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Хай ж иве шарксизни-ленінізм—вічно ж иве  
революційне інтернаціональне вченняі
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■кадриГазета видається 
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№ 16 (96) Виходить раз 
на тиждень. П’ятниця, 22 квітня 1983 року. Ціна І коп.

Сьогодні-113 річни
ця від дня народжен
ня вождя світового 
пролетаріату Воло
димира Ілліча Леніна

Комуністом стати мож
на тільки тоді, коли зба
гатиш свою пам’ять знан
ням всіх тих багатств, які 
виробило людство.

В. І. ЛЕНІН.
25 жовтня 1917 року о 

14 годині 35 хвилин, в 
Смольному на терміново
му засіданні Петроградсь
кої Ради робітничих і се
лянських депутатів Воло
димир Ілліч Ленін промо
вив історичні слова: «Ро
бітнича і селянська рево
люція про необхідність 
якої весь час говорили 
більшовики, звершилась...» 

*. * *
«Створення [комсомолу, 

по суті, стало новим кро
ком на шляху побудови 
соціалізму в нашій краї
ні. Ця історична подія 
внесла принципово нове 
в питання про роль моло
ді в суспільному житті.

Комсомол згуртував ро
бітничо-селянську мо

лодь в одне ціле і міцни
ми узами зв’язав з Ко
муністичною партією».

М. І. КАЛІНІН.
Два фронти на шляху до 

соціалізму — індустріалі
зація і колективізація — 
тісно змикались з третім 
— культурною революці
єю. Найбільш актуальни
ми проблемами були: лік
відація неписьменності, 
підготовка кваліфікованих 
кадрів, створення нової 
соціалістичної інтеліген
ції. Значну роль у вирі
шенні цих завдань пар
тія відводила комсомо
лові. Виступаючи на ІІІ-му 
з’їзді РКСМ, Володимир 
Йлліч Ленін поставив пе
ред молоддю завдання: 

Вчитися, вчитися, вчи
тися >.

Комсомольці відправля
лися в культпоходи, культ- 
штурми — особливо у від
далені глухі райони, зак

ликаючи молодь сідати за 
парти.

УНІ-й з ’їзд ВЛКСМ у 
зверненні до всіх комсо
мольців закликав їх ще 
активніше включатися в 
боротьбу з неписьменніс
тю.

За парти сідали навіть 
люди в літах. Що ж, 
доводилось надолужува
ти... В містах і селах від
кривались нові школи, 
денні та вечірні техніку
ми, робітфаки.

* * *
«Ленін ніколи не відо

кремлював молодь, особ
ливо робітничу молодь, 
від усієї решти робітни
чої маси. Він лише вважав, 
що по відношенню до 
молоді необхідні особ
ливі методи роботи і що 
ці методи роботи серед 
молоді потрібно настій
но виробляти, настійно 
перевіряти...»

О. ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

вчитися, вчитися, вчитися
Цей лозунг, висунутий 

В. І. Леніним ще в перші 
роки радянської вг^ди 
актуальний і сьогодні.

19 квітня ц. р. в партко- 
м’і інституту відбулась 
зустріч членів партко- 
му з Ленінськими сти
пендіатами.

Дорога у вищу школу у 
нас відкрита всім, а гли
бокі знання — своєрідна 
«перепустка» до вузу. 
Вони ж —■ і головна мета 
навчання студента. Висока 
оцінка в заліковій книж
ці студента — не просто 
його особиста справа, а 
показник того, як він ви

ко іує свій суспільний 
обов'язок, досконало

опановує своїм фахом, стає 
загартованим політичним 
бійцем, здатним прийняти 
від старших поколінь ес
тафету комуністичного
творення.

Працювати без відстаю
чих — цей девіз бага
тьох трудових колективів 
повинен знайти постійну 
прописку і в нашому ін
ституті.

Хай в третьому році 
одинадцятої п’ятирічки
кожен студент подбає

про це, докладе всіх зу
силь, щоб своїм сумлін
ним навчанням, активною 
участю в суспільному жит
ті примножувати славні 
традиції нашої радянської 
вищої школи.

На зустрічі в парткомі 
наголошувалось, щоб кож
на група, в якій навча
ється Ленінський стипенді
ат успішно склала літню 
екзаменаційну сесію, ста
ла зразком в навчанні і 
громадському житті ву
зу.

На суботнику-вся країна РОЛЬ КОМСОМОЛУ В ГРОМАДСЬКО- 
ПОЛІТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ СТУДЕНТІВЧудовою традицією ра

дянського1 народу стало 
проведення напередодні дня 
народження В. І. Леніна 
комун гстичнрго су ботзн-иода. 
Народжені революційною 
енергією мас, комуністич
ні суботники, ,за ленінським 
визначенням, «саме тому 
мліють величезне історичне 
значення, що вони показу
ють нам свідомий і добро
вільний почин робітників 
у розвитку (продуктивності 
праці, у переході до нової 
<г р удо в о ї дисцрпліі н ц. .].»

«Червоні суботи» стали 
сьогодні школою1 новатор
ських починань, пошуку ре
зервів підвищення ефек
тивності виробництва, еко
номії і бережливості, все
народним оглядом масово
го соціалістичного змаган
ня. Ентузіасти зустріч
них -планів і прискорення 
науковокгехнівдопо) пір огре- 
с,у, колективи комуністич
ної праці гідно несуть ес
тафету Великого почину, 
ударників і стахановців 
перших п’ятирічок.

Під звуки духового ор

кестру зустріли свято віль
ної праці студенти, викла
дачі і співробітники нашо
го інституту. О 8.30. від
бувся урочистий мітинг, 
пріисв ячіен ИЇЙ ‘ В сесіоюзін ом у 
Ленінському комуністич
ному суботнику. Його від
крив секретар парткоіму 
інституту І. Г. Мельник. 
Виступаючі студенти і ви
кладачі дали слово і за
кликали всіх працювати 
в іцей день з подвоєною 
енергією.

В цей день колектив 
вузу працював на бла
гоустрої території', впо
рядкуванні корпусів та 
гуртожитків інституту, бу
ло висаджено’ чимало ку
щів та дерев. Ударною 
працею на комуністичному 
суботи и/к;у в іідз нач ив. 113- 
річницю з дня народжен
ня В. І. Леніна і колектив 
обчислювального центру 
ВПІ. Після роботи група 
юнаків та дівчат сфотогра
фувалися на пам’ять.

Фото студента Олексан
дра Суворова.

Діяльність комсомольсь
кої організації Вінницького 
політехнічного інституту 
так спрямована, щоб гро
мадська робота, викону
вана кожним студентом, 
допомагала йому набути 
знань, умінь і навичок, 
н е об х іди их орга н і з а т ор о в і, 
вихователеві та пропаган
дисту.

Потрібно відзначити, що 
найбільш ефективними є 
активні форми проходжен
ні я громад сьїкоппюл і т ичн ої
практики.

Кожен комсомолець в ву
зі повинен мати громадсь
ке доручення, проводити 
роботу в громадських ор
ганізаціях інституту —- ком
сомольській, пр офспілковій, 
органах студентського са
моуправління, — навча
тись на факультеті гро
мадських' професій, 'брати 
участь в конкурсах сту
дентських робіт з суспіль
них наук, та історії ВЛКСМ 
і міжнародного молодіжно

го руху. Теоретичні знання, 
необхідні організаторові і 
ІЇіропаіг андисцовї, Студент 
одержує на факультеті 
громадських професій. Під
вищення якості лекційної 
[пропаганди, її злободен
ності та наступальності — 
найважливіше завдання ко.- 
мітету ЛКСМУ ВПІ.

Школою трудового за
гартування студентів' дав
но і з повним правом вва
жається участь в[ третьо
му трудовому семестру в 
1982 році в ВПІ було сфор
мовано 27 загонів загаль
ним числом 659 студентів. 
Організація громадсько- 
політичної практики в цей 
період проходить такими 
напрямками:

— організаційна робота 
в СБЗ;

— лекційна, пропаган
дистська робота;

— участь у проведенні 
загонам и гро м адсько-полі-
ти&них заходів;

— знайомство з досві

дом роботи на підприєм
ствах, будовах, в колгос
пах і радгоспах;

— участь в шефській ро
боті.

Комітет ЛКСМУ ВПІ 
зміцнює зв’язки з комсо
мольським и орг аніз аці ям и
підприємств, установ за 
[місцем проходження ви
робничої пр а к т и к и .  
Проводиться ; двюбічний 
контакт — контроль зіа 
проходженням студентами 
громадсько-політичної прак
тики і виробничої практи
ки як з боку комітету 
комсомолу ВПІ, так і з 
боку комітету комсомолу 
того чи іншого підприємства.

Студенти ведуть велику 
пропаганд истську ро боту
на підприємствах міс
та. За період минулорічної 
літньої практики вони про
читали близько 500 лекцій, 
надаючи водночас допомо
гу робітникам і службов
цям, які бажають вступи
ти до нашого інститутку.

Комітет комсомолу пла
нує і надалі заключати 
подібні договори про спіль
не проведення громадсь
ко-політичної практики з 
комітетами комсомолу про- 
МіИСЛО в и х п ідп р иєм ств.

Велику увагу комітет 
комсомолу приділяє нав
чанню комсомольського ак
тиву. Крім традиційних 
форм навчання — інструк
тажів, лекцій, семінарів 
— комітет комсомолу го
тує новий вид навчання — 
ділові ігри. Ми вважаємо, 
що активні форми навчання 
можуть прискорити процес 
«вживання» новообраного 
коме о мол ьеьког о акт ив іст а 
в єдину систему комсо
мольської роботи, зберегти 
і примножити у нього такі 
цінні якості, як ініціатива, 
здатність до пошуку нових, 
.ефективніших форм робо
ти1.

О. МУДРИЙ,
секретар коміт е т у
ЛКСМУ.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» « і2 стор. яшштшш 22 квітня 1983 року.

П Е Р Ш О К У Р С Н И Ц І

Ще й року немає, як познайомились ці дівчата під час вступних екзаменів на 
радіотехнічний факультет, а сьогодні їм здається, що вони дружать з дитинства. 
Любов Воробець (на фото зліва) приїхала з Закарпаття, знайшла в інсти

туті багато щирих, чуйних, доброзичливих юнаків і дівчат, з якими подружилась 
так саме, як з Наталією Матвеєвою з подільського села Соснівка, що в Шарго- 

родському районі. Вчаться подруги в одній групі, живуть в одному гуртожитку, 
але їх єднає не лише це, а й закоханість в обрану професію), працелюбність; 

сумлінність у навчанні. А ще дівчата захоплюються художньою самодіяльніс
тю. На факультеті вони заслужили повагу, беруть участь у громадському житті. 
Нещодавно партійна організація РТФ прийняла Л. Воробець кандидатом у 
члени КПРС. Фото Р. Кутькова.

В ТВОРЧОМУ ПОШУКУ

ФА0Ту-10 РОКІВ
Факультет автоматики і обчислювальної техніки — один з кращих в інституті. 

За десять років існування тут підготовлено чимало висококваліфікованих спеціа
лістів.

Про здобутки колективу і роль партійної організації у вихованні висо
ко кваліф і крваічих, ідейно-політичних організаторів виробництва розповідає
секретар партбюро факультету Олександр Володимирович Колесник.

Партійна О ір ган ізац ія  фа
культету проводить органі
заційну та ідейно-виховну 
роботу по виконанню рі
шень XXVI-го з’їзду КПРС, 
настанов партії і уряду.

Партбюро багато уваги 
приділяє вдосконаленню 
навчального процесу, під
вищенню якості навчання 
студентів, посиленню ідео
логічної роботи в світлі 
настанов партії.

Включившись в соціаліс
тичне змагання за гідну 
зустріч 60-річчя утворення 
СРСР, факультет зайняв 
перше місце в інституті. 
Абсолютна успішність ста
новила 96,7 процента, на 
«добре» і «відмінно» нав
чаються понад 47 процен
тів юнаків та дівчат фа
культету.

На кафедрах факультету 
ведеться цілеспрямована 
робота по поліпшенню ме
тодичного забезпечення нав
чального процесу, ширше 
впроваджуються активні 
методи навчання, на вищо
му науково - методичному 
рівнії стали проводитися 
навчальні заняття.

На кафедрі АСУ, зокре
ма, підготовлено і впро
ваджено 2 ділових гри, 
розробляються ще 2. Тіри
і я и н ш н н к і и е ш н і

ділових гри готуються на 
кафедрі економіки промис
ловості. З елементами про
блемного навчання на ка
федрі автоматики та ви
мірювальної техніки чи
таються 22 л е к ц і ї ,  
17 — на кафедрі хімії. 
При читанні курсів вико
ристовуються розроблені 
окремі методики професора 
Кузьміна, доцентів Петуха 
та Максимова-

В порівнянні з 1981 ро
ком значно зріс обсяг на
уково-дослідних робіт. В 
цьому велика заслуга ве
дучих кафедр, очолюва
них комуністами Кузьм і - 
ним, Маліковим, Стаховим, 
Осадчуком.

Велика увага приділяє* 
ться ідейно-виховній роботі 
в колективі і особливо се
ред студентів, Цю ділянку 
роботи в партбюро очолює 
досвідчений організатор і 
педагог комуніст Арапов. 
Під його безпосереднім ке
рівництвом і участю пра
цює ідеологічна комісія, 
яка організовує і прово
дить єдині політдні, читає 
лекції в академгрупах і 
гуртожитках. Багато сил 
та енергії віддає справі па
тріотичного виховання сту-

денства ветеран Великої 
Вітчизняної війни комуніст 
Бугорський. Зразком пар
тійного ставлення до своєї 
оправи служать ветерани 
нашої партії комуністи 
Маліков, Зотов, Салімов- 
ський, Данилюк, Котляро- 
ва та інші.

Активізувалась робота 
комсомольської, профспіл
кової організацій факуль
тету очолюваних комуніс
тами Волинським та Яб- 
лочніковим. В комсомоль
ських групах проходить за
раз Ленінський залік, під 
час якого кожний комсомо
лець звітує про виконання 
особистих комплексних пла
нів, приймає підвищені 
соцзобов’язання на честь 
25-річчя організації нашо
го вузу та присвоєння йому 
імені Леніна.

Успішно працював наш 
колектив під час ленінсь
кого комуністичного субот- 
ника-

Факультет живе повно
кровним життям, примножує 
свої здобутки, критично 
оцінює успіхи і не зупиняє
ться на досягнутому.

О. КОЛЕСИИК, 
секретар партійної ор
ганізації ФАОТу.

Щороку в нашому інсти-
т ут і п р о в о д я т ь с я о  б л аси і 
студе нт сь|хі н а уко в о -тех
нічні конфренції. Велика 
кількість студентів, що зай
маються науковою робо
тою, звітують про досягну
ті успіхи, обговорюють на
укові проблеми, обмінюють
ся цікавими ідеями.

На черговій науково-тех
нічній конференції, що про
ходила недавно, надзви
чайно важливими були зу
стрічі молодих науковців з 
вченими інституту, які очо
лювали пленарні, засідан
ня секцій. Адже допомога, 
порада, навіть просто увіага 
досвідченого вченого до 
молодого початківця мобі--ч
лізовує його на нові по
шуки, додає наснаги і впев
неності.

Як завжди, змістовно пра
цювали секції ФАОТу. Ці
каво проходило пленарне 
засідання секції автоматич
них систем управління 
(АСУ), роботою якого 
керував ректор» інститут^ 
професор І. В. Кузьмін. 
Велика група п’ятикурс- 
ників представила свої 
дослідницькі роботи, рі
вень яких цілком відпові

дає сучасним вимогам. Од
на з таких робіт (автор- 
студент Л- Папенко, нау
ковий керівник доцент 
М. Л. Літвінов) виконана 
на рівні винаходу.

Напружено, по-діловому 
проходило засідання сек
ції автоматичної інформа
ційно-вимірювальної тех
ніки під головуванням за
відуючого кафедрою про
фесора В. Т. Малікова.

З досить цікавими допові
дями виступила група 
студентів, що працює під 
керівництвом декана ФА
ОТу доцента Лютворта. 
Вони стосувались проблем
ного використання волок
нисто-оптичних методів ви
мірювання неелектричних 
величин і розробкою при
ладів, робота яких грун
тується на цьому принципі. 
Слід відмітити С. Яблоч- 
нікова, І. Саєнко, Р. Реву, 
В. Лисогора.

Засідання секції обчислю
вальної техніки проходило 
під головуванням завідую
чого кафедрою професора 
О- П. Стахова. Крім ціка
вих доповіддей, ряд сту
дентів представили кон
кретні прилади, що роз

роблені і виготовлені за їх 
участю. Серед кращих гурт- 
ківців слід назвати А. Ме
льника, Д. Шмулевича, 
Д. Стахова, В. Могилкжа. 
В цілому до впровадження 
рекомендовано 7 студент
ських робіт.

Змістовно пройшли за
сідання секцій електричних 
приладів та хімії. Однак 
хочеться, щоб студенти 
ФАОТу активніше працю
вали в цьому напрямку.

Аналізуючи підсумки ро
боти секцій ФАОТу, по
трібно відмітити достат
ньо високий рівень студент
ських наукових робіт, доб
ру підготовку молодих до
слідників. Хочеться, однак, 
щоб на пленарні засідан
ня ' приходила більшість 
студентів факультету, осо
бливо з молодших курсів».

Це допоможе їм вибра
ти цікаву тему для влас
них досліджень, підвищи
ти . рівень своїх знань,

Є. МІНЯЙЛО,
зав* сектором науково- 
технічної творчості мо
лоді комсомольського 
бюро ФАОТу.

В ідловідальність—перш за все
Радянська людина зав

жди повинна відчувати від
повідальність за доручену 
їй справу, за товаришів, за 
себе перед партією, перед 
народом, перед прекрас
ною епохою, в якій ми 
живемо. Свідома і сумлін
на праця кожного — за
порука успіху в нашому 
повсякденному житті.

На комсомольських збо
рах, що проходили під ло
зунгом «Кожному члену 
ВЛКСМ —• комсомольське 
доручення, кожній комсо-

(МОЛЬСЬІКІЙ групі 1— кон
кретну справу», наша група 
виступила з почином — 
підвищити якість навчання, 
скласти екзамени літньої 
сесії на «добре» та «від
мінно», не допустити жод
ного пропуску занять без 
поважних - причин, брати 
активну участь в громад- 
сьі му житті інституту.

Віримо, що наша ініціа
тива знайде широку під
тримку серед студентства.

Т. БЕНЬ, 
комсорг групи 2 ДТ-82.

ВІДБУВСЯ традиційний 
легкоатлетичний пробіг, 
присвячений 113-їй річни
ці з дня народження В. І. 
Леніна та 65-річчю ком
сомолу,

Тисячі вінничан і гостей 
з  інших міст України вий
шли на старт. Навіть силь
ний дощ, що супроводжу
вав бігунів від старту до 
фінішу, не згасив молоде
чого запалу спортсменів. 
Вперше в забіг для чоло
віків була включена дис
танція в 15 км. Команда 
ВПІ зайняла перше місце 
серед 9 клубів любителів 
бігу, на другому місці — 
команда м. Житомира, на 
третьому — бігуни з сто
лиці України.

Переможцями і призе
рами серед студентів ста
ли Горницька, Толкачова і 
Гресь (всі три — студентки 
факультету автоматики $ 
обчислювальної техніки), 
студенти Прокопчук і 
Попович (РТФ)„ Музика 
(ФАОТ).

Масовий пробіг став 
святом не лише для лю
бителів активного відпо
чинку, а й для тисяч жи
телів нашого* міста, ,які 
вийшли на його вулиці ві
тати учасників пробігу.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
старший викладач ка
федри фізичного ви

ховання.
Фото студента О. Су- 

ворова.

/ вчимося,
І ТРУДИМОСЯ

Студенти ФАОТу доібре 
навчаються, добре й пра
цюють під час третього 
трудового семестру. їхніми 
руками споруджено чима
ло об’єктів на території 
Вінниччини та в Тюменсь
кій області. Славно потру
дились вони і на будовах 
рідного інституту, зокре
ма, на будівництві корпу
су кафедри автоматичних 
систем управління, а тепер 
з таким же вогником тру
дяться на спорудженні го
ло® ного адм і нїстрД тін в н о -
го корпусу інституту.

Важкувато поєднувати 
навчання і праню на будові, 
зате який ентузіазм про
являється, коли бачиш 
творіння своїх рук. Усві
домлюючи все це, хочеть
ся працювати ще краще, 
краще вчитись.

ІВсі будзаігон іноді працю
ють з завзяттям, наполег
ливо, віарто серед них зга
дати комісари загону 
А. Сухого, О. Осадчука, 
Ю. Чепури як а, О. Ціхоодь- 
кого та багатьох інших.

Хлопцям з СБЗ «Роман
тик» не доведеться завер
шувати 'будівниць о цього 
об’єкту, але ті, хто прийде 
їм на зміну, підхоплять 
"гордий стяг з написом 
«Свій інститут будуємо 
своїми руками».

Л. БАЛАНДЮК, 
студент групи 1АТ-80.
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