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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.
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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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