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-  8 Березня — Міжнародний жіночий день, свя- 
Е то весни, краси і материнства. Його відзначає 
Е весь світ, і цей день став справжнім днем со- 
Е лідарності жінок планети в боротьбі за мир, 
5 щасливу долю прийдешніх поколінь.
Е Радянські жінки з вдячністю сприйняли високу 
« оцінку їх внеску в здобутки країни, дану на XXVI 
£ з'їзді КПРС Генеральним секретарем ЦК( Голз- 
і  вою Президії Верховної Ради СРСР товаришем 
і; Л. І. Брежнєвим, постійно відчувають турботу
-  партії і держави. Вони усвідомлюють, що щастя 
Е їх дітей невіддільне від долі Вітчизни, докладають 
Е всіх сил до перетворення в життя величних на 
Е креслень XXVI з'їзду партії.
Е Наші жінки активно і творчо працюють у про- 
Е  мисловості і в сільському господарстві, на гро- 
_ мадській роботі, навчають дітей, майбутніх фа- 
• хівців народного господарства, плідно трудять- 

5 ся на ниві науки і мистецтва. Широко відомі в 
Е країні і у світі імена жінок — інженерів і льот- 
5 чиків, письменників і кінорежисерів, керівників 
£ великих підприємств і колгоспів-мільйонерів, 
5 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

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 Смо
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!

І 'У - . £ -Ч Л-
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 з десь большая 

семья.
Друг за другом по белому 

свету

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 СТАРШИНОВ-

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 п ок а з а ли  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 фа
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 а б с о л ю т н а  
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,

- □ 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 різ- 
норангових 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

лицю... 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

□ ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ ---------------- ------

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 ч л е н
паїрткому Ю. С. Даніилюк. 
Він відзначив, що вико
нуючи рішення XXVI з'їз
ду нашої партії, кафед
рами розроблені мето
дичні матеріали, ш и р 
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 парт- 
бюро, 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.

В. ОСІПЧУК, 
наш кореспондент.

[П
ЛП

Ш
1ІП

ІІІР 4



2 стор. ■ «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 5 березня 1982 року.
І

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

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

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.

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

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  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!

і
і
і
і
і

і
■1

— 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 п іідр ах ов ув ат и, 
щоб переконатися, яку 
чаїстку громадської ро

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,
і щ и н н я я н н а ш
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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 друзі- 
трактирники 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 Ост- 
Індії.

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

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 Ду- 
рову*. Беручи участь у найкровопролитніших 
битвах, ці жінки дивували всіх своєю без
страшністю, і лише якийсь несподіваний ви
падок інколи виказував їхній маскарад.

іккккккш кккіі ікш иїш ккіккш іїш ш ш ш ііі і і іш ш ш іїї і і іш іш іш і

— 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

цею в пресовий цех. Вви- 
калася 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

Ф о т о в і к н о

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.

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 аівд аінн я. 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 вибір- 
ки (див. підручник з те
орії ймовірностей та ма- 
тематиічтої 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 бездїч- 
ч ю проїм аідськнк опір ав 
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 Ляндебур- 
ська — член КПРС, Ле- 

' ні ніс ьк ній ст ип анді ат, сек
ретар комсомольського

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.).

«ось звідси по це», а Звичайнісінька жінка,
далі — зась... яка заробляє

Добре налагоджена зарплату,
справа на Горьківському І спішить на базар,
автомобільному заводі. і чекає когось край
Там робітникам, скажі вікна;
мо свердлильникам, да І пере, і співає,
ють часто нові деталі, і варить,
міняють свердла. Не по і долю колише—
думайте, що це дрібниця, Скільки треба назвати
далеко ні, це помітний звичайних отут
крок уперед. дієслів!

— Ви згадували, що Часто як для жінок
поступали на історичний. не стачає любові і тиші
Невже з гуманітарними І бракує простих
науками покінчено? і високих,

— Що ви!.. Постійно як музика, слів.
зустрічаюся з ними в Тож любіть їх,
процесі роботи. Очолюю земних цих богинь,
культмасову комісію, а що крокують між нами,
це — організація всіх ве їх, усміхнено-чистих
чорів, зустрічей. Тут свої і мудрих в своїй
проблеми: мало ентузіа простоті.
стів, почасти зустрічаєть І побільшає сонця
ся байдужість. Беру рясного тоді
участь в художній само над полями...
діяльності, остання роль Ірина замовкає і за
— Королева у «Трьох дивляється у вікно —
мушкетерах». Ця робота туди, де вже взявся во
мені дуже подобається, дою сніг.
можна сказати, вона до Подумалося: як добре
повнює те, що не посту вона відчуває життя! І
пила на історичний... як мало ми, чоловіки,

— На порозі — Вось робимо, щоб вони, тех
ме березня. Як вам уяв ніки, почастіше отак ди
ляється сучасна жінка? тинно-усміхнено дивили

— Я прочитаю уривок ся з-під вій.
з вірша вінницької пое
теси Ніни Гнатюк... В. БОРІВСЬКИЙ,

...нерозгадана, наш спеціальний ко
мов таїна. респондент.
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'ШІІІІШ11ПШІІ1ІІІ1Ш1ІШ!1ШІ!ІІІШШІІІІШШІХШІІІІІІП|іі11!1ШІІ!НПІІ1іиШІІІ1П11І1ІІ11ІІІШШІІ1ІІЇ!1І!ІІ!ШШ11ІШ ІІІІІ ітШ 11№

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 найчор- 
нішу роботу по господарству, зобороняли во
лодіти зброєю, досконало, проте, володіючи 
нею самі.

Міцна традиція жіночої
4ІИ*

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 захо- 
роїнення 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.

держави існувала і О. ГОРБОВСЬКИИ.

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

лише пізно ввечері та 
й старі діруві троїхи об
ражаються рідко у 
них буваю. Але друзів 
стає все більше завдяки 
комсомольській роботі. 
А якщо тільки вчитися, 
то це це життя, а скука. 
На жаль, пасивних ще 
багато. Пройдіться кор
пусом ІБФ після двох 
годин — рідко кого із 
студентів зустрінете: хто 
в кіно, хто додому — і 
кожен сам по собі.

Валентина Олійник: — 
Звичайно, «зайвого» ча
су немає, але по-іншому 
жити я вже просто не 
змогла б. Та й громадсь
ка робота тільки допо
магає — особливо, коли 
все виходить і, як Наїта- 
ша сказала, збільшуєть
ся коло друзіїв, а зна
чить — є радість спілку- 
ваіннія.

Катерина Захарова: —
Заважає? Що ти! Гро
мадська робота піднімає 
т ану с, д оп ом аг-ає з аів - 
жди бути у формі, піри- 
вн ає до сірг аін із оів аінсс - 
ті. Якщо у мене на день 
запланована лише одна 
справа — буду відклала- 
ти її до останнього мо
менту, а коли турбот ба
гато, то й отямитися не 
встигнеш, як день про
летів. Ну, щодо поба
чень... Моє головне по
бачення відбулося ще в 
школі — (МИ з чоловіком 
вчилися разом, равоїм 
вступили до інституту, 
тільки я з першого разу 
не пройшла за конкурсом. 
А Володя уже закінчив 
з відзнакою машинобу
дівні и й ф акул ьтет, з ар ав 
служить в армії.

Олена Коваленко: —

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 Ляндебур- 
ська: — Спорт — це і є 
життя. По-іперше, в нав

чанні він здорово допо
магає, дає заряд сил, 
бадьорості. Коли довго 
немає тренувань чи зма
гань, я відчуваю, що по- 
ч чигаю «з ас идж уїв атися ». 
А яка радість долати ви
соти які раніше тобі не 
підкорялись! Ну, і ні з 
чим не можу порівняти 
щастя перемог. Все це 
виховує. І, звичайно, го
ловний вихователь — ко
лектив, команда, спіль
ність мети.

Кореспондент: — А хто
мав найбільший вплив на 
твій характер, захоплен
ня спортом?

Валентина Ляндебур- 
ська:—Мій перший тре
нер, Анатолій Дмитрович 
Агошкоїв. Це справжній 
вихователь* чудова лю
дина. ВІїн ніє «вижимав» 
з нас результати заради 
результатів, а хотіїв зро
бити нас чесними, мо
рально чистими. І вчив 
цього своїм п р икл адом.

Кореспондент: — Що 
вам заважає в роботі, 
навчанні? Що найбільше 
не подобається в людях?

Наталя Бик: — Зава
жає .пасивність, до то
го ж, пасивність, сказа
ти б, агресивна, що га
сить активність інших. 
— «Що, тобі більше всіх 
треба?». Не терплю его
їзму — в усіх проявах.

Валентина Ляндебур- 
ська: — Людина повин
на горіти! Я б хотіла  ̂
щоб на світі взагалі не 
було байдужості.

Валентина Олійник: — 
У нас на факультеті ма
ло діівчат - аікггиївїстск, і 
п аісивіність іінш их з аів а- 
жає працювати мені — 
доводиться весь час її

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 І в и р іш у;в аіт и і р об 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 о ж в і ддаїю п ереїв агу 
в іднюс иінаїм «на ріївін их », 
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, ч асто .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 Ляндербур- 
ська: — 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 Ляндебур- 
ська: — 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 Ляндебур- 
ська: — 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 Ляндебур- 
ська: — 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 МАР- 
ЧЕНКО.

« Г х ї ч у Г що’Г  н е"
БУЛО БАЙДУЖОСТІ»

Ф о т о в і к н о

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

теплий ветер, 
И легкий пар клубится 

у реки,
И шумно солнцу

радуются дети, 
И думают о жизни

старики.
Михайло ІСАКОВСЬКИЙ.

КОРОТКИМ РЯДКОМ

П У Т І В К А
в ж и т т я

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.

Ф о т о в і к н о

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
О с і п ч у к

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

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 по- 

батьківському 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 ї д а л ь н і
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—

В с е  т е ч е . . .
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—

— Крім конспектів, нічого цікавого мама не ~ 
приносить. Е

Фото О. Суворова. Е

Кожному— СВОЄ
Прийшов студент на кафедру записатися до 

якої-небудь спортивної секції. Викладач фіз- 
виховання 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—

НАУКА І ТЕХНІКА

Уявіть собі таку ситуа
цію. Згорів дерев'яний бу
динок, в якому знаходилась 
установа. Після того, як во
гонь погасили, спеціальна

щоб приховати розтрату. 
Замість грошей він справ
ді поклав акуратно наріза
ний папір з шкільного зо
шита.

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,

Не так давно такого ти
пу експертизи не проводи
лись. Нині, після довгих фі- 
зико-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.

Г. НІКОЛАЄВ.

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

Худ. В. Спельников.

І в навчанні,
Коли екзаменаційний бі

лет бере четвертокурсниця 
ФАОТу Валентина Лянде- 
бурська, і викладач, і това
риші по групі впевнені: від
повідь буде чіткого, аргумен
тованою, грунтовною. І ми
нулої сесії у Валнній «залі- 
ковці» з'явилося п'ять одна
кових записів: «відмінно». 
Так уже звикла Ленінський 
стипендіат Валентина Лян- 
дебурська: 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.

і в спорті

А це так непросто — навча
лися, тренуватися знаходи 
ти час для громадської ро
боти, адже член КПРС 
В. Ляндебурська є секре-

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
цювати після перемог.

М. ОРЛОВ, 
зам. декана ФАОТ по 
фізвихованню.

ЦІКАВО ЗНАТИ

М о - л о д - ц і !
Письменник Лев Кассіль 

по-справжньому л ю б и в  
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 «Мо- 
лод-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 Бужке- 
вич 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. 
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