеєв, В. Г. Афанасьев тронньїе
но, впевнені перемоги на
функциональньїе
ньому студентів-політехні- не відвідували заняття з фіз ження двох стоквартирних К. Н. Брутенц и др.). — преобразователи систем авків, успішні виступи членів культури студенти ФАи 1у будинків. В основі профе 5-е изд. — М.: Политиздат, томатики (А. Ф. Верлань,
(гру сійного вміння новатора — 1982. — 431 с.
збірної області В. Ляндебург- Олександр Дідчук
Н. И. Корсунов, Е. А. Лоської, 1. Мельника, Г. Ла- па ЗАТ-79), другокурсник точний розрахунок: радіо
Очерки
по
исторнческому
боА?; Киев; Техніка, 1981.
стовської, В. Олійника на Михайло і кач (4А1), сту нальне розміщення вантажу материализму. (АН СССР.
с-> илденти
другого
курсу
енер
в
кузові
машини
і
оптима
першості
України
серед
Кафедра философии. - М.:
Кононович Л. М, Ковалгетичного
факультету
ан
льні маршрути руху. Вив
спортсменів ССТ «Буревіс
гин ю - А- Стереофоничесдрій Сас, Володимир Шити чивши методи роботи Г. Ме Наука, 1981. - 359 с.
ник».
Свердлов Б. Д. Важное кое воспроизведение звука
Зрозуміло, не всі мають ков, Валерій Варчук, Олек щерякова, вже близько ти средство просвещения масс. — М.: Радио и связь, 1981.
Шевцов,
Валерій сячі Донецьких
шоферів
можливість багато часу від сандр
— М.: Плакат, 1981. — 62 с. — 185 с., ил. (Б-ка ТРЗ
давати спорту. А от до Климчук. іепер кафедра фі водять машини , з урахуван
«Телевиз. и
радиоприем.
Советское государствен- звукотехника»; Внп. 108).
зичного
виховання
знахо
ням його рекомендацій.
тримуватись
правил
ін
ное строительство и право:
ститутського, життя, відві диться в осаді. Ці «спорт
Общеотраслевьіе руково*
*
*
дувати заняття фізкульту смени» виборюють заліки
Мінськ. Мільярдний під Курс лекций. А общ. н. при дящие методические мате
ЦК
КПСС,
кафедра
сов.
актив шипник виготовлено на Мін
рою треба вимагати від усіх А комсомольський
риальї по созданию автомабез виключення. На жаль, груп, у яких вони навча ському ДПЗ-11. Десятки гос. строит. и права. — М.: тизированньїх систем управ
до фізкультури деякі горе- ються, спокійно спостерігає типів підшипників вагою від Мисль, 1982. — 463 с.
лення технологическими про
Шестопал А. В. ЛеворастУден™ ставляться, як до за цим «двобоєм» студентів двох грамів до 200 кілогра дикальная социология в Ла- цесами (АСУПТ). (ГосстДумається, мів випускають на цьому
дисципліни другорядної, не і викладачів.
и статистика, 1982. — 128 с.
обов’язкової. Без поважних комсомольцям, треба своє заводі. Колектив підприєм тинской Америке: Критика
Справочно-библиографипричин вони не відвідують часно давати оцінку таким ства успішно працює над основних концепций. — М.:
ческий отдел НГБ ин-та.
Мисль,
1981.
—207
с.
заняття, а от під час одер діям своїх товаришів, актив створенням нових видів під
жання заліків повністю ви ніше реагувати не пропуски шипників підвищеної ван
ЯЗЬІКОЗНАНИЕ
конують «норматив»
сту- занять окремими студента тажопідйомності. На кінець
Лингвостилистические осоп’ятирічки їх випуск значно бенности научного тенета:
Дента недбайливця. Для ми.
В. о. редактора
того, щоб одержати жадазросте.
Сб. статей (АН СССР, Каф.
ний залік такі студенти пуЕ. ТАРАН.
(ТАРС—РАТАУ). иностр. яз/, Редкол.:-М. Я.
В. ОС1ПЧУК

І знову-переможці
Закінчилось друге коло
ігор з баскетболу на пер
шість ДСТ «Буревісник».
Наша команда у важкій
боротьбі завоювала перше
місце і кубок обласної ра
ди.
*
Команду медичного
ін
ституту наші спортсмени
перемогли досить легко: у
двох зустрічах медики не
чинили нам серйозного опо
ру, а от зустрічі з коман
дою педінституту проходил досить - таки напру
жено. Тільки краща різннця вивела наших спорт
сменів на вищу сходинку
п'єдесталу пошани: (1 коло — 91:72; II коло —
72:74).

Вітаємо!
В Луцьку проходив чемпіонат УРСР
на
приз
«Спортивної газети» з ба
гатоборства ГПО. За збір
ну команду Укрради ДСГ
«Буревісник»
виступала
студентка нашого Інституту

РЕПЛІКА

к р а їн а , р а д

НАПЕРЕДОДНІ
В наш час нікого не тре
ба переконувати в необхід
ності займатися фізичною ку
льтурою. Це, всі у цьому пе
реконані, позитивно впливає
на здоров'я, працездатність
допомагає у засвоєнні скла
дного матеріалу. Отож та
ку увагу приділяє партія і
уряд розвитку
масовості
фізкультури, виявляючи цим
самим велику турботу про
зміцнення здоров’я трудя
щих.
Студенти нашого інститу
ту славляться своїми спор
тивними досягненнями,
з
великою охотою відвідують
заняття фізкультурою. ЧиҐ
мало майстрів
і- кандидатів
у майстри спорту, студен
тів - розрядників вийшло
із стін нашого учбового за
кладу, багато завзятців нав
чаються в інституті зараз.
Свідчення масовості спорту
— меморіал імені Лялі Ратушної, що відбувся недав-

п і И ? , 3 и н ж е 2 еР нь,е к ад р ь і* — орган п ар тко м а, проф ком е, ком итета Л К С М У и ректо ра та В и н н и ц ко го п о л и тех н и ч еско го и н с ти тута.
в ін н и ц ь к а
обласна д р у к а р н я уп р авл ін ня
видавництв , п о л ігр аф ії і к н и ж к о в о ї торгівлі:
В ін ниця , вул. К и їв с ь ка ,

у справах
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

...КЛЮЧ
ДО
ЕФЕКТИВНОСТІ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА — В
ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА.
ЗВІДСИ — ВІДПОВІДАЛЬНІ
ЗАВ
ДАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ І ПЕРЕД
НАШОЮ
НАУКОЮ.
РАДЯНСЬКІ
ВЧЕНІ ЧИМАЛО ЗРОБИЛИ ДЛЯ
ПІДНЕСЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПО
ДАРСТВА. АЛЕ ТЕ, ЧИМ МИ МОГЛИ
ЗАДОВОЛЬНИТИСЯ ВЧОРА, Є ВЖЕ
ЯВНО НЕДОСТАТНІМ
ЗАВТРА І
НАВІТЬ СЬОГОДНІ. ОТ З ЦЬОГО 1
ТРЕБА ВИХОДИТИ НАУЦІ.

А ІН Ж е н е Р Н І
Газета

видається

з лютого 1981 року.

ОРГАН ПАРТКОМУ,
ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Л. І. БРЕЖНЄВ.
(Із промови на травневому [1982 р.1

Пленумі

кадри

№ 21 (58)

ф

П’ятниця,

Виходить раз
на тиждень.

4 червня 1982 року.

Ціна 1 коп,

ЦК КПРС).

ЗАВДАННЯ—ПРОПАГУВАТИ,
Р О З ’ ЯСН Ю Є АТ
Радянський народ з одно
стайним схваленням сприй
няв
рішення
травневого
(1982 року) Пленуму
ЦК
КПРС, промову на
ньому
Генерального секретаря ЦК
товариша Л. І.
Брежнєва,
Продовольчу
програму,
прийняту на Пленумі. В про
мові Леоніда Ілліча говори
ться про необхідність цих
заходів, чітко
визначені
звдання, які треба виріши
ти нашому народу найбли
жчим часом і у перспекти
ві.
Перетворення в
життя
Продовольчої програми —
це справа всенародна,
і
свою частку в загальну пра
цю повинні внести спеціалі
сти кожної галузі народно
го господарства. Отож і ми,
суспільствознавці,
сього
денним завданням для себе
вважаємо пропаганду -і розяснення
рішень
трав
невого (1982 року) Пленуму
ЦК КПРС, промови на ньо
му товариша Л. І. Брежнє
ва.
Здавалося б на
перший

Г 1

погляд, ну що тут такого?
Партія дала нам в руки чіт
ко розроблену
програму
дій: виконуй її і все буде га
разд. Та всі ми знаємо, нас
кільки спориться робота, ко
ли виконуєш її свідомо, з
розумінням того, що й для
чого. Саме для того, щоб
роз’яснити трудящим суть
прийнятих Пленумом доку
ментів потрібні наші напо
легливі зусилля,
копітка
робота по пропаганді
рі
шень Пленуму.
Колектив кафедри історії
КПРС намітив план заходів
в цьому напрямку. Особли
ву увагу ми повинні приді
лити роботі з
молоддю,
роз’яснити рішення Плену
му своїм вихованцям. Спра
ва дещо ускладнилась тим,
що навчальний процес уже
закінчився, отож
провести
із студентами заняття
за
матеріалами Пленуму
ми
не маємо змоги. Але це аж
ніяк не означає, що ці пи
тання залишаться поза ува
гою.
На консультаціях, в гур

ЙДЕ

тожитках ми проводимо бе
сіди з молоддю, рекомен
дували студентам матеріа
ли Пленуму для самостій
ного вивчення,*'Ставимо на
консультаціях
студентам,
так би мовити, «пробні» пи
тання щодо матеріалів Пле
нуму, на які вони повинні
дати відповідь.
Звичайно,
якщо вона не
грунтовна,
викладач допомагає
своїм
вихованцям, вносить
поп
равки, доповнення. Але ми
намагаємося, щоб такі уточ
нення давали самі студен
ти, товариші по групі.
Це
виховує у хлопців і дівчат
навички колективного мис
лення, вчить їх вислухову
вати і поважати думку то
вариша.
Ми розробили питання за
матеріалами Пленуму
і
включили їх в екзаменацій
ні білети. Думаю, також бу
де правильним
кожному
студенту додатково, не див
лячись, на те, який у нього
білет, ставити питання, що
стосуються рішень травне
вого Пленуму. Це
дасть

змогу вияснити,
наскільки
молоді люди в курсі подій
сьогодення, як вони цікав
ляться питаннями внутріш
ньої політики партії.
Продовольча
програма
торкається всіх сторін жит
тя нашої Батьківщини, отож
і висвітлювати її треба все
бічно. Думається, для біль
шої ефективності лекцій і
бесід за матеріалами Пле
нуму слід з працівників ка
федр суспільних наук ство
рити лекційні бригади. Вис
тупи спеціалістів
кожної
галузі сприятимуть всебіч
ному висвітленню пробле
ми, а це підніме значення
і віддачу таких лекцій, на
дасть змогу комплексно ви
рішувати завдання, які ста
вить перед нами,
суспіль
ствознавцями, всіма праців
никами вищої школи, пар
тія.
Не дивлячись на гарячу
пору — екзаменаційну се
сію — ми повинні широко
розгорнути лекційну пропа
ганду на підприємствах,
в
колгоспах і радгоспах, в ус
тановах, доносити до серця
і розуму кожного
праців
ника народного
господар
ства палке слово
ленінсь
кої Комуністичної партії.
»
Б. ВАЛЬЧУК,
зав. кафедрою
історії
КПРС.

Завтра—
інженер
Сьогодні на енергетично
му факультеті
розпочався
захист дипломних проектів
з спеціальності «Електрич
ні мережі». Першими на суд
Державної
екзаменаційної
комісії свої роботи
пред
ставлять В.
Чет в е р и к,
С. Сторожук, В. Загородський,
О.
Заїнчковська,
С. Салюк, В. Дураков, В. Попіль, В. Євтушенко.
Ми
впевнені, що наші старшо
курсники відмінно відзвіту
ють перед фахівцями
за
п’ять років навчання, дове
дуть, що набули знань спра
вжніх інженерів.
Побажаємо ж
молодим
спеціалістам успішного за
хисту і відмінної, творчої
роботи
на
виробництві,
Хлопці і дівчата — випуск
ники енергетичного
факу
льтету — підтримають доб
ру славу нашого вузу само
відданою працею.
О. СУВОРОВ,
студент III курсу.

С Е С І Я
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж
Не так-то й просто на відмінно виконати кур
совий проект. Для цього треба докласти багато
праці, часу.
Іноді виникають ускладнення, та
вони простіше вирішуються, коли поруч вірний
друг. Тому разом працюють над своїми курсо
вими проектами студентки-^другокурониці
ма
шинобудівного факультету Тамара Козакова та
Наталя Лутаєва (стоїть), (фото вгорі).
Вдумливо готуються до відповіді на екзамені
з електрорадіоелементів студенти го уп и ЗРК —
мова, Олександр Поципух. Вони добре здають
сесію, демонструють фундаментальне знання ма
теріалу (фото внизу ліворуч).
Екзамен з автоматизації конструювання РЕА
у групі 2РК—79 приймає викладач В. А. Сляднєв. Впевнено відповідають на запитання сту
денти Олександр
Вітюк та Володимир Макси
мович.
су ігор

ГОРІН.

Колонка
інформації
Відбулися партійні збори
колективу інституту. Комуністи обговорили
питання
про завдання
парторганізації по підвищенню Оойовитості партгруп в світлі рі•
иіень XX VI з їзду КППС. З
доповіддю виступив секре
тар парткому і. і \ Мельник.
В. ГОЛІЧЕНКО.
Закінчилося навчання ком
сомольського активу, орга
нізоване в у банком
політ
освіти при обкомі
парти.
230 кращих
комсомольців
нашого інституту наоули на
цих заняттях фаху політ інсрорматорів, пропиганиистів.
Переб молоббю виступали
кращі пропаганбисти і політінірорматори воласті, виклаоачі суспільних наук ву
зів міста, своїми враження
ми про XIX з ізб комсомо
лу побілилися оелегити фо
руму.
І. СМОЛЕНСЬКА,
студентка П курсу.
Державна комісія з оцін
кою «оооре» прийняла ін
ститутський санаторій-про
філакторій «Супутник», що
знахооиться в приміщенні
гуртожитку Аз 3. санаторій
розрахований на ои місць.
В ньому зможуть віопочивати~~~ї лікуватися працівники
і стубенти інституту, с д і Ь
«Мооуль», Вартість путівки
— 10 карбованців,
строк
перебування в профілакто
рії — 24 бні.
20 процентів путівок на
даватимуться безплатно. їх
зможуть ооержати ветера
ни війни, переоовики вироб
ництва, віомінники навчан
ня, активісти.
М. БОБІК,
студент IV курсу.
На гастролі до Вінниці
прибув львівський оержавний оперний театр
імені
1. Франка. Митці пібготували велику програму, що
склааається з
класичних
оперних спектаклів та оилетів, Вінничани зможуть по
дивитися, приміром, «Ьвгенія Онегіна» та «Лебеоине
озеро» іі. 1. Чайковського,
« їр авіату » і
«виголетто»
Д. Вербі, інші
всесвітньо
відомі твори оперного
та
балетного мистецтва.
Для
люоителів оперети львівські
актори пюгогували ряа ви
став.
Профком інституту орга
нізовує колективні вібвіоини спектаклів.
В. КОВАЛЬЧУК,
голова профкому.
В корпусі інженерно-бу
дівельного факультету роз
почав роботу читальний зал
спецвидів літератури (ауд.
204). Тут представлені па
тентний фонд, неопубліковані матеріали, нормативнотехнічна документація.
Працівники бібліотеки за 
прошують читачів відвідати
читальний зал. Години робо
ти — з 9.00. до 18.00.
Л. КЛЄТНА.

4 червня 1982 року.
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ДНЯ

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
ЗАХИСТУ ДІТЕЙ
чаяахг/хяаа

Ш кП ГҐІ
В ІМ'Я МАЙБУТНЬОГО
Було це у 1911 році.
В
одній з
польських
тюрем народився хлоп
чик. Він був худий і
блідий, як можуть бути
худими і блідими діти*
що народились у тюрмі:
у нього почалися корчі.
Мати
викликала ліка
ря, та він,
навіть не
подивившись
новона
родженого, з порогу ки
нув:
«Тюрма не місце
для дітей». І
так, не
переступивши
порога,
пішов.
Мати виходила дити
ну сама. А через кіль
ка місяців навіть змог
ла винести його з каме
ри. В суд.
Вирок був
таким: вічне поселення
в Сибіру, Брати хлопчика
до Сибіру було немож
ливо, батько взяти йо
го до себе не міг: йо
го розшукувала поліція.

І тоді мати знову звер
нулася до
лікаря. Не
до того, тюремного, зви
чайно. До лікаря Корчака.
Лікар виходив дити
ну,
що народилася в
тюрмі. Якось до нього
завітав високий
худий
чоловік.
Назвав
себе
дядьком хлопчика,
по
просив відвести його до
дитини. Лікар
здиву
вався: був пізній вечір,
майже
ніч, і діти всі
давно вже спали. Але
було щось у візиті цієї
людини таке,
що зд а
лося Корчаку важливі
шим за роботу і на
віть дитячий сон.
Біля ліжка хлопчика
високий худий чоловік
мовчав... Корчак зразу
відчув,
хто може так
мовчати біля колиски
дитини.

«Дядьком»,
а
на
справді батьком
хлоп
чика був
Фелікс Едмундович
Дзержинський.
ЧК.
Людина,
яка
очолювала ЧК, наводи
ла
жах на
ворогів.
«Для багатьох
немає
імені,
страшнішого за
моє». «Залізний Фелікс»
— так називали
його
уже не вороги — дру
зі.
Коли хлопчик, що
народився у тюрмі, ви
росте, він скаже: бать
ко ненавидів
міщан
ське сюсюкання,
А свій лист до сина
— після того коротко
го побачення вночі во
ни не зустрічалися багато
років — батько
напи
ше так: «Сонечко моє,
моя
зіронька,
Ясик
мій милий,
дитя моє,
цілую тебе міцно... Ко

ли мене звільнять, я зараз же приїду до тебе.
Ти вийдеш з мамулею
мені назустріч,
я пер
шим побачу тебе, пі
знаю і підійму високовисоко...»
Але який
батько не
любить
свою дитину.
Наведемо ще слова Фелікса Едмундовича.
«...Я не думаю,
що
своїх дітей я міг би
любити
більше за не
своїх... В особливо тяж 
кі хвилини я мрію про
те, як би я взяв якунебудь дитину, носився
б з нею і нам було б
добре. Я живу для неї
і вона любить мене тією
дитячою
любов’ю, в
якій немає ніякої фаль
ші.»
Рядки ці Дзержинський
писав за два де
сятиліття до того,
як
почав збирати ^бездом
них дітей по всій країні.
Ю. ЦВЄТОВА.

□ СПОРТ

□ СПОРТ

□ СПОРТ

Е. ТАРАН.

О СПОРТ

□ СПОРТ

О СПОРТ

ПОЧЕСНЕ ТРЕТЄ
Нещодавно в Одесі відбулася першість України се
ред спортивних клубів ву
зів, в яких взяла участь чо
ловіча команда нашого ін
ституту. В перший день на
ші хлопці зустрічалися
з
командою дублерів одесько
го «Політехніка». Суперник
був іменитим. Досить ска
зати, що команда «Політех
нік» належить до вищої лі
ги. Наші спортсмени посту
пилися з рахунком 1:3.
Другого дня у
впертій
боротьбі вінничани перемог
ли команду Одеського педа
гогічного інституту з рахун
ком 3:2 і до останнього ту
ру не знали поразок. Вони
виграли• у сильних команд
Донецького державного уні
верситету з рахунком 3:1,
Львівського політехнічного

В останні дні травня в СРСР
здобули
посланці
інституті пройшли традицій Африки. Рахунок зустрічі-ні змагання з футболу на 2 : 1.
Кубок дружби між команда
ми студентів з країн Афри
О. ГОЛУБЄВ,
ки, Латинської
Америки,
студент III курсу РТФ.
арабських республік та сту
дентами з СРСР.
На з н ім к у : заст. секретар я
У фінальному
поєдин ко м іте ту ком сом олу Ю. К о р и тк ін вручає к у б о к ка п іт а н у
ку на стадіоні «Олімп» пе ком анд и — п ер е м о ж н и ц і
Раремогу над студентами
з
фаелю д ’Аляму.

в ін н и ц ь к а

Б аскетболіст

на

інституту — 3:0, Київсько
го державного університету
— 3:0, Українського інсти
туту інженерів водного гос
подарства з м. Ровно
—
3:0. Але поразка від коман
ди Дніпропетровського бу
дівельного інституту в пер
шому турі дозволила коман
ді зайняти лише третю схо
динку педесталу пошани.
Переможцем змагань ста
ла команда Дніпропетровсь
кого будівельного, друге мі
сце зайняли студенти Одесь
кого політехнічного.
Тренер команди О.
М.
Зміевський та граючий тре
нер, майстер спорту СРСР
В. Пастушенко відзначили:
всі спортсмени проявили
найкращі бійцівські якості.
В. КОВАЛЬСЬКИЙ,

від п о ч и н ку .
Мал.

ПО РУКАХ!

!

мія, а Оксфордський університет удостоїв иого
почесного звання
доктора літератури.
З імені Корнія
Івановича
Чуковського по
чинається історія нашої дитячої поезії. Скільки
поколінь виросло на веселих
казках Корнія
Івановича! Та не тільки для малюків працював
письменник. Для школярів він переклав на ро
сійську мову
«Пригоди Тома Сойєра» Марка
Твена, казки Кіплінга, пересказав для дітей
пригоди
барона Мюнхгаузена та Робінзона
Крузо.
„
Талант письменника багатогранний,
Він пер
шим відкрив дорослому читачеві американсько
го поета Уолта Уітмена, першим оповів про ді
тей у всесвітньо відомій книзі «Від двох до
п’яти», як визначають фахівці, «був єдиним лі
тератором нашого часу, який займався пробле
мами мови не поверхово-любительськи, в поглиб
лено, серйозно, так, що мовознавці вважали йо
го дослідження керівництвом у своїй роботі».
Дитячий письменник, літературознавець, кри
тик, журналіст, перекладач і дослідник мови
Корній Іванович Чуковський був цілою епохою
в історії радянської літератури.
Він дивує ши
ротою своїх
задумів і їх блискучим здійснен
ням, величезним інтересом до життя,^ до людей.
Корній Іванович щиро любив дітей, говорив з
ними у своїх
книгах і на зустрічах, як з рів
ними, був послідовним борцем за мир.
Чуковський — улюблений письменник дітвори
і книгам його, повним веселої
мудрості, глиби
ни, яскравого таланту, судилося довге, довге
життя.

0 СПОРТ

НА ПОРУКИ?

^

З ДІТЬМИ ГОВОРИВ, № З РІВНИМИ
Його літературний псевдонім — Корній Чуковський — настільки злився з життям і твор
чістю письменника, що тепер, мабуть, небагато
людей знає, що жив колись в Одесі хлопчик
Микола Корнійчуков і що почав він свій тру
довий шлях маляром. З гімназії його
виклю
чили як сина куховарки. Веселий підліток «без
відриву від виробництва» по самоучителю ви
вчив англійську мову. Жив він
голодно, але
не розлучався з книгами. Екстерном здав ек
замени на атестат зрілості. А згодом приніс в
одеську газету статтю досить серйозного зміс
ту: що таке мистецтво. Вона сподобалась, рула надрукована,
а молодого автора послали
кореспондентом в Лондон, «забувши», правда,
дати йому гроші.
Повернувшись, молодий
Чуковський спробу
вав видавати в 1905 році в столиці
сатирич
ний журнал «Сигнал». Але незабаром він був
закритий, а видавець і редактор піддані корот
кочасному арешту. В ці роки Чуковський був
широко відомий, як один із самих
хльостких,
ядучих критиків і фрльєтонистів.
Та саме у
цей час почалась копітка робота по вивченню
творчості Некрасова. Більше сорока років жит
тя присвятив Чуковський великому російському
поету . Він розшукував і відновлював викину
ті цензурою рядки і строфи, вірші, що раніше
не друкувалися. В результаті його праці було
надруковано багато невідомих віршів, знайдено
і прокоментовано 35 друкованих сторінок но
вих ^прозових творів.
Зібрання творів М. О.
Некрасова стало дійсно повним.
Пізніше за
книгу-дослідження
«Майстерність
Некрасова»
Чуковському була присуджена
Ленінська пре-

2 стор.

Крилова.

Безгосподарність
Економіка повинна бути економною. Це —
закон. Якщо це не так, то йдеться, мабуть, не
про економіку, а про щось інше. І саме на цьо
му наголосив у Звітній доповіді ЦК XXVI з ’їз
ду КПРС Генеральний секретар ЦК КПРС, Го
лова Президії Верховної Ради СРСР товариш
Л. І. Брежнєв.
Впевнені, що керівники СКТБ «Модуль» з
цілковитою підтримкою поставилися до цих ви
мог, а от коли дійшло до діла, то практика пока
зала, що економити і берегти народне добро тут
не вміють. З вікна редакції видні ферми, які
сиротливо стоять і в спеку, і в негоду, поки
відповідальні товариші з «Модуля» розміркову
ють, як їх використати. На неодноразові заува
ження членів головної групи народного контро
лю керівництво СКТБ
відмовчується,
мабуть
вважаючи, що ці «дрібниці» до економії ніяко
го відношення не мають, отож і нарікання на
родних дозорців — безпідставні.
Пропонуємо читачеві фотографію цих кон
струкцій і дозволимо собі
від імені громадсь
кості запитати керівників «Модуля»: якщо кон
струкції не потрібні, то навіщо витрачались
кошти на їх придбання, а якщо потрібні, то чо
му вже ряд років не використовуються
за
призначенням? Нагадуємо, що цього разу від
повідь обов’язкова!
С. БУЖКЕВИЧ,
студентка І курсу, наш громадський ко
респондент.
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ЩО НАДІЙШЛИ В БІБЛІОТЕКУ
У ТРАВНІ:
ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ
Методи анализа многомерной зкономической информации.
(Сб.
статей).
(АН СССР, Сиб. отд.-ние,
Ин-т зкономики и орг. пром.
пр-ва; Отв. ред. Б. Г. Миркин, — Новосибирск: Нау
ка. Сиб. отд-ние, 1981. —
206 с., ил.
Общетехнический справочник. — (Под ред.
Е. А.
Скороходова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М.: Машиностроение, 1982.
415
с. — (Серия справочников
для рабочих).
Технология металлов и
конструкционньїе материальї;
(Учебник для
техникумов
Б. А. Кузьмин, Ю. Е. Абраменко, В. К. Ефремов и
др.); Под ред. Б. А. Кузьмина. — М.: Машиностроение, 1981. — 351 с., ил.
Юдин В. А. и др., Сбор
ник задач по теории механизмов и машин: Учеб. пос.
(В. А. Юдин, Барсов, Ю. Н.
Чупин. Под ред. Л. В. Петрокаса. — 2-е изд., перераб.
и доп. — М.; Вьісш. школа,
1982. — 215 с.
ПО РАДИОТЕХНИКЕ
Поляков П. Ф. Широкополосньїе ааалоговьіе систе
ми связи со сложньїми сиг
налами. — Щ
Радно и
связь, 1981. — 153 с., ил.
Сборник задач и упражнений по технологии РЗА:
(Для вузов по спец. «Конструирование и пр-во радиозлектрон.
аппар а т у р ьі»)
А С. Беляєва, К. И. Билибин, К. Б. Лукин и др. (Под
ред. Е. М. Парфенова. —
Е.: Вьісш. школа, 1982. —
255 с., ил.
Урбанский Б. Злектроакустика в вопросах и ответах
(Перевод с польского А. С.
Сапожкова. — М.: Радно
и связь, 1981. — 248 с„ ил.
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Инженерное
оборудование зданий и сооружений:
(Учеб. пособие для вузов по
спец. «Архитектура» (Н. Е.

Пащенко, А. В. Овсянников,
Л. П. Голубничий и др.);
Под ред. Н. Е. Пащенко.
— М.: Вьісш. школа, 1981.
— 344 с., ил.

Калужский Я. А. и др.
Проектирование дорожньїх
одежд: Учеб. пос. (Я. А.
Калужский, Н. А. Медведкова, В. Н. Ряпухин. — К.:—
Донецк: Вища школа, 1981.
— 100 с.
Матвіенко М. Г. Архіте.
турний ансамбль Києво-П
черського заповідника. — К-;
К.: Будівельник, 1981. —
120 с., з мал.
Основания и фундаменти:
Респ. межвед.
науч.-техн.
сб. (Киев. инж. — стоит.
ин-т; Редкол.: С. А. Слю
саренко (отв. ред.) и др.).
— Кнев: Будівельник, 1981.
— 103 с., вьіп. 14.
Позняк П. И. Строительньій конвейєр промьішленньіх комплексов. — Киев:
Будівельник, 1981. — 47 с.,
ил.
Прикладная геометрия и
инженерная
графина:
Респ. межвед. науч. — техн!
сб. (Киев. инж. — строит.
ин-т; (Редкол.: В. Е. Миханленко (отв. ред.) и др.).
—
Киев*
Будівельник.
1981. — 131 с., вьіп. 32.
Родичкин И. Д. Проекти
рование современньїх загородньїх парков. — К.: Буді
вельник, 1981. — 152 с., с
ил.
Строительние

конструк-«

Респ. межвед. науч,сб. Основан в 1965 г. (Госстрой УССР
науч.-исслед.
ин-т строительньїх конструкций. — К.:
Будівельник,
1981. — 116 с.
ции:
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Днями відбулися
збори ветеранів Великої
Вітчизняної війни,
що
працюють в нашому
інституті. Колишні воїни висловлювали велику
стурбованість новим витком гонки
озброєнь,
агресивною політикою адміністрації СШ А. Ми,
радянські люди, заявили ветерани, добре зна
ємо, що таке страхіття війни. І тому бороть
ба
за мир
стала справою
життя
кожного
громадянина Країни Рад. Ми палко підтриму
ємо миролюбиву політику КПРС,
Радянського
уряду,
висловлюємо
щиру,
сердечну вдяч
ність видатному борцеві за мир Генеральному
секретареві ЦК КПРС товаришеві Я. І. Бреж
нєву за його невтомну діяльність
по підтри
манню миру в усьому світі.
На зборах
було прийнято
звернення
до
учасників другої спеціальної сесії Генеральної
Асамблеї ООН.

и

ОРГАН ПАРТКОМУ,
ПРОФКОМУ, КОМІТЕТУ ЛКСМУ
ТА РЕКТОРАТУ ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз
на

тиждень.

а

П’ятниця, 11 червня 1982 року,

ТЮМЕНЬ 1 ВАМ, «АТОММАШ» І НЕЧОРНОЗЕМ’Я,
ПОТУЖНІ ПРОМИСЛОВІ КОМПЛЕКСИ ПО ВСІЙ КРА
ЇНІ — ОСЬ СЬОГОДНІШНІ СИМВОЛИ ТРУДОВОГО
ГЕРОЇЗМУ РАДЯНСЬКОЇ МОЛОДІ. ..СОТНІ н о в и х
ПІДПРИЄМСТВ, ВАГОМИЙ ВКЛАД У РОБОТИ ПО МЕ
ЛІОРАЦІЇ, УСПІХИ В ПІДВИЩЕННІ ВРОЖАЙНОСТІ
ПОЛІВ І ПІДНЕСЕННІ ТВАРИННИЦТВА — ТАКИЙ
ТРУДОВИЙ ЗВІТ НАШОЇ МОЛОДІ.
АЛЕ СЬОГОДНІ ВКЛАД КОМСОМОЛУ В РОЗВИТОК
НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ВСІХ СФЕР НАШО
ГО СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ ПОВИНЕН БУТИ ЩЕ БІ
ЛЬШИМ РІШЕННЯ XXVI З ’ЇЗДУ КПРС ВИМАГАЮТЬ
ВІД МОЛОДІ ВЕЛИКОЇ ЕНЕРГІЇ, ПОСТІЙНОГО НА
ПРУЖЕННЯ СИЛ.
Л. І. БРЕЖНЄВ.
(З

промови на X IX

з ’їз д і

ВЛКСМ )

ГЕРОЇЧНА ІСТОРІЯ,
ТРУДОВЕ СЬОГОДЕННЯ
П’ятдесят років ВИПОВНЮ
з того часу, як віко
вічна Амурська тайга про
кинулася від дзвінких моло
дих голосів. На круті бере
ги могутньої далекосхідної
ріки висадився трудовий
комсомольський десант. 12
червня 1932 року молоді
завзятці розпочали роботу
по будівництву нового мі
ста, яке згодом назвуть
Комсомольської* - на - Амурі.
П'ятдесят років пройшло
відтоді, велике красень-місто зросло на Далекому
Сході, стало навічно пам’ят
ником мужності, подвигу
молоді тридцятих років.
Про героїчне минуле мі
ста нагадує своєрідний па
м’ятник — величезна кам'я
на брила з простим напи
сом: «Тут 10 травня 1932
року висадились перші ком
сомольці — будівники міста».
Свою першу зиму комсо
мольці проводили не в ба
раках і навіть не в землян
ках, а в шалашах. Та й ті
ледве встигли побудувати
до осені.
Так починалася історія,
так ще одну героїчну сто
рінку вписали молоді люди
в літопис славних справ
комсомолу.
Багато добрих звершень
на рахунку радянської мо
лоді. Це — Магнітка, участь
у Великій Вітчизняній війні,
цілинна епопея, Братськ,
Тюмень, ВАМ. Можна впев
нено сказати, що нинішнє
покоління
комсомольців
гідне своїх старших това
ришів, достойно продовжує
традиції молоді тридцятих,
сорокових, п’ятдесятих ро
ків.
У скарбницю
славних
справ
комсомолу гідний
внесок зроблений молоддю
нашого інституту. Добре
попрацювали студенти на
об'єктах внутрівузівського
будівництва. Тільки у 1982
році на новобудовах інсти
туту комсомольці відпрацю
вали 3400 людино - годин.
Наслідок їх самовідданої
праці — нові корпуси гур
тожитку № 5, їдальні, інші
об’єкти.
Хочеться відзначити, що
багато сил доклали будзагонівці у спорудження на
ЄТЬСЯ

шого санаторію - профілак
торію «Супутник». Розрахо
ваний він на 50 місць, отож
студенти і працівники вузу
зможуть відпочивати і лі
куватися. А подяку за це
вони приносять бійцям будзагонів, які не жаліючи сил
працювали на впорядку
ванні профілакторію. Наші
студенти свято виконують
девіз «Свій дім — своїми
руками».
Багато споруд
альма-матер зведені їх ру
ками. Зараз чимало цих
хлопців і дівчат уже інже
нери, працю ю тьрізних ку
точках нашої країни, та па
м'ять про них, їх славні ді
ла живе: їх наступники,
студенти молодших курсів,
активно включаються в ро
боту по будівництву і впо
рядкуванню нашого друго
го дому — інституту.
Гідний трудовий внесок
студентів - політехніків у
працю Всесоюзного будіве
льного студентського заго
ну. Цього року на будови
області і Тюмені виїде 700
чоловік. Наш інститутський
загін повинен освоїти 2,8
мільйона карбованців капі
таловкладень, отож, як ба
чимо, цифра ця солідна і
попрацювати нашим зав
зятцям доведеться на сла
ву. Та ми впевнені, що, як
і завжди, робота наших
студентів буде оцінена на
«відмінно».
В тринадцять районів об
ласті на будівництво об’єк
тів для тваринництва, жит
ла для працівників сільсь
кого господарства, на сільгоспроботн виїдуть студен
ти нашого інституту, три
загони працюватимуть в
Уренгої.
В комітеті комсомолу ви
сить фотографія. На ній —
невеличкі, ще не закінчені
дерев'яні будиночки. Кру
гом — віковічні дерева. Це
— вулиця Вінницька в Тю
мені, яку споруджували ко
лишні наші студенти-будзагонівці, першопрохідці-політехніки в цьому газонос
ному районі. А тепер наших
хлопців там зустрічають, як
старих знайомих, своїх по
мічників, на яких можна
покластися, довірити най
відповідальнішу роботу. Га
зовики Півночі переконали

ся: студенти Вінницького
політехнічного
не підве
дуть!
Відомо, що в будзагони
відбирають кращих, комсо
мольців, які і вчаться, і
працюють добре, активно
виконують громадські до
ручення. Та і серед* кращих
є кращі. Багато зусиль в
організацію третього трудо
вого семестру доклали сту
денти делегат XXIV з’їзду
ЛКСМУ Ірина Смоленська,
Андрій Бендерук, Андрій
Саврань. До речі, А. Саврань член комітету комсо
молу, відповідає за органі
зацію будівельних загонів.
Цією справою займається
він уже не перший рік і
завжди виконує свої обо
в’язки з повною відповіда
льністю, в строк.
На будзагонівців покла
дається велика відповіда
льність: їм довіряють спо
рудження важливих народ
ногосподарських
об’єктів,
вони ведуть пропагандист
ську, лекторську роботу,
студентські агітбригади ви
ступають перед трудівника
ми села. Тому таку велику
увагу ми надаємо наочній
агітації, оформленню табо
рів. Порівняльність, визна
чення кращих — великий
стимул у будь-якій діяль
ності людини. Саме тому
ми і проводимо конкурс на
очної агітації будівельних
загонів. Мені, приміром, ду
же сподобалось оформлен
ня будзагону ФАОТу, над
яким працював студент III І
курсу Вадим Козлов. Але
конкурс ще не завершений,
кращі не визначені і в да
ному випадку я висловив
своє особисте враження.
П’ятдесят років виповни
лося славному подвигу ком
сомольців тридцятих років.
Квітне, росте споруджене
ними місто. Днями прибули
туди члени загону Імені
XIX з’їзду ВЛКСМ. Вони
продовжать славну сторін
ку Комсомольська — бу
дуватимуть нові промисло
ві підприємства. Славна іс
торія комсомолу продов
жується.
О. МУДРИЙ,
секретар комітету ком
сомолу.

ВІСТІ
З КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ
Комітет комсомолу завершив підбір кадрів
комсомольських активіс
тів в бюро факультетів,
курсів, комсоргів груп.
Закінчилася відповідаль
на робота. Це й зрозу
міло, адже цим хлоп
цям і дівчатам
бути
застрільниками
добрих
справ комсомолу інсти
туту.
*

*

*

Велика увага приді
ляється
громадськополітичній практиці. Ко
мітет комсомолу встано
вив зв'язки з
дванад
цятьма
підприємства
ми м. Вінниці, на яких
проходитимуть
вироб
ничу практику студен
ти нашого
інституту4
Тут же вони набудуть
навичок у громадській
роботі. З адміністрація
ми підприємств погод
жений перелік заходів з
громадсько - політичної
практики. Студенти про
водитимуть політінформації, читатимуть
ро
бітникам лекції.

В ЄГОРОВ,
заступник секрета
ря комітету комсо
молу.

В ньому вони зазначи
ли, що люди землі стур
бовані новим вибухом гон
ки озброєнь, що підвищує
небезпеку термоядерної ка
тастрофи. Люди планети
Земля
розуміють, що са
мий дорогий її здобуток —
життя, треба зберегти для
наступних поколінь землян.
Радянські люди знають ці
ну миру, в обстановці яко
го вони живуть уже 37 ро
ків. Ми пройшли горнило
Великої Вітчизняної війни
до Дня Перемоги, ми па
м’ятаємо і ніколи не забу
демо, скільки горя, страж
дань, материнських
сліз
принесла друга світова вій
на. Більше 20 мільйонів
життів радянських
людей
забрала ця війна, розв’яза
на фашизмом. Вона про
йшла через серця всіх ра
дянських людей, вона не
нависна їм по своїй крово
жерливій суті.
Одне діло уявляти, що та
ке війна, інше — знати. Ми
знаємо, що таке війна, що
таке смерть, не раз з нею
зустрічалися! Ось чому,
працюючи з молоддю в на
шому інституті, ми вчимо
її добра, вчимо берегти мир
на Землі, що дістався на
родам нашої країни і всьо
го світу дуже дорогою ці

Й Д Е

ною. Ось чому ми всеціло
підтримуємо мирні ініціа
тиви і пропозиції по роз
зброєнню, висловлені актив
ним учасником боротьби з
фашизмом, керівником на
шої держави Л. І. Бреж
нєвим. Ми, 112 ветеранів
Великої
Вітчизняної вій
ни, що зібралися на збори,
вважаємо, що усяка війна,
як і будь-який намір за
стосувати ядерну зброю —
найтяжчий злочин перед
людством! Разом з усім ра
дянським народом ми заяв
ляємо: МИРУ — МИР! НІ
— ВІЙНІ!
Ветерани звернулися до
учасників другої спеціальної
сесії
Генеральної Асам
блеї ООН по роззброєнню
з пропозицією
докласти
всіх зусиль для відвернення
ядерної війни, покінчити з
гонкою озброєнь, присту
пити до роззброєння, зміц
нити відносини між держа
вами на принципах довір’я,
строго дотримуватись рі
шень Хельсінкської конфе
ренції по безпеці і співробіт
ництву в Європі, ЗБЕРЕГ
ТИ ЗЕМЛЮ І МИР НА
СТУПНИМ ПОКОЛІННЯМ
ЗЕМЛЯН!

С Е С І Я

НАМ ПОВІДОМЛЯЮТЬ З ДЕКАНАТІВ:
ФАОТу
Загальна
успішність
на третьому
курсі ста
новить 95,8 проц. С ту 
денти уже склали 4— 5
екзаменів, і можна під
бивати перші підсумки.
Якість
навчання
—
73,8 проц. На відмінно
здали сесію 34 чолові
ка, на 4 і 5 — 90. С ту
дентів, які мають трій
ки — 37. Відмінно закін 
чили
рік Н. Радіонова,
В. Лисогор, Д.
Стахов
та
І. Стахова.
Третій
курс покращив свої ре
зультати,
організованіше провів сесію .
Четвертокурсники
в
6ШШІМІНВІ

порівнянні з
зимовою
сесією здали свої
по
зиції. Відмінників — 27,
на 4
І 5 закінчують
рік 79 студентів.
Ус
пішність
складає
93 проц,, якість — 63,1.
В. ФЕДУН,
методист.
ЕНЕРГЕТИЧНОГО
Закінчили
екзам ена
ційну
сесію третій
і
четвертий
курси.
їм
влітку треба буде прой
ти виробничу практику.
З якими ж результата
ми підійшли
енергети
ки до кінця навчально
го року?
Третьокурсники здали

Х в илю ю ться перед екзам еном
пи 1РТ-79. Щ е раз за зи р н у ти в

сесію
без
«неудІв»,
краща група — ІЕС-79...
Четвертокурсники
теж
показали хороші знання,
відзначити хотілося
б
студентів С. Беспалова,
Т. Левчук, А . Продикало, С. Кудикова.
На
них рівняю ться товари
ші.
Загалом, треба
ска
зати,
що літня
сесія
пройшла
оранізованіше,
краще ніж зим о
ва.
М. КУБЕЦЬКИЙ,
голова
навчальновиховної комісії ф а
культету.

з с та т и с ти ч н о ї р ад іо тех н ік и
сту д е н ти г р у 
к о н сп е к ти , поновити в п ам ’я ті
м атер іал...
Ф ото Р. К уть к о в а.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» м я .ш т м ш т ш ш ш ш ш ш ш ш т ш ш ш ш ш ш ш 2 стор.

11 червня 1982 року.
ПРО ЛЮДЕЙ ХОРОШИХ

СТОЛИЦІ

УКРАЇНСЬКОЇ РСР, МІСТУ-ГЕРОЮ

КИЄВУ ВИПОВНИЛОСЯ

1500 РОКІВ

ПРАВОФЛАНГОВИЙ
Мені пригадався минулий рік.
Розподіляли
гуртожитки, бували вже такі випадки, що ви
никали непорозуміння, знаходилися
незадоволені, дехто скаржився. А от того року і пра
цівники
деканату, і студенти знали:
все буде
гаразд,
адж е
відав цією
справою
Дмитро
Дьома. У справедливості рішень ніхто не сум 
нівався, ображених не було.
Великою повагою користується у нас на ра
діотехнічному ф акультеті студент групи ЗРТ 78
Дмитро Дьома. Він добре вчиться,
хороший
товариш, завжди подасть допом огу, вміє орга
нізувати товаришів на справи
хороші. Саме
за ці якості і обрали його студенти
старос
тою групи. Дмитро активно працює в проф 
комі, вболіває
за справи на
ф акультеті і в
інституті.
«Громадські
справи — в першу
чергу»
такий девіз мого товариша. Зараз він очолює
профбю ро ф акультету, багато часу віддає ро
боті в гуртож итку.
Найперше наше завдання — навчання. І Д іма не тільки
сам добре
навчається,
але й
все робить для того, щоб його
товириші по
групі йшли правофланговими
у навчанні. Не
малою мірою завдяки старанням Дьоми гр у
па, де він вчиться, вийшла
одною з кращих
на ф акультеті в період весняної сесії.
Навіть
іноді дивуєшся, як у хлопців і дівчат з ЗРТ— 78
вистачає часу і оволодівати
знаннями, і гро
мадські обов’язки
виконувати на «відмінно».
А застрільник у всьому тут Дмитро
Дьома,
хороший студент, хороший товариш,
активний
комсомолець.

М. БОБІН,
студент
IV
культету.

курсу

радіотехнічного

фа*

Сивим і разом з тим вічно молодим називають
столицю України, місто-герой Київ. Красень Київ.
Той, хто хоч раз побував у цьому чарівному місті,
побачив його широкі площі, вулиці, високі кручі
Дніпра, державний плин у тиху погоду, гнів під час
грози, назавжди збереже у пам’яті спомин про ма
тір міст руських. Немало красних слів сказано про
чарівні київські каштани, які білим маревом огор
тають місто в травні, про червоні, палаючі тюльпа
ни київських вулиць у червні, задумливість Володимирської гірки...
Манять туристів древні Золоті ворота, збудовані за
велінням збирача земель руських Ярослава Мудро
го, не згасла у віках краса Софіївського собору, Ки

єво-Печерської лаври, навічно залишився в Києві
великий князь Володимир. В задумі схилив голову
гордість українського народу Тарас Григорович Шев
ченко. Він дивиться на університет, лагідно позира
ючи на зграйки молоді, що виходять з цієї кузні
молодих вчених.
Сьогодення владно входить в старину. Останнім
часом прикрасився Київ, став ще чарівнішим.
Святково відзначив радянський народ 1500-річчя
Києва. Посланці республік-сестер на урочистих збо
рах громадськості міста вітали український народ
із знаменною датою.
На знімку ви бачите Жовтневу площу Києва.
Фотохроніка РАТАУ.

□ СПОРТ □ СПОРТ □ СПОРТ П СПОРТ

Майстерськкй рубіж підкорено
В Сумах відбулися зма
гання по стрільбі із лука
за програмою III молодіж
них ігор Української ради
ДСТ «Буревісник». Протя
гом п’яти днів молоді Ро
бін Гуди з восьми облас
тей України в олімпійській
вправі М-2
виборювали

звання переможців на дис
танціях дев’яносто, сімдесят,
шістдесят, п’ятдесят і три
дцять метрів.
Збірну команду Вінниць
кої обласної ради ДСТ бу
ло сформовано з спортсме
нів нашого інституту.
Відмінно виступив на цих

змаганнях студент III кур
су радіотехнічного факуль
тету
Анатолій
Панкєєв,
який виконав норматив май
стра спорту, вибивши 288
стрілами 2316 очок. Це на
36 очок перевищує норма
тив на почесне звання май
стра спорту.

Вдало
виступила
на
звітних змаганнях
друго
курсниця з факультету ав
томатики і обчислювальної
техніки Жанна Федіна, якій
у вправі М-1 всього 16 очок
не вистачило до підкорення
заповітного майстерського
рубежу.
П. ТУРЛЮК,
суддя республіканських
змагань.
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ЗНАМЕНИТІ
НАПАДАЮЧІ
□ ЦІКАВО ЗНАТИ
М іж народна
ф ед ер ац ія
ф у тб о л ь н и х
асоціац ій
( Ф І Ф А ) за сн о в а н а у 1904 році в П ар и ж і. Ш таб к вар 
ти р а зн а х о д и ть ся в Ц ю ріху (Ш в ей ц ар ія ).
П резидент
Ж . А в ел ан ж (Б р а зіл ія ).
Об’є д н у є > н ац іо н ал ь н і
ф ед е
р а ц ії 145 к р а їн . (СРСР
— з 1946 р оку), п р о во д и ть
чем піонати
с в іт у
(кож ні
чотири роки) і п ер ш о сті
к о н ти н е н тів (кож ні чотири рони).

Футбол красний голами,
тому історія цієї гри в пер
шу чергу пам’ятає імена
тих, хто був майстром за
вершуючого удару. Одним з
таких майстрів був Григо
рій Федотов.
Знаменитим снайпером в
20-і і 30-і роки був англієць
Діксі Дін. Він володар ба
гатьох рекордів результа
тивності. В сезон 1927—28
року він забив в 39 матчах
60 голів. За 15 сезонів у
матчах чемпіонату Англії
він провів 379 голів, причо
му в 37 матчах забив по
три голи в одному матчі.

Користуються пошаною і
найбільш результативні на
падаючі чемпіонатів світу.
Абсолютний
рекорд цих
чемпіонаті світу у 1958 ропузу Жюсту Фонтену. На
чемпіонаті світу у 1958 ро
ці він забив 13 голів в шес
ти матчах. Знаменитий бра
зилець Пеле забив 11 голів
в 14 матчах. Він був визна
ний кращим гравцем на
першості світу у 1958 і 1970
роках. У західнонімецького
футболіста Герхарда Мюллера 14 голів в 13 матчах,
10 — на рахунку його спів
вітчизника правого крайньо

го збірної ФРН Хельмута
Рана. Він забив їх в 10 мат
чах.
Чудово грали у передво
єнні роки москвичі Михай
ло Якушін, Володимир Степанов, Віктор
Семенов,
Григорій Федотов, Михайло
Семичастний, Сергій їльїн,
ленінградці Дмитро та Ми
кола Дементьєви, Віктор
Шеловський, тбілісці Гайоз
Джеджелава, Борис Пак]*
чадзс.
Згодом до цієї «гвардії»
добавились московські ар
мійці Олексій Гринін, Ва
лентин Ніколаєв, Всеволод
Бобров, Володимир Дьомін,
динамівці Василь Карцев,
Александр Малявкін, Сергій
Соловйов, торпедівці Олек
сандр Пономарьов, брати
Георгій та Василь Жаркови,
Слава МетревелІ, Едуард
Стрельцов, спартаківці Ана
толій їльїн, Сергій Сальников, Анатолій Ісаєв, Борис
Тату шин.
Г. ВЛАСЮК,
студент ІБФ.

А ГОСПОДАР ЗНАЙШОВСЯ...
В
минулому номері
газети
був
вміщений
критичний матеріал під
заголовком
«Безгоспо
дарність».
В
ньому
йшлося про
безгоспо 
дарне ставлення до б у
дівельних
металічних
конструкцій, які стояли
біля прибудови до кор
пусу № 2, причому як
довго вони там знахо
дилися
навіть
важко

визначити. Неодноразо
во після рейдів голов
ної
групи
народного
контролю
дозорці
у
своїх ф о то газетах,
які
вивішувалися в перехо
д і, просили
господарів
цих конструкцій відгукну
тися, використати ф ерми
за
призначенням.
Та
відповіді
не було...
Редакція і
народні
контролери самі
про

вели розслідування, але,
на жаль, допустили по
милку. В матеріалі з ви
ни редакції у б езгоспо 
дарності помилково зви
нувачується керівництво
СКТБ
«М одуль»,
хоча
ферми належать іншому
підро зділу інституту.
Зараз ферми вивезені
робітниками СКТБ і бу
дуть використані на бу
дівництві за призначен

В ІМ'Я МЕТИ
ГУМОРЕСКА
Я
примружився.
Що
це?.. Викладач
оглянув
опустілий стадіон, рішуче
піднявся з лави.
Невже
так мене і не
дочекається?
«А як же
сесія?.. Не допустять!» —
ворухнулась думка.
Короткий
розбіг. Враз
перемахнув мало не дво
метровий паркан, стрибок
в довжину
— і трибуни
для глядачів лишилися по
заду. Ще мить — я мчав
біговою доріжкою стадіо
ну, сходу
перестрибуючи
барьєри.
Ні один із них
не був збитий.
Викладач
дивився
на
мене. «Залік», — видихнув
я. «Так, — сказав
він,
— хоч ви в семестр і не
ходили на заняття, та за
раз показали відмінні ре
зультати. Що то значить
мета!»
С. БУЖКЕВИЧ,
студентка ЗТФ.

ПІСЛЯ

В ПРАЦІ І НАВЧАННІ
Ось уже три роки ви треба виконувати громад
повнюється, як двічі на ські доручення, багато сі
рік я, студент-заочник, від мейних обов’язків. До того
чиняю двері Вінницького ж я, як бригадир, пови
політехнічного. Двічі на нен багато уваги приділя
рік наступає для нас, ви ти роботі з людьми, адже
сім
робничників, відповідальна в бригаді тридцять
пора — звітувати
перед чоловік і всі вони такі різ
треба
викладачами та й своїми ні. До кожного
товаришами по роботі за знайти «ключик».
навчання. А мої співробіт
Отож не тільки з тех
ники цікавляться
моїми нічної, інженерної сторони,
успіхами,
отож докладаю так би мовити, допомагає
всіх зусиль, щоб не черво мені інститут
працювати,
ніти перед товаришами за але й вчить бути керівни
«неуди». Я працюю водієм ком, організатором.
Саме завдяки
хорошій
таксомотора АТП 30101, і
частенько
на
зупинках, організації
роботи, увазі
очікуючи на пасажира, то до людей виробничі по
вариші заводять мову про казники в АТП, де я пра
моє навчання. От і дово цю, хороші. Ми постійно
виконуємо планові показ
диться звітувати.
На першому курсі важ ники і соціалістичні зобо
ко звикав до нових умов, в’язання, багато працюємо
культу
адже в інститут прийшов над підвищенням
не зразу після школи: бу ри обслуговування населен
ла у навчанні перерва.
ня. Стало у нас уже тради
З
трудом
осилював цією щороку перераховуй
вищу математику, хімію, вати чималі кошти в Ра
інші предмети. Та завдяки дянський Фонд миру.
Багато моїх товаришіввеликій допомозі праців
ників
деканату, зокрема водіїв вчиться
заочно у
спеціа
А. М. Тхорівс ь к о г о, вищих і середніх
Г. П. Зубко,
Л. М. Са- льних учбових закладах. І
підприємства,
доцької,
Н. Ф. Тишкунь, керівництво
викладачів інституту, як і зокрема начальник АТП
мої товаришІ-студенти, по П. Ф. Бондар, завжди під
долав труднощі. Тепер я тримує тих, хто здобуває
уже третьокурсник, навчан освіту. А при підтримці
ня на ЗТФ завершується і, товаришів і працювати, і
легко.
щоб добре скласти сесію, вчитися
доводиться багато працю
В. ВАСИЛИК,
вати самостійно. Весь ві
студент - заочник III
льний час проводжу за
курсу, водій т а к с і
книгами, а його, вільного,
АТП 30101.
часу, завжди не вистачає:

НОВІ

КРИТИКИ

ням. Редакція
просить
вибачення у працівників
«М одуля», але не дивля
чись на прикру помилку,
вважає, що
публікація
дала позитивні наслідки:
народне добро не мар
нується.
Прізвища
безгоспо 
дарників,
які недбало
ставляться до своїх обо
в'язків, будуть названі в
наступному номері

книги,

ЩО НАДІЙШЛИ В БІБЛІОТЕКУ
на ЗВМ. (АН УССР. Ин-т
кибернетикн. И. И. Ляшко,
И. В. Сергиенко, Г. Е. Мистецкий, В. В. Скопецкий. —
2-е изд. перераб. и доп. —К.:
Наукова думка, 1981.
—
296 с.
Довідково-бібліографіч
ний відділ.

1. Акустика и ультразву
ковая техника: Респ. межвед. науч.-техн. сб. (М-во
вьгеш. її еред. спец, образования УССР. — Киев: Тех
ніка, 1981.
2. Барщевский Б. У. Кван
тово - оптические явлення.
— 2-е изд., перераб. и доп.
— м.: Вьісш. школа, 1982.
— 136 с.
3. Вопросьі автоматизации
решения задач фильтрации
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20 ЧЕРВНЯ ДЕНЬ ВИБОРІВ
ДО МІСЦЕВИХ РАД НАРОД
НИХ
ДЕПУТАТІВ

Готовити командирів
виробництва
В постанові ЦК КПРС
Ради Міністрів СРСР «Про
дальший розвиток
вищої
школи і підвищення якос
ті підготовки спеціалістів»
особливу увагу
приділено
формуванню у студентів на
виків громадсько-політичної
і організаторської роботи.
Питанням підготовки орга
нізаторів і вихователів тру
дових колективів,
коман
дирів виробництва надаєть
ся першочергове значення.
Тому на кафедрі наукового
комунізма невипадково цим
питанням приділяється ве
лика увага.
Навички організатора
і»
вихователя трудового
ко
лективу студенти- набува
ють, виконуючи
програму
громадсько-політичної прак
тики. Ось минуло понад
десять років з того часу, як
було впроваджено громад
сько-політичну практику в
вузах країни, в тому числі
і в В ПІ.
В нашому інституті
на
копичено чималий досвід ор
ганізації
громадсько-полі
тичної практики. Майже сто

процентів наших студентів
беруть участь в ГПП.
Майже половина випуск
ників нашого інституту пра
цюють керівниками трудо
вих колективів. Всі випуск
ники беруть участь в гро
мадському житті
колекти
вів,
де вони працюють на
виборних Посадах, в пар
тійних, комсомольських та
профсоюзних
організаціях,
пропагандистами,
редакто
рами стінної преси.
Найбільш
ефективн и м и
формами
громадсько-полі
тичної практики
студенти
вважають виконання
гро
мадських доручень в пері
од навчання в інституті, а
також виконання
завдань
по ГПП в період
літньої
виробничої практики, участь
у виконанні договорів про
співдружність комсомольсь
ких організацій
факульте
тів (груп) з комсомольськи
ми організаціями
підпри
ємств, установ, підготовку
рефератів і виступи з ними,
участь в конкурсах студен
тських робіт з
суспільних
наук, навчання на
факу

льтетах громадських
про
фесій і в школі молодого
лектора, участь в пропаган
дистській роботі, в студент
ських будівельних загонах,
тощо.
Кафедра наукового кому
нізму
видала
студентам
четвертокур с н и к а м,
які
щойно пішли на літню ви
робничу практику
завдан
ня по ГПП. Силами кафед
ри були розроблені заходи
по підвищенню ефективності
громадсько-політичної прак
тики, а також
конкретні
завдання для кожного сту
десять років з того часу, як
виробничу практику.
Викладачі кафедри зобо
в’язались вийхати на місця
практики з метою перевір
ки її проходження студен
тами. На початку осіннього
семестру кожний студент,
напише звіт про проходжен
ня ГПП.
С. ПЛАХОТНЮК,
викладач кафедри нау->
кового комунізму, від
повідальна за ГПП
на
МФ.

ХРОНІКА
16 червня в
цеховій
партійній організації ад
міністративно - управлін
ського апарата відбули
ся партійні збори. Ко
муністи заслухали і обсудили доповідь завіду
ючого
учбово-методич
ним кабінетом т. 3. Гроз
ного про завдання пар
тійної організації по під
вищенню відповідально
сті комуністів за вико
нання уставних
вимог.
Збори приняли відповід
не рішення.

ВІСТІ
Комсомольці
співро
бітники і викладачі на
шого інституту готують
ся провести Комуністич
ний суботник присвяче
ний
Дню
радянської
молоді.
Комсомольці дослідно
го заводу СКТБ
«Мо
дуль» в суботу 19 черв
ня будуть працювати на
будівництві
одного
з
житлових будинків
по
вулиці Ленінського ком
сомолу.
Комсомольці
кафедр
інституту візьмуть участь
по впорядкуванню тери
торії інституту.
*

□ ПОРА ЛІТНІХ ВІДПУСТОК

ДОБРОГО ВАМ ВІДПОЧИНКУ!
Відгомонить
сво ї м и
турботами літня
екза
менаційна сесія, і перед
сотняйи юнаків ^а дів
чат {юстане питання як
провести літні канікули,
як краще відпочити, щоб
з нового навчального ро
ку сісти за парти здоро
вими, загартованими, з
новими силами опанову
вати наукою. Д л я тих сту
дентів, які не поїдуть в
студентські
будівельні
загони, не будуть прохо
дити виробничої практи
ки профком інституту
пропонує цікавий і зміс
товний відпочинок в ту
ристичних позїдках, або
проведення часу на бе
резі Південного
Бугу,
спортивно - оздоровчому
таборі.
В профкомі інституту
є путівки по яким мож
на здійснити мандрівку
в Карпати, а також по
бувати, в Прибалтиці, на
Кавказі. Є’путівки в сто
лицю Вірменської РСР
;— Єреван.
На літо заплановано
18-туристичних путівок,
23— курортних, 18 — в
будинки відпочинку, 35
— в двохденні поїздки
по рідному краю, а та
кож 366 — в спортивнооздоровчий табір інсти\ туту на березі Півден
ного
Бугу.
Студенти,
\ яким потрібно поправи
ти своє здоров'я, можуть
[ звернутися в
профком

інституту для придбання
куроптних путівок.
Дбаючи про організо
ваний
відпочинок, не
треба вибувати добрих
студентських
традицій.
Це групові походи по
місцях боєвої і трудової
слави, відвідини пам'ят
них місць,
історичних
пам' ятникіз, чудових ку
точків наиюї
природи.
Надовго запам' ятається
відпочинок студентам бі
ля вогнища на
березі
річки чи озера
Багато
студентів будуть відпо
чивати на своїй батьків
щині, в селі де нсшодилися і виросли.
Організовуючи відпо
чинок студентів ми ще

недостатньо
використо
вуємо багаті природнокліматичні ресурсии Вінничини. Мало ще органі
зовуються колективні ви
їзди студентів в ліс, на
річку. Заспівувачами в
цій справі повинні бути
комсорги та профорги.
Перебуваючи на при
воді слід пам'ятати про
збереження її ресурсів,
*бережно відноситися до
рослинного тц1 тваринно
го світу.
І
Розпочинаються
пора
літніх канікул, профком
бажає всім вам доброго
відпочинку.

*

БАГАТО ЦІКАВОГО, НОВОГО З ’Я
ВИЛОСЬ У ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ
РАД.
НЕ ЗНИЖУЮЧИ УВАГИ ДО
ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТ
ВА, ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕН
НЯ, ВОНИ ВНОСЯТЬ ДЕДАЛІ БІЛЬ
ШИЙ
ВКЛАД У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРУ ЕКО
НОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗ
ВИТКУ.
У НАС МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ДЕПУТАТІВ-КОМУНІСТІВ. СВІЙ АВТОРИ
ТЕТ, СВІЙ ДОСВІД ВОНИ ПОВИН
НІ ВИКОРИСТОВУВАТИ для того,
ЩОБ КОЖНА СЕСІЯ РАДИ, КОЖНЕ
ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ
КОМІСІЇ
ПЕРЕТВОРЮВАЛИСЬ
У СПРАВЖ
НЮ РАДУ ЛЮДЕЙ, У КОЛЕКТИВ
НИЙ ПОШУК НАЙБІЛЬШ ПРАВИ
ЛЬНИХ РІШЕНЬ.
(Із доповіді Л. І. Брежнєва на XXVI з’їзді КПРС).

□ ДО 60-РІЧЧЯ СРСР

ПОЧУТТЯ ДРУЖБИ
Днями виповнилося 250
років з часу добровільного
приєднання Казахстану до
Росії. Разом з казахським
народом цю дату відзначи
ли всі народи нашої нео
сяжної Вітчизни.
Глибоке почуття
друж
би ось уже багато років єд
нає українку Надю Титаренко з казашкою Раїсою
Кур манієвою. Надя Титаренко навчається на "пер
шому курсі ІБФ. Зараз в
неї напружена пора, вона
складає сесію. Сердечні ві
тання шле Раїса своїй він
ницькій подрузі. В цих лис
тах слова підтримки, поба

жань.
Незабуває Надія і свою
подругу, в далекому, загуб
леному з безкрайому
ка
захському
степу радгоспі
У зун -Б ул ак.
В
лис
тах вона ділиться з Раїсою
своїми турботами, своїми
помислами.
Прекрасне почуття друж
би цих двох людей, двох
братніх народів, в єдиній
сім’ї народів СРСР.
Т. МАЛІЦЬКА,
студентка групи 2 ВМ80, наш. кор.
На знімку: Надія Титаренко з Раїсою
Курмашевою
(зліва).

*

На базі нашого інсти
туту 17, 18, 19 червня
будуть проведені райо
ні змагання по
комп
лексу ГПО. В них візь
ме участь ко м а н д а
нашого інституту. Зма
гання
відбудуться на
стадіоні «Олімп».
В. ЄГОРОВ,

Йде

сесія

В студентів першого
і
другого курсів нашого ін
ституту після заліків насту
пив час складання
іспитів.
На машинобудівному факу
льтеті з десяти груп першо
го курсу на першому екза
мені літньої
екзаменацій
ної сесії: 36 студентів одер
жало
оцінку
«відмінно»,
108 — «добре», 61 — «за
довільно» і 14
одержало
«двійки».
В. КОВАЛЬЧУК,
Найкраще
складає
на
першому курсі група 4 ТМголова профкому.
81. Найгірше, де
четири
студента одержали двійки
—- це група 2 ТМ-81. Кра
ще могла б здавати екза
мени група 6 ТМ-81.
На другому курсі добре
склали
перший
екзамен
групи 1 ВМ-80, і 2 ВМ-80.
Погано підійшла до свого
першого екзамену група 2
ТМ-80.
На відмінно склали свій
перший
іспит
студенти
С. Холод — 4 ТМ-80, Л. Па
ламарчук — 5 ТМ-81, В. Поліхович
6 ТМ-81, та ін
ші.
Студенти, які
одержали
ДО ВІДОМА
ВІДПОЧИВАЮЧИХ
незадовільні оцінки повині
мобілізувати всі свої зу
Нині з нашого міста можна здійснити виліт е
будь-яку точку Радянського Союзу.
силля на успішне складан
Нещодавно на повітряний міст вийшов вітчиз- § ня ліньої
екзаменаційної
нянйй аеролайнер ТУ-154.
а
На фото: загальний вигляд авіалайнера ТУ.Т54. § сесії.
К. МИХАЙЛЕНКО,
методист М Ф .

НАШІ ВИПУСКНИКИ
Непомітно
промайнуло
п'ять років навчання в ін
ституті. Для студента, який
добре навчається, виконує
громадську роботу час пли
не швидко. Так і для Ана
толія Переверзія (група і
ЕПП-77) роки навчання за
лишилися позаду, а на сер
це лягла невиразна
тінь
смутку за інститутом,
за
своїми товаришами, за ти
ми хто вчив його ці роки.
Всі студентські турботи
вже позаду, а що чекає мо
лодого спеціаліста по пе
реду. Звичайно, що все пет
редбачити важко, але Ана
толію Івановичу не приви
кати. Адже він привик пра
цювати наполегливо, на со
вість, так що і на виробни
цтві його не злякаєш труд

нощами.
А. Переверзій довгий час
був головою навчально-ви
ховної комісії енергетично
го факультету, він відмін
ник навчання,
комуніст.
Займався науковою робо
тою.
Недавно Анатолій одру
жився. Това риші
теп
ло привітали його з цією
подією в житті, побажали
йому добрих успіхів. ДоЗре
враження про себе залишив
в стінах інституту Анатолій
Переверзій, тож щастя і ус
піхів тобі хочеться побаж а
ти в день закінчення інсти
туту.
О. СУВОРОВА,
студент ЕФ, наш кор.
На знімку: Анатолій Перевезій за роботою.

18 червня

1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Нашу працю на виконання
Продовольчої програми!
ГОВОРЯТЬ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ
СПРАВИ
На загальнотехнічному V. факультеті,
розпочалась літня
екзаменаційна се
сія. На нашому факультеті вона має
свою специфіку,
дещо
відрізняється
від проведення
сесії на
стаціонарі.
Студенти навчаються
заочно,
отож
за час сесії треба встигнути прийня
ти екзамени, розповісти слухачам,
як
раціонально працювати над новим ма
теріалом.
Буває так, що не всі студенти мо
жуть з ’явитися на сесію, тоді їм д о
водиться наздоганяти
товаришів по
навчанню,
увесь складний
матеріал
опрацьовувати самостійно.
Зрозуміло,
чому велику увагу ми»
працівники
деканату, та й самі студенти, приділя
ємо відвідуванню занять. Цього року
наші вихованці
порадували нас: на
третьому курсі явка на сесію стано
вить 95 процентів, на другому — 97.
Добре працювали протягом навчаль
ного року студентй ЗТФ^
Про Це
свідчить те,
що виклики з оплатою
одержали 70 процентів студентів,
що
на 5 процентів більше, ніж в мину
лому році. З високою відповідальніс
тю, розумінням’ свого обов'язку на-)
вчаються заочники. Ударною працею і
хорошим навчанням
відповідають во
ни на турботу партії і уряду про д о
бробут народу,
ще
одним
виявом
якої
стали
рішення
травневого
(1982 р.) Пленуму ЦК КПРС,
при-

Робота лаборанта на під
приємстві харчової промис
ловості — складна і відпо
відальна. Адже без лабо
раторних перевірок сирови
ни готових харчових про
дуктів вони в торговельну
мережу не поступають. То
му з такою повагою став
ляться всі харчовики
до

Моя
професія
працівників лабораторії —
своєрідного
ВТК
підпри
ємства. Я горджуся, що ме
ні довірено, якщо
можна
так сказати, працювати на
завершальному етапі ство
рення продуктів харчуван
ня, давати «добро» на вихід
їх у торговельну мережу.
НаЩ Гайсинський масложирзавод знають в усій об
ласті. Адже ми поставляє
мо споживачам сир, смета
ну та інші молочні продук
ти. Вони користуються ши
роким попитом у населен
ня. Знають нашу продукцію
і в братніх соціалістичних
країнах.
Колектив заводу трудить
ся по-ударному,
доведені
завдання виконує на
105
процентів. Приємно, що
і
мій, нехай невеликий, вне
сок є в цьому досягненні.
Для того, щоб добре вико
нувати свої обов’язки,
не
підводити товаришів, треба
постійно
працювати
над
підвищенням
кваліфікації.
Велику допомогу в
цьому
подають мені викладачі ін
ституту. Зокрема, працівни
ки. кафедри хімії дають по
ради, як краще
провести
той чи інший аналіз, заохо
тили мене до читання спе
ціальної літератури.
Тепер виконую свою ро
боту більш кваліфіковано,
із знанням справи.

СТУ Ц Е Н Т И - З А О Ч Н И К И

йнята ним Продовольча програма.
Чимало наших
студнтів в харчовій
промисловості, успіхами на ниві науки
і самовідданою працею
на виробниц
тві
перетворюють в життя
Продо
вольчу програму. Це такі, як слюсар
красносілківського
цукрового
заводу
М. П. Курнос, економіст Тростянецького
м’ясокомбінату Н. П. Костенко,
лаборант
Гайсинського
маслосирзаводу Ж. К. Должкевич,
робітниця
Вінницької
кондитерської
фабрики
Г. С.
Коваленко, інженер-мікробіолог
Тульчинського консервного
комбінату
Є. С. Коротинська,
головний інженер
Оратівського маслозаводу Р. А. Кушняк,
головний механік
Бродецького
цукрового заводу
А. Г. Гуменюк та
багато, багато інших. Всі вони добре
навчаються, а це допомагає їм відмін
но працювати на / виробництві, по
стійно підвищувати свою кваліфікацію.
Генеральний секретар ЦК КПРС то
вариш Л. І. Брежнєв назвав Продо
вольчу програму справою
всенарод
ною. Та все ж таки
в чому наїка^
працівників вищої школи,
частка у
виконанні рішень
травневого (1982р.)
Пленуму ЦК КПРС? На це прекрас
но відповів студент ЗТФ головний ін
женер Гайсинського маслозаводу Р. Д.
Бондаренко: «В наших, виробничників,
трудових успіхах величезна праця на
ших вихователів, викладачів і праців
ників інституту. Адже завдяки їм ми
набули знань, які так необхідні сьо
годні, щоб зростали к і л ь к і с т ь
і
якість продукції, що ми виробляємо».
Г. ЗУБКО,
методист деканату ЗТФ.

ОЩ АДЛИВО,
БЕЗ ВТРАТ
У Звітній доповіді ЦК XXVI з’.здові ЦК КПРС,
Голова Президії Верховної Ради СРСР товариш Л. І.
Брежнєв наголосив на тому, що економіка повинна
бути економною. Знайшло це своє відображення і
в Продовольчій програмі, яка націлює трудящих на
економне і раціональне використання сировини для
харчової промисловості, бережливе ставлення до го
тової продукції. В зв'язку з цим
великі "завдання
постають перед нами, економістами. Великою мірою
від нас залежить наскільки ефективно і рентабельно
працюватиме підприємство, наскільки раціональним і
реальним буде планування.
Я працюю на Барському заводі сухого знежирено
го молока. Який же внесок нашого колективу у за
гальну справу виконання
Продовольої програми?
Наш завод випускає широкий асортимент продукції:
масло, сир, сухе знежирене і цільне молоко та інші
молочні продукти. їх ми відправляємо в торговель
ну мережу області та республіки, знають нашу про
дукцію і в братніх соціалістичних країнах.
Продукти, які ми виробляємо, користуються вели
ким попитом у населення, та це зрозуміло: якість
їх щонайвища.
Товариші мої докладають всіх сил,
щоб споживачі згадували нас тільки
добрим сло
вом. І зусилля колективу не пропали марно: ми до
билися високої продуктивності праці, яка становить
100,2 проц. за минулий рік на завод не надійшло
ні одної рекламації на вироблену продукцію.
Велику увагу у нас на зводі приділяють збере
женню соціалістичної
власності.
Адже це також
важливе питання в рішенні продовольчої проблеми.
Як зауважив товариш Л. І. Брежнєв у промові на
травневому Пленумі ЦК КПРС, частенько у нас бу
ває так, що уже вироблена продукція губиться че
рез нерозпорядливість, погане зберігання. А у нас
на заводі, ми постаралися перекрити всі канали втра
там, переглянули соціалістичні
зобов’язання і на
мітили ще більш високі рубежі. Впевнені, що другий
рік XI п’ятирічки ознаменуємо ударною працею.

3. ДОЛЖКЕВИЧ,
лаборант
Гайсинського
маслосирзаводу, студен
тка 2 курсу.

економіст Барського заводу
молока, студентка ї ї курсу.

Р. ЖЕЛІХОВСЬКА,
сухого знежиреного

Я працюю на Красносілківському цукровому заво
ді, що у
Бершадському,
районі, слюсарем
контро
льно-вимірювальних прила
дів і автоматики. Мої това
риші по роботі, як і весь
радянський народ, з пал
ким схваленням зустрів рі
шення травневого (1982 р.)
Пленуму ЦК КПРС, Про
довольчу программу, прий
няту по-ньому. Ми щиро
вдячні рідній партії і Ра
дянському уряду за турбо
ту про підвищення добро
буту народу,
докладемо
всіх зусиль, щоб зробити
вагомий внесок у всенарод
ну справу — виконання
Продовольчої програми.
Як сказав
Генеральний
секретар ЦК КПРС това
риш Леонід Ілліч Брежнєв,
мета програми полягає в
тому,щоб за порівняно ко
роткі строки більш повно
забезпечити населення кра
їни продуктами харчуван
ня. І ми, працівники хар
чової промисловості 'сер
цем сприйняли ці
слова,
проникнуті турботою
про
радянських людей.
Вони
схвилювали кожного
гро
мадянина нашої країни, на
дихнули на нові звершення
в ім’я дальшого розквіту
рідної Вітчизни.
Самовідданою
працею
відповіли працівники Крас
носілківського
цукрового
заводу на рішення травне-

В ЕЛИ КА
вого Пленуму. З кожного
гектара посіяних
буряків
вони разом з трудівника
ми бурякосіючих колгоспів
зобов’язалися виробити по
45 центнерів цукру. Мета
висока, але цілком посиль
на. Ми зважили свої мож
ливості і вирішили, що 36
центнерів, вироблених у
минулому році, це не межа.
Всі розуміли, що треба бу
де багато попрацювати під
час ремонту заводу, підго
товки його до нового сезо
ну цукроваріння, отож, не
гаючи часу, взялися
до
ойрави.
Зараз йде реконструкція
підприємства. Ми уже за
кінчили реконструкцію бурякопереробного цеху, дея
ких інших підрозділів заво^у.Роботи виконанні на «від
мінно», і можна з впевне
ністю сказати: слова свого
дотримаємо, Зараз праців
ники заводу працюють над
будівництвом
сплави о г о
майданчика. Всі свої зусил
ля ми направили на
те,
щоб добитися
скорочення
строків переробки сировини
при відмінній якості про
дукції і зменшенні втрат її.
Цукроваріння — вироб
ництво складне, трудоміст
ке. велике значення
для
одержання якісного кінце-

М Е ТА
вого продукту тут має точ
не дотримання
технології
окремих процесів.
Зрозу
міло, в зв’язку з цим, як
багато важить для норма
льного
функціонуй а н н я
всього заводу, бездоганна
робота контрольно-вимірю
вальних приладів. Велика
відповідальність
поклада
ється на нас, працівників
КВП, і ми
намагаємося
працювати так, щоб нарі
кань на нас не було, щоб
не надходило
рекламацій
на продукцію нашого завоДУ*
З тих пір, як я навчаюся
в політехнічному інституті,
відчув, що працювати ста
ло легше, робота спорить
ся. Розумію, це — завдяки
тим знанням, які одержав в
інституті, адже деякою мі
рою прийшло в роботі ін
женерне розуміння справи.
Щиро дякую за вкладену
в нас працю викладачам і
працівникам нашого інсти
туту, які озброюють
нас
знаннями, виховують, да
ють нам путівку в життя,
допомагають
добиватися
високої мети.

м. курнос ,
слюсар контрольно-ви
мірювальних
приладів
і автоматики,
студент
II курсу.

Завдання — вчитися!
В обов’язки секретаря на
загальнотехнічному
факу
льтеті входить контроль за
виконанням студентами пи
сьмових домашніх робіт. Як
приємно порадувати
студента чи
студентку, які
вчасно виконали домашнє
завдання хорошою
оцін
кою! Тому мені
сьогодні
хотілося б відзначити кра
щих, тих, хто до 10 трав
ня, як і належить по пла
ну, виконали контрольні ро
боти. Це — Л. Зеднік —
працівник заводу імені 60річчя Жовтня,
військово
службовці В. Марченко та
О. Григорьєв, електрик Ту
льчинського хлібокомбінату
А. Лоєвський, слюсар заво
ду «Термінал» В. Мушинський, інструктор виробни
чого навчаня Немирівсько-

го будівельного технікуму
С. Коновалов, регулю валь
ник
раді о а п а р а т у р и
ЦКБІТу Л. Шкварницький
та багато інших.
Такими студентами
по
праву гордиться наш інсти
тут. Впевнені що в майбут
ньому вони будуть відмін
ними спеціалістами так же
добросовісно
виконувати
муть свої виробничі
обо
в’язки. Добре навчаючись,
докладаючи всіх сші, щоб
стати хорошими спеціаліс
тами, керівниками та орга
нізаторами
виробництва,
вони вносять посильну ча
стку у виконання
планів
партії і народу.
Н. ТИШКУН,
працівник деканату.

Допомогають знання
Тульчинський консервний
завод входить у Вінницьке
виробниче аграрне об’єднан
ня. На цьому підприємстві,
де я працюю інженером-мікр|обіологом, виробляються
різні консерви, джеми, ком
поти, соки, а контроль за
правильністю ведення тех
нологічних процесів
веде
заводська лабораторія.
Моя робота тісно пов’я
зана з хімічним контролем
виробництва. І тут на допо
могу мені приходять знан
ня, отримані в інституті.

Особливо багато дали мені
для підвищення кваліфіка
ції заняття і лабораторні
роботи з аналітичної хімії.
Тут я узнаю про правиль
ність проведення хімічних
реакцій, про нові наукові
досягнення в галузі хімікотехнологічного
контролю.
Всі знання, які я одержала
в інституті, застосовують на
практиці.
Є. КОРОТИНСЬКА,
інженер - мікробіолог,
студентка другого кур
су.

Трудящі
нашої
країни
палко сприйняли рішення
травневого
Пленуму
ЦК
КПРС, самовідданою працею
колектив Оратівського мо
лочного заводу, де я працюю,
ділом відповідає на рішен
ня пертії і уряду. Доведені

„ДОВІР'Я
ВИПРАВДАЮ *1
завдання ми виконуємо на
100— 120 процентів, випус
каємо продукцію тільки високої якості. Ми виробля
ємо цільномолочні продук
ти, які
відправляємо
на
Гайсинський
маслосирзавод. Нарікань на поставки
і якість продукції не одер
жуємоРаніше я працював сиро
робом — мав
середню
спеціальну освіту. В цьому
році призначений головним
інженером
підприємства.
Розумію, що завдання пе/редї
мною
поставлені
складні і відповідалньі —
доведеться вирішувати ви
робничі і організаційні пи
тання, відповідати за робо
ту не окремої дільниці,
а
підприємства в цілому. І в
цьому мені
допомагають
знання, які я одержую, нав
чаючись в інституті, 3 до
помогою товаришів по ро
боті і навчанню,
виклада
чів інституту, високе дові
р’я колективу
виправдаю.
Р. КУШКЯН,
головний інженер Орат(оського моуюкозаводу, студент 2 курсу.
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Вінницький політехнічний
— порівняно молодий вуз
країни. Історія його нара
ховує- два десятиліття. Та
інженери, яких він випус
кає, славляться
як хоро
ші фахівці, організатори
виробництва.
Науковці
інституту зробили чима
лий внесок в наукові до
сягнення вчених республі
ки.
Зростає наш вуз.
На
цьому знімку ви
бачите
новий корпус
інженернобудівельного
факультету,
зведеного
за
проектом
студентів і викладачів ін
ституту. Багато робіт при
будівництві корпусу вико
нано руками
студентів,
працівників
вузу,
адже
наш девіз: «Свій дім» —
своїми руками.»

ЛАСКАВО ПРОСИМО!
ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІН
СТИТУТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУ
ДЕНТІВ НА 1 КУРС 1982— 1983 НАВ
ЧАЛЬНОГО РОКУ З ВІДРИВОМ ВІД
ВИРОБНИЦТВА (СТРОК НАВЧАННЯ
5 РОКІВ) НА ФАКУЛЬТЕТИ:
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ з
спеціальностей:
електричні станції, електричні системи,
електропостачання
промислових
під
приємств, міст та сільського господар
ства, електроенергетика;
МАШИНОБУДІВНИЙ а спеціально
стей: автомобілі та автомобільне госпо
дарство, технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструменти,
машинобудування;
АВТОМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВА
ЛЬНОЇ ТЕХНІКИ з
спеціальностей:
автоматика та телемеханіка, електронні
обчислювальні машини;
РАДІОТЕХНІЧНИЙ з спеціальностей:
радіотехніка, конструювання і виробни
цтво радіоапаратури;
ІНЖ ЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ з спе
ціальностей: промислове та цивільне бу
дівництво (в тому числі спеціалізація —
металеві» конструкції).
БЕЗ ВІДРИВУ ВІД ВИРОБНИЦТВА
(СТРОК НАВЧАННЯ 6 РОКІВ).
ВЕЧІРНІЙ ФАКУЛЬТЕТ з
спеціа
льностей: електропостачання промисло
вих підприємств, міст та сільського гос
подарства, технологія машинобудування,
металорізальні верстати та інструменти,
автоматика і телемеханіка,
електронні
обчислювальні машини,
радіотехніка,
промислове та цивільне будівництво, ав
томобілі та автомобільне господарство.
ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИЙ
ФАКУЛЬ
ТЕТ з заочною формою навчання (строк
навчання 3 роки) з таких спеціальнос
те^: енергетиіка, машинобудування та
приладобудування, електроприладобудування і автоматика, радіотехніка і зв’я
зок, технологія продовольчих продуктів,
технологія товарів широкого
вжитку,
будівництво, транспорт, економіка. (Піс
ля закінчення ЗТФ студенти переводя
ться на IV курс заочного навчання за
спеціальністю).
Прийом заяв на навчання з відривом
від виробництва проводиться з 20 черв
ня до 31 липня, на навчання без відри
ву від виробництва — з 20 квітня по
31 липня.
Заява подається на ім’я ректора Він
ницького політехнічного інституту
за
єдиною формою згідно з додатком № 6
до Правил прийому. Д о заяви додають
ся: документ про середню освіту
(в
оригіналі): характеристика з останнього
місця роботи; витяг з трудової книж
ки для працюючих; медична
довідка
(форма № 286); 4 фотокартки 3x4 см.
Особи,
рекомендовані пед а г о г і чними радами технікумів 1 профтехучи

лищ для вступу на денні відділення, по
дають довідки встановленого зразка,
згідно додатків 1, 2, 3 правил прийому.
Вступники подають особисто паспорт,
військовий квиток або приписне свідо
цтво. Вступні іспити на навчання
з
відривом від виробництва проводяться
з 1 по 20 серпня, без відриву від вироб
ництва — з 15 травня до 20 серпня.
На всі факультети і спеціальності,
крім груп технологічних спеціальностей
загальнотехнічного факультету,
вступ
ники складають іспити з таких дисцип
лін: математики (письмово та усно), ук
раїнської або російської мови та літе
ратури (твір), фізики.
При вступі у групи технологічних спе
ціальностей загальнотехнічного
факу
льтету іспити проводяться з хімії (ус
но), математики (усно), фізики (усно),
української або російської мови та літе
ратури (твір).
Особи, які закінчили середні учбо
ві заклади з оцінками «п’ять» та «чо
тири» і мають в документах
про се
редню освіту середній
бал не менше
4,5 (без
округлень)
при вступі на
навчання з відривом від виробництва,
в порядку експерименту, зараховуються на навчання по результатах скла
дання двох іспитів (письмовій
мате
матиці та фізиці) при одержанні не
нижче 9 балів.
Нагороджені після закінчення серед
ньої школи золотою (срібною) медал
лю, або особи, що закінчили середній
спеціальний
учбовий
заклад
або
профтехучилище з дипломом з відзна
кою, складають тільки
іспит з мате
матики
(письмово), а на технологіч
ні спеціальності загальнотехнічного фа
культету — з хімії (усно). При скла
данні іспиту з оцінкою «п’ять» вони
звільняються від дальшого складання
вступних
іспитів,
а при
одержанні
оцінки чотири допускаються до скла
дання другого екзамена
як учасники
експерименту.
Зарахування
до складу
студентів
на навчання з відривом
від вироб
ництва проводиться з 21 до 25 серп
ня, без відриву від виробництва — з 21
по 31 серпня.
ПРИМІТКИ: Особи, які вступають
до інституту в наступні після закін
чення учбового закладу року повинні
мати стаж роботи не менше 6 міся
ців за кожний рік, коли вони не нав
чалися.
Всі документи (крім документів про
освіту) повинні
бути датоваті
1982
роком.
Адреса інституту: 286021
м. Він
ниця, Хмельницьке шосе, 133 Прий
мальна комісія.
РЕКТОРАТ.

ІНФОРМАЦІЯ
На
ФАВТі
відбулися
відкриті партійні збори,
на яких
комуністи поді
лилися своїми думками
про роль партійних груп
і педагогічних колективів
кафедр в справі комуніс
тичного виховання студен
тів. Розглянуто також пи
тання про прийом в пар
тію.
*

*

*

26 червня відбудеться
урочистий випуск молодих
спеціалістів, Інститут про
веде у велике життя но
вий великий загін інжене
рів,
які
самовідданою
працею успіхами на вироб
ництві
прославлять
рід
ний вуз.
Молоді фахівці
прино
сять щиру подяку колек
тиву викладачів і праців
ників інституту, які багато
сил доклали, щоб навчи
ти їх інженерного мислен
ня, творчої праці. Напере
додні свого трудового жит
тя наші випускники дали
обіцянку відпрацювати на
об’єктах вцутрівузівського
будівництва
не менше 5
днів.
С.

БУЖКЕВИЧ,
студентка 2 курсу.

ДО ВЕРШ ИН
Н А У К И І Т Е Х Н ІК И
□ РОЗПОВІДЬ ПРО ФАКУЛЬТЕТ
Два десятиліття минули
з тих пір, як з космосу
пролунав голос землянина:
Юрій Гагарін доповідав
центру
керування польо
том. Здавалося б, у наш
час людство уже звикло
до космічних
подорожей,
але кожного разу, коли
сміливці
озиваються до
нас
з
навколоземного
простору, коли ми бачимо
їх на екрані
телевізора,
коли вчені
пильно вдив
ляються у фотознімки да
леких планет і галактик
Всесвіту, ми тамуємо по
дих. Людина не раз уже
, виходила у відкритий кос
мос, наша сусідка Луна
зберігає на своїй поверхні
сліди «Лунохода» і космо
навта... Таке чудо, яке ще
кілька десятиріч мислилося
лише у казці, стало можли
вим завдяки досягненням
науки, зокрема, у чималій
мірі, забезпечила це радіо
техніка, радіотехнічні ме
тоди і засоби, застосовува
ні в усіх галузях техніки. В
наш час радіотехніка про
никла в усі сфери життя
і діяльності людини.
Спеціальність інженерарадіотехніка ви можете
набути у Вінницькому по
літехнічному інституті.
Радіотехнічний
факуль
тет готує інженерів двох
спеціальностей:
радіотех
ніків і конструкторів
ра
діоелектронної апаратури.
Ці фахівці дуже потрібні
науці, нашій радіопромис
ловості, що розвивається.
Як і у кожному вузі,
крім
спеціальних
знань,
студенти отримують грун
товні відомості з загально
освітніх і суспільних наук.
Спеціалізація проходить на
кафедрах теоретичних ос
нов радіотехніки, радіо
технічних приладів, кон
струювання і виробництва
радіоапаратури.
Керують
спеціальними
кафедрами
відомі у рес
публіці вчені доктор тех
нічних
наук
професор
М. В. Коваленко — автор
200 наукових робіт і 50
авторських свідоцтв; до
цент Б. Л. Рудницький —
автор понад 100 наукових
робіт, 2 монографій, 3 за
рубіжних патентів, 4 раці
оналізаторських винаходів,
які дали понад 2 мільйо
ни карбованців економії.
Він головний конструктор
серійних і крупносерійних
радіовимірювальних прила
дів. За ці розробки доцент
Рудницький
удостоєний
двох золотих і одної сріб
ної медалі ВДНГ.
Навчальний процес на
спеціальних кафедрах РТФ
ведуть
40
доцентів
і

.старших
викладачів, —
висококваліфікованих спе
ціалістів. Лабораторії ос
нащені сучасним радіотех
нічним обладнанням. Крім
того, кафедра КІПРА на
підприємствах міста має фі
ліали, а це дозволяє навча
ти студентів на унікально
му сучасному обладнанні.
Основою сучасних мето
дів технічних наук є ви
ща математика. Кафедра
вищої математики входить
до складу РТФ. Нею керує
кандидат
фізико-математичних наук доцент Ю. І.
Волков — автор 20 нау
кових робіт. Тут працює
14 кандидатів наук,
до
центів. Викладачі кафедри
багато уваги
приділяють
заочній математичній шко
лі, яку щороку відвідують
200 кращих математиків
шкіл області.
Велика увага на факуль
теті приділяється науководослідній роботі студен
тів. Наші вихованці пов
ноправні учасники науко
вих робіт, подають велику
допомогу науковцям в їх
діяльності.
Багатьох сту
дентів нашого факультету
запрошують кафедри
ін
ших факультетів для учас
ті в їх наукових розроб
ках .
Цікаве і змістовне жит
тя студентського колекти
ву у вільний від навчання
час.
Факультет став іні
ціатором проведення полі
тичних вечорів. Проходять
вони на високому рівні і
стали
популярними
у
всьому
інст и т у т і.
Ба
гато студентів
факульте
ту беруть участь в інсти
тутській самодіяльності.
Фізичною
культурою і
спортом на факультеті за
ймаються
всі
студенти.
Рада фізкультури радіо
технічного успішно вирі
шує завдання: кожен ви
пускник — спортсмен-розрядник, значкіст ГПО. Де
сятки юнаків і дівчат,
вступивши на
наш фа
культет, почали займати
ся спортом, і за час на
вчання стали першороз
рядниками,
кандидатами
в майстри спорту, п’ять
чоловік пройшли важкий
шлях від новачка до май
стра спорту СРСР.
«В науку
зі спортом!»
~~ такий девіз майбутніх
інженерів-радїотехніків.
В. РУЦКОЙ,
декан
радіотехнічного
факультету,
П. ТУРЛЮК,
старший викладач ка
федри фізвиховання.

Незабаром
розпочне
трудове
життя новий
загін
інженерів — випускників
В ПІ 1982 року.
А зараз останні студентські клопоти, останні дні у рідному
вузі. На знімку: на захисті дипломних проектів.

25 червня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ПОКЛИКАНІ

ЧАСОМ
Бурхливий ріст промисловості,
постійне удоскона
лення
електротехнічних
процесів і автоматизація
виробництва вимагають
для свого
обслуговування
велику арніію
інженерів-енергетиків.
Забезпечити»
електричні станції, енергосистеми,
промисловість та
сільське господарство
висококваліфікованими спеці
алістами в галузі енергетики покликаний енергетич
ний факультет.
В нашому інституті
енергетичний
факультет —
один з найбільших. З часу заснування
факультету
дипломи інженерів-електриків з трьох спеціальностей
одержали 1720 юнаків і дівчат.
Сьогодні тут
на
вчається понад
тисячу
студентів з чотирьох спе
ціальностей: електричні станції, електричні системи,
електропостачання промислових
підприємств,
міст
та сільського господарства, електроінженерна педаго
гіка,
Випускники нашого
факультету
працюють в усіх
областях України і
багатьох
республіках
нашої
Вітчизни. Вони трудяться на
великих
електричних
станціях, підстанціях, ; на підприємствах промисло
вості та сільського господарства, в науково-дослідних
і проектних інститутах,
Факультет має сучасну матеріальну базу.
Лабора
торії |осна*щені найновішим
обладнанням тц елек
тровимірювальною апаратурою. При роботі над кур
совими і дипломними проектами студенти мають ши
рокі можливості користування засобами сучасної об
числювальної техніки.

Свої знання майбутнім спеціалістам передають ви
кладачі високої кваліфікації. | Це 'такі, як доктор*
економічних наук В. А. Птущенко, професор Є. А. Карпов та інші. На факультеті працюють 47 кандидатів тех
нічних та педагогічних наук.
Активна участь студентів у науково-дослідній ро
боті, що проводиться на кафедрах факультету. Вони
разом із своїми вихователями проводять досліди, бе
руть участь у госпдоговорних і держбюджетних на
укових роботах різної тематики.
Результати цієї дія
льності обговорюють на обласній і республіканській тех
нічних конференціях. Найкращі роботи запроваджують
ся у виробництво, дають чималий економічний ефект.
Славиться своїми починаннями в інституті
колек
тив факультету.
Енергетики активно працюють на
будівництві внутрівузівських об’єктів. Наші студенти,
— це стало традицією—свято виконують заповіти своїх
попередників:
всі сили віддати не тільки навчанню,
але й будівництву рідного Інституту, адж е гасло на
ше таке: «Свій дім — своїми руками».
Завжди
приємно називати імена кращих.
От і
зараз хочеться назвати студентів, на яких рівняються
товариші, які завжди є застрільниками добрих справ
на факультеті. Це — І. Фостик, С. Луковников,
В. Безсмертний та багато інших.
Незабаром хлопці і дівчата — вихованці енергетич
ного факультету — стануть інженерами. Ми впевне
ні, що вони гідно нестимуть звання
радянського ін
женера, а їх зміна, сьогоднішні абітурієнти,
будуть
продовжувачами славних справ
студентів енергетич
ного.
Д . НАЛБАНДЯН,
декан енергетичного факультету.
В. ДУБРОВСЬКИЙ,
зав. кафедрою
електропостачання
промислових
підприємств, міст та сільського господарства.

Теоретичні знання
зав
жди
треба
підкріплюва
ти практичними навичками.
Без цього не
може бути
кваліфікованого спеціаліс
та. Тому велика увага на
факультеті енергетики прих діляється роботі в лабо
раторіях. *Вони оснащені
найновішим обладнанням і
електровимірюва л ь н о ю
апаратурою.
На знімку: в лаборато
рії кафедри енергетики.
Фото »Р. Кутькова.

ф ІЗ И Ч Н Е
виховання
— складова частина
навчально-виховного про
цесу в вузі . Воно покли
кане вирішувати ряд важ
ливих завдань в підготовці
молодих спеціалістів на
родного господарства, зо
крема зміцнення здоров’я
студентів, виховання у них
високих моральних, вольо
вих і фізичних якостей,
підготовка до
високопро
дуктивної праці і захисту
Батьківщини.
В нашому інституті пра
цюють понад 20 секцій, в
яких студенти підвищують
спортивну
майстерність
під керівництвом досвідче
них тренерів П. Т. Забеліна, В. Л. Лаунця, П. Б.
Порицького, М. П. Орлова,
Г Я, Рудого, А. Н.
Зміевського, Л. А. Берестова
та Чнших.
Щороку в інституті про
водяться спартакіади: зи
мова — з 6 і літня — з
10 видів спорту, спарта
кіада «Здоров’я». Цього
року в спортивних змаган
нях
серед
академічних
груп з
чотирьох видів
спорту на старт вийшло 38
колективів.
Чемпіонами
інституту з зимового ба
гатоборства ГПО
стали
групи ЗРТ-79, 2ЕС-80 —
з літнього. Переможцями
у футбольних змаганнях
стала група 1-ААГ-78, а у
легкоатлетичній
естафеті
— 4ПГБ-80.
На старти
спартакіади
«Здоров’я» вийшли більше
300 студентів,
викладачів
і співробітників інституту.
Серед них багато членів
клубу любителів бігу, які

Віннип13на
Вінницька
БЮ

СПОРТИВНЕ ЖИТТЯ
є постійними учасниками
пробігів,
що організову
ються у місті, області, рес
публіці.
Великими
при
хильниками
і
пропаган
дистами оздоровчого
бігу
є декан
машинобудівного
факультету доцент Ю. М.
Дівєєв, декан факультету
автоматики і обчислюваль
ної техніки С. Г. Лютворт,
доценти Л. М.
Ігнатов,
Г. А. Бушмич, І. Б. Матвєєв,
Г. І. Ластовська,
Б. А. Земляков, викладачі
і співробітники К. І. Шаповалова, Є. С. Васильєв,
Г. Г. Муренцова та інші.
Велика робота громадсь
ких тренерів та викладачів
кафедри по розвитку
фі
зичної культури і спорту
дає
відчутні
наслідки.
Щороку
інститут
готує
чимало майстрів
с п о рту СРСР,
кандидатів
в
майстри спорту, спортсме
нів масових розрядів. Л и
ше у цьому році високе
звання
майстра спорту
СРСР одержали п’ять на
ших вихованців — Сергій
Тесунов, Анатолій Панкеєв,
Олег Ковтун,
Хабіб
Аліжанов, Мераб Мадебадзе. 42 студенти
вико
нали
нормативи кандида
тів в майстри спорту
і
першого спортивного роз
ряду.
Збірні команди інститу
ту успішно виступають в
спартакіадах облради ДСТ
«Буревісник».
Чемпіонами
стали чоловічі команди з

волейболу
і
баскетболу,
кульової стрільби, бороть
би самбо і дзюдо, легкої
атлетики, жіноча команда
— з волейболу.
Багато,
наших вихованців
успіш
но виступають . на респуб
ліканських та всесоюзних
змаганнях. Так, чемпіоном
СРСР серед студентів
з
боротьби дзюдо став Ме
раб
Мадебад зе ,
переможцем молодіжних
ігор
республіки з боротьби сам
бо — Хампаша Мєхтієв.
Колектив інституту гор
диться студентами - спорт
сменами, які відмінні ре
зультати показують у на
вчанні і спорті.
П рикла
дом для товаришів є Л е
нінський стипендіат,
чем
піонка республіки з бага
тоборства ГПО Валентина
Ляндебургська,
, срібний
призер першості
України
серед студентів з волейбо
лу Віктор Ільченко,
чем
піони
області,
учасники
республіканських
змагань
баскетболіст
Анатолій
Дзюба та плавець Олек ^
сандр
Андрух.
Д ля проведення занять,
змагань в інституті силами
студентів
і
викладачів
збудована спортивна база:
стаді о н
з
бітумним
покриттям,
стрілецький
тир, лижна база, комп
лекс ігрових спортивних
майданчиків,
два спорт
зали. В районі Ладижинського водосховища збудо
ваний
оздоровчо-спортив

ний табір на 160 місць у
зміну,
в якому студенти
відпочивають, займаються
спортом, зміцнюють здо
ров’я.
Паш
стадіон
«Олімп»
став
ареною не
тільки
інститутських, але й все
союзних, республіканських
змагань. Великою популяр
ністю серед
спортсменів]
країни користується лег
коатлетичний
меморіал,
присвячений пам’яті Героя
Радянського
С о ю з у
Л. Ратушної.
Проводить
ся він з ініціативи спорт
сменів
нашого вузу, а
з ’їжджаються до нас найсильніші
легкоатлети —
члени збірних команд краї
ни, учасники чемпіонату
Європи
і
Олімпійських
ігор.
За підсумками роботи
по розвитку фізичної куль
тури серед
вузів
УРСР
у минулому році наш ін
ститут зайняв перше місце
і нагороджений
перехід
ним Червоним
прапором
Укрради
ДСТ
«Буревіс
ник».
Всіх, хто мріє стати ви
сококваліфікованим
інже
нером, займатися спортом
чекаємо у нашому вузі.
Вам належить продовжу
вати
і
примножувати
спортивну славу Вінниць
кого політехнічного.
В. ОЛІЙНИК,
старший викладач ка
федри фізвиховання.

2 стор.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ДЛЯ ЗАОЧНОГО
НАВЧАННЯ
Для розв’язання постав
леного XXVI з ’їздом КПРС
завдання по
підвищенню
ефективності виробництва і
перехід на інтенсивний шлях
його- розвитку, Ііердтчергове значення має зв’язок
науки з виробництвохм, під
вищення технічних
знань
робітників
підприємс т в а
шляхом
їх навчання без
відриву від виробництва.
Розвиток заочної
вищої
освіти, як наголошувалось
у матеріалах XXVI з ’їзду
КПРС, має важливе
зна
чення для забезпечення на
родного господарства нашої
країни
висококваліфікова
ними спеціалістами. Прово
дячи в життя рішення XXVI
з ’їзду КПРС, Рада Мініст
рів СРСР 15 червня
1981
року прийняла
постанову
«Про дальше вдосконалення
підготовки спеціалістів
з
вищою і середньою спеці
альною освітою без відри
ву від виробництва», в якій
зобов’язує
всі
зус и л л я
вищих
учбових
закладів
спрямувати на підвищення
якості навчання студентівзаочників.
Широкі можливості одер
жання вищої технічної ос
віти без відриву від вироб
ництва надає загальнотехнічний факультет нашого ін
ституту. У нас
протягом
трьох років
здійснюється
загальнонаукова і загальноінженерна підготовка з 24
спеціальностей, таких як:
технологія
машинобуду
вання, мателорізальні вер
стати і інструменти; авто
мобілі і трактори; машини
і апарати харчових вироб
ництв; промислове і циві
льне будівництво;
вироб
ництво будівельних
виро
бів і конструкцій; теплогазопостачання і вентиляція;
водопостачання і каналіза
ція; автомобілі і автомо
більне господарство; елек
тричні станції;
електричні
системи;
електропостачан
ня
промислових
підпри
ємств, міст та
сільського
господарства; теплові елек
тричні станції; промислова
теплоенергетика; автомати
ка і телемеханіка; електрон
ні обчислювальні
машини;
радіотехніка; конструюван
ня і виробництво радіоапа
ратури; технологія цукрис
тих
речовин;
технологія
м’яса і м'ясних продуктів;
технологія молока і молоч
них продуктів;
технологія
швейних виробів; економі
ка і організація машинобу
дівної промисловості; еко
номіка і організація побу
тового обслуговування;
Навчання на загальнотехнічному факультеті заочне.

У вересні провадяться нас
тановні сесії, на яких сту
денти слухають лекції, ви
конують практичні і лабо
раторні роботи, одержують
методичні вказівки і літе
ратуру на перше півріччя.
Студенти 1—2 курсів, які
успішно виконують навча
льний план, одержують від
пустки з оплатою на
ЗО
днів, а третього курсу —
на 40 днів, згідно з пільга
ми, які передбачені рішен
нями партії і уряду нашої
країни.
Після закінчення
трьох
курсів
загальнотехнічного
<{)^цультету студенти пере
водяться без екзаменів на
4-й курс в інші вузи Укра
їни по спеціальностям, які
відповідають профілю
їх
роботи на виробництві і цо
яким вони навчаються в ін
ституті.
На нашому
факультеті
працюють досвідчені викла
дачі високої
кваліфікації
доценти І. А. Забайрачний,
Б. А. Вальчук, О. М. Кузьмін, В. Л. Карпенко, А. М.
Маргасін, Г. П.
Кртлярова, Л. І. Скрипник, В. А.
Логіненко та інші.
Вже 22 роки готує
ін
женерні кадри наш факуль
тет. За цей час факультет
закінчили 6029 чоловік.
Сьогодні у нас навчаєть
ся 960 студентів. Радують
своїми успіхами у навчан
ні В. В. Нагорний -г- інж е
нер підприємства
«Цукропроменергоналадка»,' Ю. І.
Миронов — регулювальник
ЦКБІТу, Г. М. Зуб — ст.
електромеханік міської те
лефонної станції, О. С. Коротинська — інженер-мікробіолог Тульчинського
кон
сервного заводу, А. С. Максюта—пілот об'єднаного аві
азагону, П. Л. Пронько—то
кар Калинівського м а ш заводу, А. В. М а м а є ва — головний
енергетик
Вінницького філіалу «Гіпроцивільпромбуд», А. М. Батов —
військовослужбо
вець, М. І. Заболотйий —
наладчик Вінницького Д П З18 та інші.
152 наших студенти
—
комуністи. Вони надают
значну допомогу працівш.
кам деканату, а такі това
риші, як В. В. Скомаровський, І. А. Грубий, М, І.
Кицишин, Л. М.
Зеднік,
КХ І. Гадзовський, М. М,
Попов не тільки самі нав
чаються на відмінно, але й
ведуть за собою групу.
Факультет готовиш- прий
няти нове поповнення студентів-заочників.
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
декан ЗТФ,

Добре відпочити влітку на
березі Бугу.
На
знімку:
спортивно-оздоровчий табір.

В. о. редактора
В. ОСІПЧУК

" аРткома» лрофиома, комитета Л КСМУ и ректора та Винницкого политехнического института.
обласна друкарня управління у
справах видавництв , поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
05222.

Зам. 2463.

Умови, друк. арк. 0,48. Тираж 1500.

Адреса редакції 286021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,

133, телефон 4-61-57.

...молодь ПОВИННА ПОСТІЙНО
ВЧИТИСЬ. І НЕ ТІЛЬКИ ОВОЛОДІ
ВАТИ ЗНАННЯМИ. ВЧИТИСЬ ЧЕС
НОЇ ПРАЦІ, ВМІННЯ БАЧИТИ ЖИТ
ТЯ З УСІМА ЙОГО СКЛАДНОСТЯМИ,
З ПОЗИЦІЙ РАДЯНСЬКОГО ПАТРІ
ОТИЗМУ І КОМУНІСТИЧНОЇ ПЕРЕ
КОНАНОСТІ. ВЧИТИСЬ НЕПРИМИ
РЕННОСТІ ДО НАЙМЕНШИХ ВІДС
ТУПІВ ВІД НАШИХ СУСПІЛЬНИХ
НОРМ. ПРОХОДИТИ І ШКОЛУ АР
МІЙСЬКОЇ СЛУЖБИ, ВЧИТИСЬ ДОС
КОНАЛО ВОЛОДІТИ
СУЧАСНОЮ
БОЙОВОЮ ТЕХНІКОЮ, ЩОБ ЗАВЖ
ДИ БУТИ ГОТОВИМИ ДО ЗАХИСТУ
БАТЬКІВЩИНИ.
Л. І. БРЕЖНЄВ.
(із
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мінно».
Як і весь колектив інститу
ту, наші студенти влітку ви
їздять у складі будзагонів
на будови народного госпо
дарства.
студентів факультету,
26 червня в нашому інсти
Сергій Яблочников перейшов
на п’ятий курс. Він туті відбувся випуск. Моло
староста групи, відмінник на- ді фахівці одержали дипломи
вчання з. першого курсу, ба- про вищу інженерну освіту.
гато працює у студентсь Трудове життя розпочнеться
кому науковому товаристві. і для випускників нашого
Ні один вечір, ні один ма факультету, яким доведеться
совий захід не обходиться стати біля керма сучасного
Впевнені,
без
найактивнішої участі виробництва.
що міцні знання, отримані
Сергія.
ними в нашому інституті, до
Ленінський
стипендіат, поможуть їм у найскладні
майстер
спорту з багато ших виробничих ситуаціях.
борства ГПО і морського ба
А аудиторії і лабораторії
гатоборства Валентина Лян- заповнить молода
зміна,
дебургська встигає відмінно першокурсники...
навчатися і відмінно займа
С. ЛЮТВОРТ,
тися
спортом. Вона впев
декан факультету авто
нена, що саме спорт навчив
матики і обчислюваль
її працювати над собою, на
ної
техніки.
вчив наполегливо оволодіва
ти не тільки секретами спорН а ф ото: в л а б о р а т о р ії к а 
-тивної майстерності, але й ф едри о б ч и с л ю в а л ь н о ї техні
ки. С в о ю д у м к у п р о р о б о ту
таємницями
кібернетичних п р и л ад у в и сл о в л ю є п роф е
систем і вивчити їх на «від сор О. ГІ. С та х о в .

ЗАХОПЛЕНІ
Ні одна галузь сучасного
народного господарства не
обходиться без автоматики і
обчислювальної
техніки.
Йдеться про створення ко
смічних апаратів, сільсько
господарське виробництво,,
виплавку сталі чи харчову
промисловість, всюдич вико
ристовуються вимірювальні
перетворювачі, автоматичні
пристрої і системи.
і
Отож і не дивно, що, абіту
рієнти з такою охотрю по
дають документи сайе на
факультет автоматики1 і об
числювальної техніки. Тут
готують інженерів за двома
спеціальностями: автомати
ки і телемеханіки та елек
тронно-обчислювальних ма
шин. Скорочено наш факу
льтет називається ФАОТ.
Загін студентів-кібер-нетиків чималий—870 чоловік.
Це хлопці і дівчата різних
уподобань і нахилів, з різни
ми характерами, та є у них
одна спільна риса: всі вони
палкі патріоти свого факуль
тету і, якщо поговорити з
кожним про обрану ним спе
ціальність, відповідь буде
одностайною: робота кібер
нетика найцікавіша у світі.
Таке розуміння значимо
сті своєї діяльності прище
пили
молоді викладачі і
співробітники
факультету,
талановиті інженери і вихо
вателі, відомі науковці.
Доктор технічних наук,
професор В. Т. Маліков ке
рує .кафедрою автоматики і
вимірювальної техніки. Він
автор 200 наукових робіт,
тридцяти винаходів, з яких

НАЗУСТРІЧ

2 запатентовані за кордоном. Первинні вимірювачіперетворювачі, подібно органам чуття людини, які дають
їй можливість
сприймати
сигнали організму і зовніш
нього середовища, е чуттє
вими елементами автоматич
них систем. Цими проблема
ми в галузі техніки і займа
ються працівники кафедри
АЇВТ.
Доктор технічних наук,
професор
Стахов
автор
більш як
150
наукових
праць. Дві монографії вий
шли з-під його пера, вісім
надцять із сорока винахо
дів запатентовані у зару
біжних країнах. Багато ча
су віддає професор Стахов
роботі з молоддю, своєю
захопленістю заохочує сту
дентів до наукової .роботи,
і ні одна з цікавих сту
дентських розробок не про
йде повз увагу
Олексія
Петровича, його помічників
Проблеми мікроелектроніки, питання технології ви
робництва і застосування їх
в народному господарстві
вивчає кафедра електрон
них приладів, чималі досяг
нення в науці працівників
кафедри автоматизованих си
стем управління.
Сорок кандидатів наук,
доцентів, які зараз працюють
на факультеті , вихованці на
укових шкіл, створених на
шими професорами. До уча
сті в роботі над цікавими
науковими проблемами залу
чаються студенти факуль
тету, школярі міста.
Кілька слів про кращих

За останні роки в Ін
ституті багато
робиться
для поліпшення житлово60-РІЧЧЮ СРСР
побутових умов студентів.
В чотирьох
гуртожитках
нині мешкає 2100 чоловік.
Ростуть
поверхи п'ятого
гуртожитку. В кожному з
них працюють клуби-кафе,
де можна змістовно про
Незабаром наша країна вести дозвілля.
Вступив у дію санатоі все прогресивне людство
відзначатимуть
знаменний
ювілей — 60-річчя утворен
ня Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік. Так
уже повелося у радянських
людей — знаменні події в
житті Батьківщини відзна
чати трудовими дарунками.
Своїми силами праців
ники кафедри історії КПРС
обладнали кабінет
історії
партії. Одну з аудиторій,
закріплених за
кафедрою,
побілили,
нову паркетну
підлогу самі циклювали і
покривали лаком. Худож
ньо оформив кабінет лабо
рант кафедри
Олександр
Українець. У його роботі
проявились справжній твор
чий підхід до
дорученої
0сп о ави х у д о ж н ій
смак.
Багато
потрудилися над
створенням кабінету партгрупорг кафедри М. П. Пушін,
лаборант
кафедри
Н. В. Клименко, інші.

своїми

СИ Л АМ И
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Основа основ науково-технічного прогресу —
це розвиток науки... широко відчинити двері для
нового може насамперед машинобудування
(Із
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дол овіді

На випускаючих кафед
рах за спеціальністю тех
нологія машинобудування,
металорізальні верстати та
та
інструменти
діють
студентські конструкторсь
кі бюро. Під керівництвом
досвідчених викладачів май
бутніх фахівців роблять
перші кроки в науку, зас
тосовують теоретичні знан
ня на практиці. До послуг
студентів прекрасно облад
нані лабораторії, а курсо
ві роботи, які студенти от
римують під час навчання,
спрямовані на виховання
у нього самостійного ін
женерного мислення, по
чуття пошуку. Безперечно,
на перших порах це вик
ликає деякі утруднення,
але згодом відчуття своїх
все
зростаючих
знань і
уміння, насолода від твор
чої праці, подолання труд
нощів
все
більше
зао
хочують молоду людину
до виконання наукової ро
боти. Та й у студентські
роки завжди поруч добро
зичливий, готовий приити
на допомогу,
поділитися
своїми знаннями наставник
викладач.
Тематика наукових роз
робок чимала, спрямована
на вирішення актуальних
проблем у народному гос
подарстві.
Приміром* на
кафедрі технології і автом|атизації машинобудуван
ня варто відзначити роз
робку гідросистеми управ
ління молотильним бара
баном
зернозбирального
комбайна.
Економічний
у нашому вузі вирішена ефект від; впровадження в
повністю.
В гуртожитках життя цього нововведення
працюють пункти комбіна становить мільйон карбо
ту побутових послуг.
ванців. Отож, як бачимо,
є і наш внесок у виконан
Ю. САВЧУК,
ня Продовольчої програ
студент 3 курсу
МФ,
ми, розробленої травневим
наш кор.
(1982 р.) Пленумом
ЦК
КПРС.
Велика увага в наш час
приділяється ^ порошковій
металургії.
Виготовлення
деталей із порошкових ма
теріалів збільшить еконо
мію при використанні ме
талів, значно полегшить їх
обробку.
Колектив нашого
фа
культету
докладає
всіх
сил, щоб бути у своїй ро
боті на рівні вимог часу.

До ваших послуг
рій-профілакторій, в якому
щомісяця
під
наглядом
досвідчених лікарів змо
жуть відпочивати 50 чо
ловік.
До послуг студентів чу
дова їдальня на 530 місць,
отже проблема харчування

Студенти нашого інсти
туту живуть цікавим, зміс
товним життям. Звичайно,
щоб оволодіти
складною
інженерною професією, тре
ба багато вчитися. Отож,
чимало
часу
забирають
лекції, семінари, робота в
лабораторіях, в читальних
залах. Але кожну вільну
від навчання хвилину на
ші студенти віддають зміс
товному відпочинку.
Люблять хлопці і дівча*
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А сьогодення вимагає від
нас не тільки
передавати
студентам накопичені за
роки знання, але працю
вати над науковими проб
лемами, які висуває життя.
І в цьому велику допомогу
подають нам наші вихован
ці, наші учні.
В результаті спільної ро
боти вчених факультету і
студентів на кафедрі мета
лорізальних верстатів і ін
струментів розроблені гід
равлічні приводи машин
для виготовлення деталей
з порошкових матеріалів,
розроблена
конструкція
швидкісної борони Всі ці
нововведення ми намагає
мося якомога швидше за 
проваджувати у виробниц
тво.
На нашому
факультеті
студенти мають змогу ши
роко користуватися елек
тронними
обчислювальни
ми машинами, ознайоми
тися з системами числово
го, програмного управління
верстатів. Грунтовна
тео
ретична
п ід г о т о в к а
у
питаннях
п ро ек ту ван н я
поглиблюється під’ час ви
робничої практики на най
більших
машинобудівних
підприємствах країни.
Готують на нашому ф а
культеті і фахівців з спеці
альності машинобудування.
Випускники цих груп от
римують глибокі знання з
методики навчання і вик
ладання машинобудування
і працюють викладачами у
технікумах і профтехучи
лищах.
Студенти груп, де вивча
ють автомобілі і автомобіль
не господарство, його експлу
атацію і організацію ре
монту машин, після одер
жання диплому працюють
в автогосподарствах і на
авторемонтних заводах.
Як і на інших факульте
тах, наші студенти у віль
ний від занять час займа
ються спортом, багато ча
су віддають художній са
модіяльності, люблять ве
селе, дотепне слово.
Ю. КОМІСАРЕНКО,
завідуючий
кафедрою
металорізальних верс
татів та інструментів,
доцент.

та послухати лекцію про
новинки
науки і техніки,
розповідь ветерана
Вели
кої Вітчизняної війни, від
відати вечір запитань
і
відповідей. Багато цікавих
заходів проходить у Ле
нінських
кімнатах гурто
житків. У будь-який час
є там відвідувачі:
можна
поділитися новинами сьо
годнішнього дня, почитати
свіжу газету чи журнал.
Фото Р. КУТЬКОВА.

«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ КАДРИ»

2 липня 1982 року.

ЗНАЙОМТЕСЬ: ІНЖЕНЕРНО - БУДІВЕЛЬНИЙ
Завжди основою основ життя людини була твор
ча діяльність. Велике місце в ній займає будівництво.
Людство пишається такими геніальними творіння
ми зодчих, як єгипетські піраміди, Кельнський со
бор, храм Василя Блаженого,комплекс Московсько
го Кремля.
Особливого значення професія будівельника
на
була в наш час. Країна
Рад
перетворилася на
справжній будівельний майданчик, велетенський за
своїми розмірами:
будується
БАМ,
зводиться
КамАЗ, інші об'єкти. Всього
і
не перерахувати.
І в зв'язку з цим народне господарство вимагає все
більше і більше кваліфікованих спеціалістів, нових
сучасних будівельних матеріалів. Отож велика від
повідальність лягає на навчальні
заклади,
що
готують будівельників: кваліфікація їх повинна бу
ти щонайвищою.
У ВПІ фахівців для народного
господарства в
галузі
промислового і цивільного
будівництва
готує інженерно-будівний факультет. Основу його
складають три випускаючі кафедри: технології бу
дівельного виробництва, промислового і цивільного
будівництва, будівельних конструкцій.
Наш факультет наймолодший в інституті, але
уже зараз він може похвалитися великим загоном
фахівців, які передають свої знання молодим.
На
інженерно-будівельному працюють 90 викладачів, з
них 3 професори, доктори наук, 36 доцентів, канди
датів наук. Це такі, як професор М. Ф. Друкований,
професор А. Ф. Пономарчук, доценти В. Д. Борисенко, В. І. Ільїн,
І. І. Ваганов,
С. Г.
Ратушнйк,
Н. М. Сторожук, І. М. Яцковський С. С. Веремчук,
В. Ф. Кобевник та багато інших.
Особлива увага приділяється у нас фундамен
тальній підготовці студентів. З перших же
курсів
ми вчимо своїх вихованців всебічно
омислювати
проблему, прищеплюємо їм уміння творчо підходи
ти до вирішення виробничих питань, адже вимоги

до якості проектування і будівництва споруд у наш
час безперервно зростають. Для цього професорськовикладацький колектив постійно удосконалює ме
тодику викладання фундаментальних і спеціальних
дисциплін, запроваджує нові методи навчання:
читання лекцій з елементами проблемного навчання,
ділові ігри.
Наші випускники працюють у багатьох областях
республіки. Вони з честю несуть славу Вінницького
політехнічного, з колективів, де вони зараз пра
цюють, на факультет надходять хороші
відгуки
про колишніх наших студентів. Вони стали справж
німи фахівцями, справжніми творцями нашого сьо
годення.
Навчається на факультеті 790 студентів.
Вони
активні учасники життя інституту. Наш вуз постій
но будується. От і зараз почалося зведення нового
корпусу інституту. І, звичайно
ж, а к т и в н и 
ми учасниками будівельних робіт будуть наші сту
денти. Це для них відмінна виробнича
практика,
і допомога рідному інституту,
Інженерно-будівельний факультет справді інтер
національний: у нас навчаються студенти із країн
Азії, Африки і Латинської Америки. Багато з них
добре вчаться, займаються науково-дослідною ро
ботою.
Два роки тому наш факультет перебрався у но
ве приміщення, споруджене за проектом працівників
і студентів. Чимало робіт тут виконано
також
нашими
завзятцями — бійцями
студентського
будівельного загону. У спорудженні корпусу нам до
помагав весь інститут. Чудово обладнані у нас ла
бораторії — будівельних матеріалів і будівельних
машин, гідравліки, інженерної геодезії,
механіки
грунтів і дерев’яних конструкцій.
В. о г о р о д н и к о в ,
декан інженерно-будівельного факультету.

Вінницький політехнічний
— молодий вуз.
Історія
його вкладається у двадця
тилітній відрізок часу. То
му не диво, що на тери
торії
інституту розгорта
ються нові і нові
буді
вельні майданчики, ростуть
нові аудиторії та лабора
торні приміщення. Багато
цих споруд —- діло рук
і завзяття самих
студен
тів.
Постійно
працюють
студентські будівельні заго
ни внутрівузівського
бу
дівництва, багато наших
Еихованців третій трудовий
семестр проводять на спо
рудженні гуртожитків, нав
чальних корпусів.
На фото ви бачите зак
ладку фундамента майбут
нього корпусу інституту.

НЕЗАБАРОМ—
СТУДЕНТИ
Бурхливе ж и т т я інституту
під час сесії.
Пеіреіпоївінені читальні зали, поїв сюди
в коридорах
зпраійки сту
дентів,
що Псіїряче дово
дять щось одиїн одному,
рав-у-раз
позираючи
в
товсті зошити — конспек
ти. Біля діверуй аудиторій
хвилюються ті, що склада
ють екзамени, а щасливці,
які щоійіно вийшли з екза
мене, розповідають,
який
попав ся білет, які «каверз
ні» питаїніня
поставив їм
викладач, «боліють» за то
варишів...
Я і мої товариші
таж
хвилюємося
в цей чіас,
хоча ми ще не студенти*,
ми
слухачі
підготовчого
відділення. На нашому фа
культеті у червні ще йдуть
заняття, та уже зараз ми
готуємося
до
складання
випускних
екзаменів,
а
від результатів їх залежа
тиме, чи станемо ми сту
дентами ВПІ.
Навчаємося
ми тут за
направ Ленін ями п ідприємств,
де раніше працювали.
Ба
гато
із нас
давненько

уже
закінчили
середню
школу,
пройшли
армію,
мають чималий
робітни
чий стаж. Зрозуміло,
де
що
із необхідного
для
вступу в інститут
забуло
ся,
а надолужувати
все
самому
— важко.
Отож
держава надала нам м ож 
ливість
псіновіити
свої
знання на підготовчих від
діленнях вищих
учбових
закладів.
За умови складаінінія випускних
екзаме
нів з по-зипіивіною
оцін
кою ми будемо
зарахо
вані
ініа перший
курс
інституту поза конкурсом.
О тож
д о:<лад асм о
всіх
сил, щоб виправдати
до
вір’я, виявлене
нам дер
жавою і колективами, де
ми працювали.
Заняття
у нас починає
ться 1 грудня.
Здавалося
б, небагато
часу спливло
з тих пір, як ми,
слухачі
відділення,
познайомили
ся між собою. Та з впев
неністю
можна
сказати,
що ми — міцний,
друж
ний
колектив, із своїми
традиці ями, у по доб анін ями.

2 стор.

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ
З Н А Н Ь
Науково-технічна . біблі- Ну що там такого? Акуратотека інституту
створена но склав книжки, слідкуєш
у 1969 році.
Починалася за їх своєчасною реставравона, що
називається, з цією. Воно-то так. Але
нуля. Справді, що
таке 5 за умови, що бібліотечний
тисяч книг для наукової фонд нині перевищив 400
бібліотеки
у вік науково- тисяч примірників, Щ О К О Ж технічної революції? А са- на книжка повинна на поме стільки було у фондах лицях мати своє постійне,
бібліотеки в рік її заснуван- точно визначене місце, що
ня.
орієнтуватися у цьому моНаполегливо
трудилися рі літератури треба, як хопрацівники книжкової скар- роша господиня у себе в
бниці всі роки існування ін- шафі, нам, читачам,
стає
статуту. На сьогоднішній ясно, що не так уже все в
день — це найбі л ь ш а бібліотечній справі просто,
науково-технічна
бібліотеВ нашій бібліотеці вам
ка області, обласний мето- запропонують
необхідну
дичний
центр
бібліотек книгу російською, українсьцього профілю. До послуг кою чи іноземною мовами,
читачів
п'ять
відділів: тут можна ознайомитися з
комплектування та оброб- інформаційними і неопубліки літератури, обслугову- кованими матеріалами, дивання, довідково-бібліогра- сертаціями. До ваших посфічний,
науково-технічної луг два абонементи, учб'ові
інформації т?а книгозбері- і науковий читальні зали,
рання.
періодичних та інформаційДля нас, читачів, бібліо- них видань,
суспільно-потека — це зал, де нам ви- літичної літератури, катадають літературу.
Якщо логи і картотеки Два рази
покликати
на
допомогу на місяць бібліотекарі запцифри, можна сказати так: рошують бажаючих на пемайже 80 процентів роботи регляди нових надходжень
бібліотекарів
лишаються літератури,
непоміченими відвідувачаВ
колективі
багато
ми.
Посудіть
самі: що молоді, і треба
сказати,
більшість із вас знає про вони не відстають від старроботу працівників відді- ших,
своїх
наставників,
лів книгозберігання, комп- Дівчата наполегливо оволектування чи бібліографії? лодівають складною профеДумається, небагато. Нас- сією,
правді ж без них не існу- —Ми, якщо можна так скавало б бібліотеки.
• зати, відкриваємо студенОтож, коротко про ро- там шлях до знань, — гоботу кожного із них.
ворить завідуюча бібліотеПрацівники відділу ком- кою М. П. Афанасьєва. —
плектування вивчають чи- Чому я так думаю? Не
тацький попит на літерату- секрет, у вищому навчальру, і на основі цього замов- йому закладі студенту треляють потрібні книги у біб- ба багато працювати саколекторі.
мостійно. Якщо цього неУ відділі бібліографії ви має, то ніякі лекції чи семожете дізнатися про будь- мінари
не
допоможуть
яку новинку, що заціка- молодим
людям
набути
вила вас. Вам дадуть док- необхідних у наш час знань,
ладні відомості, чи є пот- А якщо так, то студентам
рібна книга в бібліотеці, а аж ніяк не обійтися без доякщо ні — то в якій біблі- помоги перевірених друзів
отеці ви можете озиайоми- — книг, а значить і без
тися з нею.
нашої, бібліотекарів, допоНа перший погляд, най- моги.
легша робота у бібліотекаС. БУЖКЕВИЧ,
рів з відділу книгозберігання.
студентка 2 курсу.

Якщо "^Вутч відвертим, І
нам було ^аж кувато до
водилося
знову
звикати
до занять,
аудиторій, до
машніх
завдань. Але ра
зом з тим ми ніби вдруге
прож ияи
шк ільн І
р оки,
для нас
поївтори лося
те,
що давно
уже відшуміло.
Щ иро вдячні ми нашим
викладачам. З таким
ко
лективом наставників будьякі труднощі
подолаєш.
Спасибі
вам, В. Д.
Лев
ченко, Г.
Г. Ж и ф н ік ,Г. А.
Смиїрнова,
Д. О. Мельников, Г. А. Красілоіва,
інші
Багато
часу
віддають
вони нам, після
закінчен
ня занять
залишаються
з нами,, щоб провести бе
сіду, обговорення
цікавої
книги, відповісти на
наші
запитання
на вечорі за
питань і відповідей.
Цікаво проходить у нас
вільний від навчання
час.
В нашому інституті ство
Ми відвідуємо
музеї, ви рені всі можливості для за
стави, проводимо турніри нять художньою самодіяль
по мініфутболу, з шахмат ністю. Творчі колективи по
і шашок.
| літехніків широко відомі в
Незабаром
ми станемо області, але, мабуть, найбі
випускниками
п ід готсвчо - льшою популярністю корис
ансамбль танцю.
го, перейдемо на перший тується
курс інституту.
Та добрі Колектив це порівняно мо
згадки про колектив
ви лодий, та глядачі впевнені,
кладачів
відділення, на що студенти політехніки зав
ша
дружба
залишаться жди порадують їх запаль
ним танком.
назавжди.

У РИТМІ ТАНЦЮ

І. МАТУ ШЕВСЬКИЙ,

староста групи № 6.

готує
майбутніх учасни
ків колективу.
Активна концертна діяль
ність
політехніків. Це
і
цтвом хореографії, відточу участь в інститутських свя
ють кожен рух, кожне тан тах, у великих концертах в
цювальне па.
області І за її межами.
До складу ансамблю вхо
дять, в основному, студен
Т. МАЛІЦЬКА,
ти, і закінчивши
інститут
студентка 2 курсу МФ.
вони роз'їдуться в різні кін
Н а ф ото: з а п а л ь н и й у к ці нашої країни. Отож тре
ськи й тан о к у виконанні
ба
турбуватися про по їн
т а н ц ю р и с т ів ан сам бл ю .
повнення ансамблю танцю
Ф о то О. С ув о р о в а.
ристами. З цією метою ке
рівник
ансамблю
заслу
жений працівник культури В. о. редактора
Учасники ансамблю напо УРСР Д. Рахман створив
якій
В. ОСІПЧУК
5 легливо оволодівають мисте підготовчу групу, у

«За инж е нер ньїе кадрьі» — ор ган п ар тко м а , п роф ком е, ком и тета Л К С М У и р екто р а та В и н н и ц к о го п о л и те х н и ч е ско го и н ст и ту т а .
В ін н и ц ь к а
об л асна д р у к а р н я у п р а в л ін н я у
с п р а в а х в и д а в н и ц тв , п о л іг р а ф ії і к н и ж к о в о ї торгівл і: м. В ін н и ц я , вул. К и їв сь к а, 4.
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ти кваліфікованим інжене
ром, справжнім провідни
ком технічного
прогресу,
потрібно
чимало
знати.
Шлях у країну знань не
легкий, потрібно багато чи
тати літератури, наполег
ливо працювати
на лек
ціях, в лабораторіях, щоб
гідно пройти шлях до тієї
врочистої миті, коли вам
вручать диплом інженера.
Бажаю
вам
найкращих
успіхів у цій благородній
справі.
Особлива тиша запану
вала над стадіоном, коли
до
мікрофона
підійшов
студент-першокурсник Мухамед Ібрагім.
— Героїчний народ Аф
ганістану наполегливо бо-

В к р а ї н у знань
ФОТОРЕПОРТАЖ
Ц е . свято вже стало тра
диційним- для колективу
нашого інституту. Щоро
ку в останній день серпня
на стадіоні «Олімп» зби
раються викладачі,
спів
робітники, студенти з рід
ними. і близькими.
Ось і цього ранку ста
діон
одягнув
святкове
вбрання. Приглушений го
мін на трибунах, на зеле
ному килимі футбольного
поля неквапливо І якось
незграбно шикуються но
вачки. їм цей день запа
м’ятається надовго, адже
саме заради них — моло
дого поповнення
нашого
інституту >
—“ організовано

ють берегти і примножу
вати славу інституту, зав
жди і в усьому відстоюва
ти чистоту комуністичних
ідеалів, наполегливо
бо
ротися за глибокі знання,
брати активну участь в.
г|ромадській роботі, висо
ко нести горде
звання
студента Вінницького по
літехнічного.
Беручи до рук прапор
першокурсники
Ігор Саранчук, Євген Поляков,
Олена
Алпатова
дають
клятву з честю виконати
наказ старших товаришів.
На
біговій
доріжці
З’являється врочистий ЄС-‘
корт.
Запалений від віч

П ерш окурсників вітає ректор

це свято, заради них при
йшли
сюди.
збагачені
знанням і досвідом вете
рани, студенти старших
курсів.
Тишу святкового ранку
рантово
пор у ш и в
оір^
к^стр.
Під звуки вро
чистого маршу на стадіон
вносять Червоний прапор
інституту. Карбуючи крок
його несуть випускник фа
культету промислового і
цивільного
будівництва
відмінник навчання Ігор
Антонік, випускник
енер
гетичного факультету, від
мінник навчання Сергій
Луковніков
і студентка
Людмила Кач’ян.
Горить, полум’яніє
під
яскравим промінням сон
ця прапор — символ спад
коємності,
продовження
кращих традицій
нашого
інституту.
Всі
присутні
тримають
рівняння на
знамено:
Прайбр 'приймають пер
шокурсники.
Передаючи
Його випускники заповіда

інституту

ний для нашої країни рік
— рік 65-річчя Великого
Жовтня і 60-річчя
утво
рення Союзу РСР,
коли
весь нф од став на тру
дову вахту і успішно ви
конує рішення XXVI з’їз
ду КТГРС.
— Наша молодь,
про
довжує тов. Кузьмін, зав
жди була і залишається
на передових рубежах бо
ротьби за комунізм. Вам є
з кого брати приклад. Але
щоб принести
найбільшу
користь рідній Вітчизні,
своєму народові — потріб
но. багато працювати, на
полегливо вчитись. Хочеть
ся сподіватися, що ви ви

професор К узьмін І. В .

ного вогню в паку Слави
факел несуть
першокурс
ники Олександр Янченко,
Г. Кондратюк, М. Форм,а нюк. Доктор технічних наук
професор М. Ф.
Друко
ваний від факела запалює
вогонь нашого свята.
Над стадіоном врочисто
і піднесено звучить Гімн
Радянського Союзу. Пер
шокурсники
Валерій Бучек, Тетяна Мордаванець,
Віктор Максюта на високу
щоглу піднімають прапор.
Свято відкрито!
Слово надається ректо
ру
інституту,
Лауреату
Державно премії
УРСР,
заслуженому діячу науки,
доктору технічних
наук,
професору І. В. Кузьміну.
Він говорить:
—- Дорогі друзі!
Вам
сьогодні вручать студент
ські квитки і з цього дня
вам належить
нести ви
соке звання
радянського
студента. Знаменно, що ця
незабутня у вашому житті
подія відбулася в знамен

соко триматимете честь
рідного вузу,
внесете і
свою частину труда у ве
лику роботу
нашого ко
лективу, спрямовану на те.

П рапор інституту
Л. К ач'ян .

несуть С. Л уковніков, 1.

Далі тов. Кузьмін гово
рить про здобутки колек
тиву в науковій, методич
ній і виховній роботі, роз
повідає про
перспективи
розвитку інституту, щиро
вітає
першокурсників,
бажає їм міцного здоро
в’я, щастя, великих успі
хів на
благородній ниві
служіння
народу,
без
смертним ідеалам кому
нізму..
За дорученням ректора
ту і парткому І. В. Кузь
мі,н вручає
першокурсни
кам символічний студент
ський
квиток і ключ до
знань. Ці дорогоцінні ре
ліквії приймають
Вален
тина
Андієвеька,
Ольга
Сьоміна і Валерій Лук’яненко.
Слово надається завіду
ючому кафедрою
опору
матеріалів професору Огороднікову В. А.
— Батьківщина відкри

ються за побудову
но
вого, світлого
життя, —
сказав
промовець.
У
цій боротьбі ми постійно
відчували підтримку і до
помогу нашого
вірного
друга — великого народу
Країни Рад. Мій народ
послав мене вчитися на ін
женера. Такі спеціалісти
дуже потрібні у нас на
батьківщині Обіцяю
вчи
тися так,
щоб принести
якнайбільше
користі на
виробництві, стати пропа
гандистом
безсмертних
ідей великого Леніна.
Студент першого курсу
Володимир Липронюк ого
лошує
текст
врочистої
клятви. Предствники всіх
факультетів, що вишикува
лись на стадіоні, дружно
повторюють текст,
обіця
ють наполегливо вчитися,

п о ч е с н у місію
покладання
квітів до підніжжя пам'ятника В. 1. Л ен ін у вико
нують Світлана Кузь, Віктор К ривицький і Світлана Н азаренко.

щоб
перетворити вуз в ває перед молоддю широ активно боротися за вті
число кращих навчальних кі, світлі дороги, — гово лення в життя комуністич
закладів країни.
рить він. — Але щоб ста- них ідеалів.

З а м п ч уєіь ся свято, у азом з викладачам и, керівниками факультетів перш окурсники прямують

в аудиторії.

Віініницький політехнічний
інститут за останні
роки
зайняв достойне місце
в
числі кращих вузів нашої
республіки.
Провідні вчені очолюють
кафедри інституту, під їх
керівництвом
проводяться
розробки важливих техніч
них проблем, які мають ве
лике
народногосподарське
значення. Наукові розроб
ки лягають в основу канди
датських і докторських ди
сертацій викладачів кафедр
і талановитої молоді.
Більшість кафедр інсти
туту мають добре облад
нані лабораторії. Тут
не
лише проводяться практич
ні заняття, виконуються ла
бораторні роботи.
Кожен
студент вже з першого кур
су має можливість займа
тися науковими досліджен
нями;
Для цього
допитливим
юнакам і дівчатам буде
надано право користувати
ся складними приладами і
установка ми, кваліфіковані
викладачі завжди прийдуть
на допомогу, нададуть кон
сультацію, порадять, як кра
ще вести науковий пошук.
Варто лише з перших днів
навчання у вузі з допомо
гою старших товаришів щх>вильно обрати тему своєї
наукової роботи.
Інститут має сучасни
обчислювальний центр, д
встановлені електронні об
числювальні машини. Пр
виконанні курсових проек
тів, дипломних робіт студеій
ти матимуть
можливіст:
використовувати цю склад
ну техніку.
Та не лише в навчань
проходять студентські буд
ні. Попрацювавши над лі
тературою, підготувавшисі
до лабораторних робіт і се
мінарських занять, студен
має право на відпочинок, н;
змістовне, культурне дозвіл
ля.
Для цього в інституті та
кож є широкі можливості
Створена прекрасна спор
тивна база. До неї входят;
стадіон, шортиші
зали
площадки для ігрових ви
дів спорту. У мальовничо
му місці на березі Лади
жинськюго водоймища си
лами студентів і викладачі:
збудовано свортивню-оздо
ровчий табір
«Супутни]
ВПІ», де створено хорош
умови для занять фізкуль
турою і спортом, для зміц
неніня здоров'я молоді.
Широке поле діяльності
матимуть любителі
співу,
танцю чи іншого виду мис
тецтва. їх охоче включать
в хор, танцювальний
ан
самбль, до їх послуг естра
да, дискотека, клуби-кафе.
Росте, міцніє наш інсти
тут. Зводяться нові учбові
і лабораторі корпуси, сту
дентські гуртожитки. І все
це будівництво
ведеться
при найактивнішій
участі
самих студентів, які живуть
за традиційним принципом:
«Свій дім — своїми рука
ми». Думається, що й но
ве поповнення житиме
і
працюватиме під цим деві
зом.
Зелене поле стадіону роз
квітло барвистим
вбран
ням учасників танцюваль
ного ансамблю. Вони щи
ро привітали
першокурс
ників, усіх присутніх на
стадіоні і цручили прези
дії свята хліб-сіль на ви
шитому
українському
рушнику.
Декани, секретарі партбюро факультетів, провід
ні викладачі вручають першокурскникам
студентські
квитки. Чітким кроком ко
лони факультетів прохо
дять
стадіон і прямують
в
аудиторії.
Щирі по
смішки, міцні
рукостис
кання.
Юнаки і дівчата
знайомляться,
вітають
один одного з визначною
подією в іжитті. Свято за
знайомились з викладачану сім’ю прибуло попов
нення — 943
студенти
першого курсу.
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СТОр.

ВНЕСОК М О Л О Д И Х
Травневий Пленум
ЦК
КПРС поставив перед пар
тією, комсомолом і
всім
радянським народом питан
ня про Продовольчу про
грамуй заходи по її реалі
зації. Виконання постанови
Пленуму ЦК КПРС ком
сомольці ВПІ розцінили, як
найважливішу політичну за
дачу, виконання якої — ді
ло честі кожного комсомо
льця.
Важливою формою учас
ті студентів в виконанні
Продовольчої програми є
студентські будівельні і сі
льськогосподарськії загони.
Влітку 1982 року 25 загонів
ВПІ працювали в Вінниць
кій і 2 загони в Тюменській
областях. Із них 20 СБЗ пра
цювали безпосередньо
на
сільськогосподарських об’
єктах. За третій трудовий
семестр освоєно 3,5
млн.
карбованців, з них близько
2-х млн. — на тваринниць
ких фермах, об’єктах для
приймання, зберігання і пе
реробки
сільськогосподар
ської продукції. В загонах
працювало 7 бригад кому
ністичної праці.
Надана

допомога в прийманні 80 т.
зернових культур врожаю-82
року, заготивили близько
700 т. кормів. Подано 11
раціоналізаторських пропо
зицій по механізації ручної
праці в сільському госпо
дарстві.
Бійці СБЗ відкормлювали
450 кролів і 7 свиней. Бу
дівельними загонами була
проведена велика загально
політична і шефська робо
та. Особлива увага була при
ділена пропаганді матері
алів Травневого
Пленуму
ЦК КПРС, матеріалів XIX
з’їзду
ВЛКСМ і
XXIV
ЛКСМУ і підготовці свят
кування 60-річчя утворення
СРСР. СБЗ
виконували
комплексне завдання; ідео
логічне забезпечення жнив82, мобілізація молоді на
виконання
Продовольчої
програми і
безпосередній
свій вклад в будівництво
сільськогосподарських об'
єктів. Відмінно
попрацю
вав загін «Молодогварді
єць». При добрій і відмін
ній якості робіт,, вони осво
їли 62 тис. крб. 4 і перера
хували заробітну плату у

Фонд
миру.
(Командир
А.
Волошин,
ко м і с а р
І. Смоленська).
В осінній період велику
роботу проводять сільсько
господарські загони.
На
збирання врожаю 1982 року
направлено 1030 студентів
ВПІ.
Важливим напрямком ро
боти по виконанню Продо
вольчої програми є обнов
лення матеріально-технічної
бази сільського господар
ства. Велика робота в цьо
му плані проводиться на
М. Ф., зокрема кафедрою
ТАМ і ГНДЛ «Гідропро
елст». Від
впровадження
розроблених силами вчених
кафедри раціоналізаторсь
ких пропозицій минулого ро
ку одержано 1,7 млн., крб.
економії. В розробці рацпропозицій брали актив
ну участь члени Ради
Молодих вчених і спеціа
лістів факультету Пудрик,
Поліщук, Д ’яков, студенти
Третяк, Ткач, Корчинський
Мазур.
А. МУДРИЕ,
секретар комітету ком
сомолу ВПІ.

ДО ВСЕСОЮЗНОГО ДНЯ БІГУНА

Оздоровчий біг —
це
простий, цілком
простий,
цілком природний
легкоДоситуїщйй, дуже
ефек
тивний засіїб зберегти
і
зміцнити здоров’я. Тому не
дивно, що робочі та служ
бовці заводу
«Уралмаш»
29 травня 1982 р. виступи
ли з ініціативою проводи
ти кожен рік у нас в краї
ні День бігуна, який пови
нен стати святом здоров’я,
сили, бадьорості,, засобом
залучення до фізигультур-і
ного руху всіх бажаючих
незалежно віід статі та віку,
фізичних даних, стажу за
няття бігом.
З початку вересня
мі
льйони радянських трудящих
виходять на старти
зма
гань, присвячених
всесо
юзному Дню бігуна.

Не залишається осторонь
колектив нашого інституту.
Програма Дня бігуна роз
починається для студентів
10
вересня іна
стадіоні
«Олімп» о 16 годині. Для
чоловіків дистанція
1000
м, для жінок — 500. Спів
робітники інституту беруть
участь у масовому кросі 11
вересня у лісопарку.
Ми впевненії, що всі сту
денти і співробітники
не
залишаться осторонь цього
заходу і своєю! активною
участю
внесуть
гідний
вклад в розвиток фізкуль
турного руху в нашій краї
ні.
Успішних Вам стартів!
В. ВІТЕР,
головний суддя
зма
гань.

БУД УЄМ О ГОЛОВНИЙ
Цього літа ініа споруджен
ні головного учбового кор
пусу працював студентсь
кий будівельний загін фа
культету Іавтоматши
/та
обчислювальної техніки. На
долю нашої «Бригантини»
випали складні випробуван
ня.
Загону дісталася одна з
найважчих ділянок роботи.
Нам належало
виконати
значний обсяг земляних ро
біт і залити
фундамент
майбутньої споруди.
Спочатку справи не кле
їлась. То рясіні дощі за- .
лили котлован, потім трап
лялися часті перебої з до
ставкою будівельних мате
ріалів. Однак наполегливо бутнього головного корпусу.
сті і ІентузІазіму
нашим
Під час роботи з найкра
хлопцям не позичати. Не щого боку проявили себе
дивлячись на. всі труднощі, бійці загону, студенти гру
загін по-ударному- провіів пи 4-АТ-81 І.
К о в ал ь,
третій трудовий -семестр.
В. Шпак, І. Мацелик. Сво
Практично вже заверше єю старанною працею вони
но нульовий цикл робіт і.
можна бачити контури май показали, як практично вті
люється в життя девіз:

Запрошуємо

ВСІ НА СТАРТ

На вулицях, в парках, на
стадіонах нашої
країни
з’являється вое більше лю
дей у спортивних костюмах,
на яких немає назв того чи
іншого спіорГгивнюго (това
риства. Вранці або ввечері
ці люди в невисокому тем
пі відмірюють кілометр за
кілометром.
Захоплення повільним бі
гом не є даниною моді. Це
найпростіший і найдоступ
ніший спосіб компенсувати
дефіцит руху, породжений
нашим віком техніки і ав
томатів.
Важливим кроком в роз
витку оздоровчого бігу ста
ла самодіяльна
організа
ція клубів любителів бігу.
У нас в інституті
такий
клуб було створено 1 квітня
1977 року. Спочатку його
відвідувало 12 чоловік, а
тепер членів клубу понад
100 чоловік.
Ми приділяємо увагу не
лише методиці бігу, не ті
льки обмінюємося
досві
дом, але й вивчаємо проб
лему раціонального харчу
вання, загартування, само
контролю.
Сьогодні всі ми виходимо
на старт. Було б
добре
якби участь у забігах не
залишилась разовою.
Б а
жано, щоб всі продав жува
ли свої заняття в клубах
бігу. Це принесе здоров’я,
творчу активність.
О. ШИНКАРУК,
член клубу бігу.

ДОВІР'Я
ВИПРАВДАЄМО

Орієнтир - навчання
«Свій інститут — своїми
руками».
Роботу, яку нишніували
ці хлопці, не було потреби
перевіряти, якість її зав
жди була відмінною.
Порівняно з іншими заго
нами бійці в «Бригантину»
підбирались дещо по-іншо
му. Тут працювали студен
ти лише першого курсу, а
тому робота в будівельному
загоні стала для них важ
ливою школою трудового
виховання.
Праця на будівництві за
гартувала, здружила хлоп
ців. По закінченню будіве
льних робіт воїни вирішили
замість відпочинку поїхати
в колгосп і допомогти хлі
боробам зібрати
врожай.
Немає сумніву щ($ й іг<е
завдання ми виконаємо.
Роман БОЙКО,
командир загону.
На знімках: іде будівни
цтво головного корпусу.

Черкаси. Прийняв перших відпочиваючих новий міжколгоспний кардіологічний са
наторій «Мошногір’я».
На знімку: новий міжколгоспний санато рий «Мошногір’я».

Ось і складено останній
вступний іспит. Тепер уже
рідко, та і то з Посмішкою,
(будуть згадуватися
без
сонні ночі перед математи
кою чи фізикою.
Позаду
неспокій та хвилювання і
ось ти стоїш на порозі ом
ріяного студентського жит
тя.
Перший курс — чудесний
курс. Ти тільки тепер поапріа вядиьому.
зр озу мїє)йі
смак до науки. Ти позна
йомишся з тими, з ким пе
редбачається зустрічатися
кожен день. Кажуть,
що)
шкільні та студентські дру
зі —- на все життя!
За традицією нашого ін
ституту, новий учбовий рік
розпочинається і Л енінськи м
уроком, на якому юнаки і
дівчата ще раз звернуться

ВЕЧІРНЯ ЗОРЯ.

до рішень комсомольських
з’їздів, матеріалів» травне
вого (1982 року) Пленуму
ЦК КПРС, обговорять свої
проблеми.
Хочеться, щоб орієнтиром
у роботі вашої
комсомо
льської організації, стали
слова Г енеріаліьного секре
таря ЦК КПРС Л. І. Бре
жнєва, які прозвучали ніа
Всесоюзному зльоті студен
тів, про те, що студентсь
ка пора — це не тільки під
готовка до
завтрашнього
дня, не просто чекання йо
го, це вже сьогодні — яс
краве змістовне життя. Це
напруженість творчого тру
да, активна суспільна робоНаталія РЕЗНІЧЕНКО,
студентка.

Фотоетюд.

Першого вересня ми пере
ступили поріг Вінницького
політехнічного
інституту.
Розпочався новий навчаль
ний рік. Для мене, як і для
всіх першокурсників, він
складається незвично/
Ще зовсім недавно хтось
із нас здавав випускні іспи
ти у школі, хтось працював
на заводах та фабриках,
будівельних майданчиках. І
ось ми студенти.
День тридцять першого сер
пня для всіх першокурсни
ків запам’ятається назавж
ди як день посвячення у
студенти. Глибоко в душу
запали нам напутні слова
ректора інституту І. В. Кузьміна, а також наших май
бутніх викладачів.
Перед нами складний та
разом з тим і цікавий шлях
пізнання. П’ять років ми бу
демо вчитись, щоб потім
віддати всі сили улюбленій
справі — зводити будинки,
заводи, міста. Щороку мільйоніни людей переселяються
в нові будинки, починають
працювати на нових заво
дах, на фабриках, ростуть
нові міста. Тисячі юнаків і
дівчат, що здобули вищу
освіту, їдуть у Сибір, на
Далекий Схід будувати міс
та і селища, розвивати про
мисловість цих
важливих
районів країни.
Можна сказати з упевне
ністю, що ми — майбутні
будівельники, будемо дос
тойною зміною наших стар
ших товаришів, наших вчи
телів.
ІРИНА ГЛОБОВА,
студентка
групи
І-ПГС-82
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ПО ЛЕНІНСЬКИХ ЗАПОВІТАХ

ПАРТІЙНЕ

ЖИТТЯ

ЗВІТУЮ ТЬ П АРТГРУПОРГИ
Завершились звіти і вибори в партійних групах. К о 
муністи головну увагу зосереджували на тому, як вті
люються в життя рішення X X V I з’їзду КПРС,
XXVI
з'їзду Компартії України, травневого (1982 р.) Пленуму
Центрального Комітету нашої партії, як виконуються
вказівки і настанови товариша Л. І. Брежнєва, як орга
нізовано виконання планів та зобов'язань 1982 року і
п’ятирічки в цілому.
Звітно-виборні збори — головні збори року, до яких
добре підготувалися комуністи партійних груп кафедр
1 курсів. Слід відмітити, щ о на високому організаційно
м у і політичному рівні п р о й ш л и збори на кафедрах
електропостачання промислових підприємств і сільсько
го господарства (партгрупорг тов. Д ь о м о в А. Д.), тех
нології автоматизації машинобудування (тов. Буренніков
Ю , А.), опору матеріалів (Дупляк В. Д.), історії К П Р С
(тов. П у ш и н М. П.), фізичного виховання (Рудий І. П.)
та багатьох інших.
У доповідях партгрупоргів дано глибокий
аналіз
'робленого за минулий період, показано, яку частину
зраці вніс к о жн ий комуніст в роботу по виконанню по
ставлених завдань, чи служить прикладом для інших
у практиці виконання партійних доручень.
Головна увага зосереджувалась на необхідності під
вищувати ефективність навчально-виховного і науковопошукового процесів. Все це сприяло тому, щ о збори
прой шл и в здоровій діловій атмосфері при
високій
взаємній вимогливості принциповій критиці і самокри
тиці. В обговоренні доповідей взяли участь м а й ж е всі
члени партгруп.
Однак, на зборах партгруп к а фе др автомобілів і ав
томобільного господарства, технологічного / відділу
СК ТБ «М одуль» (партгрупорги тт. Красноштан М. А.,
Касаткін Я. П.) доповіді перетворилися у
самозвіти.

В.

РОЗДОБУДЬКО,

заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

Деякі партійні групи щ е недостатньо приділяють ува
гу підвищенню бойовитості кожного члена партії, ба
гато недоробляють по комуністичному вихованню. На
партійних зборах рідко заслуховуються звіти комуні
стів, завідуючих кафедрами.
Партійні б ю р о факультетів, не налагодили регуляр
ного навчання партгрупоргів, члени п а р т б ю р о рідко
бувають на зборах партійних груп к а ф е д р та курсів.
Д л я підвищення бойовитості низових партійних ла
нок партком інституту розробив план навчання партій
ного активу, заплановано заслухати на засіданні парткому звіт партгрупорга « П р о роботу партійної групи по
д а л ь ш о м у підвищенню суспільно-політичної і трудової
активності комуністів у світлі рішень
XX V I
з'їзду
КПРС».
Сьогодні першочергове завдання кожн ог о партгру
порга організувати роботу комуністів груп на безумов
не виконання рішень X X V I з’їзду КПРС,
Травневого
(1982 р.) Пл ен ум у Ц К КПРС, підвищити ефективність уч
бово-методичної, наукової та виховної роботи к о ж н и м
членом колективу, гідно зустріти славний ювілей нашої
Батьківщини — 60-річчя утворення СРСР.

З лекцією «Союз непопорушних вільних респуб
лік»
перед
студентами
енергетичного
факультету
виступив
голова
облви
конкому В. Ф. Темний, на
інженерно-будівельн о м у
— перший секретар міськ
кому
Компартії України
М. Г. Вербило, на радіо
технічному — голова облпрофради П. М. Лук’ янчиков.
В
Ленінських
уроках
брали також
участь від
повідальні працівники
об
кому
партії,
передовики
виробництва,
ветерани
війни, провідні
вчені ін
ституту.
Початок нового навчаль
ного року — це свято для
всіх радянських студентів,
які прагнуть стати
квалі
фікованими спеціалістами.
Немає сумніву в тому, що
студенти ВПІ успіхами в
навчанні,
праці,
в гро
мадсько-політичному житті
внесуть гідний
вклад у
виконання
грандіозних
планів XI п'ятирічки.
заступник
парткому

Ф. джос,
секретаря

ПОШУКИ,
ПРОБЛЕМИ,
ПЕРСПЕКТИВИ

У системі підготовки ін ціальностях, а випускні ка
женерних кадрів вирішаль федри стали колективними
на роль належить
кафед наставниками- студентів сво
рам. Сучасна кафедра є та єї спеціальності.
ланка у ВУЗІ, котра у пер
Першими позитивними ре
шу чергу несе відповідаль зультатами подібної
ор
ність за якість підготовки ганізації
стала
активна
молодих спеціалістів, влас участь кафедр у формуван
не, на кафедрі зароджуєть ні контингенту наставників
ся все краще, саме кафедра (кураторів)
академічних
визначає успіх навчання.
груп, у розміщенні. студен
За роки становлення та тів у гуртожитки, по
по
по
відділеннях,
розвитку на нашому факу верхах,
О. Л Е С Ь К О ,
льтеті склались працездат проведенні співбесід з перзаступник секретаря парткому інституту.
ні, ділові колективи кафедр - шокурсниками.
Визнаними лідерами в ін
Звичайно, як і у всякій
ституті є кафедри автома новій справі тут є трудно
тизованих систем керуван щі, незрозумілі,
питання,
У КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
ня, автоматизації і інфор але у цілому, професорсь
маційно-вимірювальної тех ко-викладацький склад на
ніки, обчислювальної техні шого факультету повністю
ки, якими керують видат готовий продовжувати пе
ні вчені нашої країни: про ребудову своєї роботи.
Підсумки
1981 — 1982
фесор Кузьмін І. В., профе
сор Маликов В. Т., профе учбового року
показали,
Здається недавно ми були •наших студентів у масово сор Стахов О. П.
що перед нами стоять ве
початківцями, а зараз вже му забігу, присвяченому Дню
На цих кафедрах сфор ликі завдання по вдоско
Нещодавно . * у
нашій студенти 4 курсу. Незабаром, бігуна.
мувались надійні
наукові наленню учбово-методичної
групі 4РТ-82 були
прове одержимо диплом педагога,,
А в навчанні найвищих направлення, успішно веде роботи, по втіленню прогре
дені комсомчльські збори. однієї з найгуманніших про показників досягли такі сту ться госпдоговірна темати сивних методів
навчання.
На них
ми повинні бу фесій на землі.
денти: 3. Качур, Л. Фалін- ка..
Поки що вони впроваджу
ли обрати
комсомольсько
Наша група завжди бу ська, І. Васильєва, С. ВахЗа останні три роки на ються дуже повільно. Тіль
го ватажка.
За рекомен ла однією з кращих в інсти ромєв. Ці студенти завжди з цих кафедрах 12
чоловік ки кафедра АСК апробу
дацією
факультетського туті по успішності та інших задоволенням допомагають захистили кандидатські ди вала і використала в уч
бюро ми дружно
прого показниках. Добитися висо відстаючим.
сертації. Міцний зв’ язок з бовому процесі дві ділові
(доцент
Северилов
Згуртуванню групи спри підприємством характеризу ігри
лосували за
кандидатуру ких результатів допомагала
доцент
Данилюк
взаємодопо яють вечори відпочинку та ється виконанням науково- В. А.,
Олександра
Мешковця. згуртованість,
мога. почуття великої відпо дискотеки, які часто прово пошукових праць на суму 10. С.), іг готує ще три.
Я не один раз
розмов
На кафедрах хімії, АСК,
понад 1,6 мли. карбованців
ляв з ним і хочу
дещо відальності перед партією, дяться на факультеті.
приладів
З глибоким
розумінням у рік, до того ж, практич ОТ, електронних
розповісти про нього.
До урядом, які постійно дбають
за покращення добробуту група сприйняла рішення но всі ці праці відносяться мало проводиться комплекс
служби в Армії він закін
всіх радянських людей.
Травневого (1982 р.) Пле до розряду найважливіших. них занять з використанням
чив
Могнлів-Подільський
Наша
група
відмінно- нуму ЦК КПРС. Ми зобо
Новизна та характер на елементів проблемного нав
монтажний технікум.
Під працювала на сільськогос в'язуємось своїм успішним укових пошуків
підтверд чання,
час служби в
рядах Ра подарських роботах, у буді навчанням та громадською
На кафедрі ОТ розроб
жується тим, що колектив
дянської Армії був ком
вельних загонах,
завжди, працею внести посильний кафедри одержав
понад лена та використана одна
сомольським
секретарем
приділяючи велику увагу ви вклад у виконання Продо
100 авторських
свідоцтв приватна методика по кур
роти.
сокій якості продукції.
вольчої програми, прийнятої С^СР і більше сорока па су «Теорія і проектування
За
добросовісне вико
Ми завжди беремо
ак нашою партією і схваленої тентів закордонних країн. КВМ».
нання свого обов’ язку по тивну участь у громадському
У новому
навчальному
.народом.
Можна сміливо сказати, що
захисту
Батьківщини
житті, спорті, вміємо куль
до цих показниках кафедри році наші зусилля повинні
Олександр був удостоєний турно відпочивати. Хочу від
АСК, АІІТ, ОТ знаходяться бути зосереджені на безу
Ірина ХОТЯН,
урядової нагороди.
значити ,стопроцентну участь
на рівні передових кафедр мовному виконанні нака
студентка групи І-ПС-79.
зу МІНВУЗу УРСР, «Про
Ми віримо, що цей ком
ВУЗів нашої країни.
сомолець
покаже себе з
Виконуючи роль основної розробку та використання
найкращого
боку і буде
ланки у структурі
ВУЗу в учбовому процесі учбово
кафедри факультету мають, методичних комплексів дисініціативним
ватажком
Кафедра
електронних: мічних і надійних електрон великі можливості у розв'я• ЦИПЛІ'НИ».
нашої комсомольської гру
Так, перед нами
стоїть
завдань.
приладів проводить велику них гармат, д ж е р е л елек занні виховних
пи, виправдає наше дові науково-дослідну
роботу тронів і іонів
дозволить Однак, зараз ці можливостіі багато складних проблем,
р'я.
в галузі створення
елек розробити нові технологіч не реалізовуються по впоюі багато завдань ще не виА ми всі будемо намага тронних
гармат,
джерел
ні процеси по зварюванню мірою. Тому для 'посиленняі рішено, але нашому колектись стати
схожими на електронів, керування елек
- ’ тиву під силу дружна, на-.
Д різанню матеріалів, очист ролі кафедр у комуністич
Олександра. Від імені на? тронними пучками.
ному вихованні
студентів,, полеглива праця, яка приці їх.
шої групи хочу побажати
для успішного
поєднанняі носить радість після кожУ зв’язку
з цим
АН
В роботі
шкали,
яка колективних та індивідуа• ного прожитого дня.
йому великих
успіхів у С Р С Р звернулась з прохан
С. ЛЮ ТВОРТ,
навчанні і
комсомольсь н я м провести на базі ка проводилась в н а ш о м у ін льних форм праці у акаде
ституті на початку цього мічній групі, на нашому фа
кандидат технічних накій роботі.
фе др и першу
всесоюзну
ук, доцент;
шк ол у з електронної опти тижня, взяли участь про культеті прийнято рішенняі
М. СОЛЯНІЧЕНКО,
В. Д ЕМ ’ ЯНЮК,
ки.
відні вчені даної галузі з про формування трьох від
заступник декана.
ділень по відповідних спе
студент гр. 4РТ-82.
Створення нових еконо ^багатьох міст країни.

ОБИРАЮТЬ
КРАЩИХ БАЖАЄМО
В ці дні в інституті про
водяться
комсомольські
збори, йдуть вибори акти
ву перших курсів всіх фа
культетів.
Кампанія проходить на
високому ідейно-політично
му рівні. Велику допомо
гу в їх проведенні пода
ють комітет
комсомолу
партійні та
профспілкові
організації факультетів.
На зборах у групі 6-ПЦБ82 крім
секретаря
ком
сомольської організації ін
ституту
А. Мудрого був
присутній)
інструктор від
ділу пропаганди і агітації
ЦК ЛКСМУ
О. Ляпін.
Своїм
вожаком
комсо
мольці групи обрали Вя
чеслава Добровольрького.
Активно
пройшли вибори
в групах 4-РТ-82, 2-РК-82,
де
комсоргами
обрали
Олександра Мешковця
та
Світлану Кузь.
При виборах активу вра
хувались ділові якості, рі
вень
ідейно-політичної та
загальноосвітньої
підго
товки, почуття
обов'язку
за довірену справу,
ціле
спрямованість.
Вже розпочалися
вибо
ри на інших факультетах.
Вживаються заходи,
щоб
ця робота була проведена
організовано,
щоб комсо
мольці
чітко
поставили
перед собою мету,
визна
чили завдання і
активно
включилися в їх реаліза
цію.

не були викриті недоліки в роботі партгрупоргів і к о ж 
ного комуніста, не накреслено конкретних шляхів усу
нення недоліків, щ о ма ю т ь місце в цих колективах.
Ок ремі збори відбулися при низькій явці та не до
статній активності комуністів, Так, на звітних зборах
партійних груп к а фе др металорізальних верстатів та
інструментів, електричних систем прийняли участь ті
льки 70 процентів комуністів (партгрупорґи тт. Данилов
В. С., Пауткіна Я, Р.].

Розпочався
новий
на
вчальний рік.
Він
буде
особливим: юнакам І дів
чатам належить втілювати
в життя
рішення
XXVI.
з'їзду КПРС. Студентсь
ка молодь нашого
інсти
туту буде
приймати ак
тивну участь в
реалізації
Продовольчої
програми,
готуватися
до
славного
ювілею — 60-річчя
утво
рення СРСР.
По традиції навчальний
річ розпочався Ленінським
уроком і Ленінськими лек
ціями,
на яких студенти
ще раз звернулись до рі
шень XXVI з'їзду
партії,
матеріалів
травневого
(1982 року) Пленуму ЦК
КПРС.
Орієнтиром в роботі
з
студентською
молоддю
повинні стати вказівки Ге
нерального Секретаря ЦК
КПРС
на
Всесоюзному
зльоті
студентів:
«Сту
дентська
пора — це
не
тільки підготовка до зав
трашнього дня, не просто
чекання його. Це вже сьо
годні — яскраве, змістов
не життя. Це напружена,
творча праця активна гро
мадська робота».

УСПІХУ

Внесемо свій вклад

ДЛЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

:<ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ?

2 стор.

ЯКЩ О
В нашій країні
велика
увага >приділяється поліп
шенню добробуту радянсь
ких людей. Чільне місце пи
тання покращення житло
во-побутових умов трудя
щих зайняли на XVII з’ їз
ді профспілок СРСР.
Характерним
прикладом
успішного вирішення вка
заних завдань є наш по
літехнічний .'інститут- Мо
лодий ВУЗ уже
сьогодні
може пишатись
солідним
житлово-побутовим та оз
доровчим комплексом, що
включає 4 гуртожитки, су
часну їдальню на 530 місць,
стадіон «Олімп», спортив
но-оздоровчий
табір
на
180 відпочиваючих з а - змі
ну, медпункт.
Незабаром
відбудеться
відкр иття
профспілкового
санаторію-профілакторію в
гуртожитку № 3, де одно
часно .зможуть покращити
своє здоров’я 50 студентів,
сіпівіробітникіів
інституту.
Причому профспілкова пу
тівка на 24 дні коштує 15
карбованців ЗО коп., а 20
процентів путівок
будуть
виділятися безплатно.
Небагато часу залишило
ся ще до одного новосілля
— відкриття
гуртожитку
№ 5. Після цього практич
но всі студенти, що потре
бують гуртожитку, зможуть
одержати місце на прожи
вання в нашому студент
ському містечку.
Найближчим часом роз
почнеться спорудження гур
тожитку для сімейних сту

В
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дентів та співробітників, в
планах будівництва — зак
лади громадського харчу
вання, побутового обслуго
вування. Уже ві нинішній
п’ятирічці планується спо
рудження
першокласного
спортивного комплексу.
Треба сказати, що жит
лово-побутові питання ви
рішують з
урахуванням
необхідності створення хо
роших умов для
занять,
змістовної організації доз
вілля студентів; Зі смаком
оформлені кімнати для за
нять в гуртожитку енерге
тичного факультету, до по
слуг студентів тут обчис
лювальний центр, розташовший - а треЧ сьому! .'по?-*
вереї Досвід
енергетиків,
впроваджують інші факу
льтети. У кожному гурто
житку є студентські клуби:
«Айвенго» — в гуртожит
ку № 1, «Зодіак» — в гуртожитку № 2, «Прометей»,
— в гуртожитку № 3. За
кінчується обладнання клу
бу у гуртожитку № 4. Зви
чайно, про повне вирішен
ня житлово-побутових про
блем говорити рано,
але
запорукою втілення їх
в
життя є активна
робота
ректорату та
громадських
організацій, чіткі плани на
майбутнє.
Цільова комплексна про
грама «Побут», передбачає
створення у 80-х та
90-х
роках відмінного житловопобутового, оздоровчого та
культурного комплексу, що
включатиме сучасні гурто

ІМ ‘Я

'Наша держава йде Ідо
свого 60-річчя,
радянські
люди прагнуть відзначити
знаменну
дату
ударною
працею, внести
свій по
сильний вклад
в справу
будівництва комуністичного
суспільства
Це завдання
вимагає
від
кожного з
нас самовідданості,
дис
ципліни,
високої
свідо
мості.

Успішне вирішення лостсівлених завдань потре
бує міцного здоров’я. Міц
не здоров’я,
високий рі
вень
фізичного
розвитку
&оіх громадян справедли
во розглядалися,
як за
порука
успішного
здій
снення планів будівництва
комуністичного
суспіль
ства.
Змінюються форми і мето\ди проведення спортивноімасової роботи. Широкою
популярністю
користу
ється клуб любителів бі
гу.
Вперше в країні 12 ве
ресня 1982 року проведено
(Всесоюзний день
бігуна.
Як він пройшов у нашому
інституті?
Студенти пер
шого курсу всіх
факуль
тетів взяли участь в цьо
му великому святі здоро-

житки, їдальні, студентську
поліклініку, палац культури
студентів, та багато інших
об’єктів.
Будівництво інституту та
студентського містечка
з
самого початку стало спра
вою кожного студента. По
чин «Свій інститут — сво
їми руками»
стає прави
лом нашого життя. Лише
цього літа
4 будівельних
загони працювали' на будів
ництві 'гуртожитку № 5*
головного корпусу.
Багато студентських ре
монтних бригад
готували
до (нового учбового року
матеріальну базу,
житло.
Активна участь
кожного
члена колективу — це най
кращий' трони баїфивленості у його розвитку. У ви
рішенні цього г /завдання
головну роль повинні відістудента у- будівництві рідграти профспілкова та ком
сомольська організації.
Наявність
гуртожитків
ще не означає, що в них бу
де по-справжньому затиш
но,
красиво.
Необхідно
ефективно організувати ро
боту адміністрації
студ
містечка, студентських рад
гуртожитків, слід організу
вати дійове
соціалістичне
змагання в гуртожитках.
Але на жаль у цій справі
є ще багато недоліків. Студради та профком наполег
ливо працюватимуть
над
усуненням недоліків, треба1
сподіватися, що у
навча
льному році буде зроблено
ще один крок уперед
в

У С П ІХ ІВ

в’я та бадьорості. Врочис
те відкриття на святково
прибраному стадіоні, при
вітання заступника секре
таря
комітету комсомолу
•Юрія
Черниша,
голови
профспілки, члена партій
ного
комітету
інституту
Василя Ковальчука.
I ось на доріжці перші
учасники студентки радіо
технічного факультету
на

дистанції 500 метрів. За
біг виграла
Галина Кондратюк,
(група 4-РК-82)
з результатом 1.41,0 сек.,
вона і стала
переможни
цею.
Юнаки
бігли 1000
метрів. Кращий результат
показав
студент
радіо
технічного чі факул ь т е т у
Оверчук
Віктор,
(група
З-РК-82), його результат
- 2.49,0 секНа бігову доріжку вийш
ло 752 студенти
першого
курсу. Потрібно відмітити
хорошу ініціативу факульте
ту автоматики та обчислю
вальної техніки (декан Лют
ворт С. Г.), який 12 верес
ня організував студентів та
викладачів, і всі пробігли
у лісі, жінкчи — 3 км, а
чоловіки від 4 км до 9 км.
Перед виходом на
трасу
студентів
поздоровили
з

РАЗО М
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справі культурно-побутово
го виховання студентів.
Ще не повністю вирішена
проблема естетичного офор
млення гуртожитків.
Це
стосується, перш за все фа
культетів
інженерно-буді
вельного та автоматики
і
обчислювальної техніки, го
лови студрад Іванюк В. та
В. Горобець.
На жаль, якість ремонту
гуртожитків ще не висока,
особливо кімнат у 4 гурто
житку. Не висока якість ре
монтних робіт була допу
щена на інших об’єктах.
Деяка частина студентів
не навчилась берегти
со
ціалістичну власність. Маю
на увазі не тільки пописані
парти в аудиторіях, а й роз
биті стільці, брудні двері в
гуртожитках. Справа честі
кожного студента берегти
те, що дав нам народ, по
слідовно боротись з будьякими проявами безгоспо
дарності.
Адміністративно - госпо
дарча частина
інституту,
профком та студради гур
тожитків ясно бачать недо
ліки в організації побуту
студентів, накреслено
та
кож шляхи їх
ліквідації.
Кожен гуртожиток
стане
затишною ідо мі вкою дише
тоді, коли про це постійно
дбатиме адміністрація, гро
мадські організації, кожен
студент.

і17 вересня 1982 року.
НАРОДНИЙ

КОНТРОЛЬ ДІЄ

Недоліки виправити
Нещодавно по
завданданню міського
комітету
народного контролю здій
снено перевірку виконання
господарської тематики
в
нашому інституті.
Було
встановлено
ряд
Порушень фінансової дисЦІіпіни.
Так, на кафедрі ТАМ на
посаду
препаратора
за
рахована
Криловська
В. Л., яка фактично пра
цювала
секретарем-друкаркою.
За
період
з
1.09.81 по 2,05.82 р. їй ви
плачено за рахунок фонду
заробітної плати науководослідного
сектора
593
крб.
Наказом
ректора
на
винних накладені стягнен
ня,
незаконно
одержані
гроші Криловська
повер
нула в касу.
Такі ж факти виявлено
на кафедрі
металорізаль
них верстатів.
Перевірка
показала, що мають місце
порушення, зв’ язані з за
лученням
до
виконання
науково-дослідних
робіт
по госптемах осіб,
які не
виконують планів учбово
го навантаження
на ос
новній штатній посаді, на
кафедрі
економіки
про
мисловості (зав. кафедрою
доцент Смалій В. Є.).
З метою
усунення ви

явлених 'недоліків, питан
ня про дотримання штат
ної дисципліни всіма під
розділами було розглянуто
на
засіданні
партійного
комітету.
Ці ж питання
в свою чергу обговорюва
лись на ректораті, науко
во-технічній раді.
Наказами
ректора
на
винних в порушенні фінан
сової
дисципліни
осіб
накладено стягнення. При
йняті
рішення і накази
зобов’язують деканів фа
культетів, завідуючих ка
федрами та
наукових ке
рівників
теж
неухильно
дотримуватись
штатнофінансової
дисципліни,
розробити і затвердити ці
льову
комплексну
про
граму
«Співробітник»,
плани досліджень
штат
них співробітників та гра
фіки
роботи
сумісників,
чітко вести журнали облі
ку роботи.
Питання штатної та тру
дової дисципліни
будуть
постійно
контролюватись
групою народного контро
лю інституту та науководослідним сектором.
В ОГОРОДНІКОВ,
доктор технічних наук,
завідуючий
(сектором
наукової
роботи го
ловної групи народно
го контролю інституту.

В. КОВАЛЬЧУК,
голова профкому інсти
туту.

Т Р УД І

святом Всесоюзного дня бі
гуна учасник естафети, 0 лімпійського вогню, професор,
доктор технічних наук про
ректор по науковій робо
ті В. С. Осадчук,
доцент
кафедри хімії Г. П. Котлярова,
декан
факультету
С. Г. Лютворт. Радісні
і
веселі студенти вийшли на
бігові доріжки в лісі.
Проведено Весоюзне свя-

то бігуна і серед виклада
чів і співробітників. Пер
шими на дистанцію 500 м
вийшли жінки.
Кращі результати по сво
їх вікових групах показали
О. Соловейова — кафедра
АСК, М. Осадчук — кафед
ра іноземних мов, В. Се
редняк — кафедра будівель
них конструкцій, І. Цксар
— кафедра хімії.
У чоловіків кращих резу
льтатів добилися Н. Биков,
Л. Ігнатов, В. Осадчук,
П. Антонік, В. Дупляк.
На. етаріт вийшли заві
дуючі кафедрами В. Ф. Кобевник — охорони
праці,
Є. Л. Страшевський з ка
федри фізики, В. Д. Борисенко — кафедра будівель
них конструкцій.
Аріє хочеться відмітити,

КАДРИ СПОРТИВНОГО ЛІТА
що багато хто поставився
до цього важливого захо
ду байдуже, не
проявив
організованості і дисциплі
ни.
Жодного учасника не ви
ставили на бігові доріжки
колективи кафедр ТОР зав.
кафедрою В. Я. Суії’ян),
РТУ (Б. Л. Рудницький),
КИПРа (М. В. Коваленко),
енергетики (Д. Б. Налбандян), інженерної педагогіки
(В. В.
Чижик),
історії
КПРС (Б. А. Вальчук), на
укового комунізму (В. І.
Бондар).
Хочеться сподіватися, що
("партійні, комсомольські і)
профспілкові
організації
факультетів і кафедр про
аналізують ці результати і
зроблять відповідні виснов
ки.
В. ОЛІЙНИК,
старший викладач ка
федри
фізвиховання.
На знімках: 1 крокують
учасники параду,
присвя
ченого Всесоюзному
дню
бігуна (ліворуч); фінішує
переможець забігу на 1000
м., студент факультету ав
томатики і
обчислюваль
ної
техніки
Олександр
Куцик (вгорі).

Цікаво, змістовно проводили літо в своєму спортивнооздоровчому таборі «Супутник ВПІ»
студенти,
викладачі і співробітники інституту. Для них було ор
ганізовано екскурсії, походи на човнах,
вечори від
починку.
Викладачі кафедри фізичного виховання намагались
створити всі умови для занять спортом, для актив
ного відпочинку.
На знімках: учасники різних вікових груп вишику
валися перед початком легкоатлетичних
змагань на
першість табору (вгорі); сеанс одночасної гри в шахи
дає кандидат фізико-математичних наук Л. Послєпов
(внизу).

В. о. редактора

Б. ПОНОМАРЕНКО

«За инженерные кадры» — орган парткома, профкоме, комитета ЛКСМУ и ректора та Винницкого пояитехнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у
справах видавництв , поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
БЮ 04271.

Зам. 3363.

Ум овн. д р у к . а р к . 0,48. Ти р аж 1500.

А д р еса р е д а к ц ії 286021, м .В ін н и ц я , Х м ельн и ц ьке ш осе, 133, телеф о н 4-61-57.

МИ — ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

Демонстративно
відкидаючи норми міжна
родного права, керівники Ізраїлю йдуть все
далі і далі шляхом розширення агресії проти
Лівану, який в повному розумінні слова, сті
кає кров’ю.
Тель-Авів, кидаючи виклик світовій суспільній
думці здійснив збройне втручання в права Лівану
і протягом кількох років веде проти цієї сусідньої
країни неоголошену війну. Загинули десятки ти
сяч
ліванців і палестинців,
перетворенні
в руїни десятки міст і селищ...

ІЗ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ПАРТІЙНИХ
ЗБОРІВ

Звітно-виборні
партійні витку науки,
впроваджен
збори
—
завжди
подія ня результатів наукових ро
в житті партійних
органі біт у виробництво
і під
зацій. Тут
можна
почути готовки
наукових кадрів.
про зроблене
за рік,
а До кінця одинадцятої п’я
також на основі
підбитих тирічки обсяг
госптемати
підсумків
спланувати по ки
факультету
повинен
дальшу
роботу, зважаючи зрости до 500— 560 карбо
на
недоліки
та прора- ванців при
економічному
хунки минулого року. То ефекті 2 мільйони
карбо
му звітно-виборну кампанію ванців,
буде підготовлено
чекають з особливим не 19 кандидатів наук.
терпінням...
Відзначені успіхи в нав
На звітно-виборних пар чальній та науковій роботі
завдяки, добре
тійних
зборах інженерно- отриманні
ідеологічній,
будівельного факультету, в поставленій
доповідях
виступаючих, політико^виховній і партій
роботі.
відзначалося,
що за звіт но-організаційній
організаційно-партійній
ний період
парторганіза- В
особлива
увага
цією,
деканатом,
кафед роботі
рами проведена велика ро зверталася на розстановку
партії, покращення
бота
по впровадженню в членів
дисципліни, під
навчальний
процес актив партійної
бойовйтості пар
них форм навчання, вдос вищення
груп і зростання
коналенню
методики
і тійних
парторгаїнізації (в
організації
курсового
і рядів
члени
КПРС прийнято сім
дипломного
проектування,
чоловік,
в кандидати
в
заохочення
студентів
до
члени КПРС — п’ять).
науково-дослідної
роботи
В роботі
парторганізакафедр, забезпеченню нав
ції
відзначалися
недо
чального
процесу
мето
ліки. Так, знизилась якість
дичною літературою, зміц
набору, часто
змінюється
ненню
лабораторно-мате
керівництво
факультету,
ріальної
бази. За резуль
слабо
використовувалися
татами
навчальної роботи
електронно -вичислювальні
факультет
посідає
друге
машини
в курсовому
і
місце в інституті.
дипломному
проектуван
За звітний період обсяг ні. В результаті, у порівнян
госптематики
складає 335 ні
з минулим роком ус
тисяч карбованців при еко пішність на факультеті зни
номічному
ефекті 650 ти зилась на 2,5 процента, а
сяч карбованців. Слід від
значити
роботу
кафедр якість — на 7,6 процента,
відсів
по неус
опору матеріалів, будівель значний
них конструкцій і техноло- пішності (за навчальний рік
одинадцять
11 будівельного виробницт відраховано
ва. Стан наукової
роботи студентів).
мали
місце
дозволив скласти перспек випадки
морально-право
тивні п’ятирічні плани роз вих порушень. Випускаючі

В статті «Як органі
з у є а т и змагання!»
Д. І. Ленін розробив
конкретну програму со
ціалістичного
будів
ництва, висунув прин
цип радянського госпо
дарювання .
Січень 1918 року... В
країні голод,
холод,
буржуазія вороже сприй
має і відкрито
сабо
тує рішення революційго уряду. Робітничо-се
лянська влада
ще мо
лода — ій всього два
місяці. Мужніти їй до
велося у запеклій
бо
ротьбі з внутрішньою і
зовнішньою
контррево
люцією. Одночасно пар
тія
взялася
за вирі
шення життєво важли
вих проблем соціалістич
ного будівництва. А зав
дання
були
нелегкі...
Перш за все необхідно
було
налагодити нор
мальне функціонування
народного господарства,
підірваного війною. На
ціоналізувати банки і
важку
промисловість,

кафедри (ТСП,
БК, ПГС)
не налагодили керівництво
стажуванням молодих спе
ціалістів,
по-справжньому
не аналізують
якості під
готовки
молодих
спеціа
лістів, через те на факуль
тет не має необхідної
ін
формації
для глибокого
аналізу
якості і ефективност
навчально-виховного
процесу. Мали
місце не
доліки в проведенні сус
пільно-політичної практики
студентів, в роботі
кура
торів,
в науковій
роботі
(відстутні галузеві лабора
торії, затримується
захист
ряду кандидатських дисер
тацій). З недоліків
орга
нізаційно-партійної
роботи
слід наголосити на недос
татньому
контролі
партбюро за виконанням
пар
тійних доручень,
критич^
них зауважень
комуністів
і окремих
пунктів рішень
партзборів,
слабке керів
ництво студентськими партгрупами, комсомолом.
На зборах виступили ко
муністи
Б.
А.
Вальчук,
Н. С. Степанов, Н. Н. Бик,
П. І. Антонік, В. Д. Сверд
лов, В . Ф. Кобевник. Во
ни зокрема наголосили на
недостатній
організаторсь
кій роботі
партгрупи ка
федри
ПГС (партгрупорг
— Л. І. Цветков) і слабку
роботу завідуючого кафед
рою комуніста А. Ф. Понамарчука.
Відзначалося
також, що в парторганізації досить можливостей і
сил, щоб
в майбутньому
виправити вказані недоліки
і вирішити
важливі
заївдання. Планується
активна
участь студентів,
виклада
чів і співробітників факуль
тету
в науковій і шефсь
кій роботі,
в будівництві
об’єктів інституту.
В роботі партзборів взяв
участь і виступив
секре
тар парткому ВПІ І. Г. М е
льник.

В. ДУПЛЯК,
секретар

партбюро

Варварські злодіяння
ізраїльської
вояччини
не
можуть залишити
байдужими жите л і в
всього світу. В різних
куточках планети відбу
ваються демонстрації і
мітинги протесту миро
любних сил проти агре
сивного вторгнення
Із
раїлю в Ліван.
Нещодавно у Вінни
цькому політехнічному
інституті також відбув
ся мітинг під девізом
«Не дозволимо підірва
ти мир!».
Зокрема, в доповіді
студентки першого кур
су енергетичного факу
льтету Наталі Одинцової
підкреслювалося,
що агресію проти Ліва
ну ізраїльські вояки на
магаються
виправдати
присутністю там палес
тинців, для яких ця
країна з ^ряду геогра
фічних і політичних при
чин стала місцем їх про
живання. Це, звичайно,

в справи інших». Чим
швидше будуть забезпе
чені законні права па
лестинського
народу,
припинена
окупаная
арабських земель, наста
не кінець агресії Із
раїлю. — тільки
тоді
буде
нормилізова н о
становище в Лівані.
Висув аючи конкретні
пропозиції по ліквідації
конфліктів, в тому чис
лі і ліванського,
Ра
дянський Союз розгля
дає вирішення цього зав
дання , як частини зага
льної боротьби за роз
рядку і мир на планеті.
Радянські
ініціативи
зустрічають широкий по
зитивний відгук в араб
ських країнах і в бага
тьох інших державах,
тому
що вони відпо
відають законним інте
ресам арабських наро
дів.

о. костюк,

наш кореспондент.

ІБФ.

НЕВМИРУЩА

СПАДЩИНА -

СТАТТЯ В. І. ЛЕНІНА
" ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ЗМАГАННЯ?"
ДО 65-РІЧЦЯ З ДНЯ НАПИСАННЯ
ввести робочий контроль
на підприємствах, які
ще належали капіталіс
там .
Соціалістичн і
перет
ворення засвідічили здат
ність трудящих самос
тійно вести суспільне
виробництво. Величезна
заслуга Леніна, полягає
в тому, що він від
крив
форму ,
в рам
ках якої творчий по
чин
і активність мас
зможуть розвиватися в
необмежених маштабах.
Форма ця — соціаліс
тичне змагання. В ньо
му Ленін бачив ту си
лу, яка піднімає до
творчості
і
активної

не аргумент. Справа, яс
на річ, не в палестинцях, які знайшли при
станище на території
Лівану ще в період ут
ворення держави Ізра
їль, а в політиці Вашинг
тону і Тель-Авіву, які
намагаються
добитися
через Ліван здійснення
своїх
більш широких
задумів на
Близько
му Сході. В них
не
важко розібратіися —
це бажання вивести бли
зькосхідній регіон
із
зони активної протидії
імперіалізму і перетво
рити його в сферу сво
го впливу, підірвати єд
ність арабських держав.
«Тільки спільними зу
силлями всіх держав,
великих і малих, —- від
значав Л. І. Брежнєв, —
можна відстояти і зміц
нити мир — мир справед
ливий,
оснований на
взаємоповазі суверенних
прав кожного народу і
невтручанні одних країн

діяльності мільйони тру
дящих, захоплює їх ро
ботою по
перебудові
суспільства
на
соціа
лістичних началах. Яким
йому уявлялося змаган
ня? «Дійсно
широким,
дійсно в масовому роз
мірі».
При організації зма
гання В. І. Ленін закли
кав уникати
шаблону,
попереджував, що зма
гання не може розвива
тися стихійно. Найваж
ливішими
принципами
організації
змагання
вождь вважав
глас
ність,
порівнянність
резильтатів, можливість

практичного
повторен
ня досвіду .
Крім того, із здійснен
ням великого перелому
в історії людства — пе
реходу від праці
під
невільної до праці на
себе — у декого, як
пише Ленін, зберіглася
стара звичка — диви
тися на працю
—
з
точки зору підневільної
людини: «урвати кусок
побільший і втекти». То
му організацію суворо
го
обліку і контролю
за виробництвом і роз
поділом
продуктів Л е
нін вважав головним
економічним завданням.
Він
неодноразово під

креслював, що це пер
ший крок
до соціаліз
му.
В. І. Ленін закликав
робітників і селян,
до
чиїх
рук
перейшли
земля, банки, фабрики,
самим
вести облік
І
контроль,
як говорив
В. І. Ленін, під силу
кожному чесному, толковому, грамотному ро
бітникові і селянинові,
в них таяться безмежні
організаторські таланти.
Треба допомогти робіт
никам і селянам звик
нутися з думкою, що
вони пануючий
клас,
що
їм творити
нове
життя. Ленін висуває
ряд ідей, пов’язаних з
розвитком змагання. Д е
які з них, такі, як бо
ротьба за підвищення
продуктивності
праці,
прискорення
житлово
го будівництва,
покра
щення постачання на
селення продовольством,
актуальні і на
сьо
годні.
Ленінські
ідеї соціа

лістичного змагання по
стійно на озброєнні Ко
муністичної
партії
і
Радянської держави. Во
ни стали великою си
лою, надійним і вірним
методом будівництва ко
мунізму. Зараз трудящі
нашої країни борються
за виконання
зобов’я 
зань, прийнятих в ході
перевиконання
завдань
одинадцятої п’ятирічки.
«Змагання, — читаємо в
Постанові Ц К КПРС
«Про 60-у річницю ут
ворення Союз Радянсь
ких Соціалістичних Реслублік»
—
покликано
стати
д і й о в и м
засобом мобілізації тру
дящих на втілення в
життя рішень
X XVI
з ’їзду паріїу зміцнення
економічної та оборон
ної могутності нашої со
ціалістичної
Батьків
щини».
Дотримування
ленінських традицій —
запорука
успіху в цій
боротьбі.

Б. ВАЛЬЧУК,

В0 вересня 1982 року,

«ЗА ІНЖЕНЕРНГ КАДРИз

2 стор.

ЗЕМЛЯ ПРИБАВЛЯЄ
У

ЦІКАВО ЗНАТИ

ПОЕТИЧНЕ ВІКНО

НАУКА І ТЕХНІКА

ВА ЗІ

Польоти яскравих бо
лідів
(метеорів), па
діння на землю метео
рів завжди привертали
увагу людей своєю не
звичайністю. Одначе ма
ле хто знає, що крім
метеоритів в атмосферу
Землі щоденно
падан
ють сотні мільярдів ко
смічних
пилинок
—
частинок, від кількох
грамів
до
тисячних
грама. Вони влітають
в атмосферу зі швид
кістю від 11 до 72 кі
лометрів за секунду По
літ частинок, що мають
масу більше одної де
сятої грама, ми спо
стерігаємо неозброєним
оком як «падаючі зір
ки».
Знання метеорної об
становки
на
земній
орбіті
важливо
для
безпечності
космічних
польотів.
Великий на
уковий інтерес являють
відомості цро сумарну
масу притоку метеорної
матерії на Землю і Мі
сяць. 1 Для отримання
таких даних викорис
товуються
радіолока
ційні, фотографічні і ві
зуальні
спостереження,
проводиться збір косміч
ного пилу в Арктиці і
Антарктиці, Досліджен
ня показали, що одна
—дві тисячі метеори
тів, які щорічно пада
ють на нашу планету,
складають лише одну

соту загального при
току метеорної мате
рії
Радянські вчені про
аналізували результати
багатьох
експеримен
тів, проведених
різни
ми дослідниками, ді
йшли висновку, що ма
са Землі щоденно збі
льшується приблизно на
сто—сто десять тонн
десь близько сорока ти
сяч тонн на рік). Про
тягом останнього міль
ярду років приток ме
теорної речовини зали
шається сталим.
Часто запитують: бага
то це чи мало? Зви
чайно, сто тонн, чи об
разно кажучи, два ва
гони піску,
для Землі
— мікроскопічна кіль
кість.
Якби космічна
речовина не змішувала
ся
з верхнім
шаром
грунту, не тонула
в
океані, за мільярди ро
ків на кожному квадр а т н ому сантиметрі
зібралося б вісіііф гра
мів цієї речовини, що
склало б шар завтовш
ки 2—3 сантиметри. Вся
метеорна
речовина, за
останній мільярд років,
складає одну
стоміль
йонну долю маси Землі.
Ясна річ, така
мала
прибавка маси Землі
помітно не впливає на
обертання
планети чи
орбіту її руху
навко
ло Сонця.

Нам память постарается
сберечь
Все: как взрослели, как
учились, жили,
Було
б дуже
добре,
Учителей напутственную
якби кожен студент мав
речь.
хорошу
пам’ять.
Кожен
Навек сберечь,
навек
добре
вчитися,
але є
сберечь.
такі товариші, які завда
ють шкдци пам’яті, наприк
Н. ТИТАРЕНКО.
лад, палінням цигарок. Не
студентка ВПІ.
гативно впливає на пам’ять
і недосипання,
просиджу
вання над підручниками до
пізньої ночі. Деякі під час
сесії сплять менше, ніж у
будні дні, і це теж впли
ває на здоров’я негативно.
Пам’ять
можна покра
щити.
Відомому
фізику
Ньютону важко давалась
математика,
фізика, коли
він вчився у школі, але він
зумів отримати перемогу
і став людиною, яку тепер
знає весь світ. Коли Вальтер Скотт навчався в уні
верситеті, про нього про
фесори говорили, що він ні
коли не стане відомим, але
помилились, він зміг напи
сати в майбутньому бага
то книг, які і тепер захоп
люють читачів.
- *
Німецький археолог Ген
ріх Шліман мав у юності
дуже погану пам’ять. Але
він наполегливо її трену
вав, і настав день, коли
він міг вивчити напам’ять
за добу двадцять сторінок
прозового тексту. У май

Ф О Т О В І КНО

ПО

р. хотинок.

Невдовзі у Вінницькому політехнічному хнстмк
туті почне діяти літературна студія, яка об’єднає
всіх тих, хто пробує перо, товаришує з нотним
зошитом і пензлем На періодичних заняттях члени
студії отримають кваліфіковану пораду, а кра
щі їхні твори
рекомендуватимуться до Друку
в обласній періодиці. Плануються також зустічі з письменниками.
Бажаючих записатися
просимо звертатися до
редакції нашої газети (кімната № 0416, внутріш
ній телефон № 2-68).
Чекаємо на вас!

Наша >газета вже розпо
відала, як багато роби
ться в інституті з боку
парткому,
профкому
і
спорткому в напрямку про
паганди бігу серед сту
дентів і викладачів.
Неменш цікава ходьба...
Гіпокінезія — обмеже
на рухома активність лю
дини. Це один — з факто
рів, що сприяє розвиткові
захворювань
сердечно-су
динної
системи. Для бо
ротьби з гіпокінезією мож
на займатися
ходьбою.
Ходьба менш енергомістка, ніж біг воїна «м'якше»
впливає на організм. Тре
нувальний ефект хоча і
досягається поступово, але
досить надійно, головне ж
— немає
перевантажень.
При ходьбі по рівній міс
цевості зі швидкістю 4—6

Родными стали стены
института,
Как отчий дом, родными
навсегда.
Пройдут года, и нас с
тобой отсюда
Умчат
потом куда-то
поезда.
Кого куда, кого куда...
Но где бы мы потом с
тобою не были,

Методические советьі
по изучению
произведений
В.
И. Ленина
(к курсу
«История
К.ПСС»). — 6-е
изд.,
дораб,— М.:
Мьісдїь,
19ь2.—286 с.
Якщо ви хочете бути за
вжди стрункими і елегант
ними, якщо ви хочете на
вчитись досконало володі
ти своїм тілом, якщо ви за
хочете познайомитися з ве
селими і цікавими людьми,
то приходьте до нас.
Ми — це ансамбль су
часного бального танцю.
Після репетиції наші това
риші жартують: «Наван
таження — як у штангістів,
а йтоми майже не відчу
ваєш». І це справді так.
Спеціалісти
підрахували,
що за дві години репетиції
танцюючий долає відстань
9—10 кілометрів (180—200
кроків на хвилину). В тан
цях немає одноманітності
рухів, немає втомлювання.

НАШІ ПОРАДИ

кіліометрів на годину збі
льшується
вживання кис
ню ( це головний показний
енерго місткості
фізичної
вправи) в три—чотири ра
зи в порівнянні зі станом
спокою.
При ходінні більш ефек
тивно працює
серцевий
м'яз, покращується коро
нарний кровообіг. Все це
робить серце не лише бі
льш здоровим, а й грає
певну роль в профілакти
ці, Оздоровчій ходьбі, як
правило, щоденно приді
ляють тридцять — сорок
хвилин. Починати заняття
треба з чотирьох походів
на
неділю.
Найбільш

ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕМАТИКЕ:

зручно займатися
ходь
бою з семи до дев’яти го
дин вечора.
Для початку пройдіть два
кілометри за тридцять хви
лин. Людина середнього
зросту при цьому повиїна
робити деві'яносто кроків
за хвилину, а в результа
ті такої прогулянки — дві
тисячі сімсот кроків. Про
навантаження буде свідчи
ти певне прискорення се
рдечних скорочень,
яке
одначе не повинно переви
щувати дев'яносто—дев’я
носто п'ять ударів на хви
лину. В міру звикання до
цієї дистанції відстань по
трібно поступово збільщу-

Ми танцюємо і відпочива
ємо.
Танці допомагають виро
бити зібраність, вміння ці
нити час і поєднувати при
ємне з корисним. Наприк
лад, тренери збірної СРСР
по бальних танцях Аліхна
і Чеслав Норвайші з . успі
хом захистили кандидатсь
кі дисертації.
Наша думка:
красиво
танцювати
повинні вміти
всі. Не треба соромитися.
Вчитися не соромно, соро
мно не вчитися. Приходьте
до нас, будь ласка! За
няття проходять у клубі в
вівторок і четвер з шіст
надцятої години.
Чекаємо на Вас!

вати до двох з полови
ною кілометрів
за ті ж
півгодини. Для цього не
обхідно підвищити частоту
кроків до ста в хвилину.
Коли ви будете робити три
тисячі кроків за півгоди
ни, можна
навантаження
не збільшувати.
Для ходьби не потріб
но спеціального взуття і
одягу. Ходіть по рівній
місцевості в стороні від
великих транспортних по
токів, слідкуйте за ритмом.
Ходьба новина виконува
тися при періодичному медицинському контролі. Не
варто збільшувати обсяг
і інтенсивність фізичних
навантажень без консуль
тації лікаря.
Ходіть на здоров'я!
В. КАРПМАН,

ПО
МАШИНОСТРОЕНИЮ
Научньїе основьі материаловедения
(АН
СССР. Иін-т
физшш
твердого тела.—М.: На
ука, 1981.—260 с.
Самуль В. И. Основьі
теории упругости и пластичности: Учебіное пе
со бие
для вузов.—2-е
изд., періераб—М.: На
ука, 1981.—260 с.
ПО АВТОМАТИКЕ
ВЬІЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКЕ,
И

ИНФОРМАТИКЕ
Автоматизирова н,но|е
проектирование цифровьіх устройств Под ред.
С. С. Баулина. — М.:
Радно
и связь, 1981.
—240 с.
Венда
В. Ф. Инженерная психология и
синтез систем
отображения
информации.—
Машиностроение,
1982.
2-е изд., перераб.—М.:
—344 с.
Ивахненко А. Г. Индуктивньїй метод самоорганизации моделей сложньіх систем. К,: Наукдумка, 1982 —296 с.
Цветков А. Н. Прикладньїе программьі для
микро — ЗВМ «Злектроника БЗ-21 М.: Фи-

бутньому він оволодів но
вою мовою за кілька тижтижнів, а іноді й за кілька
днів!
Якщо людина боїться ду
мати про пережите нещас
тя, якщо
вона
червоніє
або стає блідою при спо
гадах, — то в неї емоційна
пам’ять. Якщо
ви добре
запам’ятовуєте
гуморески,
загадки, приказки, то у
вас логічна пам’ять.
Логічне завчання потріб
не тоді, коли добре зрозу
мілий матеріал, в іншому
випадку це буде механіч
не завчання.
Логічна па
м’ять
(тобто
смислова)
була у М. Горького, О. Пу
шкіна...
Кожен студент повинен
в першу ,чеРгУ розвивати
логічну пам’ять. При пов
торенні матеріалу не слід
перевтомлюватися,
треба
робити
десяти
хвилинні
перерви через кожні п’ят
десят
хвилин
розумової
праці.
Пам’ять
тоді у
вас*
студентівгполітехніків, буде хороша. Це тре
ба в першу чергу пам’ята
ти першокурсникам, які не
щодавно
переступили по
ріг Вінницького політехніч
ного інституту.
Л. ПИЛИПЕНКО.

нансы
и
статистика,
1982.—127 с.
ПО
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ЗЛЕКТРОНИКЕ

Справочник по злектротехническим
кон
денсаторам: Общие сведения, выбор и применение. (Под ред. В. В.
Ермужского.) — Кишинев: Штиинца,
1982 —
310 с.
ПО

РАДИОТЕХНИКЕ

Поляков К. П. Конструирование
приборов и устройств радиозлектронной аппаратурн.
—М.: Радио и связь,
1982.—240с.
ПО
АВТОМОБИЛЯМ
АВТОМОБИЛЬНОМУ
ТРАНСПОРТУ
Житков В. А., Ким
К. В. Методи оператив
ного планирования автомобильннх перевозок.
—М.: Транспорт, 1982.—
184 с.
Маслов Н. Н. Зффективность и качество ремонта
^втомобиля.—
2-е изд., перераб. и
доп.—М.:
Транспорт,
1981.—304 с.— (Надежвость
и качество).
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
Саакян А. О. и др.
Возведение зданий и
сооружений
методом
подтема: Исследования,
проектирование,
строителіьство (А. О. Саакяїн, Р. О. Сааакян,
С. X
.Шахназіарян.—
М.:—Стройиздат,
1982.
—551 с.
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КОНСТИТУЦІЇ СРСР

РЯДКИ КОНСТИТУЦІЇ
Величественни и прости
слова
Е даного Закона в сей
Отчизни,
Д арую щ ие главньїе
права:
Работать,
Радоваться жизни.
М и помним всех,

кто, знамя передав,
Н ам завещал,,
что каж дий кровно связан
И со строкой добит их
в битвах прав,
И со строкою:
«Граж данин обязан...!»

Александр БОБКОВ.

ЦИМ МИ ПИШАЄМОСЯ

[ЗДОРОВ’Ю СТУДЕНТІВ ПОСТІЙНУ УВАГУ
XXVI
з ’їзд КПРС на
креслив
ш ироку про
граму дальш ого
під
вищення народного д о
бробуту.
В
рішеннях
з ’їзд у набуло дальший
розвиток положення, ви
сунуте Генеральним се
кретарем ЦК КПРС тов.
Л. І. Брежнєвим про те,
щ о турбота про зд о р о 
в’я радянських людей є
(найважливішою із (со
ціальних завдань,
які
стоять перед партією.
О днією
із складових
частин, накреслених па
ртією, є будівнитво са
наторію - проф ілакторію
«Супутник» ВП1.
Санаторій розташ ова
ний на другом у повер
сі гуртожитку № 3, має
спальне приміщення на
дві-три душі, душові, а
також забезпечений не
обхідним господарським
обладнанням і комуна
льними послугами. Крім
цього, в санаторії є такі
кабнети: лікарки, електро - світлового лікуван
ня, кисневої терапії, ін
галяторії, фотарій, про
цедурний,
ін’єкційний,
парафіно - лікувальний,
електросний та лікуваль
ні
ванни. Всі кабінети
обладнані сучасною м е 
дичною апаратурою.
О дним із найважливі
ших факторів лікування
в санаторії - проф ілак
торії організоване хар
чування. Для цього по
будована їдальня на 50
чоловік.
В санаторій профілакторій направля
ються студенти, р об іт
ники і службовці, які за
станом зд о р о в ’я потре
бують санаторного ліку
вання.
В перш у чергу
обслуговую ться учасники
Великої Вітчизняної вій
ни, донори, які находя
ться на диспансерному
обліку,
довго і часто
хворіли, яким лікуваль
но - профілактична д о
п ом ога вкрай необхід
на.
> Санаторій - проф ілак
торій працює за безпе
рервним
графіком.
Курс
лікування 24 дні.
Я кщ о підрахувати,
це
буде 14 змін - заїздів
на рік. ,
Медичний відбір сту
дентів для направлення
в санаторій - проф ілак

Нещодавно розпочалися
звітно - виборні збори ком
сомольських
організацій
груп, факультетів та кур
сів.- На них щдводятьря
підсумки про роботу ком
сомолу інституту в мину
лому навчальному році, за
тверджуються і переобира
ються комсорги, обирають
ся нові комсомольські ва
тажки курсів.
Звітно - виборні коміоомольські збори — це зав
жди прекрасна подія в жит
ті комсомольських органі
зацій. Бо саме тут сплановують свою подальшу робо
ту комсомольці, зважаючи
на недоліки та прорахунки
минулого року. В цей пе

торій проводиться ліка
рем оздоровпункту
ін
ституту, а співробітни
ків — четвертою лікар
нею м. Вінниці за 15— 20
днів до початку черго
вого заїзду.

В санаторій - проф і
лакторій можуть направ
лятися особи із захвор ю 
ваннями органів травлен
ня, кровообігу, дихання,
нервової системи, о п о 
рно - рухового апара
ту, сечо - полових о р 
ганів, шкіри, вух, носа і
горла, систем крові, ен
докринної системи,
що
проводиться не в період
загострення, і не потре
бує хірургічного
втру
чання.
Не направляються
в
санаторій - проф ілакторій
хворі в період тимчасо
вої
непрацездатності,
які потребую ть стаціо
нарного лікування, спе
ціального догляду,
а
також хворі інфекційни
ми, психічними, венеро
логічними
захворю ван
нями, злоякісними пух
линами,
алкоголізмом.
Направляють в санато
рій - проф ілакторій
за
ріш енням комісії соці
ального страхування. На
основі принятого ріш ен
ня направленим вруча
ють путівки за встанов
леним зразком. П р о ф 
ком інституту 20 процен
тів всіх путівок
видає
безкоштовно, за рахунок
коштів соціального стра
хування. Решта — 80 про
центе із зняттям частко
вої плати. Вона стано
вить 15 крб. ЗО коп.
Ш ановні товариші від
почиваючі! Співробітни
ки санаторію - проф і
лакторію доклали нема
ло зусиль для підготов
ки здравниці до роботи.
М и будем о раді прийня
ти вас і зробити
все
можливе для зміцнення
вашого зд о р о в ’я.
Ласкаво просимо в на
шу інститутську здрав
ницю!
П. КОБА,
головний лікар
са
наторію - профілак
торію
«Супутник»,
заслужений
лікар
УРСР.

XIX з ’їзд ВЛКСМ прий
няв рішення про проведен
ня «Маршу миру радянсь
кої молоді», який повинен
виразити волю радянської
молоді припинити гонку оз
броєнь, забезпечити
мир/
на всій планеті. В ці чудо
ві осінні дні «Марш миру
радянської молоді» прохо
дить по всіх містах і се
лах нашої області.
Студенти нашого інсти
туту також збираються, щоб
висловити свій протест натовським генералам,
щоб
об'єднатися в боротьбі за

«М И — ЗА М И Р...»
збереження і зміцнення МИ
РУТак, на зборах енергети
чного факультету були при
бутні секретар; партбюро
В. І. Кутій, полковник за
пасу Г. М. Шульман, зав.
лабораторією кафедри ЕПП,
якій закликав активізувати
спільні зусилля в боротьбі
проти агресивних випадок
імперіаізму, за роззброєння
і забезпечення
миру на

планеті. На зборах виступи
ла студентка з республіки
Куба Марія Вікторія Кастро, яка підкреслила в сво
єму виступі, що в районі
Центральної Америки,
де
сили реакції намагаються
задушити виступи народ
них мас, склалося неспокій
не становище, тому треба
все рішучіше виступати за
підтримку миролюбних на
родних рухів.
Виступили

також студенти Н. Одинцова і А. Травкин.
На зборах були присутні
гості: секретар Вінницького
міськкому ЛКСМУ Е. Л.
Кірічова, працівник газети
«Комсомольське
плем’я»
Т. Гречанівсіька,
секретар
комітету комсомолу
ВПІ
О. Мудрий. Близько
180
голосів студентів - енерге
тиків було адресовано
в
штаб - квартиру НАТО з
вимогою припинити гонку
озброєнь.
м. БЕРДИШ,

студент групи 2ЕСС-82.

СВОБОДА СОВІСТІ
В КРАЇНІ РАД

. Успішно
підтримують почин старших поко
лінь «Свій інститут своїми руками» студенти на 
шого вузу.
їхн ім и силами збудовано кафедри
автоматизованих систем кафедри технології мета
лів, інші споруди.
Партком, ректорат інституту впевнені в реаль
ності цього л о зу н гу тому, що мають прекрасну
студентську молодь. Цілеспрямованість і актив
ність бійців вирішують найваж ливіш і завдання
розвитку матеріально-технічної бази інституту.
Н а фото, яке ви бачите зараз, сфотографовані
студенти, що трудяться на будівництві нового
корпусу п’ятого гуртожитку,

Фото Р. Кутькова.

ВИСОКЕ ДОВІР’Я-ГІДВИМ
ріод відзначаються успіхи
та
недоліки в навчанні,
приймаються рішення про
покращення дисципліни,
20 вересня відбулися зві
тно-виборні збори групи
2-ПМ-82 машинобудівного
факультету. Представником
від вищих комсомольських
органів був заступник сек
ретаря комітету комсомолу
Юрій Черниш.
В залі були присутні всі
члени ВЛКСМ. Комсоргом
групи одноголосно обрано
Лозову В., яка в ТУ № З
міста Коростеня Житомир
ської області була комсор

ТВОЯ ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ

гом училища. Звісно,
що
на неї комсомольці покла
дають великі надії. Адже
набутий досвід багато
в
чому значить. Це, зокрема,
вміння організувати, згур
тувати комсомольський осе
редок, підібрати ключик до
серця кожного комсомоль
ця, мобілізувати молодь на
виконання взятих соціалі
стичних зобов’язань.
Затверджено також кан
дидатури Маїцкж А та Матвієнко В. відповідальними
за учбовий та сіюртйвномасовий сектор. Протягом
свого навчання в МС ПТУ

№ 3 нашого міста Яровий
В. вів культурно - масову
роботу серед учнів, В групі
2ПМ-82 його обрано відпо
відальним за цю роботу,
Соколову С. було запропо
новано обрати відповідаль
ною за сектор політмасової роботи. Всі кандида
тури затверджено голосу
ванням. В названому скла
ді комсомольський
актив
групи розпочав роботу. Ми
впевнені, що бюро групи
буде спрямовувати свою
діяльність іна виконання рі
шень XXVI з ’їзду КЛРС і
XIX з'їзду комсомолу.
І. ГРИЦЬКИХ,
студент групи 2ПМ-82.

Конституція розвину
того соціалістичного су
спільства, п'ятиріччя з
дня прийняття якої ми
відзначаємо нині, нада
ла трудящим країни ве
ликі соціальні права та
політичні свободи, і се
ред них — драв о
на
свободу совісті.
Це означає, що кож
ний громадянин СРСР
має право,
без будьякого тиску з боку дер
жави, вирішувати питаирелігії: бути віруючим,
чи невіруючим.
На відміну від буржу
азних країн, де в кра
щому випадку
лише
ПРОГОЛОШУ Є Т/ЬСЯ
свобода совісті, стаття
52 Конституції
СРСР
ГАРАНТУЄ громадянам
свободу совісті. її полі
тичною гарантією є ві
докремлення церкви від
держави, економічною —
відсутність
державних
субсидій та
насильне
збирання податків
на
користь церкви, ідеоло
гічною’ — відокремлення
школи від церкви. І як
що в буржуазних країнах
свобода совісті є факти
чно свободою вибору та
пропаганди РЕЛІГІЇ, а
права невіруючих, ате
їстів фактично обмежу
ються, то в нашому сус
пільстві у відповідності
із статею 34 Конститу
ції і віруючі, і невірую
чі користуються ОДНА
КОВИМИ ПРАВАМИ,
Але зарубіжні антико
муністичні та клерикаль
ні центри, зводячи на
клепи на нашу країну і
зокрема, на становище
релігії і церкви в іній,
твердять, що нібито в
СРСР
переслідується
релігія та віруючі. Без
підставність цих тверд
жень яскраво видно з
того, що стаття 52 Кон
ституції СРСР гарантує
людині право оповідати
БУДЬ-ЯКУ релігію.
Радянську
державу
зарубіжні екстремістські
релігійні організації, що
прагнуть використати ре
лігію для прикриття евючїх ідеологічних диверсій

проти
соціалістичних
країн, звинувачують
в
так званому «державно
му атеїзмі», тобто у на
сильному
нав’язуванні
атеїзму громадянам.
Так, марксизм розгля
дає релігію як історичне
минуле явище. В умовах
комуністичного суспіль
ства релігії ке існувати
ме. Але зникнення релі
гії не є раптове явище,
тим більше — результат
насильства.
Зникнення
релігії — це поступовий
процес, це наслідок со
ціалістичних і комуністи
чних перетворень в сус
пільстві, великої ідеоло
гічної роботи партії, ви
ховної роботи
школи,
Отже,
всякі спроби
дискридитувати
діяль
ність КПРС і Радянсь
кої держави щодо релі
гії, церкви І віруючих
не витримують критики.
Цікаво, що численні го
сті нашої країни, що
приїздять з різних куточ
ків земної кулі, в тому
числі і релігійні діячі,
наочно переконуються в
тому, що дійсна свобо
да совісті можлива ли
ше при соціалізмі.
Такої ж думки
до
держуються, ізокрема, і
іноземні студенти з ІБФ,
з якими автор мав бе
сіду. Аль-Ерьяїні Ракіб |
та Аль-Хадарі Шукрі з
Иємену розповідають: в
.надній країні поширені
іслам та християнство.
Дмер шанці не
лише
вважають комунізм во
рогом № 1 і борються
проти нього, але нама
гаються Ні своїх, і'нте,рес(ах роздувати воро
жнечу
мііж мусульма
нами та християнами. За
роки, що минули з дня
Великої Жовтневої со
ціалістичної
революції,
СРСР стає країною ма
сового атеїзму. Викону
ючи настанови XXVI
з’їзду КПРС, ми праг
немо до остаточного по
долання релігійних пере
житків', що є об'єктив
ною закономірністю по
будови комунізму.
Р. СОКИРЯНСЬКА,

6 жовтня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

ІДО НАС ХВИЛЮЄ..

Як відомо з давніх давен,
людський голос є першим
інструментом., який людина
відкрила з часів свого іс
нування на Землі. І цей ін
струмент був, є і буде найпрекраснішиму бо, як відо
мо, кожній людині від при
роди дано своє тембральне
забарвлення голосу, що ні
коли не повторюється.
З
відкриттям голосу, як ін
струменту, виникла думка
об*єднати різні голоси по
своїх теноральних і звуковисотних якостях в один
живий інструмент — хор.
Так виник один з самих
древніх і найважчих жан
рів мистецтва — хоровий
жанр.
В Програмі КПРС сказа
но, що радянські люди —
будівники комунізму, повин
ні бути морально чистими,
фізично досконалими і ду
ховно багатими. Справа ви
ховання моральних якостей
і задоволення
духовних
Минув рік з часу ви
ходу у світ Постанови
ЦК КПРС і Ради Мі

Протягом 4 днів на
стадіоні «Олімп» трива
ли змагання найсильніших лучників Українсь
кої
республіканської
ради ДСТ «Буревісник»
•за програмою II Спар
такіади спортивних клу
бів вузів УРСР.
В гості до вінничан
з’їх а лося більше
70
спортсменів — представ
ників 16 вузів республі
ки. Слід відмітити ду
же сильний склад учас
ників, серед яких май
стер спорту СРСР, 28
кандидатів у майстри,
17 першорозрядників-.
І приємно відзначити,

потреб трудящих, особливо
підростаючого покоління, в
основному лягає на плечі
літератури та мистецтва.
Однією з усіх передумов
успішного вирішення цього
завдання є активна участь
людей в розвитку художньої
самодіяльності, їх безпосе
редня участь в колективах
художньої самодіяльності.
У зв язку з цим на підприємства в учбових закла
дах країни організовують
ся різні гуртки художньої
самодіяльності одним
з
яких, як правило, є хоро
вий гурток.
У Вінниці, в усіх вузах,
справа розвитку хорового
мистецтва знаходиться на
належному рівні. Так, на
приклад, в педагоічному ін
ституті хорова капела має
звання народної, в медич
ному інституті — теж, а в
нашому рідному політехніч
ному, хору як такого, не
має. Кілька спроб органі

зувати студентський хор в
силу різних обставин заз
нали краху. В цьому учбо
вому році керівництво клу
бу 'та ]профкоМ\ серйозно
взялись за цю справу. Бу
ла проведена співбесіда
з
першокурсниками, що дало
можливість виявити
112
чоловік, які в свій час спі
вали в хорі. Більша поло
вина цих студентів
була
прослухана і записана в
хор. Прослуховування про
водиться і далі. Але в си
лу того, що учасники хору
ще не розуміють всієї сер
йозності цієї справи, репе
тиції хору постійно зрива
ються. Особливо погано від
відує
репетиції чоловічий
'склад хору.
Рада
хорового гуртка
звертається з проханнялі до
ректорату, парткому, комі
тету комсомолу, деканатів
взяти більш активну участь
в організації студентського
хору. Щоб не кілька людей,
а всі дружно зайнялись ці
єю дуже потрібною спра
вою. З усвідомленням то
го, що хор — справа ко
лективна!
Л. ОНИЩУК,

керівник студентського
хору.

ністрів СРСР «Про да
льше піднесення масово
сті фізичної культури і
спорту». Вперше на фі
зичну культуру і спорт
покладено важливі дер
обласної ради — «Бо
гатирська слава» і «Олі
жавні функцї — підви
мпійське ехо». Чемпіона
щення економічного та
ми стали команди бор
оборонного
потенціалу
нашої країни. Централь ців вільного стилю, дзю
ний Комітет партії
і до, самбо, команди бок
серів;,
волейболістів,
Радянський уряд поста
гандболістів, по кульо
вили завдання: перство-?,
вій стрільбі та ін.
рити масовий фізкуль
Успішно
виступили
турний рух на всенарод
представники нашого ко
ний, а заняття фізичною
лективу на молодіжних
культурою, спортом і ту
ризмом зробити .повсяк
іграх, республіки, набра
денною потребою кож
вши 375 очок з 658 на
ної радянської людини.
браних Вінницькою об
ласною
радою
ДСТ
Протягом року пашим
колективом зроблено не «Буревісник».
мало по виконанню ве
Чемпіонкою
України
ресневої . (1981 р.) по
стала студентка факуль
станови.
тету автоматики і об
числювальної
техніки
Успішно виконані річ
ні завдання: підготовле B. Ляндебурська, чемпі
оном молодіжних
ігор
но 5 майстрів
спорту
УРСР став Міхтієв Ха
СРСР, 34 кандидати у
лата.
майстри спорту, 108 пе
Вже в 1982 році пле
ршорозрядників,
2134
яду
майстрів спорту
спортсменів масових ро
СРСР поповнили В. Вазрядів, 1819 значністю
щук,
М.
Мадебадзе,
ГПО. Проведено багаC. Тесунов, А. Панкеєв,
тоетапну
Спартакіаду
X. Аліжанов і А. Буцінституту, в якій взяли
участь
всі студенти. ■хріні дзе.
Вперше проведено Спар
В спортивно - оздо
ровчому таборі «Спуттакіаду
Академічних
груп і студентських гур ник» добре відпочили і
зміцнили здоров'я
809
тожитків. Колектив став
студентів, викладачів і
переможцем Спартакіад

ВЕЧІР
ДРУЖБИ
Наприкінці вересня в під
шефній школі № 23 від
бувся вечір інтернаціональ
ної
дружби, присвячений
60-річчю утворення СРСР.
В актовому залі школи,
святково
прикраш еном у
державними прапорами, кві
тами панувала урочиста ти
ша. Всі учні уважно слухали
виступи іноземних студен
тів, які навчаються в на
ш ом у інституті. Перед уч
нями школи виступили М алуєзі
Жюстен з
Конго,
Борглех М ухам ед з С ір ії
(воював з ізраїльцями; йо
го виступ зустріли стоячи
під дружні овації),
Аль
Айні Адала з Йєменської
Арабської Республіки (ЙАР),
Контрерар Расіріос М ар ія
Оф елія
з Д ом ініканської
Республіки. Всім була з р о 
зуміла російська мова, якою
розмовляли інозоімні сту
денти.
Учні школи вручили сту
дентам сувеніри, квіти. На
пам’ять про перебування в
школі
всі
сф отограф ува
лись.
О. В О РО НЦО В,
наставник
інтернаціо
нальної групи 1 ГїЦБ-82.

„Доросле"
життя

що саме в гострій, ці
кавій- боротьбі успішно
виступили наші земляки.
Збірна команда нашого
інституту була представ
лена студентами РТФ і
ФАОТ. Найкраще серед
наших спортсменів висту
пив
студент І курсу
РТФ Хомін Микити —
майстер спорту СРСР.
144 стрілами він вибив
2288 очок і здобув для
команди 126 балів.
Паралельно
на
II
Спартакіаді
розігрува
лись і звання чемпіонів
Української ради ДСТ
«Буревісник» у вправі
М-2 та окремих дистан

ціях: 90, 70, 50, ЗО мет
рів серед чоловіків, 70,
60, 50, ЗО метрів серед
жінок.
Тут Микита Хомін за
воював бронзову медаль
на дистанції 2x50 мет
рів, поступившись тіль
ки по кількості «деся

ток»
МС СРСР
із
Львова.
Вдало виступила на
змаганнях студентка III
курсу
ФАОТ Ногова
Жанна, яка вперше ви
конала норматив канди
дата у майстри спорту.
До речі, тренується во-

Не

ДОХОДЯТЬ

Останні шкільні екзамени
— і відразу заняття, кон
сультації...
Ще не зовсім віриться, ще Е Вже другий рік в клу
не зникло напруження ос-1 бі
інституту обіцяють
танніх місяців. І все ж ста- Є зробити ремонт і вста
лося. Ти — першокурсник, | новити вентиляцію. Але
студент, доросла людина. В вз і нині там... ПІД час
Рік нашого вступу до ін- 5 репетицій, які тривають
ституту — це рік, який уві- | протягом 3—4 годин, в
йде в історію нашої країни § танцювальному залі по
як перший рік одинадцятої* стінах стікає вода від
п’ятирічки, рік роботи ви-1 сконденсованого тепла.
щого форуму комсомолу— а Причина в одному: нема
XIX з'їзду ВЛКСМ, рік 60-1 вентиляції.
Відповідні
річчя нашої Батьківщини. |2 спеціалісти прийдуть, по
І ми, комсомольці, повин-1 дивляться, і на цьому
ні внести свій вагомий віие-і все закінчується.
Коли йдуть дощі, во
сок в розвиток нашої рідної |
крізь
Батьківщини. Кажуть, як- ^ да пробивається
що людина посадила і ви- Ц стелю і тече в танцюва
ростила на землі хоча б од-1 льний зал, в кімнату, де
не дерево, то вона не м а р -| зберігаються костюми і
апаратура. Плити ДСП,
но прожила життя.
якими викладена стеля
з певністю можу ска- Щзалу, давно
прогнили,
зати, що для нашої студент-1 від них відвалюються
ської групи наше «доросле» § шматки...
життя почалося з хорошої |
Запитується: куди ди
справи — ми взяли участь! вляться працівники гос
в закладенні алеї імені ХІХ"е подарчої частини? Пора
б нагадати їм їхні обо
з'їзду ВЛКСМ.
,Всі працювали ударно, з | в'язки!
вогником. Хороші вражен-1
в. кизлюк,
ня залишилися у нас від |
г. к о с и й ,
першої колективної праці, к
І. ФРОЛОВА,
І. СТРЕЛЬБИЦЬКА, |
члени ради клубу.
комсорг групи 7ПГС-82. ЄЇІШ ІІІ Ш Ш Ш Ш Ш І1 І І1 Ш Ш І1 І

руки...

ПОСТІЙНА ТУРБОТА КОЖНОГО
співробітників. Вперше
з країні на першому і
другому курсах інститу
ту без збільшення штат
ного розпису
кафедри
введено 6 годин на неді
лю занять по фізичній
культурі і спорту. Орга
нізовано прокатні бази
лиж, ковзанів, човнів...
Значно
покращилась
політико - виховна ро
бота з
студентами
спортсменами. В коман
дах відбулися комплекс
ні збори, обраню ком
соргів. Ведучі спортсме
ни
Анатолій
Дзюба
(РТФ) і Віктор Ільченко (ІБФ) -закінчили ін
ститут з відзнакою.
Найкраща постановка
спортивно - масової ро
боти На енергетичному
факультеті (декан Налбандян Д. Б., заступник
декана по фізвихованню
Олійник В. І.). На дру
гому місці ФАОТ (декан
Лютворт С. Г., заступ
ник
декана
Орлов
М. Пі).
На третьому
РТФ
(декан. Руцький
Ф. Г., заступник декана
Тюрлюк П. П.). А ось
на ІБФ, особливо
на
машино - будівному фа
культеті, ця робота ба

СТУДЕНТСЬКА
ПЕРЧИЦЯ

жає бути кращою.
За спіхи досягнуті в
оздоровчій і фізкультур
но-масовій роботі колек
тив інституту нагород
жений перехідним чер
воним прапором міста>,
обласної, республікансь
кої і Центральної Рад
ДСТ «Буревісник».'
Будемо відверті, такі
успіхи пояснюються не
тим, що інститут пра
цює добре, а певного мі
рою, що в інших вузах
• спортивна робота тільки
розвивається.
У нас ще багато не
зроблено. Багато студен
тів не роблять ранкової
зарядки, без міри сплять,
запізнюються на занят
тя. Активність багатьох
студентів і викладачів у
фізичній культурі і спо
рті пояснюється «нажимом» деканатів, кафед
ри фізвиховання, спорт
клубу,
комсомольської
і профспілкової органі
зації.
Щоб зберегти передо
ві позиції, нам
треба
постійно шукати
нові
форми організації масовюї фізкультурної
ро
боти, більш раціонально
використовувати спорти
ка у громадського тре
нера учасника цих зма
гань Філя Михайла —
кандидата
у майстри
спорту.
Переможцями II Спар
такіади спортклубів ву
зів республіки і чемпіо
нами ради ДСТ «Буре
вісник» 1982 р. з М-2
відповідно стали: викла
дач Львівського медич
ного інституту МС СРСР
Мацех
Роман — 2507
очок (що лише на 13
очок менше нормативи
майстра спорту міжна
родного класу) та сту
дентка Сумського пеццінституту
МС СРСР
Радіонова Наталія 2463
очок. Командою перемо

вні бази і будувати но
ві, ширше
розгортати
агітаційно' - пропаган
дистську і покращити
вихювну роботу. Пере
нести центр роботи
в
академічну групу, зміц
нити факультетські ради
фізкультури.
Найближчим
часом
необхідно створити клуб
любителів
футболу,
розширити роботу клубу
любителів бігу, збільши
ти число прокатних баз,
організувати
оздоровчі
групи
при ' стадіоні
«Олімп».
Настав час
створити вузівський фіз
культурно - оздоровчий
комбінат.
Можливо,
ФОК в умовах інститу
ту не - буде рентабель
ним, але дозволить зна
чно покращити оздоров
чу роботу. '
Минулий рік був ро
ком випробувань
для
нашого колективу, і він
засвідчив, що виконан
ня завдань вересневої
постанови нам під силу.
Для цього треба об’єд
нати зусилля ректорату,
па рті йної, ко мсо мол ьсіької, всіх громадських
організацій, для цього в
роботу треба включити
ся всім студентам.
Я. КУЛИК,

доцент, зав. кафед
рою фізвиховання.
гли майбутні педагоги
— команда
Сумського
педінституту. Спортсме
ни нашого інституту, ви
ступаючи в особистому
заліку, набрали 352 ба
ли — четвертий резуль
тат цих змагань. Зараз
збірна команда інституту
готується до участі в
республіканському турні
рі на приз Героя Радян
ського Союзу І. Анкундінова, що відбудеться в
жовтні місяці в Ужго
роді.
П. ТУРЛЮК,

головний суддя зма
гань, суддя респуб
ліканської категорії.
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ТАК ТРИМАТИ»

СВЯТО ЗУСТРІЛИ
В ПОЛІ
О. ВОРОНЦОВ. Корес
пондент «За інж. кадри».
Терешки, Барського ра
йону (телефоном).
День Конституції СРСР
юнаки і дівчата з студент
ського загону «Політехнік»
зустріли в полі радгоспу
«1 Травня» села Терешок
Барського району. Того дня
всі працювали ударно, із
завзяттям. Норма виробітку
була перевиконана і склала
140 процентів. Добре орга
нізували роботу староста

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:

ЗВІТИ І ВИБОРИ

КОМУНІСТ — ЗАВЖ ДИ
І У ВСЬОМУ ПОПЕРЕДУ

Будівництво триває
технічного інституту. Там
нині триває будівництво
головного адміністратив
ного корпусу.
Введення в дію цієї
споруди дас?гь можли
вість професорсько-викла
дацькому колективу, сту
дентам ефективніше реа
лізувати свої наукові
цілі, грунтовніше прово
дити наукові досліджен
ня. Адже новозбудований
корпус буде оснащено
найновішою
науковою
апаратурою.

ІЗ ЗВІТНО-ВИБОРНИХ ЗБОРІВ
АДМІНІСТРАТИВНО - УПРАВЛІНСЬКОГО І
ПЕРСОНАЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
З доповіддю про роботу партійного
бю ро за звітний період виступив сек
ретар партійної організації адміністра
тивно-управлінського персоналу ко м у
ніст М. А. Синельник.
Партійна організація адміністративноуправлінського персоналу в своїй робо
ти — сказав доповідач — у звітний пе
ріод основну увагузосередила на вико
нанні рішень XXVI з’їзду КПРС, XXVI
з’їзду Компартії України, Постанови ЦК
КПРС і Ради М іністрів СРСР «Про да
льший розвиток вищої школи і підви
щення якості підготовки спеціалістів»,
а також інших важливих рішень нашої
партії і уряду, завдань і соціалістичних
зобов’язань трудових колективівна честь
60-річчя утворення Сою зу Радянських
Соціалістичних Республік.
Найкращих результатів у виробничій
діяльності досягли колективи вичислювального центру, бібліотеки, навчально
го відділу, колективи їдальні і відділу
постачання, де керівниками і партеру»
поргами ік'омуністи Шолохоїва і Ярошенко
Афанасьєва і Герасимчук, Радостєв і
Король, Романюк і М огілевський. Цим
партійним групам і колективам властива
висока організованість праці, свідома
дисципліна ко ж н о го працівника кіл ь кіс 
на і якісна строна роботи.
У звітний період партійна організація
АУП склалася з 8 партійних груп.
Велику роботу проробив колектив ад
міністративно-господарської
частини: *
тор ік за м ін е н о ї20 метрів теплотраси;
відремонтовано котельню, гуртож итки
і учбові корпуси, лабораторії, їдальні і
буфети; обновлено меблі в учбових кор»
пусах, гуртожитках, клубах-кафе; введено в експлуатацію студентський санаторій-проф ілакторій. на 50 місць.
Одначе, в колективі АГЧ ще неналагоджена чітка взаємодія м іж службами
і відділами в роботі; ремонт і обслуго
вування приміщ ень інституту ]вим;ага^ють підвищеної якості; мають місце
фаііги Ібезґосподарнос'ті в зберіганні
матеріальних цінностей; багато недолі
ків в службах головного енергетика і
головного енергетика.
Партійне бю ро в минулому році ба
гато працювало по наданню допомоги
партпрупі АГЧ. На бю ро заслухувались
комуністи групи Н ікітін, М окря к, Д обровольський, Тарануха, Ткачук, а члени
бю ро комуністи Архипов, Синельник,
Грозний безпосередньо працювати в
колективах адміністративно-господарсь
кої частини над вивченням стану справ
і наданням допомоги в роботі.
В новому навчальному році ком уніс
там Тарану сі і Д обровольськом у необ
хідно переглянути свій стиль організаційной роботи в колективі, зосередити
головну увагу на злагодженій взаємо
дії служб і відділів, а також на по кр а
щенні трудової дисципліни.
Всі завдання по забезпеченую нав
чально-дослідної роботи і автоматизо
ваної системи управління колективом
виконані. Сьогодні послугами вичислювального центру користуються 22 кафедри інституту. Вичислювальним цен
тром за рахуно коштів і фондів інших
міністерств придбано техніки на суму
|7000 карбованців. О тримано Системи
підготовки і телеолрацювання даних з
15-|ма абонементськими пунік,та)миі 1
диспейну станцію— як технічну основу
майбутньої автоматизованої системи уп
равління ВПІ. Введена в експлуатацію

третя дисплейна
станція і сім малих;
ЕВМ.
В забезпеченні якості
навчального- і
процесу важливе місце займають парт- і
групи і колективи бібліотеки, навчаль-1
ного відділу, лабораторії методики на- і
вчального процесу і технічних засобів ]
навчання. Так, за минулий
навчальний |
р ік колектив бібліотеки обслужив 8538!
читачів видав 442768 прим ірників літе- ;
ратури. Оформив 600 замовлень і от- і
римав 420 прим ірників видань.
Впро-І
ваджено
груповий метод видачі с т у -;
дентам молодших
курсів
навчальної І
літератури. Одна група отримує л іт е -!
ратуру за
тридцять хвилин,
замість |
троьх-чотирьох годин раніше.
Прове-;
дено 126 тематичних книж кових
вис-1
тавок, 15 тематичних
переглядів літе-;
ратури, проводилися
теоретичні
чи-1
тацькі конф еренції,
тематичні ранки, |
зустрічі з письменниками,
ветеранами І
армії і праці. Придбано
понад,. трид-1
цять тисяч прим ірників нової літератур
ри, і фонд бібліотеки сьогодні складає
4011 тисяч одиниць.
Значну роботу по вдосконаленню уппавління
прикладними
науково-дос
лідними
роботами провела партгрупа
і колектив НІСу. Розроблена і успішно
виконується цільова
комплексна про
грама «Наука».
Обсяг робіт за госпдомовленістю, виконаних
кафедрами
іінституту в 1982 році, зріс до Омільйоніїв 400 тисяч карбованців, організовано
проведено
викладацьку і студентську
наукові конф еренції.
Одначе
мають
місце
серйозні
недоліки у виховній
роботі партгрупорга
А. М. Баннікова
і керівництва НІСу: в колективі склад
ний м ікроклім ат,
мають місце пору
шення трудової дисципліни, нема по
трібного взаєм орозуміння
м іж керівництваництвом і співробітниками. Пар
тійне бю ро не вплинуло на нормалі
зацію становища і покращ ення вихов
ної роботи в колективі НІСу.
Загальні недоліки роботи партійного
бю ро по керівництву партійними гр у 
пами: не вдалося
досягти бойовитості деяких
партгруп;
мало
робота
вались на бю ро
партгрупорги, робота
по аналізу стану справ проводилась з
ними не регулярно.
В обговоренні звітної доповіді взяли
участь сім комуністів. Основні критич
ні зауваження їхніх виступів:
новому
бю ро треба взяти
під контроль р о з 
роблення,
впровадження і експлуата
цію автоматизованої системи управлін
ня ВПІ;
вирішити своєчасне і якісне
харчування в їдальні,
звернути увагу
напогану доставку продуктів у буфети.
Необхідно
^організувати
чергування
комсомольців
у їдальні, контроль за
роботою ідальні з боку студентського
проф кому і комітету комсомолу.
На
лагодити взаємодію адміністрацій АГЧ
і харчоторгу по покращ енню постачан
ня продуктами, вдосконаленню техно
л о гії
приготування
їж і.
Зверталася
увага, що на території інституту будую тьгаражі, які потім
необхідно буде
руйнувати. Комітет ком сом олу не ке 
рує роботою ком сом ольської
орган і
зації
адміністративно-управлінського
персоналу...
В роботі партійних зборів взяв участь
заступник
секретаря парткому
ВПІ
О, Й. Лесько.

О. КОЛІСНИК,
секретар лратбюре АУП.

першого курсу машинобу
дівного факультету член
КПРС О. Копитов. Старан
ністю в роботі відзначають
ся студенти Д. Ластовський
і М. Куба.
У вечері в місцевому Бу
динку культури молодь зі
бралась на дискотеку, яку
організували студенти ВПІ.
Відбувся також концерт ху
дожньої самодіяльності, в
якому взяли участь праців
ники місцевого радгоспу.
Кількома днями раніше
відбулися комсомольські збо
ри загону «Політехнік», на
яких були прийняті підвище
ні соціалістичні зобов'язан
ня. Вирішено було працю
вати, не збавляючи темпи.

Багатьох вінничан при
вертає увагу глуха до

Про роль пролетарської
преси як колективного ор
ганізатора і агітатора
не
раз писав і говорив В. І.
Ленін. Цікаво,
що сам
Ленін - урі зних анкетах в
графі «професія» завжди
писав «літератор». Ось вже
сімдесят
перший рік ви
дається заснована великим
революціонером
газета
«Правда! — теоретичний і
практичний
орган КПРС.
її
сторінки — це жива
історія боротьби комуніс
тичної партії за революцій
не перетворення світу, за
будівництво соціалізму і
комунізму в нашій країні.
Молодь в нашій країні
також має
свої органи
друку, в яких є відповіді
на хвилюючі питання полі
тики КПРС, життя нашої
країни, події за кордоном.
Такі видання ЦК ВЛКСМ
як
«Комсомольекая прав
да»,
«Комсомольская
жизнь»,
«Молодий кому
ніст», «Ровесник» та інші
давно здобули
популяр
ність в
молодих читачів.
61-й рік видається газета
«Комсомольське
плем’я»
— орган Вінницької облас
ної комсомольської органі
зації. Вона не залишаєть
ся осторонь від життя мо
лоді нашої області. На її
шпальтах ви завжди зна
йдете матеріали про участь
молоді в реалізації продо
вольчої програми, виконан
ня рішяеь
XXVI з’їзду
КПРС, XXVI з’їзду Ком
партії
України,
з’їздів
ВЛКСМ України. Останнім
часом (багато
матеріалів
газети присвячено Маршу
миру радянської молоді на
території нашої області.
В ці дні триває перед
плата на партійні комсо
мольські видання. Вона по
винна забезпечити кожно
му комсомольцю
можли
вість регулярно читати га
зети і журнали.
Активна
участь у цій кампанії
є

щана огорожа проти кор
пусу Вінницького полі

ВАЖЛИВА
ПОЛІТИЧНА
КАМПАНІЯ

КРИТЕРІЙ
ЗРІЛОСТІ

Фото нашого кореспон
дента О. Суворова.

мою справою кожного, це
питання принципове, полі
тичне.
Поки що справи на цій
ділянці роботи не радують.
Не дивлячись на те, що
до закінчення передплати
залишилось менше місяця,
зі всіх підрозділів інституту
її закінчило лише СКТБ
«Модуль»...
Хочеться також звернути
увагу комсомольців-активістів на необхідність більш
тісного співробітництва з
редколегією інститутської
багатотиражки «За інженер
ні кадри». Новини з життя
нашого вузу повинні знахо
дити місце на її сторінках.
Держави дала нам можли
вість мати власний орган
преси, і треба використову
вати газету з максимальною
ефективністю для інформації
про події в інституті, щоб
кожна студентська група
ставилась до газети як до
уважного і зацікавленого
співбесідника. Пр ацівйини
редакції завжди допоможуть
в написанні кореспонденції
в літературному оформленні.
Звертайтесь до редакції га
зети (кімната № 0416) чи
в комітет комсомолу. Участь
у виданні власної газети є
т р а д и ц і є ю прогресивного
студентства світу. Простоне зрозуміло, чому досі до
водиться заставляти біль
шість студентів подавати
інформацію для своєї ж
газети. Що це — рання ста
рість душі чи лінощі? Інтелегентіва людина повинна
вміти висловлювати свої
думки письмово. Де ж, ска- .
жіть, як не в «багатотираж
ці» повинні вчитися цьому
майбутні представники ра
дянсько ї інженерно-технічної
інтелігенції?!

критерієм
політичної зрі
лості кожного. Тому зараз
необхідно зосередили ува
гу комсоргів і політсекторів факультетів, курсів
і
груп
на
організованому
проведенні передплати, ос
торонь від якої не повинен
стояти жоден студент, мо
лодий
викладач і співробітінііик
інституту. Варто
пам’ятати, що участь
в
передплаті є не лише засо
бом забезпечення
читаць
кої аудиторії, але й засо
бом безпосередньої допо
моги читачів своїм газетам
і журналам, що є давньою
тріидцІєю
пролетарської
преси. Організована перед
плата допоможе також ви
давництвам
спланувати
тиражі, забезпечити своє
часну доставку видань пе
редплатникам. Тому комі
тет комсомолу ВПІ зверта
ється до всіх комсомоль
ців із закликом активізу
вати участь в передплаті,
а до комсомольських бюро
і курсів з вимогою поси
лити контроль і організа
ційну роботу по забезпе
ченню
100-процентного
охоплення всіх комсомоль
ців передплатою на органи
преси. Час покінчити із по
ганою практикою минулих
років, коли перевага нада
валася виданням
розва
жального характеру, а пе
Ю. Черниш,
редплата на політичні ви
заступник секретаря
дання була в якості «нагрузки»
до
лімітованих комсомолу ВПІ, Є. Марченко, інженер СКТБ
журналів. Участь в перед
платі повинна буци свідо «Модуль», член редколегії

ПА ОСНОВІ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
КОМПЛЕКСІВ ДИСЦИПЛІНІ
XXVI з’їзд Комуніс
тичної партії Радянсько
го Союзу поставив завь
дання перед вузами кра
їни по покращенню ж ес
ті викладання у винці г
школі. В розвиток цих
завдань колегія Мінвуз)
СРСР у , рішенні «Пре
завдання вищої і серед
ньої спеціальної школи
по реалізації рішень XXV]
з’їзду КПРС» вимагає
вжити заходів по створе
нню цілісних навчальнометодичних комплексів т
єдиній змістовній, мето
дичній і технічній базі,
визначивши завдання, міс
це і роль кожної дисци
пліни в єдиній системі
підготовки інженерних
кадрів.
Завдання вдосконале
ння підготовки спеціалі
стів є комплексним, то
му його вирішення ви
магає системного підхо
ду в межах наївчаліьнометодичного комплексу
дисциплін.
Основна мета навчальінрг методичного комп-,
ліексу — снсггематив ацЧя
з а безіпеченіня пі двищення
ефективності та якості
занять, впровадження ак
тивних методів навчання,
надання дбпомюш керів
никам, особливо тим, які
мають недостатній нау
ково-педагогічний досвід,
у вдосконалюванні педа
гогічно ї майстерності.
На нараді-семінарі. по
вдосконаленню навчаль
но-методичних робіт у
вузах республіки, про
веденому 6-7 липня 1982
року міністром Єфіменком Г. Г ., було узагаль
нено досвід вузів по роз
робленню НМК-Д і ви
роблено рекомендації по
їх структурі, змісту, що
знайшло концентроване
висловлювання у спеці
альному Наказі і Поло
женні.
Розроблення і втілення
в навчальний процес навча льіно-методичних ко мплексів не є для нашого
педагогічного колективу
чимось новим, (раптовим.
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У нашому інституті ро
бота по створенню НМКД почалася ще в 1978-79
навчальному році і бу
ла схвалена більшістю
педагогів. В цей час забезиечніерь
Дисциплін
комплексами складає в
середньому по інституту
близької 80 процентів.
Однак, вимоги до ме
тодичного забезпечення
навчального процесу зна
чно зросли, так як і ви
моги до рівня підготов
ки молодих спеціалістів
в цілому. Для того, щоб
якісно і в строк виконати
весь обсяг робіт по ефек
тивному впровадженню
НМК-Д в навчальний
процес, потрібно колек
тиву професорсько-викла
дацького складу нашого
імсіпитуту провезти ве
лику відповідальну ро
боту.
Насамперед викладачі
повинні критично і гли
боко проаналізувати весь
учбовий матеріал і ме
тодику викладання ди
сципліни, матеріальне і
метюд ичне з а безпеч енінія,
покращити зміст, обсяг
самостійної роботи сту
дентів, методи контролю
за їх званнями, оцінити
можливості застосування
ТЗН і ЕВМ, активних
методів навчання, уточ
нити зміст дисципліни.
В даний час в інсти
туті проведено ряд ор
ані з аці йио- методичних з а ходів по забезпеченню
якісного
розроблення
НМК-Д. >
Зараз необхідна напо
леглива робота всього
педагогічного колективу
інституту, щоб в уста
новлений строк впрова
дити ві навчальний про
цес' ф'а вчалшю>іметодїичні комплекси дисциплін,
покращити ефективність
навчання і на цій основі
підвищити якість підго
товки молодійх спеціаліс
тів.
3. Грозний,
зав. лабораторією ме
тодики ' н)авЦаїльного* |
пооиесу.
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ТОЖ, — сказав
Василь
Васильо
вич, керівник дипломного
курсу, —
■ сьогодні,
коли
потрібна повага
до лю
дей, цієї ж
гвдаги ми
можемо деміагати і в|ід
вас, ) наших випускників.
Поки що, дорогі друзі ви
ще студенти ще студенти,
а завтра прийдете на ви
робництво, будете спілку
ватися 8'
людьми, може,
гам довіряють високі ке
рівні посади. Томіу прошу
вас, нехай віашою першою
заповіддю в
праці буде
велика навага до людей.
На цьоміу Василь Васи
льович свою промову за
кінчив* і відпустив ауди
торію.
Коли він виходив ііз ін
ституту,
його .наздогнав
студент Толя Жаріков,
— Ну, Толю, тебе куди?
— запитав
Василь Васи
льович, — шукаючи в ки
шені якогось папарця.
— Я
один зі всього
курсу їду в Архангельськ.
В Архангельськ. Ну що
ж, по-моєму, це... — Ва-

силь Васильвич зупинився
іі,
в^упицшидь у якийсь
камінь, довго стояв*, де
тально пригадуючи свій ро
бочий день. Потім зробив
нерішуче
кілька кроків і
сказав:
— уди ж я все-таки по
дів, чоріїг забери?
Вічно
не можу нічого знайти.
Невже...
Василь Васильович під
вів очі сів у трамвай,
Наступного
дня, коли
Толя Жаріковприходив
мимо скверу, він побачив
Василя Василіьвича,
який
гуляв зі своїм малим ону
ком,
— Здрастуйте, — сказав
студент.
— Здрастуйте, — відпо
вів викладач, витираючи
величезною
хустиною ніс
своо коханого
онука. —
Якщо не помиляюсь, Ж а
р і КОВ'?.

Велику роботу по п ід го 
товці до зими
провели
працівники
господарчої
частини
інституту.
Вони
повністю проклали тепло
трасу від котельні до уч
бового
корпусу № 2, а
також в районі перш ого
гуртож итку.
Усе це було
зроблено ще до перш ого
жовтня, охайно
засипано
землею. Або, скаж ім о, взя
ти заміну
труб нижнього
розведення
тепловодо
постачання
гуртож итку
№ 1 і учбового
корпусу
№ 1. Тут також все з р о 
били
до ладу.
Ніхто
не образиться з
викладачів та студентів ін
ституту, що невідремонтоваіні гардероби. їхня
го
товність
вигідна для об
слуговую чого
персоналу
Там дуже зручно прилаш
тувати «гачки-вішалки» для
номерків та одягу.
Не забули в господар
чій частині і про таку важ
ливу справу, як проведен
ня проф есійного випробо
вування захисних
засобів
і
контурів
заземлення.
Зараз повним
ходом іде
перевірка зовніш нього ос
вітлення корпусів і тери
торії.
По діловому віднеслися
к)ер) вн и к и
госпо да рч ої
частини інституту до про
ведення
капітального р е 
монту
м ’ якої
і стальної
покрівлі
навчальних к о р 
пусів і гуртож итків.
Вони
відремонтовані надійно, на
високому
якісном у рівні.
Д нями було проведено
проф ілактику
всіх
водотеплових систем, а
також
підготовлено до зими ко 
тельне господарство..., яке,
на жаль, і досі не пусти
ли в діло, хоча надворі
уже, звичайно,
н«е дуже
тепло.

Але, давайте, кращ е про
кабінетами і ау
диторіями. Ось члени рей
дової бригади побували в
деканаті підготовчого фа
культету
і побачили
там
таку картину. В прим іщ ен
ні горів камін потужністю
в 1000 ват!

йдемося

— У
кімнаггі
так
хо
лодно,
що без
каміну
просто
не обійтись,
—
розповідає
декан
за
очного факультету Віктор
С ергійович
Біїлоуюов. —
Ось наша методистка Р. П.
Горячева
та
секретардрукарка Тетяна Мойсеева
ледь не опинилися на лікарнянному. А д ж е кімната
зовсім не опалюється...
Заходимо
на
кафедру
економ іки примисловості і
о р га н із а ц ії виробництва.
— У вас в кіматі холод
но? — запитуємо асистен
та Ганну Іванівну Іванісову.
Щ е й як! —
чуємо у
відповідь.
— А що
ж ви робите,
щоб тут не мерзнути?
— А просто не сидимо.
Ганіна Іванівна говорила
правду. О кр ім неї, в к ім 
наті більше н іко го не бу
ло.
Ш м оргаю ть
носами від
холоду на кафедрі теоре
тичної механіки старші на

того ж таки холоду.
Працівників науково-дос
л ідного
сектору,
що
в
кімнаті
0218,
окр ім
холоду
мучать
іщ е
сві
тильники
та
перекош ені
двері. Звичайно,
світиль
ники тут потребують зам і
ни, а двері
— ремонту.
Але вина
тут самих
же
працівників. Потрібно не
гайно
дати заяву ком е н
данту
і все полагодять,
не зрозум іло, чого тут ви
чікую ть.
Та давайте повернемося
до холоду. Хто все
таки
його повинен прогнати з
кімнат та аудиторій?
Зви
чайно, керівництво госпо
дарчої частини,
зокрема
начальник
експлуатацій
но-технічного відділу М. Ф
ться боротися
з цим не Новокрещ енов. О днак М и
Ф едоровича це не
щастям всякими способа колу
хоча є рішення
ми. Але такі заходи мало хвилює,
розпочати
що дають.
І, як кажуть, м іськви ко н ко м у
жарти
жартами, а
от, опалювальний сезон ще 5
Він
намагається
скаж ім о, лаборант кафед жовтня.
ри
нарисової
геом етрії виправдатися, що про це
Це, зви
та креслення В. В. Бренєр просто не знав.
виправдання,
увімкнув
спеціально
на чайно, не
день телевізора.
«Нагрі потрібно було самому п о 
Адже
бачив,
ється
він — і
тепліше цікавитися.
буде в кімнаті»,
-— каже що надворі холод.
— З 15 жовтня в при
цей чоловік.
міщ еннях інституту
буде
Не бажає мерзнути
на
тепло,
—- запевнив
нас
уковий
співробітник
ка
М. Ф. Новокрещ енов.
федри ЕППМ іСГ Л. П. ОліЩо
ж, повірим о
на
ніченко.
Вона спеціально
перший
раз його запев
одягнула
чорне пальто і
туфлі,
«щоб
притягали ненням.
сонячне
тепло» (як по
Рейдова бригада
яснила нам), бо в кімнаті
А. ТХОРІВСЬКИЙ,
такий холод, що
без до
голова групи народно
бро го кож уха не всидиш.
го контролю ВПІ,
В. САЛІМОВСЬКИЙ,
Секретар кафедри
об
числювальної техніки Е. О.
керівник сектору адмі
Ми хай лов а знайшла інший
ністративно - го с п одарської
діяльності
вйхід.
Щ об загріти свої
головної групи народ
душу і тіло, вона
бігає
через
кожних
півгодини
ного контролю;
М. ЮРЧИШИН,
в буфет за чаєм. Інакше
кореспондент
Газети.
працювати не м ож на із-за
укові
співробітники В. І.
Степанчук,
Л. С. Ємельянова та А. В.
Ш евченко.
— Якщо ще пару днів
посидимо
при таких ум о
вах, доведеться
брати лі
карняний
бюлетень,
—
бідкаються ці ж інки.
Д еякі товариші намагаю

С Л О В О -Л ІК А Р Я М !

Ставайте донарами
З кожним роком набирає
есе більшого поширення в
нашій країні лікування пе
реливанням крові.При бага
тьох захворюваннях — важ
ких травмах, сильних кро
вотечах і великих крововтра
тах, опіках, інфекційних і
дитячих захворюваннях, —
переливання крові стає пер
шою необхідністю. Часом від
нього залежить життя хво
рого. Немислима без пере
ливання крові сучасна хі
рургія. Таким чином, вини
кає потреба в крові. Потре
бується багато крові! Звідки
ж її взяти? Тут і при
ходять на поміч люди бла-

— Так, —
підтвердив
Толя.
— Так, значить, тебе ку
ди?
— В Архаїнгельсь к.
— Ну, знаєш, я тебе за
це виб'ю!
це виб'ю. Хіба можна піс
ком
кидати, ти ж ледве
,не засипав дівчинці
очі.
Дивіни хлопець, але бешкет
ник, яких мало. Так, зна
чить, тебе куди?
В Архангельськ.
— Вовка, не мзавіажай... Я
кому сказав? — розсердив
ся
Василь
Васильович.
Схопив свого онука і по
ніс його додому.
На другий день,, коли ке
рівник курсу стояв в дека
наті і набирав по телефо
ну потрібно
номер, . до
кімнати
заглянув
Толя
Жаріков.
— Ну, Толю, тебе куди?
Запитав його Василь Ва-

городного покликаня — до
нори.
В нашій області є тисячі
донорів, які на перший по
клик про допомогу, дали
частку своєї крові потерпі
лим. В будь-який час до
норська кров може стати
необхідною кожному з наСу
нашим дітям, рідним...
Дача крові нешкідлива!
Взята в донора в неве
ликій кількості, кров швид
ко поповнюється. Донор от
римує право на день відпо
чинку, який може бути при
писаний до профвідпустки.
Н. АНДРІШИНА,
силь Васильович.
>— Ах, в Архангельськ,
тоді, будь-ласка, поклич
Віктора Миколайовича.
— Віктор, щоб через три
дні
було
устаткування.
Скільки можна
про одне
і теж? — Поклав телефон
ну трубку на важіль, з-під
окулярів поглянув на сту
дента. — Ну, Толю, тебе
куди?
— В Архангельськ!
В
Архангельськ! — закричав
не своїм голосом студент.
На його очах
засіяли
сльоози.
— Чого ж ти кричиш?
Всіх, кого я за останні
два дні зустричав, всі їдуть
в Архангельськ. І запам’я
тай, дорогий, що головне
в твоїй ротобі — це пова
га до людей, — сказав Ва
силь Васильович і, важкий
портфель під пахву пішов
до аудиторії, де чекали на
нього першокурсники.
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б ю р о і актив
П АРТІЙНЕ
факультету давно го 

прогульниками, бор ж н и ка
ми, порушниками трудової
тувалися
до
звітіно-ви- дисципліни.
В науково-дослідній р о 
бррних
зборів — важли
вої події в житті нашої пар боті факультету обсяг на
уково-дослідних
робіт по
тійної організації.
тематиці
В 1981— 1982 навчально найважливішій
нижчим за 
му році колектив ф акуль залишається
р ів 
тету
добре
попрацював гальноінститутського
«Елек
над виконанням поставле ня. На кафедрах
них завдань.
За підсумка тричні станції» та «Інж е
дуже
ми літньої екзаменаційної нерна педагогіка»
сесії факультет посів пер малий обсяг наукових д о 
Слабо викорис
ше місце.
Перевиконано сліджень.
план підготовки
молодих товується науковий потен
спеціалістів, він склав 163 ціал кафедр: з 44 канди
чоловіки! О рганізовано від датів наук лише 19 керу
науково-дослідними
бувся захист
дипломних ють
проектів. Покращ илась о р  роботами. З 43 асистентів
19 приступили до
ганізація проходження сту тільки
дентами практики. Всі ка роботи над кандидатськи
федри факультету виконали ми дисертаціями. П орівня
план видання
методичної но мало студентів заохо
чується до науково-дослід
літератури.
Далі розвивається науко ної роботи, за госпдомовуспіх розраховувати не до
во-дослідна робота.
План леністю.
ня пов’язані з пасивністю
водиться. IX Конкурс пока
Багато уваги було при ряду студентів, з низькою
формування
госптематики
зав , що в роботах студентів
за домовленістю
на 1982 ділено ідейно-виховній р о  якістю підготовлених
по
нашого інституту дуже мало
рік перевиконано
за обт боті безпосередньо в нав літ їнформаіцій.
уваги приділяється історії
сягом на 77,2 тисячі кар чальному процесі. На всіх
Партійне б ю р о
спрям о
ВЛКСМ, історії комсомолу
нл — Наталія Родіонова.
бованців і за економ ічною кафедрах є спіціальні м е  вувало роботу інших орга
робіт,
В умовах розвинутого со Вінниччини. Мало
ефективністю
— на 113 тодичні р озробки по ідей нізацій факультету.
Варто
ціалізму участь майбутніх присвячених міжнародному
тисяч карбованців Зріс о б  ній спрямованості курсів, відзначити хорош у роботу
спеціалістів у Всесоюзних молодіжному р ух у .
читаються.
Кафедра ком сом ольської
сяг найважливішої темати щ о
організа
Як свідчить практика, зу 
конкурсах студентських ро
ки до 47
процентів. На політекономії проявила іні ції,
яку очолює комуніст
біт по суспільних науках стрічаються низькоякісні кон
наданні м ето 0, ї* Луковніков. К ом со
факультеті
при кафедрі ціативу в
На глибоке вивчення мар стала одним з найважливі курсні роботи. Теми некон
теоретичних
основ елек дичної допомоги загально- мольська організація була
ксистсько-ленінської теорії, ших засобів формування їх кретні,, а роботи інколи
надійною о по р ою у вирі
історії партії і комсомолу, марксистсько-ленінського сві переписуються з підручни
шенні всіх завдань,
які
міжнародного молодіжного тогляду та ідейної перекон ків.
стояли перед
партійною
Д ЗВІТИ І ВИБОРИ В ПАРТІЙНИХ
руху націлюють студентство ливості. Конкурси сприяють
Перед
комсомольською
ОРГАНІЗАЦІЯХ
організацією. Багато уваги
традиційні нині Всесоюзні розвиткові наукового пошу організацією нашого інсти
приділялося
роботі ком і
конкурси студентських ро ку , посиленню пізнавальної туту стоїть завдання — на
сії по боротьбі з правопо біт.
активності студентів.
лежно підготуватися до X
рушеннями.
Всесоюзні конкурси зай Всесоюзного конкурсу. В
На обласний тур IX Все У звітній доповіді і ви союзного конкурсу наш ін няли гідне місце серед за 1982-83 навчальному році
ступах комуністів відзнача ститут подав 52 кращих сту ходів по дальшому вдоско відбудеться вузівський тур.
лася хорош а
робота за дентських роботи, написа наленню викладання суспіль Конкурсні роботи повинні
ступника секретаря з о р  них під керівництвом викла- них наук і системи комустич- стати результатом колек
ганізаційних питань ком у ачів кафедр суспільних наук. ного виховання.
тивної творчості. Путівку на
ніста Е. Я. Блинкина, Всіі 13 з них пройшло на рес
Підсумки минулого кон вузівський тур роботі буде
партійні збори
скликалися публіканський тур конкурсу. курсу змушують замислити давати група після всебіч
тротехніки
створена галу освітнім
і
спеціальним планово, були д обре орга І ось стали відомі резуль ся. Очевидно, якщо не до ного обговопення поботи.
зева науково-дослідна ла каф едрам по ідейній спря нізовані, ювоєчасно заб ез тати, дипломом другого сту сягти участі в конкурсі
Ю. Левикін,
студента,
його
Ви печувався прийом .партій пеня нагороджена студентка кожного
бораторія по
оптимізації мованості цих курсів.
на належно ВП І Сьєра Мартінес Блас- творчої роботи над вибраною
заступник секретаря
систем живлення
прово кладачі згаданої кафедри них внесків,
Г
комітету комсомолу.
дів ЕВМ. Покращ ився зв 'я  відвідували заняття викла му рівні здійснювалось ін са, дипломом третього ступе- темою дослідження, то на
кафедр, ф ормування комуністів на
зок з виробництвом та ін дачів профільних
шими вузами. В даний час рецензували лекції. З іні факультетах. Д о б р е прохо
Хлопці, яких ви бачи
успіш но
виконуються 12 ціативи партбю ро в лю то- дило навчання партійного,
те на знімку нашого фо
відбулася проф спілкового і » комсодомовленостей про творче тому 1982 року
токореспондента, студен
Зросла
спвробітництво;
на стадії нарада завідуючих кафед мольского активу.
ти Вінницького політех
комуністів
на
покра- активність
завершення організація на- рами по питанню
нічного інституту Б. Ревчально-науково-виробни- щенння ідейної спрям ова партійних зборах.
бренюк і П. Котик. Во
В обговоренні
доповіді
чого об'єднання з вироб ності ряду дисциплін.
ни — майбутні інжене
участь
комуністи
В центрі уваги партійно взяли
ничим енергетичним об єд
ри - енергетики, навчаю
Д. Б.
го б ю р о були також питан B. П. Дубровський,
нанням «Вінницяенерго».
ться на факультеті елект
інф орм у Налбандян, Д. І. Арапова,
Багато уваГи на факуль ня політичного
ричних мереж і систем.
теті приділяється
розвит вання. У зв’язку з свят C. Е. Магас, В. В. Черниш,
Докладають
всіх зусиль,
Е.
Я.
Блинкін,
а
також
сек
С о ю зу
кові
матеріально-технічної куванням бОріччя
щоб
стати справжніми
Соціалістичних ретар парткому інституту
бази.
На факультеті діє Задянських
спеціалістами, майстрами
до 1. Г. Мельник. Вони висло
комісія по сприянню
бу-т Республік і виборами
своєї
справи.
Багато
зау
дівництву нового
корпусу місцевих Рад на ф акуль вили ряд критичних
працюють з літературою,
теті
проводилася
політиковажень
і
пропозицій
по
енергетичного факультету.
чимало часу приділяють
В 1983
році
планується масова робота. О сновною покращ енню роботи партознайомленню, ба, навіть
приступити д о його будів структурною одиницею п о бюро.
сказати, вивченню наоч
В 1982— 83 навчальному
літичного
інформування
ництві
ного приладдя.
Фото О. Суворова.
академічна році згідно з р озр об лен ою
Великий внесок в успіш  залишається
не виконання завдань, які група, де двічі на місяць дійовою комплексною про
стоять перед факультетом, наставники проводили по- грам ою «Факультет», «Ка
«Співробітники»,
вносять
комуністи Д. Б. літінф ормації з актуальних федра»,
Налбандян, Ю . А. Карпов, питань внутрішньої і зо в постановами парткому, рек
B. В. Степурін, В. П. Д у б  нішньої політики КПРС, те торату, партійної організації
політіїнформації і факультету необхідно зо
ровський, Е. Я. Блинський, матичні
конференції.
Керівництво середити основну увагу на
C. I. Луковніков та інші.
підго
спрямованіс {підвищенні якості
Разом з тим, в
роботі тематичною
Минули дні навчання в стінах нашо
Підвищ и
партійної організації вияв тю бесід, політінф ормацій товки студентів.
Нещодавно в колгоспі села Терего рідного інституту. Ожили аудиторії
ш ляхом ти {ЯКІСТЬ
успішності до
лено серйозніні
недоліки. здійсню валося
шок Тиврівського району, де працю
від несміливих голосів першокурсників і
тематики
і 55— 60 процентів, збільш и
На факьлутеті
знизилась планування
ють студенти нашого інституту, —
більш впевнених голосів студентів чет
ти
кількість
дипломних
про
якість
дипломників,
які доведення її Д О ПОЛІ/ТІІЦі
допомагають колгоспникам
зібрати
вертого і п'ятого курсів.
А студенти
ектів, впроваджених у ви
захистилися на «добре» і ф орматорів.
вирощений врожай — почав працю
другого і третього курсів ударно працю
Велика робота по полі робництво, до ЗО— 40 про
«відмінно»;
н а Л,8 п р о 
вати комісар студгазону Вінницько
вали на збиранні врожаю яблук, внося
інф орм уванню центів.
цента — тих,
щ о закін тичному
го політехнічного, наш спеціальний
чи
внесок в успішне виконання Про
Забезпечити
виконання
чили інститут з відзнакою, проводилась в гуртожитку
кореспондент О. ВОРОНЦОВ.
Сьо
довольчої програми...
еф ек
№ 3, працювала л єн кім плану економ ічної
кількість
реальних дипло
годні вміщуємо його інформацію, пе
Отак не встигли озирнутися, як насту
і
і клуб^кафе «П ро- тивності за 1982 рік
мних проектів знизилась на ната
редану по телефону.
пила перша атестація. Для студентів
ф ормування госпте16;,2 (процента^ П о рівн яно метей»), ггелеві'зор, р а д іо  план
старших
курсів
така
подія
не
Обов'язки в студентському загоні «По
мало у порівнянні
з ін точки в кімнатах студентів. матиіки на 1983 рік о бся
викликає неспокою, а ось для першо
Керівники
факультету гом не менш е 600 тисяч літехнік» розподілені так: 218 студентів
шими факультетами
р е ко 
курсників... Атестація — результат їх
Забезпечити збирають яіблуїка, 16 — на упаковці, 18
участь у карбованців.
мендовано дипломних п ро брали активну
ньої роботи в перші дні навчання —
ектів на впровадження
у політінформуванні.
П еред впровадження прогресивних — на кухні і 21 працюють вантажни
характеризує активність студента, став
виробництво. Не дивлячись Студентами виступали ;де методів навчання всіма ка ками. Зобов'язання великі: за період з
лення його до навчання. Важливе зна
на підвищення абсолютної ус кан комуніст Д. Б. Налбан федрами, а також підви 2 жовтня по 2 листопада зібрати 2000
чення для студентів першокурсників ма
проф орієнта тонн яблук, тобто по 400 кілограмів за
пішності суттєво
ПОНИЗИ
дян, заступник декана ко щити рівень
ють систематичні заняття, адже викла
Л ИСЬ
якісні показники за муніст В. В. Степурін, всі ційної роботи.
кожен з 24 днів перебування в колгос
дачі на перших заняттях підкреслюва
Партійном у б ю р о
необ пі. Юнаки і дівчата працюють ло-ударрезультатами літньої екза завідуючі кафедрами. П е
ли: систематичність — запорука успіш
підвищити
рівень ному. Щоденна норма — 90 тонн — пе
менаційної в сесії.
ріодично
на
факультеті хідно
ного навчання. Важливо, щоб першокурс
роботи
і ревиконується на 135—140
П оки щ о
ледве-ледве відбувалися єдині політдні. організаційної
процентів,
ники з перших днів приділяли більше
впроваджуються
п роблем  На них виступали представ управління партгрупами.
що складає 122—123 тонни фруктів!
часу самостійним заняттям.
Досягти
високої
виконав
ні методи навчання, велика ники обкому,
міськкому,
Найкраще трудяться групи 4 ТМ-82
дисципліни
членів
кількість пропущ ениих за райкому, Ком партії У кр аї ської
Досвід старшокурсників свідчить: хто
вдосконалити (керівник Ю. М. Миколаєва), 2 ПМ-82
нять,,
недостатній
кон ни, а на політдні в б ерез колективу,
вчився успішно протягом семестру —
(староста
групи
М.
Д.
Куба),
1-5ПЦБ
троль за відпрацюванінням ні 1982 року перед студен систему контролю і вико
тому нічого боятися сесії. Серед студен
(керівник А. В. Денисов). До речі, ста
пропущ ених занять,
слабо тами з лекцією «Ідеологічні нання рішень. Вжити всіх
тів четвертого курсу спеціальності ПМ є
роста
М.
Куба
виконує
свою
денну
нор
поставлена
проф орієнта диверсії імперіалізму» висту заходів до зміцнення пар
на кого рівнятися. Авторитет і повагу
му
виробітку
на
160
процентів.
На
та
прош арку
серед
ційна робота.
Партгрупи пив перший секретар обко тійного
заслужили Є. Бондар, І. Волкова, А. Тикафедр щ е не стали б о й о  му КП України В. М. Тара- студентів перш ого і д руго ких студентів рівняються інші товари
шковська, Л. Потеєва (група ІПМ-79),
курсів,
організувати ші! Є підстави запевнити, що такими ж
вими осередками у прове тута.
Регулярно виходила го
В. Бондар, А. Василига, Т. Мельничу-к
навчання пар наполегливими бійці студзагону «Полі
денні виховної роботи. Д у  факультетська
стінгазета регулярне
(група 2МП-79) та ін.
комсом ольського технік» будуть і в навчанні.
же рідко на засідання ка «Енергетик». Основні проб тійного,
активу,
ф едр
запрош ую ться ак леми
і недоліки у питан і проф спілкового
В. БОНДАРЕНКО,
НАШ КОРЕСПОНДЕНТ.
тивісти
групи разом
з ні політичного інф ормуван
В, КУТІН,
група 2ПМ-79.

ПРОБА СИЛ

ЗДОБУТКИ
І ПРОРАХУНКИ

І в навчанні, З ПЕРШИХ ДНІВУ НАПРУЗІ!
і в роботі

22 жовтня 1982 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Д СТУДЕНТСЬКА ГРУПА: ЯКА ВОНА?
Вони
незабутні.
І
хоча будуть плетіти дні, а
в пам’яті все ж таки зали
шаться найсвітліші найкращі
хвилини, спогади про сту
дентські 'будні*, екзамени,
заліки.
П ’ятикурсниці М а 
р ’яні Виговській
з
групи
4АТ— 78 зовсім не хочеть
ся прощатися зі
своїми
друзями, і тому
їй хоті
лось би, щ об цей остан
ній навчальний
рік
буЕ
як можна
довшим. Пре
це вона ще раз подумала
коли цього
літа їх груп«
проходила практику в Киє
ві на заводі
«Електронмаш».
Стільки
цїкавогс
там було! А особливо їа
сподобалось місто, так хо
тілось як можна
більше
побачити. Раніше вони їз 
дили влітку на будови
з
студентськими загонами, <
в цьому році вирішили по
працювати на заводі, щоб
кращ е познайомитися з ви
робництвом.
М а р ’яна
Виговська,
з
котрою я розмовляла, дів
чина дуж е говірка, вчить
ся на четвірки та п’ятір
ки , член
академсектора
(відповідальна
за
успіш 
ність). В їхній групі вчить
ся чотирнадцять
хлопців
шестеро дівчат.
Всі вони
допомагають один одному,
тому і вчаться
лише
на
четвірки і п’ятірки... І як
щ о комусь щось не дуже
зрозуміло, він м ож е звер

нутися за д опо м о гою
до
товариша,
«На преш ому курсі бувчитися важко, а потім —
набагато легше», — гово
рить М а р ’яна.
Був час, коли вони кож 
ного ранку
збиралися в
шість годин
ранку І з а 
ймалися ф іззарядкою, ба
гато бігали, а потім вирі
шили
займатися
легкою
атлетикою, і якщ о хтось
хотів
не
з ’явитися,
то
дзвонили до нього, запи
тували про
причину неяв
ки.
Але це було раніше
А тепер, в
останній час,
вони стали разом з ’явля
тися рідко І це дуже по
чало хвилювати.
Вони на
віть згадували про це на
звітно-виборних
ком сом о
льських зборах, які нещ о
д авн о проводки Ц.
То,ді
зміг виступити кожен ба
жаючий. Відверто критику
вали
недоліки.
Студенти
вважають,
щ о ці
ком со
мольські збори були най
цікавіші у порівнянні
з
тими, котрі проходили про
тягом чотирьох років. Всім

хотілося
виступити, ска^
зати про своє.
На перших курсах вони
могли піти
з лекцій, не
замислюючись
довго над
цим, але намагаються *не
порушувати
дисципліни.
Мож ливо, тому
щ о пова
жають і цінують
старосту
Володим ира
Коренчука,
вважають,
що
кращ ого
старости в групі не
зна
йти.
Петро С аб ощ ук — ком 
сорг. Раніше хлопець вчив
ся на «четвірки», а тепер
— відмінник. Х ор ош а ус
пішність
та
згуртованість
групи — наслідок ввеликої
організаційної роботи ста
рости і комсорга.
«Якби знов довелося вчи
тися з перш ого курсу, я
без сумніву захотіла би по
пасти саме
в таку групу,
де всі дружні,» — гово
рить М а р ’яна Виговська...
Світлана Ларченко
теж
добре вчиться. Щ е
б у
дучи ш коляркою , вїдповідалааі за проведення політінформації,
тому, коли
її обрали в інституті д о по-

С ТАРТИ НАДІЙ
Нещодавно кафедра фізи
чного виховання і. спортив
ний клуб провели масові
змагання на факультетах се
ред студентів - першокурс
ників, в яких взяло участь
понад 850 чоловік. Фіналь
ним змаганням передували
старти в групах, потоках,
курсах. До програми зма
гань були включені такі
види спорту: чоловіки (біг
на 100 і 1000 метрів, стриб
ки у довжину, кидання гра
нати), серед жінок (біг на
100 і 500 метрів, стрибки у
довжину і кидання грана
ти) .
У фінальних змаганнях, які
зібрали понад. 300 учасни
ків, майбутні інженери по
казали непогані результати.
На сто метр овці серед чо
ловіків переміг студент ІБФ
Е. Шайданіюк, його резуль
тат — 11,8 секунди. Лише
одною десятою поступився
йому студент А. Гаджала,
який став переможцем у
стрибках в довжину (6 мет
рів 4 сантиметри). В забігу
на 1000 метрів переміг пред
ставник РТФ В. Оверчук з

результатом 2 хвилини і 45
секунд. Серед метальників
відзначився член збірної ін
ституту по волейболу сту
дент ЕФ В. Жакота — ки
нув гранату на 51 метр!
На дистанції 100 метрів
серед жінок перемогла сту
дентка ІБФ А. Пекалкж з
результатом 14,6 секунди,
вона ж стала першою на
стрибках в довжину — 4
метри і 45 сантиметрів! В
забігу на 500 метрів пере
могу
здобула студентка
ФАОТ А. Горніцька, член
інститутської збірної по ле
гкій атлетиці, її показник
1 хвилина і 26 секунд.
Краще інших гранату ки
нула студентка РТФ І. Демчук — 34 метри! Варто від
значити окремо успішні ви
ступи студенток А. Пекалюк і Г, Кондратюк (РТФ),
які тричі піднімалися
на
п'єдестал слави.
Командну перемогу здо
були студенти ІБФ — 791
очко!
Друге місце посіли
Надія ПОДЗИГУН,
головний секретар зма
гань.

літмасового сектора,
ду-^
же зраділа...
і
Навчаються разом і від-!
почивають також
органі-)
зовано. За чотири
роки в)
інституті групаї перегляну-!
ла десятки спектаклів Він-!
ницького
музично-драма-!
тичного театру ім. М. С а )
до всь ко го. Після відвідин)
театру збиралися, обміню-!
валися думками,
спереча !
ітися з приводу перегляну-)
того...
Бувають, правда, й прик-)
рі випадки, коли організо-і
ваності немає.
Таїк нещо-)
давно почалася передплата)
на газети і журнали, але)
багато товаришів не захо-!
іті|ли брати участі в
ц\й!
важливій політичній
кам )
паїнії. Чому? Просто в гур-(
тожитку № 1,
де живуть!
студенти цієї групи, ще не!
на достатньому рівні роз-)
винута повага студентів до)
товаришів, які передплати-)
ли періодичні видання Ска-!
жімо, траплялося, щ о ціка-!
ві журнали, по надходженн')
їх поштою, не
потрапляли)
до рук передплатників, є!
як
пояснювали
чергові,!
«десь пропадали». Звісно,)
хіба
буде бажання після)
цього Уіередплачуваіти?..
!
Різне
трапляється в цій!
студентській *рупі... Все ж )
хорош их справ на рахуй--)
ку більше. За це їй ш ана!
Л.

ПИ Л И П ЕНКО,

студентка.

Якось до Сидоруків на
відалась тітка Катерина, що
жила у сусідньому селі.
Стояла золота осінь.
Тільки Катерина пересту
пила поріжок хвіртки, спле
снула в долоні.
— Ото у вас краснота на
садибі! Які великі та гарні
яблука! А в мене дріб'язок,
кислиці...
— То чому ж ви до цьо
го часу мовчали? От спро
буйте наших. Які сподоба
ються, таких весною вам на
кислицях нащеплю, — ска
зав Юхим і запросив тітку
до хати. Юрась вислухав цю
розмову. Як тільки тато
вийшов надвір до верста
та щось там майструвати,
запитав:
' —А як ти будеш на кис
лицях нащіплювати?
— Доживемо до весни, ві
зьму тебе з собою до тітки
Катерини в гості — сам по
бачиш.
Юрась був хлопчиком па
м'ятливим. Тільки зачорні
ли пагорбки, він вже
до
тата.
— А коли підемо до тіт
ки Катерини нащіплювати?
— Ще рано. Краще піде
| мо та живців наріжемо, по
) ки ще під ногамим зрмля
замерзла.
Батько взяв садові но
жиці.
\ — Я кі тобі яблука взим
ку найсмачніші? — запитав
батько,
— Симиренки,
сніжний
кальвіль, джонатан, — ка
же Юрась.
— Ну от з них і живців
наріжемо,
прийнявся від
різувати торішні прирости
на гіляках, що з сонячного
боку. — Тепер їх постави
мо в ящик, засипемо сухим
пісочком, занесемо в льох —
нехай продовжують спати до
теплих днів, коли соки за
струмують від землі до гі
лок.
— А соки струмують, та
ту?
— Аякже! Чому ж ти бі
гаєш до берізок дудлити
сочок напровесні?
Береза
прокидається рано, — мо\ вить батько.
і Я к тільки видавалася те
пла днина, Юрась приста| вав до батька з тим самим

НОВІ КНИГИ
ПОСТУПИВШИЕ
В БИБЛИОТЕКУ
ЗА ПЕРВУЮ
ПОЛОВИНУ
ОКТЯБРЯ 1982 г.

ла, 1982. — 223 с.

боростроении. Респ. меж
вед. научно - технич. сбо
рник. Вып. 21. — Львов:
Вища школа, 1982. —
158 с.
Гидропривод и гидропневмоавтоматика. Респ.
межвед. научно - технич.
сборник. Внп. 18. — К.:

По общественно-политической тематике:
По общественнополитической тематике:
Ленин В. И., КПСС об
зкономии и бережливости. — М., Политиздат,
1982, 608 с.
Закин Я. X., Рашидов
Н. Р. Основы научного
исследования:
Учебник

По математике и
естественным наукам
Марков А. А., Введение в теорию кодирования. Учеб. пособие для

вузов.—М., Наука, 1982.
—192 с.

Козлов Ю. С, и др.
Очистка изделий в машиностроении. (Ю. С. Ко

для вузов. — 2-е изд.,
испр. и доп. — Ташкент:
Учитувчй, 1981. — 207 с.

Рид М., Саймон Б. Ме
тоди математической физики. Т 3. Теория рассеяния (Пер. с англ. — М.:

Шаталин С. С. Функционирование э кономики
развитого
социализма:

Теория, методи и проб
леми. — М.:
Изд-во
Моск. вн-та, 1982.—387
с.
Эсаулов А. Ф. Активизация учебно - познавательной деятельности студентов. М., Вьісш. шко

Михалевич А. А., Математическое моделирование м а с с о -и теплопереноса при конденсации
(АН БССР. Иц>г ядерной енергетики. Под ред.
В.
Б.
Нестеренко, —

Минск: Наука и техника,
1982.—216 с.

Мир, 1982—443 с.
Повышение зффективности
теплообмена в
енергетическом оборудовании. — Л.: Наука, 1981.

196 с.
По машиностроению
Автоматизация производственних процессов в
машиностроении и при-

Техніка, 1982.—136 с.

злов,

О. К. Кузнецов,
Ф. Телнов. — М.:
Машиностроение,
1982.
— 264 с.
А.

Подольский
М.
Е.
Упорные
подшипники
скольжения:
Теория и

расчет. — Л.: Машино
строение, 1981.—261 с.
По автомобилях и
автомобильному
хозяйству
Маслов Н. Н., Люксютов Ф. В., Охрана труда
на авторемонтних предприятиях. — К.; Техні

ка, 1982.—166 с.— (Б-ка
^Безопасность тр^да»).
Наапетян М. Р., Сушшо С. М. Совершенство-

запитанням: «Чи не пора
вже?..».
'
—
Слідкуй, як бризне кві
том черешня, тоді й піде
мо. .
Одного ранку Юрась по
біг аж на колгоспне госпо
дарство до майстерні,
де
батько працював колісни
ком.
— Тат^ тату, в Ганни
Черевичної вже розцвіла че
решня.
—
То дуже ранній сорт,
— апрелька. Я й нам прище
пив, але ще... Ну, одне сло
во, через тиждень підемо, в
неділю.
Юхим з Юрасиком вийш
ли з автобуса в селі Тер
новому. Сонце тільки краєч
ком запожежилось на гори
зонті. Йшли вузькою вули
цею. З обох боків над ти
нами звелися високі череш
ні. Так гарно пахло цвітом.
Увійшли на Катеринине
обійстя.
Батько геть повкорочував
пилкою на яблуні гілки.
—
Наче оленячі роги, —
дивувався Юрась, — тільки
тупі.
—
А ми їх зараз загост
римо. Давай, сину, живці,
лича, глиницю...
Юхим відрізав У навкісь з
тильної сторони бруньки жи
вець, зняв по бруньк)у верх
ню шкірочку і застромив
живець під кору гілкового
цурпалочка. Все це обмастив
глиницею, прикрив тряпкою
і обв'язав личом.
—
Готово! Тепер не бо
їться ні вітру, ні спеки,
мовив.
.
—
Та й що, з такого ма
ленького
живчика будуть
яблука? — дивується Юрась.
— Ого, через кілька ро
ків такі зачервоніються, як
в нас на городі. Ті ж я не
так давно нащепив, як ти
народився, того року...
— Тату, то давай я буду
застромлювати, -замащува
ти..,
—
Авжеж, синку, може,
якраз колись садівником до
брим будеш. Гарна робота
плоди ростити.
Микола Д О РО Ш ,

Левківці
*
Тульчинського району.
вание организации работи автомобильного транспорта,— К.; Техніка, 1982.
— 135 с,
Проектирование авто
ремонтных предприятий:
Учеб. пособие для вузов.
(Дехтеринский
Л.
В.,
Абелевич Л. А., Карагодин В. И. и др. — М.;
Транспорт, 1981,—218 с.
По автоматике,
кибернетике,
вычеслительной
технике
Адаптивные
системи
автоматического
управ
ления. Респ. межвед. на
учно - технич.. сборник.
Вып. 10.—К.; Техніка,
1982.— 131
Львовский политехнический институт, Вестник
Львовского политехнического института № 168.
Расчет и проектирование
автоматизирован н ы х информационных и управляющих систем.—Львов;
школа, 1982.— 120 с.
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З святом Великого Жовтня!
ХАЙ ЖИВЕ 65-а
РІЧНИЦЯ ВЕЛИ
КОЇ ЖОВТНЕВОЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ
РЕВОЛЮЦІЇ!
СЛАВА ВЕЛИКО
МУ
ЖОВТНЮ,
ЯКИЙ
ВІДКРИВ
НОВУ ЕПОХУ В
ІСТОРІЇ ЛЮДСТ
ВА!
Із закликів ЦК
КПРС до 65-ї річ
ниці Великої Жовт
невої соціалістич
ної революції.

ГРОМАДЯНИ РА
ДЯНСЬКОГО СО
ЮЗУ! ЗУСТРІНЕ
МО
СЛАВНИЙ
ЮВІЛЕЙ НОВИМИ
УСПІХАМИ В ПРА
ЦІ,
НАВЧАННІ,
ТВОРЧОСТІ!
Із закликів ЦК
КПРС до 65-ї річ
ниці Великої Жовт
невої соціалістич
ної революції.

6 5 р о к ів В е л и к о ї Ж о в т н е в о ї
= С о ц іа л іс т и ч н о ї р е в о л ю ц ії =

ПРИВІТАННЯ'
Шістдесят п'ятий раз
приходить
Жовтневе свято на
нашу землю,
де завдяки самовідданій праці міль
йонів радянських людей, справжніх
господарів своєї країни,
побудо
ване щасливе^ світле мирне життя.
Натхненні історичними
рішеннями
XXVI з'їзду КПРС,
грандіозними
планами одинадцятої п’ятирічки, радянські люди будують комуністич
не суспільство.
В ім’я
людини,
в ім'я піднесення її
добробуту, в
ім’я міцного миру на землі.
У лацах армії трудівників
впев
нено крокує і колектив нашого ін

ституту.
^Новими звершеннями у
навчанні, науковій та громадській
роботі зустрічають студенти, викла
дачі,
співробітники
нашого вузу
свято Великого Жовтня.
Щиро вітаємо всіх членів інсти
тутського
колективу з цим слав
ним святом. Великих вам
успіхів,
шановні товариші,
щастя в житті
міцного здоров'я!
РЕКТОРАТ,
ПАРТКОМ, МІС
ЦЕВКОМ
ВІННИЦЬКОГО
ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУ
ТУ.

П О Л УМ 'ЯН А
ІСТОРІЯ
Деь 22 жовтня (1917 р.
— Ред.) був проголошений
Днем Петроградської Ра
ди — днем огляду
про
летарских
сил. Путіловці
організували великі збори
в приміщенні свого театру,
що розміщений
на тери
торії заводу. Ми, більшо
вики
і робітники
верфі,
прийшли тоді, коли театр
ще не був
заповнений,
але незабаром не тільки
театр, але й вся територія,
що прилягає до нього, бу
ла заповнена тисячами ро
бітників. На багатолюдно
му мітингу, організованому
на вулиці, виступали пред
ставники
петербурзького
комітету нашої партії
С.
Косі^р, В* НевськийВід
робітників
путіловського
заводу виступали Т. Барановський, А. Богданов, М.
Войцеховський, І. Єгоров,
С. Корчагін, Ф . Лемешев
та інші. На заклики висту
паючих піти на штурм бур
жуазії з
місць доносилились вигуки:
«Виступимо
хоч заразі»
Мітинг виніс
рішення:
«Виступити
за
першим закликом
Петро
градської Ради».
В один із днів напере
додні 25 жовтня,
секре
тар районного союзу ме
талістів
повідомив
нам
на засіданні правління, що
згідно постанови ПК всі
червоногвардійські загони
повинні бути готові до по
чатку збройного повстання.
Правління союзу тут же
вирішило тимчасову робо
ту союзів
залишити, всім
членам правління
розій-

тись по своїх організаціях,
для того щоб підготовити
членів союзу до виступів.
25 жовтня
за наказом
війсково-революційного ко
мітету були
відібрані за
гони червоногвардійців
і
поставленні в повну бойо
ву готовність. Біля спору
ди Путіловського
театру
зібралися всі
дванадцять
червоногвардійських
«со
тень» заводу і верфі. Ко
мандири
«сотень»
відіб
рали кращих червоногвар
дійців у вільний табір для
відправки до
^Смольного
та інших вказаних військо
во-революційним
коміте
том місць. А тим часом у
завкомах заводу та на вер
фі йшла напружена робо
та:
створювалися
групи
робітників
для доставки
зброї і снарядів, медика
ментів, організації
харчу
вальних пунктів,
відбира
лись товариші для зв'язку
з центральними
районни
ми організаціями і для ви
конання всеможливих до
ручень. Ввечері стали пос
тупати повідомлення
про
успіхи повстання, а на ра
нок 25 жовтня ми вже зна
ли, що керівництво Керінського повалено, а сам він
втік. 26 жовтня відкрився
другий з'їзд Рад, який про
голосив Радянську
владу.
Після закінчення
II з'зду
Рад ПК направив цілий ряд
членів партії у повіти Пет
рограду для ознайомлен
ня їх з подіями в Пітері.
І. ІВАНОВ,
член КПРС з 1917 ро
ку.

Вчаться
ідейні
наставники
Більше двохсот
пропа
гандистів Вінниччини, які
керують школами
основ
марксизму
—
лен&Шзму
системи
комсомольського
політичного навчання, взя
ли участь в обласному се
мінарі. Його провів обком
ЛКСМ України.
Ідейні наставники моло
ді протягом двох днів слу
хали лекції: «Творчий роз
виток теорії марксизму-ленінізму в матеріалах X X V І
з'їзд у партії, інших доку
ментах
ЦК
КПРС»,
«Радянська економіка
на
ш ляху інтенсивного розвит
ку»
«Уворення
Союзу
РСР — торжество текін
ської національної
полі
тики», «Образ В. І. Л ені
на в рад ямсько ми кіномис
тецтві » та інші. З ними
виступали завідуючий
ка
федрою
пайкового коминізму Вінницького
полі
технічного інституту, кан
дидат філософських
наук
B. /. Бондар, доцент ка
федри марксизму-ленініз
му Вінницького філіалу Ки
ївського торгово-економіч
ного інституту підвищення
кваліфікації керівних пра
цівників І спеціалістів /.
C. Ткаченко. викладач пед
училища Л. В. Шуліченко.
В роботі семінару взяли
участь і виступили перший
сркпетап
обкому
ЛКСМ
України Г. О. Дубенков,
методист-консультант
Б у
динку політосвіти обкому
Компартії України \П. В.
Миоавйова.
Відбувся також широкий
обмін думками, робота по
секціях.
п

ГРЫ ГП РШ

Під
прапором
Жовтня
Я славлю ‘ Октябрьское
знамя!
Хочу я пшеницу в степи,
Сады,
виноградники,
зданья
Ему посвятить, как стихи!
За то, что окрепли побеги,
За то, что мы стали
сильней,
Я славлю отцов победы
От имен их сыновей!
Иных не застали награды,
Но памяти их мы верны,
В Арагви их крови
накрапы
На спинах форелей видны.
Бессмертье их —
нивы, селенья,
Доверье открытых
дверей,
И синие волны сирени,
И сильные волны морей!
Мы знали великие муки,
Но были упрямо честны,
Н наши рабочие руки —
В земле и в мазуте чисты.
И мы знаменосцами
стали.
Рабочая хватка крепка —
В древко наши пальцы
врастали.
Н сделались частью
древка.
И все, ото помня и зная,
Не смея забыть ничего,
Я славлю Октябрьское
знамя
И руки,
что держат его!

Наші правофлангові

Відмінними успіхами
у навчанні
зустрічає
65-у річницю Великої Жовтневої
соціалістич
ної революції студент групи 1-ЕМС-79 нашого
вузу Святослав Мадіянський. Окрім того,
що
цей юнак навчається на круглі п'ятірки, він іще
веде велику громадську роботу. Без нього не
обійдеться ні випуск стінної
газети в гурто
житку, ні організований похід по місцях тру
дової і бойової слави. А ще Святослав — ак
тивний ^часник худож ньої самодіяльності.
На знімку: Святослав Мадіянський в лабо
раторії під час навчання.
Фото

О.

Суворова.

Иосиф НОНЕШВИЛИ.

Хроніка
минулих
свят
Демонстрація — завжди
важлива політична
подія
в житті радянського наро
ду, в тому
числі і сту
дентів
Вінницького полі
технічного інституту.
Во
на — тріумф великої єд 
ності радянських народів у
боротьбі за мир, демокра
тію і соціалізм.
Згуртовано
вийшли на
святкування
Вели к о г о
Жовтня студенти
нашого
вузу, яких ви бачите на
фото, в минулому році.
Нині також в інституті
повним ходом ідуть ре
петиції
до
святкування
65-ої річниці Великої Ж ов
тневої
соціалістичної ре
волюції.

бути
один — користь.
Якість доручення повин
на оцінюватися по то
му, як в часі вирішува
лися ті чи інші питання.
ралізму, хоча бачимо, що
Що
саме головне —
працюємо погано, не ви
принциповий підхід
до
конуємо повністю своєї
обов'язків.
гром ад ської роботи.
Оцінка по роботі, по
Систему ефективності
виконання громадського , результатах!, зацікавле
ність у виконанні своєї
доручення можна трак
роботи, — ось такі кри
тувати так. Інколи робо
терії оцінки.
та ділиться на дві ча
В оцінку доручень обо
стини: ідейна робота, мо
в'язково включають:
білізаційна робота (проф
1. Активність:
бюро, Ж БК і т. д.). Оці
2. Економія (електро
нка повинна бути
за
енергія, вода).
весь період роботи, а не
3. Соціалістичне збере
за те, що застали
під
ження державного май
час контролю, перевірки.
на.
Наприклад: група до
бре займалася за
весь
4. Дисциплінованість.
період навчального ро
5.
Навчання,
успіш
ку ,а значить — і доб
ність групи.
ре працював актив —
6. Порядок протягом
профорг і комсорг. Або
усього періоду.
Ж БК добре працював —
7. Ідейно * виховна ро
порядок в гуртожитку,
бота серед молоді.
на факультеті
Все це в оцінці робо
Кожеїн може викону
вати ту чи іншу роботу
ти колективу повинно бу
по-різному. Різні підхо
ти на першому місці.
ди, різна кількість часу.
Але
результат повинен
М. БОБІК.

ТВОЄ ГРОМАДСЬКІ! ДОРУЧЕННЯ
В
принципі-,
КОЖЄ1
студент повинен викону
вати якесь громадське
доручення: чи то на фа
культеті, чи в групі. Зро
зуміло, від
активності
кожного залежить
рух
вперед. Інколи з а циту
ють студента: «Яке гро
мадське доручення
ви
конуєш?». І у відповідь
чуєш: «На жаль, ніяко
го, мені не вистачило».
Велику роль має слово
керівника. ї гріш ціна
йому, коли воно заво
йовано на панібратстві,
а не на ділових принци
пах.
В нас часто буває, що
кожен працює сам, не
на магається
допо могти
товаришу, хоч оправа і
мета, до якої йдемо —
одна. Якщо робота ви
конується лише заради
дружби, а не має ніякої
ділової
принциповості,
керівної відповідальнос
ті, все, як кажуть, ро

биться із-за спини това
риша, — справа може
потерпіти крах. Тому, що
^І'біераліізм починає роз
бивати колектив.
Виділимо один з фак
тів (поганого виконання
доручень. Це ще одна
проблема. Всі часто ба
чать недоліки, але чо
мусь бояться їх викрити.
Роль керівника в ко
лективі відіграє велике
значення. Потрібно аку
ратно відноситися до се
бе, бути більш вимогли
вішим до колективу. Ча
сто оцінка роботи йде не
за те, як відноситься сту
дент до доручення, а за
навчання, мотивують йо
го як критерій...
У кожного з активіс
тів не завжди розробле
не вміння доводити спра
ву до кінця. Лише повне
навантаження всіх чле
нів колективу — запо
рука успіху в роботі. Ми
часто вдаємося до лібе

МОЛОДІ голоси

збирати густих крапель хо
лодної сивої роси. Стоять,
ОСЕНІ
понуро схиливши голови в
І
Ледь підбився над верхол 1 чеканні чогось величного і
І дерев повний, молодий мі дивного, сиві дуби та кле
З сяць. Впав жовтим клено- ни...
І вим листям на чорне плеПричудно гуляє молодий
| со. Налякав білих лебедів- місяць по холодній росі...
І туманів. Розбудив криклиДогоряють квіти. Обриває
І вих воронів. Вони сонно за- холодний вітер пилюстки...
£ кричали, ніби лаялися
на1 Тільки осінні квіти зберіга
Е його прихід.
ють свою пишність, вони і
І
Десь там, за рікою, де' пахнуть якось особливо, по§ дрімає рижий ліс, кричать, осінньому.
Я лопочуть
тугими дрилами
Одягла пишне червоне на
І неспокійні птахи. Крики ті мисто калина, задивившись в
■ повні жалю і суму. Жовто- білі бурунчики
голосистої
§ коса осінь вигнала їх з те- річечки.
Д ні коротшають.
» плих осель і погнала кудись Холоднішають ночі.
Десь
І далеко. Ж аль розлучатися... вже Неспокійно б'ється бі
5 Вони перелітають великими лим птахом зима.
5 чорними хмарами, закрива- ючи підсинений вечором міВЕЧІР
‘ сяць. Лише під ранок, коли
Вечір кинув довгу, черво
чорнокоса ніч починає зні
Багато студентів нашого ансамблем танцю УРСР «По стрічаються із студентами, панський танець «Фламен
мати свої прикраси з неба, нясту тінь на осінню зем
влаштовують вечори відпо ко».
інституту вміють
корисно доляночка».
Птахи лю. Десь далеко, за лісом,
Той день для нас
був чинку ,святкові вогники. Лі
проводити свій вільний час.
Після концерту нас при. стає зовсім тихо.
ми вітали представники танцю- сплять. Можливо, їм снять- стікав він вогняною
Вони займаються в спорти щасливий. Тривалі оплески тні та зимові канікули
фар
вних секціях і гуртках ху говорили самі за себе. Пе проводимо в Немирівсько- вальних колективів
міста.■ ся береги невідомих
кра- бою. В темно - червоному
будинку
відпочинку Ректор
ВП! І. В. Кузьмі*
дожньої самодіяльності. Не рший успіх допоміг закріпи му
«Авангард» ^по^чвно - оз подякував художньому ке\ їн, може — неспокійне мо- небі пливуть сірими стрілаобминають і наш танцюва ти віру в свої сили.
Зараз в ансамблі близь- доровчому таборі «Супут- рівникові Д. Рахману
за* р чи пахуча молода весна.. мижуравлі. Вітер все далі і
льний ансамбль.
створення в інституті
ан
далі відносить їх, тихшають
Вони сплять.
Танцювальний колектив в
самблю народного танцю *і
інституті був створенинй у
Повіїтря терпке і по-осін- тривожні крики...
вручив всім його учасникам
1980 році.
Близько 50-ти
Догоряють жовті свічки
к ньому холодне. Стоять, опуПочесні грамоти.
РОЗДУМИ
любителів народного танцю
Але на досягнутому
ми, ставши крони, жовто-голу-< беріз, окутаних чарівним ту
почали серйозно і регуляр
не зупиняємось. Настирливіі бі дерева. Тихо і зовсім спо- маном, зачарованих і ніж
но займатися під _ керівниц
репетиції проходять з ве■ кійно стікає жовте листя, них. Із сірої долини саміт
твом талановитого спеціа
ликими вимогами. Вдоско
ліста, заслуженого праців
ньо викошлатився білий ту
наленням своєї майстерно виблискуючи при срібному
ника культури УРСР
Д. І.
ман...
світлі
місяця.
сті, підвищенням виконав
Рахмана, який віддає весь
Червоний диск сонця ледь
ського рівня — ось чим за
свій багатий досвід і знан
повнені заняття ансамблю.
торкнувся верхів чорного
ня учасникам колективу.
,
ЧУДОДІЙНА ПОРА
ко
ста чоловік. Велиіку ува ник». Цього літа ансамбль
Зараз у нас почалась під
лісу, впав підстреленим пта
До ансамблю записуються ігу колектив приділяє під відпочивав на
узбережжі готовка до святкування 60Тихо минає день за днем... хом на порожні поля.
все нові і нові студенти, ще готовчим
і
групам, з якими Чорного моря.
річчя утворення СРСР. Де
зовсім не сміливі і незграб- працюють
і
Горять золотом ліси. Па
репетитори
ан
За два роки була підгото цієї дати ми готуємо нові
Повітря напоєне терпки
ні в простих танцювальних <
Він стелиться
самблю І. Ефремова, І. Мо влена програма, до
якої .постановки тайців народів хне димом.
ми запахами червоної го
рухах. Та не минуло й року нах,
.
низько
над
землею,
вкриває
та Г. Касой.
ввійшли такі танці, як «Ро СРСР.робини, картоплі, сухого ли
напруженої роботи, як від
Мистецтво танцю — са сірі дзеркала плеса. Падає
Щорічно ми проводимо сійські тройки», «Привітан
бувся перший виступ анса
стя...
ме
найдревнїше
на
землі
н
46
і
р
мо
л
о
Д
*
'
П
і,
д
готу
в
ат
и
один за одним жовтий лист,
ня», «Жіночий
хоровод»,
мблю на міському фестива
Замерехтіла перша зіро
зміну — одне з ос «Веснам, жартівливо ігрові Його мова зрозуміла кож взлітає останній раз в ди
лі танцювальних колективів. гідну
1
ному. Ось чому ми з таким
новних
наших
завдань.
нька.
Невдовзі смоляна ніч
Вінничани тепло приймали 1
«Чабани», «Діди», «Полісь
вовижному пориванні на
Художня рада та інспек кі ігри», лялькова картинка інтересом хочемо оволодіти
розкидала по небі свої ди
нас. А через рік — в квіт
ансамблю
К. Арнаут «їхав козак за Дунай». По* законами цього прекрасно крилах вітру і безсило па вні прикраси.
ні цього року — ми висту- тор
1
Монотонно
дає... Більше не шуміти на
^велику виховну ряд з російськими та ук го виду мистецтва.
пили з великим успіхом на (проводять
і1
будить
пітьму
сова...
організовують пе раїнськими танцями в про
молодому вйгрі, не слухати
фестивалі танцювальних ко- роботу:
І
Г, КАСОЙ,
лективів
міста і поділили регляди
$
професійних і са граму були включені також член ради ансамблю на
дивних пісень соловая, не
Володимир ДІДЕН КО .
ТРИВОЖНІ к р и к и

Авторитет танцю

перше місце з заслуженим а
модіяльних колективів,

зу- румунський танець та

іс-

родного танцю.

НОВІ КНИГИ
ПО ЭНЕРГЕТИКЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ:
Аппараты низкого на
пряжения: Сборник на
учных трудов. Вып. 8 —

Чебоксары, 1981.—150 с.
Региональные пробле
мы взаимодейстрия энер
гетики и экономии. —

Свердловск; УНЦ
АН
СССР; 1981.—128 с.
ПО ЭЛЕКТРОНИКЕ,
РАДИОТЕХНИКЕ:
Автоматизация проек

НА СТАРТІ
БАГАТОБОРЦ
І ГПО
Завершилися обласні зма
гання з літнього багатобор
ства ГПО серед колективів
фізкультури ДСО профспі
лок,
присвячені 65-річчю
утворення СРСР.

Команда нашого інституту
приймала участь, як пере
можець серед команд вузів
міста.
На бігових доріжках ста
діону, в плавальному ба
сейні та на стрілецькому
тирі йшла напружена бо
ротьба, кожна команда пра
гнула добитись перемоги,
сильні колективи ГПЗ-18,
«Інтеграл»
Учасники команди інсти
туту, в складі якої висту
пали студенти, викладачі,

співробітники, крім високих
спортивних
результатів,
проявили колективізм, висо
кі моральні якості, і в нап
руженій боротьбі добились
перемоги,
І не тлту т
на городжений
перехідним кубком, дипло
мом першого ступеня обла
сної ради профспілок.
В складі команди висту
пили студенти Сергій Чер
нов — РТФ (1 місце), Те
тяна Утьоченко — ФПЦБ
(1 місце), Олександр Го
лубев — РТФ (III місце).

Певних успіхів досягли
викладачі та співробітники
інституту.
Так, заступник
директора СКТБ «Модуль»
Н. Г. Горохова зайняла III
місце,
викладач кафедри
іноземних мов К. І. Шапо
валова — II місце.
В командну перемогу зна
чний внесок зробила Вален
тина Ляндебурська — сту
дентка ФАОТ, Ленінський
стипендіат, чемпіонка Укра
їни 1982 року.
В.

КОВАЛЬСЬКИЙ.

тирования
электронной
аппаратуры; Межвуз. те-

м ашиїчесжиій
наученый
сборник. Вып. 1. Таган
рог; Изд-во Таганрог.,
радиотехн. ин-та, 1982.—
166 с.
Исакеев А. И. и др.
Эффективные способы ох
лаждения силовых
по
лупроводниковых прибо
ров.
(А. И. Исакеев,
И. Г. Киселев, В. В. Фи
латов. — Л.; Энерго,из дат,
1982.—137 с.
Нитрид
кремния
в
электронике. (Под, ред.
А. В.
Ржанова;
АН

СССР СО Ин-т физики
■полупроводников. — Но
восибирск; Наука, 1982.
ПО АВТОМАТИ
ЗИРОВАННЫМ
СИСТЕМАМ
ПРОИЗВОДСТВА:
Автїоматизирова и н ы е
подситемы
поискового

конструирования;
Меж
вуз. сборник,—Горький;
Изд. ГГУ, 1981.-247 с.
Основы вариационных
методов
оптимизации
производственных
про
цессов. (Под, ред. М. В.

Бунина. — Харьков; Ви
ща школа, 1982.—143 с.
ПО

СТРОИТЕЛЬСТВУ
И АРХИТЕКТУРЕ
Григорьев А. А.
Го
рода и окружающая сре
да. Космические исследованивания. — М.; Мысль,
1982.—-120 с.
Кривцов И. А. Верти
кальная планировка
в

градостроительном про
ектировании; М.; Строй-

издат,

1982—116 с.

Основания и фунда
мент. Респ. межвед. на

учно - технич. сборник;
Вып. 15. — К.; Будіве
льник, 1982—116 с.
Охрана труда в стро
ительстве. — М.; Строй-

издат, 1982,—209 с.
СПРАВОЧНОБИБЛИОГРАФ ИЧЕС
КИЙ ОТДЕЛ.

Редактор В. ВІТКОВСЬКИЙ

Від Центрального Комітету
Комуністичної партії Радянського
Союзу, Президії Верховної РадиСРСР,
Ради Міністрів СРСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Сою зу,
Президія Верховної Ради СРСР і
Рада М іністрів СРСР з глибокою скорботою спо
віщають партію і весь радянський народ, що 10
листопада 1982 року о 8 год. ЗО хв. ранку раптово
помер Генеральний секретар Центрального Ком і
тету КПРС, Голова П резидії Верховної Ради СРСР
Леонід Ілліч Брежнєв.
Ім'я Леоніда Ілліча
Брежнєва — вірного про
довжувача великої ленінської справи, полум'яного
борця за мир і ком унізм — завжди житиме
в
серцях радянських людей і всього
прогресивного
людства.

В ІД Р Е Д А К Ц ІЇ:
Зважаючи на необхід
ність ознайомлення
з
матеріалами першої сто
рінки всіх студентів ін
ституту, на прохання ре
кторату, публікації по
даємо російською мовою.

Уважаемые,
товарищи
читатели!
В постановлении
ЦК
К П С С и Совета Минист
ров С С С Р «О дальней
шем развитии высшей
школы и повышении ка^
чества подготовки спе
циалистов» в качестве
эффективнь/х мер закре
пления и углубления
знаний, проявления тво
рческих
способностей
студентов названы по
вышения уровня лекций,

ВЫШЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ!
активизации практичес
ких занятий путем внед
рения в учебный про
цесс активных методов
обучения:
проблемного,
деловых игр,
частных
методик и Н И Р С .
В соответствии с ука
заниями
X X V I съезда
К П С С о необходимости
повышения эффективнос
ти и качества подготовки
высококвалифициров а нных специалистов выс
шей школбд в целях об
мена мнениями о путях
совершенствования уче
бно - воспитательного
процесса, пропаганды не

редового опыта, внедре
ния в него активных ме
тодов обучения в нашей
газете вводится посто
янная рубрика «Актив
ные методы обучения».
Просим профессорскопреподавательский
сос
тав, сотрудников и сту
дентов представлять со
ответствующие матери
алам для публикования
в газете.
Редколлегия
газе
ты «За инженерные
кадры»,
Лаборатория методи
ки учебного
про
цесса.

ВНЕДРЯЕМ ДЕЛОВЫЕ
ИГРЫ
За последние годы в
педагогическую практи
ку вузов нашей страны
все
шире
внедряются
методы
обучения сту
дентов: проблемное, де
ловые
игры и другие.
Одним
из
наиболее
эффективных
хМ
ЄТОДОВ
являются деловые игры,
основной
целью кото
рых
является
обеспе
чение практического ов
ладения студентами ме
тодами
анализа
кон
кретных производствен
ных ситуаций,
обосно
вания
и
разработки
оптимальных
инженер
ных решений и органинизации их выполнения.
Разроботать и
под
готовить деловую игру
довольно спожно,
осо
бенно сложно,, особен
но по общетехническим
дисциплинам. Здесь не
обходимо узязать изуча
емый теоретический мате
риал с будущей практи
ческой
деятельностью
молодого
специалиста,
т.е. определить
объект
моделирования,
разра
ботать игровую модель
и четко составить алритм проведения дело
вой игры, ее сценарий.
Впервые на
кафедре
теоретической механики
деловая
игра по теме
«Конструирование и рас
чет плоской фермы» бы
ла разработана в прош
лом, 1981—82
учебном
году, а апробирована и
внедрена в учебный про
цесс — в
нынишнем,
1982—83, учебном году.
Первичная
апробация
даной игры была про
ведена с преподавателя
ми кафедрц, с анали
зом и разбором ее со
держания и этапов.
В целом делова игра

получила
положитель
ную
оценку педагоги
ческого коллектива ка
федры,
Внедрение
деловой
игры
проводилось
в
академических
студен
ческих группах 1 и 2
ААХ-81. Целью игры яв
лялось закрепление зна
ний путем активизации
творческого
мышления
студентов знаний и навычок их практического
применения на примере
работы ряда структур
ных
подразделений (в
частности
конструктор
ских)
промышленного
предприятия.
Студенты
были раз
биты на ряд конструк
торских
групп и дол
жностных
звеньев ве
дущих специалистов. В
процессе игры
поддер
живался достаточно вы
сокий
состязательный
уровень.
Студенты решали ак
туальную
проблему по
конструированию
несу
щей части
сооружения
и теоретических расче
тах, возникающих уси
лий в
важнейших его
элементах.
При выпол
нении этого этапа игры
студентам
приходилось
преодолевать ряд
про
тиворечий
(между
прочностью сооружения
и его весом и др.), что
заметно активизировало
их творческую деятель
ность, расширяло и за
крепляло ранее
полу
чению
теоретические
знания.
На последнем
этапе игры все конкури
рующие
между собой,
группы по математичес
кому критерию опреде
ляли чья конструкция
оптимальнее, лучше.
Анализируя
проведенну
деловую
игру,,
можно сделать ряд важ 
ных наблюдений и вы
водов. Так, если в на
чале игры большинство

студентов осторожно от
носились
к ней, то по
мере ее развития и ус
ложнения
задач — их
активность
возрастала,
особенно в такие ответ
ственные моменты игры,
как разработка крите
рия оптимализации кон
струкции объекта выбор
и
обсуждение наибо
лее оптимального вари
анта.
Кстати, в ходе
игры студенты
предла
гали несколько вариан
тов оригинальных, очень
интересных конструкций.
Далее, опыт
проведен
ной деловой игры пока
зал, что в игре актив
но
учавствовали
все
студенты. Д аж е студен
ты, слабо успевающие,
пасивные
на обычных
практических занятиях,
— в ходе игры были ак
тивны, тянулись за успе
вающими. вообще, в хо 
де деловой игры не за
нятых участников не бы
ло.
И самое
важное —
деловая игра, безуслов
но,
спосооствует повы
шению
уровня успева
емости студентов, поло
жительно влияет на улуч
шение качества подгото
вки специалистов.
В ходе игры наиболь
шую активность
.проя
вили и показали хоро
шие
знания
студенты
Ьезимов, ладонюк, Рыбаченко, Туревич,
Хливенко и др.
Работа по совершен
ствованию деловой .иг
ры, по внедрению дру
гих активных
методов
обучения на кафедре те
оретической
механики
.продолжается.
А.
ЧЕРНЫ Ш ОВ,
и.
о.
профессора *
кафедры теоретичес
кой механику
3. Г Р О З Н Ы Й ,
зав.
лабораторией
методики
учебного
прецесса В П И .

«НА ОСНОВЕ АКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ»
;

В материалах X X V I съез
да К П С С , в Постановлении
Ц К К П С С и Совета
М и
нистров С С С Р «О дальней
шем развитии высшей шко
лы и повышении качества
подготовки
специалистов»
говорится о необходимости
Повышения эффективности
работы вузов и на этой
основе улучшения качества
подготовки высококвалифи
цированных
специалистов
для народного
хозяйства
страны.
Дальнейшего повышения
качества подготовки
спе
циалистов можно достичь
внедрением
в учебно-вос
питательный процесс актив
ных методов обучения, т. е.
деловых игр, методов про
блемного
обучения, част
ных методик применения
Т С О и научно - исследова
тельской работы студентов,
которые все шире применя
ются в педагогической пра
ктике вузов.
Использованием активных
методов обучения достигае
тся наилучшее
усвоение
материала, излагаемого на
лекциях и практических за
нятиях, эффективная под
готовка к будущей профес
сиональной
деятельности,,
стимулируется самостояте
льная
работа и научное
творчество студентов и, чтоочень важно, сокращается
период адаптации молодого
специалиста, обеспечивает
ся подготовка по выработ
ке и реализации наиболее
рациональных производст
венных решений. Активное
обучение — это, по
су
ществу, обучение самостоя
тельной деятельности. Осно
вными видами
активных
методов обучения являют
ся проблемные лекции
и
деловые игры, как наибо
лее эффективные, при
ис
пользовании которых
сту
денты принимают активное
участие, приучаются к са
мостоятельному мышлению,
ориентации в сложной
и
быстро меняющейся произ
водственной
обстановке,
приобретают умение собрать,
обработать \\ проанализи
ровать материал,
сделать
объективные выводы, прове
сти самостоятельные иссле
дования и расчеты, обос
новать необходимые реко
мендации.
Все больше преподавате
лей вузов, и нашего
ин
ститута, в том числе, видят
недостаточную
эффектив
ность обучения
студентов
только традиционными ме
тодами. Необходимость ра
звития
самостоятельного

И. В. КУЗЬМИН
ректорВ
И
П
творческого мышления
и
активности в процессе обу
чения понимают и сами сту
денты.
На Всесоюзном слете сту
дентов товарищ Л . И. Бре
жнев указывал: «...нужно
добиваться создания в ка
ждом учебном
заведении
атмосферы творчества, ув
леченности, взаимопомощи,
которая помогла бы наи
более полному раскрытию
и развитию способности сту
дента, побуждала 1бы его
>к поиску, к постоянному
движению вперед...».
Действительно, на совре
менном /'этапе
развития
страны высшая школа дол
жна выпускать специалис
тов, твердо усвоивших ос
новы наук, обладнающих
определенными умениями и
навыками, имеющих марксистско - ленинское мировозрение.
Задача высшей
школы — формировать по
знавательную
самостояте
льность студентов,
разви
вать их творческие спосо
бности, прививать навыки
^исследовательской работы.
Поэтому, организуя учебновоспитательный процесс
в
институте, необходимо по
мнить, что стране
нужны
не просто хорошие специа
листы, а люди с богатым
внутренним миром, широким
кругозором,, коммунистиче
скими убеждениями и высо
ким чувством ответственно
сти. Таким специалист ста
новится тогда, если он еще
со
студенческой
скамьи
приучен к систематической
серьезной творческой
дея
тельности.
Активные методы обуче
ния и призваны способст
вовать этому. Так, проблем
ное обучение
преследует
цель поднять уровень мыс
лительной деятельности сту
дентов, обучать их не от
дельным операциям и си
стеме умственных действий,
требующих творческой мы
слительной
деятельности,
вЦрабатывать у будущих
специалистов особый
тип
мышления, который назы
вают научным, критическим,
диалектическим.
Следует, также, отметить,
что внедрение проблемного
обучения — это не само
цель, а средство повыше
ния эффективности обуче
ния, способ формирования у
студентов навыков самосто
ятельного получения зна
ний и их творческого при
менения.

Деловые игры являются
наиболее эффективным ме
тодом обучения студентов.
Они обеспечивают
прак
тическое овладение
/сту
дентами методами анализа
конкретных производствен
ных ситуаций, обоснования
и разработки управленчес
ких решений и организации
их выполнения.
Деловые
игры развивают у студен
тов способности активного
обсуждения проблем, фор
мирования
собственных
предложений, их аргумен
тации, умение участвовать
в творческих дискуссиях.
Большое значение имеют
активизация процесса обу
чения разработка и внедре
ние в педагогическую пра
ктику
частных
методик
преподавания дисциплин на
основе применения Т С О и
проведения научно - иссле
довательской работы
сту
дентов, а также, использо
вание вычислительной тех
ники и технических средств.
В 1980 году в институте
была /проведена специаль
ная научно - методическая
конференция «Вопросы про
блемного Оібучения в тех
ническом вузе».
Вопросы
внедрения в учебный про
цесс активных методов обу-’
чения находятся постоянно
в поле зрения
Ректората
и Методического
Совета.
Лаборатория методики уче
бного процесса
оказывает
постоянную помощь кафед
рам в этом важном деле. С
преподавательским составом
проведены специальные се
минары. 7
Наши преподаватели участ
вуют во всесоюзных и рес
публиканских семинарах по
активным методам обуче
ния.
В результате проделанной
работы мы имеем 10 раз
работанных и внедренных
в учебный процесс деловых
игр, 29 — разрабатывают
ся и апробируются в ны
нешнем учебном году, 145
занятий (лекций, практиче
ских, семинарских) прово
дятся с применением
ме
тодов проблемного обуче
ния, внедрено 13 частных
методик и разрабатывает- .
ся еще 26.
Однако указанные резуль
таты — это лишь начало
большой и ответственной
работы по дальнейшему ка
чественному улучшению ра
зработок активных методов
обучения
и их широкому
внедрению в учебно-воспи
тательный процесс.
Эту важную задачу наш
педагогический
коллектив
может
и должен решить
успешно.

В добру путь
Пізнати нове, невідодоме — закономірне яви
ще для людини. Не ди
вно, що майже
кожен
юнак чи дівчина праг
нуть вчитися. По-різно
му складається шлях у
навчання: частина після
школи йдуть вчитися до
вузу, інші йдуть працю
вати, а з часом посту
пають до вузу.
Щ е одним
проявом
турботи Радянської вла
ди про молодь
нашої
країни стало відкриття
при вищих навчальних
закладах
підготовчих
відділень. Вчорашні ро
бітники, колгоспники, во
їни Радянської Армії з
великим бажанням йдуть
на так званий «нульовий
факультет».
Життєвий
досвід підказав ціль, від
шліфував волю.
Як йдуть справи в ро
боті відбіркової комісії
підготовчого відділення
нашого інституту? __ 3
цим питанням ми звер
нулися до завідуючого

відділенням Страшевського Е. Л .
Ось що він нам відпо
вів: «Ми виконали
ве
лику
роботу по залу
ченню молоді на підго
товче відділення. Повні
стю укомплектували гру
пи на вечірню
форму
навчання. Зараз ми про
водимо широку проф
орієнтаційну роботу, що
денно зустрічаємося
з
десятками молодих лку
деи, які вирішили під
готовити себе до навчан
ня у вузі. З розмов з
ними ми дізнаємось, що
багато з них — це до
бросовісні робітники, кол
госпники, відмінники Р а 
дянської Армії. Відвер
то кажучи, приємно ма
ти справу з такими лю
дьми. Ми думаємо, що
план набору
слухачів
виконаємо».
Давайте порозмовля
ємо з тими, хто виявив
бажання вчитись на під
готовчому відділенні.
Ми звертаємося до мо
лодого юнака:
«Звідки

ви, чому виявили
ба
жання вчитися на під
готовчому відділенні?
— Я нещодавно демо
білізувався з лав
Ра
дянської Армії. Щ е в
школі мріяв стати
ін
женером. Д ва рази пра
гнув поступити до Ки
ївського інституту
ін
женерів цивільної авіа
ції, але не пройшов за
конкурсом. Потім армія.
Мрію свою прагну здій
снити через підготовче
відділення...»,
Підходимо до іншого
юнака.
— Я, Новицький Олег
Леонідович. Працюю на
Бердичівському
заводі
по ремонту обчислюва
льної техніки.
Робота
мені подобається. От і
вирішив стати інженером
електронно - обчислю
вальної техніки. Вдяч
ний колективу підпри
ємства, що дав мені на
правлення на підготовче
відділення, але попере
ду відбіркова співбесіда,
треба добре підготови
тися...».
Йдуть і йдуть до нас
юнаки і дівчата, які пра
гнуть стати інженерами.
Щ о ж , в добрий часі

Д . М ЕЛ ЬН И К О В.
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ПО СТРО И ТЕЛ Ь СТВУ
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и окружающая среда. Космические. исследования. —
М ,; Мысль, 1982,—-120 с.
Кривцов И. А . Вертика
льная планировка в градо
строительном
проектиро
вании;
М=;
Стройиздат,
1982,— 116 с.
Основания и фундамент,
Респ. межвед. научно-технич. сборник. Вып. 15. —
К.; Будівельник, 1982. —
116-с.
Охрана труда в строите
льстве. — М .; Стройиздат,
1982,—209 с.
Щербаков Н. С ., Подко
паев Б. П. Структурная те
ория аппаратного контроля

НОВІ
КНИГИ
цифровых автоматов. —М
Машиностроение, 1982. —
192 с.
ПО Э Н Е Р Г Е Т И К Е И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ
Аппараты
низкого нап=
ряжения, Сборник научных
Вып. 8. — Чебок
сары, 1981.— 150 с.
Региональные
проблемы
взаимодействия энергетики
и
экономики. — Сверд
ловск; У Н Ц
АН СССР
1981.-128 с.

ПО Э Л Е К Т Р О Н И К Е
И РАДИОТЕХНИКЕ
Автоматизация проекти
рования электронной аппа
ратуры; Межвуз, тематиче
ский
научный
сборник.
Вып. 1. Таганрог; Изд-во
Таганрог, радиотехн. ин-та,
1982.-—166 &
Исакеев А. И. и др. Эф 
фективные способы охлаж 
дения силовых полупровод
никовых приборов. (А. И.
Исакеев,
И, Г. Киселев,
В. В. Филатов.—Л .; Энергоиздат, 1982.— 137 с.
Нитрид кремния в элект
ронике. (Под. ред.
А . В,
Ржанова;
АН С С С Р СО.
Ин-т физики полупровод
ников. — Новосибирск; Н а 
ука, 1982.

В УМ О ВА Х науково °
технічного прогресу
темпи розвитку
науки,
їі роль і значення в гос
подарському будівницт
ві безперервно зростає.
Нині не можливо наз
вати таку дільницю , де
б молоді спеціалісти не
проявили себеЗараз в м істі в різних
галузях народного гос
подарства працює бли
зько десяти тисяч
м о
лодих спеціалістів.
Від
їх успіш ної роботи ба
гато в чому залежить

ємств
проводять опестемі партійної і комсо
мольської політосвіти
і
економічного навчання.
Надійними
засобами
ідейно - політичного ви
ховання м олодої науко
вої інженерно - техніч
ної інтелігенції, залучен
ня її *до самостійного
вивчення марксистсько ленінської тео р ії і роз
робки актуальних проб
лем суспільного розви
тку стали конкурси ро
біт і реф ератів по сус
пільних науках- Ш ироке
розповсюдження
отри
мали вони у ВПІ, ВМ \
ВДПІ. Тільки у першому
півріччі нинішнього ро
ку студентами та моло
дими спеціалістами пре
дставлено 32 роботи
Міський ком ітет ком
сомолу,
СМ У
ведуть
роботу по
залученню
молоді до участі в лек
ційно - пропагандистсь
кій діяльності.
Більше

рацію
«Впровадження»
Тільки в минулому році
її учасники ' — молоді
робітники,
інженери,
вчені
—
впровадили
1193
раціоналізаторсь
ких
пропозицій і роз
робки.
Авторські
свідоцтва
одержали
два патенти.
Д оля
економічного
еф екту від впровадж ен
ня рацпропозицій, і ви
находів, поданих м олод
дю, складає 40 процен
тів від загального ©ко
см ічного еф екту і скла
дає 1,5 мли, крб.
Такі
підприємства як
завод
імені
60-річчя Ж овтня,
«Термінал» впровадж у
ють 85 процентів пропо
зицій молодих новато
рів,
Суттєвим вкладом
в
прискорення
науковотехнічного прогресу ста
ли договори про
нау-

ЗАПОРУКА УСПІХУ
— ПОШУК
виконання планових за
едань, технічне переоз
броєння
підприємств
Заклик партії «працюва
ти кращ е,
працювати
ефективніш е,
подвоїти
потроїти наші зусилляЬ:
— став основним в д і
яльності молодих спеці
алістів міста,
У Вінниці створено і
працює три районних ра~
ди і сороі^чотири пер
винних
СМУ і С,
які
направляють діяльність
багатотисячного
загону
молодих спеціалістів.
Свою роботу міський
коааітєт
комсомолу, ра
да молодих
вчених
і
спеціалістів
націлюють
на дальш е підвищення
наукового і проф есіо
нального рівня науковотехнічної молоді,
фор
мування у неї високих
моральних якостей,
акI Х И Б Н О Ї ж иттєвої позиції.
Основне направлення
у виховній роботі — це
комплексний
підхід,
який забезпечує
тісну
єдність ідейно - політи
чного і морального ви
ховання.
Рада викори
стовує різноманітні
за
соби і методи ідеологіч
ного впливу, поєднує їх
з Vласовими та ін ди в і
дуальними формами ро
боти.
Тут
можна виділити
дза напрямки: заохочен
ня кожного
молодого
вченого спеціаліста
на
родного господарства до
активної
роботи
по
підвищенню рівня його
ідейно - теоретично'! під
готовки,
поглибленому
вивченню марксистськоленінської тео р ії, підви
щення суспільно - полі
тичної активності,
всеможливе
використання
теоретичних знань м ар
ксизму - ленінізм у
у
повсякденній
дослідній
діяльності м о ло ді.
В комсомольських ор
ганізаціях НДІ і КВ м і
ста за прикладом пар
тійних оргнізацій і
з
активною їх допомогою
склалася і розвивається
струнка система марк
систсько - ленінської ос
віти, яка охоплює
всі
групи молоді.
Більш е 80 процентів
молодих вчених і спеці
алістів навчаються в си-

500 молодих вчених
і
спеціалістів 'є членами
товариства «Знання». Ті
льки молодими вченими
і спеціалістами ВМІ про
читано 1981 — 1982 рр=
512 лекцій, В ВП! радою
молодих вчених і спе
ціалістів розроблена те
матика для читання ле
кцій
серед
школярів,
сільської
і робітничої
молоді.
Ідейно - виховна ро
бота С М У тісно
по
в'язана з підвищеннням
рівня проф есійної під
готовки і трудової' ак
тивності молодих спеці
алістів,
скороченням
строків
впровадження
результатів дослідж ень
і проектно - конструк
торських розробок
в
народне господарство,
в розвиток раціоналіза
торського і винахідниць
кого руху. Так, за 1981
— 82 рр.
було подано
більше 300
заявок на
винахідництва,
отрима
но 52 авторських
сві
доцтва, подано близько
п'яти тисяч раціоналі
заторських пропозицій.
Ефективною формою
розвитку творчого мис
лення, залучення моло
ді до раціоналізаторсь
кої і винахідницької ро
боти стала школа м о
лодих раціоналізаторів,
Вона створена на
базі
Будинку техніки НТТ
в
1981 році. Заняття
в
школі проводять ведучі
спеціалісти Вінницького
політехнічного інституту.
Основними
формами
ідейно - політичного ви
ховання науково - тех
нічної м олоді, що ви
користовується в прак
тичній роботі, є система
політичної і еко но м іч 
ної освіти, конкурси ро
біт по суспільно-політи
чній тематиці, теоретич
ні і науково » практичні
конф еренції, громадські
доручення,
лекційна
пропаганда,
діяльність
молодих
вчених і спе
ціалістів; пропагандистів
агітаторів,
пояітінф орматорів,
і
Ради молодих спеці
алістів багатьох підпри-

ково-технічну
спів
друж ність м іж
комсо
мольськими організаці
ями наукових установ і
підприємств
промисло
вості та сільського гос
подарства. Укладені до 
говори про науково-тех
нічну співдруж ність між
радами молодих вчених
ВПІ і КБІТа, ВПІ та за
водом
«Термінал»,
УкрН Д І
кормів і кол
госпами області.
Важливе м ісце в уд о 
сконаленні ф орм спіль
ної
роботи
молодих
представників
науки
і
виробництва
займають
громадські конструктор
ські бюро, ком плексні
творчі молодіж ні
ко
лективи
(КТМ К),
інші
творчі об'єднання моло
ді.
В місті
створено 62
молодіж них
творчих
об'єднання. 5 з них —
ОКБ,
5 — КТМК, 18
бригад
творчої
спів
друж ності.
Вирішуючи
суто
ви
робничі завдання, ком
плексні колективи
до 
помагають
молодим
вченим і
спеціалістам
виробляти організато р
ські навики, почуття то
вариськості і
колекти
візм у.
Вони допо/лагають кожній молодій лю~
ЛЮДИНІ повною м ір о ю
розкрити свої здібності.
Створення КТМК, ро
бота з НИМИ — це ни
ні першочергове завдан
ня м ісько ї Ради м оло
дих вчених і спеціаліс
тів.
Ш ироке
розповсю д
ження
отримали
кон
курси за звання «Кра
щий
молодий
спеціаліст»,
«Кращий раціо
налізатор», конкурс
на
кращий проект, д о сл ід 
ження, розробкуНадаючи важливе зна
чення всім цим направ
ленням роботи, міська
Рада
досягла
певних
успіхів у вихованні
в
молодих людей почуття
нового, передового, см і
ливості в науковому по
шуку, вміння
критично
оцінювати до сягнуте.

Редактор В. ВІТКОВСЬКИЙ
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ЗІГРІВАЄ ДРУЖБА

м іж н а ро д н и й

ДЕНЬ СТУДЕНТІВ

„...З МРІЄЮ ПРО МИР"
Ранок
сімнадцятого
листопада 1939 року ні
чим не віщував такого
кривавого фіналу — 9
студентів було розстрі
ляно, а поінад тисячу
двісті кинуто до конц
табору Заіксенхаузен: у
Чехослованчині
на той
час вже були гітлерівці.
Розправа над юнаками
та дівчатами, які повс
тали проти
окупантів,
для прогресивної молодісвіту стала поштовхом
до розгортання бороть
би з фашизмом, проти
всіх його виявів і форм.
Представники студентст
ва 18 країн, що чотири
десятиліття тому з ’їхались до Лондона, ого
лосили
17 листопада
Міжнародним днем сту
дентів. А в серпні 1946
року посланці 43 сту
дентських організацій з
39 країн заснували Між
народний союз студен
тів (МСС).
«Ми, студенти плане
ти...
вірні
прикладу
кращих із нас, павших
в боротьбі за волю, ви
ражаємо свою рішучі
сть побудувати кращий
світ з мрією про волю,
мир та прогрес і зай*
няти те місце в аван
гарді
молоді,яке так
часто належало в істо
рії: з цією метою сьо
годні засновуємо Між
народний союз студен
тів. Всього декілька ря
дів з преамбули Стату
ту МСС, але саме вони
стали альфою і омегою
всієї діяльності
Сою
зу. Щороку він прово
дить сотні найрізнома
нітніших акцій спрямо
ваних на втілення у жит
тя прав молоді на ос
віту, працю, права жи
ти під мирним небом.
У Міжнародному сту
дентському русі прово
дяться широкі і прин
ципові
дискусії
про
роль Союзу і його вне
сок у загальну бороть
бу за надійний мир та
дружбу народів, роз
рядку і роззброєння.
МСС
організовує ін
тернаціональні
будіве
льні загони, молодіжні
наукові конгреси, фес
тиваль і конкурси полі
тичної пісні, десанти для
боротьби з неписьмен
ністю у Нікарагуа, інших
країнах,
що розвива
ються.
Велику
увагу Союз
студентів
приділяє пи
танням
солідарності з
боротоьбою
народів
проти
колоніалізму,
сіонізму, расизму і апар

теїду різко осуджує по |
літику
транснаціональ |
них корпорацій, націле
ну на підрив економію,
країн Азії Африки тс
Латинської Америки.
ПОСИ ЛЬН У

Д О П О М О Г)

молодих країн у спра
ві зміцнення економіки;
надає і наш інститут. Три
роки тому він прийняв
у свої стіни
перших
іноіноземних
студентів.
У цьому учбовому роц.
7х контингент збільшив
ся на 79 чоловік. Зага
льне
число студ ен т
178 чоловік предстаївни
ків із сорока двох кра
їн світу. Через два ро
ки приступлять до прак
тичної
роботи
перш,
іноземці-випускники
і
дипломами
ВПІ,
від
їхнього політичного сві
тогляду залежатиме а«
торитет нашої країни
міжнародній арені. То
му і працюють наші пе
редові
спеціалісти на^.
розробками методично
літератури,
націлюю і і.
студентів
на
глибоке
вивчення марксистсько
ленінської теорії, Історь
партії і комсомолу, між
народного молодіжного
руху.
Заохочують де
суспільнокори єної прац»
Так, на обласному ту*
рі IX Всесоюзного кон
курсу студентських ро
біт дипломом
другого
ступеня
нагороджене
студентка Сьєра Мартінес Бласса. З інтере
сом проходять в інсти
туті
тематичні зєчори,
присвячені дням незалежкості країн, що роз
виваються.
їх готують
іноземні студенти з до
помогою активістів ху
дожньої самодіяльності
ВПІ.
Боротьба за мир, роз
рядку,
солідарність,
з народами, що борю
ться за національну не
залежність, проти реак
ційних режимів, стають
на захист демократич
них прав і свобод, про
ти расової дискриміна
ції І фишизму — Ц і;
ідеали об’єднують нас
з нашими зарубіжними
ровесниками,
об’єдну
ють
все прогресивне
студентство
Демократична вузівсь
ка молодь планети сво
єю діяльністю підтверд-?
жує
вірність
ідеалам
миру.
і
Л. КОНДРАТЮК, |
студентка групи ІПМ

-

79.

і

Радянські
студенти,
а
разом
з ними і іноземні
студенти, що навчаються в
Радянському Союзі, зокре
ма* у Вінницькому політех
нічному інституті, з ентузі
азмом
зустрічають своє
свято — Міжнародний день
студентів.
Ми, в'єтнамські
студенти, навчаємося в гру
пі ІПЕ-82. В нашій
групі
склалися взаємопочуття ін
тернаціональної
дружби.
Радянські студенти нам ба
гато допомагають у навчан
ні, підказують^ як краще

У ПРАЦІ ЗАВЗЯТІ
Травень 1982 року.-. Чер
говий пленум Центрального"
Комітету Комуністичної па
ртії Радянського
Союзу
прийняв Продовольчу про
грамуНаш загін «Політехнік»
працював у радгоспі села
Криштопівка
Іллінецького1
району. Все було: 1 перші
трудові труднощі після за'
нять. розчарування в не
виконанні планів перших
днів. Але не зважаючи на
все це, соціалістичі зобо
в’язання ми виконали з че
стю- Щоденні норми виробі
тку наші ланки виконували
на ПО—130 процентів. Осо
бливо ударною працею сту
денти
відзначили
День
Конституції, тоді план був

Б ОЙОВОЮ
програмою
діяльності комсомолу
стали вказівки XXVI з’їзду
КПРС сприяти формуванню
покоління людей політично
активних, знаючих справу,
люблячих працю і завжди
готових до оборони своєї
Батьківщини.
Комітети комсомолу нап
равляють свої зусилля на
те, щоб створити в кожній
комсомольській організації
живу творчу
атмосферу,
щоб комсомольські роки
були для кожного часом
духовного злету, повноцін
ного життя.
Усім відомо, що основне
завдання студента — добре
навчатися. Висока успіш
ність — головний підсумок
роботи студентської моло
ді за формування у комсо
мольців високої
ідейної
впевненості.
У цих напрямах група до
сягла хороших результатів.
Правда, в зимову сесію ми
попрацювали не дуже доб
ре. Середній бал становив
лише 4,17. Результати скла
дання весняних екзаменів
значно вищі,
їх середній
бал — 4,47.
Добре пройшла вироб
нича практика. Всі студен
ти повернулися
з неї з
оцінками «відмінно». Сту
денти працювали на робо
чих місцях, проводили політінформації, читали лек

спланувати вільний час.
Нашій країні зараз по
трібні
хороші спеціалісти,
тому наш уряд послав нас
у Радянський Союз вчити
ся, щоб оволодіти технічни
ми знаннями, а повернув
шись на батьківщину, вже
самим навчати
молодих
співвітчизників. Кожен
з
нас розуміє, що для того,
щоб вчити інших, потрібно
передусім самому зразко
во вчитися. Цьому правилу
ми вірні завжди.
Хоанг НЮК ВАН.

виконаний на 190 процентівЦим студенти ще раз зас
відчують своє
стремління
до праці. Праця на благо
людини, в ім’я людини —■
ось голові критерії, якими
керуються студенти нашого
інституту. Хотілося б від
мітити таких студентів, як
Г- Кимачук, П. Вершигора,
А- Поліщук, І. Бондар.
Велику увагу у виховній і
суспільно-політичній роботі
нам подали
викладач бригадир Л. І- Цвєтков та
комісар загону А- О- Пермінов.
29 жовтня, День народ
ження комсомолу, ми також
відзначили ударною працею.
Святкова дискотека,
яка
відбулася
після робочого
дня, вселила натхнення н*
ові трудові подвиги.

Ще кілька років тому в інституті говорили:
будуть збудовані гуртожитки, їдальня, учбові
корпуси, житлові будинки, інші споруди. Зараз
вже можна підвести деякі підсумки*
За останні роки споруджено три дев’ятиповер
хових гуртожитки, з введенням в цьому
році
ще одного житлового корпусу студенти будуть
повністю забезпечені житлом. Закінчується про
ектування житлового будинку, в якому зможуть
проживати сімейні студенти та аспіранти*
В 1983 році розпочнеться спорудження тре
тього житлового будинку з введенням першої
черги його на 72 квартири в 1984 році.
Тільки завдяки батьківському піклуванню Ко
муністичної партії нашої держави можливі такі
величні успіхи у створенні прекрасних умов для
життя і праці. Побудована в 1981 році їдальня
на 530 місць стає дедалі кращою: з’являються
інтер’єри, налагоджується прогресивна форма
обслуговування, озеленюється навколишня тери
торія*
і
На фото: спорудження нових корпусів інсти
туту*
Фото О. Суворова*

Т* ПИЛИПЧУК,
комсорг першого курсу
ІБФ.

ЗАВЖДИ ПОПЕРЕДУ
ції. А такі товариші,
як
Г. Будькевич, і Л. Нестереня брали участь у спорти
вних змаганнях, присвяче
них Дню бігуна. Вони ви
ступали за свій відділ.
Студенти групи 2ЕОМ за
вжди беруть активну участь
в науково - дослідній ро
боті. Ось приклад. Студе
нти Дмитро Стахов і Віра
Гусєва читали доповіді на
науково - технічній конфе
ренції. Доповідь Д. Стахова відзначена на облас
ній конференції грамотою,
як одна із кращих.
Минулий Ленінський за
лік в групі пройшов на ви
сокому ідейно - політично
му рівні. Переможцями в
соціалістичному
змаганні
між студентами були визна
ні І. Березовська, Ю. Кондратенко, Н. Заїка, Г. Дригіна.
Студенти докладуть
всіх зусиль, щоб теперіш
ній Ленінський залік прой
шов ще успішніше. В групі
постійно проводяться Ле
нінські уроки, політінформації, уроки мужності.
На
одних з
комсомольських
зборів група 2ЕОМ-79 цід-

писала лист протесту «Не
дамо підірвати мир» і свої
двадцять шість підписів
послала в штаб-квартиру
НАТО в Брюсель.
Проводиться також ро
бота по антирелігійній про
паганді. Маємо вже свого
інструктора по атеїзму Та
мару Дробан.
Завдяки добре налагод
женій роботі політмасового
сектора успішно проведена
передплата на громадськополітичну літературу.
Дружно, з ентузіазмом
ми виходимо на суботники,
які для нас стають справж
нім святом праці.
Саме
дружіба, взаєморозуміння,
атмосфера товаристськості
сприяла тим хорошим ре
зультатам, яких ми досягли
в колгоспі. Час, проведе
ний там,
запам’ятається
всім як сама
романтична
пора студентських років.
Та не тільки добре пра
цювали студенти.
Вміли
вони й змістовно відпочива
ти.

6 у нас люди і в худож
ній самодіяльності інститу
ту. Іра
Лучко четвертий
рік виступає в ансамблі на
родного танцю.
Люблять і в групі 2ЕОМ79 спорт. Більшість.
сту
дентів — значкісти ГПО.
Вони активно виступають
на спортивних змаганнях,
особливо команда по бігу
наших дівчат, яка зайняла
четверте місце.
І хоч наша група скла
дається майже із «слабкої
половини», все ж багато
є і членів ДНД. За минулий
рік студентами було затри
мано шість правопорушни
ків порядку.
При цьому
особливо добре попрацюва
ли Г. Будькевич, О. Толкачова. Вони не один раз
приходили з
чергування
ДНД із затриманими по
рушниками.
В нинішньому році весь
радянський народ урочисто
відзначає 60-річчя утворен
ня Союзу Радянських Соціалістиних Республік. Гру
па 2ЕОМ-79 докладе всіх
зусиль, щоб цю знаменну
подію відзначити відмінни
ми успіхами у навчанні.
А.

МЕКЕКЕЧКО,

комсорг групи 2ЕОМ-79.

ВИПРАВДАТИ ДОВІР'Я
Спортивний клуб Вінницького політехнічного
інституту виконав соціалістичні
зобов'язання,
ідно зустрів 65-у річницю Великої Жовтневої со=
ціалістичної революції, гідно готується зустріти
60-річчя утворення Союзу Радянських Соціаліс
тичних Республік і 25-річчя утворення ДСТ «Бу
ревісник».
За десять мсяців 1982 року, другого року XI
п’ятирічки достроково виконано річний план
розвитку в інституті фізичної культури та спорту.
Підготовлено:
1. Майстрів спорту СРСР — 7 при плані 22- Кандидатів в майстри
спорту СРСР —
37 при плані 25.
3- Спортсменів-першорозрядників — 109 при
плані 107.
4- Спортсменів масових розрядів — 2650 при
плані 2131*
5- Громадських ' інструкторів і суддів)
по
споррту — 4675.
Дальша
робота по
розвитку оздоровчої,
фізкультурно - масової і спортивної роботи се
ред сту/.ентів, викладачів і співробітників триває*
Двадцять гітого черв
ня 1982 року президія
Української республікан
ської Ради студентсько
го ДСТ
«Буревісник»
обговорили
питання
«Про
організаторську
роботу Вінницької об
ласної ради ДСТ «Бу*
ревісник» по виконанню
постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів СРСР
«Про дальше піднесення
масовості фізичної куль
тури і спорту». Заслу
хавши
і обговоривши
доповідь голови облради
І. Т. Гриба, президія
УКРради відзначила де
яке
покращення
ма
сової
фізкультурної і
оздоровчої роботи в в у 
зах
міста. Одночасно
президія піддала різкій
критиці
недоліки, які
мали місце в роботі.
Президія в основному
схвалила фізкультурномасову роботу політех
нічного інституту і зап
ропонувала керівництву
педагогічного і медич
ного інститутів вивчи
ти багаторічний досвід
організації і проведення
занять з фізичного ви
ховання студентів ВПІ
на відкритому повітрі і
впровадити його в прак
тику роботи всіх вузів .
Звичайно, приємно, ко
ли хвалять наш вуз, про
те до цього
потрібно
відноситься
обережно,
Адже зроблено нами ще
досить мало, попереду
ряд невирішених проб
лем.
Нас справедливо кри
тикують за погану робо
ту по вищій спортивній
майстерності. У нас є
чемпіони і призери Укра
їни, чемпіони і призери
ЦР ДСТ «Буревісник»
В. Ляндебурська, І. Гвінадзе, М. Мадебадзе, К .
Аліжанов, М. Буцхрікі-

дзе та інші. Але, на жаль,
їх дуже мало. А ось
про збірні команди краї
ни, учасників
першостей світу і Олімпійських

ігор ми тількимріємо. В
нашому колективі ще не
підготовлено
жодного
майстра спорту міжна
родного класу.
Нашим
ведучим тренерам П. Т.
Зебеліну, О. Н. Потаповой, В. Л. Олійнику
цей пробіл потрібно вип
равити найближчим ча
сом.
В нас погана матері
ально-спортивна
база.
Уряд України дозволив
нам
спортивне будів
ництво. Зараз вже ве
дуться проектні робо
ти. А ле крім планового
будівництва,
методом
самодіяльного будівницт
ва ми повинні побуду
вати роздягалки та ду
шові при стадіоні, стеж
ку «здоров'я», ряд ін - ,
ших спортивних майдан
чиків. Комуністична пар-\
тія та радянський уряд,
поклавши на
фізичну
культуру і спорт важ
ливі функції державно
го значення — зміцнен
ня здоров'я радянських
людей, підвищення про
дуктивності
праці та
оборонного
потенціалу
країни,
—
поставили
завдання:
перетворити
масовий
фізкультурний
рух в нашій країні у

«ФО ТО В ІК Н О

всенародну справу.
Це значить, не лише
виконувати ранкову гім
настику, але залучати
до неї своїх знайомих і
товаришів, не тільки від
відувати 1,5-2 годинні за
няття, але й навчатися
додатково,
самостійно.
Протягом року потрібно
взяти участь не менш
як у 18-20 стартах, а
інститут закінчити значкістом комплексу ГПО
і мати не менше двох
спортивних розрядів, з
них — один із оборон
но-технічного виду спор
ту. Потрібно не просто
бути першим у спорті,
але й вести за~ собою
своїх товаришів.
Нам всім приємно і
радісно, що за підсум
ками
фізкультурно-ма
сової роботи у 1981 р.
центральна і Українсь
ка Ради студентського
ДС Т нагородили Він
ницький
політехнічний

інститут перехідним Чер
воним Прапором. Але
те, що було зроблено в
минулому році — мало
для нинішнього дня. На
ші показники повторять
і покращать десятки в у
зів республіки і країни.
Сьогодні потрібно зро
бити набагато більше,
ніж було зроблено вчо
ра. А це залежить від
нас — студентів, виклачів і співробітників. Ми
всі любимо наш рідний
інститут. То ж давайте
прикладемо
всі сили,
щоб він твердо зали
шався спортивним флаг- \
маном вузів України.

О. МРИЩУК,
голова спортклубу.

Спортивну базу—
своїми руками
Давно, до нашого прихо
ду в інститут, в
нашому
колективі зародилась чудо
ва традиція — «Спортивну
базу — своїми
руками».
Руками студентів!|; побудо
вано стадіон, чудовий спо
ртивно - оздоровчий
табір-, два спортзали,, з де
сяток спортивних 'майдан
чиків;, обладнано стрілець
кий тир, майданчики для
стрільби із лука та інші
спортивні споруди. А от з
ршдягалками і 4УШ0В^ми
у нас погано. При спортза
лах побудовані роздягалки
площею ЗО—40 кв. м., на
стадірні роздягалки літньо
го типу на 40—50 душ і при
лижній базі — ще на 30—
40. Вчора цього було до
статньо, а оіт
сьогодні?
Зранку До вечора на ста
діоні, в спортивних залах
і на спортивних майданчи
ках кипить бурхливе жит
тя. Так от навіть переодяг
нутися), не
кажучи вже
про те, щоб прийняти -душ,
у нас дуже важко.
Наш
інститут готує будівельни
ків, механіків, енергетиків,
радистів, практично спеці
алістів всіх професій. На
ші студентські будівельні

НАШ «ОЛІМП»
чемпіона Кореба із Ел
лади.
Свою перемогу
він одержав на стадіоні
біля
підніжжя
тори
Олімп. «Олімпом» назва
ли і
наш спортивний
клуб. Якщо історія Олі
мпійських ігор нараховує
тисячоліття, то історія
нашого спортивного клу
бу тільки починається.
П’ятнадцять років то
му у Вінницькому філі
алі Київського політех
нічного “ інституту "з’яви
лись перші викладачі фі
зичного виховання. Саме
в 1967 році вперше взя
ли
участь в першості
облради з гандболу.
В 1968 році з’явився
заклик «Спортивну базу
—- своїми руками». Бу

тившій табір, і спортивні
майданчики, і тир, лиж
на база та інше
З кожним роком му
жнів філіал, збільшува
лась кількість студентів,
прийшли нові викладачі.
На очах у
вінничан
нежданно для інших з’я 
вився спортивний колек
тив, ЯКИЙ не тільки бо
ровся, але й перемагав
знаменитих
суперників.
Тепер уже ніхто не по
яснював перемоги полі
техніків
випадковістю.
Перемоги вихованців П.
П. Забеліна, І. П. Ру
дого, В. Є. Ходирева,
Н. І. Петренка, Л. А.
Берестова, О. М. Потапової, М. П. Орла стали
закономірністю.

дівельні роботи очолили
викладачі кафедри фізвиховання. Я. І. Кулик
став начальником буді
вництва, А. Н. Змієвський і А. М. Березов —
інженерами, інші посади
виконробів і змінних май
стрів поділили В. П. Павлов, В. Ф. Ковальський,
Ю. А. Шевченко, В. І
Олійник, В. Я. Сокоринська, Л. В. Сатайкіна та інші. Важко було
повірити, що на «голо
му» ентузіазмі з’явиться
спортивна база. І все ж.
всупереч скептикам, з’я=
вились і стадіон стан
дартних розмірів і спор-

Улюбленим
студент
ським змаганням в на
шій країні став традиці
йний меморіал Героя Р а
дянського Союзу комсо
молки - підпільниці Лялі
Ратушної
Поряд
з
високими
спортивними досягнення
ми меморіал символізує
дружбу народів нашої
країни, патріотизм і про
летарський інтернаціона
лізм.
Ми повноправно пиша
ємося успіхами О. Сорокалета, І. Риліщинського,
С. Поблоцького,
які грають зараз у екяа-

Історія зберігша ім я
перш ою

,о л і м п і й с ь к о г о

загони добре попрацювали
у третьому трудовому се
местрі. Свідченням цього—
перехідний Червоний Пра
пор
Вінницького обкому
ЛКСМУ
Тому звертаємося до
всіх викладачів, співробіт
ників і студентів — дава
йте побудуємо/ роздягалки!
душові** і підсобні примі
щення своїми силами. Да
вайте створимо штаб (бу
дівництва, оголосимо
це
будівництво КОМСОМОЛЬСЬ-'
ким, складемо твердий гра
фік робіт, відпрацюємо ко
жен по 5—6 днів і до осе
ні побудуємо просторі ро
здягалки, душові і підсоб
ні приміщення.
Це дасть змогу значно
розширити і
покращити
оздоровчу роботу в інсти
туті, . виконати постанову
ЦК КПРС і Ради Мініст
рів СРСР
«Про дальше
піднесення масовості фізи
чної культури і спорту».
В. ЛЯНДЕБУРСЬКА,
майстер' спорту, ком
сорг В курсу ФЛОТ,
Ленінський стипендіат,
О. ГОЛУБЄВ,
кандидат в майстри спо
рту* студент 4 курсу
РТФ,
В. БЄЛАШ,
студент 4 курсу РТФ.

ді Одеського політехніка.
Чемпіонами нашої респу
бліки і Центральної Р а
ди ДСТ
«Буревісник»
А. Пастухом,
Дупляком. В. Бабіним, Л. Сатайкіною, В. Значковською,
К.
Порнцьким,
С. Хахалімою, В Лян*
дебурською, М, Мадеба
дзе та іншими.
Друга команда нашого спортивного
клубу:
борці
вільного стилю,
самбісти і дзюдисти, бо
ксери, баскетболісти, во
лейболісти, гандболісти,
багатоборці ГПО та ле
гкоатлети стали чемпіо
нами облради.
55 майстрів спорту
СРСР. 207 кандидатів у
майстри спорту,
1057
майстрів - розрядників,
більше 18 тисяч спорт
сменів масових розрядів,
14 тисяч значкістів ГПО
підготовлено в цашому
інституті.
135 кубків, 181 вим
пел, більше 700 грамот
і дипломів вручено спо
ртивному
клубу
на
змаганнях різних рангів.
Двічі
ставав
наш
спортклуб «Олімп» пере
можцем' соціалістичного
змагання на кращу по
становку фізкультурномасової
роботи і наго
роджувався перехідним
Червоним Прапором ЦР
ДСТ «Буревісник», сім
разів наш колектив от
римував перехідний Че
рвоний Прапор Україн
ської ради.
З часу виходу в світ
Постанови ЦК КПРС і
Ради Міністрів
СРСР
«Про дальше піднесення
масовості фізичної куль
тури і спорту»
минув
рік. Він був серйозним
екзаменом,
перевіркою
наших пошуків, почи
нань і звершень в спор
ті. Для успішного вико
нання Постанови необхі
дно максимально мобілі
зувати творчі сили всіх
студентів, викладачів і
співробітників нашого ін
ституту.
І. ГОРІН,
студент 4 курсу РТФ.

Ф О Т О В ІК Н О

За мир на Зем лі
Я — кубинка. Навчаюся
зарає у Вінницькому політепхнічному інституті. Мені
давно хотілося познайомити
ся з Радянським Союзом, з
країною, яка подала
нам
велику допомогу у важкі
дні «карибського крвзису»,
Вона і зараз допомагає нам
в будівництві соціалізму.
Радянський народ допома
гає багатьом
країнам, що
розвиваються, надсилає ме
дикаменти тим кому вони
потрібні. І все це робиться
добровільно з побажанням
покращити становище в цих
країнах (не дивлячись на
систему — соціалістичну чи

Підвищувати рівень
вимогливості
ІЗ ЗВІТНИХ ЗБОРІВ ПРО РОБОТУ ПАРТІЙНОЇ О РАНІЗАЦІЇ
ІНСТИТУТУ
Про досягнення
колек
тиву інституту можна ска
зати однією фразою:
вуз
працює успішно і виконує
своє основне завдання —
цідіготовку висококваліфМ
кованих спеціалістів
для
народного
господарства.
Про це свідчать ряд показиків: план випуску спеці
алістів систематично пере
виконується. В 1982 році він
досяг 102,7 процента.
В
порівнянні з минулими ро
ками, цьогорічні випускни
ки отримали більше дип
ломів з відзнакою — 131
чоловік.
87,5
процентів
нинішнього року захистили
дипломи з оцінкою
«від
мінно» і «добре». Кращих
показників по
навчальній
роботі добився енергетич
ний факультет, серед ка
федр — АІІТ, ПЦБ, КІПРА,
АСУ,
ЕППГ і
сільського
господарства, історії КПРС
та охорони праці. Всі
ці
підрозділи очолюють кому
ністи.
За підсумками конкурсу
на кращого лектора
ВПІ
переможцями
1981— 1982
навчального
року
стали
Ю. С. Данилюк — доцент
кафедри АСУ, В. І. Клочко — доцент кафедри ви
щої математики, М. І. Радомисельський —
доцент
кафедри
політекон о м і ї,
О. Д. Чернишов — доктор
фізико-математичних наук,
доцент кафедри теоретич
ної механіки.
Проведений аналіз нав
чально-методичної роботи
показав, щр організаційнополітична робота цього нанапрямку в основному вико
нується успішно.
Однак,
такі
позитивні
висновки не можуть замов
чати ряд недоліків і упу
щень, які допустили партком, ректорат, факультети
і кафедри в організації і
управлінні навчальною і ме
тодичною роботою. Пря
мим наслідком цих недоро
бок є те, що уже другий
рік підряд знижується якіс
ний показник
успішності.
Так за 1981 — 1982 навча
льний рік опущено знижен
ня абсолютної
успішності
на 1,8 процента.
На ряді випускних кафедр
знизилась кількість реаль
них дипломних проектів і
проектів, які
виконуються
з застосуванням ЕОМ. Це
кафедри ЕС і ЕСС, МРС, і
ААХ, ТСП і СК, РТУ і ТОР.
Очолюють ці кафедри ко
муністи В. М. Кутін, Ю. Я.

Комісаренко, В. М. Ребедайло, О. Ф . Пономарчук,
Б. Л. Рудницький, В. Я. Суп’ян, серед яких є
член
парткому, секретар
партбюро і члени
партійних
бюро
факультетів.
Які ж причини відміче
них недоліків?
По-перше,
слід більш уважно задума
тися над таким статистич
ним показником, як
про
пуски занять студентами без
поважних причин. Ось фак
ти. Лише в минулому нав
чальному році студентами
пропущено без поважних
причин близько сорока ти
сяч навчальних годин, за
фіксовано 10 запізнень ви
кладачів на заняття. Серед
них було і три комуністи.
Це В. М. Студенікін Б. Я.
Даниленко та М. М. Ільчук*

На 22 викладачів накладено
адміністративні стягнення і,
головним чином, за різно
манітні порушення навча
льного процесу.
Ці та ряд інших фактів
наближають до висновку,
що однією з головних при
чин відмічених недоліків є
зниження рівня
навчаль
ної і виховної роботи ряду
кафедр, послаблення орга
нізуючої і управляючої ро
лі деканатів,
навчального
відділу.
Ряд інших досить важли
вих питань, які
висуває
життя, вимагають неослаб
ної уваги спеціалістів. Тому
необхідно розглянути
ці
питання окремо на одних із
партійних (зборів 'факуль
тетів.
За звітний рік досягнуто
значні успіхи в
розвитку
науково-дослідницької ро
боти. Основні її показники
виконані
і перевико
нані. Так, обсяг господарсь
ко-договірної тематики зріс
у 1982 році до 6,7
млн.
карбованців, при
зобов’я
занні
6,4 млн. карбован
ців.
Найбільший обсяг науко
вих досліджень виконуєть
ся кафедрами АІІТ,
АСУ,
КіПРА.
ОТ,
ЕП,
МРС.
Очолюють
їх
комуністи
в. Т. Маліков, І. в. Кузьмін,
Н. В. Коваленко, А. П. Стахов, В. С. Осадчук, Ю. Я.
Комісаренко і. А.
Немировський.
Нижче своїх
можливо
стей працює сьогодні
в
науці ІБФ. Не повною мі
рою використовують потен
ціал своїх учених на енер
гетичному факультеті,
є
резерви збільшення обсягу

у машинобудівного та ра дять 14 методичних розро
діотехнічного факультетів. бки.
За останні роки значно
Тепер завдання полягає в
зріс авторитет і популяр- тому, щоб ця праця була
нісь ВПІ. В 1981 році при впроваджена в усіх дисцип
суджена Державна премія
УРСР ректору
інституту лінах. ініціативу в цьому пи
І. В. Кузьміну, Республікан танні повинні проявити коська премія Мінвузу УРСР• муністи факультетів, кафедр.
професору О. С. Стахову. ВІ Методичну допомогу повин
1981—82 рр. на базі нашого ні подати кафедри суспільінституту проведено 16 все■ них наук, а керівництво цим
союзних і республіканських процесом очолить навчальконференцій, нарад, і т. п.,' но-методична рада і лабо
на яких вчені представили
раторія методики навчаль
64 доповіді і наукових по ного процесу.
відомлень.
Одну з основних функцій
Зросла кількість публіка• ідейно-політичного вихованцій в центральних виданнях,
одержано
80 авторських^! ня вихователів, тобто викла* дачів і співробітників, покла
свідоцтв і 10
патентів на
дено на систему партійного
винаходи.
Але в підготовці науково- навчання, економічної освінапедагогічних кадрів вищоїі ти, комсомольського
кваліфікації с й наявні не. вчання і навчання у вечірдоліки. Недовиконаний плані ньому університеті
маркпідготовки докторів
наук,, сизму^ленінізму. Тут зуміли
велику інертність проявля забезпечити високий рівень
ють випускники аспіранту* проведення занять, семінари 1980 року Орлович і1 рів при хорошій активності
Сергачов (кафедра ОТ), Ря слухачів. Організовано про
бий (кафедра ТСП), Родінйшло формування мережі
ков (кафедра ТОЇ), Полатай
партійної
освіти та
шкіл
(кафедра фізики).
економічних
знань
в
ниніш
Настав час науковій час
тині провести атестацію на ньому році. В цьому велика
уково-технічних кадрів і ви. заслуга комуніста Р. Ю. Кизначити перспективність на. геля та його помічників !. Т.
Стукалова та П. В. Чалюка.
укової роботи.
Однак, як показує контВиховання нової людиниі
— не лише важлива мета,, роль навчального процесу,
але й непримінна умова в! слабка ідейна спрямованість
комуністичному будівництві.■ лекцій ще зустрічається
в
Якщо проаналізувати ідео
деяких викладачів, а також
логічну роботу
інституту,
виконану по кожному з її| і в окремих завідуючих ка
федрами.
направлень, то в цілому мо
Партійні збори інституту
жна навести достатню кіль постановили, що важливим
кість міроприємств, багато з1 завданням парткому, партій
яких проведено на високо них бюро факультетів є даму рівні і, звичайно, дали1 льше посилення контролю
позитивний ефект.
за своєчасним виконанням
Так, в інституті з ініціати міроприємств по гідній зуст
ви і під керівництвом І. В. річі 60-річчя утворення ор
Кузьміна при безпосередній
участі кафедр суспільних на ганізацій і груп по виконан
ук уже на протязі багатьох ню рішень XXVI з ’їзду ЦК
років ведеться робота по КПРС і XXVI з ’їзду ЦК Ком
України, пленумів
покращанню ідейної спря партії
мованості викладання зага ЦК КПРС, направляючи всю
льно-наукових, загально-ін роботу на підвищення яко
женерних та профілюючих сті підготовки спеціалістів
дисциплін.
В нинішньому для народного господарст
році
видана
колективна ва, підвищення науково-те
праця кафедри марксистсь хнічного потенціалу країни.
Збори пройшли на високо
ко-ленінської філософії «Політико-виховна і діалектич му організаційному і полі
тичному рівні при високій
но-матеріалістична спрямо активності комуністів.
ваність викладання профілю
В роботі партійних зборів
ючих і загально-наукових взяв участь і виступив пер
дисциплін в політехнічному ший секретар Ленінського
інституті». Складається во райкому Компартії України
на з трьох частин, в які вхо В, Іг Левкович.

капіталістичну). Ось тому я
гаряче підтримую позиції
радянської держави в то
му, що вона не
застосує
першою ядерну зброю.
Імперіалістична
система
створює брехню' про соціа
лізм і собливо про РадяН’
еький Союз. Але правда зав
жди переможе. Тому, що всі
прогресивні сили знають цю
країну, як
надійну опору
народів в боротьбі за мир,
незалежність і соціальний
прогрес.
С ’єра Б Л А С С А ,
студентка третього курсу
В П І.

АКТИВНІ МЕТОДИ
НАВЧАННЯ
ПРО Д О СВІД ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ ПО
ДИСЦИПЛІНАХ
«ОХОРОНА ПРАЦІ»' ТА
«ОХОРОНА
Н А В КО Л И Ш Н ЬО СЕРЕДОВИЩ А».

Охорона пращі — нау
ка, в якій розроблені і
р О'Зр Об Л’ЯЮ ться ін ж єн ер ні
рішення, що дозволяють
попередити нещасні ви
падки і професійні за
хворювання. Отже, охо
рона праці є науковою
соціально - технічною ди
сципліною, яка вивчає те
оретичні
та практичні
питання
безпеки і не
шкідливості праці, попе
редження
виробничого
травматизму,
професіо
нальних
захворювань і
отруєнь, аварій, пожеж і
вибухів.
Важливе значення при
вивченні
дисципліни
«Охорона
п р а ц і »
практичного використан
ня теоретичного матеріа
лу, навчання
студентів
безпечним прийомам пра
ці.
Викладацьким колекти
вом кафедри
охорони
праці в
минулому на
вчальному році підготов
лена відповідна навчаль
но-методична документа
ція з урахуванням вико
ристання елементів про
блемного навчання, діло
вих ігор і сучасних ме
тодик.
Починаючи з 1981—82
навчального року, засто
совується
ділова ігра
«Розслідування і аналіз
нещасних випадків на ви:
робництіві». Гра розрахо
вана на дві години і імі
тує рішення студентами
практичних
завдань по
охороні праці, які взяті
з реальних
виробничих
умов.
Вихідні (вхідні
дані взяггі на підприємст
вах Вінниччини із фак
тичних аварійних ситуа
цій та нещасних випад
ків, які мали місце. При
цьому студенти викону
ють функції відповідаль
них осіб різних категорій
і рангів.
Дифереяційна
оцінка знань і практич
ний дій студентів — уча
сників гри дозволяє ви
значити сумарну оцінку
(в балах) бригади і пере
можця гри. Д ля реаліза
ції поставленого завдан
ня студентам необхідно
показати не лише теоре
тичний
матеріал, а й
уміння орієнтуватися у
відповідних виробничих
ситуаціях, виносити оп
тимальні рішення згідно
присвоєно грі функціо
нального обов’язку бри
гадира, виконроба, май
стра, енергетика і т. д.
Все це підвищує про
фесійний рівень майбут
ніх командирів виробни
цтва в галузі
охорон

праці, їх зацікавленість
по дальшому удоскона
ленню своїх знань та до
свіду, про що кажуть
відгуки більшості студен
тів — учасників гри.
Окрім того, це допома
гає також
раніше на
вчити студентів оформ
ляти спеціальну докумен
тацію по охороні праці
В да*шй час готується
впровадження в навчаль
ний процес іншої ділової
гри по дисципліні «охо
рона праці» — надання
першої допомоги. Ця гра
допомагає студентам на
вчитися практичним налим першу (до лікарняну
викам
надати потерлідоп смогу на базі викори
стання діючого макетутренажера
та ручного
апарату штучного дихан
ня. Така гра має також
не менш важливе практи
чне значення для підви
щення рівня професіона
льної підготовки спеціа
лістів.
Застосування елемен
тів проблемного навчан
ня в окреми лекціях по
курсах «Охорона праці»
та «Охорона навколиш
нього середовища» дасть
змогу активізувати на
вчальний процес, запов
нити його
виробничим
змістом, практичними ме
тодами і рекомендаціями
для студентів, а також
правильно і оперативно
вирішувати ті
чи інші
завдання на виробницт
ві.
Використання трьох су
часних методик для ви
рішення спеціальних, пи
тань при розробці розді
лу «Охорона
праці» в
дипломних проектах та
кож допомагає студен
там скоріше засвоїти де
які практичні методи в
ділянці охорони праці.
Однак колектив кафед
ри вважає, що досягнуті
успіхи в застосуванні ак
тивних методів навчання
по дисциплінах «О хоро
на праці» та «Охорона
навколишнього середови
ща» — це лише початок
становлення цього проце
су. Даїльнішими першо
черговими завданнями є:
продовження роботи по
вдосконаленню
ділових
ігор, постановка ділових
ігор в згаданому курсі,
більш ширше.застосуван
ня його в інших дисци
плінах.
В. К О Б Е В Н И К ,
завідуючий кафедрою
охорони праці, до
цент.

НАВЧАННЮ — ВИСОКУ ЕФЕКТИВНІСТЬ

ПРОБЛЕМА В ПРОБЛЕМНОСТІ
Ще в древності філосо
фи міркували про те,
як
вчити
людину
пізнавати
світ. Деякі з них прийшли
до висновку,
що людина
— це не «ящик», в який
потрібно постійно вкладати
певну суму знань.
Дати
змогу самій людині
шу
кати їх — ось вірний шлях
у розвитку особи.
8 XIX столітті відомий ні
мецький вчений — педагог
А. Дстервег писав:
«По
ганий учитель подає
іс
тину,
хороший навчає її
знаходити».
Чи не
відгукнуться ці
слова до
потреб сучас
ної методики навчання?
Коротко кажучи,
проб
лема в своїй простій фор
мі починається
з питан
ня. Хоча перед ним /ле
жить довгий шлях роботи
як викладача, так і сту

дента. Це окреме питання.
Давайте візьмемо
най
простіше,
Для створення
ситуації
проблемності в
навчанні
необхідно
знати матеріал,
бути готовим
до
нього
самому
викладачеві.
Це
перша сторона медалі. В
допомозі
можуть
стати
книги по
психології нав
чання.
І
хоча
основ
ну
роль в
навчальному
процесі
грає
викладач,
аудиторія слухачів-важливіше єдиного цілого.
Якщо під час
семінар
ських
занять застосуван
ня методів
проблемного
навчання дається
легше
(я маю на увазі предмети
суспільних
дисциплін), то
на лекції з ’являється
ус
кладнення.
Відомо, що в
процес
вирішення проблем входять

ЩО ЗНАЧИТЬ ХВИЛИНА...
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Продуктивність робо
чого часу залежить від
того, з яким настроєм
людина
прийшла
на
роботу. Якщо вона дов
го чекала транспорту,
добиралася до місця ро
боти в
переповненому
автобусі, то її продук
тивність
на
початку
роботи, безперечно, зни
жується.'' Не можна залишати без уваги і кри
тичної оцінки ні одно
го випадку необгрунто
ваного відлучення пра
цівників
і службовців
від виконання
прямих
виробничих зобов’язань.
Саме про
раціональ
не використання кожної
робочої хвилини йшло
ся
на
профспілкових
зборах кафедри
теоре
тичної механіки.
В ід 
мічалося, що робота ка
федри
багато в чому
залежить від її
спів
робітників,
а та к о ж
служб інституту.
Прекрасно вміє еко
номити час Ф. І. Щербацький. Саме
з цьо
го чоловіка
потрібно
брати приклад.
Були
випадки, коли співро
бітники ,0. Д . Чернищов, В. Д . Мартишок
не
раціонально використовув>али свій робо
чий час. їм неможливо
було доручити ні однієї
важилвої справи на ка
федрі. Так, О. Д . Чернишов
торішньої осе
ні підготував екзамена
ційні білети і
задачі,
а також робочі
плани
пізніше всіх допустимих
строків, нарушаючи при
цьому накази
ректора.
Після
чергових порфспілкових
зборів,
де
критично була
оцінена
розхлябаність цього ви
кладача,
Олександра
Даниловича
ніби хто
підмінив.
Зараз
він
чесно
і ^добросовісно
відноситься до
своєї
справи,
надіть подає
приклад іншим.
Продуктивність праці
багато
в чому зале-,
жить і від
мікроклі
мату в колективі. *На
кафедрі теоретичної ме
ханіки він поки що за
довільний. Щ об його по
кращити, багато викла
дачів вносили різні про

позиції. Так Л . О. Пащенко сказала, що для
покращення втрати ро
бочого часу необхідно
виділити один день для
проведення всіх вироб
ничих зборів і нарад.
В. М . Говоров звер
нув увагу на невико
нання
деякими співро
бітниками кафедри пла
нових робіт.
А.
Гель наголо
сила на тому, що необ
хідно більш екурпульозно
планувати
роботу
кафедри і М С Ф . Адж е
в даний час багато на
рікань з боку співробіт
ників і студентів на ро
боту М С Ф .
Завідуючий кафедрою
теоретичної
механіки
О . В. Ємельянов: під
креслив, що дуже добре
відбулася відверта при
нципова розмова
про
недоліки,
які допускає
кафедра, намічені шля
хи
покращення робо
ти. Він додав, що для
нормальної
роботи не
обхідна міцна трудова
дисципліна
всіх спів
робітників
кафедри,
факультету,
інституту,
Адже
виконувати
в
стрюк {доручену справу
— це значить
звільни
ти від втрат
робочого
часу багатьох людей.
Не можна
миритися
також з роботою наших
буфетів. Часто-густо во
ни починають працюва
ти на 1— 1,5
години
пізніше графіку, а
за
чиняються раніше. Т а 
кий стиль
роботи пра
цівників
громадського
харчування
призводить
до того, що другий сні
данок у багатьох спів
робітників
інституту
зривається, а отже, втра
чається і дорогоцінний
час.
Не всім мабуть відо
мо, що
одна
хвили
на простою {На вироб
ництві всіх
робітників
по С Р С Р
рівнозначна
залученню
додатковов народне господарство
250 тисяч трудящих.
То
ж
дорожімо
кожною робочою хвили
ною!
М. Ю РЧИ Ш И Н ,
кореспондент газети.

елементи
суперечності,
протилежності думок.
А
для цього, щоб вони ви
никли, потрібна підготовка,
самих студентів,
потрібні
знання по цих
питаннях
Чи мають студенти, які
прийшли на
лекцію
ці
знання? Так і не так. Пев
ний зв’язок в знаннях вчо
рашніх і сьогоднішніх
іс
нує, але він дуже малий,
щоб вирішувати проблеми.
Тому — до лекції потрібно
готовитися. Як саме? Необ
хідно проробити в доступ
ній формі літературу
до
наступної темпі Викладач
може в кінці
семестру,
навчального року запропо
нувати студентам пропра
цювати літературу до май
бутніх занять. Це
дасть
змогу студентам вести себе
активніше у створенні і ви
рішенні проблем,

І ще одне. «Діалог з сту
дентами під час лекції не
потрібно вести, бо це пе
ретворює ! аудиторію
на
якийсь «базар» — говорять
деякі викладачі. «Уявляєте
За останні
роки він
якщо в ^кожній аудиторії
буде так, то буде не нав ничани побачили, іцо на
Вінницького
чальний заклад, а
якийсь території
вулик» — Продовжують ін політехнічного
інститу
ші.
ту почали
з’являтися
учбові
корпуси.
А все-таки хотілося
б, нові
щоб кожна аудиторія пере Вражає всіх корпус ін
творилася в робочий «ву женерно - будівельного
лик», звідки б чути було факультету. Це сучасна
запальну суперечку студен споруда зі
всіма не
тів. Тиша в аудиторії — це
обхідними учбово-лаїбоознака поганого викладан раторними і підсобними
ня дисципліни викладачем,
приміщеннями.
Збуду
Впровадження розвиваю вали
її студенти фа
чих форм навчання сприяє культету. Командир бу
активізації
найголовнішої дівельного
загону
для навчальної та практич В. Войтенко вже закін
ної роботи на виробницт чив інститут, а в
вузі
ві — це
емоційно-вольо ще довго
будуть зга
вої системи людини.
її дувати цього прекрасно
формування і розвиток є го спеціаліста,
тепер
необхідним
компонентом
виховання людини завтра
шнього дня.
Д. МЕЛЬНИКОВ,

НОВОБУДОВИ ІНСТИТУТУ

викладач
підготовчого
відділення.

ДРУЖБА СИЛИ

т> Н А Ш ІЙ групі
ра^
зом з радянськи
ми студентами
навча
ються
зарубіжні дру
зі—студенти з братньої
Куби. З перших днів допомагає як в навчан
навчання у нас склались ні, так й у відпочинку.
уже інженера.
щирі, дружні
стосун
В.
ХОХУЛЯ,
На фото: на
ки з ними. І ця дружба староста групи 2ПЕ-82.
ництві корпусів
■-ГГ|• |— гггч и и гщ * '1 . . . . . . . .. . . . . . . . їм . . . . . і 1 - ■ і .а а д ш и р ш р и ї

множить

туту.
будів
інсти

СПОРТ СПОРТ СПОРТ СПОРТ

Наш спортивно-оздоровчий
Сгюртивно-оздоровчий табір «Су
путник» ВПІ побудований
силами
студентів, викладачів і співробітни
ків на території Немирівського ра
йону. Він займає площу понад п’ять
гектарів.
В 1932 році введено в дію чотири
житлових будиночки, волейбольний
майданчик, поле для ігор в мініфутбол та гандбол. Приймає табір 200
чол. за зміну. Протягом сезону тут
відпочиває 819 студентів.
Вдало вибране місце: ліс, повіт
ря, вода допомогла прекрасно на
лагодити
навчально-тренувальний
процес. Маса ягід, грибів, чудова
риболовля дали змогу цікаво провети вільний час від тренувань.
Заздрю всім студентам, яким ще
буде можливість відпочити в цьо
му прекрасному місці. Ну, а ми ви
пускники постараємося все
хоро
ше, чого навчили нас тренери і ви
кладачі фізвиховання,
застосувати
в своїй майбутній роботі на вироб
ництв
Н. ДУБОВИК,
студентка 5 курсу енергетичного
факультету.

Перемагає майстерність
Найсильнішим спортивним коле
ктивом серед ігрових команд в на
шому інституті є чоловіча
збірна
команда з волейболу. Вона
була
створена у 1968 році. Її наставни
ком став молодий, але добре зна
ючий свою справу А. М. Змієвський,
Ішов
процес
становлення
команди, були невдачі, радості пе
ремог. Та колектив мужнів.
Особливо великих успіхів коман
да добилася
з приходом в 1973
році на тренерську роботу заслу
женого тренера УРСР, нині покій
ного Михайла
Юхимовича Лобезника. В ці роки колектив був пере
можцем та
призером обласних і
республіканських змагань, Спарта
кіад Мінвузу УРСР і Укрради ДСТ
«Буревісник».
В 1981 році команда стала чемпі
оном УРСР серед спортивних ВУЗів,
а в 1982 році зайняла МІ місце.
За ці роки з’явилися нові гравці
команд вищої ліги чемпіон світу з
волейболу 1982 року Олександр Сорокалєт, майстри спорту СРСР Ігор
Філіщинський, Сергій Поблоцький,
Всиль Пастушенко.
І. РУДОЙ,
партгрупорг
вання.

кафедри

фізвихо

Автанділ Буцхрікідзе народився в мі
ст^ Тбілісі. Ще із шкільної парти почав
займатися спортом. Бігав на ковзанах,
стрибав у висоту, стріляв із лука.
Навчаючись у старших класах, юнак
серйозно почав захоплюватися вільною
боротьбою, згодом боротьбою «дзю-до».
А в десятому класі Автанділ Буцхрікід
зе став призером змагання на першість
молодіжного союзу товариства «Спартак» із цього виду спорту. Тут йому бу
ло присвоєно майстра спорту.
Не залишив хлопець займатися боро
тьбою «дзю-до», коли вступив на енер
гетичний факультет Вінницького політех
нічного інституту. Якщо на
першому
курсі Автанділ став призером обласної
Спартакіади «Богатирська слава»,
то
на другому курсі він уже брав участь в
Спартакіаді України.
Попереду юнака чекають нові спортив
ні змагання.
На фото: другокурсник енергетичного
факультету Автанділ Буцхрікідзе.
Фото О. С У В О Р О В А .
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Фото О . Суворова.

Під прапором
«Буревісника»
Двадцять п’ять років
виповнилося студентсь
кому ДТС «Буревісник».
За цей короткий
час
наше товариство проро
било значну роботу по
впровадженню фізичної
культури і спорту в по
бут студентів, виклада
чів І співробтників.
В
даний час «Буре
вісник» об’єднує більше
700 спортивних
клубів
вищих учбових закладів,
близько 2 млн. студен
тів і працівників вузів.
Лише
в нашій рес
публіці до послуг спорт
сменів «Буревісника» 18
стадіонів, 16 плавальних
басейнів,
20
водних
станцій, 333 спортивних
зали, 66 лижних баз, 65
стрілкових тири, 624 різноіманітіних1 майданчики
та футбольні поля.
Спортивне товариство
«Буревісник» є кузнею
підготовки атлетів
ви
сокого класу. Вузи рес
публіки кожного
року
Івих?с|вують більше *280
майстрів спорту, до ЗО
майстрів спорту міжна
родного класу. 69 пред
ставників нашого това
риства стали чемпіонами
і призерами Олімпійсь
ких ігор,
чемпіонами
світу. Серед них гвар
дійці радянського спор
ту І. Астахова, А. Бондарчук, В.
Б о р з о в,
Г. Гамарник, М. Горовська,
Дер ю г і н а,
B. Крепкіна, Л. Лисенко,
C. Новіков, Н. Откаленко, Ю. Титов, Ю. Сєдих
та багато інших всесвіт
ньо відомих
спортсме
нів.
В. ОЛІЙНИК,
старший викладач.

В. о. редактора
М. ЮРЧИШИН.

Атеїстичне виховання
молоді в інституті
Наша Батьківщина — студенти Т. Лоїбачова,
перша в світі країна ма
Т. Дробан, С. Сандул та
сового атеїзму. На XXVI
О. Філіпкович,
з’їзді ЦК КПРС вказу
Проведення атеїстич
ється на
необхідність
них міроприємств, без
дальшого посилення ате
умовно, має велике зна
їстичного виховання мо чення. Воно допомагає
лоді.
закріпленню
марксист
Розглядаючи атеїстич
сько-ленінського світог
не виховання, як важли
ляду.
ву частину ідеологічної,
Проте, нічого гріха та
політико-виховної роботи
їти. В атеїстичному ви
в нашому інституті, при
хованні молоді трапля
комітеті комсомолу
в
ються ще чимало недо
1981 роді була створе ліків. Так в роботі ради
на рада з наукового ате з
наукового
атеїзму
їзму. Вона взяла на се майже не беруть участі
бе функцію —- розпов студенти ІБФ, і ЕФ, не
сюджувати
атеїстичну
ма активної участі сту
пропаганду серед
сту дентів з РТФ, ФАОТ та
дентів ВПІ.
МФ. Адже в Уставі
Так в 1981-82 навча ВЛКСМ
говориться:
льному році радою з на
«Комсомольці
повинні
укового атеїзму
було
внести рішучу боротьбу
проведено чимало ате з .„релігійними пережит
їстичних газет, створених
ками, різними антигро
руками студентів РТФ і
мадськими проявами, різ
ФАОТа, проведення со ними пережитками мину
ціологічних досліджень лого...».
на підготовчому відділен
Помилково було б ду
ні і МФ на четвертому
мати, що наші ідеологіч
курсі, а також на заводі
ні
противники в релі
«Модуль» та в середній
гійних організаціях за
школі № 23.
кордоном не ведуть ні
Нашими
студентами
якої відносно релігії агі
С. Холодом, І. Новицьким
тації. За останній час
та Т. Лобачовою прочи відчувається помітна ак
тивність релігійних ор
тано чимало лекцій на
теми «Релігія в диверсі ганізацій, котрі намага
ях проти СРСР», «Релі ються втягнути до себе
молодь.
гія і молодь», «Хімія
проти релігії» на друго
Аіктивпа ^боротьба ;з
му курсі МФ та в серед
релігійними пережитка
ній школі № 23.
ми — прямий обов'язок
кожного
комсомольця.
Студентами
групи
Важливо, щоб кожен
4АТП ФАОТ був прове
комсомолець усвідомив,
дений атеїстичний вечір
що відношення до релігії
«Мистецтво та релігія»
— це не тільки питання
в Палаці піонерів.
його духовного життя.
Рада з наукового ате
Це його ідейна класова
їзму при комітеті комсо
позиція.
молу спільно з радою з
І. НОВИЦЬКИЙ,
наукового атеїзму при
голова ради з науко
парткомі провели в інсти
туті «День атеїзму». Ак- ■ вого атеїзму при ко
мітеті комсомолу.
тивно працюють в раді

ПРАЦЮВАТИ ЯК ІСН ІШ Е,
ЕФЕКТИВНІШ Е
за невстигання 38 студен
тів. Слабо працювали НВК,
Ф АО Т (відп. О.
Дідик),
МФ (відп., О.
Черевань).
На цих факультетах
най
нижча
успішність — 93,7
процента.
Одна із головних причин
зниження успішності— зро-

ІДЕЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
Іван Коломійчук, Олена
Ленінський залік
—
Присяжнюк та
Надія
де завжди святкова по
Марченко, які поєднують
дія в житті комсомоль
відмінне навчання з ак
ської організації, кожно
тивною громадською ді
го комсомольця. Це не
яльністю. Вони проявля
тільки черговий звіт, але
ють високу
співчутли
й
відверта
розмова,
вість до виконання сво
можливість
кожн о г о
їх комсомольських дору
комсомольця
відверто
чень, вимогливо ставля
поділитися досягнутими
ться до
громадського
успіхами, недоліками і
життя групи, дільниці,
резервами,
накреслити
факультету, прагнуть жи
конкретні заходи по поти, працювати і вчити
| кращенню своєї діяльно
сті.
ся по-ленінськи, по-коВ нинішньому році —
муністичному.
році такої знаменної по
Проте є ще такі ком
дії, як підготовка до
сомольці, які комплекс святкування 60-річчя ут • ні плани складають фор
ворення СРСР. Ленінсь
мально. Там немає нія
кий залік проходить у
ких конкретних зобов’я 
більш живішій творчій
зань, строків. До цьоатмосфері.
;ГО‘ всього ^призводить
Ленінські заліки про
рівнодушність
пасив
ходять по всій країні, на
ність до життя групи, до
всіх підприємствах,
у
її справ. В навчанні в
всіх навчальних закла
таких комс о м о л ь ц і в
дах, комсомольських ко немає також ніяких пору
лективах, пройшов залік
шень. Якщо і є, то вони
і в нашій групі — одній
надто «сірі».
| із рядових груп інсти
Я вважаю, що особ
туту, який нічим не від
ливо
суворо і непри
різняється від інших.
миренно потрібно стави
Атестаційною карткою
тись до таких комсомо
кожного комсомольця є
льців. Адже ми — май
власний
комплекс н и й
бутні спеціалісти — ін-,
план. Його основні на
женери, Нам доведеть-'
правлення актуальні
і
ся працювати на вироб
невмирущі.
ництві з людьми. А то
Кожен студент відріз му комсомольське бюро,
няється у виконанні сво
весь актив ставить перед
їх обов’язків: у своєму
собою завдання — вихо
навчанні,, у
вихованні
вувати у всіх комсомо
творчих відношень
до
льців активну життєву
оволодіння спеціальністю,
позицію, творче, ініціа
в участі у науково-дос
тивне відношення до
лідній роботі і громадсь
навчання, громадської і
кій діяльності.
наукової діяльності.
Хочеться
відзначити
А. МАХНИЦЬКА,
таких комсомольців, як
студентка РТФ.

Виконуючи завдання з ’їз- стання кількості пропусківв
дів партії і комсомолу, ко. занять без поважних приі1981— 1982
мітет комсомолу Вінниць. чин. Лише за
2
кого політехнічного інсти. навчальний рік пропущено
0
туту
всі свої устремлінняч 59 тисяч годин без поважснаправляє на виховання ак- них причин, це можна вваітивних, знаючих свою спра. жати, що тридцять два стугву і люблячих працю лю. денти взагалі не з являлиІдей, Основною
роботою> ся протягом року в інстиікомсомольського комітету' туті. А тому КОМСОМОЛЬСЬ->'
поіінституту було забезпечен ким прожектористам
ня органічної єдності тру трюно частіше проводитии
реиди, доворити їх до кін
ідового, морального та ідей
ця.
но-політичного виховання.
Для того, щоб вимагатии
Головним елементом тру
дового виховання в інсти Доору і Відмінну успішність,
1
туті — це напружене твор потрюно мати на це мора
че навчання. Вчитися на со льне право тобто самому
навчатися на «добре» та3
вість, з повною віддачею
_
сил в студентські роки дає «відмінно». Іеплих слів за
і
слуговують
наші
активісти,
реальну користь суспільст
величезну^
ву, Правофланговими
в які поєднують
навчанні стали
Ленінські громадську роботу з від
стипендіати
Н.
Клочко, мінним навчанням, Це, зо(МФ), А.
Вітюк
(РТФ), крема, секретар комсомобюро
Ф д и іу/
Ю. Гнії (ІБФ), І.
Іванюк льського
(ЕФЕ), С.
Яблоч н и к о в Н. Б є л ін с ь к и й , н . Б и к , члені
(ФАОТ), В.
Ляндебурська комсомольського комітетуГ
(ФАОТ). Підвищилися якість А. іерехов, Ленінські стиКлочко
таз
успішності, 61,8 процента пендіати Н.
студентів склали сесію на О. ьітюк. В основному на«добре» і відмінно». Збі ші активісти вміло поєднуютьь
льшилася з 46 до 70 кіль навчання з великою гроНам*
кість груп, які склали се мадською роботою.
сію без двійок, 503 сту є ким пишатися. Середнійі
денти склали її на «відмін бал успішності комсомольно». Знизилась також кіль ського активу інституту склакість і «чистих» трійочни- дає 4,22. Але він міг би бу.
ків на 59 чоловік.
ти значно вищий, якби ко
Навчально-виховна комі жен активіст не тільки до.
сія інституту на факульте бросовісно виконував до
ті регулярно обговорювала ручену йому справу, але й\
питання успішності, викли
кала на свої засідання від був прикладом у навчанні.а
Для цього потрібно вклю
стаючих, допомагала їм.
Однак рядом з цими по чити в Державну комісію>
зитивними зрушеннями ма не лише секретаря комсо"
ють місце іще наявні
не мольського комітету інсти*
доліки. За рік відраховано туту, який ніяк не
можеі

знати кожного із 5000 комсомольців, а й
комсорга
групи, де він буде
брати
участь в обговоренні оцінок, враховуючи при цьому громадську роботу кожного. В такому
випадку
можна буде більш об’єктивно оцінити єдність знань

:
характер,
не аналізувалось
іїх виконання.
Однією із форм
соціа
ілістичного змагання,
яке
:
знайшло
широке
розпов
сюдження
в вузах країни, є
<
кращу
{огляд-конкурс на
академічну
групу. За під
1
сумками 1981 року кращи
*
ми визнані
групи ІПМ-80,
(комсорг С.
Загороднюк)
ІЕОМ-79 (комсорг В. Перетятко),
2АТ-78
(комсорг
A. Івченко), ІЕПП-77 (ком
сорг Д. Ангелов). Студен
ти МФ виступили з ніціативою — провести соціаліс
тичне змагання на Ічесть
60-річчя утворення. СРСР.
Ця ініціатива була підтри
мана на всіх факультетах.
В Жовтні нинішнього року
на засіданні комітету комі сомолу заслуховувалося пи
тання «Про хід соціалістич
ного змагання по гідній зу
стрічі 60-річчя
утворення
СРСР», При підготовці цьо
го питання з ’ясувалося, що
на засіданнях
комсомоль
ських бюро
факультетів,
курсів це питання не роз
глядалося, слабо був орга1 нізований обмін передовим
досвідом. Тільки після роз
і переконань,
на
Доброю школою ідейно- гляду цього питання
го виховання молоді став засіданні комітету комсоВсесоюзний конкурс
сту-. молу були випущені екрадентських робіт із суспіль-. ни
огляду-конкурсу
на
них наук, історії
ВЛКСМ,г ФАОТ, Р ІС , Ь Ф . >ік не дивміжнародного молодіжного> но, а на ЬМФ і ІБФ їх до
руху. У вузівському турі цих пір немає.
IX Всесоюзного конкурсу
Комітет
комсомолу за
взяли участь 4060 чоловік,
звітний період
організу
В групах на конференціях
вав і
приймав
активну
було заслухано 2254
стуучасть у всіх загальноінсти
дентських роботи. На
об
тутських політмасових міроласний тур рекомендовано
приємствах, мітингах, свят
52 роботи. За підсумками
кових зоорах. До 112-рокореспубліканського туру-конвини від дня
народження
курсу Дипломом II ступеB. і. Леніна в групах було
ня нагороджена кубинська
організовано Ленінські чи
студентка С єра
Мартінес
тання. До
XXIV
з ’їзду
Бласса. (РТФ) та Дипломом
ЛКСМУ і XIX з ’їзду ВЛКСМ
III ступеня — Наталя Рапройшли суспільно-політич
діонова (ФАОТ):
ні читання «Наш Ленінсь
В жовтні — грудні 1981 кий комсомол», а
також
року у всіх групах інститу- збори по обговоренню кни
ТУ проводилась суспільно- ги Л, І. Брежнєв «Відрод
політична атестація учасни- ження»,
ків ленінського заліку «РіБули також організовані
шення XXVI з ’їзду КПРС
і проведені зустрічі з де
в життя!» Всього в ленінсьлегатами XXIV з'їзду ЛКСМ
кому заліку
взяли участь
України студенткою Ф А О Г
4267 чоловік. Із них
396
Іриною Смоленською
та
комсомольців стали
віддругим секретарем
обко
мінниками ленінського заму ЛКСМУ Анатолієм Матліку. Найбільш організовавієнком.
но він пройшов на ЕФ та
Заслухавши і обговорив
ФАОТ,
в групах 4ПГС-79,
2ЕОМ-79, 2РТ-78.ІПЕ-79. Од- ши звітну доповідь секре
комсомолу
нак, як не жаль, 48 студен- таря комітету
по
ті в залишились не атестова- Олександра Мудрого
ні. На РТФ, в групах ЗГІГС- виконанню міроприємств по
81, 6ПГС-80, 2ТМ-79, ЗТМ- реалізації рішень XXVI з ’їз
80, 2ЕОМ-80, ІЕСС-80, ІРТ- ду ЦК КПРС і XIX з ’їзду
ВЛКСМ, комітет комсомолу
79 ленінський залік пройшов на низькому організа прийняв відповідну поста
шД
ційному рівні.
Протягом нову,
Ленінського заліку тут поНа фото: перед присут
гано працювали атеетаційні німи виступає секретар ко
комісії, власні комплексні мітету комсомолу ВПІ Олек
плани мали
формальний сандр Мудрий.

БЕРЕЖЛИВІСТЬ — РИСА

КОМУНІСТИЧНА

ЕКОНОМТЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Одним із важливих нап
рямків неухильного підне
сення народного господар
ства
країни,
визначених
XXVI
з'їздом
КПРС,
є раціональне використання
'створеного
-.виробничого
потенціалу,
все м-ожл цв а
економія матеріальних ре
сурсів, бережливе
відно
шення до їх використан
ня.
Особлива увага приділя
лася
економіїелектричної
енергії і палива.
Як показала перевірка,
проведена головною
гру
пою народного контролю,
більшість працівників
і
студенті® нашого інститу
ту
правильно розуміють
завдання по економії елек
тричної
енергії і тепла.
Однак ще
дуже
часто
трапляються випадки не
раціонального в икор метан
ня електричного освітлен
ня. З ’ясувалося,
що ба-

гато товаришів
забува
ють вимкнути електричне
освітлення в службових і
а-удитор нах пр им іщен ня х,
корпусах і холах. Так 20
листопада 1982 року чле
ни
рейдової
бригади
в и я в и л и
трид'цять
аудитор них примі
щень, де білим днем горі
ли
електричні
лампи.
Штучне освітлення
зали
шалось включеним у дея
ких службових і підсобних
приміщенях, в лабораторі
ях і аудиторіях і в інші
дні. Зустрічаються ще ви
падки, коли для обігріву
приміщень
застосовують
електрокаміни або самоді
яльні
електронагрівачі.
Цілими днями вмикається
освітлення в коридорах і
холах. Не виправдано про
ведені перебудови в корпу
сах № Ґ і № 2,
де холи,
через вікна яких повинно
поступати зовнішнє світло,

ВЕРШИНА

РОЗГОРТАЄМО
СОЦІАЛІСТИЧНЕ
ЗМАГАННЯ
I
Історичний
досвід
І СРСР показує, що соціа
лістичне змагання — об’I єктивна
закономірність
, розвитку
соціаліст ич| ної держави. На ве їх
етапах будівництва соїці] алізму і комунізму воно
[ позитивно впливає на
! зміцнення
екоіноміїки,
і формування і згуїртувіаїН'1 ня нових виробничих від! носин, виховання ідейноІ моральних інорм, а та9 кож допомагає актив і за5 ції суап ільн о-по л ітичної
1
*
*
а
в

ДІЯЛЬНОСТІ ТРУДЯІЩИІХ. В
ході розвитку оуспііліьінюго виробництва і суспільного ЖИТТЯ ЗіМДіГаїНня виконує різноманітні
2 ф ункції: політичну, еко5 інюмічну, соїціальну, іде2 ЙНО-ВИХОіВНу.
5
Соціалістичне зм агай■ ня не повинно розвиваЛ тиіся стихій но. В. І. Ленін

3 вважав, що важливими
щ принципами організації
я соціалістичного злл?аганН ня повинні бутіиі гласність,
5 порівняння результатіїв,
З можливість щрактичного
З повторення досвіду.
З

При

підбитті

підсум-

■ ікіів соціалістичного зма5 панн я серед підрозділів
м адміїністративно-уіправт
:

вг

ПІНСЬКОГО Персоналу ІНституту за 1981-82 нав-

чальїніиїй р ік власне ці
Ленінські принципи були
покладені в основу. О со бливу увагу приділялося
покращенню організаїції
роботи в іпід р озд ідах, покращенні труд ово ї і вик о н а ю ч о ї дисципліни,
умоїв праці і побуту сіпівробітників, (участі в громадсьїкоіму житті інсти-

перебудовані в аудиторії..
...Це заставляє вмикати освітлення в коридорах.
Протягом доби залиша-.
єтьс часто
ввімкненимі
освітлення у студентських*
гуртожитках, особливо
вз
гЙДіС С (бн ИХІ
пр иміщен н я х..
Це призводить до перера
хунку, і, відповідно, до матеріальних
і фінансовихс
ресурсів.
Всі !іф фаікт!и
свідчать3
про те, що не всі у нас:
іВболівають
за економію>
народного добра, не
всіі
ще правильно розуміютьз
(постанову ЦК КПРС і Ради міністрів СРСР
з питань економії матеріалів і
енергоресурсів.
Народний контроль вважає за необхідне:
■ 1. Вказати викладачамі
на недопустимість
халатного відношення до вико
ристання електроенергії.
, 2. Провести широку ро

Маленькиа ссорьі,
мелкие соринки
бистро исчезают,
словно невидимки.
Оставляют только
горечи немножко,
И уже у счастья не
не хватает крошки.
Горние обвали
нарастают просто:
Миллион камней
увлекает горстка.
И едержать лавину
трудно у подножья.
На вериіине счастья
будьте осторожни!

£
*
й

»

І
І
І

і
5

■
*
тугу.
р
За результатам и під- «
биття підсумків по групі ■
великих п ідрозділів пер- І
шіе місце завоював ко- 5
лектив навчального від- [
ділу (п р о ф гр уп ор г В. І- ■
Гончар), який зумів не ■
тільки ДОСЯіГТИ високих ■
результатів по всіх по- «
казниках, ал е й чудово !
організував гласність хо- !
ду соціалістичного зма- ]
паніня в підрозділі. Дру- |
ге м ісце
при судж ене
колективу
бібліотеки І
(іпрофгрупорг Т. М, М ер- і
кулова).
По фуіпі малих під
р озділів перш е та д р у
ге місця присудж ені к о 
лективам
піершоїго та
д р уго го відділіїв (проф грунорг Н. Ф . Бараєва)
і відділу Кадрів (профгрупорг Г. Г. Кортка).

Ірина ГУРАЛЬНИК,"
інженер-конструк т о р
СКТБ «Модуль».

з ’яснювальну роботу серед
викладачів (на кафедрах),
співробітників всіх підроз
ділів і студентів.
3; Ввести В і обов'язок
чергових по корпусах, комендантів і вахтерів навчальних корпусів і гурто
житків, уважно сліДікувати за своєчасним ввімкненням ії вимкненням .світла
в коридорах, східцевих клітках, ,на поверхах і у холах.
4. Суворо питати з тих,
^то;
не по-гюшодарськи
відноситься до
економії
електричної енергії.
5. В необхідних виладках організувати місцеве
електричне освітлення,
6. Створити комісію по
контролю
використання
електричної
і
теплової
енергії.
7. Контроль за виконан
ням .цих рекомендацій покласти на проректора
по
господарській частині О. І.
Тарануху та енергетика інституту А. Г. Нікітіна.

в. климчук ,

завідуючий
ЕБ і ЗСВ.

сектором

В П Е Р Е Д
Я все осознал понемногу,
Созревиїая мисль
|восстает.
Я светлую вижу дорогу
И вижу движенье
вперед.
В движеньи материя
вечна,
Как правда идеей
сильна.
Превише всего —
человечность,
И в силе законов она.
Как \поч>ва сцеления
просит
Как жажда пилает в
груди,
Нам битность вопрос
приподносит
О том, что нас ждет
впереди.
Максим
студент.

ДОВГОРУК,

ВУЗІВСЬКУ ПРЕСУ-НА
РІВЕНЬ ВИМОГИ ЧАСУ
Як відомо, колишній
філіал Київського полі»
технічного інституту, нині самостійний вуз. Він
перетворився у великий
науково-технічний центр.
Поділля з десятитисячним
викладацьким
і
студентським
колективом, В даний час тут
^ працює більше 500 ви=
^ кладачів. 200 з них ма^ ють вчені звання і сту^ пені. Інститут
посідає
^ одне з ведучих місць
^ серед вузів республіки.
8 Тому і постало питан^ ня організації на
базі
^ СКТБ «Модуль» друкар^ (ської дільниці1,і яка б
^ допомагала
науковцям
^ більш активно вирішу| вати питання
наукових
8 розробок, забезпечення
л
5 кафедр
програмними
^ методичними та іншими
^ навчальними матеріала^ ми, друкування велико^ го обсягу конструктор« ських і
технологічних
^ розробок
для
служб
й СКТБ «Модуль».
£
Ідучи в ритмі завдань
» які поставлені
перед
^ СКТБ «Модуль» і
інй ституттом в цілому, не» великий колектив
Друй карської дільниці
до^ бився помітних
успіхів
Й у справі вдосконалення
й друкарської
справи,
й значного збільшення ти^ ражу і поліпшення якос3 ті друкарської продукй ції.
^
Дільниця укомплекто| вана високопродуктивниЙ ми офсетними машинаК
плоского
друк,.
К

я
|
Й
N
в
^
&
|
|

СПІЛЬНА СПРАВА

студент другого курсу РТФ.

дільниці. Це, зокрема,
друкарі
О. О.
Зудов,
Г. Т. Килимчук, операто
ри Г. М. Гармидер, машиністка текстових ори
гіналів Т. П. Белень та
інші. Вони систематично
виконують і перевико
нують свої соціалістичні
зобов'язання на 120—
125 процентів.
Завданням
ків

працівни

д рукарської

діль

ниці є дальше впровад
ження

у

виробництво

нової технології і техні
ки,

покращення

продукції,

якості

постійна ро

бота по забезпеченню
високої
продуктивності
праці, зниження со бі
вартості продукції.

Ідучи
назустріч
60річчю утворення СРСР,
працівники дільниці до
кладають усіх
зусиль,
щоб своєю працею до
строково виконати взя
ті соціалістичні зобов’я
зання 1982 року.

О, ЛИТВАК,
старший
інженер
дільниці «Модуль»*

Рада лідерів земляцтв і
національних груп інозем
них студентів ВПІ на сво
єму засіданні 23 листопада
1982 року обговорила
і
одностайно схвалила Звер
нення кубинських студентів
до студентів-іноземців, які
навчаються в ВПІ, з наго
ди святкування 65-ої річ
ниці Великої
Жовтневої
соці ал істиічи ої
рев ол юці ї,
опублікованого в нашій газе
ті * 29 жовтня 1982 року.

ГИ Ш ЖШ Ю Я Ж Я К Ш Ш'Ж Ш Я Ш ш ш ж ж-ш-тя ш-ш-л

В. ГУК,

інституту і СКТБ
«Мо
дуль».
Добре
зарекоменду
вали
себе
робітники

ІН Ф О Р М А Ц ІЯ

Т. ЗАТЄЄВА,
економіст науководослідного сектора

У нас, на радіотехнічому, стало законом: якщо
вечір готує факультетський СТЕМ — то глядачів
чеках нова несподіванка, зустріч з
«спрравжнім
студентським гумором». У популярності театру ве
лика заслуга його організатора і актора Євгена
Поламарчука, а також Михайла Курносенка, Сер
гія Поліщука, Ігоря Тухманова, Тетяни Савкової,
Антоніни Ючкової Леоніда Купельницького та ін
ших. Але сумним фактом залишається те, що біль
шість учасників — студенти четвертого курсу. З ’яв
ляється
враження,
що
с т у д е н т и
молодших
курсів
відсиджуються
«в
стороні» або ж приходять, так би мовити, на го-»
тове. Думається, студентам молодших курсів треба
бути не спостерігачами, а активними
борцями
усіх добрих справ на факультеті, в тому числі і
дслжньої самодіяльності- І тут не повинен бути
осторонь комітет комсомолу. Завдання полягає в
тому, щоб домогтися справжньої масовості художньої
художньої самодіяльності. І тут не повинен бути
ки члени бюро і СТЕМу. Це — справа спільна.

Окрім цього, в ниніш
ньому році
дільниця
поповниться
потужним
світлокопіювальним апа
ратом СПС 1000/800-2
і фотосетером
«Циклос», ідо дасть змогу
оперативніше і якісніше
виконувати
замовлення

ту СРСР, чемпіона
світу
1981 року Віктора Сидорука.
Серед жінок
у вправі
М-2 з результатом
2365
очок перемогла
львівська
опартаківка Л. Баба.
Відмінно
виступила на
днів боролися за перехід- цих змаганнях збірна ко
ний кубок,
встановлений манда нашого
інституту,
комсомольцями м. Ужгоро
у.комплектов ан а
студента
да.
ми РТФ і ФАОТ, вдруге
В особистому заліку се здобувши перемогу за ос
ред чоловіків?у вправі М-2 танні чотири роки (перша
з результатом 2321 очко1 перемога була здобута
в
переміг київський динам'О- 1979 році).
вець В. Сидорук,
вперше1 За команду
виступили
Н.
підкоривши норматив май майстер спорту СРСР
стра спорту. До речі, 16- Хомін,
кандидат
у
річний В. Сидорук — син майстри спорту А. Панкезаслуженого майстра спор єв, І. Філь (РТФ), В. Олій

РОБІН ГУДИ

САЛЮТУЮТЬ ГЕРОЮ
Понад 60 учасників зіб
рав традиційний респуб
ліканський турнір із стрі
льби з лука на приз Героя
Радянського Союзу І. Анкундінова в м. Ужгороді,
'.присвячений 60-ій річниці
утворення СРСР^
Гостинно зустріли спортс
мени Закарпаття і гостей з
братньої Вірменії — сігартакіадців з Єревана. 14 ко
манд протягом
чотирьох
_
_

._
_
_
_
_
_
_

_
_
_
__
_
_
_
_
_
_пигми

ник, Т. Мартинюк, 3. Чуба,
Ж. Ногова, В.
Гриценюк
(ФАОТ).
В особистому заліку се
ред наших земляків най
краще виступили студент
ка IV курсу ФАОТ Тетя
на Мартинюк
та студент
другого курсу РТФ Ми
кола Хомін. Перша здобул а
п е р е м о г у
на дистанції
70 метрів,
другий переміг на дистан
ції 50 метрів.
П. ТУРлюк,
старший викладач
ка
федри фізвиховання.

В. о. редактора
М. ЮРЧИШИН.

В С І М 'Ї ЄДИНІЙ,
ДРУЖНІЙ
З УРОЧИСТИХ ЗБОРІВ, п р и с в я ч е н и х
60-РІЧЧЮ УТВОРЕННЯ СРСР
Сповнена сил і опти
мізму, озброєна велич
ною програмою комуніс
тичного творення і бо
ротьбою за мир, зустрі
чає свій ьО-річний юві
лей Країна Рад,
«Б цю славну роковину,—говориться в поста
нові ЦК КІ1РС
«іхро
с-о-у річницю утворення
Союзу Радянських Соці
алістичних
Республік,»
—
Рад я н с ь к и й
Союз постає перед всім
світом, як дружна сі
м'я рівноправних
рес
публік, які спільно бу
дують комунізм».
! Самим життям дове! дено, що СРСР — це
! дооровіл ь н и й,
не! порушник СОЮЗ ВСІХ йо| го народів, які склада| ють головну, визначаль! ну рису їх державної
і самосвідомості, п а сво| ему історичному досві‘ ді радянські лшди дере} конались, що їх сила—в
! міцній єдності, в готов! ност.і допомагати один
! одному під
керівниц! твом Комуністичної пар{ ТІЇ йти
до
головної
5 мети — комунізму. Ця
5 єдність,
згуртованість
І народів проявилась
в
! листопадові дні,
коли
З країна
прощалася
з
^ «а. 1. Брежнєвим. Тру^ дящі одностайно підтри^ мали рішення дозачергоі ного пленуму дентраль^ кого Комітету, котрий,
^ обравши товариша ю . ь.
§ тшдродова на пост Ге^ нерального
секретаря
§ Д і\ і\ііРС , підтвердив
5 відданість
ленінській
8 внутрішній і зовнішній
^ політиці партії.
8 Ленінський геній вка8 зав робітничому класо^ ві,
його партії шляхи
^ теоретичного і лрактичЬ ного вирішення
нацюх пального питання, івор| чо розвивати ідеї Карла
8 Маркса і Фрідріха пн| гельса, В. І. Ленін ви| сунув
і обгрунтував
§ фундаментальне і теоре§ тичне положення про
8 єднання
пролетарської
К класової боротьби з бо§ ротьбою за
знищення
І національного гноблен8 кя.
Він зробив висно® вок, що лише соціалізм
І забезпечить
розвиток
І закономірного
процесу
| зближення
націй
на
« принципах
інтернаціо| налізму, взаємного до| вір я, рівноправ’я і до^ оровільності.
Вирішення національного
6 питання народження СоЙ юзу Радянських Соціа8 лістичних Республік —
в це результат перемоги
I Великої Жовтневої со| ціалістичної
революції.
І Саме в жовтневі дні бук ли розбиті кайдани со8 ціального і національно | го гноблення, піднялись
В до самостійної історичя мої творчості всі народи
к нашої країни. Саме в
В цей період політичний і
| організаційний
ге н і й
| В. І. Леніна, його титаI нічна праця з’єднали в
8 єдине ціле ушлу бойо| вої організації комуніс| тів, революційну енер| гію пролетаріату і вели8 ке прагнення народів до
1 національної рівності і
в свободи.
® Історія не анає держави,
яка за
короткий
час зробила б так бага
то для всебічного роз
витку націй і народно
стей, як Союз Радянсь

І

ких Соціалістичних Рес- 8
гїублік. Сучасна
про- ^
мисловість і
сільське ^
господарство, наука
і ^
невпинний розквіт куль- 8
тури — ось що характе- Й
ризує сьогодні кожну із ^
радянських республік.
^
В той же час вони ма- |
ють свій неповторний ^
облік, національно-сво- ^
єрідні риси. В дружній 9
сім^ї. братерських рес- б
публік розвивається
і \
економіка
Радянської 8
України, За 60 років об- ^
сяг промислового вироб- |
ІЗ ЗВІТНЬОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ
ництва в республіці зріс &
більш як в 275 разів, я
бно виховувати бережли
І оловним ступенем підТрудовий день Радянсь- |
вість у студентів. І
тут
кої України в єдиному |^ несення активності мас на
своє слово можуть сказа
народногосподарськ о м у ^^ вирішення загально - кати товариські суди. Пола
комплексі країни — це Ь^ родних завдань є соціалімав, наприклад, стілець - 645 млн. кіловат-годин В} стичне змагання. Ефективкупи, та Ще й штраф до
електроенергії, 343 тис. |і на його організація — це
ЗО карбованців
заплати.
N найбільш реальний шлях
тонн залізної руди, 54 &
Розмалював парту, пофар
тис. тонн
мінеральних К^ підвищення активності кодобрив, 563 автомобілі, ^^ жної групи в навчальній і
буй у той же колір, а як
371 трактор, майже 7 8$ виховній роботі.
що
немає такої фарби, то
у
тисяч телевізорів та ба- ^^ Система соцзмагання
всі парти пофарбуй в ін
гато іншої техніки.
|8 вузі включає огляди-конший.
Сповнені рішучості і | N курси груп і гуртожитків.
Інститут займає передові
8
Профком
може
доповісти
натхнення ознаменувати К
позиції в країні по спор
конкретними ділами 60-у в^ конференції, що по оргативно-масовій роботі. Одоглядів - конкурсів
річницю утворення СРСР, К^8 нізації
шим із головних напрямків
зроблено
чимало.
Розробдругий рік одинадцятої ^
в роботі профспілкової ор
п'ятирічки і трудящі ор
ганізації є робота по по
деноносної Вінниччини. (
кращенню умов для занять
Трудівники сільського !
і відпочинку, житлово-по
господарства області, як [
бутових умов студентів.
і всієї країни, прагнуть [
В інституті проведена ве
уже в цьому році внести І
лика робота по цьому на
максимальний вклад у
правленню. В нинішньому
здійснення
Продоволь
чої Програми. В основ
році освоєно їдальню на
ному, організовано про
530 місць, введено санато
вели комплекс осінньорій - профілакторій на оО
польових робіт, підготу
місць, гуртожиток на 600
вали до зимівлі примі
місць, розширено до 2'го
щення для громадсько
місць спортивно - оздоро*
го тваринництва.
вчий табір, реконструйова
Колектив нашого ін
но спортивні споруди, мед
ституту, борючись
за
пункт, проведено капіта
присвоєння вузу
імені
льний ремонт мережі теп
В. І. Леніна, ділом від
повідаючи на батьківсь
лопостачання гуртожитку,
ку турботу партії і Ра
№ 1, ремонт всіх гуртожи
дянського керівництва в
студентів через ху- ттків, студентських клубів
]
лені, зокрема, положення иунктах. Бони неактивні ь вання
розвитку вищої школи,
і за
Г{ навчальних корпусів.
хоч ідожню самодіяльність
про огляди - конкурси, си громадському житті,
зустрічає 60-річний юві
стема підведення підсум інколи рахуються за ними культмасові ЦіроприємстЯк відомо, інститут бу
лей Союзу Радянських
З іва, а також шляхом орга дується ,і будується
ків соцзмагання, розроблені громадські доручення.
ін
Соціалістичних Респуб
нізацій
народних
універсид
і розмножені типові соц иим миритися не можна. І ітетів, лекторіїв і кінолек- тенсивно.
Так, забезпече
т
лік з визначними успіха,саме
парадоксально
те,
що
г
змагання, проведена знач
гуртожитком досягла
Юріїв, зустрічі з цікавими ність
н
ми. План дев'яти міся
на робота по їх впровад багато з таких передови- 'людьми.
91
ців колектив СКТБ «Мо
9 процента, їдальнями і
ків
отримують
підвищену
*
женню.
буфетами на 96,7 процен
Значно покращена мате- б
дуль» виконав на 103,8
Однак у нас є ще наяв стипендію. Куди дивлять ріальна база клубів. Лише т
процента, а по продук
та. Вуз розраховує чудо
ся профбюро і профорги? ]
ні
недоліки.
Не
у
всіх
гру
однієї апаратури було при- вою
ь
тивності праці на 118,8
базою відпочинку (та
пах ведеться систематична:^ Це ж порушення положен- <
процента.
Колективом
дбано
на суму ІбоОО кар- ^бір і санаторій - профілак
ня
про
наїзначевня
стипен,
і
цілеспрямована
робота
по
обчислювального центру
1бованців, в тому числі про торій), має спортивну ба
виконанню соціалістичних Дії! '
здано в
експлуатацію
Виховання ідейної пере фесіональна світлотехніка. 1
!
зобов'язань.
На
факультепрактично чотири сту
студія звуко- зу,
з
всі підсистеми «АСУ—
громадянської Обладнана
1
I тах немає екранів огляду- конаності,
дентських клуби в гурто
запису, дооформлено сту- л
вуз»,
зрілості,
формування
акти
І конкурсу груп, недовершеяі
клуб «Зодчий», 2житках, клуб в інституті.
,
Наша партія по пра | такі екрани в гуртожит- вної життєвої позиції мо- дентський
ву пишається тим, що ! ках, нерегулярно підводя- лоді — одна із основних реконструйовано всі клуби.
Значну участь у внутрівиховала людину висо ! ться підсумки соцзмагання. завдань профспілок. До ос Але чи справляються клум Еузівському
будівництві
вихов би зі своїми завданнями? Е
кого ідейного загартуван 1 Особливо погана справа новних напрямів
приймає профспілкова ор
Неповністю.
На
жаль,
є
1
ня, полум'яного патріо ! іде на ІБФ і ФАОТ (коли- ної роботи профспілкової
але
нарікання на низький ідей- іганізація студентів,
та, переконаного інтер | шні голови тт. Борне Яки організації належить:
факультетів тре
і
— культурно - виховна но - художній рівень дея- профбюро
націоналіста. У спільній ( мчук та Андрій Єфіменко).
що проводиться ких вечорів. Клуби працю- (ба ще немало попрацювати,,
боротьбі за новий спра 5 На
товариша Якимчука робота,
]
кожен студент прий
ведливий світ склалася ) накладено стягнення. Але клубом і культмасовим ак ють не з повним наванта- щоб
женням.
]няв найактивнішу участь б
непорушна ленінська дру ! хіба це компенсує ту шко- тивом;
Складається думка, що реалізації почину «Свій ін
— культурно - побутове
жба націй і народностей, 5 ду, що нанесена важливій
1
виховання та ідейно-вихов багато товаришів не зро- ститут
виникло почуття єдиної $ справі.
будуєм своїми ру
зуміли їх місця у виховній *
сім'ї. Ідеї соціалістично ^
Ведуче місце у змаганні на робота, що проводиться роботі.
Адже де студент ками!».
через
студради
та
студент
го братерств втілилися 8 має навчання і наукова роПроблем у нас багато,
ські клуби в гуртожитках; ський клуб, це база і
у новій історичній спіль 8 бота студентів. Вчитися на
центр ідейно - виховної ро але у нас є велике бажан
—
моральне
і
правове,
ності людей, ім'я якій—* 8 совість, з повиою віддачею виховання, до здійснення боти на факультетах. А чи ня їх вирішити, є й мож
^ — ось лозунг радянського
виховання, що здійснюєть розуміють це на машино ливості. Ми докладемо всіх
єдиний радянський на і студента.
ся через товариські суди будівному факультеті, як зусиль до того, щоб в 1985
род!
8 Ми з гордістю називаєщо на сьогоднішній день році — році 25-річчя ство
Хай живе наша велика 8 мо імена Ленінських сти- і профактив;
,
нема плану роботи клубу рення нашого вузу — ін
—
виховання
у
студентів
Батьківщина —
Союз ^ гіендіатів Наталі Клочко,
ституту було
присвоєно
► на грудень.
бережливого
ставлення
до
Радянських Соціалістич і Івана Іванюка, Сергія Яо- соціалістичної власності;
. ім’я В. І. Леніна.
Вперше
у
звітному
році
них Республік!
| лочникева, Олександра £>і— патріотичне вихован почали працювати студент
На профспілковій конфе
Хай живе Ленінська 8 тюка, Юрія Гнила.
ня, що заключається в ор ські товариські суди, вони ренції виступили:
голова
»
В
соціалістичних
зобоганізації поїздок по міс- розглянули 14 справ, але профкому В. І. Ковальчук,
Комуністична партія Р а
дянського Союзу — нат 8 в’язаннях є пункт-лозунг, цях бойової і революцій працювали ці суди не си
^ «Ні
одного відстаючого
голова
ревізійної комісії
хненник і
організатор 8 поруч!». Кому, як не від- ної слави і через студент стематично, а тому не зі Іван Марчук, голова проф
ські
клуби;
грали достатньо активної
всіх наших перемог!
8 мінникам, а їх 503 чоловібюро енергетичного
ф а
— фізичне виховання че ролі.
Після урочистих збо N ки, адресується цей заккультету
Іван
Іванюк,
горез
спортклуби
і
спортакЕкономія і бережливість
рів силами
учасників 8 лик? Але скільки іще від- лова студради Володимир
1
тив.
це
не
короткочасна
камхудожньої самодіяльно ^ мінників грухі до
нього!
голова
Головний зміст
роботи^ ианія. Це принцип госпо- І ладишевський,
сті інституту
відбувся 8 Не мало і не багато — бісвятковий концерт.
8 льше половини відмінниківі студентських клубів в про* дарювання на сучасному профбюро курсу Володимир
веденні естетичного вихо-■ етапі. Тому всіляко потрі- Дячун та інші.
ч не працюють в консульт-

ШКОЛА КОМУНІЗМУ

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ

В ОСНОВІ ЗАНЯТТЯ ІГРОВІ СИТУАЦІЇ
Завдання, які стоять пе
ред вищою шфлою
в
підготовці висококваліфіко
ваних спеціалістів і актив
них будівників комунізму,
потребують пошуку нових
методів і прийомів навчан
ня. Це повною мірою від
носиться і до методики ви
кладання іноземних
мов.
^ Практика засвідчує, що з
допомогою лише традицій
них методів неможливо на
вчити студентів вишукувати
інформацію із оригінальних
зарубіжних джерел, а та
кож вміння вести
бесіду
іноземною мовою із своєї
спеціальності. Потрібно та
кі методи і прийоми, які
активізували діяльність сту
дентів в процесі вивчення б
іноземної мови і перетво
рювали навчальний процес
в творчу і цікаву працю.
Невеликий досвід, що накопили наші кафедри, до
зволяють
утверджувати,
що однією із
можливих
форм, яка може активізу
вати діяльність студентів,
підсумкових занять, знач-

є підготовка і проведення
не місце в яких займають
ігрові ситуації. В таких за
няттях важливо залучити
декілька груп одного і то
го ж курсу, одного і того
ж викладача.
Складання ігрових *ситу
ацій є складним
завдан
ням, але вкладена праця
повністю окупляється. Поперше студенти самі беруть
активну участь в їх скла
данні, по-друге, охоче їх
програють
і відповідно,
краще засвоюють програм
ний матеріал. Роль викла
дача -тут в тому, щоб вмі
ло направляти творчу дум
ку студентів і закласти в
ситуації програмний мате
ріал. Вони допомагають
уточнити денотатні карти і
лексичні мінімуми спеціаль
ностей.
Введення в заняття еле
ментів змагання не тільки
активізують діяльність сту
дентів на заняттях і поза
ними, але й виховує
у
них почуття колективізму

і відповідальності за дору
чену справу. Адже кожен
окремий студент
зобов’я 
заний думати над тим, як
найкраще представити свою
групу.
Практика показує, що зав
дяки введенню в заняття
елементів змагання, в про
цесі підготовки до таких
занять більш слабкі сту
денти частіше звертаються
за консультаціями |як до
викладача, так і до силь
ніших студентів. Так, на
приклад, одним із важли
вих вмінь,
яким повинні
оволодіти
студенти
при
вивченні іноземної
мови,
є вміння здавати питання
і відповідати на них. Без
цього вміння не можливо
навчитися говорити. Адже
наша мова представляє со
бою діалог, який склада
ється з
запитань і від
повідей. До цих пір ми
практикували
постановку
запитань на матеріалі, що
вивчає тексти і вправи. Не
відкидаючи
можливості

студентів ця робота є нуд
ним заняттям і не дає по
трібних результатів.
Але
варто оголосити студентам,
що на підсумковому занят
ті їм доведеться змагати
ся по кількості і правиль
ності заданих питань,
у
них відразу змінюються
відношення
до1 даної
граматичної теми. Вони з
задоволенням будують пи
тання, які їх цікавлять і
формують висновки про по
рядок слів в англійському
реченні.
Для прикладу візьмемо,
ще один^ методичний при
йом, який допоможе акти
візувати здібності
думок
студентів в процесі вивчен
ня іноземної мови. Відомо,
що для отримання інформацій з різних джерел не
обхідно оволодіти елемен
тами аналізу. Так потріб
но уміти визначити части
ни мови по суфіксах, пре
фіксах, встановити значення
складного слова за
його
походженням. Для оволо
діння цими навиками, ефек
тивною може стати гра «Ми
вчені». В процесі неї сту
денти
повинні не лише
розв'язувати різні
лінгві
стичні задачі, але й обгрун
товувати «науковість» своїх
дій і роздумів. Цю гру ко
рисно проводити, як можна
^частіше і при розв'язан
ні самих різноманітних за
дач. Досвід показує,
що

застосування цієї гри пере
творює нудьгуваті для ба
гатьох студентів види за
нять в цікаву і
творчу
працю, в результаті якої
у них розвивається уваж
ніше
відношення
до
структури речення і мови в
цілому.
Пошуки нових шляхів і
засобів, які здатні інтен
сифікувати процес вивчен
ня іноземної мови, на ка
федрі продовжуються.
Хочеться назвати
сту
дентів, які проявили най
більшу активність і вина
хідливість в підготовці і в
процесі проведення підсум
кового заняття на
тему
«Тріумф ленінської політи
ки
у сфері освіти». Се
ред
них В.
Працевич,
Т. Пилипчук, В. Гаврилова, В. Скорик, Л. Шевчук.
Вони виявили ентузіазм у
складанні сценок.
Серед виконавців ролей
зарекомендували себе Л. Бі
гун, Н. Василашко, В. Тузюк, О. Полинін, Д. Борейко, І. Винников, О. Яненко, Л. Христюк, М. Чубаров, А. Хемер, І. Будаєв,
Н. Вальчук,
Вітаємо наших* першо
курсників з їх
першими
вдачами і бажаємо дальніших успіхів в оволодінні
знаннями.
#К. ШАПОВАЛОВА,
викладач іноземної мо
ви.

ПРОПИСЬМЕННИКА
ГУМОРЕСКА
Жив-був письменник Никодим Харитонов.
І ось■
одного
разу він написав.
книжку «Жив-був письмен
ник Никодим Харитонов».
Більше книг він не писав,,
тому що писати про себе
йому було нічого, а про
інших він нічого не знав.
Але йому було незручно
перед знайомими, і він по
чав робити вигляд,
ніби
хоче написати одразу ж
дві книжки, а всі йому за
важають.
Кожен день письменник
Никодим Харитонов сидів
на підвіконні з розумним
поглядом. Якщо прилітали
птахи, він дуже радів, але
не подавав виду, а навпа
ки сердито кричрр:
— Кинь киш Знов сю
жет злякали!
Якщо птахів не було, він
сварився з хлопцями, кот
рі дуже шумливо грали у
футбол, або з перехожими,
чому вони так голосно хо
дять по тротуару.
Птахи розлетілись, хлоп
чаки розбіглись, перехожі
розійшлися і
залишився
Никодим Харитонов один
зі своєю ненаписаною кни
жкою.
І тоді він сказав дружи
ні:
— Запроси кого-небудь у
гості.
Коли з'явились
гості,
письменник Никодим Харл-

Ріка й Болото
Комусь забаглося
у книжці намолоти
Що ніби я, Ріка, течу з
з Болота,..
А я, — шумить Ріка, —
не згодна!
Дивіться — я велика й
повноводна.
А що таке Болото? —
Одна гидота:
Воно мені нічого не дав,
Лиш географію псує
І вводить мене в сором
Перед Морем...
Я відрікаюсь від
ганебної рідні —
Не рівня то мені:
Зелена мокрота його —
мокрота,

МОСКВА. 18 грудня, в
день
«червоної суботи»,
присвяченої 60-річчю утво
рення СРСР, понад п’ят
тонов встав із-за друкар сот автомобілів «Москвич»
ської машинки і сумно ро випусти гь колектив автомо
зводив руками. Гості обра- більного заводу імені Ле
жались і більше не прихо- нінського комсомолу.
дили. Він промучився так
На фото: партія авто
неділю, а потім вирішив:
люкс»
— Покличу електромон- машин «Москвич
тера, ніби в мене перегорі готова до відправки у Фін
ляндію.
ли пробки.
І ось електромонтер при
Фото В. Будуна і
йшов і побачив:
сидить
В. Велікжаніна.
письменник, та пише кни
Фотохроніка ТАРС.
гу. Він намагався не шу
міти і швидко все полаго
див та пішов. А письмен
ник Никодим Харитонов
тільки для виду стукав на
машинці, а сам тихенько
поглядав, що робить там
монтер.
А потім він почав викли
кати одного за іншим: шту
65 лет назад в мире про- иин в пер вий день Совет
катура, сантехніка, теле
собнтие ской власти издал декрет
майстра, столяра, натирача изошло великое
підлоги, настроювача і на- — Октябрьская социалис- о мире. Советский Союз
тическая революция в Рос- всегда стремилея к миру
еіть пічника, хоча, якщо
по-чесному то в письмен сии. Вперв не в истарші со всеми народами.
взял
пика Никодима Харитоно- человечества народ
Сейчас ‘страна великого
хозяином Ленина — очень сильная,
ва не було ні рояля, ні пе вдасть и стал
овоей страньї^ Руководил богатая.
чі.
Она осваивает
трудовим народом
гениА знаєте, чим все це за альннй человек, друг всех свою землю, строит, разкінчилось? Никодим Хари угнетенньїх людей земли вивает науку и культуру.
книга
тонов написав книгу!
її — Владимир Ильич Ленин. Каждая четвертая
назва: «Як привести в по ЗО декабря 1922 года ,на в мире издаетея в СССР.
рядок квартиру». І
цю роди бьівшей Роесии соеПоловина
всей техникнигу ви не зможете зна динились в одну дружную ческбй иінформации печайти в жодцому магази
таетея на русском язике.
ні. Ось що значить знайти семью — Союз Советских Первий космонавт мира "—
Социалистнческих
респубсвоє покликання!
Совет
лик. Впервьіе в мире об- советский человек
ский
Союз
—
большая,
разовалось
государ стівю, могучая страна,
но
зто
ІС. ЛИВШІН
где все нацйи, все н ар од
Переклад
з російської нести пользуютея
добрая страна, аіна стреравньїЛ. ПИЛИИЕНКО.
со всеми
ми правами, они все сво- митея к миру
народами.
Она
активно
бо1 бодньї, ни одна нация не
ретея за мир. В СССР учатзксилуатирует другую.
А в мене—чиста синь
ся
тисячи
иностранннх
прозорих вод.
Гражд анская
война и. студентов. Все
ми
—
Нехай же висохне
война с интервентами при
друзья
Советского
Союза,
Оте ненависне Болото — несла Советской России
Мій споконвічний
много горя. Но народ знал, советских людей.
антипод!».
Моя Родина — Ливан.
что 'ґшерь
он работает
Відтоді, Річкою прокляте, для себя. Люди очень ста Сейчас там
идет война.
Болото й справді почало рались в работе. Били на- Израильские агреосорьі, как
всихати,
хотят уничтомечени
п я т и л е т н и е фашисти,
І ось, у географії новій шіаіньї раїзв'ития
ограни. жить палестинцев й ливанНа його місці віє суховій Зти плани всегда вьшолня- . цев. Но наш народ никоігТа в'януть без вологи
лись в ерок.
С каждьім да не подчинитея Израилю.
будяки
будем бороться
с
днем,
с каждим
годом Ми
У річищі колишньої
жизнь становилась богаче, врагами так, как боролись
Ріки...
И
ми
все учились: и большие, и советские люди.
Мораль,
поібедим!
маленькие.
Що з байки випливає:
Советский Союз не хо
Ми ради встретить 60На жаль,
те л войньї. Для стройте ль- летие образования СССР в
Таке і у житті буває...
ства, для
ЖИЗ.НИ
нуж єн стране великого Ленина,
только мир. Великий Ле- вместе с советскими людь
Гриць ГАЙОВИЙ.

ПОЕЗІЯ

СИН ВЕЛИКОГО
НАРОДУ
Я внук хлібороба,
І гордий я з того,
Що, йдучи в дорогу
життя,
Труденного хліба візьму
на дорогу —
То паросток долі,
зернина буття.
Я син сталевара,
І сильний я в тому,
Що міцність держави —
то кована сталь,
Братерство народів
поклавши в основу,
В щасливе майбутнє
ведем магістраль.
Я є спадкоємець.
Думки і надії,
Величне і вічне в життя
понесу.
Змістовані часом
збуваються мрії
Простих і безсмертних,
що творять красу.
Максим ДОВГОРУК,
студент.

Г0Р0ДСК0Й
УДАРНИЙ
Не пугай мороз колючий,
Сиег незванньїй не шуги
Разгони-ка ветер тучи,
Урожай наш пощади.
Осень только чго
явилась,
Принесла свой щедрьій
дар
Слаще меда уродилась
Свекла сказочньїй
нектар.
Труд колхозника
не сладкий.
Но так сладок плод
труда
Так вкуси всю без
остатка
Горечь сладкого плода.
Ирина ГУРАЛЬНИК,
інженер - конструктор
СКТБ «Модуль».

ПЛАНЕТЕ НУЖЕН МИР
ми,
нашими
верннми
друзьями.
МОРИС САДЕК
(ЛИВАН),

вокруг российского пролетариата все народи России
поднялись на
борьбу за
свободу и независимость,
избавились от рабства бесправия, нищетн и страданий.
Еще сорок
лет назад
замечательннй русский писатель А, Толстой предрекал: «Русский язик должен
стать мировим язиком. Настанет время (и оно не за
горами), — русский язик
начнут изучать по
всем
меридианам земного шара».
Зто время пришло. Могучий русский язик получид
подлиннно международное
признание.
Ми, иностраннне студен
ти, обучающиеся в Советском Союзе,
палестинцн,
кубинцн, ливанцн,
когда
возвратимся на родину, по
стараємся передать те зна
ння о русском язике, накопленние в вашей стране,
привить любовь к
язику
Ленина.
Ньіне русским
язиком
владеют в той или иной
миллионов
.степени сотни
-человек. На всех конти
нентах, в самих отдаленинх уголках земли, можно
услишать сегодня русскос
горячеє ленинское
слово,
слово завтрашнего дня.
АЗААІУІ ШАНТИ.
(Палестина).
ч

«Я русский би
вьіучил
только за то, что им разговаривал Ленин», — зти
крнлатне слова, произнесенньїе В. Маяковским, я
впервне услншал их у себя
на родине.
Если би мне
тогда сказали, что я бу
ду говорить по-русски, я
би зтому не поверил.
И
только сейчас,
вспоминая
то время, я с гордостью
думаю, что зтот трудний
язик понятен мне, что я
говорю на русском.
Вндающуюся роль
сьіграл русский язик в развитии революционной мис
ли, передовой
общественной науки и демократической культури, в духовном
еближении народов. Известно,
что огромное значение придавали ему осново
положники научного коммунизма.
В 1917 году
весь мир
всколнхнули простиє русские
слова:
«товарищ»,
«советьі», «большевик». Они
подняли народ всего мира
на борьбу со злими сила
ми.
Русский язик, язик Ле
нина, еблизил угнетенньїх
во всем мире. Зтот язик
первой в мире социалисти- В. о. редактора
ческой революции.
СплоМ ЮРЧИШИН.
тившись под ее знаменем

Уректораті, парткомі,
профкомі і комітеті
комсомолу
Вінницького
політехнічного
інституту

НАПЕРЕДОДНІ
ВЕЛИКОГО СВЯТА

Всього лиш декілька днів відділяє нас від славног
ювілею країни Рад — 60-річчя утворення Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік.
В переддень нашого
багатонаціонального
гвят
відбувся листопадовий (1982 р.) Пленум ЦК КПРС
и к ИЖ
ЮЧИ " І , ПГ У
, МІ ЦК’ ГенеРальний секрета
ЦК КПРС тов. Ю. в. Андропов відмітив, що завданні
дня для кожного комуніста, для кожного трудівник;
Радянської країни нині в тому і полягає, щоб зроби
ти на своєму посту, в своєму житті як можна біль
ше, довитися, щоб темп
нашої повсякденної прап
неухильно зростав.
н
Державні вимоги нашої партії цілком
і повністн
відносяться до кожного студента, викладача, співро
бітника нашого інституту. В ці дні
кожен студент
кожна комсомольська група прагнуть
глибоко і кри
тично проаналізувати, з якими успіхами вони зустоі
чають славний ювілей.
Перший м іж с е с ій н і контроль самостійної робот*
показав, що на окремих курсах і факультетах —знизи
лась успішність і якість навчання порівняно з показ
никами минулого року. Саму низьку успішність
ви
явили студенти-комсомольці другого курсу всіх
фа
культетів. Успішність цього курсу складає 46,9 про
цента, а якість 2,1 процента. Серед факультетів сам
найнижчі показники у навчанні мають с т у д е н т машино
будівного факультету.
Нас не можуть не хвилювати і такі недоліки в навчан
ні, як пропуски студентами занять
без
поважних
причин. Понад сто студентів мають академічну
заборіюванність по екзаменах і заліках за минулий рік
Найбільша кількість «хвостів» на машинобудівному ті
енергетичному факультеті.
Зараз у викладачів і студентів відповідальний час.
З 13 по 18 грудня іде другий міжсесійний контроль са
мостійної роботи студентів, в січні 1983 року — ЗИ
мова екзаменаційна сесія (1—2—3 курси з 10 по 29 січ
ня, 4 і 5
курси з 3 по 23 січня).
На якісну підготовку студентів, кафедр і факульте
тів до зимової екзаменаційної
сесії і повинна бути
направлена вся організаційна і ідейно-виховна робо
та всіх партійних і громадських організацій. В ход
підготовки до зимової - екзаменаційної
сесії було і
непогано організувати творче соціалістичне
змаганш
студента із студентом, академічної групи з групою
КУРСУ з курсом, факультету з факультетом.
Бажано розгорнути дійове соціалістичне змагання
між кафедрами в боротьбі за якісну підготовку студен
тів, у всій цій роботі необхідно застосувати ленінські
норми організації соціалістичного
змагання:
глас
ність, порівнянність, повторення передового
ДОСВІД}
Змаганя повинно проходити під девізом боротьби
присвоєння
Вінницькому
політехнічому
інститутові
імені В. Ь Леніна.
Вже зараз, в ці дні необхідно підготувати хор о і
наглядну агітацію, в ході складання сесії оперативно
виявляти кращих
студентів, переможців у соціаліс
тичному змаганні. Потрібно також притягати до су
ворої комсомольської відповідальності тих студентів,
ті комсомольські групи, які відстають у навчанні.
Комсомольські і профспілкові активісти груп повш
ні вперіод екзаменаційної і
залікової сесій забез
печити робочу обстановку в гуртожитках,
створити
громадські консультаційні пункти, організувати сила
ми кращих студентів допомогу відстаючим.
В період підготовки до сесії виключно велика роль
викладацького складу. Всіх студентів, як цього вима
гає наказ ректора, необхідно ознайомити з питаннями,
уточненнями, які вносяться на екзамени,
критеріями
оцінок на екзаменах.
Якісно провести необхідні консультації,
в кожній
групі, створити високий морально-психологічний наст
рій, особливо перед першокурсників, забезпечити ба
жану, ділову обстановку в період екзаменів — в цьому
ми бачимо головне завдання професорсько-викладаць
кого складу під час проведення зимової екзаменацій
ної сесії.
Ректорат бажає студентам і викладацькому складу Ь
статуту великих успіхів
в екзаменаційній
сесії,
з високими показниками в навчанні і праці зустріти
третій рік одинадцятої п’ятирічки і 113-у роковинувід
дня народження В. І. Леніна.

В. СИНЕЛЬНИК,
заступник начальника навчального відділу.

На
фото;
Аматья
МАДХУКАР
(третий
слева) со своими друИмя осно'вателя Коммунистической
партии
Советского Союза, создателя первого в мире
социалистического государства, вождя междуиародного
рабо; ч е г о
класса, гениального мис
лителя и революционера
В. И. Ленина — близко и дорого миллионам
людей на земном шаре.
Вьійдя на
мировую
арену как
верньїй и
стойкий
продолжатель
дела К. Маркса и Ф. Знгельса, В. И. Ленин глубоко раскрьіл потребности нашей зпохи, дал ответ на коренньїе вопроСЬІ, вьідвинутьіе всем ХО
ДОм мир ового пр огр ес са, как освободить человечество от всех форм
зксплуатации и
гнета.
С именем Ленина связаіньї
‘ все
саімьіе
миє вьідающиеся собьітия XX века: победа Великой Октябрьской социалистической револю
цій, построение в СССР
общестіва развитого социализма.
С каждьім годом, с
Не только в Советском
Союзе люди гонор,ят на
русском язьіке, но и во
многих странах
мира
нзуїчают руеский язик и
говорят на нем. В настоящее время русский язьік
изучают в 100 странах
мира. На русском язьіке
сейчас звучат призьівьі к
миру, дружбе народов.,
подкрепленньїе практической
деятєльностью
советского народа.
На
русском язьіке виража
в с я идеи
гуманнзма,
социального братства и
единства людей. Именио позтому к русском у
язьїку, как к путеводной
звезде, тянутся простьіе
люди всех континентов,
всех племен, расс и народоїв. Мьі, иностранньїе
студенти нз различньїх
стан мира,
учимся в
Советском Союзе, обращаемся друг з другом
на русском язьіке. Зто
нам помогает лучше усвоить язьік н запомнить
его. Кроме того, благодаря русскому
язьїку,
мьі хорошо знаєм своих советских коллег и
культуру их страньї.

Розглянувши
підсумкиі доцент Корчинеький Г. А-,
виконання
соціалістичнійх партгрупорг
Котля-рова
зобов’язань за 10 місяціев Г. П., профгрупорг
Цісар
1982 року, взятих факуль' І- А.)
тетами, кафедрами
відді
По
адміністративнолами, службами та акаде
господарській частині:
мічними групами на честь3
60-річчя утворення СРСР,
За перше місце — колек
ректорат, партком, профком'
корпусу
і комітет комсомолу поста тив навчального
№ 3 (комендант Березовсьновили:
зьми Фредди ПАРАДА
І. Визнати переможцями1 ка Н. А., профгрупорг ТоН. Г• колектив
(Колумбия) и
Аушар
соціалістичного
змаганняі донюк
№ з (комен
РАШИД (Алжир) возле
з врученням
перехідного> гуртожитку
стенда.
Червоного Прапора,
на- дант Гладкий В. С., проф
В.
. городженням Почесною гра групорг Роговець Р.
мотою і туристичними пу Колектив відділу постакаждьім
десятилетием
тівками на суму 360 кар’ чання (Томчук Н. Б.)
все полнее раскрьіваютбованців колектив факуль
ся великая жизненность,
по службах і відділах
тету автоматики і обчис
глубочайший гуманизм,
управління:
лювальної
техніки
(декан
[
иінтерїнаїциоінальная сущфакультету Лютворт С. Г.
За перше місце
ко~
ность -мар ксиізіма -лени секретар партбюро Колос. лектив навчального відділу
низіма. Ленинизм нобеник А. В., голова
проф (начальник відділу Радосдоносно шагает по на
бюро Мироненко • А. Н.)
шей планете, завоевьівая
тєв В. Г-, партгрупорг Си
М. А., профгру
все -больше
искренньїх
2- Визнати переможцями нельних
сторонников и последосоціалістичного змагання і порг Ящук В. Г.). За дру
вателей.
нагородити Почесною гра ге місце — колектив біб
ліотеки
(зав. бібліотекою
Создание и успешное
мотою такі колективи:
развитие
СССР —
Афанасєва М. П., партгру
по спеціальних кадрах
порг
Герасимчук М, Ф.
живое воплощение идей
В. И. Ленина, ленинских
профгрупорг
Меркулова
За
1
місце
—
кафедру
Т. М.)
принципов
национальобчислювальної
техніки
ной политики. Великий
(зав. кафедрою
професор
по обчислювальному
основатель и вождь КомСтахов А. П., партгрупорг
центру:
мунистическоїй партій и
Азаров А. Д., профгрупорг
Советского !гбсударства
За перше місце
— ко
Стратієнко В. С.)
показал необходимость
За друге місце — кафед лектив сектору обслугову
теснейшего союза советзасобів
ру автоматики і обчислю вання технічних
ских республик для ревальної техніки (зав. ка (начальник відділу Кореншения задач социалиспрофгрупорг
федрою професор Маліков ной А. С-,
тического строительства.
В. Т-, партігрупорг Зотов Бабенко С. Д.)
Воздействие опьіта Со
За друге місце — колек
ветского Союза в осуЛ. А., профгрупорг Кривотив відділу математичного
губченко С. Г.)
ществлении национальз абезпечення
(начальник
ной политики испьітьівапо загальноінженерних
відділу Олоіничев
А. П.,
ют все основньїе потоки
кафедрах
профгрупорг
Трубникова
мирового
революционП. Г.)
пого движения.
За перше місце
— ка
Мадхукар Аматья
З- Колектив енергетично
федру електронних прила
(Непал).
який зай
дів (зав, кафедрою профе го факультету,
сор Осадчук В. С., партгру- няв II місце у соціалістич
порг Новиков А. А., проф ному змаганні, нагороджу
групорг Смоленков Є. А.) ється Почесною грамотою і
' За друге місце — кафед туристичними путівками на
ру енергетики (зав.. ка- суму 150 карбованців (де
факультету
доцент
іфедірою
доцент Налбаи- кан
Д. Б., секре
дян Д. Б.,
парттрупорг Налбандян
Блінкін Є. Я., профгрупорг тар партбюро доцент Ку
тій В. М. голова профбю
Головченко А. ї ї )
ро Дудченок С. Т.)
по загальноосвітніх
За ' високі виробничі по
кафедрах:
казники і активну участь
За перше місце — кафед в суспільному житті бага
ру фізики (в, о. зав. кафе тьох викладачів і студен
дрою Страшевський Є. Л., тів інституту занесено на
партгрупорг Рєзник
С. І., дошку Пошани,
нагород
профгрупорг Авдеев С. Г.) жено Почесними
грамо
За друге місце — кафед тами. 167 студентам оголо
ру хімії (зав.
кафедрою шено подяку.

Есть легенди о том,
что бог дал людям разньіе язики, разделил их
на государства. Русский
язьік сюедицяет дюде|й
в одну большую друж
ную семью. И когда я
говорю на русском язьі
ке, мне кажется, что я
тоже маленькая частица
зі ой огромной семьи.
Траоре Шекна Амаду*
і
(Мали).

ТРУДОВА СПІВДРУЖНІСТЬ
Тісні
творчі
стосунки: вуванні і надійніша в ро
мають науковці ВПІ з ін боті.
женерами облміжколгоспбуВідпадає необхідність у
ду. Тільки останнім часом використанні автомашини і
ними розроблена конструк трайлера для Транспорту
ція нового молота для за вання .молота.
бивання паль, яка має бі
Використання цієї новин
льшу продуктивність, ніж ки дає економічний ефект
базова. А встановлена на більше 27 тисяч карбован
шасі трактора Т-150 «К» ців.
вона зручніша в обслугоо. костюк.

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
ОКРЕМІ МЕТОДИКИ - ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ" ЗАХОДІВ
НАВЧАННЯ
Масовий потік інформа
ц і ї особливо із приклад
них учбових дисциплін, по
стійно збільшує і розрив
між необхідним
обсягом
знань сучасного спеціаліс
та із здобутим у стінах ву
зу, А тому викладач і сту
дент
завжди
зацікавлені
в пошуку таких шляхів лік
відації даного розриву, які
б не збільшували загаль
ний час навчання,
Важливим засобом міні
мізації зусиль і часу
на
оволодіння знаннями є ме
тоди, які впроваджуються
під постійною увагою рек
торату, інтенсифікують нав
чання, в тому числі окремі
методики. Потрібно сказа
ти, що вимоги до впровад
ження окремих методик не
потрібно зводити лиш
до
необхідності їх застосуван
ня, тому що любе
викла
дення поданого матеріалу
базується на тій чи іншій
окремій методиці. Мова пі
де про методи, які повні
стю задовольняють постав
лену вище мету- Вони за
безпечують засвоєння
не

тільки програмного матеріа
лу, але й того, що наколився протягом останнього ча
су і має значення для ф ор
мування спеціалістів.
Як і на інших кафедрах
інституту, на кафедрі
РТУ
питаннями
впровадження
методів,
що розглядають
ся, всі ведучі викладачі зай
нялися з перших днів вихо
ду відповідних вказівок, До
даного часу накоплено д е
який позитивний
досвід,
який заслуговує, щоб його
опублікували. Так, наприк
лад, при викладанні одного
із базових розділів імпуль
сної техніки «Регенеративні
імпульсні обладнання», пи
тання про принципи їх по
будови, розглядаються
з
використанням апарату ана
лізу стійкості систем
із
зв’язком назад. При цьому
з необхідними трактовками
одержаних результатів на
виклад вказаного
розділу
вимагалося 3— 4 академіч
них години.
Дякуючи
впровадженню
окремих методик, в яких
дане питання розглядаєть

НА В А Р Т І
ПРАВОПОРЯДКУ
Одним із важливих ланок
в системі підтримання
і
охорони громадського по
рядку як в нас у вузі так і
в Ленінському районі міс
та, є добровільна народна
дружина інституту. В даний
час ДНД ВПІ нараховує
2,5 тисяч чоловік. Це в 2,5.
рази більше, ніж на почат
ку 1980 року. Дружина ін
ституту включає п’ять за
гонів ДНД факультетів, за
гони ДНД, СКТБ «Модуль»
і обчислювального центру.
210 викладачів і співробіт
ників є членами ДНД.
В складі дружини
116
комуністів. Більша полови
на студентів-відмінників є
членами ДНД. За підсумка
ми чергування
протягом
1981 року наша дружина
зайняла друге місце в Ле
нінському районі і нагород
жена Почесною грамотою.
Це великий успіх нашого
колективу. Він зобов’язує
працювати ще краще, сум
лінніше. За 1981-82 роки на
шими дружинниками* було
затримано 208 порушників
громадського правопорядку.
Серед них' були й особи,
котрі займалися дрібними
хуліганствами, спекуляцією,
з’являлися в громадських
місцях у у нетверезому виг
ляді.
Найбільш
організовано
проходили чергування ДНД
енергетичного
факультету
(командир дружини В. А.
Леонтьєв, секретар
ком
сомольського бюро факуль
тету С. І. Луковников).
Норма виходу дружинників
на чергування виконувалася
із значним перевищенням.
Разом з
студентами на
кожному опорному пункті
чергували викладачі - кура
тори і співробітники факу
льтету.
Значно покращила робо
ту дружина МФ (командир
Л. С. Півторак). По регу
лярності виходу, виконанню
графіка і якістю чергувань
на цьому факультеті виді
ляються групи ІТМ-80
і
ЇПМ-79.
Найбільш ефективно про
ходять чергування дружи-

ПО

ся в два етапи (на першо
му —
графо-аналітичним
методом виявляються особ
ливості амплітудної харак
теристики підсилювача з по
зитивним оборотним зв’яз
ком, а на другому — ана
літично
визначається ха
рактерні з позицій стійко
сті місця цієї характеристи
ки) вдалося не лише збе
регти час на його розгляд,
але й підвищити
наглядність і засвоєнння
нового
матеріалу.
Аналогічний ефект дося
гається в курсі підсилюва
льних обладнань, частково,
при вивченні питань
про
вибір положення
робочої
точки активних
елементів
і забезпеченні їх
статич
них режимів, де використо
вується єдиний
підхід на
основі аналізу походжень
і відмінностей електронних
ламп польових і біополярних транзисторів.
Цікава методика викори
стовується в курсі радіопе
редачі обладнань при виз
наченні КПД генератора із
зовнішнім збудженням. Тут

ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
на основі виявлення індиві
дуальних особливостей за
своєння матеріалу із підси
лювальних обладнань сту
денти групи діляться на дві
підгрупи. Одна
підгрупа,
яка засвоїла аналітичні м е
тоди розрахунку
режиму
підсилювача, приводить ви
бір режиму і
розрахунок
генератора
з
зовнішнім
збудженням по формулах.
Друга підгрупа, яка засвої
ла графічний метод вибо
ру робочої точки підсилю
вального каскаду,
прово
дить графічний розрахунок
ГЗЗ.

Результати роботи обох
підгруп порівнюються, під
сумовуються. Це дає змогу
використовувати два мето
ди при розрахунку курсо
вого проекту.
Досвід показує, що впро
вадження окремих методик
найбільш ефективне при ви
користанні
інших методів
активізації навчання.
Так,
наприклад, на
практичних
заняттях по імпульсних об
ладнаннях використовують
ся таблиці, які відобража

ІЛ РИСТИ — часті
гості Ш
І У нашого інституту. Ли- Щ
ше в нинішньому році
уЩ
вузі побувало 34 працівни- Щ
ки прокуратури і
міліції. Щ
Вони виступали перед с ту -щ
дентами, ;розповіід»ли 1 $м Щ
про
причини
правопору- Щ
шень серед молоді.
Щ
Цього разу у гості
до Щ
студентів ВПІ завітали про- Щ
курор відділу
Вінницької Ц
обласної прокуратури В. М. Щ
Палій та старший
юрист- |§
консульт 'Нституту і\Л. Д. Щ
Веселов.
Щ

ють вплив параметрів цепів
і вхідних сигналів на пара
метри імпульсів.
Програ
вання ситуації із
зміненням параметрів призводить
до глибокого
осмислення
обладнайня, що вивчається,
розвиває навики практичної
діяльності
радіоінженера.
Теми, по яких програвалися
такого плану ситуації,
не
викликають затруднень на
екзамені і у екзаменатора
значно скоротшується час
на опитуванняНе вдаючись до подробної деталізації даного пи
тання, бажаність впровад
ження якого ні в кого не
викликає сумнівів, відмітимо, що завдання розробки
окремих методик
найкра
щим
чином
вирішується
при написанні викладачем
повного
конспекту
своїх
лекцій. При цьому вдається
охопити поглядом не лише
всю дисципліну, але й її
поєднання в плані форму
вання методик навчання з
іншими дисциплінами спе
ціальності, врахувати особ
ливості контингенту
сту
дентів, своєчасно
внести
корективи, наплавлені
на
досягнення головного зав
дання — підвищення якості
і ефективності підготовки
спеціалістів.
Б. РУДНИЦЬКИЙ,
завідуючий кафедрою.
РТУ.

У

СВІТІ

ЦІКАВОГО

Риба—загадка
МОЛОДИЙ РИБАЛ
КА закинув у Дніпро
блешню І на хвилював
ся доволі, відчувши здо
бич на гачку. Коли до
рогий трофей почав зви
ватися на березі гадю
кою, удачливий аматор
з переляку навіть спінінг
кинув.
— Ну ти й дивак! —
заспокоїв його бувалий
сусід. - Це ж вугор!
А біля Бучака на Ка
нівському «морі» в ри
бацьку сіть попався дво
метровий і півпудовий
велетень. Європейський
(звичайний) вугор і в
юшці, і смажений, і в'я
лений — вишуканий де
лікатес,
Четверту-п’яту
частку його ваги стано
вить жир. Добре смажи
ться він «у власному со
ку».
Звідки
запливли до
нас ці цікаві гості? Вуг
рів розводять в озерах
Волині, Білорусії, При
балтики. Практичні япон
ці навчилися розводити
вугрів у ставках, году
ють їх м’ясними відхо
дами боєнь. Учені змай
стрували навіть акваріум-вертушку, де відтво
рюється подорож вугрів
на одвічну батьківщину, і
Зробили це так уміло,
що спантеличена вугри•ха стала ікру метати...
Лише наприкінці мину
лого століття, люди впер
ше побачили
«вугреве
немовля» — прозору ли
чинку, яка дещо більша
за сірник. І тільки років
60 тому знайшли їхній
«пологовий будинок» —
місце нерестування. Зна
ходиться він у Саргасовому морі Вода там ду
же прозора,
солоніша
від океанічної і незви
чайно тепла: на глибині і
400 метрів утримується
кімнатна
температура.
Звідси безпосадних ново
народжених вуг р и к і в
морська течія заносить
/За тисячі кілометрів —
Д ° гирл
європейських
рік. За 5—25 років ли
чинки стають справжні
ми вуграми. '

ни радіотехнічного факуль
тету (командир В. 1. Лебенок). Дружинниками цьо
го факультету
затримано
63 порушників громадсько
го порядку. Тільки за два
чергування — 22 лютого і
Фото: О. Суворова.
щ
22 березня нинішнього ро
ку, було затримано 20 пра
вопорушників. Так, студенти-дружинники групи зРК80. А. Бабарига, В. Моро
зов, В. Баранчук, П. Лисовський, 22 лютого зумі
ли попередити ряд пору
шень громадського порядку,
втихомирили п'яну компа
нію, а дебошира доставили
на опорний пункт.
Продовжують мати місце
недоліки в роботі доброві
льної народної дружини ін
женерно-будівельного
фа
культету. Якщо
кількість
дружинників, які виходять
ти бажають бачити свою
на чергування, останнім ча
дружину некурящою. Шкід
сом стабілізувалась близь
лива дія тютюнової отрути
ко норми, то якість чергу
позначається і на розумо
вань бажає бути кращою.
Турбрта про здоров’я лю вою порожниною рота, брон-- зму димі, сприяють утворенвому і фізичному розвитку
Це пояснюється, насампе дини, утворення для неТ - хів,
обумовлює швидке йо- ню злоякісних пухлин, і в
ред, низькими вимогами сприятливих умов —одне з
кров.. першу чергу раку легенів, майбутньої дитини. Слід по
завдань сус го надходження у
командира дружини М. М. найважливіших
пільства, зрілого цоціалііз- Нікотин викликає запальнийі Із 1000 некурящих чолові- міркувати і про це.
Поповича, слабким контро му. Про це свідчить і поста процес слизистої порожниниі ків у віці 60 років раком
Лабораторним
методом
лем за роботою ДНД з бо нова ЦК КПРС і Ради Міні рота
. легенів захворюють 2 чоло- доказано, що якщо дитя
і
дихального
шляху.
стрів
СРСР
«Про
додаткові
ку керівництва факультету. заходи по поліпшенню охо Потрапляючи в
, віки, а з 1000 курящих — находиться в
накуреному
Недостатню участь в робо рони здоров’я населення». він шкідливо діє організм,
на нер 23 чоловіки.
приміщенні, то в його крові
ті ДНД беруть тут і вик- У цій постанові велику ува вову і серцево-судинну
сис
Помилкове уявлення про виявляється складова час
приділяють перш за все
ладачі-куратори та співро гу
куриво,
як
стимулятора тина тютюнового диму. А
завданням подальшої ува теми.
бітники. Ректорат та парт- ги профілактики (захворю
Так, дійсно у малих до- ервової і фізичної діяльно- ' це значить, що тютюнова
вань,
попередженню
травма
ком інституту приділяють
нав зах нікотин дає тимчасовеї сті, підкріплюють бажання отрута пройшла через увесь
постійну увагу покращен- тизму, оздоровленню
шкоди, організм з молоком курясередовища, по збудження, а потім насту- палити. Незнання
..ню роботи ДНД інституту. колишнього
ліпшенню умов праці, по пає гальмування і гноблен*• нанесеної курінням, рівнощої матері.
Стало вже традицією: на по буту та відпочинку, вихо ня нервової системи, відбу- душне
відношення
до
чатку навчального року у вуванню у людей свідомого вається звуження кров’яних; свого здоров’я і здоров’я
Курящі люди чомусь не
до збереження
парткомі проводиться роз івідношення
поліпшення здоров’я.
артерій. Не випадково, щоі оточуючих, егоїзм і недос- замислюються і над тим,
ширене засідання штабу
Приділяється увага і про під час куріння частота пу- татня сила волі в подоланні що наносять шкоду іншим.
здо
ДНД з участю деканів і паганді правильного
рового
життя, бо льсу збільшується на 10—- тяги до куріння, сприяють Той чоловік, який палить,
секретарів партбюро факу ротьбі з способу
негативними
яви 15 ударів в хвилину.
Цеі укоріненню цієї звички.
втягує лише 25 процентів
льтетів, на якому обгово щами: курінням, пияцтвом, компенсація недостатньогоІ
А чим пояснити поширен- шкідливих речовин які ут
наносять велику еконо
рюються визначені на рік які
;
мічну і моральну
шкоду постачання тканини киснем[ ня куріння серед дівчат і римуються в сигареті, а бі
завдання, плануються кон суспільству.
жінок?
під час куріння.
льше 50 процентів попада
кретні шляхи їх вирішення.
А тому давайте при
Курящих жінок можна
Серце працює з підвище
у повітря, і їх вдиха
Керівництву і командирам гадаємо свою першу сига ною навантаженістю. Окис: безпомилково впізнати по- ють
ють некурящі.
дружин факультетів необ рету. Разом з нею і голо вуглецю, — складова Час блідо-жовтому відтінку шкіКуріння не тільки шкід
хідно продовжити роботу вокружіння, нудоту. З цьо тина тютюнового диму —■ ри, обличчя. Із-за погіршеливо діє для здоров’я лю
по підвищенню ефективно го моменту
початкуючий погіршує постачання киснемі ного кровопостачання, ткасті чергувань, провести ши курець поступово починає серцеві м’язи. Приступи іше. нини шкіри втрачають елас- дей. Ця звичка суперечить
року профілактичну робо руйнувати свій організм тю мічної хвороби серця бу■ тичнїсть і свіжість.
корінним поняттям про ку
льтуру людини.
ту, наплавлену на ліквіда тюновою отрутою.
вають 13 разів частіше ут
Щоб не згубити привабцію правопорушень, як в
Що ж одержує з цим ди курящих. Виразковою хво• - ливість, жінки звертаються
В. ОЛІЙНИК,
інституті, так і в Ленісько- мом сигарети
курильник? робою шлунка і дванадця- до інтенсивного використанстарший викладач ка
му районі міста Вінниці.
Задумаймося над цим ще типалої кишки курящі- хво- ня косметики, При цьому
федри фізичного вихо
/
раз.
вання.
ріють у 10 разів частіше. шкіра стає ще неприваблиВ. КРАСНОКУТСЬКИЙ, і Нікотин... Це
найбільш
А такі речовини, як вуг• : ВІШОК).
командир ДНД
ВПІ,
небезпечна складова части лець, бензсшіран і радіо
При анкетному опиуі мо*
Г. ШУЛЬМАН,
на тютюнового диму, який активний елемент поленій,, «подих чоловіків про вибір В. о. редактора
. начальник штабу ДНД.
добре засвоюється
слизо- що містяться в тютюново- супутниці життя, 93 процен
М. ЮРЧИШИН*

СПЕЦВИПУСК, ПРИСВЯЧЕНИЙ

СТУДЕНТСЬКИМ БУДІВЕЛЬНИМ ЗАГОНАМ

Дозвольте доповісти
Б історію Вінницького політехнічного інституту
вписано* чимало яскравих сторінок. Одна з них
студентські будівельні загони. Вони стали хо
рошою школою політичного, трудового і мора
льного загартування, виховання високої свідомо
сті студентів, формування їх активної життєвої
позиції.
Нинішній трудовий семестр особливий.
1982
рік— рік XIX з ’їзду ВЛКСМ і XXIV з ’їзду Ком
сомолу України, рік 60-річчя утворення СРСР, В
нинішньому році студентським будівельним за
гонам ВПІ виповнилося 15 років, беручи безпо
середню участь в комуністичному
будівництві,
вони вносять і свій вклад у розвиток народного
господарства країни, виконання планів другого
року одинадцятої п’ятирічки, реалізації Продо
вольчої програми.
В цьому році школу трудового загартування в
будзагонех пройшло понад 660 студентів. Крім
освоєних 3,6 мільйона карбованців основних ка
піталовкладень студентами інституту, проведена
велика агітаційно-пропагандистська, культурно-ма
сова і шефська робота. В колгоспах і радгоспах
області заготовлено 965 тонн кормів для гро
мадського стада, зібрано майже 1300 тонн хліба.
Діяльність студентських
будівельних загонів
нашого інституту отримала високу оцінку облас
ного штабу СБЗ і ОК ЛКСМУ.
За підсумками соціалістичного змагання об’єд
наному студентському загону Вінницького полі
технічного інституту присзоєно перше місце се
ред СБЗ області.
секретар

О, МУДРИЙ,
комітету комсомолу.

ПРИВІТАННЯ
На адресу комітету комсомолу надійшли ли
сти з словами подяки за самовіддану працю бій
ців студентських будівельних загонів від керів
ників ряду господарств і підприємств. Зокрема:
— Бершадського Міжколгоспбуду,
— Деребчкнськсго бурякорадгоспу,
— Колгоспів їм. Жданоза, «Шлях Ілліча», ім.
XXII з’їзду КПРС Бершадського району, ім. Ле
ніна Томашпільського району,
— радгоспу ім. Ілліча Літинського району,
— Тульчинського Міжколгоспбуду,
— колгоспу ім. Петровського Гростянецькоїо
району,
— Хмільницького Міжколгоспбуду,
— СМУ 43 тресту «Надьімгазпромбуд»,
— Бершадського райоб’єднання «Сільгосптех
ніка», та інших.

Закінчилось
трудове
літо, Чим воно ознамековано як для нашого
загону «Механік» в ці
лому, так і для кожного бійця? З якими успіхами прийшов загін на
кінець третього трудового?
Мені приємно відміти
ти, що за підсумками
соціалістичного' змаган
ня серед загонів
зони
«Юг» наш загін зайняв
і місце,
а серед за
гонів нашого інституту
ми розділили 1 місце з
загоном
«Молодогвар
дієць».
Хочеться
поділитися
з іусіма бійцями буді
вельних загонів про ро
боту і відпочинок бій
ців загону
«Механік»,
Як ми добилися таких
успіхів?
Дислокація нашого за
гону — с. Устя, Бершадського району.
Успішно
завершили
підготовчий період
до
третього трудового се
местру. І з молодечим
завзяттям загін відпра
вився на місце дисло
кації. Правління колгос
пу «Шлях Ілліча» теп
ло зустріло нас.
Перед загоном стояло
досить відповідальне зав
дання: освоїти 77 тисяч
крб.
капіталовкладень.
Спочатку не все йшло
добре. Причиною цього
була відсутність досвіду
роботи на будівництві.
Але за короткий строк
опанували всіма навика
ми. Неодноразово чле
ни правління колгоспу
на чолі з В. В. Палієм
і інженером
будівель
ником відмічали якісну

ї високоефективну пра
цю бійців нашого заго
нуПід час перебування
в селі Устя загін взяв
шефство над середньою
школою і дитячим сад
ком, У вільний від ос
новної роботи час си*
лами загону була без
коштовно
збудована
кролеферма.
Хочеться
відмітити хорошу робо
ту на будівництві кро
леферми таких бійців як
В. Коріненко, М. Ясобенко, В. Харченко. В
підсобному хазяйстві за
гону
відгодовувалося
62 кролі. Також була
подана допомога в ре
монті школи
бійцями

Так проявляються трудовіі навики.
ідам
Великої Вітчизня
кий вклад в успішне заі
ної
війни І
інвалідам |
вершення цього об’єкту
і
праці,
проводились ці- |
внесли бійці В. Недял,
і
каві зустрічі з передо
О. Каплін,
на чолі з
вими працівниками кол- І
майстром загону С. Чигоспу.
мбалюком. Також про
Організовано
проводи
водилась робота по бла
лись цікаві
дискотеки,
гоустрою села, ремонту
виступала
агітбригада,
доріг і ферм
бійцями
яка в
огляді-конкурсі
В Грох,
В. Вітюком,
в м. Бершаді зайняла
О. Дячуком, які внес
призове місце і була на
ли вагомий внесок у ви
городжена
грамотою
конання взятих
заго
Бершадського
райкому
нам зобов’язань.
комсомолу. Також орга
нізовувались зустрічі з
футбольною і волейболь
ною командами
села
Усті, легкоатлетичні зма
гання.
Правління
колгоспу
«Шлях Ілліча»,
пред
ставники
тарткому,
профкому підводячи під
Хочеться відмітити та
В. Крайовським, В. Сесумки роботи загону,
кож працю наших ку
гедою, М. Вогнивенком
відмітили його вклад в
харів
О. Захарчук і
на чолі з
комісаром
економічний і культур
Г. Пивовар і сказати їм
загону В. Ткачуком. Си
ний розвиток села і ви
велике спасибі за сво
лами
бійців
загону
разили
щиру
подяку
єчасно і смачно приго
П. Санду; В. Карпусь,
всім бійцям. Всіх бій
товлені обіди, саме від
О. Басконова було про
ців було
нагороджено
багато
ведено ремонт дгітячо-“ них залежало
грамотами, а також цін
для успішного виконан
го садка, а також спо
ними подарунками.
ня плану. У складі за
рудження
спортивного
План
реалізації ка
гону ■працювали також
майданчика.
Великий
піталовкладень під час
іноземні
студенти
з
обсяг робіт був викона
тротеього трудового се
Куби і Лівану.
ний на будівництві го
местру виконали
на
Та не тільки роботою
ловного об’єкту — кол
121,7 проц. Трьом збу
на будівельних майдан
госпного
картоплесхо
дованим нами об’єктам
чиках були зайняті бій
вища . місткістю
1000
було прйсвоєно студент
ці загону. Ми прочитали
тонн. Хоча характер ро
ський знак і якості.
21 лекцію
механізато
боти і сама обстанов
рам і дояркам колгоспу.
ка була не з кращих,
С. С А В ІЦ Ь К И Й ,
У вільний
від роботи
будівництво цього об’єк
командир С Б З «Мечас бійці загону нада
ту все ж таки
було
ханік-82».
вали допомогу
інвалізакінчено в строк. Вели-

НАШ ТРЕТІЙ,
ТРУДОВИЙ...

.

Студзагін— це життя
без бантиків,
Це життя до десятого
поту.
Іноземне слово
«романтика»
Означає тут просто
робота.

—

Закінчився третій тру
довий семестр. Відзвеніли пісні біля вечірніх
багать, спустіли тимча
сові
студентські гур
тожитки, давно вгаму
вались спортивні
при
страсті та в
пам’яті
людей ще довго жити
муть добрі діла бійців
студентських будівель
них загонів. І самі сту
денти, як
висловився
поет, ще довго пам’ята
тимуть ті
Встречи,
песни,
кострьі, рассветьі,
Семиструнний звон до
зари.
Мьі влюбились в тебя
Планета!
Как тот принц у
Зкзюпери.
Слов високих не трати
попусту,
До простой докопались
ИСТИНЬІ,

Мьі зимой в институте —
в отпуске,
А сердца наши здесь
прописаньї.
Смотрит степь глазами
раскосьіми,
Ветер песни в ушах
вьізванивает.
Називается зто просто —Диалектикою познания.
Нинішній рік був са
мим вагомим в історії
студентського ^будівель-

Діалектика
пізнання
ного руху у ВПІ.
З яким ентузіазмом,
завзяттям і натхненням
працювали юнаки і дів
чата в зелених
штор
мівках! їх руками спо
руджено об’єктів куль
турно-побутового і гос
подарського призначен
ня загальною вартістю
в 3 мільйони 621 тися
чу 600 карбованців.
Свій трудовий дару
нок бійці СБЗ присвя
чують 60-річному
юві
лею Союзу РСР.
Романтика комсомоль
ських справ, прагнення'
бути корисними людям
— ось що характерно
для трудового
семестІру-82.
Студентська
будова
вже стала чимось не
від’ємним в житті бій
ців СБЗ. Своє уявлен
ня про планету «Ціли
на» вони визначають не
лише обсягом
викона
них робіт,
а вірністю
студентському цілинно
му братству, взаємови
ручкою,
поглядом на

студентську будову не ЯК І
на спосіб заробити гро- І
ші, а як на можливість і
укріпити віру в самого |
себе,
сповна розкрити і
свої можливості, краще і
пізнати своїх товаришів. |
Студенти — народ ве
селий, завзятий.
Де б
не з’явились вони
в
період літнього трудо
вого семестру, там зав
жди кипіло життя. Се
ред них завжди знахо
дився і власний поет, і
фотограф, і фокусник*
ілюзіоніст. Вони працю
вали від зорі до зорі і
хоча втома нерідко ва
лила з ніг, виступали з
концертами перед міс
цевим населенням, читали лекції колгоспни
кам, проводили неділь
ники і перераховували
гроші у фонд боротьби
за мир, надавали допо
могу інвалідам війни та
пристарілим.
Студзагін
не лише
виховує кваліфіковано
го спеціаліста, а перш
за
все,
громадянина,
виховує у
нього по
чуття
відповідальності
не тільки за себе, а й
за колектив, в якому він
жив^* і трудиться.
наш

Сл ФЕДОТОВ,
кор.

ЦІКАВО
ЗНАТИ

ПО ПРАЦ І і ЧЕСТЬ
Активну участь у ви
рішенні питань Продо
вольчої програми взяли
бійці студентського бу
дівельного загону «Ко
мсомолець». З ініціати
ви цього загону корів
ник на 200 голів у селі
Левківцях Тульчинсько
го району будзагонівці
здали «під ключ».
Тому і не дивно, що
керівництво
Тульчинсь
кого міжколгоспбуду і
комісія
від колгоспу
оцінили їхню роботу ли
ше «на відмінно». О б’є
кту присвоїли почесний
студентський Знак яко
сті.
Всі бійці працювали з
натхненням
і піднятим
настроєм. Корівник тре
ба було
здати якнай
швидше. Він був вкрай
необхідний господарст
ву. І студенти не підве
ли. Можна з гордістю
говорити
про ударну
роботу бійців, які пра
цювали під керівницт
вом майстра
О. Лодзяновського. Це будза
гонівці В. Максимович,
В. Шевчук, Р. Грабовий.
Окрім
будівництва,
студенти активно заго
товляли і корми
для

гром адського тваринний
цтва, займалися ремон
том кролеферми в шко
лі. їхніми силами заго
товлено 32 тонни цінної
поживи.
Відремонтували
будзагонівці безкоштовно і
Левківську
середню
школу, а також побуду
вали їдальню для учнів.
За цю роботу загін був
нагороджений
Почес
ною грамотою Тульчин
ського райкому партії і
РК комсомолу.
Невід’ємною
части
ною загону була брига
да дівчат, що працюва
ла на будівництві жит
лового будинку в селі
Нестеровці.
Очолював
її досвідчений бригадир
Л. Мельник. Дівчата ви
тримали трудовий екза
мен теж на «відмінно».
Ударна праця будзагонівців увінчалася ус
піхом.
При підведенні
підсумків соціалістично
го змагання серед сту
дентських
будівельних
загонів інституту
загін
, виборов друге місце.

*

В. ГРИЦЮК,
командир
загону
«Комсомолець».

ПРИЄМНІ СПОГАДИ
Перед тим, як напи
сати про наш студзагік,
зібралися всі разом, щоб
порадитись* про що? саме
розповідати.
Думок і
пропозицій було багато
і все ж зійшлися на то
му, щоб доповісти про
те. що ми зробили, а го
ловне — розказати, як
працювали, яку користь
принесли людям. До ре
чі, наш загін — безоп
латний. Тобто всі заро
блені нами гроші ми ви
рішили перерахувати у
Фонд захисту миру, іііе
задовго до формування
загону в комітет комсо
молу інституту посипа
лось багато заявок. Ба
жаючих працювати
в
такому загоні виявилось
чимало.
Задовольнити
прохання всіх комітет
ЛКСМУ був просто не
в змозі. Дівчатам вза
галі відмовляли, адже
робота передбачалась не
з легких. Га все ж та
ки другокурсниця ФАОТ
Олена Ткачєнко добила
ся свогуо. її і ще двох
дівчат ' з машинобудів
ного факультету зара
хували до складу студзагону. Всі вони так і
заявили: «Ми ні в чому
не поступимося
хлоп
цям. Будемо працювати
як і вони».
Зустріли нас в колго
спі скептично. Мовляв,
що ці студенти зроб
лять? А ми і справді
були не досвідченими.
Вперше в житті будува
ли такі об’єкти. Та ко
ли здали баню — свій
перший об’єкт, повністю
розвіялось
недовір’я
сільських скептиків. Ме
шканці села Рогузка сІечельницького району, де
дислокувався і працю
вав наш загін, стали охо

че допомагати нам: то
дошки підвезуть,
то
щебень. З кожним днем
міцнішала дружба сту
дентів з сільською мо
лоддю. Щонеділі ми чи
тали їм лекції, провади
ли дискотеки, спартакі
ади, організовували ве
чори танців та відпо
чинку. Два тижні над
нашим табором майорів
Олімпійський
прапор.
За цей час було про
ведено змагання по те
нісу, підтягання на пе
рекладині, легкій атле
тиці. Зіграли з місцеви
ми хлопцями у футбол.
Виграли з рахунком 3:0.
А щоб мешканці
села
мали більшу уяву про
нас і про наш вуз — ви
пустили 2 стенди. В цій
роботі взяли участь всі
бійці СБЗ.
у. Про те, як ми жи
ли і працювали, свід
чать численні фотогра
фії, слайди, фільми. За
літо ми збудували в се
лі баню, телятник, сви
нарник і житловий бу
динок для спеціалістів
колгоспу.
Допомагали
господарству також в
заготівлі кормів
для
громадського стада, ста
вили концерти, шефст
вували над школою, ве
теранами Великої Віт
чизняної війни і пенсіо
нерами.
За хорошу роботу бі
йці нашого загону були
нагороджені туристськи
ми путівками в столицю
Абхазії місто Сухумі,

Недавно в Києві на но
вій площі, названій ім’ям
Красної Прєсні. встановле
но бронзову копію відомої
скульптури «Булижник —
зброя пролетаріату». її по
дарували киянам трудящі
Краснопрєсненського райо
ну Москви.
Наша розповідь про іс
торію створення цієї скуль
птури та про її
автора
І. ПІадра.
Ті, хто
безпосередньо
знали І. Шадра, стверджу
вали, Що мистецтво
для
нього було другим дихан
ням.
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ БІЙЦЯМ СТУДЗАГОНІВ,
ЯК! ПРАЦЮВАЛИ В
Він був старшим з де
ТЮМЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
в’яти дітей Іванових. Бать
ко його все життя працю
на ватники,
тех поселжах
вав теслярем. З семи років
Вьі обживали зтот край
В созвездьях окон
теслярував й Іван У два
суров.
(невидать конца!)
надцять років його віддали
Вас назовут потом
Горят теперь не веточки «в люди» і він з рідного
«восьмидесятники»
села під містом Шадрінсьвольфрама,
Ребята из двухтьїсячньїх
ком на Уралі переїхав
в
А
ваши
комсомольське
годов.
Єкатеринбург, де працював
А вечерами в дальних
сердца.
на вовняній фабриці, що
От грохота и вспншек
належала багатіям.
Якось на одній з вулиць
сатанея,
Бьівало даж е сутками
міста побачив вивіску: «Ху

СВЕТ
СЕРДЦА

подряд,

И вас, и зту землю
не жалея,

Дождь лроливной, рьічал,
как водопад.
Швьірял литьіе молнии
навстречу,
Наотмащь бил,
бродяжнйчал в кустах,
Холодной лапой тиская
за плєчи,
М.ешая смех и слезьі
на глазах..
Казалось, ноги,
вьїкатавшись в глине,
Вот-:вот откажут, еделай
ляшний шаг.
И вся земля до веточки
польїни
Висела на
бесчувственньіх руках.,
Под летним зноем и под
МОЛНИЙ

ВСПЬІШКИ,

Взвалив себе на плечи ►
небеса,
Тайгой тагали буровь/е
вьшіки,
Вставали з строй
об’ьектов корпуса.
Сменив костюмЬї МОДНБіе

В СТРОЙОТРЯДЕ

Все спит кругом:
деревня и река,
А мьі йдем, разбрьізгивая
росн,
Еще не смотрит солнце
свьісока,
Не морщитея от смеха
нос курносьш.
Пока оно не протянуло
тт
РУ*
И нас не жжет,
не щиплет озоруя,
Стук топоров — и все
проснулось вдруг,
Заворковали -нежно
стружек струп,
Наш дом растет и сочнойжелтизной
Соперничает с солнцєм
ярко-рижим.
Неумолимо навалилея
знай,
И мьі все чаще, изньївая
дьішим,
Ну, брось яриться
и дружить давай!
Тьі сила, но и мьі
не льїком шитьі.

Тьі нас не жарь, а нежно
приласкай,
И золотом не обливай
сердито.
Все злимся, ну а сами
побьіетрей
Стучим, строгаем,
подічшяем рамьі.
И горница готова
для людей:
Добро пожаловать!
А сами —
Скореє в тень,
В пахучую траву,
На землю брошеньї
верхонки-ру кав ицьі,
Ромашки погадать зовут,
И смех такой. как будтс
рядом Вицин.
И песни разлетаютея
звонки,
И прочь ух од хіт грустная
усталость...
Живем мьі с солнцєм
иаперегонки,
И, может, обгоняем
его малость.

запрошуємо

Важко перерахувати всі
об’єкти зведені руками бій
ців СБЗ інстутуту за 15 ро
ків;;
Студенти не

тільки бу

дували, а й проводили ре
конструкцію старих примі
щень. Ось такий
вигляд
має школа в с. Рогузна Чечельницького району,
яку
реконструювали бійці СБЗ
« МЮріодогвард$єць».

Ірина СМОЛЕНСЬКА,
комісар СБЗ «Моло
догвардієць»,
делегат
XXIV з’їзду
ЛКСМ

там за їх працю, за світлі

України.

і просторі учнівські кабіне

Діти колгоспників і їхні
батьки щиро вдячні студен

ти, лабораторії тощо.

до ХОРУ

Днями в політехнічному інституті відбувся звіт
ний
концерт хору
професорсько-викладацького
складу, і співробітників, присвячений 60-річчю утво
рення СРСР.
Рівно три роки тому створився цей хоровий ко
лектив. За цей час виріс кількісний склад
хору,
зросла його професійна майстерність..
В репертуарі хоіру — пісні народів СРСР. І зви
чайно ж українські. Вони посідають особливе міс
це. їх душевність, милозвучність, глибина думки
полонять серця глядачів.
Твори Леонтовича — творця класичних зразків
хорових обробок ураїнських пісень звучали у вико
нанні колективу.
Дуже тепло зустріли глядачі нову роботу колек
тиву — хабанеру із опери Безе «Кармен». Довго
аплодували вони солістці хору Надії Даньківській.
Мені, як учаснику хору, хочеться розповісти про
цей колектив, яким керує Ігор Маркович Друкер.
Саме він прищепив нам любов до хорової пісні.
Кожна репетиція — це свято душі і серця. І не
випадково' співробітники інституту приймають акти
вну участь в художній самодіяльності. Ось, скажі
мо, проректор по науковій роботі, професор Воло
димир Степанович Осадчук і його дружина Марія
Лук’яшвна—викладач кафедри іноземних мов, вони
ветерани хору. І хоча наукова робота займає в
обох багато часу, вони не пропускають жодної ре
петиції. Великим ентузіастом хору, його ветераном
є також викладач математики Борис Степанович
Брига. Співає в хорі і його дружина Світлана Пав
лівна. Завдяки їй з колективі знайшлись справжні
таланти. Це Надія Даньківська, Володимир Іванов,
Людмила Кар ваггко та інші.
Хорова пісня тим і відрізняється від інших му
зичних жанрів, що гут кожний — частинка єди
ного подиху, єдиного почуття, єдиного розуміння
твору. Глядачі дуже тепло зустріли виступ хорово
го колетиву. Багато щирих слів було висловлено па
адресу керівника хору і його виконавців.
Ірина ГУРАЛЬНИК,
інженер-конструкігор СТКБ «Модуль», учасниця
Х0РУ.

дожньо - промислова школа». Написав додому і по
просив дозволу
вступити
до неї.
Батько дозволив.
«Якщо тобі буде дуже ва
жко, знай що в тебе є ба
тько, який допоможе, чим
може», — писав вік. Разом
з листом Дмитро Іванов
надіслав сину весь
свій
«капітал» — карбованець
сріблом.
Іван Іванов учився всім
наукам і спостерігав жит
тя Назавжди йому запа
м’ятались
криваві події
1905 р.
Закінчивши школу, ви
рішив поїхати в Петербург,
вступити до
художньої
академії. Не прийняли. Зго
дом друзі допомагали йому
відправитися в Париж, вчи
тися у великого Родена.
Відправився туди не ївановим, а Шадром.
Нове
прізвище він взяв від рід
ного міста Шадринськ.-..
Потім була поїздка
в
Рим,
Навчання у відомих ху
дожників і скульпторів Да
ло свої наслідки. В Росію
він повернувся зрілим май
стром. Це було в 1912 ро
ці, А в 1917-му сталася со
ціалістична революція, яку
він сприйняв усім серцем.
...Так от вона, ідея! Бо
ротьба
пролетаріату за
свої права. Скульптура ві
дображатиме готовність до
битви. Молодий робітник
нахилився, щоб
ухопити
важкий булижник і кинути
його в ненависного воро
га. Його сильне, мужнє ті
ло гнучке, рухи стрімкі.
Вольове обличчя натхненне
великою визвольною ідеєю
і впевненістю в перемозі.
Варто тільки напружити
м’язи — і великий камінь
полетить уперед. Булиж
ник... С еою зброю робітник
вихоплює з бруківки. Бу
лижник — зброя пролета
ріату.
Шадр вирішує так і на
звати свою скульптуру.
Тоді, в 192/ році, вона
здобула третю премію.
Нині відома всьому сві
тові.
В 1967 році, коли краї
на відзначала півстоліття з
дня перемоги Великого жо
втня. в Москві, ьа Красній
Прєсні, де ішли барикадні
бої в 1905 році, було вста
новлено пам’ятник, що від
творює цю скульптуру. А
тепер копія стоїть і в Ки
єві.

В. о. редактора
м. ЮРЧИШИН.

ДРУЖбА НАРОДІВ-НЕ ПРОСТО СЛОВА...
Серед знаменних подійг на які багата біо
графія нашої держави, особливе місце займає
утворення СРСР. Створений в результаті пе
ремоги Великого Жовтня добровільний і рів
ноправний союз націй показав світові неба
чений в історії взірець
відносин
дружби,
довір’я і взаємодопомоги між народами,
які

М ы, афганские
сту
денты, поздравляем со
ветских людей с праз
дником 60-летия обра
зования С С С Р .
Выра
жаєм им
искреннюю
благодарность за их помощь нашей республи
ке. Политехнический ин
сти-тут в Кабуле,
шос
сейные дороги, злектро
станции, много заводов
зто лишь краткий пере
чень тех дел, свершить
которые они нам помо
гают.
Как известно, Афганистан был первой зарубежной республикой,
с которой молодая Советская страна устано
вила
дипломатические

в политике и еко
номике страны.
Наша
НДПА
выступает
за
мир и дружбу
между
народами.
Д а здраствует друж
ба между
Советским
Союзом и
Демократи
ческой Республикой А ф
ганистан!
Фархад
Мохамед
К А С ЕМ .

Всем
кто
хочет
бить свободным нужно
укре-плять
дружбу
с
Советским Союзом.
В стране
где
нет
неграмотных
людей,
где самая большая
в
мире забота о
детях,
где лечатся бесплатно,
СВЯЗИ.
где лекарства почти ни
Сейчас афганский на
чего не стоят — живет
род с т р о и т
новую
советский
н а р о д .
жизнь. Апрельская ре
Народ который дал миру
волюция
1978
года
сделала коренной перел
м великого
о
Ленина
—

визволились від національного
гніту і
об’єдн
ані спільною метою.
В ці передостанні дні
1982 року все
про
гресивне людство світу
відзначає
60-річчя
утворення Союзу РСР.
Відзначають це свято
і студенти
братніх країн,
що
навчаються в
нашому вузі. Надаємо їм слово.

человека который смог
решить один из самих
сложннх вопросов
на
земле— вопрос
взаимоо тношения наций.
Миро УСА М А ,
(Сирия).
Советский Союз никог
да
не
позволит
разговаривать с
собой
языком угроз и диктата.
С С С Р постянно заботится о
национальноосвободительном
движении,
п од д ер ж в ае т
растущую политическую
роль на миров ой аре
не молодых государств.
Сове-тский Союз
обра
щает осо-бое внимание
на укрепле-ние дружбы
и
сотрудни-чества
со
страна ми, ставши-ми на
путь социалисти-ческого
развития. С С С Р макси
мально содействует де

новорічне поздоровлення
Завершується
1982
рік,
рік
грандіозних
звершень
радянського
народу.
Він ввійде в
історію всього
прогре
сивного людства
світу,
як 60-річчя
утворення
СРСР.
Готуючи свої дарунки
славному ювілею
ви
кладачі,
співробітники
студенти нашого інсти
туту, як і весь радян
ський народ, працювали
самовіддано і
натхнен
но. На восьми факуль
тетах
навчаються сту
денти з двадцяти спеці
альностей. В стінах ву
зу здобувають
вищу
освіту 7,5 тисяч студен
тів.
Навчальну і виховну
роботу ведуть сотні викла

дачів. Двісті з них мають
вчені звання і ступені.
557 студентів ВПІ
на
вчаються
на «відмін
но», з них
шість Ле
нінських
стипендіатів.
Це
Олександр Вітюк,
Валентина Ляндембурська,
Сергій Яблочников,
Наталка Клочко,
Юрій
Гнип, Іван Іванюк.
Студенти-політехніки
беруть активну участь в
громадсько-політичному
житті країни. В цьому
році школу
трудового
виховання у студентсь
ких будівельних
заго
нах
пройшло
понад
660 студентів.
Всім серцем
зустрів
колектив
інституту рі
шення травневого (1982
р.) Пленуму ЦК КПРС,

висунуту партією
Про
довольчу програму. Наш
інститут постійно
розширює і зміцнює науко
ві
зв’язки з
органі
заціями
і сільськогос
подарськими
підприєм
ствами країни. Під час
третього
трудового се
местру тільки на
спо
рудженні сільськогоспо
дарських об’єктів будза
гонівцями
інституту
освоєно понад 2
міль
йони карбованців капі
таловкладень. Студентиполітехніки
надавали
допомогу колгоспам
і
радгоспам області в за
готівлі кормів, збиран
ні хліба, овочів, фрук
тів.
Зведений
СБЗ
інституту зайняв
пер
ше місце
серед вузів

лям
СЗВ
расширять
в
заимо-в ыгодные
связи
с другими государства
ми, выступает за реше
ние на справедливых на
чалах коренных проблем
мировой економики, за
де-мократизацию
всей
системи
международ
ннх хозяйстве-нных от
ношений.
60 лет прошло с тех
пор, как
образовался
С С С Р . Советский народ
может гор-диться своими
достижения-ми в облас
те народного хозяйства
и той
револю-ционной
исторической
мис-сией,
которую
осуществляет
Советский Союз,
иду
щий в авангарде
борцов
в за
мир, независи
мость
и
социаль-ный
прогресс.
Марно АЛ Ь Б ЕР Т О ,
Акоста
С А Н Ч ЕС .
(Колумбия)

Вінниччини.
В обстановці високо
го політичного і трудо
вого піднесення
колек
тив інституту зустрічає
третій
рік одинадцятої
п’ятирічки. Велику
ро
боту про пропаганді ма
теріалів
XXVI
з’їзду
партії,
травневого
і
листопадового
(1982 р.)
Пленумів ЦК КПРС по
ідейно-політичному
ви
хованню
студентської
молоді проводять
ка
федри суспільних наук,
а також
деканати
і
спеціальні кафедри.
Ректорат,
партком
місцевком
сердечно
вітають весь колектив
інституту з Новим 1983
роком.
Бажають усім
міцного здоров’я, щастя,
успіхів
у праці,
нав
чанні, творчості!
РЕКТОРАТ,
ПАРТ
КОМ,
МІСЦЕВКОМ.

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ».

е

Занимается край
горизонта,.
Гаснут звезды
в сиреневой мгле,
«С Н о вым годом,
друзья!»
«С Н овым годом!»
Поздравленья
летят
по стране.
Новогоднее утро
шагает
П о просторам родной
стороны,
Словно дверь нам свою
открывает
В грандиозное
Завтра страны.
Как походной застави
дозорный,
Тут и свой нахожу я
маршрут.
Труд меня ожидает
упорний.
Я шепну я: «Д а
здавствует труд!»
Труд! К уд а б мы ни
кинули взор свой —
Ладит новые стены
народ.
И сияет наш день
Усть-Илимском,
Уренгоем над миром
встает.
И под струнами рельс
серебристых

От Байкала
в амурскую даль
Пробивается в дебрях
холмистых
Чудо века — нова
магистраль.
Сколько там, за
каймой горизонта,
Непротоптанных нами
дорог
И реду тов рабочего
фронта
Где в герои бы выйти
я смог!
Н о вый год...
Г од побед и дерзаний,
Н аш их планов
и замыслов ширь...
Все настойчивей нас
к себе манит
Колыма, М ангышлак
и Сибирь.
О т Балтийского моря
до Кяхты,
От Карпат и до речки
Витим
Сколько зодчих
заступит на вахту,
Сколько лайнеров
в небо взлетит!
Там где пусто покуда
и голо,
Где гуляют седие
песцы,
Может б ыть в зто
утро геолог

НАВКОЛО

НА

Б А Л -М А С К А Р А Д І

З оголошенням
ведучий
Звернувся до люду
Розказать усмішку
гарну,
За що і приз буде.
І тут вийшов з-поміж
гурту
Без зайвих думок
Розповісти жарт
веселий
Коля
Молоток.
Д о всіх щиро
усміхнувся,

Отыскал золотые
пески.
Ведь известно
же
всем:
на пространстве,
Где могли б и улечься
с лихвой
Двадцать Бельгий
и несколько Франций
Вскрыт сверлом океан
нефтяной.
Вскрит, блокирован и
окантован,
И уже не снегов
серебрень,
А газо-нефтяные
промыслы
С лавят д ревнюю нашу
Тюмень.
За тайгой на Шаиме
есть поле,
Чтос утра и д о нони
гремит,
Там разведчики недр
— геологи
Долотом прогрызают
гранит.
Опускаются труб
километры
И весь день без
умолку поют
Верховые
сибирские
ветры
П ро их геркулесовский
труд.

Ь4

А

на юге в Д о бнассе
бессонном,
Меж Северским Донцом
и Бердой
Пилят глыб ы подземного
солнца
Горняки хитроумной

пилой
Разветвились забои и
штреки,
Э тажами изрыта
земля.
И бегут в ней сыпучие
реки —
Бесконечние реки угля.
«Азовсталь» — зоревые
каемки
Э тих букв вс ем видны
издали.
Э то титул короткий,
но громкий
Моей украинской земли.
Здесь металл
огнебрызжущей лавой
В исполинские льется
ковша,
И
снуют горновые
Держ авы —
Хоть ты с них
Прометеев пиши!
В каждом цехе тут
алые всплески
Синий воздух кометами
рвут:
Агрегаты обкатки и

Найщасливіший

НЕ В П ІЗН А Л А
В новорічну ніч до
мене
Хтось тихо постукав.
Відчиняю я і бачу:
Якийсь дід притупав.
Весь в снігу, немов
із казки,
Блимає очима.
Н іс червоний наче рак,
А в руках — дубина.
Зупинивсь він біля
мене
Й дріботить:
«М арусю !».
А я йому у відповідь:
«Сідайте, дідусю!»
— Та невже не
впізнаєш?—
М овив голос кволий.
Ц е ж твій Федя...
так встрічав
Новий рік в Миколи...

сміш инки
— Найбільше нас при
гнічують чужі гріхи.
— Кращі свої роки
вона
провела
перед
дзрекалом.
— Піднімаючись
до
ореолу слави, ми,
як
правило, ніколи не бе
ремо парашута.
— Настільна
лампа
замінила
письменнику
світло далекої зірки.
— Автор п'єси боїть
ся оплесків, а
раптом
їх почують критики?
— Н е довіряв
собі,
вважаючи за краще б у 
ти в співавторах.

ЦІКАВІ ПРИКМЕТИ ЖИВУТЬ НА ПЛАНЕТІ
Звичай дарувати подарунки під Новий рік з
побажанням щастя і успіхів був запроваджений
ще стародавніми римлянами 1-го січня 153г-о
року до нашої ери. Тоді ж почали народжуватися
перші прикмети. Вважалось,
наприклад, що
яким буде перший день, таким буде весь рік.
Отже, треба було в Новий рік
веселитися,
відкласти всі турботи, одягнутися в усе нове.
Відлуння цих стародавніх прикмет
зберег
лося у сучасних італійців: під Новий рік вони
викидають з вікон старі речі.
У болгар є прикмета: людина, яка пчихнула
за новорічним столом, приносить щастя. Госпо
дар обіцяє їй перше ягня, теля чи лоша в но
вому році.
У німців здавна існує
звичай: під Новий
рік чоловіки збираються в
будь-якому бу
динку, п’ють вино, пиво, веселяться. О 12 год
ині ночі всі вилазять на столи, на стільці; і
з першим ударом годинника
«вплигають» в
новий рік, а услід старому кидають палицю.
Крім різноманітних розваг,
у іспанців під
Новий рік виникають і турботи: в цей день
нечиста сила так
розпоясується, що з нею
не так й легко впоратись звичайними
спосо
бами. Ось і доводиться під Новий рік пере
городжувати дорогу, парканами ставити капкани
і пастки.
Угорці вважають, що під Новий рік не мож

корабли.Чтоб от полюса к
полюсу ходко
Проносили
отечества
флаг
Вездесущие наши
подлодки
В разумляя заморских
вояк.
Чтоб валами
ходила
пшеница
П о полям на исходе
весны,
И л у чились ул ыбками
лица
Хлеборобов —
кормильцев страны.
«Здравствуй труд! —
говорим мы с тобою,
— Здравствуй солице!
Д а сгинет
беда,»
Э то значит работать,
учиться
Н е жалея ни сил, ни
труда.
Зто значит
Отчизне
на счастье
По-партийному
мудрыми быть,
Чтоб идеи великого
Ленина
В жизнь народов всех
стран воплотить.
С.

Ф ЕД О ТО В,

Н А Ш І ІН Т Е Р В ’Ю

ЯЛИНКИ

Потім узяв слово,
Й почав швидко
цитувати
Павла Глазового.
— Гарно! Д обре!
Хорош о!—
В залі гомоніли.
Гумореску розказано
Було дуже вміло.
Заслуговує Микола
П риза і похвали,
Адж е всі так сміялися
ледь не повмирали.
З-під ялинки вибіг
Костя
Й гукнув: —
—Зачекайте!
І мені, я вас попрошу,
Нагороду дайте...
— А тобі за що,
ледащо?—
З залу хтось одвітив.
— А за те, що був
суфлером,
Й ніхто не помітив.

резки
Отдают Прометеям
салют.
Все несметнее
наши
богатства:
М едь
никель, железо
и
и газ,
Алюминий Саянска и
Братска
Появился
недавно у
нас.
...Документи партийного
съезда —
О крыляющий души
закон.
« В ыше темпы!» —
звучит повсеместно,
Новий год начинает
разгон.
Много всех у него
на
примете
Н овых Г З С ,
нефтегазовых «трасс»...
II деянья б ылинные
эти
О крыляют на подвиги
нас.
Нам нужны эти жаркие
будни,
Чтоб на благо всем
людям
земли
Патрулировал в
космосе спутник,
И летели на М арс

31 грудня 1982 року.

на їсти пташиного м’яса, а то «відлетить щастя»:
Тут
дарують
на
щастя
фарфорові
фігурки поросят і трубочистів. В селах старий
рік проводжають дзвоном, а новий зустрічають
піснями.
«Перша
нога» — так називається
розпов
сюджена в Англії новорічна прикмета, згідно
якої від людини, що завітала першою в буди
нок
після півночі, залежить весь рік.
Якщо
прийшов радісний, щасливий і заможний чоло
вік, то весь рік господарів буде супровод
жувати удача. Якщо прийшов бідний, нещасний
— рік буде важкий, відмічений
суцільними
невдачами. Важливі й ініціали «першої
ноги»,
розшифрувавши перші
букви імені та пріз
вища, можна визначити, що чекає тебе в на
ступному
році.
Французи, так як і португальці та іспанці,
вважають, що по першому дні нового року
можна судити про весь новий рік. Якщо першо
го січня вітер дме з півдня,
то рік
буде
жарким, благополучним. Західний вітер н есе
багато риби і молока. Східний — врожай фрук
тів. Можна дізнатися і про погоду на кожний
місяць майбутнього року. Якою буде погода
першого січня,
таким буде весь цей місяць.
Погода другого січня
визначає весь лютий,
третього січня — березень і т. д.
зібрав М. ЮРЧИШИН.

В переддень
Нового
року наш кореспондент
зустрівся з відмінником
навчання,
студентом
четвертого курсу енерге
тичного
ф ак ул ь тету
азербайджанцем
Ейва
зом Мамедовим і завдав
йому
кілька запитань.
— Щ о залишив у твоїй
пам’яті минулий
1982
рік?
— Це
рік
нашо
го славного ювілею —
6 0 -р іч ч я . утворення С о 
юзу Радянських Соціа
лістичних
Р е с п у б л ік .
Д ля мене особисто він
був подвійно радісним і
щасливим. Я одружив
ся на українській дівчи
ні — однокурсниці Ольза Зайлер. А це нещо
давно народився уже й
син, якого назвали М ай
суд (Максим).
— Окрім
навчання,
виконуєш,
мабуть,
і
якісь громадські дору
чення?
— Так. Я комсорг гру
пи, виконую (обов’язки
заступника
профбюро
четвертого курсу.
І не важко? Адже до
ма сім’я?
— Потрібно лише ра
ціонально
п л ан у в ат и
свій час. Тоді всі дору
чення під силу. Цього,
до речі, і хотів би по
бажати всім студентам
В П І, а воднораз приві
тати їх з Новим
1983
роком!

Умене хороший
настрій
— Навіть не
знаю,
кого рекомендувати для
розмови, — сказав
го
лова студради гуртожит
ку № 4 Валерій Фран
цуз, — всі студенти хо
роші. Ось хоча б взяти

он ту, що сміється.
— Прошу назвати її
прі звище.
— Валентина
Кали
ток. ї ї знають на фа
культеті як відмінницю
навчання і як хорошу
активістку.
Валентина
підійшла
до мене з тією ж
ус
мішкою на
обличі
і
сказала:
— У мене
хороший
настрій. Вперше я зуст
річаю Новий рік
сту
денткою. Приїхала сю
ди з міста Ковеля Во
линської області.
Про
професію інженера-будівельника я
мріяла ще
з шкільної парти. Всту
пала
до
Луцького
інженерно-будівельн о г о
інституту, та не пройшла
за конкурсом. А в цьому
році вирішила ще раз про
вірити свої можливості.
— Чим ти займаєшся
в даний час?
— Готуюся, звичайно,
до сесії. Бо саме основ
не для мене зараз
—
успішно скласти першу
в своєму житті
сесію.
Трохи хвилююся.
—Щ о ти можеш
по
бажати нашим читачам
і своїм колегам-студен
там?
— Перш за все, хо
четься побажати усьому
людству миру на землі.
Хай новий 1983 рік при
несе всім людям плане
ти свободу і
незалеж
ність, щоб молодь всіх
країн
могла
вчитися.
Щ об не
проливалася
кров в Лівані і Сальва
дорі. Всім студентам ба
жаю веселого
новоріч
н о г о настрою і успі
хів у навчанні.
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