ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А ІН Ж е н е Р Н І
Газета видається
з лютого 1981 року.
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СЬОГОДНІ
в н о м е р і:
— ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ;
— СТУДЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕТАЙП;

О РГА Н ПАРТКОМ У, ПРО Ф К ОМ У, КОМ ІТЕТУ Л К С М У
ТА Р Е К Т О Р А Т У В І Н Н И Ц Ь К О Г О
ГЮ Л ІТ Е Х Ш Ч Н О ГО ІНСТИТУТУ

— УВАГА! НОВА РУБРИКА;
— ЗАДУМАЙТИСЬ УСІ;
— ПАСИВНІСТЬ: ЯК З НЕЮ БОРОТИСЯ!

Виходить раз
на тиждень.
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— З МАРКОЮ МАШИНОБУДІВНИКІВ;

П ’ятниця, ЗО вересня 1983 року.

Ціна 1 кой

Партійне шиття:

ОБРАЛИ ПаРТГРУПОРГОм звіти і виоори
Треба з особливою відпо*
відальністю підійти до фор*
мування виборного партій
ного активу, висунення до
керівництва політично зрі
лих, компетентних й ініціа
тивних комуністів, які ма
ють організаторські
здіб
ності, високі моральні якос
ті, почуття нового,
тісно
зв’язані з партійними маса
ми, з трудящими.
(З Постанови ЦК К П РС
«Про проведення звітів
і
виборів у первинних, ра
йонних, міських, окружних,
обласних і крайових партій
них організаціях»).
В партгрупі
обчислюва
льного центру
відбулись
звітно-виборні збори. А на
ступного
дня в колективі
схвально загомоніли:
— Чули? Віктора Сергійо
вича знову
обрали партгрупоргрм...
— Ярошенку багато що
по плечу...

— Вдалий вибір.,
Підходили
людй, вітали
його. І мабуть, не один з
них замислювався над тим,
як вдалося молодому това
ришеві здобути такий висо
кий авторитет у колективі.
За віком Віктор Сергійо
вич
Ярошенко
багатьом
співробітникам обчислюва
льного центру в сини годи
ться, та поважають
його
усі. Перед усім за чуйність
і людяність,
за невтомну
енергію і працьовитість. І
не дивно,
що
комуністи
партгрупи третій рік підряд
оказують йому високе до
вір’я.
Про вміння Ярошенка ор
ганізувати і вести за собою
людей свідчить хоча б той
факт, що колектив обчислю
вального
центру щороку
виходить переможцем в со
ціалістичному змаганні се
ред підрозділів
інституту..
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ж и в н ість :
Важливий період настав
в житті первинних парторганізацій — період звітновиборних зборів. Комуністи
розцінюють цю кампанію як
бойовий огляд своїх сил, час
глибокого аналізу зроблено
го, новий етап для мобілі
зації творчої енергії на ви
рішення чергових завдань.
Первинна
парторганізація адміністративно-управ
лінського персоналу (АУП)
— одна з найчисельніших в
інституті і одна з найсклад
ніших за своєю структурною
побудовою..
Отож, критично оцінюючи
трудовий ритм і хід соціа
лістичного змагання, секре
тар партійного
бюро тов.
В. Я. Сумін у звітній допо
віді на зборах
комуністів
відзначав, що основна маса
сіїівробітників
А У П сум
лінно ставиться до
своїх
обов’язків. Високих
резу
льтатів у СВОЇЙ трудовій ді-

В обчислювальному цент
рі працює близько ста чо
ловік. Переважна більшість
з них мають вищу освіту,
решта навчаються заочно в
інститутах. Отже бути пар
тійним ватажком в такому
колективі справа
нелегка.
Адже
чим вищі і рівень
знань, і свідомість людей,
тим вищою повинна
бути
відповідальність і вимогли
вість керівника і організа
тора колективу як до під
леглих, так і до самого се
бе в першу чергу.
Колектив обчислювально
го центру живе
єдиною
дружною сім’єю. Колектив
ні виходи в кіно, спорт, літе
ратурні читання, зустрічі з
митцями, екскурсії і подо
рожі давно стали невідємною частиною життя усіх,
хто працює поруч з Вікто
ром Сергійовичем.
Партійна
група, очолю

вана комуністом
Ярошен
ком, веде • постійну і ціле
спрямовану
боротьбу за
єдиний і дружний колектив.
І, мабуть, не кожен замис
люється над тим, скільки
сил, знання і енергії відда
ють комуністи
партгрупи
для створення
належного
мікроклімату
в колективі.
Вміння завжди
визнати
свою помилку, з’явитись там,
де і коли це потрібно, ви
слухати людину, розділити
з нею радощі і печалі, до
помогти або підтримати до
брим словом
чи слушною
порадою — одна з харак
терних рис В. С. Ярошен
ка як комуніста, як партгрупорга.
Ось за це люб
лять і поважають його, ось
чому тягнуться
до нього
люди. Він мов те кришта
леве джерело, що б’є щедро
і гаряче. І вся сила цього
джерела для людей.
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Роздуми після звітнояльності досягли колективи
навчального відділу, бібліо
теки, першого, другого від
ділів і відділу кадрів, ке
рівниками яких є комуніс
ти і які за підсумками со
ціалістичного змагання між
структурними підрозділами
управління зайняли призо
ві місця.
Та не в характері кому
ністів заспокоюватися
на
досягнутому. Як відзнача
лось на зборах, успіхи парторганізації
немислимі без
активності і бойовитості її
низової ланки — партійної
групи, а значить, і самих
комуністів.
Ініціативність,
принциповість, організатор
ські здібності — характерні
риси комуніста. Але ці якос
ті не приходять до людей
самі собою, вони формують
ся в процесі активної участі
кожного комуніста в спра
вах своєї партійної групи,

виборних зборів
первинної організації.
Ось про це і хочеться роз
повісти детальніше, бо ба
гатьом комуністам А У П як
раз і бракує тієї активнос
ті, про яку йшла мова на
звітно-виборних
зборах.
Активну участь в обгово
ренні питань, що
виноси
лись на партійні збори про
тягом звітно-виборного пе
ріоду брали комуністи Афанасьєва, Грозний, Кислицин,
Сінельник, Соболь,
Шолохов... всього двадцять чо
ловік, або ж лише
третя
частина парторганізації. В
окремих випадках партійні
збори проходили без належ
ного критичного
аналізу.
Тут само собою напрошу
ється запитання: хто ж ви
нен в тому, що значна час
тина комуністів не прояв
ляє належної участі в ро
боті партійних зборів і в
своїй повсякденній діяльнос

ті? Мабуть, при підготовці
і проведенні партійних збо
рів партійному бюро слід
враховувати всі аспекти ба
гатогранної діяльності як
первинної організації в ці
лому, так і кожного струк
турного підрозділу, кожно
го комуніста зокрема. Про
це говорили в своїх висту
пах комуністи
Сінельник,
Удовик, Архіпов,
Знаткова, Банніков,
Афанасьєва,
та інші.
Робота партійних
груп
і всього колективу в цілому,
як відзначалось на звітновиборних зборах,
повинна
проводитись під безпосеред
нім контролем і впливом з
боку партійного бюро, яке
вникало б в усі сторони ді
яльності трудових, колекти
вів і через партгрупоргів і
рядових комуністів направ
ляло їх діяльність на вирі
шення конкретних завдань.
С. Ф ЕД О ТО В.

Ю В І Л Е Ю
В академгрупах завершились організаційно-виборні
комсомольські збори першокурсників. На них обрано
комсомольських ватажків, намічено конкретні заходи по
організації навчального процесу, науково-дослідної ро 
боти, комсомольської політосвіти, дозвілля.
На радіотехнічному факультеті секретарем комсомошьеького бюро першого курсу обрано Олександра
Дроботнюка.
*

*

В жовтні у вищих учбових закладах Вінниці проводи
тиметься другий етап міського огляду-конкурсу на кра
щу акедемгрупу, присвячений 65-річчю ВЛКСМ.
*

*

До 10-річчя ВПЇ

УВАГА! НОВА РУБРИКА
Шановні друзі! Виклада
чі, співробітники і студенти!
У с і . ми з вами складаємо
єдиний і дружний колектив»
ім’я якому Вінницький по
літехнічний інститут. В СІЧНІ
1984-го нашому інституту
виповнюється
10
років.
Створений на базі колиш
нього філіалу Київського по
літехнічного, В П І став го
ловним науковим центром
області, кузнею висококва
ліфікованих кадрів для на
родного господарства краї
ни.
Сьогодні газета «За інже
нерні кадри» започатковує
на своїх сторінках нову
рубрику «До 10 річчя ВПІ».
Під цією рубрикою ми
розповідатимемо про наші
високі здобутки, про славні
традиції вузу, надаватимемо
слово провідним ученим, викладачам,
співробітникам

студентам... всім тим, хто
своєю сумлінною
працею,
відмінним Навчанням прим
ножує славу нашого багато
тисячного колективу.
Для того, щоб матеріали
цієї рубрики були змістов
ними і цікавими, запрошує
мо всіх читачів нашої газе
ти
взяти
найактивнішу
участь в створенні літопису
інституту.
Отже, чекаємо від вас ці
кавих розповідей про ваших
колег по роботі і навчанню,
про наукові зв’язки кафедр
вузу з промисловими під
приємствами області,
рес
публіки і країни, про випуск
ників інституту, що трудя
ться в різних галузях на
родного господарства, від
мінників навчання,спортсме
нів, учасників художньої са
модіяльності тощо.
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НАЗУСТРІЧ

*

— КУТОЧОК НАРОДНОГО КОНТРОЛЕРА.

*

З двадцять восьмого по тридцяте вересня спортив
ний комплекс Вінницького медінституту приймав спорт
сменів - баскетболістів з числа студентів вищих учбових
закладів Вінниці, Львова, Кіровограда і Тернополя.
* * *
Рада ансамблю сучасного бального танцю, що діє при
клубі нашого інституту проводить набір у підготовчу
групу. Заняття проводитимуться щовівторка з 16 годи
ни дня. Запрошуються всі бажаючі.

Бюро Ц К В Л К С М
при
йняло постанову «Про за
ходи в зв’язку з 65-річчям
В Л К С М ». В ньому зазна
чається, що радянська мо
лодь свято береже і при
множує революційні, бойові
і трудові традиції К П Р С .
Готуючись до ювілею, ко
мітети комсомолу
повинні.
активізувати пропаганду ге
роїчного шляху
ВЛКСМ ,
роботу по збиранню доку
ментів і матеріалів, записів
спогадів ветеранів
комсо
молу, а також по підготов
ці нарисів історії організа
цій Спілки.
65-річчю В Л К С М
при
свячуються Тиждень трудо
вих традицій, комсомольсь

ко-молодіжний
суботник,
Тиждень молодіжного
фі
льму, Тиждень молодіжної
книги, свято комсомольсь
кої пісні.
Міськкомам,
райкомам
комсомолу
належить про
вести урочисті збори акти
ву, зустрічі
з ветеранами,
делегатами
з’їздів,
про
вести
мітинги,
збори,
ленінські уроки, вшануван
ня засновників перших осе
редків Спілки.
29 жовтня біля пам’ят
ників В. І. Леніну, героямкомсомольцям,
біля мемо
ріальних знаків і обелісків
необхідно виставити
ком
сомольсько-піонерські посги,
організувати
покладання
квітів.

РІЗНИМИ

почерками
Задумайтесь усі
Комуністична партія і Ра
дянський уряд постійно на
дають великого значення
підвищенню ролі трудящих
в управлінні державою, в
усіх сферах громадського і
виробничого життя країни.
Ця роль трудящих закріп
лена в нещодавно прийня„
тому законі про трудовий
колектив.
Активність людини
виз
начається не лише тим, що
вона зробила на своєму ро
бочому місці, а тим, як вона
допомагає становленню ін
ших, яку участь бере в гро
мадському житті.
З приємністю згадую звіт
но-виборні збори профспіл
кової організації адмініст
ративно-управлінського пер
соналу, які пройшли на ви
сокому
організаційному
рівні. Змістовна і обгрунто»
вана доповідь,
критичний
аналіз недоліків, ділові вис
тупи і зауваження ч л є н іе
профспілки по поліпшенню
стилю і методів
роботи
профбюро... Коротше кажу
чи, збори пройшли так, як і
належало їм пройти.
Однак хотілось би звер
нути увагу на інше. Судячи
із звітної доповіді профбюро
енергетичного
факультету,
її писали теж кілька чоло
вік. Результатом такої ко
легіальності в підготовці до
зборів самі збори, здавало
ся б, мали пройти з особ
ливою діловитістю. Тим бі
льше. що викладачам і спів
робітникам факультету є
про що вести глибоку, прин
ципову розмову.
Нічого правди таїти, була
і на цих зборах критика у
виступах членів профспілки,
але виступали в основному
ті, кому це було доручено
заздалегідь. Такі виступи,
як правило, зводяться зде_
більшого до аналізу своїх
же досягнень, або ж до вис
ловлювання загальновідомих
фраз, ярл ні про що конк
ретно не свідчать. Та й са
мі збори проводились в на
півпустому залі. Більше по
ловини членів профспілки
були відсутні.
Тут само собою напрошу
ється запитання:
навіщо

така
поспішність?
Адже
профбюро знало, не могло
не знати, що в цей час ба
гато людей було у відпустці,
решта викладачів виїхала з
студентами на сільськогос
подарські роботи. Дехто з
членів профспілки, як ска
жімо, співробітники науко
во-дослідного сектору
та
окремих кафедр вирішили
не з’явитися на збори. Гір
ше того, навіть більшість
членів профбюро були від
сутніми і не звітували про
свою роботу. Все це свідчить
про формалізм в роботі. Бі
льшість членів профспілки,
мабуть, вважають що своє
часною сплачування членсь
ких внесків достатньо для
того,
щоб
користуватися
всіма пільгами члена проф
спілки, а брати участь в ро
боті своєї профспілкової ор
ганізації
необов’яз к о в о
Така пасивність
свідчить
перш за все, про байдужість
окремих людей до загальних
справ колективу, бажання
жити за принципом «моя
хата з краю...».
Аналогічна картина спос
терігалась на звітно-вибор
них зборах і в де яких ін
ших профспілкових органі
заціях інституту. Та й в са
мому профкомі викладачів
і співробітників вузу плано
ві засідання
проводяться
інколи формально, як ка
жуть, за ради галочки в
плані. У вересні, скажімо,
на засідання профкому без
. поважних причин не з’яви
лося 0 членів з 18. І не див
но, що багато запланованих
питань, винесених на обго
ворення профкому так і
залишилися поза увагою.
Мабуть, пора кожному з
нас задуматись над тим, яку
частку вносить кожен з нас
в роботу своєї профспілко
вої організації. Кожен з нас
повинен пройнятись почут_
тям гордості з того, що він
радянська людина, людина
особливого типу, до якої і
вимоги особливі, і відпові
дальність особлива
перед
людством.
В. К Л И М Ч У К ,
член п р е зи д ії п р о ф сп іл 
кового ком ітету.

ЗО Вересня 1983 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

Куточок народного контролера

Н АУКА—ВИРОБНИЦТВУ

і

Науковий сектор в дії

Величні і відповідальні
завдання, поставлені перед
машинобудуванням
XXVI
з’їздом К П Р С , покликані
забезпечити
прискорений
прогрес усіх галузей народ
ного господарств^ країни.
Машинобудування дає те
пер нові засоби виробницт
ва, на основі яких можли
ве створення гнучких авто
матизованих виробництв, що
викорисовують верстати з
чисельно-програмним
уп
равлінням, роботи — мані
пулятори.
обчислювальні
машини.
Викладачі, співробітники
і студенти машинобудівно
го факультету розуміють
відповідальність за виконан
ня поставлених перед ними
завдань і борються за пос
тійне зростання рівня підго
товки
інженерів-механіків,
яких після закінчення інс
титуту направляють на ве
ликі
підприємства
нашої
країни.
Варто відзначити,

що переважна більшість ви
пускників гідно несуть мар
ку
нашого
факультету,
швидко включаючись у ви
конання виробничих завдань
і добиваючись помітних ус
піхів у своїй професійній
діяльності.
Вчені
факультету вно
сять солідний вклад у ви
конання завдань, визначе
них Продовольчою програ
мою. Галузева науково-дос
лідна лабораторія «Гідро
агрегат» (науковий керів
ник доцент І. Немировський), успішно впровадила у
виробництво чимало гідрав
лічних пристроїв які вико
ристовуються у сільсько
господарських машинах, в
тому числі на зернозбираль
них комбайнах. Багато га
лузей машинобудування з
успіхом використовують ре
зультати досліджень,
що
проводяться під керівницт
вом професора А. Жукова,
доцентів
Ю . Комісаренка.

О. Ємельянова та інших.
Високий рівень наукових
розробок, доведення їх до
промислових зразків дозво
лило одержати в цьому ро
ці' до п’яти карбованців на
один затрачений. Неоцінен
ну допомогу у виконанні
науково-дослідних робіт за
замовленнями промислових
підприємств, в тому числі і
підприємств Вінниччини, на
дають також і студенти.
Буквально, з перших днів
навчання в інституті вони
залучаються до цікавої пра
ці. що
звеличує людину
своєю науковою творчістю.
Багато випускників нашого
факультету
одержали
не
лише дипломи, а й авторські
свідоцтва на винаходи або
сигнальні номери своїх нау
кових праць.
М. ІВАН О В,
доцент, заступник декана
машинобудівного
фа
культету з науково-дос
лідної роботи.

Діяльність наукового сек
тору головної групи народ
ного контролю інституту по
в’язана з рішеннями нашої
партії, постановами
Ради
Міністрів С Р С Р про даль
ше прискорення
науковотехнічного прогресу, раціо
нальнішого
використання
потенціалу науки,
всебіч
ної економії всіх видів ре
сурсів.
У відповідності до згада
них завдань народні контро
лери
наукового
сектору
спрямовують свої
зусилля
на контроль
ефективності
вузівської науки, усунення
дрібних тем, раціональність
використання дорогоцінно
го обладнання тощо.
Результати перевірок зна
ходять втілення в наказах
по інституту, обговореннях
на вчених радах, інформаціях на стендах народного
контролю. Всі ці заходи певною мірою впливають
на
розвиток наукової діяльнос

ті, а також дозволяють про
водити профілактику різних
порушень. В 1983 році сек
тор перевіряв факультети ін
ституту з питань організа
ції роботи сумісників, що
зайняті на
госпдоговірних
темах. Н а інженерно-будіве
льному
факультеті
було
встановлено, що на окремих
кафедрах, наприклад,
на
кафедрі промислового і ци
вільного будівництва,
не
достатньо відображена ро
бота сумісників в технічних
звітах і інформаціях.
П е
ревірка дозволила налаго
дити чітку систему роботи
сумісників
і попередити
можливі порушення.
В 1983 році сектор зай
мався перевіркою викорис
тання, обліку і збереження
дорогоцінного і унікального
обладнання. Виявлено, що
деякі кафедри все ще
не
виконують наказ по інститу
ту Аг9 343 від 14.10.81 року
«Про заходи по усуненню
недоліків в придбанні, ви

користанні і збереженні нау
кового та навчального об
ладнання».
Зокрема,
на
кафедрі технології металів
встановлено агрегат ІСТ-006
.вартістю 9449 карбованців,
який не використовується у
зв’язку з. відсутністю від
повідної силової мережі і
недостатньої
потужності.
Адміністративно - господар
ська частина і
головний
енергетик інституту не спі
шать вирішити цю пробле
му. Н а кафедрі електричний
станцій не діють встановле
ні аналогова машина «Екстрема-1» та «РС».
В цілому факти порушень,
що наводяться
в
наказі
№ 343, практично в інсти
туті усунені. В цьому неа
бияка заслуга народних до
зорців.
В. О Г О Р О Д Н ІК О В ,
професор, зав. науковим
сектором Головної гру
пи народного контролю
інституту.

ВИВЧАТИ МИСТЕЦТВО КОНТРОЛЮ

Серед машинобудівників,
традиційне свято яких від
значалось минулої неділі*
успішно трудиться
колек
тив співробітників кафедри
технології металів.
На фото справа наліво:

завідуючий кафедрою профе
сор А. О. Жуков, доцент Г. М
Знаменський і співробітник
кафедри, начальник науко
во-дослідного сектору інс
титуту А. М. Зарічний під
час наукових досліджень.
До речі, Анатолій Михай

НА ПРАКТИЦІ
На кафедрі автоматики і
інформаційно - обчислюва
льної техніки переддиплом
ну практику проходило бі
льше 50-ти студентів.
Переддипломною практи
кою передбачалося не ті
льки вивчення теми та збір
матеріалів з дипломних про
ектів, а й активна участь в
суспільно - політичному жит
ті колективу.
За дорученням партійної
і комсомольської груп ка
федри на підприємствах, в
організаціях і школах об
ласті і міста Вінниці було
прочитано 18 лекцій, про
ведено двадцять дві бесі
ди з учнями на теми: «Зна
йомтесь — В П І», «В П І вчо
ра, сьогодні і завтра». Було
проведено також 16 політінформацій,
анкетування
співробітників і викладачів
інституту.
Студенти-практиканти випускали
факу
льтетську стінгазету, прово
дили зустрічі з ветеранами
війни і Радянської
Армії,
брали участь в організації
і проведенні
студентської
науково-технічної
конфе
ренції.
На заліку з переддиплом
ної практики з 51 студента
45 одержали відмінні оцін
ки і 6 — добрі.

«За

ин ж е н ер н ьїе

В ін н и ц ь к а

кадрьі»

о б л асн а

У м ови, друк, а р к

лович Зарічний нещодавно
успішно захистив кандидат
ську дисертацію. Разом з
усім колективом інституту
редакція газети «За інже
нерні кадри» щиро вітає
свого активіста з цієї на*
годи.

С ім ф у т ів
під кілем
Євген Мельников працює
ча заводі «Кристал».
а
Олександр Качковський ін
женером у Вінницькому по
літехнічному інституті.
В
години дозвілля їх єднає
любов до судномоделювання. Обидва неодноразово
виходили лауреатами рес
публіканських
та всесоюз
них конкурсів.
Потяг до романтики, кон
струювання Прийшов ДО; НИХ
невипадково.
У дитинстві
зачитувалися
морськими
оповіданнями Джека Лон
дона, Костянтина Станюковича... Разом з друзями
пропадали
на Південному
Бузі. Він з дитячих років
вабив їх нескінченним бла
китним шляхом у загадкові,
іноді й казкові далі. Так
здавалося.
Мабуть, тоді й народи
лося таке нестримне, палке
бажання розкрити двері в
казку. І було твердо вирі
шено будувати власне суд
но й плисти. К уди?.Там бу
де видно.

—

друкарня

о р га н

п ар тк о м а ,

у п р а в л ін н я

0.48. Т и р аж 1500.

у

ком итета

ЛКСМУ

и

В гласності — ленінсько
му принципові
організації
контролю — найважливіша
запорука дієвості
переві
рок. В. І. Ленін вчив, що
контроль в соціалістичному
суспільстві повинен здійсню
ватись не лише з участю
широких мас, але й гласно,
на виду у всіх. В гласності
контролю В. І. Ленін бачив
велику творчу силу, могут
ній засіб мобілізації трудя
щих на усунення недоліків.
Разом з тим В. І. Ленін го
ворив, що критика повинна
бути товариською, об’єктив
ною і по-партійному прин
циповою. Широко інформу
ючи про результати
своїх
перевірок, народні контро
лери спрямовують громад
ську думку на боротьбу з
недоліками, сприяють вихо
ванню кадрів, підвищенню
їхньої відповідальності
за
доручену справу.
Враховуючи
значення
гласності для
підвищення
ефективності діяльності на
родних контролерів,
бюро
Головної групи народного

р е к то р а та

В и н н н ц к о го

в и д авництв, пол играф і'і і к н и ж к о в о ї тор гівл і: м.

А д р е са р е д а к ц ії 286021. м.

В ін н и ц я ,

виконанням вказівок партії
та уряду про посилення бо
ротьби за збереження со
ціалістичної власності,
за
економію матеріальних за
собів тощо. Вивчення зага
льних питань контролю по
єднується з обговоренням
форм і методів проведення
конкретних перевірок.
До
проведення занять з акту
альних тем залучаються та
кож відповідальні праців
ники інституту. Ректор ін
ституту І. В. Кузьмін ви
ступив перед народними кон
тролерами з доповіддю про
зміцнення трудової і нав
чальної дисципліни,
про
ректор по навчальній робо
ті доцент М . Є. Іванов роз
повів про завдання народ
ного контролю в
період
прийому в інститут, прорек
тор по адміністративно-гос
подарській роботі О. І. Тарануха зробив повідомлен
ня на тему «Турбота К П Р С
і Радянського уряду
про
поліпшення матеріальних і
житлово-побутових
умов
студентів»,
заступник сек
ретаря парткому О. И. Лесько виступив з
питання
взаємодії груп
народного
контролю з іншими громад

ськими організаціями
ін
ституту. Така участь
ке
рівників інституту в нав
чанні народних контролерів
допомагає добиватись його
високого якісного рівня.
Безумовно, не всі заняття
у нас проходять так,
як
цього хотілося б,
але ко
ристь від такої форми нав
чання
очевидна. Те,
що
якість перевірок
постійно
поліпшується, є результатом
не лише підвищення відпові
дальності народних контро
лерів за доручену справу,
а й результатом зростаючого
рівня їхніх знань.
ч
Істотну допомогу в про
веденні занять керівникам
головної групи
народного
контролю інституту
надає
Ленінський районний комі
тет народного
контролю,
який своєчасно
розробляє
зразкову тематику занять,
проводить семінари. Анало
гічні семінари ми проводи
мо і в головній групі,
де
конкретизуємо теми занять
з врахуванням завдань, що
стоять перед колективом ін
ституту.
І. Ф ЕД ІН ,
заступник голови бюро
ГГН К інституту.

ГЛАСНІСТЬ—ТО ВАЖЛИВО

Ні знань, ні досвіду для
цього ніяких. Матеріали —
звідки ж еони могли взяти
ся? Адже на них потрібні
гроші, а на шкільних
сні
данках багато не зекономиш.
Так стали активними від
відувачами гуртка самоді
яльного суднобудування. Те
пер вихованці Вінницької
зразкової школи Д Т С А А Ф
Є. Мельников і О. Качков
ський. за визначенням спор
тивної термінології, мають
найвищу
кваліфікацію
з
цього виду спорту.
У майбутньому наші зем
ляки мріють представити
на всесоюзний конкурс мо
дель першого ЛІНІЙНОГО КОи
рабля, побудованого в 1700
році за особистою участю
Петра І.
Не будемо квапити час.
А поєднаємо поки що свої
побажання з
найкращим
морським прислів’ям: «Сім
футів під кілем!» — тобто
великого плавання, без ри
фів та мілин.
П Я Н К ІВ Е Р .

п роф ном а,

справах

Весною закінчились звіти
і вибори органів народного
контролю нашого
інститу
ту. Народними контролера
ми обрані люди, що корис
туються високим авторите
том у колективі, вимогливі
і принципові, непримиренні
до недоліків.
Дієвість роботи груп на
родного контролю залежить
не лише від підбору кадрів,
а й від того, наскільки їх 
ні працівники повно зна
ють вимоги законодавства,
постанови партії та уряду,
права та обов’язки органів
народного контролю, як во
ни правильно їх застосову
ють. А для цього необхідно
вивчати мистецтво контро
лю, бо одного лише досвіду
тут замало.
Підвищувати рівень конт
ролю, визначати його голов
ний напрямок
допомагає
систематичне
навчання.
Для цього створено дев’ять
шкіл народних контролерів,
навчання проводяться з ж ов
тня по травень.
Н а заняттях вивчаються
принципи контролю і їх по
дальший розвиток, основні
напрямки контролю в вузі,
здійснення
контролю
за

Х м е л ьн и ц ьк е

шосе,

контролю вважає гласність
важливою складовою части
ною своєї роботи, постійно
турбується про
удоскона
лення
її
організаційних
форм.
Д ля забезпечення широ
кої гласності контролю зді
йснено систему організацій
них заходів, зокрема, сек
тор* гласності Головної гру
пи
народного
контролю
укомплектовано позаштатни
ми спеціалістами — фотог
рафом, художником, корек
тором та інш. Ми прагнемо
до того, щоб гласність ві
дображала роботу органів
народного контролю
про
думано і послідовно, щоб
не підлягали гласності ви
падкові, малоцінні та
не
принципові матеріали. О б 
ладнано
стенд
гласності
Головної групи
народного
контролю, інформація
на
ньому поновлюється одиндва рази в місяць. Разом з
Факультетськими
групами
народного контролю ми ор
ганізовуємо гласність мате
ріалів за критичними висту

пами народних контролерів.
Добре поставлена
глас
ність перевірок сектором ад
міністративно - господарсь
кої діяльності (зав. сектором
тов. В. І.
Салимовський),
групи Н К інженерно - буді
вельного факультету
(го
лова — тов. М. С. Макаренко). Широко відомі в ін
ституті стенди «Рейд по ти
лах А ГЧ »,
«За економне
використання
енергоресур
сів», матеріали по перевір
ці трудової дисципліни, ро
боти господарських складів
інституту тощо.
За всіма сигналами кри
тичних виступів відповідни
ми посадовими особами вжи
ті заходи по усуненню не
доліків.
В. НАХАЙ ЧУК,
доцент, завідуючий сек
тором гласності ГГН К
інституту.
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