
ЗИМОВІЇ СЕСІЇ— СТОПРОЦЕНТНУ УСПІШНІСТЬ і ВИСОКУ Я КІСТЬ ЗНАНЬ!
ТЕПЕР НАЙВАЖЛИВІШЕ НЕ ВТРАТИТИ НАБ

РАНОГО ТЕМПУ, ЗАГАЛЬНОЇ ПОЗИТИВНОЇ НА
СТРОЄНОСТІ НА ДІЛА, АКТИВНІШЕ РОЗВИВА
ТИ ПОЗИТИВНІ ПРОЦЕСИ

Ю. В. АНДРОПОВ.

В О Д  В І Т І  
З А  В С І Х

Гарне наше село Юр- 
ківці, мабуть, кращого й 
годі шукати на Поділлі. 
Та ще коли сказати, що 
й швидкоплинний Дністер 
прикрашає рідну сторону, 
несе води свої людям на 
добро, ТО вже й сумніву 
ні в копо не виникне, що 
це так, а не інакше. В усі 
пори року по-своєму гар- 
н о у нас.

У Юрківецьку школу я 
і пішла в перший клас, 
тут закінчила десятиріч
ку Як навчалася? Вчите
лі ставили за приклад. 
Цим самим я не хочу по
хвалитися, хоча й при
ємно завжди згадати юті 
шкільні роки, але на ви
пускному вечорі таки бу
ла щаслива. Вчителі, од
нокласники привітали ме
не з золотою медаллю. 
Не менша радість очіку
вала і вдома.

Та коли все, як кажуть, 
вляглося, коли Придніст- 
іров’ям відшумовувало лі
то, настала пора і мені 
летіти з вітрами. Куди? 
Далі Поділля не хотіло
ся. Знала, що у Вінниці 
є політехнічний. За вступ 
до нього був і батько, він 
працює слюсарем у кар’є- 

роуправлінні. «Що ж, ска
зав, нехай у сім’ї, якщо 
все складеться добре, бу
де спеціаліст з технічною 
освітою». І жартома до
дав:

— Батькові вже інже
нером не•стати, а дочці 
всі карти в руки.

Поступила на машино
будівний факультет, го
туюся стати педагогом- 
механіком. Прагну сум

лінно оволодівати знання
ми. Адже інститут, як і

СЕСІЯ — найвідпо
відальніша пора як для 

студентів, так і для викла
дачів. Вона підсумовує їх 
роботу протягом усього се
местр а. Під час екзаменів 
з усією виразністю прояв
ляються і позитивні, і не
гативні сторони в організа
ції навчального процесу.

Нинішня сесія особлива. 
Вона проходить в той зна-

мекний час, коли весь ра
дянський народ перебуває 
під великим враженням від 
роботи чергового Плену
му ЦК КПРС, який обгово
рив питання про проекти 
Державного плану еконо
мічного і соціального роз
витку СРСР і Державного 
бюджету країни на 1984 
рік.

Матеріали Пленуму ЦК

КПРС і сесії Верховної Ра
ди СРСР із схваленням 
прийняті партією, всім ра
дянським народом. Вони 
надихають кожного з нас на 
нові звершення у праці і 
навчанні.

Вже з перших днів ни
нішньої сесії, на відміну 
від попередніх років, по
мітно зросла активність се-

ред студентського і викла
дацького складу. Підготов
ка до екзаменів на всіх фа
культетах велась вже з пер
ших’днів нового навчально
го року. Тож побажаємо 
всім юнакам і дічатам від
мінних оцінок. Хай ниніш
ня сесія стане для кожно
го студента новою верши
ною творчості.

молодість, буває в житті 
тільки раз, потім ніколи 
не повернеться. Що візь
меш у ньому — на все 
життя. Звичайно, знання 
потрібно поповнювати все 
життя, але все те жит
тя, скільки працювати
меш, інститут служитиме 
орієнтиром, тим маяком, 
по якому звірятимеш 
свою дорогу. Така суть 
педагогіки, про ще треба 
пам’ятати з перших і до 
останніх днів перебувай 
ня у стінах учбового за
кладу.

У школі була я старос
тою класу, а вже тут то
вариші обрали мене чле
ном навчально-виховної 
комісії групи, а також 
в профбюро по спеціаль
ності.

Чи легко навчатися 
нам, студентам? Не ска
зала б, що все дається 
просто. Нинішній семестр 
для групи чище найваж
чий. Перша атестація за
свідчила, що загалом зна- 
знаннями дуже похвали
тися не можна — успі
шність дещо знизилася. 
З цього ми зробили від
повідні висновки.

Тепер група з хорошим 
робочим настроєм підій
шла до складання залі
ків. Унас діють творчі 
бригади по деталях ма
шин, опору матеріалів. 
Дуже важливо те, що у 
групі панує товариська 

взаємодопомога, добрози
чливе ставлення один до 
одного. Наприклад, Надя 
Ярошевська, Світлана 
Пильщикова, Валерій 
Ярешко, Сергій Жмака, 
Леонід Гладковський та 
багато інших однокурсни
ків турбуються не лише

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!
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про себе, а дбають, щоб 
вся група успішно скла
ла сесію. Це дуже при
ємно.

Наш інститут відзнача
тиме славне своє десяти
річчя. Такий він молодий, 
так і хочеться сказати — 
школяр. Для мене слово 
це звучить якось мило й 
ніжно — школяр. А ви, 
мабуть, не всі знаєте, що 
в нашій групі є ще... мо
лодші віком. Не студен
ти, ні. У татусів і мам, 
студентів наших—Фелік- 
са Драгомирецького, Ок
сани Коваль і Світлани 
Кропивницької є дітки 
Катруся, Дімка і Юрко, 
їх ми вважаємо дітками 
нашої групи. І так вже 
склалося, що кожен з 
нас хоче вчитися малю
кам на радість. А це ба
гато до чого зобов’язує, 
іде ж сесія.

3. ПИШЕН1НА,
студентка третього ку
рсу машинобудівного 
факультету, відмінни
ця навчання.

к а д р и
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
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Активні методи навчання

Д І Л О В А  Г Р А  
У СТАНОВЛЕННІ СПЕЦІАЛІСТА

Другого і третього лютого в інституті 
відбудеться науково-практсчна конфе
ренція на тему: «Вдосконалення навча-

льно-виховного процесу -на основі впро

вадження активних методів навчання».
Засвоєння і розпов

сюдження активних ме
тодів навчання є одним 
з найбільш перспектив
них шляхів розв'язання 
завдань вдосконалення 
підготовки спеціалістів 
для народного госпо
дарства. У сучасних 
умовах, коли значно зро
стає роль економічної 
підготовки молодих ін
женерів, кафедра еконо
міки промисловості і ор
ганізації виробництва 
наполегливо зайнята по
шуками ефективних ме
тодів і способів активі
зації пізнавальної і мис
лячої діяльності сту
дентів.

Адже, як відомо, при
бувши на виробництво, 
вчорашній студент зра
зу зустрічається з труд
нощами як виробничого, 
так і організаційного ха
рактеру, подолати які 
не можна самому , по
трібно опиратися на ін
ших виробничників, які 
працюють поруч. Нав
читися швидко знаходити 
найкращі рішення при 
розв’язанні1 складних 
ситуацій на виробництві, 
вміти ризикувати і до
магатися успіху, — ці 
га багато інших якостей 
студенти повинні на
бути у навчальному зак.

ладі. Суттєву допомогу 
тут повинні надати діло
ві ігри.

Студенти, учасники цих 
іпр, одержують в ре
зультаті ітр нове уявяен 
ня про суть своєї май
бутньої діяльності, ви
робляють навики прий 
няття найбільш радіо 
нальних управлінський 
рішень. Все це в резуль 
таті суттєво скор отиті 
період адаптації мол о 
дих спеціалістів на ви 
робництві.

На кафедрі економік* 
промисловості і організа 
дія виробництва у даниі» 
час завершується роз 
робка трьох ділових ігр 
Ділова гра «Економічні 
оцінка проектних рішені 
і вибір оптимального ва 
ріанту споруджень ра 
йодної електромережі* 
(розробка доцента В. По 
госяна») проводиться ні 
четвертому курсі енер
гетичних спеціальностей 
по курсу , «Економі,ка 
енергетики». її мета -  
навчити студентів про 
водити вибір найбільш 
ефективних і економіч 
них варіантів будівниці 
в а нових електромереж.

Ділова гра. «Імітацій 
не моделювання пла
нування і управлінню 
локальною системою*

(розробка доц. В. См,а- 
лія) дозволяє комплекс
но вивчати питання пла
нування і управління ді
яльності цілою галуззю.

Студенти можуть «по
пробувати» свої сили на 
посадах начальника це
ху, директора заводу,
міністра.

Великий інтерес у 
студентів завжди викли
кає цродевення діло
вої гри «Кар’єра» (курс 
організації виробницт
ва і управління, розроб
ка доцента Є. Марчен- 
ка). Студенти начебто^
по-справжньому вни
кають в управлінську 
діяльність. Завершується 
гра висуванням най
більш підготовленої кан
дидатури на посаду на
чальника цеху.

У планах кафедри — 
розробка ділових ігр по 
технічній підготовці ви
робництва, створення 
спеціалізованого кабіне
ту ділових ігр. Все це 
сприятиме більш якісній 
і цілеспрямованій підго
товці спеціалістів для на- 
народного господарства.

В. КОЗЛОБСЬКИЙ, 
в. о. завідуючого ка
федрою економіки 
промисловості і ор
ганізації 'виробницт
ва.

З кожним роком зростає матеріально-технічна ба
за нашого інституту. На факультетах і кафедрах 
створюються нові лабораторії, відкриваються кон
структорські бюро, все ширше впроваджується в 
навчальний процес телебачення, застосовується елек
тронно-обчислювальна техніка.

Лабораторія засобів обчислювальної техніки, що 
діє на кафедрі АіІТ, одна з найстаріших в нашому 
вузі. Вона оснащена сучасним парком електронно- 
обчислювальних машин «НаірІ-К», а це дає можли
вість студентам проводити наукові дослідження і 
лабораторні роботи, а також точні розрахунки 
курсових і дипломних.

Заняття в лабораторії допомагають у підвищенні 
професійого рівня майбутніх інженерів-радіотехніків, 
розширюють тематику їх наукових досліджень.

На знімку: старший інженер Валерій Миколайо
вич Зубов, контролює роботу студентів на електрон
но-обчислювальних машинах.

Фото Р. Кутькова.

— фантазія чи П П О П МП П Т і О  1 підтверджує гіпотезу вче-
рШЬШЬІЬі -- д ного.

Подорож у минуле з точ
ки зору здорового глузду 
уявляється зовсім немож
ливою. Однак американсь
кий математик Ф. Тиллер 
стверджує, що «серед за
конів фізики немає жодно
го, який би заперечував по
дібні подорожі», тому він 
переконаний, що в принципі 
«машина часу» може існува
ти. Вона буде діяти у пов
ній відповідності із загаль
ною теорією відносності 
згідно якої час для об’єктів, 
які швидко рухаються, про
пливає повільніше, крім то
го, його хід відбувається у

сильному гравітаційному пОч 
лі.

«Машина часу» Теплер а 
— це надто масивний, ком
пактний об’єкт, що швидко 
рухається, рівний за масою 
Сонцю, «упакований» в ци
ліндр довжиною 100 і діа
метром 20 кілометрів, який 
обертається з швидкістю 
120 тисяч обертів за хви
лину!

Погодьтесь, надто важко 
повірити в реальність такої 
машини. Однак недавно бу
ло відкрито об’єкт, який 
примусив вчених ще раз 
серйозно подивится на цю

проблему, Мова йде про 
«надшвидкий» пульсар — 
нейтронну зірку, маса і роз
міри якої близькі до розра
хунків Тип л ер а. Правда, 
рухається вона з швидкіс
тю 60 тисяч обертів за хви
лину, тобто вдвічі повільні
ше, ніж вимагається на 
«рух» часу, й за формою 
це не циліндр, а швидше 
плоский диск, речовину яко
го розтягнуто величезними 
центр обіжними силами.

І все-таки відкриття зір
ки, нехай воно і не служить 
доказом існування «маши
ни часу» Типлера, все ж

Велетень
Найбільший автобус у 

світі може за один рейс пе
ревезти 171 пасажира. Нез
важаючи на значні розміри 
— довжина машини 12 ме
трів — гігант наділений 
прекрасною маневреністю, 
легко долає круті поворо
ти завдяки тому, що його 
задня і передня осі мають 
роздільне управління.

(По сторінках науково- 
популярних видань).
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В Ч И М О С Я
Ж И Т И

Звичайно, матеріал засвоюється краще, коди ви
клади використовує проблемність, особисті методи
ки, ділові ігри. Тоді студенти стають не просто слу
хачами, яким доводиться поспішати конспектува
ти виклад. Води починають думати, вникати в 
проблему, яку ставить викладач, проявляють ак
тивність. Якр'аз в такий спосіб слухачі глибше зба
гачуються знаннями, які колись зроблять добру пос
лугу на виробництві.

Завжди цікаво прохо
дять семінарські занят
тя по науковому кому
нізму ца п’ятому курсі 
машинобудівного ф а к у- 
льтету. «Сім’я і шлюб 
при соціалізмі і комуніз
мі»— така тема заняття 
у вигляді ділової гри. 
яке відбулося у диско- 
клубі «Зодіак». Тема ця 
досить актуальна. Адже, 
як відомо, міцна сім’я — 
це міцна держава. Гарна 
сім’я зберігає здоров-’я, 
створює ін|ас,трій. дозво
ляє усіпішно здійснюва
ти функції, які поклада
ються на неї.

КіРіім усього, щаслива 
сім’я — запорука гармо
нійного розвитку особис* 
тості.

Розробила ділову гру 
і провела її доцент ка
федри наукового кому
нізму Галина Йосипівна 
Ластовська. У ній взяли 

.участь дві групи, з яких 
створили чотири коман
ди — чотири сім’ї. Кож
ній з них була запропо, 
нована проблемна ситу
ація. Команди повинні 
знати по цій темі праці 
К. Маркса. Ф. Енгельса, 
В. І. Леніна, матеріали 
XXVI з’їзду КПРС, нас
тупних Пленумів ЦК.

Всі команди із завдан
ням справилися успішно. 
Особливо ВИДІЛЯЛИСЯ від
повіді студентів Ігоря Но- 
вицького, Олекс а н д р а
Бондаренка, Гаррі Клей- 
маніа. Ольги Володько, 
Олександра Шпараги, 
Олега Нехайчука, Ми
коли Мельника. їх від

повіді жюр,і відзначило 
високими балами.

Наступні конкурси при- 
мусиди нас думати, як 
розробити бюджет сім’ї 
на тиждень, швидко при
готувати вечерю, розв’я 
зати проблему відірвано- 
ного гудзика, щоб не ви
никло конфлікту між по
дружжям.

А потім ми виховува
ли дітей. У програмі бу
ли також питання роз
витку естетичних сма
ків, мистецтва, психоло
гічного співжиття, педа
гогічні, медичні і сані
тарно-гігієнічні осн о в и 
сім1’!', навиків, організа
ції відпочинку і дозвіл
ля.

Потім слухали розпо
віді про боротьбу радян
ських жінок і жінок усьо
го світу проти війни. Під 
мелодію пісні «Бухенва- 
льдський набат» дивили
ся слайди про звірства 
фашизму в роки другої 
світової війни.

На закінчення Г. Й. 
Ластовська ска з/а л а: 
«В СРСР близько 70 мі
льйонів сімей. Всі вони 
гаряче підтримують Зая
ву Ю. В. Андропова, до 
кладають всіх зусиль 
для збереження мису».

Ігровий семінар ілюс
трувався слайдами, маг
нітофонними записами, 
кінофільмом «М о л о д а 
сім’я», таблицями і пла
катами. Завершився се
мінар пригощанням чаю, 
за яким було підбито 
підсумки.

І. КАРЛІЦЬКИЙ,
комсорг групи І-ТМ-79

ПРИЗЕРИ
Майже сто студентів 

взяло участь у прове
денні олімпіади з нари
сової геометрії у грудні 
минулого року.

І от приємно відзначи
ти, що студенти з вели
кою відповідальністю по
ставилися до участі в 
олімпіаді. Та змагання є 
змагання, у ньому завж
ди бувають переможці.

Так сталося і цього ра- 
зу.

Розв’язав всі чотири 
задачі і здобув перше 
місце студент групи ІРК- 
83. О. Рудик, друге міс
це поділили студенти 
групи 2ААГ-83 Смолин- 
ський і Тарахтелюк. На 
'Третьому — Гербунова 
(5ПЦБ-83), К о в а л ь  
(6ТМ-83), Скичко (2ЕГІП 
-83), Горячин (ІЕОМ-83), 
Волховський (ІЕІІП-83).

О. КУЗЬМІН, 
завкафедрою нари
сової геометрії.

КОЛЕКТИВНИЙ ПІДРЯД В ДІЇ
Це дуже важливо 

об'єднувати зусилля 
своїх товаришів, \Коли 
збираєшся йти на особ
ливо важливе завдання. 
І йти з визначеною на
дією і впевненістю до
сягти того, що намітив, 
до чого прагнув, чим 
жив не день і не два, а 
семестр. І  те особливе 
завдання для кожно
го студента — екза
мен. Це та нова сходин
ка, якої потрібно най
перше досягти, а потім 
неодмінно переступити. І

переступити так, щоб 
багато додати до того, 
що мав/ чому навчився, 
чого збагнув і осилив.

На знімку вгорі ви 
бачите групу студентів 
енергетичного факульте
ту, серед них студента з 
Куби Хорхе Монтеагу- 
до. Трудящі республіки, 
його острова Свободи, 
відзначили першого січ
ня двадцять п'ять років 
кубинської революції. 
Радянські юнаки і дів
чата щиро привітали 
своїх кубинських дру

зів, тепер вони разом 
використовують кожну 
годину, щоб поглибити 
знання, успішно скласти 
зимову екзаменаційну се
сію. Дружба багато 
може, вона прислужує
ться загальній справі, до
помагає краще збаг
нути науку, поліпшити 
якість знань.

М. СВИРИДОВ, 
заступник дек а н а 
енергетичного фа
культету.

І

□

Першими приступили до скла
дання екзаменів студенти старших 
курсів інституту• Петро Нагірняк, 
якого ви бачите на цьому знімку, за
кінчує нинішнього року радіотехніч
ний факультет. Попереду у юнака
цікава робота за улюбленою профе
сією. А поки що треба успішно вит
римати екзамен, а згодом і захи
стити диплом. Та Петро, як і біль
шість його однокурсників, впевнений 
в собі. Роки, проведені в стінах рід
ного вузу, засвідчили, що йому пГд 
силу і відмінне навчання, і громадсь
ка робота, і захоплення спортом. 
П. Нагірник нещодавно став канди
датом в майстри спорту з леткої ат
летики.

Фото Р. Кутькова.

□

СПОРТ ШШЯЯЯИШЯЯЯШ
Щороку в інституті 

проводиться ряд спарта
кіад з багатьох видів 
спорту, які визначалися 
за кілька тижнів до по
чатку змагань. Це позба
вляло можливості коман
дам вести цілеспрямовану 
ну підготовку, забезпе
чувати якнайвищу резу
льтативність, домогтися 
бажаного успіху.

У нинішньому навчаль
ному році і до кінця п’я
тирічки діятиме вироб
лене комплексне поло
ження про Спартакіаду 
інституту, проведення 
якої присвячується Дню 
Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні.

Спартакіади будуть та
кі:

ЩАСЛИВИХ СТАРТІВ
— першокурсника, при

свячена пам’яті викла
дача ВПІ Є. С. Никифо
рова;—академічних груп, 
присвячена Герою Радян
ського Союзу, національ
ному Герою Франції 
В. Порику з легкої ат
летики, легкоатлетичного 
кросу, легкоатлетичних 
естафет, кульової стріль
би, зимового багатобор
ства ГПО, міні-футболу, 
спортивного орієнтуван
ня;

—факультетів—з легко
атлетичного кросу, насті
льного тенісу, футболу,

зимового багатоборства, 
шахів.

Відбуватиметься зимо
ва інститутська спарта
кіада, присвячена двічі 
Герою Радянського Со
юзу Р. Я. Малиновському 
по багатоборству ГПО, 
лижних гонках, бадмінто
ну, настільному тенісу, 
шахам, плаванню, ві
льній боротьбі, кульовій 
стрільбі.

Літня спартакіада при
свячуватиметься Герою 
Радянського Союзу І. Бе- 
взу. Вона включатиме 
такі види спорту: легку 
атлетику, літнє багато

борство ГПО, легкоатле
тичний крос, спортивне 
орієнтування, волейбол, 
баскетбол, гандбол; фут
бол, масовий забіг по мі
сту і естадету по мікро
району «Вишенька», 

Юнаки і дівчата візь
муть участь у спартакіа
ді «Здоров'я», де поміря
ються силами на дистан
ції легкоатлетичного кро
су, вийдуть на змагання 
з кульової стрільби, пока
жуть вправність у зимо
вому багатоборстві ГПО, 
легкій атлетиці, сядуть за 
шахові дошки, побувають 
на риболові, а також про

ведуть ігри з настільного 
тенісу, міні-футболу, во
лейболу, баскетболу .

Зберуться на свою спа
ртакіаду і студенти гурто
житків по настільному 
тенісу, міні-футболу, ша
шках; шахах, гировому 
спорту.

У комплексному поло
женні спартакіади розро
блено також умови про

ведення соціалістичного 
змагання серед академ- 
груп і факультетів, визна
чено обов’язки головних 
суддів по видах спорту, 
вказано орієнтовані стро
ки проведення змагань по 
видах спорту.

О. МРИЩУК,
голова правління 
спортклубу.

СПОРТ

Ремонт... 
під струмом

Донедавна, коли треба 
було проводити профі
лактичний огляд чи в ра
зі потреби щось замінити, 
лінії електропере дач, 
зрозуміло, відключали• Це 
в значній мірі виклика
ло зменшення надійності 
енергопостачання на>

родному господарству.
Минулого року вінни

цькі енергетики перши
ми в Радянському Сою
зі здійснили роботу під 
напругою на лінії елек
тропередач 750 кіло
вольт. З метою поши
рення цього досвіду з 
об’єднанні «Вінницяенер- 
го» була створена єдина 
в країні лабораторія ви
соких напруг, до складу 
якої увійшов учбово- 
курсовий комбінат. Сім 
ремонтних бригад з різ
них енергоод’єднань ре
спубліки, які вже "прой
шли тут курс підготов
ки, цієї осені працювали 
на багатьох пініях елек
тропередач високої на
пруги. А це дало еконо
мічний ефект на суму
більш ніж 100 тисяч 
карбованців.

Зручним
П|іпитріи

Розмоклі ПІСЛЯ ДОЩ} 
покриття перешкоджають 
атлетам показувати висо
кі результати, спеціаліс
ти ЛЬВІВСЬКОГО ВіДДіЛеННл
«спортмаш» розрииили і 
вигоювали водоиоглива. 
Ю4ИИ Пристрій для осу
шення Тенісних кортів, ОП
ТОВИХ доріжок, спортив
них площадок, ш д анало
гічних заруоіжних зразкш 
він відрізняється компа
ктністю, великими зруч
ностями в експлуатації, 
зовні апарат схожий на 
шляховий коток, иснов- 
нии вузол пристрою — 
пустотілий оараоан, по
критий товстим шаром 

пористого матеріалу, який 
поглинає вологу, «у вер 
хнш частині рами на бо
кових кронштейнах крі
пляться на підшипниках 
ролик і жолоб, які обер
таються. ьода, яка від
жимається роликом, сті
кає по жолооу у нерухо
мий резервуар, що роз
міщений всередині бара- 
оана, дл я  зручності уп
равління і підвищення 
стійкості агрегати у ниж
ній частині рами на кро
нштейнах встановлені пі
дтримуючі резинові рО 
лики.
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ВПІ -  ДЕСЯТЬ РОКЇВ
»3  АСНОВАНИЙ в 1974 роді Вінни 
”  цький політехнічний інститут став 
одним з ведучих вузів республіки, го
ловним науковим підрозділом Поділь
ського регіону.

Десять років тому у складі інститу
ту було 5 факультетів, 27 кафедр, пра
цювало 257 викладачів, навчалося 5790 
студентів, в тому числі 3170 на стаціо
нарі.

В даний час в інституті дев’ять фа
культетів, 36 кафедр, 520 чоловік про
фесорсько - викладацького складу. Се
ред них 16 професорів, докторів наук 
і 260 доцентів і кандидатів. Стаціонар

ною формою навчання охоплено 4200 
студентів. Крім того, на підготовчому 
відділенні навчається 230 слухачів.

10 років строк не такий вже й вели
кий. Та якщо оглянутися назад, проана
лізувати свої здобутки, то стане всім 
зрозуміло, що й за короткий період зро
блено вже немало. Тут ніяк не уникнути 
цифр* Вони красномовно свідчать про 
ту організаторську і виховну роботу, яку 
вели протягом цих років усі викладачі 
і співробітники, готуючи для країни 
висококваліфікованих спеціалістів. А їх  
із стін вузу вийшло за 10 років понад 
дев’ять з половиною тисяч

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

\  інженерні
Газета видається 

з лютого 1981 року. кадри
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 

КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 2 (127) Виходить раз 
на тиждень П'ятниця, 13 січня 1984 року.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: ЧАС І СТИЛЬ РОБОТИ

ВАЖЛИВІ ЗАВДАННЯ
Бойовою програмою бо

ротьби за досягнення нових 
рубежів в економічному і 
соціальному розвитку на
шої Батьківщини, зміцнення 
її обороноздатності ввійш
ли в життя радянських д о 
лей (рішення грудневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, сесії Верховної Ра
ди СРСР. Як найважливі
ший політичний документ, 
який відображає соціально- 
економічну політику пар
тії на сучасному егапі, 
зустрінуто трудящими текст 
виступу на Пленумі Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша Ю. В. Ан- 
дропова. Розглянуто жит
тєво важливі для нашої 
країни питання, глибоко 
проаналізовано успіхи і не
доліки, намічено конкретні 
шляхи досягнення поставле
них цілей.

У промисловості і буді
вництві, в реалізації Про
довольчої і Енергетичної 
програм, соціальних зав
дань п'ятирічки головний 
наголос (робиться на підви
щення рівня господарюван
ня і прискорення науково- 
технічного прогресу, на 
більш повне використання 
всієї могутності виробни
чого потенціалу країни, 

матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів, на зро
стання продуктивності пра
ці, зниження собівартості, 
посилення режиму еконо
мії.

Для студентів, які десять 
років тому закінчили наш 
інститут і нині трудяться 
на виробництві, найголов
ніше завдання полягає в 
тому, щоб максимально ви
користовувати набуті знан
ня у вузі і досвід на ви
робництві у справі безу
мовного виконання наміче
ної партією програми. На 
порозі нове поповнення ін
женерних кадрів, яке ни

нішнього року прийде на 
пр о м исл ов і п ідпр иємства, 
примножить трудові здо
бутки славного робітничого 
класу, сприятиме дальшо
му розвиткові науково- 
технічного прогресу.

П’ятикурсник, який вже 
цього літа змінить ауди
торії на заводські цехи, і 
першокурсник, для якого 
належить зробити ще ба
гато, щоб досягти заповіт
ної мрії, — всі ВОНИ, ко

жен юнак і дівчина, що от
римує диплом і готується 
його отримати, в однаковій 
мірі причетні до великих 
справ, намічених партією.

«Дуже важливо з пер
ших же днів нового року 
взяти хороший старт, наст
роїтись на дальше підви
щення напруження в робо
ті, без знижок на трудно
щі, яких попереду чимало. 
Насамперед необхідно скон
центрувати увагу н,а най- 
гостріших питаннях, так 
званих вузьких місцях, від 
вирішення яких залежатиме 
успіх справи», — так від
мітив Ю. В. Андропов.

З нового року «настрої
тись на дальше підвищен
ня напруження в роботі, 
без знижок на труднощі» 
примусила всіх викладачів
1 студентів зимова сесія. 
Добре підгототувалися до 
складання екзаменів на 
енергетичному факультеті. 
Стопроцентну успішність 
при високій якості знань 
забезпечують на екзаменах 
студенти академгруп 1 ЕПП 
-79, 2 ВЕ-80, 2 ВЕ-79 та 
інших.

Серед студентів ФАОТу 
найкраще складає екзаме
ни колектив академгрупи
2 АТ-80, на інженерно-бу
дівельному факультеті ви
сокою якістю знань відзна
чається академгрупа 1 ПЦБ 
-79.

На відміну від поперед
ніх років значно активізу
вали роботу в період екза- 
нїв штаби сесії та навча
льно-виховної комісії, що 
діють на всіх факультетах. 
Підготовка до екзаменів в 
більшості академгруп ве
деться за методом колек
тивного (бригадного) під
ряду.

З цінною ініціативою скла
сти зимову сесію на відмін
но виступили студенти гру
пи 1 ААХ-80 машинобудів
ного факультету. Цей почин 
знайшов широку підтрим
ку серед студентів факуль
тетів: автоматики і обчис
лювальної техніки, енерге
тичного, радіотехнічного.

Разом з тим, сесія вия
вила і вузькі місця. На ін
женерно-будівельному фа

культеті, наприклад, лише 
одна академгрупа без трі
йок поки що складає екза
мени.

Нам необхідно сконцен

трувати увагу на найгост- хунку головній соціально- 
ріших питаннях у справі політичній меті — підви- 
підготовки спеціалістів, то- щейню рівня життя народу, 
бто підвищенні загальної Осторонь цього не може 
успішності і високої якості бути і наш інститут. Пар- 
знань. Добитися цього мо- т ій н і , профспілкові, комсо- 
жна лише завдяки наполег- мольські організації повин- 
ливій праці кожного викла
дача, кожного студента. Н1 ГОЛОВ,НУ увагу СПРЯМ0‘ 
Боротися за це -  перцю- вувати на виховання справ-
черговий обов’язок КОЖНО
ГО комуніста.

Сьогодні надзвичайно ва
жливо глибоко збагнути 
висунуте перед партійними

жніх організаторів вироб
ництва, ініціативних, здіб
них працівників, які над 
усе ставлять інтереси пар
тії і народу. У роботі, яка

О х і ч ^ у х т у  і  с  п с и  С ;Д  і  і і г і х і г і т г і  ^  • •

і профспілковими організа- великою і надто від-
ціями конкретне завдання повідальною, кожний кому- 
— домогтися надпланового кіст і комсомолець покли-
підвищення продуктивнос

ті праці на один процент і 
зниження продукції додат
ково на 0,5 процента. Роз
робка, прийняття і реаліза
ція націлених у цьому на
прямку зобов’язань, спеці
альних рахунків економії 
для підприємств, будов, 
радгоспів і активне заохо
чення тих, хто доб’ється

канни задавати тон, служи
ти прикладом.

Відзначаючи десятиріччя 
заснування інституту, ска
жемо собі: від того, як всі 
ми будемо трудитися і нав
чатися, виконувати наміче
ні плани і взяті зобов’я
зання, у значній мірі зале
жатиме престиж диплома 
нашого політехнічного, міс-наикращих результатів, 

все це покликано стати ва- це кожного випускника на 
гомим додатковим внеском виробництві, його авангар- 
у виконання завдань 1984 Дна Р°ль У трудовому ко- 
року і одинадцятої п’яти- лективі. 
річки в цілому. Всі наші 
зусилля в економіці підпо
рядковані у кінцевому ра-

I. МЕЛЬНИК, 
секретар парткому.

з поглядом
У МАЙБУТНЄ

Сьогодні спеціалістів 
з дипломами Вінниць
кого політехнічного ін
ституту можна зустріти 
в різних куточках нашої 
неосяжної країни. Бага
то випускників ВПІ пра
цюють на керівних поса
дах в партійних і ра
дянських органах, нау
ково - дослідних інсти
тутах, в проектних і бу
дівельних організаціях. 
Багато з них захистили 
кандидатські дисерта
ції, вносять свій вклад 
в розвиток радянської 
науки.

Викладачі інституту 
головну увагу зосеред
жують на вдосконален 

-ня навчального процесу. 
Проявляється постійна 
турбота про забезпечен
ня належного рівня ви
кладання дисциплін, під
вищення успішності сту
дентів, вдосконалення 
методичної роботи, під
вищення кваліфікації 
професорсько - виклада
цького складу. Розроб
лена і вводиться в пра
ктику комплексна сис
тема управління якістю 
підготовки спеціалістів.

Вчені інституту вно
сять значний вклад в 
розвиток радянської на
уки, народного госпо
дарства країни. За де
сять років виконано 
госпдоговірних робіт на 
суму понад 31 мільйон 
карбованців, впровад
жено різних розробок з 
економічним ефектом 
6,6 млн. карбованців, 
но 458 авторських сві- 
За цей же період вче
ними інституту одержа-

доцтв і чимало патентів. 
Активну участь в нау
ково - дослідній роботі 
беруть і наші студенти. 
Щороку на республікан-
тисячі студентських ро- 
ський і Всесоюзний кон
курси представляються 

біт.
Швидкими темпами 

розвивається і матеріа
льно - технічна база ву
зу. До послуг студентів 
і викладачів оснащені 
найновішою технікою 
лабораторії і конструк
торські бюро, читальні 
зали бібліотеки. Багато 
зроблено і робиться і 
в соціально - культур
ному плані. Іститут має 
у своєму розпоряджен
ні п’ять сучасних гур
тожитків, чудову їдаль
ню, стадіон, профілакто
рій, спортивно - оздо
ровчий табір.

Наш інститут, як ві
домо, за підсумками 
Всесоюзного соціаліс
тичного змагання на 
честь 60-річчя утворен
ня СРСР зайняв третє 
місце серед споріднених 
вузів країни. Це зобо
в’язує нас ще краще 
працювати і вчитися, 
вдосконалювати навча
льно - виховний процес, 
боротися за підвищен
ня успішності і якості 
навчання, ефективнос
ті наукових досліджень, 
готувати висококвалі
фікованих та ідейно пе
реконаних будівників 
комунізму.

М. ІВАНОВ,
проректор по навча

льній роботі.

Матеріали грудневого 
І (1983 року) Пленуму ЦК 
| КПРС і сесії Верховної Ра- 
| ди СРСР в центрі уваги 

всього студентського ко- 
Е  лестиву інституту. Вони роз- 
5  кривають перед випускии- 
Я ками і перед тими, хто ще

І тільки готується отримати 
диплома багато захоплю- 

Ц ючих перспектив, широких горизонтів трудової і нау
кової діяльності.

Комсомольські активісти 
інституту прагнуть донести 

,1 до серця І СВІДОМ ОСТІ ко- 
І  жного студента рішення 
|  партії і уряду.
  На знімку зліва направо: 
|  секретар комсомольського

Ібюро радіотехнічного фа
культету Олег Вініченко, 
члени комітету комсомолу 
Я інституту Олександр Ма- 

Р цик, Світлана Буда і голо- 
Р ва навчально-виховної ко- 
|  м ісії інженер но-буді;вельно- 
н го факультету. Ленінський 
£ стипендіат Юрій Гніт роз. 
!  робляють плани політико- 
Я ВИХОВНОЇ роботи серед сту- 

 дентства.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 13 січня 1984 року.

Назустріч виборам—

У ході соціалістично
го будівництва, в міру 
соціаль»но-екс>номічн и х 
перетворень, радянсь
ка демократія невпин
но розширювалася, роз
кривала свій глибоко на
родний характер. Але 
інайбільш повно він 
проявляється у суспіль
стві розвинутого соціа
лізму, коли Радянська 
держава з держави дик
татури пролетаріату пе
ретворилася в загаль
нонародну.

Головний напрямок 
розвитку соціалістичної 
демократії В. І. Ленін 
бачив у тому, щоб за
безпечити суціл ь н у 
участь громадян в уп
равлінні державою.
Конституція СРСР на
дала кожному радянсь
кому громадянину пра
во обирати і бути обра
ним в органи Радянсь
кої влади, обговорювати 
проекти законів і рі
шень загально д е р ж а ч о 
го і місцевого значення, 
вносити пропозиції про 
поліпшення діяльності 
радянських, господар
ських і громадських ор
ганізацій, критикувати 
недоліки в роботі. 
Вибори до Верховної Ра
ди СРСР стануть вели
кою політичною подією 
у нашому суспільному 
житті. Вони мають вели
чезне значення для 
більш широкого залучен
ня трудящих до управ
ління справами держави 
їх (політичної і трудової 
активності. л Централь
ний Комітет КПРС у 
своїй постанові під
креслив необхідність 
створити такі умови, щоб 
передвиборні збори бу
ли діловими, носили 
конструктивний харак
тер. їх учасники покли
кані критично оцінювати 
роботу державних ор
ганів ви ко н ан ня  на
казів виборців, ви

являти труднощі і вик
ривати недоліки, про
понувати конкретні за

ходи по їх усуненню. 
Це, власне кажучи, і 
є демократія в д ії.

Надійно увійшли в 
практику нашого життя 
всенародні обговорен
ня. Жоден з державних 
планів, жоден 3 вагомих 
законодавчих актів не

Демократія
й

І

дисципліна
♦

БЕСІДА НА 
АКТУАЛЬНУ ТЕМУ

приймається в останні 
роки без попереднього, 
найширшого обговорен- 
няв в народі. Яскра
вий приклад цьому — 
обговорення реформи 
загальноосвітньої і 

професійної школи, яке 
проходить нині.

Право брати участь в 
управлінні державними і 
суспільними справами, 
влада народних мас 
практично реалізується, 
говорив В. І. Ленін, че
рез «організації, побу
довані так, щоб саме 
такі маси пробуджувати, 
піднімати до історичної 
творчості...». Це Ради 
/народних депутатів. В 
них обрано 2,3 мільйо
на депутатів. Крім цьо
го, в роботі Рад пос
тійно бере участь ак
тив, який перевищує ЗО 
мільйонів чоловік. Це 
органи народного кон- 
трол ю , у п о в с я к ден н і й 
діяльності яких бере 
участь близько 10 міль
йонів чоловік. Більше 
600 тисяч представників 
трудових колективів 
здійснюють правосуддя 
як народні засідателі, а 
вісім мільйонів членів

добровільних народних 
дружин допомагають 
підтримувати громад
ський порядок. Це 
профспілки, комсомол, 
кооперативні та інші 
об’єднання трудящих, 
які охоплюють прак
тично все доросле на
селення. Як невід’ємні 
складові частини по
літичної системи ра
дянського суспільства, 
вони у відповідності з 
своїми статутними зав
даннями активно беруть 
участь в управлінні кра
їною, в розв’язанні по
літичних, господарських і 
соціально-культурних пи
тань.

Однак ніхто не пови
нен забувати: наша де
мократія передбачає 
нерозривну єдніс т ь 
прав і обов'язків гро
мадян, їх високу орга
нізованість. Міцна дис
ципліна і порядок — 
невід’ємні частини со
ціалістичної демокра
тії. Ось чому грудневий 
Пленум ЦК КПРС під
креслив: необхідно на
дати ще більшого роз
маху роботі по наве
денню зразкового по
рядку і організованості 
на виробництві, на всіх 
ділянках господарсько
го і культурного будів
ництва, активно боро
тися за зміцнення дер
жавної, планової і 
трудової дисципліни.

Це в повній мірі сто
сується і нашого інсти
туту.

Така лінія партії от
римала найширшу під
тримку радянських лю 
дей, бо зміцнення тру
дової дисципліни від
повідає життєвим інте
ресам народу.

Демократія і дисцип
ліна не протистоять од
не одному, а активно 
сприяють взаємному 

зміцненню. І в цьому 
— запорука успіхів у> 
комуністичному будів
ництві.

І. БОРИСЕВИЧ,
викладач кафедри
політекономії, заві
дуючий агітпунктом.

І Т А Є М О  
ПЕРЕМОЖЦІВ

Розглянувши підсумки 
соц і ал і сти'чін ого змаган
ня серед колективів 
структурних підрозділів 
інституту за успішне ви
конання завдань XI п’я
тирічки у 1983 році, рек
торат та профком вик
ладачів і співробітників 
ВПІ постановили:

1. Визнати перемож
цями соціалістичного 
змагання серед ф а
культетів: р а д і о т е х 
нічний — перше місце 
(декан Руцкой, секре
тар партбюро Клочко,
голова профбюро Ма

лий).
Нагородити колектив 

радіотехнічного факуль
тету перехідним Чер
воним прапором, По
чесною грамотою і ту
ристськими путівками 
на суму 350 крб.

Друге місце присуди
ти інженерно-будівель
ному факультету (де
кан Антонік, секретар 
п ар т б ю ро О л і йн ик, г о - 
лова профбюро Попов).

Нагородити колектив 
І Н ж е  н ерн О - б у Д  ІіВ'ЄЛ ьного 
факультету Почесною 
грамотою і туристськи
ми путівками на суму 
150 крб.

2. Колективи кафедр,
відділів і служб, які 
вибороли перше і дру
ге місця, нагородити По
чесними грамотами.

Серед випускових ка
федр перше місце при
судити кафеді автома
тизованих систем уп
равління (завкафедрою 
Кузьмін, партгрупорг 
Бугорський, профорг 
Куколевська).

Друге місце прису
дити кафедрі будівель
них конструкцій (завка
федрою Борисенко, 
партгрупорг Гло б а, 
профорг Кочелаба).

Загальноінженерні ка
федри: перше місце
— електронних прила
дів (завкафедрою Осад- 
чук, партгрупорг Но-

виков, профорг Старо- 
івойтов); друге місце 
— кафедра енергетики 
(завкафедрою Налбан- 
дян, партгрупорг Го- 
ловін. профорг Голов- 
ченко).

Загальноосвітні ка
федри: перше місце — 
теоретичної механ і к и 
(завкафедрою Ємелья- 
нов, партгрупорг Риіндюк, 
профорг Федотов);
друге місце — ка
федра фізики (завка
федрою Гель, партгру
порг Резнік, профорг 
Авдєєв).

Серед кафедр суспіль
них наук,: перше міс
це — філософії (завка
федрою Слободянюк, 
партгрупорг Буяльська, 
профорг Казмірчук); 
друге місце — історії 
КПРС (завкафедрою
Вальчук, партгрупорг 
Гопак, профорг Кос- 
тіна).

Серед підрозділів ад- 
міїністративно-управл і н- 
ського персоналу: пер
ші місця — учбовий від
діл (начальник відді
лу Синельник, партгру
порг Кавалер, профорг 
Ящук), відділ кадрів 
(начальник Булгаков, 
профорг Петрова). Д ру
ге місце присуджено 
колективу бібліотеки 
(завідуюча Афанасьєва, 
профорг Фадєєва).

Серед підрозділів 
обчислювального цент
ру перше місце при
суджено виробничо-екс
плуатаційному віддГлу 
(завідуючий Ярошенко, 
профорг Ковальченко); 
друге місце — секто
ру обслуговування тех
нічних засобів (началь
ник сектору Олонічев, 
профорг Траіпе3ніков).

Серед підрозділів 
адміністративіно-гос п о- 
даірської частини пер
ше місце здобув від
діл матеріально-техніч
ного забезпечення (на
чальник Матвійчук, про
форг Томчук).

Праця бібліотекаря спо
ріднена праці вчителя або 
письменника. Краса ї ї  — у 
виливі на людей. Поет 

Л. Ошанін присвятив б іб
ліотекарям вірша». Є там 
слова про «маршалів книж
них», «зцілителів душ 
людських». «Хто ми без 
вас?... Люди без завтра і 
люди без пам’ яті».

шйнЩя
З Н А Н Ь

Дійсно, що значить лю
дина без книги? Що вона 
може знати? Яким буде її 
внутрішній світ, рівень 
культури? Робота в б іб
ліотеці — це творчість. А д 
же робота з книгою, то 
перш за все, робота з 
людиною. Саме так ро
зуміють своє покликання 
члени нашого колективу.

Бібл іотека-цеїнтір ідейно- 
виховної роботи інституту. 
Важко перерахувати гі за
ходи, які проводяться з 
ініціативи її праців/ників. Це 
і обслуговування читачів,
і науково-методична та 
бібліографічна робота, і 
аналізи використання фон
ду, і комплексний план 
ідейно-виховної роботи з 
студентами на 5 років. 
Особливо багато роботи у 
нас в ці дні, коли прохо
дить зимова сесія. Ми 
проводимо з першокурсни
ками індивідуальну робо
ту, допомагаємо їм пра
вильно орієнтуватися у 
виборі необхідної літера
тури, оформляємо стенди, 
організовуємо книжкові 
в ногавки.

Постійно поглиблюючи 
свої теоретичні знання, 
професійну майстерність, 
розвиваючи власну ініціа
тиву, колектив бібліотеки 
прагне своєю роботою 
постійно втілювати в жит
тя рішення партії і уряду 
у справі підготовки високо
кваліфікованих та ідейно 
переконаних будівників 
комунізму.

М. АФАНАСЬЄВА, 
директор бібліотеки.

«Молоді голоси» — під таким де - 
візом у Миколаєві проходив респуб - 
ліканський конкурс комсомольської 
пісні. В концертному залі міста корабе
лів виступав і вінницький вокально- ін
струментальний ансамбль «Панорама», 
який очолює Вячеслав Шайгарданов.

Виступ вінничан сподобався і гляда
чам, і жюрі, яке було дуже авто
ритетним. До його складу входили ві
домі композитори і виконавці. На кон
курсі молодих митців наші земляки 
завоювали друге місце. їх  відзначено 
пам’ятним дипломом.

ВЕЛИКИМ інтересом познайоми- 
^  лись відвідувачі Пловдивського 
ярмарку з радянським павільйоном 
«Комплексна автоматизація технологіч
них процесів».

Чільне місце серед експонатів цього 
павільйону займав телемеханічний ком
плекс ТК-301. Він призначений для 
систем комплексної диспетчеризації чи 
для. використання в автоматизованих 
системах управління технологією ви
робництва. Цей комплекс виготовили 
на нальчицькому ордена «Знак Поша
ни» виробничому об’єднанні «Телеме
ханіка».

У песни тонкая душа, 
Ее нельзя лишь

только- слушать. 
Тьі прикоснись к ней 

чуть дьпиа, 
Отдай ей ум свой,

сердце, душу: 
У песни чистая душа. 
Родник из мудрости

людской,
И фальш, и ложь

собой круша, 
Она течет большой 

рекой.
Отпей глоток ее

бодрящий,
Да так, чтоб сердце

защемило,
Причастность к музе

настоящей 
Возвьісит и подарит

силу.
Ірина ГУРАЛЬНИК, 

інженер-конструк т о р  
СКТБ «Модуль».

ПРИЧЕТНІСТЬ ДО МУЗИ Колективи ансамблю на
родного і бального танців, 
духового оркестру, інтер
бригади, вокальноЧнстру- 
ментального ансамблю «Сту

дентські мелодії», агіт
бригади машинобудівного 
факультету не раз виходи
ли переможцями м ісько

го огляду-конкур су колек
тивів художньої самодіяль
ності. А хор викладачів і 
співробітників інституту був 
учасник ом р е сіп у б л ік а н с ь к о - 
го телетурніру «Сонячні 
кларнети», присвяченого 

сорокаріччю перемоги ра
дянського народу над фа
шистською Німеччиною.

На знімку: група учас
ників хору..
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СШв-
9 робітника, студенти 

відзначили славний юві
лей — десятиріччя з дня 
заснування Вінницького 
політехнічного інститу
ту. Відбулися загальні 
збори вузу, на яких з до
повіддю виступив рек

тор інститутуг професор 
І. В. Кузьмін «Підсумки 
роботи колективу інсти
туту за 1983 рік і зав
дання на 1984 рік, які 
випливають з рішень 

грудневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС і 
дев'ятої сесії Верховної

Ішішшишвшшшшіїшшши

Ради СРСР десятого 
скликання».

З доповіддю «Про ви
конання договору і со
ціалістичних зобов'язань 
за 1983 рік і прийнят
тя нового колективного 
договору і соціалістич

них зобов'язань на 1984 
рік» виступив голова 

профкому О. М. Кузь
мін.

На зборах виступив 
секретар парткому І. Г. 
Мельник.
На зборах було прийня

то постанову ректорату, 
парткому, профкому і 

комітету комсомолу.

В урочистій обстанов
ці групі співробітників 
інституту вручено медалі 
«Ветеран праці».
У КРАЇНІ тривають 

окружні передвибор
ні наради представників 
громадських організацій 
і трудових колективів. 
На нарадах обговорю
ються названі на зборах 
кандидатури у вищий 
орган державної влади 
країни. У непорушній 
єдності радянські люди 
ідуть назустріч виборам 
до Верховної Ради 
СРСР. Глибокий вплив 
на все супільне життя

зробили рішення грудне
вого (1983 р.) Плену

му ЦК КПРС, десятої 
сесії Верховної Ради 
СРСР. У роботі перед
виборних нарад знахо
дить своє відображен

ня всенародний ентузі
азм, яким ознаменована 
підготовка до виборів. 
Представники робітни
чих колективів, трудів
ників села, творчої ін

телігенції у своїх висту
пах одностайно схвалю
ють і підтримують ле
нінську внутрішню і зов
нішню політику КПРС і 
Радянської держави.

Про це ведеться нині 
розмова в агітпунктах 
інституту і гуртижотків. 
Агітатори тісно пов'язу
ють рішення грудневого 
Пленуму ЦК КПРС із 
завданнями вищої шко
ли, наголошують на не
обхідності постійно під
вищувати рівень знань, 
успішному складанні зи
мової екзаменаційної се
сії.
П  РОЕКТ ЦК КПРС 
* * про шкільну рефо
рму знайшов широку 
підтримку серед викла
дачів, співробітників і 
студентів інституту. Ад-

31 СІЧНЯ і і ЛЮТОГО 
ВІДБУДЕТЬСЯ ШОСТА 
НАУКОВО - МЕТОДИЧНА 
КОНФЕРЕНЦІЯ ІНСТИ
ТУТУ.

Щоб діяти
— треба

*.

знати
У відповідності з сучас

ними вимогами до вищої 
школи на кафедрі охорони 
праці все ширше впровад
жуються в учбовий процес 
активні методи навчання. З 
1981 року, наприклад, при 
викладанні курсу «Охо

рона праці» застосовується 
ділова гра «Розслідування і 
аналіз нещасних випадків». 
З 1982 року — ділова гра 
«Надання першої допомо
ги». Зараз на кафедрі роз
робляється ще одна ділова 
гра — «Охорона навколиш
нього середовища». При ви
кладанні курсів «Охорона 
праці» і «Охорона навко

лишнього середовища».-час
то використовуються еле
менти проблемного навчан
ня.

Накопичений досвід про
ведення ділових ігор з кур
су «Охорона праці» підтве
рджує їх доцільність як 
складового елементу комп
лексу всіх заходів, спрямо
ваних на підвищення ефек
тивності навчального про
цесу.

Застосування першої з 
названих ділових ігор зас
новано на принципі вико
ристання матеріалів актів 
по формі Н-1 про нещасні 
випадки, які ще, на жаль, 
трапляються на підприєм
ствах Вінниччини в галузях 
^промисловості, машинобу

дування, енергетики, будів
ництва.

Одержавши реальні дані 
про причини нещастя, сту
денти приступають до роз
слідування і аналізу його 
причин, розробляють кон
кретні заходи для запобіган
ня повторних випадків, роз
діливши між собою ролі ке
рівних осіб від підприємст
ва, вищестоячої організації 
профспілки, державних ор
ганів нагляду і контролю 
охорони праці. Таким чи
ном, вже в стінах інституту 
студенти мають можливість 
набути глибоких знань, 
практичних навичок і досві
ду по охороні праці. А це 

дуже важливо для майбут
ніх інженерів-керівників і' 
організаторів виробництва, 
яким належить незабаром 
вирішувати різні виробничі 
проблеми, в тому числі і пи
тання охорони праці у від
повідності до вимог часу.

Наявність на кафедрі ді
ючого манекена-тренажера 
дає можливість студентам 
набути практичних нави
чок і досвіду у наданні пер
шої (долікарняної) допо
моги.

Ясно, що для підвищення 
ефективності використання 
ділових ігор нам необхідно 
працювати над їх вдоскона
ленням з врахуванням на
бутого вже досвіду.

Безсумнівним є те, що 
активне впровадження і за
стосування ділових ігор, 
елементів проблемного нав
чання — це реальний шлях 
підвищення якості і ефек
тивності у справі підготов
ки спеціалістів у відповідно
сті з сучасними вимога
ми до вищої школи.

В. КОБЕВНИК,
зав. кафедрою охорони
праці, доцент.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  І НЖ Е Н Е Р Н І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри
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№ З (128) Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 20 січня 1984 року. Ціна 1 коп.

Вінницькому політехніч
ному інституту, сказав до
повідач, сповнилося де
сять років. Колектив' про
фесорів, -викладачів і спів
робітників багато зробив у 
оправі підготовки спеціа
лістів для народного гос
подарства, підвищення ква- 
л іфік ації пр офесор сько -
викладацького складу і 
якості навчальної роботи, 
розвитку наукових дослід
жень, поліпшенню умов 
праці, побуту і відпочинку 
співробітників і студентів 
медичного обслуговування, 
розвитку спортивної і 
культмасової робо т и, 
зміцненню учбово-матеріа
льної бази інститути.

Ректор детально харак
теризував структурні і якіс
ні зміни, які сталися за 
десять ро к і в, н а в і в  
цифри і факти які яскраво 
засвідчують про позитивні 
зміни у становленні інсти
тутського колективу, нев
пинний розвиток учбового 
закладу, утвердження йо
го місця серед спорідне
них вузів.

Нині в інституті труди
ться 2225 чоловік, на 
36 кафедрах налічується 16 
докторів наук, професорів, 
230 кандидатів наук, до
центів. За десять років у 
чотири рази збільшилася 
кількість штатних праців
ників науково-дослідного 
сектору, функціонує СКТБ 
«Модуль».

Доповідач відмічав, що 
за минуле десятиріччя 
співробітники інституту за
хистили одинадцять док
торських і 74 кандидатсь
ких дисертацій. Практич
но всі викладачі навчали
ся на факультетах і в ін
ституті підвищення квалі
фікації, стажувалися на 
передових промислових 
підприємствах, в науково-

ДО НОВИХ РУБЕЖІВ
14 січня ц. р. відбулись загальні збо

ри професорсько-викладацького складу 
І співробітників інституту, іНа яких роз
глянуто підсумки роботи колективу ВІГІ 
за 1983 рік і завдання на 1984 рік, що 
випливають з рішень грудневого (1983

року) Пленуму ЦК КПРС і дев'ятої се
сії Верховної Ради СРСР десятого скли
кання. З доповіддю на зборах виступив 
ректор інституту, професор І. В. Кузь
мін.

дослідних та інших органі
заціях.

У нас функціонують 
постійно діючі семінари: 
пєиходого-педагогічций, по 
основах програмування і 
застосування ЕОМ в учбо
вому процесі, по викорис
танню технічних засобів 
навчання. Тут успішно про
йшли навчання близько 
400 викладачів. Окремі 
викладачі брали участь у 
роботі семінарів за нови
ми методами навчання 
при Політехнічному музеї 
(м. Москва), Київському 
і нж єн ер н о - б уд і в е л ь н о м у і н - 
статуті.

З метою обміну досвідом 
в інституті стало тради
цією щороку проводити на<- 
уко в о-методичні конферен
ції по важливих пробле
мах вузівської педагогіки. 
Якщо раніше конференції 
включали від 9 до 14 до
повідей, то тепер заслухо
вується по 60 і більше до
повідей і повідомлень. Ре
комендації конференції 
реалізуються в учбовому 
процесі. Підвищенню якос
ті учбового процесу сприя
ють щорічні конкурси на 
кращого лектора і асистен
та, проведення циклів від
критих лекцій кращих вик
ладачів.

В інституті ведеться ве
лика методична робота — 
розробляються методичні

рекомендації і вказівки по 
вивченню теоретичного ма
теріалу, практичним і  ла
бораторним заняттям, кур
совому і дипломному про
ектуванню, впровадженню 
активних методів навчання. 
За останні шість років ви
дано більше 800 наймену
вань навчально-методичної 
документації тиражем 400 
тисяч екземплярів. Веде
ться робота по підготовці 
і випуску підручників і 
учбових посібників. До 
кінця нинішньої п’ятирічки 
намічено видати 38 під
ручників і посібників, ві
сім уже вийшло у світ.

Доповідач зупинився на 
проблемах розробки і 
впровадження в учбовий 
процес активних методів 
навчання. Однак, зауважив 
він, на багатьох кафедрах 
ділові ігри і проблемне 
навчання ще не впровадже
ні, слабо поки що обстоїть 
оправа з методичним за
безпеченням застосування 
технічних засобів навчання.

Наш інститут став зас
новником принципів без
перервного навчання гро
мадським і фізико-матема- 
тичним наукам, постійного 
навчання на обчислювальній 
техніці з першого і до ос
таннього курсів:. Ведеться 
велика робота по вдос
коналенню методики пла
нування і організації са
мостійної роботи студен
тів. Все це дозволяє до

магатися непоганих ре
зультатів в успішності сту
дентів.

Ректор глибоко проаналі
зував темпи розвитку нау
ково-дослідної роботи за 
десять років існування ін
ституту. Він, зокрема, вка
зав, що наукові дослід
ження ведуться по 145 госп- 
договірних темах для 112 
підприємств і організацій 
18 галузей народного гос
подарства. Для Вінниці і 
області виконується 42 до
говори для 22 підприємств і 
організацій на 1200 тисяч 
карбованців, економічний 
ефект від впровадження 
яких складає близько 8 
мільйонів карбованців.

Інститут бере участь у 
виконанні завдань держав
ного плану економічного і 
соціального розвитку рес
публіки, розв’язанні прог
рам науково-технічн и х 
проблем, цільових комплек
сних науково-техніч н и х  
програм і координаційних 
планів Мінівузів СРСР і 
УРСР. Наукові розробки 
інституту експонувалися на 
різних виставках. Оргкомі
тетами було відібрано для 
показу 210 експонатів, з 
них п’ять нагороджено 
срібними, 19 — бронзовими 
медалями, 16 — диплома
ми ВДНГ, 4 — дипломами 
ЦК ВЛКСМ. Один експо
нат демонструвався на між
народній виставці. За ак
тивну участь у виставках

же йдеться про рідну 
школу, Її вихованців, 
тих, хто в майбутньому 
поповнюватиме студент
ські лави. Дуже важли
во підняти престиж шко
ли, вчителів, забезпечи
ти високу якість знань 
випускників середніх уч
бових закладів. Важли
вим елементом у цій 
справі є профорієнтація. 
Політехнічний інститут у 
цьому напрямку прово
дить відповідну роботу. 
Тепер постають . нові 
завдання, які належить 
розв'язувати і спеціаліс
там І громадськості.
Минулого вівто р к а 
відбулися збори ко
лективу інституту, на 
яких обговорено проект 
ЦК КПРС про реформу 
школи. З доповіддю на 
цю тему виступив рек
тор інституту, профе
сор І. В. Кузьмін.

Ґ  ЬОГОДНІ у трудо-
^  вих колективах і ор

ганізаціях області відбу
вається єдиний політ- 
день. З лекцією по ма
теріалах грудн е в ого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС і дев'ятої сесії 
Верховної Ради СРСР 
виступає в інституті док
тор економічних - наук, 
професор В. О. Пту- 
щенко.

ш їік ш іт іш т т іт іт ш т т г і?
інститут нагороджений дип
ломом 1 ступеня ВДНГ 
УРСР і двома Почесними 
грамотами Мінвузу УРСР.

Активну участь у науко
вих роботах бере студент
ство. На республіканському 
конкурсі на кращу сту
дентську наукову роботу 
минулого року одержано 
19 нагород. На останньому 
республіканському турі 
Всесоюзної олімпіади «Сту
дент і науково-технічний 
прогрес» наші вихованці 
здобули перше і друге міс
ця по електроенергетиці, 
друге — по технології бу
дівельного виробництва, 
третє — по радіотехніці.

Доповідач зупинив с я 
на розширенні матеріально- 
технічної бази інституту, 
будівництві житла для вик
ладачів і співробітників, 
розповідав про розвиток 
бібліотечного фонду, ху
дожньої самодіяльності, 
спортивної і оздоровчої ро
боти.

У доповіді значне міс
це відведено діяльності 
студентських будівельних 
з а г он і в, ві йєьк о в о-п а тр і о - 
•тичному вихованню, про
паганді радянського спо
собу життя серед інозем
них студентів, які навчаю
ся в нашому інституті.

За десять років зробле
но дуже багато. Інститут 
вийшо-в переможцем у 
соціалістичному . змаганні 
серед 892 вузів країни, в 

ньому народилося чимало 
починів. Та попереду сто
ять нові завдання. Нашо
му інституту, який бо
реться за присвоєння йо
му імені В. І. Леніна, на
лежить докласти всіх зу
силь, щоб на вищий рі
вень піднести підготовку 
молодих спеціалісті© для 
народного господарства.

  ■■■■■

ДОРОГОЮ ЗНАНЬ
---------- --------  ФОТОРЕПОРТАЖ--------------------

«Десятиріччю інституту — стопроцентну успіш- 
нісь і високу якість знань!» Під таким девізом тру
дяться в ці зимові дні викладачі і студенти факуль
тету автоматики і обчислювальної техніки.

Навчання, як відомо, головний труд студента. 
Отож юнаки 1 дівчата ФАОТу докладають багато 
зусиль, щоб успішно скласти зимову екзаменаційну 
сесію, порадувати своїх викладачів глибокими знан
нями.

Станом Ш 17 січня абсолютна успішність по фа
культету становила 95,3 процента. Якість знань 
при цьому складала 77,2 проц., середній бал — 3,96.

(Закінчення на 2 стор.).



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ

(Початок на 1-й стор.).

Найвищу успішність і якість знань по 
казують колективи кафедр обчислюваль
ної техніки і АіІТ. Успішність і якість 
знань тут характеризуються такими ци
фрами 97,2, 84,6 і 96 та 74,3 процента. 
Середній бал відповідно 4,09 і 4,08. Ця 
«блискавка» з’явилась на факультеті зра
зу ж після чергового екзамену. Деканат, 
комсомольське і профспілкове бюро щи
ро привітали колективи академгруп 1 
АТ-80,3, АТ-80, 4 АТ-80 та 2 ЕОМ-79 з 
успішною здачею екзамену. Слід сказа
ти, що хід екзаменів оперативно висвіт
люється на екрані сесії, в «блискавках», 
«тривогах», випусках «Комсомольського 
прожектора». Це дає можливість членам 
штабу сесії своєчасно впливати на хід 
екзаменів, зживати рішучих заходів для 
усунення виявлених недоліків'.

В більшості академгруп ФАОТу під
готовка до екзаменів ведеться за мето
дом колективного (бригадного) підря
ду. Відмінники навчання допомагають 
своїм однокурсникам, разом готуються 
до іспитів.

В числі відмінників факультету і На
дія Мозуль, студентка групи З ЕОМ-80, 
яку ви бачите на знімку. Молодий ко
муніст, член комсомольського бюро фа
культету Н, Мозуль вважає своїм пря
мим обов’язком допомагати відстаючим.

«Складемо зимову сесію на відмінно!» 
З таким почином виступила група сту
дентів 1 ААГ-80 машинобудівного фа
культету. Ця ініціатива знайшла широ
ку підтримку серед колективів багатьох

академгруп. На'знімку (на першій сто
рінці) викладач кафедри технології ма
шинобудування Віктор Аркадійович Ду- 
санкж задоволений відповіддями студен
тів групи І ТМ-79 Олександра Шпар а- 
ги та Ірини Войт.

За підсумками чергового екзамену 
станом на 17 січня кращою визнано ака- 
демгруїпу 5 ТМ-79, яка отримала оди
надцять п’ятірок, 9 четвірок і лише три 
трійки.. Середній бал тут становить 4,1 
при якості знань 85 процентів.

шжшшшт І І !

І
Соціалістичне змагання на всіх ета

пах розвиту соціалістичного суспільст
ва відігравало велику роль у виконанні 
планів і взятих зобов’язань. На грудне
вому Пленумі ЦК КПРС Генеральний 
секретар ЦК КПРС товариш Ю. В. Ан- 
дропов підкреслив: «Наші успіхи вирі
шальною мірою залежатимуть від мобі-

На профспілкових збо
рах інженерно-будівель- 
ного факультету було 
підбито підсумки со
ціалістичного змаган
ня за минулий рік 
прийнято зобов’язання 
на 1984 рік На зборах 
віїдмічалося, що рішен
ня грудневого (1983 р.)
Пленуму ЦК КПРС ма
ють величезне значення 
по здійсненню виробле
ної XXVI з’їздом КПРС 
соціально-економіч н о ї 
програми одинадцятої 
п’ятирічки, для прове
дення лінії листопадово
го (1982 р.) Пленуму ЦК 
КПРС на вдосконален
ня соціалістичного гос
подарювання, підвищен
ня організованості і 
дисципліни, діловитості і 
відповідальності кадрі»,

Члени профспілки га
ряче схвалюють рішен
ня грудневого Пленуму 
нашої партії, оцінку ста
ну сп рр  в економіці 
країни,' що містяться у 
виступі Г енер ального 
секретаря ЦК КПРС то
вариша Ю. В. Андроло
ва, ділову реалістичну 
постановку завдань на 
1984 рік і на перспекти
ву, сприймають ці над
звичайно важливі по
літичні документи, 
яскраво виражають со
ціально-економічну по
літику партії і Радянсь
кої держави

Нинішній рік для нас 
особливий ще й тим, що 
інституту сповнилося 
десять років, що він 
Продовжує боротьбу за 
право називатися іме
нем В. І. Леніна. А це 
покладає на колектив 
велику відповідальність.

Минулого року інже
нерно-будівельний фа
культет домігся даль-

лізації мас, творчого ставлення людей 
до дорученої оправи, дальшого розвит
ку соціалістичного змагання». Цьому 
положенню повинна підпорядковувати
ся робота партійних, профспілкових і 
комсомольських організацій, викладачів 
І співробітників інституту.

профспілки, серйозну 
увагу звертав декан 
факультету П. Антонік.

У нинішньому році 
інженерно-будівельн и й 
факультет викликав на 
соціалістичне змагання 
машинобудівників, ка
федри вирішили позмага
тися з кафедрами. Умо
ви творчого суперництва 
розробили і викладачі та 
співробітники. Наприк
лад, автор цієї корес
понденції викликав на 
змагання доцентів С. Ве- 
ремчука і Н. Клим е н- 
ко. Що ж, поміряємо- 
ємося творчими силами!

Приємно повідомити, 
що колектив інженер

но-будівельного фа
культету, зваживши свої 
можливості, взяв під
вищені зобов’язання. У 
нинішньому році біль
ше уваги приділяти
меться дальшому впро
вадженню актив н и х  
форм навчання — діло
вим іграм, проблемності 
лекцій і занять і т. д. 
Велику увагу звернуто 
на розвиток науково- 
дослідних робіт (взято 
зобов’язання дати два 
карбованці ефекту на 
карбованець затрат по 
гоопдоговірній тематиці).

Намічено домогтися 
вищих результатів і по 
інших напрямках на
шої роботи. Зокрема, 
прочитати не менше 670 
лекцій, представити до 
захисту і захистити чо
тири кандидатських ди
сертації, видати дві 
монографії. Вагоміший 
внесок буде зроблено у 
виконання Продоволь
чої програми.

В. ПОПОВ, 
голова профбюро 
інженерно-будівель
ного факультету.

шого поліпшення і вдос
коналення навчально- 
методичної роботи,
більш активно розвива
лися інтенсивні форми 
навчання. На чотирьох 
кафедрах впроваджено 
ділові ігри. Професор 
М. Друкований, доцент 
В. Кобевник та інші кулі
си лекцій читають проб
лемно. зацікавлю ю т ь 
студентів брати участь у 
творчому процесі

На факультеті роз
роблено 55 методик, 
проведено 90 відкритих 
лекцій, підготовлено до 
друку два навчальних 
посібники. Крім того, 
пре дст авлен о 36 зая
вок на можливі винахо
ди, опубліковано 47 ста
тей по підсумках нау
ково-дослідних робіт, на 
республіканський кон
курс представлено 35 
студентських робіт, 
цроведено сім кафед

ральних олімпіад і кон
курсів.

Кафедра охорони пра
ці виконує госпдовірні 
науково-дослідні робо
ти по Продовольчій 
програмі. По лінії то
вариства «Знання» для 
трудящих прочитано 
шістсот двадцять лек
цій.

На зборах вказувало
ся і на те, що ряд пунк
тів соціалістичних зо
бов’язань минулого ро
ку не було виконано. 
Зокрема, не представле
но до захисту три кан
дидатських дисертації, 
відмічалося й те, що 
поки що низька ефек
тивність н аукав о-досл ід- 
них робіт, що у розроб
ках переважає дрібно
там’я.

На це вказували у 
своїх виступах члени

КАДРИ»*

Покличе мелодія
Знайомі мелодії попу

лярних радянських пі
сень почують власники 
електронних дзвоників 
«Соната», першу партію 
яких підготував колектив 
товарів народного вжит
ку Вінницького заводу 
конструкторського бюро 
радіотехнічної апаратури.

Гучність звучання ре

гулюється на бажання 
господаря. Сім різних 
мелодій закладено у 
програму д ії дзвоника.

Конструктори врахува
ли і такі мемонти: якщо 
гість дуже нетерплячий 
; не спускає пальця з 
кнопки, тоді його темпе
рамент пригасить елек
тронний «стоп!».

20 січня 1984 року.

СКАРБИ
СТАРОДАВН ІХ

«БАН К ІРІВ»
Цікаві археологічні 

знахідки, знайдені на те
риторії нашої області, 
поповнили експозицію 
Вінницького краєзнавчо
го музею. Це різноманіт
ні жіночі прикраси, по
суд, предмети вжитку, 
які дають багатий ма
теріал для вивчення ук
ладу життя, економіки 
та побуту наших дале
ких предків, що прожи
вали на території су

часного Поділля.
Місцеві племена вели 

широку торгівлю з сусі
дами. Про це свідчать 
вироби із срібла, скла, 
бронзи, які виготовля
лись у Римській імперії 
та на Близькому Сході.

А найцікавішою зна
хідкою минулого, року 
став скарб римських 

монет, знайдений побли
зу села Глинська, що у 
Калинівському районі. 
Ці гроші випущені під 
час правління деся
ти імператорів, які пра
вили у другому столітті 
нашої ери. Це свідчить 
про сталу і тривалу тор
гівлю римлян з місцеви- 
вими племенами. Подіб
на знахідка — одна з 
найцінніших на терито
рії нашої країни. Архе
ологам вдалось розшука
ти 860 монет. На жаль, 
під час польових робіт 
частина глиняних сосу- 
дів, в яких зберігався 
скарб, була зруйнована 
і монети розсіялись на 
великій площі. Науковці 
продовжують їх пошуки.

«Новини Поділля».

Ювілейний сезон
Ювілейний, п’ятдеся

тий сезон розпочав 
обласний театр імені 
М. Сад омського. У ни
нішньому репертуарі 
цього колективу — 
близько двадцяти вис
тав вітчизняної і зару
біжної 'класики, сучас
них авторів. Серед них 
слід відзначити «Ви
бір» Ю. Бондарева і 
М. Рогачевського, «Ка
федра» В. Вірублевсв'-- 
кої, «Три хвилини Мар
тина Гроу» Г. Борови
ка, «Гіркий хліб істи
ни» І. Стаднюка.

Нещодавно відбулась 
- прем’єра Д. Скарначчі і 

Р. Р. Тар а бузі «Моя

професія — синьйор з 
вищого світу». її пос
тавив заслужений ар' 
тист УРСР В. Селезньов. 
А любителі музичної 
комедії побачать на 
сцені «Мою чарівну ле
ді» Ф. Лоу.

Сорокаріччю визволен
ня Вінниці буде прис
вячено інсценізацію ві
домого романа нашого 
земляка Івана Стадню
ка «Війна». До ювілею 
відкриється також му
зей театру, експозиції 
якого відображатимуть 
історію цього колек
тиву, починаючи з 
дня заснування.

Її шанують земляки
Чимало яскравих сто

рінок в біографії ви
датної української пись
менниці Марко Вовчок 
пов’язані з Немирівщи- 
ною, де вона глибоко 
ознайомилася з бага
тющими джерелами на
родної творчості, знай- 
шл а пр от о тип ів с в о ї х
майбутніх героїв».

Немирівчани не за
бувають своєї славної 
землячки, В райцентрі 
їй встановлено погруд

дя, діє музей. Ім’ям 
письменниці названа 
одна з вулиць. А неза
баром на честь 150-річчя 
з дня народження Мар
ка Вовчка відкриється 
в центрі села Чуків Бу
динок книги з меморі
альною дошкою. Тут 
розмістяться бібліотека, 
що матиме великий чи
тальний зал, і просто
рий книжковий мага
зин.

А
Активні методи навчання 

добре прислужилися на ка
федрі обчислювальної техні
ки. Вони сприяють кращо
му засвоєнню матеріалу, 
пробуджують у - студентів» 

потяг до знань, викликають 
інтерес до наук. Особливо 
це відчувається у період 
зимової екзаменаційної се
сії, яка дає оцінку кожно
му, хто як навчався протя
гом семестр а.

------------------— ----- СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я — ------------------- —

ЯК ЗНЯТИ ВТО М У
Втома — це зміни в 

організмі, що виника
ють внаслідок переван
таження і знижують 
працездатність. При 
систематичному пере
напруженні буває пе
ревтома. Характерні 
її риси — відчуття вто
ми до початку роботи, 
втрата інтересу до ді

яльності, апатія, підви
щена роздратованість 
тощо. Знижуються за
хисні сили організму, 
розвивається неврасте
нія, захворювання сер
цево-судинної системи.

Засоби відновлення 
працездатності в людей 
фізичної та розумової 
праці різні. Зниження 
втоми в перших відбу
вається після припи
нення роботи, у других 
— ні.

Є багато засобів про
філактики перевтоми. 
Насамперед, це зміцнен
ня здоров’я — правиль
ний режим праці і від
починку, раціональне 
харчування, нормальний 
сон, відмова від курін
ня і зловживання алко
голем.

Велике значення про
філактики втоми має 
підвищення фахового рі
вня працівника. Якщо 
людина добре знає 
свою справу, то менше 
втомлюється. І, навпаки, 
якщо робота для неї 
складна, то менша від
дача, і скоріше настає 
втома.

Слід пам’ятати, що 
стійкість до перевтоми 
тим більша, чим міцні
ший організм. Кожен 
має починати робочий 
день з гігієнічної гім
настики — десяти — 
дванадцяти нескладних 
вправ,, що допомагають 
•перейти до активного 
стану, ліквідувати зас
тійні явища, які виника
ють під час сну.

Дуже важливо зніма
ти втому в процесі пра
ці. Один із засобів — 
гімнастика.

Людям розумової пра
ці, зокрема інженерам, 
службовцям, виклада
чам, бібліотекарям, ро
бота яких пов’язана з 
малою рухливістю, ра
димо час від часу зні
мати втому, виконуючи

елементарні рухи, ро
бити масаж, часто про
вітрювати приміщення.

Вихідні дні проводи
те на лоні природи, зай
майтеся ТурИЗМОМі, тре
нуйтеся в групах здо
ров’я, які діють на місь
кому стадіоні «Локомо
тив», в парку культури 
і відпочинку імені _ М. 
Горького, на стадіоні 
свого рідного інституту, 
на водній станції ДСТ 
«Спартак» (вул. Сверд
лова, 131) Тут працюють 
досвідчені тренери, лі
карі,. які навчать вас аз
буці здоров’я.

Дотримання навіть цих 
простих рекомендацій 
допоможе вам зберегти 
на до'вгі роки ви со ку  
працездатність, жити не 
хворіючи, сприятиме ак
тивному довголіттю.

М. ЗЕЛЬДИЧ, 
лектор міської ор
ганізації товариства 
«Знання».
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СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
КОЛЕКТИВУ ВПІ НА 1984 РІК центів.

31 СІЧНЯ І 1 ЛЮТО
ГО ВІДБУДЕТЬСЯ ШОС 
ТА НАУКОВО-МЕТОДИ 
ЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ІН- 
СТИТУ.

XXV I з ’їзд  КПРС, на
ступні пленуми ЦК по
ставили перед радянсь
кою вищою школою від
повідальні завдання по 
підвищенню ефективно
сті і якості підготовки 
спеціалістів для народ
ного господарства.

Відомо що дальше 
підвищення ЯКОСТІ П ІД 
ГОТОВКИ спеціалістів не
можливе без корінно

го поліпшення учбово
го процесу інавчання 

студентів на основі ши
рокого впровадження 
активних методів нав
чання та його інтенси-. 
ф ікації з допомогою об
числювальної техніки і 
технічних засобів.

За останніх чотири 
роки в нашому інституті 
розвернулась робота по 
широкому впроваджен
ню активних методів в 
учбовий процес. Ректо
рат, партійний комітет, 
методична рада надають 
цьому питанню важли
вого значення і постійно 
тримають його в полі 
зору.

Нинішня шоста науко
во-методична конферен
ція вже третій раз об
говорюватиме шляхи і 
методи активізації про
цесу навчання студентів. 
Так в 1980 році на дру
гій науково-методичній 
конференції було зас

лухано питання пробле
много навчання в техніч
ному вузі, в 1982 році 
на четвертій науково- 
методичний конферен
ції — питання інтенси
ф ікації на базі техніч
них засобів і обчислю
вальної техніки. Ниніш
ня конференція більш 
глибоко розгляне питан
ня активізації навчаль
ного процесу.

Ми маємо хорошу м е
тодичну базу. В інститу
ті розроблені методич
ні вказівки по вдоскона
ленню учбово-виховного 
процесу шляхом безпо
середнього впроваджен
ня проблемного навчан
ня, що є хорошою 
підмогою для профе

сорсько - викладацько
го складу. Впроваджено 
спеціальний підручник 
по розробці ї застосу
ванню ділових ігор. З 
викладачами проведено 
спеціальні цільові сем і
нари з активних мето
дів навчання, питання 
активізації навчального 

процесу включені в про
граму постійнодіючого 
загальноінститутськ о г о  
психолого-педагогічного 
семінару для молодих 
викладачів інституту.

Багато наших виклада
чів пройшли спеціальну 
підготовку при Москов
ському інституті у прав- 
равлі-ння, Московському 
політехнічному та Київ
ському інженерно-буді
вельному»

В кабінеті педагогіч
ної майстерності інсти
туту оформлені рубри
ки «Проблемне навчан
ня» і «Ділові ігри», на 
базі яких проводяться 
цільові консультації з 
активних методів нав
чання, створена карто
тека ділових ігор, В ба
гатотиражній газеті «За 
інженерні кадри» вже

КУРС
НА

ЯКІ
СТЬ

другий рік діє постійна 
рубрика «Активні мето
ди навчання», де про
фесорсько-викладацький 
склад обмінюється дос
відом впровадження ак- 
активних методів в нав
чальний процес.

На кафедрах А С У , 
охорони праці, вищої 
математики, теоретичних 
основ радіотехніки, еле
ктричних систем та ін
ших ведеться робота по 
визначенню ефектив

ності впровадження м е
тодів активного навчан
ня в учбовий процес. 
Це дуже важливо адже 
використання активних 
методів в навчальному 
процесі не самоціль, а 
засіб підвищення якос
ті у справі підготовки 
спеціалістів.

Серед професорсько- 
викладацького складу, 
хто найбільш активно 
вправаджує в учбовий 
процес нові форми і м е
тоди навчання хочеться 
особливо відзначити про 
фесорів товаришів Кар- 
пова, Стахова, О город
им ко в а, Чернишова; до
центів товаришів Івано
ва, Марченко, Погосяна, 
Корицьку, Красиленко, 
Павленко, Павлова, Пін- 
чука, Півторака, Рудни- 
цького. Тхорівського та 

багатьох інших викла
дачів кафедр суспільних 
наук, хім ії. Активно впро
ваджують в учбовий про
цес ділові ігри виклада
чі Яцковський, Хржанів- 
ський, Чернишов, Вальд- 
ман, Кобевнік, Назаров, 
Погосян.

За останніх три роки 
в інституті розроблено 
і впроваджено в навча
льний процес одинад
цять ділових ігор, апро
бується ще тридцять сім 
ігрових методів, сто сім 
десят дев’ять занять 

(лекцій, практичних, се
мінарських) проводить

ся з застосуванням м е
тодів проблемного нав
чання, розроблено та
кож 55 окремих мето
дик.

Це лиш початок ве
ликої і серйозної робо
ти по вдосконаленню 
методики навчання сту
дентів на основі актив
них методів. У нас ще є 

багато невикористаних 
резервів, адже і3 всьо
го професорсько-викла
дацького складу лише 
половина займається 
впровадженням в учбо
вий процес активних м е
тодів навчання.

В даний час ректорат, 
професорсько - виклада
цький склад інституту 
вишукують нові фор/^и і 
методи вдосконалення 
навчально-виховного про
цесу на основі широко
го впровадження ак
тивних методів навчан
ня.

Сподіваємось, що ни
нішня науково-практич
на конференція з актив
них методів навчання 
сприятиме дальшому 

вдосконаленню якості 
викладання в інституті.

І. КУЗЬМІН, 
ректор інституту, 
професор.

Включившись у все
союзне і республікансь
ке соціалістичне змаган
ня серед інститут і® сис
теми Мінну зів СРСР та 
УРСР по дальшому вдо
сконаленню вищої осві
ти, керуючись вказівка
ми партії і уряду, Зако
ном СРСР про трудові 
колективи, викладачі і 
епі-вр о бітники В інницько - 
го політехнічного інсти
туту беруть на себе слі
дуючі соцзобов’язання 
на 1984 рік:

1. Підвищити якість 
навчання студентів шля
хом впровадження ак
тивних методів інтенси
фікації навчального про
цесу на базі технічних 
засобів та електронно- 
обчислювальної техніки, 
поліпшення методичної 
бази, виховання нави
чок самостійної роботи 
і наукових досліджень,
застосування методів 

проблемного навчання, 
ділових ігор, і окремих 
методик дисциплін. За
безпечити збільшення 
машинного часу ЕОМ, 
що використовується в 
навчальному процесі, а 
науково-дослідну роботу 
на кожного студента збі
льшити в середньому на 
15 процентів в порівнян
ні з 1983 роком.

2. Наполегливо доби
ватися єдності ідейно- 
виховного, трудового і 
морального виховання, 
вдосконалення форм і 
методів суспільно-полі
тичної практики студен
тів, реалізувати плани з 
політико-виховної робо
ти і комплексної граф- 
схеми.

3. Вдосконалювати сис
тему підвищення ідейно- 
політичного рівня викла
дачів і співробітників ін

ституту, ширше практи
кувати проведення лек
цій, бесід, доповідей з 
питань зовнішньої і внут
рішньої політики КПРС 
і Радянського уряду.

4. Налагодити тісні
ший зв’язок з випускни
ками інституту, система
тично аналізувати труд
нощі, з якими вони зу
стрічаються на початку 
своєї трудової діяльно
сті, постійно вносити ві
дповідні корективи в 
навчальний процес

5. Підготовити до ви
дання 5 монографії і 4 
учбових підручники

6. Виїдати учбово-мето
дичної літератури обся
гом не менше 250 друко
ваних аркушів.

7. Впровадити в нав
чальний процес загаль
ноінститутську телевізій
ну студію.

8. Обладнати дві спе
ціалізованих аудиторії 
технічними засобами опе
ративного контролю.

9. Довести обсяг нау
ково-дослідних робіт до 
семи з половиною міль
йонів карбованців.

10. У відповідності з 
Продовольчою програ
мою СРСР виконати на
уково-дослідних робіт 
по вдосконаленню конст
рукцій сільськогосподар
ських машин і автома
тизації технологічних 
процесів в харчовій про
мисловості в обсязі 250 
гис. крб.

11. Виконати науково- 
дослідних робіт по ком- 
ллексиоцільових програ
мах розвитку народного 
господарства республіки 
і країни на 4,7 млн. крб.

12. Добитися економі
чної ефективності науко

во-дослідних робіт не 
менше 14 млн. крб. На
правити в Держкомітет у 
спр авіа х в ина х ідництв а
(при раді Міністрів
СРСР не менше двохсот 
заявок на пропоновані 
винаходи.

13. Підготувати і опу
блікувати в пресі не мен
ше 273 науково-техніч
них статей.

14. Підготовити на 
міжнародні, всесоюзні, 
республіканські та вузів
ські науково-технічні та 
методичні конференції 
не менше 300 доповідей.

15. Організувати і про
вести не менше 4 нау
ково технічних і мето
дичних конференцій і се
мінарів

16. Підготувати і про
вести не менше трьох 
студентських науково- 
технічних конференцій 
та олімпіад.

17. Представити до за
хисту одну докторську 
дисертацію.

18. Представити до 
захисту не менше два
надцяти кандидатських

дисертацій.
19. Представити 21 ек

спонат на ВДНГ СРСР 
і УРСР.

20. Направити на все
союзний і республікан
ський конкурси 100 сту
дентських робіт.

21. Вирішити органі
заційні питання по ство
ренню міжвузівського 
центру Подільського ре
гіону по обслуговуванню 
наукових досліджень і на
дати вузам регіону не
обхідну допомогу.

22. Залучити до ро
боти в будівельних за
гонах і ремонтних брига
дах не менше 415 сту-

23. Кожному співро
бітнику інституту від
працювати на будівницт
ві вузівських об’єктів не 
менше 10 годин.

24. Освоїти виділені 
капіталовкладення на су
му 1,1 млн. крб., в то
му числі будівельно-мон
тажних робіт на суму 
700 тисяч крб. при бу
дівництві учбового кор
пусу та 198 квартирного 
житлового будинку ін
ституту.

25. Освоїти виділені 
Мінвузом УРСР кошти 
в обсязі двадцятичоти- 
рьох тисяч крб. на про
ектні роботи по навча
льно-лабораторному кор
пусу енергетичного фа
культету.

26. Закінчити в IV 
кварталі будівництво пер
шої черги сімдесятидвох 
та 198 - квартирного 
будинків, (план на 1984 
рік 500 тисяч крб. в т. 
ч. будівельно-монтажних 
робіт на 450 тисяч крб).

27. Завершити естети
чне оформлення їдальні.

28. Підтримувати чис
тоту і порядок на за
кріплених за інститутом 
територіях міста.

29. Підготовити 150 
майстрів спорту, канди
датів в майстри спорту 
і спортсменів-першороз • 
рядників та 1370 знач- 
кіетів ГПО.

30. Не допускати зри
вів чергувань студентів 
і викладачів в гуртожит
ках, учбових корпусах та 
в загоні добровільної 
народної дружини.

Соціалістичні зобов’я
зання обговорені і прий
няті на загальних збо
рах колективу інститу
ту 14 січня 1984 року.

С У Ч А С Н І  Т Р Е Н А Ж Е Р И
Постійно вдосконалю

вати систему управління 
— значить розв’язувати 
головну проблему забез
печення ефективності 

виробничої діяльності 
промислових підприємств. 
Створення гнучких авто
матизованих виробництв, 
впровадження роботів і 
маніпуляторів тісно зв’я
зані з перебудовою сис
теми управління, яка в 
нових 'умовах повинна 
швидко реагувати на 
зміну ділового виробни
цтва. різко знизити його 
інертність, надійно про
гнозувати хід ‘техноло

гічних процесів на опти
мальних режимах.

Для розв’язання цих 
завдань інститут і ви
робниче об’єднання «Тер
мінал» розробили науко
во-методичну осн о в у 
управління виробничими 
системами.

Система нового
управління на «Термі
налі», створена на ос

нові цих розробок, по

ліпшує якість перспек
тивного планування, за
безпечує настрій сьо
годнішнього на майбут
нє, базується на ство
ренні безвідходної ін
формаційної технології, 
що йде на розробки оп
тимальних управлінських 
рішень виробництва в 
цілому і виробничу ін
формацію.

Важливу роль у підго
товці Ьпеціалістів по 
стратегічному управлін
ню відіграють ділові іг
ри по статичному моде
люванню складних сис
тем. У ході цього актив
ного методу навчання 

студенти зіткаються з 
рядом математичних і 
виробничих проб л е м .  
вчаться використовува

ти в процесі управління 
комплекси ЕОМ різних 
типів, дають чітку інтер
претацію характеристи 

кам, які одержані в про
цесі моделювання.

Під час ділової гри ве
деться велика громадсь
ко-політична робота —

випускаються стінгазети, 
бойові листки, «блискав
ки», організовуються зу
стрічі з організаторами 
і передовиками виробни
цтва. На факультеті ав
томатики і обчислюва

льної техніки, наприк
лад, -Така гра буде про
водитися на потоці АТ- 
82, на енергофакультеті 
— на потоці викладачів 
енергетики (ВЕ-82).

Кервіниками науково- 
дослідних секторів приз
начено студентів В. Кри
вого і іГ. Сторожук. До 
наступної гри проведна 
велика підготовча робо
та. Співробітники ка
федри вищої математики 
разом з працівниками 
виробничого об’єднання 
«Термінал» створили не
щодавно автоматизовану 
систему підготовки ви
хідних даних і контролю 
обчислень.

У систему задіяно мі
крокалькулятори. дисп
леї різних типів та інша 
обчислювальна техніка,

розроблено методичні 
рекомендації, підготов
лені робочі місця. У цій 
великій складній науко
во-дослідній роботі ак

тивну участь беруть 
асистент Фурдіяк. інже- 
нер-програміст Гераси- 
менко. спеціалісти «Тер
міналу».

Настрій на добрі резу
льтати у діловій грі, на 

прагнення поліпшити 
інженерну підготовку 

вже відчувається сповна. 
Математичне моделю

вання складних виробни
чих систем бурхливо 
розвивається. Його резу
льтативності сприяють 
ділові ігри, які проводя
ться інститутом і вироб
ничим об’єднанням «Тер
мінал». Вони сучасні тре
нажери керівників ви
робництва.

Ю. ПАНОВ,
генеральний дирек
тор виробничого об’
єднання «Термінал».

М. ВАЛЬДМАН 
доцент інституту.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 27 січня 1984 року.

ЗА МОТИВАМИ МОВНИХ
Вивчення '.поземної мо

ви викладачами нашої 
кафедри розглядається 
як навчання мовної дія
льності студентів на тій 
чи іншій мові. Особливу 
увагу приділяємо таким 
видам мовної діяльно

сті, як читання, прослу- 
ховування тексту, пись
мо.

Створення мотиву мо
вних поступків на за
няттях залишається поки 
що одним з найважчих 
завдань для викладача. 
Результати проведено
го на кафедрі психоло- 
го-педагогічного експе
рименту свідчать про те, 
що основною мотиваці
єю у студентів, які почи
нають вивчати інозем

ну мову у вузі, є бажан
ня спілкуватися на цій 
мові і за її допомогою 
одержувати необхідну 
інформацію.

Впровадження в уч
бовий процес рольових 
ігор дає можливість 
ставити перед студента
ми конкретні мовні зав
дання в заданій комуні
кативній моделі.

При розробці рольо
вих ігор на кафедрі бра
лись до уваги такі прин
ципи ігрової діяльності,

як активність, динаміч
ність, цікавість, виконан
ня ролей, проблемність, 
результативність, само
стійність, системність і 
наявність змагання з 
підведенням підсумків 
по очках.

Проблемність рольової 
гри полягає в наявності 
важкодоступної мети, за
собом досягнення якої 

є конкретний рівень ово
лодівання іноземною 

мовою. Структура ро
льової гри дає можли
вість реалізувати прин
цип взаємозв’язку між 
видами мовної діяльно
сті і аспектами тієї чи 
іншої мови. Запропонова
ний секцією експеремен- 
тальних досліджень Мін- 
вузу СРСР, цикл навчан
ня, що складається з 
6 практичних занять і 7 
підсумкового дає мож
ливість виділити сьоме 

заняття для проведення 
ділових рольових ігор. 
Як показує досвід бага
тьох наших викладачів, 
рольові ігри можуть 
впроваджуватися і на 
потокових практичних 
заняттях. Вони значно 

активізують мислення 
студентів, підвищують 
мотивацію.

ПОСТУПКІВ
В ході гри мовні за

соби легше засвоюють
ся, висловлювання ста
ють більш чіткішими і 
логічнішими, студенти 
вживають більше нових 
слів. Рольова гра ство
рює передумову для ке- 
кірвництва мовнОю дія
льністю студентів, об’єк
тивна проблемна ситуація 
перетворюється в суб’
єктивну проблемну си
туацію, яку студенти 

вирішують колективно, 
цілеспрямовано і пред
метно.

Введення в ділові та 
рольові ігри текстів, що 
несуть інформацію з 
області тієї чи іншої 
спеціальності, викорис
тання на заняттях дена- 
татних карт спеціально
сті дає можливість тіс
ніше пов’язувати вив
чення іноземної мови з 
одночасним вивченням 
майбутньої спеціально
сті, розвиває загальний 
рівень пізнавального 

мислення студентів. При 
проведенні рольової гри 
велике значення має емо
ційна атмосфера в ауди
торії.

3. АНДРІАХІНА,
в. о. завкафедрою
іноземних мов.

ПРАВОФЛАНГОВИЙ Навчається Олександр 
Кононко на факультеті 
автоматики та інфор
маційно-обчислювальної 

техніки. Він відмінник 
навчання, староста гру
пи З АТ-80, член студ- 
ради першого гуртожит
ку, член профбюро фа
культету. #

Без активної громад
ської діяльності, без 
творчих наукових пошу
ків сучасна молода лю
дина не може стати хо
рошим спеціалістом, а 

тим паче керівником ви
робництва. Ось чому 
Олександр Кононко по
ряд з активною, громад
ською діяльністю праг
не внести свій вклад і в 
розвиток радянської нау
ки. Його часто можна 
зустріти чи то в студен
тському конструкторсь
кому бюро, чи в лабо
раторії. Наукова робота 
допомагає юнаку не ті
льки оволодівати май
бутньою професією, а й 
самоутверджуватися в 
житті.

Зараз у Олександра, 
як і у кожного студен
та, дуже відповідальна 
пора — триває зимова 
екзаменаційна сесія. Скла
сти її на відмінно — 
обов'язок кожого сту
дента. Що ж стосуєть
ся старости групи, то 
він повинен служити 

взірцем для інших. Са
ме так і розуміє свої 
обов’язки відмінник нав
чання і активіст Олек
сандр Кононко.

Ділові та рольові ігри (на знімках 
ліворуч і праворуч) активно впровад
жуються на енергетичному та радіо
технічному факультетах інституту. І не 
випадково енергетичний факультет ут
римує першість по абсолютній успішно

сті і високій якості знань.
Активні методи навчання сприяють 

підвищенню успішності і якості знань, 
пробуджують у студентів потяг до на
укових робіт, дають можливість краще 
засвоювати пройдений матеріал.

РОБОЧЕ МІСЦЕ -  НАУКОВИЙ АБОНЕМЕНТ
В другому семестрі на 

кафедрі вищої матема
тики проводитиметься 
ділова гра по статистич
ному моделюв а н н ю 
складних виробничих 

систем. Буде моделю 
ватися виробнича д ія

льність науково-дослід
них підрозділів вироб
ничого об’єднання, яка 
має тісний взаємозв’я
зок між вивченими ма
теріалами, розроблени
ми в монографіях, стат
тях, довідниках, стан
дартах, звітах НД1 та 

по дослідно-конструкто
рській роботі, інших 
джерелах інформації.

В науковому абонемен

ті інститутської бібліоте
ки проводиться значна 
робота по якісному за
безпеченню ділової гри. 
Готуються списки літе

ратури з математичної 
статистики, теорії ефек
тивності, виробничій к і
бернетиці тощо. В ході 

ділової гри працівники 
бібліотеки виступати

муть перед студентами 
з бесідами на тему: «Як 
користуватися бібліотеч
ним фондом», познайо
млять їх з наявною л і
тературою, з системою 
інформаційного забез
печення, розповідати
муть про необхідність 
бережливого ставлення 
до книги—  важливого

народного надбання.
В першому семестрі 

багато студентів друго
го курсу активно готу
валися до проведення 
ділової гри, багато поп
рацювали з літературою 
в науковому абонемен
ті, в методкабінеті ін
ституту.

Інтенсивна підготовка 
до ділової гри дала 
можливість багатьом з 
них одержати на екза
менах відмінні оцінки, 
виробити навички, не
обхідні для наукових 
досліджень і плодотво
рної діяльності.

М. ФАДЄЄВА, 
старший бібліотекар.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ТВОРЧІ ПОШУКИ МОЛОДІ
ВІННИЦЯ

Як ВІД ОМ О , у  великих 
містах країни діють ав
томатизовані системи 

управління світофорів. 
Збираючи з допомогою 
датчиків необхідну ін

формацію, вони пода
ють ї ї  на електронно- 
обчислювальні машини, 
які затим задають від
повідний режим прила
дам. Один з варіантів 
цієї системи розробили 
студенти Вінницького по
літехнічного інституту.

Сцепіальний електрон
ний блок може швидко 
оцінювати ситуацію на 
трасі і приймати відпо
відне рішення. Ниніш
нього року блок буде 

встановлено на перехре
сті вулиць Київської, Че
кістів і Червоноармій- 
ської. Автомашина, яка 
в’їде в місто на зелене 
світло, проїде головною 
трасою без жодної зу 
пинки, тобто всі світло
фори один за одним 

відкриватимуть їй ву
лицю.

ВОЛГОГРАД
«А що, як резонанс 

взяти у свої союзни
ки?!» — таке питання по
ставили перед собою 
студенти Волгоградсько
го політехнічного інсти
туту. Стали думати. І 
своїми руками створи
ли механізми, в яких ві
домий ворог техніки став 
виконувати корисну ро
боту. Резонанс, напри

клад, може перемішу
вати магнітофонну стр і
чку з малим шагом, що 
дозволяє в шість разів 
ущільнити запис, в маг
нітофоні зникнуть ча
стини. які обертаються, 
відпаде необхідність у 
підшипниках, стане про
стішою конструкція.

Т. КРАВЧЕНКО.

ПЛЮС РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ
Радісна звістка швид

ко облетіла всіх праців
ників Козятинського ло
комотивного депо імені 
братів Валдаєвих. При
стрій для встановлення 
щіток реверсивних елек
тродвигунів постійного 
струму відзначено брон
зовою медаллю Вистав
ки досягнень народного 
господарства СРСР. Не 
дивлячись на те, що при
лад створено на елек
тронній схемі, він прос
тий у користуванні та й 
економічний ефект від 
впровадження немалий 
— біля п’яти тисяч кар
бованців щороку.

Це одна з розробок 
конструкторського бюро 
на громадських засадах 
локомотивного д е п о  
імені братів Валдаєвих, 
що в Козятинському за
лізничному вузлі. Орга
нізації цього конструк
торського бюро сприяло 
те, що науково-технічна 
творчість у цьому ко
лективі знаходиться під 
контролем і пильною 
увагою партійної і проф

спілкової організацій. 
Всі інженерно-технічні 
працівники депо — ак
тивні учасники діяльно
сті КБ, Старшому май
стру цеху Миколі Аки- 
мовичу Корнійчуку, ак
тивному і невтовному 
раціоналізатору присво
єно почесне звання «За
служений раціоналізатор 
УРСР». Кращим органі
затором технічної тво
рчості по мережі зал із
ниць визнано інженера 
Володимира Івановича 
Бугайчука.

Щороку на спільному 
засіданні адміністрації, 
партійної та профспіл
кової організацій зат
верджується план робо
ти на поточний рік, ор
ганізаційно-масові захо
ди, безпосередні зав
дання провідним раціо
налізаторам, вказуються 
строки їх виконання і 

передбачений економіч
ний ефект.

Члени конструкторсь
кого бюро на громадсь
ких засадах надають 
технічну допомогу в 
розробці пропозицій. 
Вони відбирають кращі 
пропозиції, узагальню
ють досвід передових 
працівників депо, скла
дають реферати та ро
бочі креслення і схеми.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА

«За инженерньїе кадрьі» — орган парткома, профкома, комитета ЛКСМУ и ректората Винницкого политехнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавниицтв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4. БЮ 00018. Зам. 408.

Адреса редакції 286021. м. Вінниця, Хмельницьке шесе, 133, Політехнічний інститут. Умови. друк. арк. 0.48. Тираж 1500.



ЛАУРЕАТУ ДЕРЖАВНОЇ ПРЕМІЇ УРСР, 
ЗАСЛУЖЕНОМУ ДІЯЧЕВІ НАУКИ УРСР, 
ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРУ 

К У З Ь М І Н У
І В А Н У  В А С И Л Ь О В И Ч У

ШАНОВНИЙ ІВАНЕ ВАСИЛЬОВИЧУ!
В ДЕНЬ ВАШОГО ЮВІЛЕЮ КОЛЕКТИВ ПРОФЕ

СОРІВ, ВИКЛАДАЧІВ, СПІВРОБІТНИКІВ І СТУ
ДЕНТІВ ЗВЕРТАЄТЬЯ ДО ВАС З СЛОВАМИ ГЛИ
БОКОЇ ПОВАГИ І СЕРДЕЧНОЇ ВДЯЧНОСТІ.

ВСЕ ВАШЕ ЖИТТЯ-ЗРАЗОК СУМЛІННОЇ СЛУ 
ЖБИ НАУЦІ, ВИЩІЙ ШКОЛІ І СВОЄМУ НАРОДУ 
НА КОРИСТЬ РІДНІЙ ВІТЧИЗНІ ВИ ДОКЛАЛИ 

БАГАТО ЗУСИЛЬ І ЕНЕРГІЇ У СПРАВУ ПІДГОТОВКИ 
І ВИХОВАННЯ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІ 
АЛІСТІВ ДЛЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА КРА
ЇНИ. ВАШІ НАУКОВІ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ АВТОМА
ТИЗОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ НОСЯТЬ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ ХАРАХТЕР І КОРИСТУЮ 
ТЬСЯ ЗАГАЛЬНИМ ВИЗНАННЯМ ВЧЕНИХ КРАЇНИ 
І ЗА РУБЕЖЕМ.

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ БАЖАЄМО, ВАМ, ШАНОВ
НИЙ ІВАНЕ ВАСИЛЬОВИЧУ, НОВИХ ТВОРЧИХ 
УСПІХІВ У РОЗВИТКУ ПЕРЕДОВОЇ РАДЯНСЬКОЇ 
НАУКИ І ВИХОВАННІ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ БУ

ДІВНИКІВ КОМУНІЗМУ.
МІЦНОГО ВАМ ЗДОРОВ’Я, ОСОБИСТОГО ЩАСТЯ 

І ДОВГИХ ЛІТ ж и т т я .
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ,

ПРОФКОМ, КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

\  інженерні
■ ■ к а д р иГазета видається 

з лютого 1981 року.

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

І Виходить раз П’ятниця, 3 лютого 1984 року. Ціна 1 коп.
і на тиждень і

НА ВСЕ ЖИТТЯ РЕКТОРУ ІНСТИТУТУ 
ПРОФЕСОРУ 

ІВАНУ ВАСИЛЬОВИЧУ 
КУЗЬМІНУ

ВИПОВНЮЄТЬСЯ 60 РОКІВ
1

Інститутська 
панорама: події, 

факти
г г  о м ун їс т и  ч енер-
11. гети.чного факуль
тету на чергових пар- 
тіМих зборах обговори
ли свої завдання, що 
випливають з рішень 
грудневого (1983 ро
ку) Пленуму ЦК КПРС 
і сесії Верховної Ра
ди СРСР.

З доповіддю на збо
рах виступив секретар 
партбюро факультету 
Б. Рогальський.

З таким же поряд
ком денним відбули
ся партійні збори на 
радіотехнічному та ма
шинобудівному фа-1 * * * * б 
культетах.

З доповіддями вис
тупили секретарі парт
бюро В. Клочко, В. Го
пак.
Пп СІЧНЯ в і дбул ося 
«IIчергове заняття на

родних контролерів ін
ституту. Про органі
зацію роботи факуль
тетських груп розповів 
народним дозорцям за
відуючий організацій
ним відділом ГГНК ін
ституту В. Г. Нахай- 
чук.

Перед народними кон
тролерами виступив 
проректор інституту 
Ю. О. Карпов.

Великій групі на
родних дозорців було 
вручено нагороди за 
сумлінну працю » 
органах народного кон
тролю.

МИНУЛОЇ п’ятни
ці в бібліотеці ін

ституту проведено чер
говий день інформації. 
Бібліотекарі ознайоми
ли студентів з новими 
книгами і підручниками, 
що надійшли у  останній 
часом, розповіли їм, 
'як правильно орієнту
ватися у виборі необ
хідної літератури.
О П ЛЮТОГО прохо- 
«  «  дитимуть чергові 
заняття загальноінсти
тутських постійно ді
ючих семінарів: психо
лог оп едаго г іч ного/і з 
основ програмування і 
застосування ЕОМ ** 
учбовому процесі, по 
застосуванню техніч
них засобів навчання.

З лекціями на се 
■м$нара(х виступ а тЦім упн 
товариші В. Попов. 
О. Данилюк, А. Хру
щак.
£  ПІВРОБІТНИКИ»
^  кафедри обчислю
вальної техніки віта
ють Віталія Костянти
новича 3 а дорожчого з 
успішним захистом 
кандидатської дисерта
ції.
ТГ ОЛЕКТИВ обчис-

*' лювального центру 
щиро вітає Вячеслава 
Івановича Шолохова -з 
успішним захистом 
кандидатської дисер
тації.

Село Угуй, що в 
Усть-Тареькому районі
Новосибірської облас
ті, ота стежина від
батьківського порогу, 
його єдина, ЩО повела
б  життя, оте все пер
ше, в дитинстві баче
не і пережите, все зос
талося в житті сина ро
бітника Василя Сте
пановича Кузьміна не 
як миттєвий спалах да
лекої зірки, а одвічне 
незгасне сонце. Бо, ма
буть, ніщо так міцно не 
ставить на ноги люди
ну, не утверджує її, 
не утримує в постійно
му русі без втоми, я» 
окрилює і не кличе йти 
все далі і далі, як вдяч
на пам’ять, на той 

час його, Івана Васи
льовича, босоногого ди
тинства, Бо, очевидно1, 
ніщо так не зігріває і 
не надає сил у доро
зі, яка випадає на до
лю і досить нелегка, як 
трішки сумні, але з 
такою великою надією 
світлі материнські очі.

Завдячувати радо
щам цього життя — 
то не лише пройматися 
самою радістю, а праг
нути зробити кращим 
все це життя, поклас
ти в нього і свій да
рунок — трудовий, твор
чий,. А якщо вистачає 
сил і хисту, якщо в 
своїй дорозі ти нічого 
не розгублював, йшов 
не манівцями, не вчив
ся прошкувати, а оби
рав нехай часом і тер
нистий, але вірний шлях 
і коли, долаючи його, 
ти таки досягнув мети 
всім труднощам напере
кір, то за це тобі завж
ди батьківське спасибі.

Говориться і думає-! 
ться сьогодні мені з 
нагоди |60-річччя Іва
на Васильовича Кузь- 
-мііна насамперед не 
про його наукові зас
луги. Бо двадцять ві
сім років його наукової, 
педагогічної і громадсь
кої діяльності — то 
пізніші рядки його 
біографії. А їм пере
дували сторінки не 
гучної слави, а буден
ної, до трьох потів ро
боти у спецівці. Тож за
бувати про робочу спе
цівку —- значить аж 
ніяк не збагнути, звід
ники взялося в людини 
сил, як вистачило ці
єї людини, щоб напи
сати сімнадцять моно
графій, підручників, уч
бових посібників, біль
ше трьохсот наукових 
робіт! Забувати про 
робочу спецівку — 
значить уявляти отаку 
собі неземну людину, 
яка тільки й має мо
роки, що, склавши ру
ки, думає про науку. 
Гостро не відчувати, 
чим пахне і як пахне 
комбінезон у холод і 
в спеку, — значить ні
коли не знати, по чім 
шматок святого хліба.

А він, цей хліб, для

Івана Васильовича був 
святим святішого, бо 

ще й не ставши повно
літнім, сів за кермо 
трактора. У його краю 
можна було бути мис
ливцем,, рибалкою. Міг 
би теслювати, чи, ска
жімо, податися у кова
лі. Та ні — на трактрр! 
Тайга повинна, вона 
мусить пам’ятати хлоп
чаків, які порушували 
її тишу, пробуджували 
зе^лю до життя!
Орати, засівати. І все 
заради життя. Так з 
роду-віку було. Але 
ж у поле в усі віки

ник — начальник ка
федри академії імені 
Жуковського», докторі 
технічних наук, про
фесор Яків Семенович 
Іцхокі.

І, роздумуючи, по 
хвилі скаже:

«Ми ПОВИННІ ПОСТІЙНО
і наполегливо займа
тись прискоренням на-» 
уково-технічного прог
ресу. В цьому виріша
льному напрямі бага
то галузей індустрії те
пер просуваються шви
дше і впевненіше. Доб
рий поштовх дали 
Прийняті ПІСЛЯ ЛИСТО-

$
И й
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Шт

виходили вусаті дядь
ки, а йому не було ще 
й сімнадцяти, у цьо
го за плечима лишень 
восьмирічка Дорослі* 
на фронт пішли, а 
йому відмовили у 
(Військкоматі, не взяли, 
бо ще — дитина, а ро
ків не доточиш.

Таки подався у Тин- 
ду. Нарешті зрадів, що 
і йому знайшлося міс
це у школі радистів на 
Далекому Сході.

Та життя — не 
азбука Морзе. її збаг
нути не така вже й 
складна штука. Та от 
Спробуй тепер* череві 
довгі відстані десяти
річ, вкласти в оті ти
ре й крапки життя 
своє. Не вдається. Т» 
все ж окремі віхи йо
го вмістити у телеграф
ний стиль спробувати 
можна. Тоді на стрічці 
прочитаємо таке: «Ек
замени за десять кла
сів склав екстерном. З 
івідізнаною закінчив
академію імені Жуков
ського. Потім — 
ад’юнктуру...».

А далі можна пере
казати так: пішов у 
нову галузь науки, що 
тільки починала своє 
тиття.

І ще трішки поясни
ти: будучи у військо
вому училищі, проя
вив себе одним з кра
щих у новій науці.

Сам Іван Васильович 
з вдячністю згадає:

— Мій перший учи
тель і науковий керів

цадового 'Пленуму нон 
ві рішення, важливі 
експерименти по сти- 
Іміудюванию . створення 
і впровадження нової 
техніки». Так підкрес
лив на грудневому Пле
нумі ЦК КПРС това
риш ю . В. Андропов* 
Що стосується нашого 
інституту, то ми повин
ні і далі головну ува
гу зосереджувати на 
ІШдвищенні Якості, знань 
студентів, дбати про 
ефективність власних 
досліджень і впровад
ження їх результатів у 
виробництво.

Нині Іван Васильо
вич свої творчі зу
силля спрямував на 
формування і розробку 
теоретичних і практич^ 
них основ наукового 
напряму по проекту-
в анню великих автом а- 
тизованих систем кон
тролю та управління 
складними електронни
ми об’єктами.

Мені ніколи не збаг
нути мудрості цієї на
уки. Але коли ша
нобливо дивлюся на 
трактор, той перший,
що його винесли люди 
на п’єдестал слави на 
нашій радянській зем
лі, то, схиляючи голо
ву перед ним, я до 
ніг кланяюся людям, 
які створили на той
час чудо.

То скажіть, як схиля
тися перед людиною, 
сотнями людей, які ни
ні творять досі нечува 
ні чудеса?
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А люди ж — не бо
ги. То якими є ці зем
ні люди?

Професор Микол* 
Вікторович Коваленко
відповів:

— Потрібно любити 
науку, а не себе * 
науці. Якраз таким і 
є Іван Васильович Ку
зьм ін.

Учні Івана Васильо
вича — кандидат тех
нічних наук, секретар 
парторганізації , факу
льтету автоматики і 
обчислювальної тех
ніки Олександр Воло
димирович Колеси ик,.
такої думки:

— Понад усе —
вміння захопити ауди
торію, ВИКЛИКаТИ Н а  
віідЕіерту .розмову,
емоційну. Вчитель во
лодіє да,ром проник

нути в душу кожного, 
запалити вогонь А 
це вже, погодьтеся, ЯК
ЩО в залі немає бай
дужих, то тут панує 
справжнє педагогічне 
мистецтво.

Валентин Федорович 
К а б а ніенко, доцент:

— Віддавати все лю
дям. А щоб люди пі 
йшли в науку, вчитель 
одразу відкриває це- 
ред ними перспективу. 
Знайте, бездоганно (во
лодіє він чуттям на 
відкриття людських 
талантів. А коли вже, 
яр. кажуть, прихилив 
до себе, то попуску від 
нього не чекай. Вимог 
ливість — хороша ри- 
рса. }
■ Лев (Олександр ович 
(Шарейкру - кандидат 
технічних наук:

— Якщо вже бере
ться за виріш ення 
якоїсь справи, то 
неодмінно доведе до 
кінця. Вміння наполя
гати на досягненні пос
тавленої мети — що 
може бути кращого?

Що може бути кра
щого, кажете, як що
разу брати на себе но
ву ношу? Давайте 
трішци подумаємо. Що, 
виникають дещо інші 
емоції? То ж то воной 
є. Береш-то треба не 
тільки нести, але й не
одмінно донести. То чи 
ж, бува, не краще де
що звалити на інші, 
чужі плечі? ' Хіба, ска
жіть, не трапляється 
таке? Хіба нема серед 
нас мудреців, які доб
ре тямлять у цьому — 
звалять на одного сті
льки, що хоч підірвись, 
а не подужаєш.

Та от ніхто з колег, 
учнів- Івана Васильо
вича і натяку не подав, 
що він, Іван Васи
льович, колись та на 
ікю гось пер екл а дані. Н і - 
*кіто не сказав*, бо нег 
мав підстав. Навпаки, 
всі, з ким довелося роз
мовляти, сходились на 
одному:, якщо бере на 
себе більше, то хоче, 
щоб й інші порожня
ком не їхали. Дякже,

довіряє людям, вірить 
у сили колективу, в 
усьому покладається на 
цей колективі, але пос
тійно прагне більшого. 
Таку вже, бачите, чо
ловік вдачу має.

Завидна вдача, по
годьтеся. Згадуючи
класичну педагогіку, 
славні імена Шацько- 
го, Макаренка, Сухом- 
линського», ловиш се
бе на думці:, а педаго
гіка їхня справді ВИ' 
никала не в педагогіч
них палацах, у такому 
собі тих ому, келійному 
затишку, а в надто 
скромних умовах, мож
на сказати, зовсім не
легких. Макаренко вза
галі вважав, що спра
вжня, життєдіяльна 
школа за логікою сво
єю не може створюва
тися на всьому гото
вому, її потрібно спо
руджувати, нерідко у 
прямому розумінні 
своїми руками зводити

Хіба не знаменно, що 
й інститут, якому минуло 
десять років, інститут, 
який, так би мовити, ще 
не вийшов з школярсь
кого віку, а вже, глянь
те, «школяр» цей розріс
ся в плечах, як його сту
денти-® ажко атлети. Не
хай, зрозуміло, не все 
тут зроблено і робиться 
своїми руками, але ж 
студенти й сьогодні на 
риштуваннях його .ново
будов.

Знаменно й те, що під 
вікнами - аудиторій нев

томно б’ється серце СКТБ 
«Модуль», а в стінах ву
зу час від часу тишу по
рушує мелодія пісні «Ро
дина сльїшит», яка спо
віщає: перерві кінець — 
заняттям початок. Бать
ківщина чує і знає своїх 
вихованців, Батьківщина 
покладається на їхні 
знання, чекає віддачі.

Хіба,, нарешті, не зна
менно, що Вінницький 
політехнічний нині в чи
слі перших трьох спорід
нених вузів країни! Так 
і хочеться тут провести 
паралель між відомою 
російською трійкою бас
ких коней.

Тож нехай супутником 
—вітром студентам зав
жди будуть міцні знан
ня, а викладачам і спів
робітникам — творче 
натхнення.

І от, бачите, знову 
доводиться повертатися 
і думати про вічний по
шук, без меж і спочину, 
натхненний пошук, що 
ніколи і ні за яких ча
сів не обходиться без 
свого вічного супутника 
—неспокою. І в яких 
масштабах цей пошук!

Для Івана Васильови
ча Кузьміна — керівни
ка нашого інституту, на
уковця і педагога, гро
мадського діяча пошук 
цей триває не день і не 
два, а все життя.

П. СУКІВСЬКИЙ,



2 стор.і «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» З лютого 1984 року.
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НАЙДЕМОКРАТНІША У СВІТІ
В обстановці велико

го політичного і трудо
вого піднесення, викли
каного рішеннями груд
невого Пленуму ЦК 
КПРС, сесії Верховної 
Ради СРСР готується ра
дянський народ до насту
пних виборів до Верхов
ної Ради СРСР. У Поста
нові ЦК КПРС «Про зав
дання партійних органі
зацій у зв’язку з підго
товкою і проведенням 
виборів до Верховної

Ради СРСР одинадця
того скликання підкрес
люється, що чергові ви
бори до вищого органу 
державної влади країни 
— це важлива подія у 
житті, яка має велике 
громадсько - політичне 
значення для дальшого 
розвитку соціалістичної 
демократії, наступної ді
яльності Верховної Ради 
СРСР та всіх Рад народ
них депутатів країни.

ЦК КПРС зобов’язав

всі партійні організації 
забезпечити підготовку і 
проведення виборів на 
високому організацій
ному та ідейно-іполітич- 
номіу рівні, дотримую
чись Конституції СРСР 
та Закону про вибори до 
Верховної Ради СРСР.

Комуністи інституту на 
своїх зборах обговори
ли питання про завдан
ня партійних організацій 
у зв’язку з підготовкою 
та проведенням вибо

рів. Намічено конкретні 
заходи по мобілізації 
колективів на поліпшен
ня усієї роботи. Нині 
завдання полягає в то
му, щоб кожен агітатор 
був на своїй виборній 
дільниці, звіряв списки 
виборців, роз’яснював їм 
нашу соціалістичну де
мократію.

Почали працювати і 
дільничні виборчі комі
сії. Члени цих комісій 
разом з агітаторами ве

дуть велику роз’яснюва
льну роботу 

Серед агітаторів енер
гетичного факультету, 
зокрема, активно працю
ють інженер науково- 
дослідного сектору Ана
толій Володимиро в и ч 
Щиготський, асистент 
кафедри іполітекономії 
Микола Іванович Неба- 
ва, студентка 4 курсу 
Раїса Восковцева. Вони 
роз’яснюють виборцям 
внутрішню і зовнішню 
політику КПРС і Радян
ської держави по збе
реженню і зміцненню 
миру, розповідають про

ГОЛОСУВАТИМУ ВПЕРШЕ
Г У ході підготовки до 

виборів до Верховної 
Ради СРСР колектив 
бібліотеки нашого інсти
туту проводить значну 
агітаційну роботу. В чо
тирьох агітпунктах, в 
усіх гуртожитках інсти
туту організовано виста
вки суспільно-пол ітичної * 
літератури, оформлено 
стенди і лозунги. Бібліо
текарі проводять з чи
тачами тематичні вечори,

бесіди на теми: «Два 
світи, — дві виборчі сис
теми», «Два світи —■ два 
способи життя», «Соціа
лістична демократія — 
найдемократичніша у сві
ті» та інші.

Серед активістів важ
ливої політичної кампа
нії і молодий бібліоте
кар Олена Садовничен- 
ко, яка, до речі, голосу
ватиме вперше. Два роки 
тому вона закінчила се

те, яка робота ведеть
ся по підготовці до від
значення 40-річчя пере
моги радянського наро
ду у Великій Вітчизня
ній війні, зокрема, у нас, 
на Вінниччині.

Куратори академгруп 
інституту постійно кон
тролюють роботу агіта
торів, допомагають їм. 
Немає сумніву в тому, 
що завдання, поставлені 
перед колективом на пе
ріод підготовки та про
ведення виборів до Вер
ховної Ради СРСР, бу
дуть успішно виконані.

О. ЛЕСЬКО.

редню школу, тепер нав
чається заочно на дру
гому курсі Харківського 
державного інститутуту

Що ж, молодим у нас 
дорога всюди. Право ж 
на працю і на освіту — 
чи не найвищі завою
вання радянського наро
ду. І за це голосувати
ме молодий виборець 
Олена Садовниченко.

На знімку: О. Садов
ниченко з завідуючим 
агітпунктом М. П. Пу- 
шиним.

О  К бойову програму 
дій за досягнення но

вих рубежів в економічно
му і соціальному розвитку 
Батьківщини сприйняли ра
дянські люди рішення 
грудневого (1983 року) 
Пленуму ЦК КПРС, се
сії Верховної Ради СРСР. 
Ці історичні документи 
служать дороговказом і 
для колективу нашого ін
ституту, адже перед вищою 
школою з кожним роком 
все вимогливішими поста
ють завдання по підготовці 

.висококваліфікованих та 
ідейно загартованих спеці
алістів.

Нещодавно викладачі, 
співробітники і студенти 
відзначали і десятирічний 
ювілей заснування Вінни
цького політехнічного ін
ституту. За цей порівняно 
невеликий строк наш вуз 
став одним з ведучих інс
титуті© республіки, голов
ним науковим) підрозділом 
Подільського регіону.

Підготовка до ювілею ве
лась під прапором роз
горнутого соціалістичного 
змагання за присвоєння^ 
інституту почесного імені 
Володимира Ілліча Лені
на. Жити, працювати і 
навчатись з іменем вождя 
— найвеличніші і найвід
повідальніші завданн кож
ного студента, кожного, 
викладача і співробітника.

Саме так і усвідомлю
ють свій обов’язок сотні 
викладачів А співробітник 
кіїв, тисячі наших вихо
ванців. Про це свідчать 
діаду мки зимової юкзаме- 
наційної сесії, яка щойно 
закінчилась) на всіх курсах 
інституту.

Зимовій сесії передувала 
велика орт ацізаторськ а 
робота ректорату, партій
них та комсомольських ор- 
ігаїщра'цій факультетів* і| 
кафедр. Заздалегідь бу
ли «створені комісії., які 
здійснювали якісний кон
троль готовності факульте
тів і кафедр до складан
ня іспитів. За місяць до 
початку сесії було затверд
жено розклад екзаменів. В 
учбових лабо р а т о р і я х 
усіх кафедр про'води- 
ли'сь консультації для 
студентів. Розпорядженням 
по деканатах були вт.анов- 
лещ строки для усунення 
;ак»дем ічної заборгованості 
студентами

На всіх факультетах в 
основному було забезпече
но своєчасний прийом за

ліків до початку екзаме
нів. Викладачі інституту 
прагнули довести до кож
ного студента перелік пи
тань, що виносились на 
екзамен Й критерії оцінки 
знань. Хід сесії регуляр
но івисвіт л юв а ї в с я  в 
«блискавках», на стендах, 
у 'випусках '«Комсомоль
ського прожектора» тощо*.

мін ник несе в якійсь мірі 
м ор а л ьн у відп о в і д а л ьн і с ть 
за своїх товаришів, яким 
він допомагає.

Кожна сесія, як відомо, 
вимагає нщфуїжеЩі і 
творчої праці професорсь
ко-викладацького складу і 
студентської молоді, ефек
тивного І ЯКІСНОГО ПрОВС' 
дення індивідуальних та

відмінним навчанням, ак
тивною участю в громадсь
кій роботі примножують 
славні традиції вузу, з 
гідністю несуть почесне 
звання радянського сту
дента. 'Можна назвати ба
гато академгруп, де всі 
студенти навчаються на 
четвірки і п’ятірки. Це, 
зокрема, групи 1 ЕПП-79,

ко розроблених критеріїв. 
Адже не секрет, що не
рідко на одній і тій же 
кафедрі у екзаменаторів 
різний підхід до оцінки 
знань. А звідси і резуль
тат екзамену «буває різ
ний у двох по суті рів«- 
іних з підготовки академ
груп.

Як правило, один з

А н а л і з у є м о , порівнюємо

Сесія закінчилася—навчальний рік триває
Ці та інші організаційні 
заходи сприяли загально
му підвищенню успішності 
і якості знань в багатьох 
'.академфуп/йх.

Слід сказати, що в мину
лому навчальному році в 
нашому інституті зароди
лось багато нових форм 
і методів по організації і 
'Вдосконаленню навчаль
ного процесу. Крім актив
них методів навчання, зас
тосування ЕОМ і техніч
них засобів з’явилась но
ва прогресивна форма ко
лективного (бр егад ного) 
підряду за кінцевий ре
зультат. Воно й не дивно. 
М асшт аб и ком ун істичн ого 
будівництва в нашій краї
ні, всезростаючі темпи на
уково-технічного прогресу 
вимагають постійного під
вищення якості підготов
ки спеціалістів, які б ово
лодівали високим рівнем 
знань, творчим підходом, 
вмінням постійно доповню
вати і розширювати свій 
ін ау(к овю -ггех н іч ни й кр уіга- 
зір.

Всі ці якості притаманні 
лише тому1, хто сумлінно 
навчається, вже в сту
дентські роки приносить 
користь державі усвідом
люючи свій громадянський 
і патріотичний обов’язок 
перед Ьатьківщиною. Ви
робити самостійно у собі 
всі ці якості молодій лю
дині інколи не під силу. 
Ос,ь чому партком і рек
торат інституту приділя
ють особливу увагу впро- 
ваджанно в навчальний 
процес нових форм і мето
д а  'даівчання^ зокрема, 
(колективного підряду. 
Суть його зводиться до 
того, що гргупа студентів, 
в числі яких є відмінники 
і відстаючі, разом готуєть
ся до іспитів і кожен від-

гр у по в и х конаулцтаціД. 
Щороку партком і ректо
рат 'інституту постійно 
рекомендують і постійно 
здійснюють належний кон
троль за організацією на 
період сесії дійового со- 
^далістичногіо змагання, 
іцого гласності, порівняль- 
ності і впровадження пе
редового досвіду.

Головну суть соціаліс
тичного змагання ми вба
чаємо, перш за все, як вті
лення в практичних спра
вах ленінських принципів 
юір ган із ащі ї «скверн ицтв а.
Можливість соціалістично
го змагання полягає ще й 
в тому, щоб в академгру- 
пах не було байдужих сту
дентів до результатів сво
го навчання, до успіхів 
свого колективу, факуль
тету і інституту в цілому.

Як і в попередні роки, 
на факультетах інституту 
узагальнюються і поши
рюються передові почини 
— «Екзаменаційну сесію 
«скласти «без жодної неза
довільної оцінки», «Склас
ти сесію лише на добре і 
відмінно».

Ленінисшшц лозу, н г 
«Вчитися, ВЧИТИСЯ, ВЧИ
Т И С Я » залишається і сьо
годні найактуальнішим ло
зунгом життя.

Підвищувати колективну 
відповідальність і якість
знань — головна вимога 
сьогодення. Впровадження 
колективного (оригадного) 
підряду за кінцевий ре
зультат знань диктується 
нашим повсякденним жит
тям. Ми прагнемо ретель
но вивчити, його переваги і 
можливості, зробити все,
щоб цей досвід став над
банням кожного студент
ського «колективу.

В інституті є сотні юна
ків та дівчат, які своїм

2 ВЕ-79, 2 ВЕ-80, (енерге
тичного факультету), 2
АТ-80, З ЕСМ-7У, З ЕОМ-

(факультету автомати
ки і обчислювальної тех
ніки);, 1 Р14/9, 2РТ-79,
3 РК-81 (радіотехнічного),
2 ААГ-79, 2 ААГ-80 (ма- 
шіиіруобу ді ви о гр )І, 2 ПЦБ-
79,4 ГіЦЬ-80,1 ПЦБ-79 (ін
женерно-будівельного фа
культету) .

З цінною ініціативою 
скласти зимову сесію на
4 і 5 виступили студенти
групи 1 ААХ-80 машино- 
б у діви ого ф а к ул ьтету.
Цей почин знайшов ши
року підтримку «серед ба
гатьох академгруп фа
культетів автоматики і 

обчислювальної техніки, 
енергетичного, радіотехніч
ного, І Н |ДЄН  ф н  о-'буд і ве л ь 
ного. І треба сказати, що 
машинобудівники свого 
слова дотримали. Разом з 
тим, «сесія виявила і багато 
недоліків в організації нав
чального процесу. Підсум
ки свідчать про те, що по- 
іряд з досягнутими успі
хами у нас є невикориста
ні резерви. Адже окремі 
«дв'їйки», одержані сту
дентами стаціонару під 
час сесії, свідчать, перш 
за все, про те, що у нас 
не все гаразд з навчальною 
ДИСЦИПЛІНОЮ, з ЯКІСТЮ' під
готовки до занять окре
мих студентів, а громадсь
кі організації, деканати, 
(куратори груп потурають 
цьому.

Слід звернути увагу і 
на такий факт: рівень
знань студентів не завжди 
об’єктивно відобр ажаєть- 
ся в оцінках, як протягом 
[навчального року;, так 
і на екзаменах, і це, в 
першу чергу, залежить від 
методики роботи кожного 
викладача, наявності чіт

іекз аім єн атбрів намагається 
детальніше з’ясувати, як 
студенти засвоїли теоре
тичні знання, вимагаючи від 
них висвітлення сучасних 
теоретичних положень по 
суті того чи іншого питан
ня. Іншого більше цікав- 
іл'ятн питання практичного 
характеру.

На жаль, в ряді випад
ків не враховується те 
'положення^ }що «студент не 
мрже рднаково глиб ого 
знати всі програмні пи
тання, що є розділи, з 
якими він повинен, лише 
ознайомитися, мати за
гальне уявлення та по
няття. І є, звичайно, такі 
питання^ без Глибокого 
знання яких майбутній фа
хівець не може отримати 
диплома. До речі, це 
стосується не лише екза
менів, а й біжучої успіш
ності.

Не варто забувати, що 
студенти, особливо першо- 
'кур'Сяикн, надто ізйіванта- 
жені. Освоїти весь мате
ріал, що задається викла
дачами не «кожному під 
силу. До того ж рівень 
підготовки не однаковий у 
всіх. А студенту, як і 
кожній людині, необхід
ний час і для громадської 
пр аці!, з а н ять с п ор том,
художньою самодіяльністю, 
читання художньої літе
ратури тощо. Над дим 
слід задумуватися колек
тивам окремих кафедр і 
кожному викладачеві зо
крема. ]

В решті-решт це зв’я
зано також з тим, що 
не на «кожній кафедрі де
тально розроблені критерії 
оцінки знань студентів', 
контрольні питання для 
самопідготовки. У різних 
викладачів різний підхід 
до системи навчання і

оцінки знанр. Адже зави
щення оцінки приносить 
таку ж шкоду, як і її за
ниження. В першому ви
падку «студент переоцінює 
рівень своїх знань, перес
тає як слід працювати і 
в результаті під час ек
замену ■ отримує низьку 
оцінку, що його, звичайно, 
дивує; в другому випадку 
для окремих студентів 
оцінка перестає бути сти
мулом у навчанні. Отже, і 
те, й інше завдає мораль
ної шкоди виховній ро
боті, негативно познача
ється на якості підготов
ки спеціалістів.

Зимова сесія закінчилась 
— навчальний рік про
довжується. В другому се
местрі необхідно «створити 
в усіх академгрупах таку 
атмосферу, яка б сприяла 
складанню наступних ек
заменів тільки на «доб
ре» та «відмінно». В 
цьому напрямку повинні 
працювати всі викладачі 
інституту, штаби сесії, 
ради відмінників навчан
ня, навчально-виховні ко
місії факультетів. Варто, 
щоб кожна академгрупа 
колективно готувалась до 
наступних екзаменів. Обо
в’язок кожного відмінни
ка — допомагати відста
ючим, дотягнути до свого 
рівня ще одного-двох сту
дентів,

Як наголошувалось у 
виступі Генерального сек
ретаря ЦК КПРС товари
ша Ю. В. Андропова на 
грудневому (1983 року) 
ІГ1 лещу мі ЦК (КПРС: («ду
же важливо з перших же 
днів нового року взяти 
хороший старт, настроїтись 
на дальше підвищення на
пруження в роботі, без 
знижок на труднощі, яких 
попереду чимало. Насам
перед (необхідно еконцерт- 
рувати увагу на найшстрі
тих питаннях,, так званих 
вузьких місцях, від ви
рішення яких залежати
ме успіх справи».

Ознаменувати четвертий 
рік одинадцятої п’яти
річки відмінним навчан
ням і ударною працею — 
справа честі кожного сту
дента, кожного викладача 
і співробітника.

Ю. КАРПОВ,
проректор по навчаль
ній частині, професор.
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т у т с ь к а  панорама

Тетяна Бех ■— другокурсниця інжіенерйо-буді
вельного факультету. Вже з перших днів навчання 
в інституті дівчина зарекомендувала себе сумлін
ністю, активністю в громадському житті колективу.

За відмінне навчання, скромність і людяність 
комсомольці інженерно-будівельного виявили їй 
високе довір’я, обравши Тетяну Бех членом коміте
ту комсомолу факультету.

Назустріч
виборам

З великою увагою ознайомилися викладачі, спів
робітники, студенти нашого інституту із Зверненням 
Центрального Комітету партії до всіх виборців, 
громадян Радянського Союзу. У ньому глибоко 
проаналізовано підсумки розвитку країни за ми
нулі п’ять років, висловлено тверду волю партії 
і далі неухильно йти по шляху комуністичного тво
рення і миру. Звернення ЦК КПРС — важливий по
літичний документ, який визначає передвиборну 
платформу блоку комуністів і безпартійних.

Науково обгрунтований курс КПРС на сучасно
му етапі" розроблений XXVI з’їздом КПРС, свого 
дальшого творчого розвитку він набув на послі- 
дуючих Пленумах ЦК КПРС. У рішеннях 
Пленумів, у виступах Генерального секретаря ЦК 

голови Президії Верховної Ради СРСР то
вариша ю . Ь. Андропова чітко визначено перспек
тиви планомірного і всебічного вдосконалення роз
винутого соціалістичного суспільства, основні нап
рями дальшого розвитку продуктивних сил і сус
пільних відносин.

Комуністична партія в усій своїй діяльності 
спирається на зростаючу соціальну активність тру
дящих, постійно вдосконалює політичну систему ра
дянського суспільства, послідовно розвиває соціа
лістичну демократію. Справжнє наше народовлад
дя втілене у діяльність Рад народних депутатів,_ у 
різноманітних формах залучення трудящих до 
управління державою.

Надійним помічником партії у здійсненні соці
ально-економічних і політичних завдань, у комуніс
тичному вихованні мас виступають радянські 
профспілки. У країні більш як 11 мільйонів чоловік 
беруть участь У соціалістичному змаганні, багато з 
них — в русі за комуністичне ставлення до праці.

Уже в стінах вузу юнаки і дівчата готують себе 
Д£> роботи на виробництві. Закон про ^трудові ко
лективи, який їм доведеться виконувати, відкриє 
великі можливості для розвитку ініціативи, творчос
ті і самодіяльності.

Використовуючи повноваження, надані законом, 
Профспілкові організації розширюють свою участь 
у економічному і соціальному плануванні, доборі, 
підготовці та вихованні кадрів, у розв'язанні інших 
важливих питань життя трудящих.

У своїх виступах агітатори інституту у перед 
виборні дні наголошують на тому, що всі помисли і 
діла радянських людей спрямовані на те, щоб ба
гатшою була любима Вітчизна, щоб рік у рік міц
ніла її економічна і оборонна могутність. З 
часу минулих виборів до Верховної Ради СРСР на
ша країна помітно просунулася вперед на всіх 
напрямах комуністичного будівництва, зріс і зміц
нів її виробничий, науково-технічний ї духовний 
потенціал.

Зусилля держави і партії по розвитку економіки 
в кінцевому підсумку підпорядковані
зростанню добробуту радянських людей. Підвищен
ня рівня життя народу, підкреслює Центральний 
Комітет КПРС, — головна соціально-політична мета 

■ наших планів. За минулі п’ять років середньомісяч
на заробітна плата робітників і службовців збіль
шилася на 14 процентів, а оплата праці колгоспни
ків — на 96 процентів. Неухильно поліпшуються 
умови праці. Значно збільшено державну допомо
гу сім’ям, які мають дітей, виявляються постійне пік
лування про ветеранів війни і праці, пенсіонерів.

О. КУЗЬМІ н,
голова профкому викладачів і співробітників.

Після коротких зи- 
I мових канікул знову 

ожили учбові аудиторії 
інституту. На всіх кур
сах розпочалися занят
тя. Вихованці ВПІ спов
нені прагненням відзна
чити другий семестр ви
сокою успішністю і 
якістю знань.

Йдучи назустріч вибо
рам до Верховної Ради 
СРСР, колективи ака- 
демгруп 1 ААГ-80, 2 ВЕ 
-79, 2 ВЕ-80, 2 АТ-80,
З ЕОМ-79, З ЕОМ-80,

1 РТ-79, 2РТ-80, ЗРК-81,
2 ААГ-79, 2 ПЦБ-79,
4 ПЦБ-80, Г  ПЦБ-79
та і н ш і  в ж е
3 перших днів другого 
семестру взяли успіш
ний старт у навчанні.

* * *
Під час зимових ка

нікул близько трьохсот 
студентів інституту, пе
реможців в соціалістич
ному змаганні, побували 
за рахунок профспілок 
по туристських путівках 
у будинках відпочинку і 
санаторіях. Туристські 
маршрути і подорожі

пролягли по визначних 
місцях країни від Кар
пат до Прибалтики і 
Ульяновська. В числі 
тих, хто відвідав їх, 
студенти академгруи 4 
ТМ-80,5 ТМ-80, 2ЕПП- 
81 та інших.

* * *
Продовжується інсти

тутський тур Всесоюз
ної олімпіади з матема
тики, ЕППГ і с/г, іно
земних мов та опору ма
теріалів. Мета олімпіа- 
ди-активізувати роботу 
студентів по вивченню 
того чи іншого предме

ту, надати їм практич
них навичок у вирішенні 
наукових і виробничих 
проблем.

* * *
Сьогодні відбудеться 

чергове заняття в шко
лах наукового комуніз
му та основ марксизму- 
ленінізму.

*  * *

17 лютого відбудеться 
міський конкурс диско
тек. В ньому візьмуть 
участь чотири сту
дентських дискотеки, що 
діють при гуртожитках 
нашого інституту.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІНЖ ЕН ЕРН І
Газета видається 

з лютого 1981 року. к а д р и
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 

КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
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Партійне життя: час і стиль роботи
Я к  ВІДОМО, грудне

вий (1983 року) 
Пленум ЦК КПРС про
довжив і розвинув прин
ципову лінію в галузі 
економічної і соціальної 
політики, визначену на 
листопадовому (1982 ро
ку) Пленумі Централь
ного Комітету.

її суть становить все
бічне вдосконалення гос
подарського дм еханізму, 
стилю і методів, керів
ництва, зміцнення дер
жавної, трудової і пла
нової дисциплін^ підви
щення організованості, 
діловитості і відповіда
льності кадрів.

З кожним роком перед 
вищою школою поста
ють все вимогливіші зав
дання по підготовці ви
сококваліфікованих та 
ідейно загартованих спе
ціалістів — майбутніх 
керівників і організато
рів виробництва.

Професорсько - викла
дацький склад інституту 
під керівництвом партій
ної організації особливу 
увагу приділяє примно
женню і розвитку слав
них традицій свого ву
зу, боротьбі за присво
єння інституту імені В. І. 
Леніна, раціональному 
івикористанню робочого 
часу, зміцненню самості
йності студентів в учбо
вому процесі, організа
ції дозвілля студентів, 
їх участі в науково-дос
лідних роботах і в бу
дівельних загонах, гро
мадському житті колек
тиву, узагальненню і роз
повсюдженню передово
го досвіду, організації 
соціалістичного змагання 
за підвищення успішно
сті і якості знань, впро
вадженню в навчальний 
процес активних методі-в 
навчання, застосування 
ЕОМ і технічних засо
бів, ділових і рольових 
ігр, престижу диплома 
Вінницького політехніч
ного інституту.

Ключ до успіху в будь 
якій справі, як наголо

шував у своєму виступі 
на грудневому (1983 ро
ку) Пленумі ЦК КПРС 
товариш Ю. В. Андро- 
пов «у підвищенні відпо
відальності кадрів., у ви-, 
сокій вимогливості до 
них за бездоганне вико
нання своїх обов’язків, 
чіткість і ініціативу, бе
зумовне виконання пос
тавлених завдань». Саме 
З таких позицій вихо
дять партком і ректорат

інституту при доборі і 
розстановці кадрів.

В даний час трудовий 
колектив інституту нара
ховує 2265 чоловік, з 
них 520-професорсько- 
викладацького складу, 
425 працівників науко
во-дослідного сектору.

Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша 
Ю. В. Андропова, пар
тійний комітет інституту 
заслухав звіт ректора т. 
Кузьміна І. В. про ро
боту з кадрами.

У прийнятій постанові 
відзначається, що в ін

К а д р и  
вир іш ую ть все

Для ПОЛІПШеНіНіЯ робо
ти з кадрами в інституті 
розроблена і функціонує 
цільова комплексна про
грама «Кадри», створе
но дійовий резерв на ке
рівні посади, проводить
ся його навчання.

Як правило, при офор
мленні на роботу чи ви
суванні на керівну поса
ду, кожна кандидатура 
обговорюється з прорек
торами, проходить спів
бесіду у ректора, пого
джується в п аїр жом і ін
ституту.

Зараз із тридцяти ше
сти завідуючих кафедра
ми — 11 докторів наук, 
25 кандидатів наук. Що
року виконуються плани 
перепідготовки виклада
чів.

В своїй практичній ро
боті адміністрація інсти
туту, керуючись вказів
ками Мінвузу та іншими 
директивними докумен
тами, проводить атеста
цію працівників. Торік 
скажімо, пройшли атес
тацію вкиладачі кафедр 
суспільних наук. Поліп
шилась робота ректора
ту і по перевиборах на 
новий строк професорсь
ко-викладацького окла
ду, створено необхідні 
умови для осіб, що пра
цюють над докторськи
ми і кандидатськими 
дисертаціями, багато ро
биться по особистому 
прийомну громадян та 
розгляду листів і скарг 
трудящих.

Разом а, тим, в роботі 
по добору, розстановці і 
вихованню кадрів у нас 
ще є певні недоліки і 
труднощі, «вузькі», так 
би мовити, місця.

Виходячи з принципо
вих партійних позицій,, 
керуючись вказівками

ституті на сьогоднішній 
день ще низьким зали
шається процент викла
дачів з вченими ступе
нями. Це особливо сто
сується кафедр нарисної 
геометрії та креслення, 
загальної фізики, інозе
мних мов та інсторії 
КПРС. Не виконується 
повністю цільова комп
лексна програма «Кад- 
ри». Цим та іншим пи
танням не завжди даєть
ся принципова оцінка з 
боку завідуючих кафед
рами, деканатами та на 
вченій раді інституту.

Інколи заслуховування 
докторантів і аспірантів 
носять характер само
звітів, без глибокого 
аналізу з боку вчених 
рад факультетів та фа
хівців про науковий рі
вень, актуальність і сту
пінь готовності дисерта
ційних робіт. Саме через 
це ряд викладачів і нау
ковців довгий час після 
закінчення докторантур 
не подають до захисту 
своїх робіт. Це, зокре
ма, В. Г. Аввакумов, 
С. Й. Ткаченко, А. О. Но- 
віков, Л. Н. Гейвандов, 
О. В. Ємельянов. Мають 
місце серйозні недоліки 
у виконанні плану під
готовки кандидатів наук.

Значного поліпшення 
івимагає і робота з випу
скниками нашого інсти
туту. Щорічно для робо
ти у вузі залишається 
до тридцяти п’яти чоло
вік, проте факультети і 
.іКЦфедри практично не 
готовлять надійного ре
зерву, а добір випускни
ків ведеться напередод
ні розподілу. Низький і 
партійний прошарок се
ред цієї категорії випу
скників.

Як підкреслювалось в

тексті виступу товариша 
Ю. В. Андрповоа на 
грудневому (1983 року) 
Пленумі ЦК КПРС «До
брозичливе ставлення до 
кадрів, що утвердилося, 
треба ще більше поєдну
вати з високою вимог
ливістю і " принципові
стю».

На жаль, в роботі з 
кадрами в нашому інс
титуті не завжди поєдну
ються доброзичливість з 
партійною вимогливістю 
за доручену справу, а 
копітка робота по вихо
ванню керівних і викла
дацьких кадрів підмі
няється адмініструван
ням. Тому й не дивно, 
що за останніх п’ять ро
ків на чотирьох факуль
тетах змінилося 5 дека
нів. Серед деканів факу
льтетів. нема жодного 
доктора наук.

Довгий час на ряді 
кафедр немає завідую- 
дуючих, що безумовно 
впливає на рівень їх ро
боти. Через низьку ви
могливість з боку ректо
рату до керівних кад
рів на кафедрах інозем
них мов, КіВРА, теорети
чної механіки створився 
ненормальний морально- 
психологічний клімат, А 
окремі викладачі і спів
робітники, як скажімо, 
комуністи Позднях, Ку- 
ЛІКОв і Юрчук своїми 
проступками знеславлю
ють високе звання вихо
вателя молоді.

Нам потрібно постій
но утверджувати ленін
ський стиль в роботі з 
кадрами. Закон про тру
дові колективи відкрив 
ще більші можливості 
для розвитку ініціативи, 
творчості і самодіяльно
сті мас. Використовуючи 
повноваження, надані за
коном, трудові колекти
ви повинні розширювати 
свою участь у доборі, 
підготовці та вихованні 
кадрів.

Широке залучення ко
лективів до обговорен
ня кандидатур на керів
ні та викладацькі поса
ди, врахування думки 
партійних організацій, 
посилення контролю за 
виконанням їх обов’яз
ків сприятиме поліпшен
ню всього навчально- 
виховного процесу в ін
ституті.

І. МЕЛЬНИК,
секретар парткому.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»- 10 лютого 1984 року.
Жити, працювати і навчатись з іме

нем Володимира Ілліча Леніна — най- 
величніші і найвідповідальніші завдання 
кожного радянського студента.

Юрій Гніп, якого ви бачите на знім
ку, навчається н& четвертому курсі ін
женерно-будівельного факультету.

Мрія стати інженером-будівельїником 
зародилася- у юнака ще в шкільні роки. 
Отож, по закінченню середньої школи, 
не роздумуючи подав документи до 
Вінницького політехнічного інституту. 
Тут, у стінах вузу, сповна розкрився йо
го талант, як відмінника навчання, гро
мадського активіста.

Щрій Гніп не просто відмінник, яких 
в інституті сотні. Він — Ленінський сти
пендіат. А це зобов’язує юнака бути 
завжди попереду, служити взірцем для 
інших. Власне кажучи, Юрій навіть не 
уявляє свого життя без активної гро
мадської роботи. Свого часу був заступ
ником секретаря комсомольського бюро 
факультету, тепер очолює іцавчально-ви- 
ховну комісію.

Ленінський лозунг «Вчитися, вчитися, 
вчитися» залишається і сьогодні най
актуальнішим лозунгом життя. Ось 
тому молодий комуніст Ю. Гніп разом з 
іншими членами навчально-виховної ко
місії факультету робить все для впровад
ження в учбовий процес колективного 
(бригадного) методу навчання, активно 
бореться за підвищення загальні’ успіш
ності і якості знань.

Ю. ЛЕВИКІН, 
заступник секретаря комітету ком
сомолу,

увага: конкурс '

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ
Облвиконком і прези

дія обласної Ради проф
спілок проводять на 
Вінниччині традиційний 
конкурс «За безпеку ру
ху». Він розпочався з 1 
січня і триватиме до ЗО 
червня цього року. Його 
мета — залучення гро
мадськості до активної 
боторьби за безаварійну 
роботу транспорту, роз
повсюдження передового 
досвіду кращих водіїв 
та автопідприємств, змі
цнення трудової і тран
спортної дисципліни.

До участі в конкурсі 
допускаються всі водії, 
автогосподарства і під

приємства, обласні управ

ління та відомства, які 
мають транспорт, а та
кож ради товариства 
(«Аівтомот о(дю б и т е л ь 
УРСР», Учасникам ви
дається картка обліку 
набраних балів та емб
лема, яка прикріплюєть
ся в правому верхньому 
кутку вітрового скла ав
томобіля.

Бали нараховуються 
щомісячної, / Цацр икл ад, 
водіям ними підрахову
ється все: робота без 
порушень правил шляхо
вого руху, бесіди на те
му безпеки руху, утри
мання транспорту в по
стійній технічній готов
ності. Вони нараховую

ться також колективам, 
які беруть участь у кон
курсі. І навпаки, за до
пущені порушення, згід
но затвердженого поло
ження, відповідна кіль
кість балів анімається. 

Колективи із а перше
— третє місця в районі, 
місті, області нагород
жуються пам’ятними ку
бками. Водії-переможці
— грамотами, а також 
туристичними путівка
ми. їм видаються відпо
відні посвідчення.

Райони, котрі займуть 
призові місця, нагород
жуються грамотами.

А. ПЕРМІНОВ, 
голова ДТСААФ.

ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

НАШ-СВЯЩЕННИЙ ОБОВ'ЯЗОК
З 23 січня по всій кра

їні розпочався традицій
ний місячник оборонно- 
масової роботи, присвя
чений 66-річниці Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту. Мета 
його — активізувати 
пропаганду військових 
знань, славних револю
ційних і бойових тради
цій нашої Комуністичної 
партії, Збройних Сил 
СРСР, вдосконалювати 
військо в о-патріотичне ви
ховання молоді, готува
ти юнаків до служби в 
лавах Збройних Сил.

Мета місячника — 
внести вагомий вклад в 
пропаганду заповітів

В. І. Леніна радянській 
молоді, положень Кон
ституції СРСР про за
хист соціалістичної Віт
чизни, ознайомити юна
ків і дівчат з історією 
створення Радянських 
Збройних Сил, сучасним 
життям і військовим 
навчанням нашої армії 
і ВМФ.

Партійний і комсомо
льський комітети інсти
туту, ДТСААФ, секція 
військово - патріотичної 
пропаганди та інші гро
мадські організації вузу 
планують проведення те
матичних вечорів, бесід, 
лекцій, зустрічей з вете
ранами Збройних Сил,

уроків мужності та ін
ших заходів.

Важливо, щоб всі во
ни були змістовними і 
цікавими, щоб нагадува
ли кожній молодій лю
дині причетність до сла
вних ізвершень нашогої 
наїроду, особисту відпо
відальність кожного за 
долю рідної Вітчизни, 
за зміцнення її економі
чної і оборонної могут
ності, захисту наших 
священних рубежів. Особ
ливість нинішнього міся
чника ще й в тому, що ІВІН 

присвячується. 40-річчю 
звільнення міста Вінни
ці і області від німець

ко-фашистських загарб
ників.

Обов’язок всіх ' вете
ранів Великої Вітчизня
ної війни, Армії і Фло
ту передати підростаю
чому поколінню весь ба
гатющий життєвий дос
від, навчити молодь вір
но любити свою Вітчиз
ну, бути мужніми і уміти 
відстоювати і захищати 
все те, що завойовано 
нашим народом в боро
тьбі за свободу і незале
жність. '

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
виховання інституту.

Наша Батьківщина — 
велика морська держава.
Береги її омиваються 
трьома океанами і чоти
рнадцятьма морями. Іс
торія нашого флоту ся
гає у далеку глибину ві
ків, вона багата на слав
ні бойові традиції. Як 
відомо, військові’ моря-  
ки внесли гідний вклад 
у революційну боротьбу 
трудящих проти цариз
му, вони з честю вико
нували відповідальні зав
дання, які ставила пар
тія, Б. І. Ленін.

Перед початком Вели
кої Вітчизняної війни 
наш Військово - Морсь
кий Флот об'єднував 
Північний, Балтійський,
Чорноморський і Тихо
океанський флоти, а та
кож Дунайську, Кастій- 
ську, Пінську і Амурсь
ку флотилії. До складу 
ВМФ входило 3 лінкори,
7 крейсерів, 59 есмінців 
і лідерів, 22 сторожових 
корабліі 80 тальщиків,
259 торпедних катерів,
218 підводних лодок, 
близько 2500 літаків і
260 батарей берегової 
артилерії. У жорстоку 
битву з фашизмом вій
ськові моряки вступили

ВІД РЕДАКЦІЇ: Тема військовочпатріотичного 
виховання молоді охоплює широке коло питань, 
Кожне слово, мовлене ветеранами Великої Вітчиз
няної війни, ветеранами Армії і Флоту, юнаки і 
дівчата сприймають всім серцем і душею

В інституті багато учасників тих незабутніх боїв, 
які наближували Перемогу. У кожного з них — своє 
фронтове життя, свої бойові епізоди. Не про все 
пережите сказано і написано.

Від імені читачів нашої газети запрошуємо ша-

— СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНОЇ ЗВИТЯГИ.

Надійний захисник
організовано і при пов
ній бойовій готовності.

Безцінний вклад у  бу
дівництво нашого мо
гутнього флоту вніс ле
нінський комсомол, який 
з ініціативи В. І. Леніна 
на своєму п'ятому з’їзді 
у жовтні 1922 року взяв 
шефство над Червоним 
Флотом. Тисячі комсомо
льців Суло направлено 
на військово - морську 
службу і в училища.

Під час війни радян
ські моряки знищили 
близько 1300 фашистсь
ких транспортів, потопи
ли більше 1200 бойових 
кораблів противника і 
допоміжних суден. Наш 
флот висадив 110 опера
тивних і тактичних де
сантів.

Батьківщина гідно оці
нила бойову доблесть 
військових моряків — 
515 з них було удосто
єно звання Героя Радян
ського Союзу, а Сафо- 
нов, Шабалін, Леонов, 
Раков, Степанян, Мазу-

ренко, Челноков удосто
їлися цього звання дві
чі. Більше 350 тисяч ма
тросів» старшин, офіце
рів, адміралів і генера
лів нагороджено ордена
ми і медалями, 78 кораб
лів  _ і частин одержали 
звання гвардійських, 238 
нагороджено бойовими 
орденами. За видатні бо
йові заслуги, мужність, 
героїзм і стійкість Пів
нічний, 1Тихоокеанський, 
Червонопрапорний Бал
тійський, Чорноморський 
флоти були нагородже
ні орденами Червоного 
Прапора. Цієї високої 
нагороди удостоєні та
кож Дунайська, Дніп
ровська, Лажоська, а 
Каспійська і Амурська 
флотилії удостоєні цієї 
нагороди ще до Великої 
Вітчизняної війни. Наго
роди флотів і флотилій 
— вічний пам’ятник їх 
невмирущої слави.

Нині наш Військово- 
Морський Флот перетво

рився в океанський, ра
кетно-ядерний* підводно- 
авіаційний.

Гордістю флоту і всьо
го радянського народу 
є атомні підводні лодки. 
Радянські атомоходи по
казали прекрасні море- 
ходні якості. За видатні 
заслуги у мирні дні ба
гато підводників наго
роджено орденами і ме
далями, їм присвоєно 
звання Героя Радянсь
кого Союзу.

Разом з підводними 
лодками головною удар
ною силою нашого фло
ту є морська ракетонос
на і протилодочна авіа
ція. Нова бойова техні
ка перебуває у розпо
рядженні морської піхо
ти.

Наш Військово-Морсь
кий Флот розв'язує від
повідальні завдання, які 
ставить Комуністична 

партія ї Радянський уряд. 
Радянські військові мо
ряки надійно охороня
ють рубежі нашої Вііт- 
чизни.

В. ЧЕРНІЙ, 
підполковник ВМФ. у 
запасі.

новних ветеранів поділитися спогадами на сторінках 
багатотиражки. Згадайте, напишіть нам про себе і 
своїх бойових побратимів, передайте молоді героїку 
фронтових буднів, поділіться всім наболілим і пе
режитим. Може, у вас зберігаються фотографії, лис
ти, вирізки з газет , листівки, інші фронтові мате
ріали, познайомте з ними редакцію, а ми, в свою 
чергу, ваші реліквії донесемо до читачів.

Відкрийте серце і душу, славні ветерани!

ЗАПРОШУЄМО ВІДВІДАТИ

М у з е й
т е а т р у

Тут кожний експонат 
доносить подих Історії. 
Вона в пожовклих від 
часу фотографіях і афі
шах, в портретах мит
ців, що уславили укра
їнське театральне мис
тецтво. Музей історії те
атру, відкритий недав
но у Вінниці, не зовсім 
звичний. Перша за все 
він професійний, а по- 
друге, його відкриття 
було приурочене до пів
вікового ювілею Вінни
цького обласного музич
но-драматичного теат
ру імені Миколи Сад о в- 
ського.

Не просто було зас
луженому працівнику 
культури УРСР і КВ 
АРСР К. О. Вітебсько
му , і помічнику головно
го режисера С. О. Те-
лятниковій відшукати 
матеріали, які нині

складають основу експо
зиції. Довелось багато 
попрацювати в архівах, 
звертатись до краєзнав
ців і науковців.

Ось стенд* який роз
повідає про будівництво 
у 1910 році міського те
атру. Тут через десять 
років виступала група 
Гната Юри, яка згодом 
стала основою Київсь
кого академічного теат
ру імені Івана Франка.

А історія вінницького 
театрального колективу 
розпочалась 17 жовт
ня 1983 року. Тоді на 
сцені було поставлено 
оперу Д. Верді «Аїда». В 
1940 році театр став 
музично - драматичним.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
директор клубу.

СПОРТ, СПОРТ

Перевага була помітною
Близько двохсот май

стрів рингу з багатьох 
республік нашої краї
ни взяли участь у тради
ційному всесоюзному ту
рнірі на приз легендар
ного вінницького підпі
льника, Героя Радянсь
кого Союзу І. В. Бевза. 
Ці змагання, що прохо
дили в приміщенні нещо
давно створеного в міс
ті над Бугом спортклу
бу «Богатир», були при
свячені сорокаріччю виз
волення Вінниці від ні
мецько-фашистських оку
пантів.

Більшість поєдинків 
запам’яталась гострою, 
безкомпромісною боро
тьбою. Добре враження 
оправили Абдрашид Ма- 
хмутов з Бухари, одесит 
Віктор Суздальов, Іон 
Якімов з молдавського 
міста Бельци.

У вагомій категорії до 
54 кілограмів головний 
приз завоював студент

педінституту Віктор Ме- 
ленчук. Відмінна техні- 
к’ад неабияка 'тактична 
зрілість; вміння стійко, 
хол однокровно тримати 
оборону і миттєво, шви
дко переходити в атаку 
— ось чим вигідно від
різняється цей юнак.

Другу перемогу нашій 
команді приніс вихова
нець облради ДСТ «Аван
гард» Олексій Валюга 
(вагова категорія до 71 
кілограма). І він проде
монстрував неаби я к у  
боксерську ерудицію. І в 
ближньому бою, і на ди
станції Олексій показав 
себе вмілим бійцем. Усіх 
суперників він подолав 
за явною перевагою.

в. ковальський,
викладач кафедри
фізвиховання.

Редактор

С. ДЖЕДЖУЛА.
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ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
2 0  БЕРЕЗНЯ випов- 

нюється 40 років з 
дня визволення м. Він
ниці від німецько-фа
шистських загарбників. 
Готуючи гідну зустріч 
цій знаменній даті, йду
чи назустріч виборам 
до Верховної Ради 
СРСР, викладачі, спів
робітники і студенти ін
ституту прагнуть ознаме. 
нувати ці визначні по
дії високими здобутками 
у праці і навчанні.

В усіх цехових парт- 
організаціях інституту 
пройшли відкриті пар
тійні збори з єдиним по
рядком денним «Про 
завдання колективів, що 
випливають з рішень 
грудневого (1983 року) 
Пленуму ЦК КПРС і 
сесії Верховної Ради 
СРСР».

В ці дні в усіх ком
сомольських організа
ціях інституту підво

дяться підсумки зи
мової екзаменаційної се
сії, намічаються кон
кретні завдання на 
другий семестр.

На минулому тижні 
комсомольські збори 
пройшли у другокурсни
ків радіотехнічного фа
культету, на перших 
двох курсах енергетич
ного.

На цьому тижні ма
теріали грудневого 
Пленуму ЦК КПРС, се
сії Верховної Ради#
СРСР і завдання на 
другий навчальний се
местр обговорювали на 
своїх зборах комсо
мольці окремих кур
сів інженерно-будівель
ного, радіотехнічного та 
машинобудівного фа
культет ів.

Тур загальних збо
рів в комсомольських ор
ганізаціях інституту три
ває.

О  АСТУПНОГО по- 
неділка (20 люто

го) в парткомі інститу
ту відбудеться чергове 
засідання ради науко
вого комунізму,
Т* ОГО ж дня в 
х залі № 2 відбуде

ться чергове заняття в 
школі атеїстичних знань, 
у  П’ЯТИКУРСНИКІВ 
** інституту розпоча
лись державні екзамени. 
Юнаки і дівчата докла
дають максимум зу- 
зусиль, щоб порадува
ти своїх викладачів ви
сокою успішністю і якіс
тю знань.

Успішно склали пер= 
ший державний екзамен 
з наукового комунізму 
студенти академгрупи 1 
АТ-79 факультету ав
томатики і обчислюваль
ної техніки. Серед тих, 
хто одержав «п’ятірки», 
Антоніна * Білик, Ми
хайло Бондар, Ігор Ка

толик, Володимир Коз- 
лоїв, Ірина Бабченко та 
інші.
П  ТУДЕНТИ ака- 
^  демгрупи 1 ААГ-80 
машинобудівного фа
культету (комсорг І. Ма
ляр, староста С. Севас- 
тьянов) йдучи назустріч 
виборам до Верховної 
Ради СРСР, взяли на 
себе підвищені соціа
лістичні зобов’язання 
на період зимової ек
заменаційної сесії. Во
ни вирішили скласти всі 
іспити лише на «п’ятір
ки» і «четвірки».

Свого слова комсо
мольці дотримали. Се
редній бал за сесію по 
г̂рупі' становить 4ІГ42 

при стопроцентній якос
ті знань.
„ Хороший старт у 

навчанні взяла академ- 
група вже з перших 
днів і другого семестра.

у  ВІДПОВІДНОСТІ 
^  до п о с т а н о в и  
ВЦРПС № 14—1 від 23 
серпня 1983 року в сту
дентських профспілко
вих організаціях інсти
туту розпочався обмін 
профспілкових докумен
тів. Він триватиме до 
кінця першого кварталу 
нинішнього року.

У ході цієї кампанії 
намічено значно активі
зувати роботу студентсь
ких профспілкових Груп 
по дотриманню закону 
про трудові колективи, 
самоуправління та роз
в’язання інших питань 
студентського життя.
Ь  НЕДІЛЮ (19 лю- 

того) водна станція 
ДСТ «Спартак» проводи
тиме традиційний зап
лив «моржів». Ці зма
гання присвячуються' 
дню Радянської Армії і 
ВМФ та сорокаріччю

звільнення м. Вінниці і 
області від німецько- 
фашистських загарбни
ків.
ЬГ ОЛЕКТИВИ народ- 

ного танцю та хору 
викладачів і співробітни
ків інституту^ користу
ються заслуженою попу
лярністю серед шанува
льників самодіяльного 
мистецтва міста і обла
сті.

17—19 лютого ці ко
лективи даватимуть ог
лядовий концерт з наго
ди присвоєння їм поче
сного звання — «народ
ний».
Д  ТЕЛЬЄ Індпошиву, 

що діє при гурто
житку № 2, приймає 
замовлення на пошив та 
ремонт чоловічих' і жі
ночих брюк, пошив жі
ночого плаття.

ЗАБЕЗПЕЧ ИМО

У Д Р У Г О М У  СЕМ Е»

СТРІ ВИСОКУ УС-

ПІШНІСТЬ І я к і .

СТЬ З Н А Н Ь !

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

А інженерні
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 7 (132) Виходить раз 
на тиждень

П’ятниця, 17 лютого 1984 року. Ціна 1 коп.

ПІДВИЩУВАТИ ВІДПО 
ВІДАЛЬНІСТЬ СТУДЕН
ТІВ ЗА СТАВЛЕННЯ ДО
СВОЄЇ ГОЛОВНОЇ ПРА= 
ЦІ — ОВОЛОДІВАННЯ 
ЗНАННЯМИ 1 ВМІННЯ 
ЗАСТОСОВУВАТИ ЇХ НА 

ПРАКТИЦІ.

(З постанови V Пле
нуму ЦК ВЛКСМ].

ЦЕ НАША СПІЛЬНА СПРАВА
На всіх курсах інституту 

розпочались заняття дру
гого семестру. Літня екза
менаційна сесія вінчатиме 
весь навчальний рік. Отож 
від того, як викладачі і 
студенти попрацюють про
тягом кількох останніх мі
сяців, залежатиме успіх 
Справи.

Що ж необхідно зробити 
для того, аби підсумки літ
ньої сесії були значно кра
щими, ніж це було зимою?

Перш за все, необхідно 
вже з перших днів нового 
семестру зміцнити навчаль
ну дисципліну, домогтися 
підвищення успішності за 
рахунок вдосконалення орга
нізації всього навчального 
процесу і, в першу чергу, 
розповсюдження і впровад
ження в усіх академгрупах 
передового досвіду (маєть
ся на увазі впровадження 
колективного підряду за 
кінцевий результат знань).

Зараз на всіх факультетах 
і курсах проходять комсо
мольські і профспілкові збо
ри, наради активу, органі
зовано огляд-конкурс а<ка- 
демгруп. Ці та інші заходи 
спрямовані на підвищення 
активності і дієвості сту
дентських колективів, ство
рення в них атмосфери щи
рої дружби і взаємодопомо
ги, високої вимогливості до 
коленого студента, нетерпи
мості до будь-якого пору
шення навчальної дисциплі
ни.

Умовами огляду-конкур- 
су академгруп передбачено 
ряд моральних і матеріаль
них стимулів за зміцнення 
навчальної дисципліни і під
вищення якості знань. Для 
вирішення цих головних пи
тань, тобто підвищення за
гальної успішності і якості 
знань, зміцнення навчальної 
дисципліни, необхідно вже 
з перших днів нового семест
ра ознайомити кожного сту
дента з навчальними плана
ми, на кураторських годи
нах проводити вивчення цих 
планів; від старості і орга

БЕЗ СКИДОК НА ДРІБНИЦІ
нізаторів профгруп добитися 
встановлення чіткого конт
ролю за поточною успішніс
тю кожного студента, сис
тематичним відвідуванням 
занять. На кураторських го
динах старости груп повин
ні звітувати про виконан
ня навчальних планів, лабо
раторних і курсових робіт. 
Коротко кажучи, з студен
тами необхідно працювати 
постійно, в центрі уваги по
винна бути профілактика 
академзаборгованості, а не 
її ліквідація, профілактика 
пропусків занять та інших 
порушень, а не ліквідація їх 
наслідків.

В нашому інституті є сотні 
юнаків та дівчат, які сво
їм відмінним навчанням, ак
тивною участю в громадсь
кому житті примножують 
славні традиції вузу, з гід
ністю несуть почесне звання 
радянського студента.

Проте, підсумки зимової 
екзаменаційної сесії свід
чать, що загальна успішність 
на окремих факультетах де
що знизилась. І це не мо
же викликати стурбованос
ті в усього професорсько- 
викладацького складу, пар
тійних, профспілкових та 
комсомольських організацій 
інституту. Отже, є над чим 
задуматися усім, хто при
четний до справи підготов
ки і виховання спеціаліс
тів.

Значна роль у підвищенні 
загальної успішності і якос
ті знань відводиться відмін
никам навчання. На всіх фа
культетах створені і діють 
ради відмінників. Обов’я
зок кожного відмінника — 
дотягнути до свого рівня 
ще одного-двох студентів. 
А це можливо лише при 
впровадженні колективного 
(бригадного) підряду нав
чання в кожній академгру- 
пі. Про великі резерви ко
лективного підряду свідчить 
хоча б такий факт: в на
шому інституті понад 600

студентів, які за підсумка
ми зимової сесії мають ли
ше по одній трійці. Отож, 
якби допомогти їм ліквіду
вати задовільні оцінки, 
якість навчання в цілому по 
інституту значно підвищи
лась би.

Заслуговує уваги ініціа
тива групи 2РК-82 радіотех
нічного факультету, яка 
ще на початку минулого 
навчального року закликала 
вже при мінімальній кіль
кості пропусків занять вжи
вати найсуворіших заходів 
до порушників навчальної 
дисципліни. З ТИХ пір в біль
шості академгруп виклада
чі стали проводити пере
клички студентів 3 метою 
виявлення пропусків занять, 
було встановлено громадсь
кий контроль за староста
ми окремих груп, 'які не зав
жди принципово відмічали 
відсутніх.

Цю роботу слід продов
жувати й надалі. Необхід
но підвищити і роль соціа
лістичного змагання, дома
гатися не лише прийняття 
соцзобов’язань, а й неухиль
ного їх виконання, як це ро 
биться, скажімо, в академ- 
групі 1 ААГ-80 машинобу
дівного факультету. Ком
сомольці цієї групи дали 
слово зимову сесію скласти 
лише на «четвірки» і «п’я
тірки» і слово їх не розій
шлося з ділом. В цій груш 
добре розвинуто почуття ко
лективної відповідальності 
за успішність і якість знань 
Студенти охоче допомагають 
один одному, поєднують свої 
знаня з практичною роботою 
на підприємствах тц в нау
кових лабораторіях.

Саме так і тільки так по
винна працювати кожна 
академгрупа. Зараз проф
бюро факультетів і курсів 
проводять громадський ог
ляд відстаючих груп, намі
чаються конкретні заходи 
для усунення виявлених се
сією недоліків. Поряд з  ЦІЄЮ

роботою підводяться під
сумки огляду-конкурсу на 
кращу постановку роботи 
по підвищенню навчальної 
дисципліни і якості знань 
Але успіхів, підкреслюємо 
ще раз, можна добитися 
завдяки спільній і наполег
ливій роботі кожного, хто 
причетний до навчально-ви
ховного процесу. Виклада
чам і кураторам груп, гро
мадським організаціям, слід 
взяти під свій неослабний 
контроль впровадження в 
учбовий процес бригадно
го підряду. Виховувати у 
студентів почуття взаємо
виручки і колективізму — 
священний обов’язок кож
ного викладача, кожного 
комсомольського і профспіл
кового активіста.

І ще хотілось би звер
нути увагу на окремі не
доліки в організації навча
льного процесу. Останніми 
роками в інституті активно 
впроваджуються в учбовий 
процес електронно-обчисл^ 
вальні машини, технічні за
соби, ділові і рольові ігри. 
Все це, безумовно, дає свої 
позитивні наслідки. Однак 
не слід забувати, що біль
шість вільного часу студен
ти проводять в гуртожитках. 
Там не тільки вони живуть 
і проводять дозвілля, а й 
готуються до занять. Про
те більшість вихованців ін
ституту, за винятком енер
гетичного факультету, прак
тично не мають можливос
тей для занять за межами 
інституту. Більшість уч
бових к і м н а т  не за
безпечені меблями, куль 
манами, методичними посіб
никами, креслярськими при
ладдями, тощо. А в гурто
житку № 4 в так званій уч
бовій кімнаті невистачає на
віть стільців. Здавалось би 
— дрібниця, та саме з лікві 
дації таких незначних, на 
перший погляд, дрібниць за
лежатиме успіх нашої зага
льної справи.

О. МУДРИЙ, 
секретар комітету ЛКСМУ.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова профкому сту

дентів,

ПРА ВОФЛАНГОВІ
Для Григорія Бондаря, як і для кожного комсо- 

мольського ватажка, слова «підвищувати відповідаль
ність» звучать як наказ, перш за все, самому собі. 
Адже без внутрішньої зібраності і самодисципліни не 
можна керувати колективом. Що ж стосується утвер
дження своєї особистості, то тут комсомольська ро
бота дає кожному неабиякі можливсті, бо саме в ро
боті з людьми, вже ось тут, в стінах вузу, формується 
характер не тільки майбутнього інженера, а й керівни
ка і організатора мас.

За плечима у Григорія автодорожний технікум, 
служба в Армії, студентські будівельні загони. Там 
він здобував свій гарт, вивчав «ази» життєвої мудро
сті.

Зараз Григорій навчається на третьому курсі інже
нерно-будівельного факультету, евоїм особистим при
кладом у навчанні і громадській роботі запалює сер
ця однокурсників, веде їх за собою. Він — секретар 
комсомольського {бюро курсу. А це зобов'язує юнака 
бути у всіх на виду, допомагати іншим і словом, і 
ділом.

Комсомол виховує не тільки висококваліфіковано
го спеціаліста, а й громадянина, виховує у нього по
чуття відповідальності не лише за себе, а й за колек
тив, в якому він живе, навчається і трудиться.

Ю.ЛЄВИКІН.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ>‘ 17 лютого 1984 року-
Пройде ще кілька місяців 

і сотні юнаків та дівчат 
з дипломами Вінницького 
політехнічного інституту 
роз’їдуться в різні куточки 
країни. Вони працювати
муть на фабриках і заво
дах, зводитимуть новобу
дов и п ’ я ти р ічрк. П о п е р еду 
у них таке цікаве, таке за
хоплююче життя. А поки 
що.., сумлінне навчання, бо
ротьба за високу якість 
знань, щоб потім можна 
було проявити себе здіб
ним керівником і органі-’ 
затором на виробництві.

На знімку: викладач Ш- 
мен Харитонович Коваль 
приймає державний екзамен 
з наукового комунізму у 
студентки гр. 1 ЕОМ-79 Ва
лентини Власової, яка скла
ла його на п’ятірку.

Фото студента 0. Су «зоро
ва.

ДЕТАЛІ ШТАМПУЄ РОБОТ

Штампування дета
лей ще й досі вважає
ться одним з найбільш 
трудомістких процесів 
на виробництві. Моно
тонна праця різко зни
жує продуктивність. 
Це виявило обстеження, 
яке провели молоді 
працівники бюро ро
ботизації вінницького 
саїводу «Термінал». І 
перші маніпулятори, 
розроблені ними, були 
встановлені на дільни
ці штампування. Впро
вадження роботів до

помогло значно підвищи
ти продуктивність пра
ці, автоматизувати один 
з найбільш трудоміст
ких процесів. Нині тут 
працює сім 'маніпулято
рів.

А колектив молодіж
ного бюро, який очолює 
недавній випускник Він
ницького політехнічного 
інституту Вячеслав Ку- 
лешов, не припиняє по
шуків. Нові роботи і 
автоматичні маніпуля
тори незабаром з’являю
ться і в інших цехах 
підприємства.

Триває місячник оборонно-масової роботи *

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ
Для захисту молодої 

Радянської республіки 
[від її внутрішніх і зов
нішніх ворогів під керів
ництвом Комуністичної 
партії за вказівкою 
В. І. Леніна була ство
рена Червона Армія. Це 
була і робітничо-селянська 
армія нового типу, осно
ву’' якбГ складали сухо
путні війська: стрілки, 
кавалеристи, артилерис- 

I ти тощо.
Сухопутні війська в 

5 тісній співдружності . з 
іншими видами збройних 

І сил*' з4 честю виконали 
свій військовий обов’я
зок перед Батьківщиною 
і відстояли завоювання 

І Великого Жовтня.
В період мирного б.у- 

I діаництва до початку 
Великої Вітчизняної ві
йни Червоній Армії, • в 
тому числі і сухопутним 
військам, не раз дово
дилося показувати свою 
боєздатність і могутність

в боротьбі з ворогами 
Р адянської дер ж а в и 
(конфлікти на КВЖД в 
1929 році, на озері Ха- 
сан в 1938 році, на річ
ці Хадкін-Гол в 1939 ро
ці, у  війні з Фінляндією 
в 1939—1940 роках).

У нашому інституті 
успішно трудяться, ве
дуть наукову і педагогі
чну діяльність, поєдну
ючи її з військово-пат- 
р іотичним вихованням 
молоді десятки ветера
нів Великої Вітчизняної 
війни і сухопутних військ. 
Серед них товариші — 
ректор інституту Кузь- 
мін, викладачі і співро- 
б і тни кін Забайрачний, 
Грунтенко, Булгаков, 
Андрощук, Землякові 
Плотніков, Бєлий, Пост- 
нікова і багато інших.

Нині щаші сухопутні 
війська розвиваються на 
базі найсучаснішої тех
ніки і досягнень військо
вої "науки.

Радянські люди гаря
че люблять свою ар
мію, пишаються її бо
йовою славою, свято ша
нують пам’ять бійців- 
героїв, які віддали своє 
життя в боротьбі за 
свободу і незалежність 
нашої Вітчизни.

В. лавах сухопутних 
військ, як і в усій Ра
дянській Армії, вирос
ли чудові кадри коман
дирів і політпрацівни- 
ків. Вони показують при
клад вірного служіння 
партії і народу, невтом
но трудяться над вдос

коналенням бойової і 
політичної підготовки 
особистого складу, над 
поліпшенням партійно- 
політичної роботи.

Кістяк ВИСОКОЇ бо
йової готовності наших 
військ складають лю
ди. Радянські воїн и —, 
це сини, внуки і прав
нуки тих, хто боровся 
з імперіалізмом на 
фронтах громадянської, 
з фашизмом —; Великої 
Вітчизняної воєн. Вони 
виховані на революцій
них і бойових традиці
ях свого народу і вірно 
служать йому. Це пат
ріоти - інтернаціоналісти 
нової формації.

Ось що писав, зок

СТОРІНКА ВІЙСЬКОВО -ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ

рема, в газеті «Прав
да Украиньї» колишній 
військовослужбовець, ни
ні студент радіотехніч
ного факультету М. 
Товкач. «До служби в 
армії я навіть не уяв
ляв, як це можна швид
ко по тривозі просну
тися серед ночі, вдяг
нутись, СХОїПИТИ бойову 
зброю і зайняти місце 
в строю. Хоча й призи
вався на службу не та
ким вже й «зеленим». 
Закінчив десятирічку, 
електротехнікум зв’язку, 
півроку встиг навіть 
попрацювати на вироб
ництві. Та й завжди па
м’ятав, як кожен хлоп
чина, що десь попереду 
жде на мене солдатська’ 
шинеля. Не знав лише, 
які пагони носитиму —| 
моряка, пілота, танкіста 
чи прикордонника. На 
мою долю випало стати 
зв’язківцем у військах 
ППО. Пам’ятаю, як по 
грузьких болотах і під 
шквальними вітрами на 
полігонах тягнув з 
хлопцями лінії зв’язку.

Бувало, недосипали но
чей, бувало втома ва
лила з ніг, і все ж, не 
кривлячи душею, ска
жу: не заздрю тим, хто 
не служив в армії.

Закон армії: «Не зна
єш — навчимо, не хо
чеш — заставимо» ко
рисний для всіх. На слу
жбу приходили хлопчи
ками, а поверталися до
дому класними спеціа
лістами, фізично і мо
рально загартованими. 
Глибоко переконаний, 
що міцна і надійна дру
жба народжується са
ме в армії. Все, чого 
набув в армії — неоці
неннії скарб. Самодисци
пліна, вміння організу
вати свій побут, встига
ти завжди і скрізь до
помагають мені і в 
навчанні, і в громадсь
кій роботі. Та найго
ловніше те, що я нав
чився захищати рідну 
Вітчизну і зумію це зро
бити при необхідності». 

Ф. ЦАРЮК, 
підполковник за

пасу.

| П  ЕРЕД О ВА  лінія нашої 
1 дивізії пролягала л і

сом. Від німецької оборо
ни нас відділяла широка 
просіка. ї ї  проклали во
рожі солдати, повирізував
ши дерева для будівниц
тва бліндажів та дотів.

Я був начальником бо
йової охорони —  замаско- 

I ваного спостережного пунк
ту перед нашими окопами.

І Місцинка зручна, на гар 
бику. Звідти добре прог
лядалася ворожа оборона.

Тієї ночі випав сніг. На 
білому тлі було добре ви
дно метушню в німецьких 
окопах. Як тільки почало 

[ сутеніти, в небо полетіли 
освітлювальні ракети. Гіт- 

| лерівські офіцери з до гаду- 
| валися, що а новорічну ніч 

можна чекати якогось 
«сюрпризу» від наших сол
дат. Тому й пускали в небо 
ракету за ракетою. На сво
єму спостережному пункті 
я почув гуркіт багатьох 
машин у ворожому тилу. 
Передислокація моточас- 

| тин? Негайно повідомив 
про ц$ командира. Через 
деякий час до нас прийш
ли старшин лейтенант і 
старшина з дивізійної р о з 
відки. Хоча й темнувато бу- 
бо, я добре роздивився 
старшину —  він виділявся 
зростом і силою. О ф іцер і 
старшина розпиту в алй. що 
я бачив, що «чув. Як по
водяться фашисти: нерву
ють чи байдужі?

Я доповів, що перед 
своїми окопами вони на
тягнули колючий дріт. Вог
невих точок добавили.

Вислухавши мене, стар
ший лейтенант сказав:

—  Тут голими руками не 
візьмеш. А  язик потрібен 
конче сьогодні. Такі спра
ви...

Фашисти сьогодні особ
ливо насторожені, —  до
даю.

Враз обличчя старшини 
засяяло:

—  А  що як Новий рік 
стріти піснею?

—  У вас є ідея?
— Є. В новорічну ніч во
ни чекатимуть нас. А тре
ба, щоб не чекали. Для 
цього маємо влаштувати 
«п’яний» концерт. Після

коні...
Рота підхопила:
—  А  я піду в сад *

в ишнерий... 
З окопів сусідньої

роти линуло:
—  Шумел камьіш 

деревья гнулись...
— Гте же тьі моя,

Сулико?..

на й собі пригубити чарку.
—  Співати, доки не по

вернемося! —  наказав 
старшина і перемайнув 
через бруствер. За ним — 
розвідники.

Я повз попереду, бо 
знав ці місця. За мною —

Тієї ночі випав сніг.,.
о п ів н о ч і маємо заспівати 
гак, щоб німці почули. 
Мовляв, ми добряче стр і
ли Новий рік і нам весело, 
про якусь вилазку не може 
бути й мови.

—  Організовуйте «хори» 
—  наказав старший лей
тенант, —  а я піду готу
вати розвідників.

Чим ближче до опівно
чі, тим частіше стали зл і
тати вгору освітлювальні 
ракети. Застрочили кулеме
ти; то тут, то там ріжуть 
небо трасуючі кулі. «Зас
тогнали» міномети.

Старшина повернувся не 
сам. Він зібрав з нашої р о 
ти усіх, хто міг співати.

Непомітно, в маскхала
тах прийшли розвідники. 
Рівно о 12-й ночі така 
веремія зчинилася, що 
голови з окопу не можна 
було висунути. Старшина 
лише сплюнув:

—  Навіжені!
Ми потисли один одно

му руки —  привітали з 
Новим, 1943 роком. Десь 
через півгодини дозволив 
розмовляти. А  ще через 
півгодини заспівав таким 
басом, аж мороз по спині 
побіг:

—  Розпрягайте, хлопці,

ФРОНТОВА БУВАЛЬЩИНА -
Помітно зменшилося ос

вітлювальних ракет над 
передовою лінією. Ущухла 
стрілянина. Гітлерівці, пев
но, подумали, що ми стріча
ємо Новий рік, отже мож-

старшина. Швидко зроби
ли прохід у колючій заго
рожі. Праворуч побачи
ли бліндаж. Відчинені 
двері. Добре видно і чу
ти, як там регочуть і 
щось вигукують. Група

прикриття залягла непода
лік, а група захвату по
повзла далі. Через деся
ток метрів наткнулися на 
землянку. Біля входу вар
товий грав на губній гар
мошці. Саме ця музика 
дала нам змогу підповзти 
до нього нечутно і зне
шкодити. Старшина стриб
нув до дверей, вибив їх 
ногою і вскочив у зем 
лянку. Це було велике 
приміщення, умебль о в а- 
не, ніби квартира. Посе
редині —  стіл, заставлений 
пляшками й тарілками. За 
столом — офіцер і ж ін
ка У військовій формі. Від 
несподіванки вони вклякли 
й сиділи, мов заворожені, 
їх  зв ’язали, заткнули ро

ти і натягли білі мішки. 
Несподівано офіцер опа
м ’ятався, почав пручатися, 
та старшина швидко його 
«заспокоїв».

Коли ми проповзли м іс
це, де залягала група при
криття, старшина махнув 
рукою і ті закидали воро
жий бліндаж гранатами. 
Після сильного вибуху на 
кілька хвилин над передо
вою запанувала тиша. Ось 
ми стрибнули в свій окоп. 
«Співаки» зраділи нашо
му поверненню і як вшква
рили:

—  Ой, лопнув обруч
коло діжечки...

П. АРТЮШЕНКО, 
учасник Великої Віт
чизняної війни.

Баскетболісти нашого 
інституту неодноразово 
виходили переможцями 
серед студе н т с ь к и х  
команд міста. Тренує 
команду старший викла
дач кафедри фізвихован- 
ня Леонід Олександро
вич Берестов. Завдяки 
йото наполегливості і 
вимогливості до своїх 
вихованці®, команда ВПі 
за порівняно короткий 
строк набула хорошої 
спортивної форми, в ко
жній зустрічі демонструє 
високий клас гри.

Нещодавно наші бас
кетболісти завоювали 
перше місце в обласному 
чемпіонаті, який прово
дився по лінії профспі
лок.

Фото Р. Кутькова.
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ВЧОРА БУЛО ВІДЗНАЧЕНО ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

ЖИВИ НАША АРМІЄ — 

СИЛА ДЕРЖАВИ, 

ЗАХИСНИЦЯ МИРУ,

ГРОНА ВОРОГІВ.

ПОВІК НЕ

ПОМЕРКНУТЬ

1
ГЕРОЙСТВО і СЛАВА

І РАДЯНСЬКИХ ДИВІЗІЙ,

А РАДЯНСЬКИХ ПОЛКІВ.

ПРИЧЕТНІСТЬ 
ДО ПОДВИГУ
Міняється форма одягу, вдосконалюється зброя, 

але не прощається сержаінт з своїм стареньким 
ППШ, на вечірню перевірку виходить у вицвілій 
старенькій гімнастерці. Начебто порушує вете
ран Статут, та всі його за приклад ставлять, рівня
ються на бувалого солдата, який пройшов вогонь 
і воду. Дивляться на нього молоді солдати, прихо
дять у кімнату бойової слави військової частини, в 
якій сержант поселився назавжди. Привітні очі в 
сержанта, ровесника їхнього, Героя минулої війни. 
Молодим з життя пішов,, молодим і в пам’яті ли
шився. Дивиться з портрета, запрошує торкнути
ся його зброї — пістолета-кулемета конструкцГ 
Шпагіна, каски у бою прострїленої. Під склом лис 
ти його і до нього, датовані далеким 1943 роком 
У вицвілих рядках і радість, і невимовне горе

Висить 'у кімнаті бойової слави картина солдат
ського художника «Кидок у безсмертя». Кидок 
цей сержант здійснив, коли його роту ворожі ку-г 
лемети пришили до землі. Один бив із доту, дру
гий —  з підвалу приміщення. Сержант підняв своє 
відділення, обійшов дот з тилу, закидав його гра
натами. Але другий кулемет ні обійти, ні вдарити 
в лоб. Гранати кінчилися, рота лежала не підніма
ючи голови. Тоді сержант підповз до вогненої точ
ки, підвівся і впав тілом на підвальне віконце. К у
лемет захлинувся його кров’ю.

І от тепер сержант за законами переможця сто
їть у строю полку з тією зброєю, якою перемагав 
ворога у тій гімнастерці із Зіркою Героя Радян
ського Союзу, яку носив колись.

Ніхто не забутий, ніщо не забуто на нашій свя
щенній радянській землі. Пам’ять людська нев
мируща з покоління в покоління передається сила 
волі і духу радянського воїна ,його вірність на
роду і Батьківщині. У цьому маєш нагоду ще і ще 
раз переконатися, знайомлячись з біографіями не
давніх військовослужбовців, нині студентів і спів
робітників нашого інституту. Виховані у дусі патрі
отизму, на традиціях революційної, бойової і 
трудової слави радянських людей, вони і в мирні 
дні стають причетними до подвигу, охороняючи 
священі рубежі ВІТЧИЗНИ.

Ось лише кілька прикладів. Олександр Мешко- 
вець, Володимир Баранчиков, Валентин Литвинов, 
Юірій Козловський'. На їх долю випало віч-іна-віч 
зустрітися з ворогом, з честю виконати свій сол
датський обов’язок. За проявлену мужність і в ід
вагу вони були нагороджені медалями «За бойо
ві заслуги».

Нинішні колишні солдати вчаться, працюють. А 
хтось інший приходить у кімнату бойової слави 
військової частини, в якій сержант залишився на
завжди. Приходить, вдивляється в обличчя, прони- 
кається переконанням, що і він міг би повторити 
подвиг.

Закінчився традицій
ний місячник оборонно- 
масової роботи, присвя
чений 66-річниці Радян
ської Армії і Військово- 
Морського флоту. В ході 
цієї кампанії партійні і 
комсомольські організа
ції інституту значно ак
тивізували роботу по 
пропаганді славних ре
волюційних і бойових 
традицій нашої Комуніс
тичної партії, Збройних 
Сил СРСР.

Силами первинної ор
ганізації ДТСААФ, сек
ції військово-патріотич
ної пропаганди було про
ведено .чимало тематич
них вечорів, бесід, лек
ції, зустрічей з ветера
нами Великої Вітчизня
ної війни, уроків мужно
сті тощо.

Завдяки цим заходам 
студенти інституту ще

глибше пізнали історію 
створення нашої Армії і 
Військово - Морського 
флоту, прилучилися до 
подвигу радянського на
роду в роки Великої Віт
чизняної війни.

Висловлюючи свої ду
мки на уроках мужності, 
на зустрічах з ветерана
ми багато вихованців на
шого інституту завірили 
про свою готовність за
хищати завоювання Ве
ликого Жовтня,

Готуючись до 40-річчя 
звільнення м. Вінниці і 
області від німецько-фа
шистських загарбників 
студенти, викладачі і 
співробітники інституту 
прагнуть ознаменувати 
цю знаменну дату акти
візацією в роботі і нав
чанні, посиленням вій* 
ськово-патріотичої про
паганди.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А ІНЖ Е Н Е РН І
Газета видається 

з лютого 1981 року. кадри
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМ ІТЕТУ  

КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 8 (133) Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 24 лютого 1984 року. ! ц іна | коп.

ВАРТОВІ П 'ЯТО ГО  ОКЕАНУ

заступник секретаря
Ю . ЛЕВНКІН,

комітету комсомолу.

0  ТВОРЕННЯ вітчизня- 
^  них збройний сил Ко
муністична партія, Радян
ський уряд і особисто В. І. 
Ленін вважали одним з пер
шочергових завдань моло
дої Країни Рад. Вже на 
третій день після перемо
ги Великої Жовтневої соці
алістичної революції за вка
зівкою В. І. Леніна в Пет
рограді було створено пер
ший орган керівництва по
вітряним флотом — Бюро 
комісарів авіації і повітро
плавання.

26 січня 1921 року Рада 
Праці і Оборони, незважа
ючи на важке економічне 
становище країни, прийняла 
постанову про розробку 
програми-мінімум по будів
ництву Повітряного флоту
1 виділила кошти на від
новлення старих і будівни
цтво нових авіаційних під
приємств.

За порівняно короткий 
строк молода Країна Рад 
зуміла не лише відновити 
старі, а й побудувати нові 
авіаційні заводи і значно 
збільшити випуск літаків. 
Якщо в 1922 році 90 про
центів військових літаків 
ми купляли за кордоном, 
то вже в 1925 році їх заку
півля прикоротилася. Ви
пуск бойових літаків віт
чизняного виробництва зро- 

, став з кожним роком. Ко-

СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНОЇ з в и т я г и
муністична партія і Радян- дубової та багатьох інших 
ський уряд робили все для прославлених пілотів, 
того, щоб наша країна ста- Віроломний напад фа
ла сильною авіаційною дер- шистської Німеччини на 
жавою, щоб и повітряні си- Радяасмшй Союа дав

-ли були добре підготовле- 
ні до захисту завоювань
Великого Жовтня.

Вже в кінці першої п’я
тирічки загальна кількість 
літаків в нашій країні збі
льшилась майже в три ра
зи, а важких бомбардува
льників — в сім разів. На 
озброєння авіаційних частин 
надходили важкі бомбарду
вальники ТБ-1, ТБ-3 конст
рукції Туполєва. ТБ-3 пере
важав на той час всі зару
біжні літаки подібного типу.

За роки другої п’ятиріч
ки реконструкція ще біль-

МОЖЛИ'ВОСТІ ПОВНІСТЮ втіли
ти іВ життя розроблену пар
тією програму будівництва 
і реорганізації військово- 
повітряних сил. І все ж 
наша авіація внесла вели
чезний вклад в перемогу 
над фашизмом. Радянські 
пілоти ломали оборону про
тивника, топили ворожі ко
раблі, доставляли парти
занам боєприпаси і меди
каменти. Під час Великої 
Вітчизняної війни вони 
знищили 57 тисяч ворожих 
літаків. За ці та інші 
подвиги тисячі авіато-

ше змінила в і исьюво-'іюшт- ів б нда0роджеяо ор. 
ряиі сили країни. Швид- ; одщденами і медалями. 2420 
кість і висота польотів віт- €тали Героями Радянського 
чизняних літаків зросли в 
півтора-два рази. Кращими 
літаками стали винищувачі 
1-16, 1-153, фронтовий бом
бардувальник СБ конструк
ції Архангельського, даль
ній бомбардувальник ДБ-3 
конструкції Ілюшина.

Радянські льотчики на 
вітчизняних літаках вже в 
1937 році встановили близь-

Союзу, 65 з них цього ви
сокого звання удостоєні 
двічі, а О. Покришкін і І. 
Кожедуб стали тричі Ге
роями Радянського Союзу.

Багато авіаторів, учас
ників Великої Вітчизняної 
війни гідно несуть трудову 
вахту, передаючи свій бо
йовий досвід, багаті жит-

ко тридцяти світових ре- теві знання і вміння мо- 
кордіїв. З любов’ю і гор- молодому студентському по- 
діїстю промовляли радян- колінню в нашому інститу- 
ські люди імена Чкалова, ті. Серед них фронтовики 
Громова, Коккінакі, Гризо- товариші Уліщенко. Архі-

пов, Шульман, Яковишин 
та багато інших. Вони ве-5 
дуть велику військово- і
патріотичну роботу по ви-! 
хованню підростаючого по- 5 
коління.

Нинішнє покоління ра- 5
ДЯЯСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОХ-і
чиків — гідні наслідники І 
славних бойових традицій) 
радянського народу. Наша) 
військова авіація постійно) 
вдосконалюється на основі) 
широкого застосування до -1 
еяігнень науково-технічного 
прогресу, успіхів вітчизня
ної економіки.

Н аш а авіа ц і я сир ом ожн а | 
знищувати засоби нападу 
противника, здійснюй ати { 
підтримку наземних військ,) 
успішно боротися за і 
панування в повітрі, вирі- і 
шувати багато інших бо-) 
йових завдань на сухопут- 5 
них і морських театрах во
єнних дій.

66 річницю Радянських § 
Збройних Сил воїни-авіато- 
ри зустр іча ють в носки ми і 
показниками ,в бойовій і 5 
політичній підготовці.

М. МАКАРЕНКО, 
викладач інституту, ко
лишній військовий льот- 
чик-винищувач першо
го класу, гвардії під
полковник у відставці, 
учасник Великої Віт
чизняної війни.

ІНСТИТУТСЬКА п а н о р а м а : п о д ії , ф а к т и
М ИНУЛОЇ п’ятниці в 

трудових колективах 
області пройшов єдиний 
політдень «Єдність пар
тії і народу». На всіх 
факультетах і п ідрозді
лах інституту перед сту
дентами, викладачами і 
співробітниками висту
пили члени партбюро 
цехових партійних орга
нізацій, лектори первин
ної організації товари
ства «Знання», ведучі 
вчені. Вони ознайомили 
слухачів з матеріалами 
позачергового Пленуму 
ЦК КПРС, виступу на 
ньому Генеральн о г о  
Секретаря ЦК КПРС то
вариша К. У . Черненка,

внутрішньою і зовніш
ньою політикою КПРС 
на сучасному етапі.

Т ОГО ж дня в інсти
туті дл я м о л о д и X в и - 

борців було проведено 
усний журнал на тему: 
«Плани партії — пла
ни народу».
01 ЛЮ ТОГО відбулась 

нарада лекторів фа
культету автоматики і 
обчислювальної техніки, 
на якій обговорювались 
питання вдосконалення 
і поліпшення політико- 
вихобної роботи в ко
лективі.

Н А ВСІХ факультетах 
йде формування сту~ 

денських будівельних

загонів для роботи під 
час третього трудового 
семестру.

На новобудови п’яти
річки в різні кінці краї
ни роз’їдуться посланці 
інституту. Зведений сту
дентський будівельний 
загін ВПІ нароховувати- 
ме в своїх рядах понад 
чотириста юнаків та д ів
чат. їм належить осво
їти капіталовкладень на 
суму близько трьох м і
льйонів карбованців.
9 9 - 9 4  л ю т о г о  в[дбу-
Іш іт  і . 0  лись чергові за
няття загально інституту 
ських постій но діючих се
мінарів: психолого-педа- 
гогічного, з основ про

грамування і застосуван
ня ЕОМ в учбовому про
цесі, по застосуванню 
технічних засобів нав
чання.

З лекціями на семіна
рах виступили товариші 
Грозний, Данилюк і Пє- 
тух.

М ИНУЛОЇ суботи в ід
бувся лижний крос на 

першість інституту серед 
викладачів І співробіт
ників.

Дистанція для чолові
ків — п’ять кілометрів, 
для жінок — три кіло
метри. Ці змагання при
свячувались Дню Радян
ської А рм ії І  Військово- 

%

Морського Флоту.
Переможцями в коман

дному заліку вийшли ко
лективи Ф АО Ту — пер
ше місце, обчислюваль
ного центру — друге, 
машинобудівного ф аку
льтету — третє.
ПП ЛЮ ТОГО прохо
д и  дитиме загальноін
ститутська олімпіада з 
опору матеріалів. Вино
сяться слідуючі теми:

1) . Геометричні харак
теристики розтину тіл.

2) . Розтягув а н н я і 
стиск.

3) . Напружений і де
формований стан тіл .

4) . Скручування.
5) . Плоский вигин.

Вирішені задачі оці
нюватимуться за п’яти
бальною системою. Пе- 
р еможці ол ііміп і ад и з в і - 
льняються від вирішен
ня задач на екзамені по 
другій частині курсу. Ті, 
хто займе перші місця, 
братимуть участь в рес
публіканському т у р і  
олімпіади.

Запрошуються студен
ти всіх форм навчання.

К о л е к т и в  енергетич
ного факультету щи

ро вітає асистента ка
федри «Електричні сис
теми» Василя Олексан
дровича Леонтьєва з ус
пішним захистом канди
датської дисертації.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 24 лютого 1984 року.

СЛАВА РАДЯНСЬКІЙ АРМІЇ І ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ ФЛОТУ!
Ніхто не 
забутий, 
ніщо не 
забуто

На фото: Викладачі і співробітники інституту — ветерани Збройних Сил.

МУЖНІЙ ОФІЦЕР
Виконуючий обов’язки професора кафедри еко

номіки і організації виробництва Борис Федорович 
Кірющенко завітів до редакції і приніс щоденну 
черв он о армійську газету «Боевой путь» за 9 серп
ня 1944 року. В ній вміщено замітку розвідника- 
спостережника Гладких під заголовком «Мужній 
офіцер», в якій розповідається про бої мінометної 
батареї, якою командував капітан Кірющенко. По
даємо передрук з фронтової газети.

Підрозділ офіцераї 
Баїлкладзе, що штурму
вав у к р і п л є н ий р ай он 
фінів, перебував під на
дійним вогневим при
криттям мінометної ба
тареї капітана Кірющен- 
ка. Батарея подавила во
гонь станкового і ручно
го кулеметів і накрила 
близько взводу ф інсь
ких автоматників, що за* 
ховалися під легким 
прикриттям. Цим самим 
було забезпечено успіш-і 
не просування піхоти.

Одна з мінометних ба
тарей противника поста
вила загороджувальний 
вогонь перед болотом* 
На прохання піхотинців 
капітан Кірющенко пе
реніс ьогонь своїх м і
нометів у глиб оборони 
противника. Ворожа ба
тарея зробивши ще к і
лька пострілів, замовкла.

Спостережний пункт, 
звідки капітан Кірющен

ко керував вогнем сво
їх  мінометів, весь час 

перебував під обстрі
лом ворожої артилерії і 
мінометів. Снаряди ля
гали поруч, засипаючи 
землею мужнього оф і
цера, але він незва
жаючи на небезпеку, 
продовжував коректу
вати вогонь мінометів. 
А  коли підрозділ Бал- 
кладзе пішов на остан
ній штурм фінських ук 
ріплень, у бойових по
рядках рот рушив впе
ред і капітан Кірющенко 
зі своїми бійцями.

Особистим прикла
дом офіцер Кірющенко 
в иховує бі й ців-міномет- 
ників. Вони бачать в 
ньому вмілого і досвід
ченого командира, муж
нього офіцера. З нього 
і беруть вони приклад.

Розвідник-спостереж- 
ник ГЛАДКИХ.

З ПОЕТИЧНОГО ЗОШИТА

6 памяти нет тишиньї
Деревья вздьіхают 
__ слегка,
И звездьі склоняются 
_  ̂ низко...
В бескрайних российских 

„ снегах
Спокойно стоят обелиски. 
А в памяти нет

тишиньї... 
Окопьі, бои и морозьі, 
На горьких дорогах 
тг войньї
Истекшие кровью
ЛЕЙТЕНАНТЬІ бврезьІ 
Кольїшется в чаше 

священное пламя, 
Ложатся цветьі на 

^солодньїй гранит.
И память, тревожная, 

горькая память, 
Сквозь время и вечность 

с тобой говорит. 
Вглядись, лейтенант, 
в зти юньїе лица, 
Упрямьіе губьі,

стальньїе глаза... 
Им бьіло по двадцять, 

и кубик в петлице, 
Когда над страной 

разразилась гроза. 
Им бьшо по двадцять, 

в пьілающем Бресте 
Где плавился камень’ 

кипела вода... 
Они стали символом 

воинской чести,
И им суждено не

стареть никогда. 
Им бьіло по двадцять...

Погоньї, медали. 
Берлин. И осколок,

попавший в висок.
За час до победьі

они погибали... 
Последняя схватка, 

последний бросок... 
Тебе, лейтенант, тоже 

двадцять сегодня. 
И. как на посту, 

тьі застьіл у Огня. 
Запомни их лица,

товариш!

Запомни!
Они заслонили тебя и 
_ меня.Смотри, лейтенант, 
как невидимим строєм 
Герой идут по родной 

стороне...
Так будь их достоин!
Не дай, лейтенант,

повториться войне! ТАНКИСТУ
Горит огонь, великий 

и бессмертньїй,
А тьі стоишь задумчиво 

над ним 
И вспоминаеш прошлое. 
т_ наверно,’
Идешь на встречу

другом фронтовим. 
Твой танк в легендах 

пламенньїх остался,
И постамент — теперь 

его причал... 
Но вновь в своих

погонах 
лейтенантских 

К тебе приходит 
юность по ночам.!.. 

БЛИНДАЖ
Рассвет шагнул в 

серебряние трави,
В ромашки, зазвеневшие 

росой...
И лишь в блиндаж, 
разрушенний и старий. 
Он почему-то так и не 

вошел,
Бить может, там, 
в его провале черном, 
Еще не поселилась

тишина,
И до сих пор грохочут 

зшелонн,
И по дорогам движится 

война...
И бой кипит, и нет ему 
тт предела..'.
И льется кровь на бельїе 

цветьі...
И девочка, спасаясь

от расстрела, 
Бежит ко мне из зтой 

пустоти... 
ОЛЕНА СИНЯВСЬКА.

Людям, не знаючим 
моря, маловідомий бора. 
Так називають чорномо
рці невгамовний шале
ний ураган. Він момен- 
тільно зривається з гір, 
перекидає залізничні ва
гони, зриває і уносить 
дахи будинків, рве яко- 
рні ланцюги, стає навіть 
причиною загибелі ко
раблів.

чи коли повернуться на
зад,» І, мабуть, недарма 
в одній з пісень є такі 
слова: «Вода, вода — 
кругом вода. И прово- 
жают параходьі совсем 
не так, как поезда».

Хто бував у портових 
містах, той, напевно, ба
чив як проводжають мо
ряків у черговий рейс. 
Не плачуть, але провод

ко ли піднялись на 
борт корабля, побачили 
жахливу картину: спот
ворені зривом тіла лю 
дей і механізми зали
вала вода, що пробива
лась крізь величезні 
провалля в трюмах.

Зорієнтувавшись в об
становці, капітан-лейте
нант В. Говоров прийняв

лиш одне право вибору 
— стояти і боротися до 
кінця. Вони стояли і бо
ролися.

Крен корабля — чо
тирнадцять граду с і в. 
П’ ятнадцять, ш істнад

цять... Він знав, він усві
домлював «ціну» цих 
градусів. А стрілки при
ладів все падали і пада
ли вниз.

Б Е З  П Р А В А  
В И Б О Р У

ПОГЛЯД НА ЖИТТЯ З ВЕРШИНИ СМЕРТІ

Древні елліни прозва
ли його «Негостинним». 
Вони вважали, що ніко
му із смертних не пере
пливти цього підступно
го моря.

Проходили століття за 
століттям, люди вчилися 
підкоряти водні просто
рища, протистояти сти
хіям. Море манило » до 
себе сміливців, кликало 
їх у далекі подорожіі, 
і тепер навіть важко 
знайти хлопчину, який в 
дитинстві не мріїяв би 
стати моряком. Мріяв 
про це і вихованець од
нієї з ташкентських шкіл 
Віталік Говоров. І хоча 
море лежало від його 
рідного міста за тисячі 
кілометрів — дит я ч і й 
мрії судилося збутись.

З перших же днів Ве
ликої Вітчизняної війни 
більшість студентів Таш
кентського технікуму за
лізничного транспорту 
виявили бажання іти на 
фронт. ЦК комсомолу 
республіки дав «добро» 
лише на трьох доброво
льців. Був серед цих ща
сливчиків і він, Віталій 
Говоров.

Чи варто говорити про 
те, що служба на флоті, 
навіть в мирні дні, це 
подвиг. Щоб вистояти 
вахту, скажімо, в машин
ному відділенні при сім 
десят и гр ад у с н і й спекоті 
потрібно мати не лише 
фізичну силу, а й волю 
і мужність, потрібно ово
лодівати такими якостя
ми характеру, які прита
манні далеко не кожній 
людині. Що ж стосуєть
ся воєнних літ, то под
виг був тоді нормою 
повсякденного жи т т я
моряків, нормою їх по
ведінки.

Мимоволі приходять 
на згадку слова К. Па- 
устовського про один з 
морських рейдів, описа
них ним ще в 1921 році: 
«Пароходи відправляли
ся в рейс, наче в далекі 
незвідані краї, не зчаю-

жають з якимось особ
ливим почуттям і боліс
ним щемом у серці. А д 
же кожеїн рейд в море 
може закінчитись тра
гічною розв’язкою. А 
скільки їх  було — тих 
небезпечних рейдів на 
його віку!

...По каютах, наче 
електричний струм про
неслось: «Бойова триво
га! Бойова тривога!» І 
враз заговорила зенітна 
артилерія полосуючи те
мряву неба пунктирами 
трасуючих снарядів.

Один з юнкере і в, нат
кнувшись на снаряд, ви
пустив шлейф чорного 
диму і врізався в морсь
ку безодню. Другий 
пронісся над крейсером 
і скинув дві важких бо
мби. На щастя вони впа
ли і розірвались за бор
том не спричинивши ко
раблю серйозних пош
коджень.

Лише в бойових похо
дах В. М. Говоров про
йшов на своєму крейсе
рі більше трьох тисяч 
миль. Війна ніколи не 
згладиться в пам’яті ве
терана.

Як на війні було і тієї 
холодної жовтневої но
чі. У відкритому морі пі
дірвався на фашистській 
міїні наш бойовий ко- 
рабль. По сигналу три
воги командир дивізіо
ну інженер капітан-лей
тенант В .М. Говоров 
вчасно прибув на свій 
командний пункт. Коман
дир корабля приказав 
йому очолити спасаючу 
команду.

Могучі хвилі враз роз
кидали, як щепки дров, 
спущені на воду шлюп
ки і моторні баркаси.

Як довго тягнуться 
хвилини! Здається, їм 
ніколи не добратися до 
потерпілого корабля, а 
сирена тривоги виє так, 
що моторошно стає на 
серці. І від цього три
вожного, серед нічної 
темряви, ВИТТЯ, І ВІД цих 
невгамовних хвиль, зда
ється, можна збожево-

рішення «латати» кора
бельні перегородки. Де 
знайти слова, щоб пере
дати ту відчайдушність, з 
якою боролися моряки, 
спасаючи судно. Крім 
металевих щитів і дере
в’яних стояків в хід йшли 
рушники, ковдри і прос
тирадла. Конопачи л и 
шви і тріщини навіть но
жами і виделками, заби
ваючи їх  голоми рука
ми — для всіх не виста
чало молотків.

Важко збагнути і усві
домити ту разючу нес
хожість людей в їх пов
сякденному житті, лю 
дей, так сказати, самих 
по собі і тих, якими їх 
роблять надзвичайні об
ставини. Там вони — од
ні, тут — зовсім інші. А 
може ця несхожсіть, ця 
зовнішня несум існ ість  і 
є складовою іншого, 
третього взірцевого ста
ну? Саме того, що про
являється у надзвичай
них обставинах.

Можливо. Можливо об’ 
єднуючись, змикаючись 
в людському серці в ту 
чи іншу важку хвилину 
життя, ці різні грані, ри
си і властивості натури 
однієї й тієї ж людини 
— при всіх інших умовах 
якраз і народжують ту 
найвищу енергію вчинку 
і подвигу, допомагають 
вистояти і одержати пе
ремогу. Повинно ж існу
вати хоч якесь з ’ ясуван
ня цьому нестаріючому 
парадоксу — герой не 
схожий на героя. А так 
хочеться!

Ледве втримався від 
запитання: сивина у скро
нях не з того моменту? 
Передумав. Не запитав. 
Навіщо? І так все зро
зуміло.

...Вода рвала металеві 
перегородки, ломала і 
трощила палубні люки. 
Спохмурніли обличчя 
моряків. Спостерігаючи 
за цією трагічною роз
в’язкою хотілось плака
ти від безсилля і безу
тішності становища, Та 
у кожного з них було

Пройти по палубі 
вже було неможливо. 
Крен корабля сягав кри
тичної величини. До тра
пу добирався повзком 
чіпляючись руками за 
металеві заклепки. Сили 
вичерпувалися. Боліли 
обідрані до кісток паль
ці, роз’ятрені солоною 
водою. Хтось з матросів 
кинув йому шпагата. Ви
брався на нижню палу
бу, а потім... Потім довгі 
місяці був прикутий до 
ліжка в госпіталі.

Знайшли його в морі 
знепритомнілого з вир
ваною правою ключи
цею і пошкодженою 
тканиною легенів. Два 
тижні знаходився в шо
ковому стані. Вижив. По
вернувся на рідний ко- 
рабль. Служив Батьків
щині. Добре служив. 
Свідченням того — чис
ленні ордени і медалі.
, Зараз інженер-полков
ник у відставці Віталій 
Миколайович Говоров 
очолює лабораторію ка
федри теоретичної м е
ханіки, веде велику ви
ховну роботу серед сту- 
денства. Він — голова 
секції в і йс ь к ово - п атр іо - 
тич ного виховання, член 
ради ветеранів інституту.

Найважливіша, найцін
ніша якість люди чи будь 
якої професії, б  'Д Ь яко
го рангу — совісг». Во
на — прискріпливий і 
безпощадний контролер 
всіх наших поступкїв на 
роботі, в побуті, тобто 
в нашому поеся ден йо
му житті. Оця найцін-ні 
ша якість і характерна 
для В. М. Говоров а — 
людини виняткової м уж 
ності і скромності, без
межно відданої своїй 
справі.

С. ФЕДОТОВ, 
наш кор.
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СВЯТО НАРОДОВЛАДДЯ
4 березня в неділю радянські люди прийдуть на 

виборчі дільниці, щоб, як і п'ять років тому, про
голосувати за мудру політику нашої Комуністич
ної партії, за її випробуваний ленінський курс, за 
процвітання любимої Вітчизни.

Робітники і службовці, трудівники сільського 
господарства, представники радянської інтелігенції 
прийдуть на виборчі дільниці, щоб здійснити своє 
право, надане їм Радянською Конституцією — від
дати голоси за блок комуністів і безпартійних.

В яскравому кумачевому вбранні виборчі дільни
ці. Стенди, панно, лозунги і плакати розповідають 
про досягнення радянського народу в розвитку 
економіки і культури, про самовіддану працю лю
дей в боротьбі за втілення в життя історичних рі
шень XXVI з'їзду КПРС, наступних Пленумів ЦК.

З великою увагою знайомилися радянські  ̂люди 
із Зверненням Центрального Комітету партії до 
всіх виборців. В цьому документі глибоко проана
лізовано підсумки розвитку нашої країни за минулі 
п'ять років, висловлено тверду волю партії і далі 
йти шляхом комуністичного творення і миру.

Науково обгрунтований курс КПРС на сучасному 
етапі розроблений XXVI з'їздом партії, свого даль
шого творчого розвитку набув на наступних Пле
нумах ЦК. Радянські люди одностайно схвалюють 
рішення позачергового лютневого (1984 р.) Пле
нуму ЦК КПРС, який підтвердив принциповий курс 
нашої партії і держави на врятування людства від 
загрози світової ядерної війни, зміцнення довір'я, 
взаєморозуміння і співробітництва народів.

Позачерговий Пленум ЦК КПРС одноголосно об- 
ьаїв Генеральним секретарем ІДК КПРС Костянтина 
Устиновича Черненка. Партія і народ одностайно 
підтримали це рішення, знаючи товариша К, У. Чер
ненка як непохитного борця за втілення в життя полі 
тики партії, який віддає цій справі весь свій органі
заторський талант та багатогранний партійний дос
від.

У промові К. У. Черненка на Пленумі відображе
но тверду рішимість нашої партії йти вперед ленін
ським шляхом, наступність її курсу в здійсненні зав
дань дальшого зміцнення економічної та оборонної 
могутності нашої Батьківщини, підвищення добробу
ту народу, зміцнення миру на землі. У цьому доку
менті великої політичної ваги чітко визначено голов
ні ділянки роботи, шляхи розв'язання ключових про
блем сучасного і майбутнього.

Протягом п'ятиріччя, яке минуло після поперед
ніх виборів, втілювався в життя політичний курс 
КПРС. XXVI З'їзд, наступні Пленуми ЦК КПРС 
розвинули й конкретизували сучасну стратегію партії 
— стратегію вдосконалення зрілого соціалізму. Зу
силля партії концентрувалися на тому, щоб краще, 
повніше використовувати переваги і можливості на
шого ладу.

У своїй діяльності Комуністична партія спира
ється на все зростаючу соціальну активність трудя
щих, постійно вдосконалює політичну систему ра
дянського суспільства, послідовно розвиває соціа
лістичну демократію. Справжнє наше народовлад
дя утілене у діяльності Рад народних депутатів, у 
різноманітних формах залучення трудящих до управ
ління державою.

Не скриваючи своїх гарних почуттів, радянські І 
люди опускатимуть післязавтра бюлетні в урни. 
Адже на голосування ставитиметься політична .плат
форма блоку комуністів і беспартійних, в основі якої І 
лежать рішення XXVI з'їзду нашої Комуністичної 
партії. А це означає  ̂дальше зміцнення могутності 
нашої Батьківщини, підвищення добробуту і культу
ри народу, згуртованість радянського суспільства і 
розвиток соціалістичної демократії, зміцнення миру 
на землі і міжнародної безпеки.

Все, ^що створено нами чим славиться сьогодні 
наша Батьківщина — результат самовідданості і ге
роїзму всіх поколінь радянських людей. Пліч-о-пліч 
з батьками на вирішальних дільницях виробництва 
трудяться молоді громадяни Країни Рад. І наступної 
неділі на виборчі дільниці прийдуть сотні тисяч мо
лодих виборців. Багато з них голосуватимуть вперше.
. Для студентів, викладачів і співробітників нашого 
інституту визначення «новий», мабуть, найбільш при
нагідне. Новий учбовий корпус, новий спортивно-оз
доровчий табір, нова їдальня, нові будинки і гурто
житки. Інститут наш ще підліток. В цьому році від
значив ВІН своє десятиріччя.

10 років строк не такий вже й великий. Та якщо 
оглянутися назад, проаналізувати свої здобутки* то 
стане всім зрозуміло, що навіть за цей короткий 
період зроблено надзвичайно багато. Інститут з 
року в рік нарощує показники в навчально - вихов
ному процесі, розширює свою матеріальну базу. Ли
ше за останніх три роки здано в експлуатацію кор
пус інженерно-будівельного факультету, аудиторію 
блоку кафедри АСУ, лабораторний корпус кафедри 
технології металів* ведеться будівництво головного 
учбового корпусу кошторисною вартістю близько 
трьох мільйонів карбованців, спроектовано учбовий 
корпус енегретичного факультету. Торік було за
вершено будівництво п’ятого гуртожитку на 600 
місць і студентської їдальні на 530 посадочних місць. 
Таким чином, практично вирішено питання забез
печення студентів житлом і харчуванням.

Велика увага приділяється поліпшенню побуту 
викладачів і співробітників. За два останніх роки 
здано в експлуатацію 90-квартирний житловий бу
динок і 72-квартирний кооперативний будинок. 
Зараз ведеться будівництво 198-квартирного будин
ку, перша черга якого (72 квартир) буде введена в 
дію вже в цьому році. До послуг викладачів, сту
дентів і співробітників чудовий профілакторій, спор
тивно . оздоровчий табір «Супутник», один з кра
щих в країні студентський стадіон тощо. Одне слово 
інститут наш росте і будується.

Багато коштів вкладаєтья для обновлення лабо
раторного обладнання. Тільки за останніх три роки 
на ці цілі використано понад три мільйони карбо
ванців. Високими здобутками у праці і навчанні 
зустрічають день виборів до Верховної Ради СРСР 
викладачі, співробітники і студенти.

Вибори до вищого орагану Радянської влади ста
нуть справжнім тріумфом радянської демократії, 
виллються в нову яскраву демонстрацію моноліт
ної єдності партії і народу.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря парткому інституту.

В Б ІО ГРА Ф ІЇ цього 
юнака, як і бага

тьох його ровесників, 
немає нічого надзви
чайного. Народився То
ля в сел/і Каїчан і|вці 
Хмільницького району. 
Чотири роки тому за
кінчив середню школу і 
поступив до Вінницько
го політехнічного інсти
туту. Навчаючись в 
школі, захоплювався ф і
зикою, математикою. 
Любов до цих наук і 
вирішила долю юнака. 
Навчається він на відді
ленні автоматики і теле
механіки в групі 1 АТ- 
80. Серед студентів 
Ф АО Ту відзначається 
сумлінністю у праці і 
навчанні, активною учас
тю в громадському жит
ті колективу.

Відмінник навчання, 
член комсомольського 
бюро факультету, беєць 
студентського будівель
ного загону — ось май
же і вся б іографія сту
дента Анатолія Сухого. 
Та не біда, що вкладає
ться вона поки що у 
кілька рядків. Характер 
майбутнього інженера, 
його науковий і політич
ний світогляд вже ф ор
мується тут, * стіна*? 
вузу. То ж недарма 
ім ’ я цього юнака зане
сено на Дошку пошани 
факультету автоматики і 
обчислювальної техніки.

А в неділю Анатолій 
Сухий разом з усіма 
буде голосувати за 
нашу демократію.

-  ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
М  ИНУЛОГО вівторка 

відбулись партійні 
збори енергетичного ф а
культету, на яких обго
ворено підсумки зимо
вої екзаменаційної се
сії, роботи колективу у 
1983 році і намічено 
завдання на новий рік 
по реалізації основних 
настанов XXV I з 'їзду  
КПРС, грудневого (1983 
р.) і лютневого (1984 р.) 
Пленумів ЦК КПРС.

З доповіддю виступив 
член партбюро, декан

факультету Д. Б. Нал- 
бандян.

Підсумки зимової се
сії і завдання парторга- 
нізацій по вдосконален
ню учбо(вого процесу 
обговорили на своїх збо
рах також комуністи фа 
культету автоматики і 
обчислювальної техніки 
та машинобудівного.

На партзборах Ф АО Ту 
з доповіддю виступив 
секретар партійного бю
ро факультету О. В. Ко- 
лесник, доповідачем на

партійних зборах ма
шинобудівного факуль
тету був член партбюро 
Б. Ф . Ліщинський.
(П ЛЮ ТОГО відбулось 

чергове заняття в 
школі комсомольського 
активу. Комсоргу ака- 
демгруп, секретарі ком
сомольських бюро кур
сів ознайомились з 
планом роботи вузівсь
кого комітету комсомо
лу в другому семестрі, 
прослухали доповіді 
працівників апарату ко

мітету ЛКСМ У з питань 
ідеологічної та внутрі
спілкової роботи.

I I  А черговому Занят- 
“  ті в школі молодого 

лектора, яке відбулось 
29 лютого, обговорюва
лись питання посилення 
політико-виховної робо
ти серед студентської 
молоді у світлі рішень 
грудневого (1983 р.) та 
лютневого (1984 р.) Пле
нумів ЦК КПРС і VI 
Пленуму ЦК ВЛКСМ.

М  ИНУЛОЇ середи в 
*** інституті проходила 

олімпіада з теоретичних 
основ електротехніки. 
Перед учасниками зма
гань стояло завдання за 
три години вирішити три 
задачі, які оцінювались 
за системою 0, 3, 4, 5
бал і в.

Переможці змагань 
(перше — друге місця) 
будуть нагороджені По
чесними грамотами. Во
ни звільняються також 
від здачі екзаменів з 
даного курсу. Ті, хто

набрав 12 і більше ба
лів, будуть звільнені від 
вирішення задач на ек
заменах.

I I  А обласному кон-
“  курсі дискотек, 

який відбувся 17 люто
го цього року, дискоте
ка факультету автомати
ки і обчислювальної 
техніки зайняла перше 
місце. Програму виступу 
нашого колективу п ід
готували студе н т и 
Ф АО Ту Буценко, Єл і
сєєв, Шульга, Бандак, 
Л ук’янов і Василишин.
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НАБЛИЖАЄТЬСЯ ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ

ЗАГІН. ЯКИМ ЙОМУ БУТИ?
їх  уже називають ветеранами-вете- 

ранаїми студентського патріотичного 
руху й активістами загонів безкорис
ливої праці.

Нещодавно у Києві в редакції газе
ти «Молодь України» відбулася зуст
річ активістів патріотичного руху. У 
діловій розмові за «круглим столом» 
взяли участь, доцент Львівського полі
технічного інституту М. Й. Бугаєць, 
командир загону «Санітар» Вінницько
го медінституту Світлана Коваленко, 
командир СБЗ «Авангард» Київського 
інституту народного господарства Ка
терина Мартьяїнова, боєць студзагону 
«Л оду ач' я » В о рош/и л оів-пр а де ь к о,го п є* 
дінституту Світлана Мясникова, коман-

Олексій Крупний пе
реконаний: ще є се
ред студентів скептики, 
які запитують юнаків і 
дівчат і3 загонів безко
рисливої праці: «Невже 
вам завадили б дві ти
сячі чесно зароблених 
грошей?».

Я й кажу, що в тому 
і суть загонів безкорис
ливої праці, що в них 
підбираються найбільш 
свідомі, надійні, ціле
спрямовані хлопці і дів
чата. Для них набагато 
важливіше моральне за
доволення, люд с ь к а 
вдячність, ніж, скажімо, 
нова сукня, привезена 
зі студзагону.

Ці лік ом закономірно 
й те, що такі юнаки і 
дівчата крім усього, ще 
й прагнуть трудитись на 
складних об’єктах, а на 
зароблені гроші їм  при
ємно придбати для бу
динку дитини нові ку
хонні набори, килими, 
іграшки тощо.

Минулого літа студза- 
гін «Комсомолець» пра
цював на Далекому Схо
ді на острові Сахалін і 
ніхто з бійців не шкодує 
затраченого часу. Нав
паки, кожен трудовий 
семестр стає для нас ві
хою у пізнанні життя, 
дає можливість самоут
вердитися, краще піз
нати один одного.

Ось і Олексій Круп
ний зробив разом з бій
цями слушний висновок: 
ще у підготовчий період 
студзагонівці повинні 
знати, куди перерахову
вати гроші- Це сприя
тиме тіснішому контакту 
студентів з тим же, при
міром, дитячим закла
дом,

Загону «Полум’я», в 
якому працювала Світ
лана Мясникова, вже де
в'ять років. Є у цього 
трудового колективу свої 
традиції, досвід. Рік у 
рік дівчата виїжджають 
працювати на С ім феро
польський консервний 
завод, з яким укладено

дир загону імені Ріхарда Зорге Харків
ського юридичного Інституту Олексій 
Крупний, командир СБЗ «Іскра» Львів
ського держуніверситету Богдан Ката- 
рин, командир студзагону «Зоряний» 
Запорізького медінституту Ігор Бонда
ренко, командир загону «Товариш» С ім 
феропольського ф іліалу Дніпропетров
ського інженерно-будівельного інститу
ту Володимир Гусаров та інші,

Проблеми, порушені у Києві, редак
ція газети «За Інженерні кадри» попро
сила прокоментувати учасника цієї зу
стрічі, колишнього комісара загону без
корисливої праці «Комсомолець» Він
ницького політехнічного інституту Олек
сандра Кружнова.

довгостроковий дого
вір. І щоразу, поверта
ючись, бійці перерахо
вують зароблені гроші 
Ворошиловградс ь к о м у 
дитбудинку.

Незабаром вся наша 
країна відзначатиме 30- 
річчя Цілини. Тепер ці
лина — історія. Зігріта 
людськими серцями, зле- 
ліяна руками першопро- 
ходців, таких, як Михай
ло Йосипович Бугаєць. 
Саме звідси починається 
біографія студентських 
загонів республіки. А 
сьогодні їх  яскраве про
довження, прикмета ча
су —  загони безкорис
ливої праці.

М. Й. Бугаєць сказав, 
що першими ластівками 
таких загонів були ате
льє «Спасибі» і консуль- 
тпункти, табори — супут
ники і трудові десанти 
на полях місцевих гос
подарств. Так на проти
вагу звичайним прийш
ли загони безкорисливої 
праці.

Яким повинен бути та
кий загін? Думка О Кру
пного така: «Загони без
корисливої праці необ
хідно підкорити певним 
законам, насамперед, 
розробити інструкцію 
щодо фінансової діяль
ності». Ігор Бондаренко 
вважає, що лише висока 
свідомість диктує бійцям 
ритм та мету їхньої пра
ці. Він і зауважує, що не 
варто гнатися за кількі
стю таких загонів, це мо
же лише зашкодити цьо
му рухові.

Який же він, все-та
ки, оптимальний варіант 
ефективної діяльності 
загону безкорисливої 
праці?

Закон існування тако- 
кого закону, який він?

Висока дисципліна, на
самперед, Душевна до
брота, щедрість. Уміння 
не пасувати перед труд
нощами. Ініціативність в 
усьому і ще раз ініціа
тивність.

Я повинен сказати, що 
це не просто слова. Це

істина, перевірена в за
гоні в ських буднях.

На зустрічі наводився 
такий приклад. Коли за
гін «Товариш» прибув 
на місце дислокації, ви
никли непорозуміння з 
адміністрацією; бійців 
поселили в будинку, де 
зовсім не було води. Ви
никло обурення, посипа
лися скарги, Зібрали 
збори. Домовилися: хто 
не хоче чекати поліп
шення побутових умов, 
може вертатися додому 
— нарікань не буде. З а
лишилися всі.

А в загоні «Авангард» 
були лише дівчата. Пра
цювали в Магаданській 
області на опоряджува
льних роботах. Коман
дир Катерина Мартьяно- 
ва не приховує: важко 
було дівчатам самим і 
розчин готувати, і риш
тування майструвати. Та 
все ж заробили 3600 
карбованців. Більше з 
них перерахували Б у пан
ській школі - інтернату, 
решту у Фонд миру.

Але важливо що там, 
де працювали дівчата, 
вони запам’яталися не 
лише як хороші трудів
ниці. Добрий слід загін • 
залишив по собі і дзв ін
кою піснею агітбригади, 
і цікавими бесідами студ- 
загонівських лекторів і 
шефською допомогою 
місцевій школі-

Невичерпний резерв 
вдосконалення існуючої 
моделі загону безкорис
ливої ггр ац і - ін іц і а т ивн і ст ь. 
У дівчат з «Авангарду» 
щороку виникали нові 
ідеї. Наприклад, виріши
ли допомогти колгоспу 
виростити врожай капу
сти. І лише закінчиться 
зміна на будові, вже 
біліють дівочі косинки у 
полі...

Міцніють, примножую
ться кращі традиції сту
дентського патріотично
го руху. І проявляється 
спадкоємність студбу- 
дівців різних поколінь у 
незгасаючому ентузіаз
мі, безкорисливості.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

А ЛАМПОЧКИ ГОРЯТЬ
Чого-чого, а плакатів, які 

закликають економити 
електроенергію, багато. 
Всюди можна прочитати і 
дізнатися, що електрика 
приносить у наш дім ра
дість і затишок. Що цю са
му електрику потрібно 
економно витрачати. А 
для цього не варто вми
кати без потреби у кори
дорах, підвалах, на пло
щадках електролампочок. 1„ 
Не можна використовува
ти електроприлади для 
опалення кімнат, робочих 
приміщень. Нерозумно і 
завищувати потужність, 
електроламп.

Одне слово, економте. 
Та от коли члени рейдової 
бригади «Комсомольсько
го прожектора» поібували 
у четвертому і п’ятому 
гуртожитках, то побачили 
зовсім інше. День світ
лий, хоч голки збирай, а 
в цих гуртожитках лам
почки ГОїрЯТЬ.

Взяли та й підрахували у 
що це обходиться інсти
тутові. ї вийшло: за рік 
гуртожиток № 4 транжи- 
рить електроенергії на 
166 карбованців і 44 ко
пійки, а п’ятий «поїдає» 
її аж на 186 карбованців

та ще й 15 копійок. Отака 
чудасія виходить.

В обох гуртожитках нес
правними виявилося аж 
чотирнадцять світильників. 
А це ж суперечить прави
лам протипожежної безпе
ки.

То коли ж нарешті буде 
порядок у вищезгаданих 
гуртожитках? Хто по- 
справжньому, понгосподар 
ськи візьметься за еконо 
мію і бережливість?

Рейдова бригада «Комсо
мольського прожектора 
В. Білоус, В. Заболот
ний, Г. Синюк.

ПЕРШЕ СВЯТО ВЕСНИ
Часто так називають Міжнародний жіночий день 

— 8 березня.
Воно наближається, а з ним і приємні для чоло

віків численні клопоти. Всі проблеми, зв’ язані з 
вибором подарунків, будуть вирішені, якщо ви 
вчасно завітаєте до магазинів «Галантерея— Пар
фюмерія» та універмагів споживчої кооперації.

Який подарунок вибрати матері, дружині, коха
ній— підкаже знання уподобань ваших близьких.

Витончені золоті ювелірні прикраси підкреслять 
жіночу вроду й елегантність убрання. Різноманітні 
брошки, кулони, каблучки, ланцюжки, браслети —
це пам’ятний подарунок, 
сімейною реліквією.

А скільки фантазії, 
таланту втілено в суве
нірних виробах народ
них умільців!' рригіна- 
льні скриньки, невели
чкі скульптурні жанрові 
композиції здатні захоп
лювати. Кожна така річ 
— чудовий подарунок, 
що прикрасить кімнату.

Кооператори пропону
ють також різноманітні 
подарункові набори в 
святковій упаковці. До 

їх комплекту входять,

що може згодом стати

наприклад, вишивані сер
ветки, рушники з націо
нальним орнаментом, ху
стки з шовку, натураль
ного, триацетатного, тон
кої вовни, тощо.

Супутники жіночої кра- 
си-парфуми. Це тради
ційний і завжди бажаний 
подарунок. Не поспішай
те. Подивіться, яке тут 
р о з м аїтт я к о ль о р о в ої
гами, неповторний аро
мат... Якщо самому ви
брати нелегко, зверніть
ся до продавця і скори
стайтесь його порадою.

Тим, хто планує прид
бати в подарунок наруч
ний годинник, радимо 
заздалегідь завітати до 
спеціалізованих відділів^ 
Адже згодом може зна
добитися час, щоб зро
бити в майстерні дар
чий напис-

Шановні чоло в і к и !  
Який би подарунок ви 
не придбали, ваша ува
га коштуватиме значно 
більше. А бажання пода
рувати радість зробить 
свято 8 березня особ
ливо пам’ятним.

якщо мета я с н а
ГРОМАДСЬКІ КОМІСІЇ — ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО

«Жодного відстаючого 
— поруч!» — Цей робі
тничий девіз має пряме 
відношення і до тих, хто 
нині за студентськими 
партами. Якщо на під
приємствах ставиться 
вимога підтягувати до 
рівня передовиків від
стаючих виробничників, 
то в стінах вузу також 
потрібно робити все для 
того, щоб кожен сту
дент відзначався висо
кими знаннями, був у 
числі кращих, служив 
за взірець для інших.

На рівні групи кра
щою організаційною 
формою, яка дає мож
ливість реалізувати прин
цип «жодного відстаю
чого — поруч»,' є учбо
ва бригада. Про її вплив 
на підвищення рівня 
знань уже говорилося на 
сторінках газети «За 
інженерні кадри». Сьо
годні хочеться повести 
мову про курс, відділен
ня, факультет, охопити 
коло питань, які стосу
ються більших масшта
бів. Адже, чого ф іха  та
їти, на загальному фоні 
кращих груп є ще чима
ло відстаючих. А це при
кро. Тим часом в інсти
туті майже не викорис
товується така форма 
роботи, як громадсь
кі огляди відстаючих 
груп. В чім суть цих 
оглядів?

Учбово-виробнича ко
місія профкому, проа
налізувавши стан справ 
у п’ятнадцяти гірших 
групах, а також узагаль 
нивши досвід перших 
громадських оглядів 
груп, дійшла висновку, 
що у ряді випадків і 
причин, які призводять 
Д О  Н И З Ь К О Г О  рівня ро
боти, найбільш суттєвим 
є незнання як групою, 
так і ЇЇ активістами шля
хів усунення недоліків у 
роботі, невміння визна
чити основні напрями, 
які б сприяли виправ
ленню становища.

Отже, такі групи на
самперед потребують 
кваліфікованої допомо
ги. Йдеться не лише

про те, щоб виявити 
•недоліки, 'намітити шля
хи їх подолання, але — 
що надзвичайно важли
во — донести це до 
кожного студента, дати 
йому зрозуміти, що Д І Я 
ТИ потрібно тільки так, 
щоб домогтися бажано
го успіху. Якраз такі 
функції, образно кажу
чи, приводного паса і 
беруть на себе групи 
громадського огляду.

Для підготовки і про
ведення огляду проф
бюро разом з декана
том і комсомольським 
бюро затверджують ко
місію у складі 3— 5 чо
ловік. До неї входять 
досвідчені педагоги, 
студенти-активісти. Зав
дання комісії — уважно 
вивчити, на якому рівні 
у групі поставлено нав
чання, дисципліну, гро
мадську роботу. При 
цьому перевіряється не 
лише документація, по
казники успішності, а 
насамперед вивчається 
думка студентів, їх нас
трій на добрі діла, мо
ральні і ділові якості 
активі ст і в, психолог і чн и й 
мікроклімат у групі, 
робота куратора, ком
сомол ьської і профспіл
кової організацій.

Дуже важливо не 
лише виявити недоліки, 
але й знайти шляхи їх 
подолання. Вінець ро
боти комісії — ділова 
оправка, яка повинна ві
дображати чітко і яс
но причини і винних за 
погану роботу, план 
заходів по усуненню ви
явлених недоліків.

Потім комісія повинна 
обговорити оправку і 
план з активом і курато
ром групи, порушені пи
тання винести на обго
ворення комсомольсько- 
профспілкових зборів 
групи.

Збори проводять і ро
блять доповідь пред
ставники комісії. Допо
відь базується на мате
ріалах перевірки, вона 
має бути конкретна, д і
лова. принципова. Зро
бити потрібно все для

того, щоб викликати ак
тивну реакцію всієї гру
пи, залучити студентів до 
з а ц і к а в л е н ого о б г о в о рен - 
ня доповіді і плану за
ходів.

На зборах схвалюєть
ся план по поліпшенню 
роботи групи, встанов
люються строки його 
виконання, намічається 
контроль у вигляді ін- 
формацій про здійснене 
на зборах і перевірок 
закріпленим за групою 
членом комісії. Ще раз 
хочу наголосити, що пла
ном має бути чітко пе
редбачено, що зробити, 
кому зробити і в які 
строки.

Контроль за виконан
ням цього плану — 
найголовніше завдання 
профспілкової і комсо
мольської організацій 
групи, куратора, закрі
пленого за групою акти
віста. Кафедрам, дека
натам, профспілковим і 
комсомольським бюро 
і комітетам належить 
здійснювати не лише 
чіткий контроль, але 
й надавати ефективну 
допомогу в реалізац ії 
намічених заходів.

Проведення громадсь
ких оглядів відстаючих 
груп у поєднанні з вмі
лим керівництвом дос
відчених активістів проф
спілкової і комсомоль
ської організацій доз
волить краще реалізува
ти девіз ростовчан «Ж о
дного відстаючого — 
поруч!», буде конкрет
ним внеском нашого ін
ституту у виконання рі
шень грудневого (1983 
р.) і лютневого (1984 р.) 
Пленумів ЦК нашої 
партії. Тому профспілко
вим і комсомольським 
бюро і комітетам, ка
федрам і деканатам на
лежить активно і опера
тивно включитися у 
цю роботу.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова профкому.

Редактор 
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На календарі перший місяць весни, і 
хоча зима віперто не хоче здавати сво
їх позицій, подих тепла з кожним 
днем стає ївсе відчутінііішим. Вслухай
тесь, як гарно виспівують перші со
лістки березня — синички, віщуючи 
(соїніце й тепло. Як нінінота дрібних 
ручаїв лунко видзвонює шпорами в по
низзях 4 ярах.

Символічно, що саме в цю хвилюючу 
і радісну пору, коли все пробуджу
ється у природі, приходить до нас 
світле свято — Міжнародний жіно
чий день. Свято весни, миру і щас
тя, свято краси і материнства. Його 
відзначає весь світ. Цей день став 
справжнім днем солідарності жінок 
планети в боротьбі за мир, щасливу 
долю сьогоднішнього і прийдешнього 
поколінь.

Жінки Країни Рад з вдячністю 
сприйняли високу оцінку їх трудово
го внеску в здобуток Батьківщини, да
ну на XXVI з ’їзді КПРС. Вони усвідом
люють, що щастя їх дітей невіддільне 
від долі Вітчизни, тому й трудяться з 
завзяттям над виконанням грандіозних 
накреслень одинадцятої п’ятирічки.

8 березня. Цей день прекрасний в 
будь-яку погоду. Він сонячний від 
посмішок і тепла, що проміниться з 
очей людей. В цей день щасливі всі 
від доброзичливості, що переповнює 
кожного з нас, і від думки, напрочуд 
ясної і чистої — в основі всякого тво
рення на землі лежить ніжність* муд
рість і мужність ж інки-матері, жінки- 
тр у дів ниці.

Нинішній Міжнародний жіночий 
день проходитиме під знаком бороть
би за мир і безпеку, проти гонки оз
броєнь, проти роізміїщення нових 
ядерних ракет в Європі — так вирішила 
Міжнародна демократична федерація 
жінок.

Радянські жінки всім серцем 
сприйняли рішення позачергового лют
невого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС, 
тверду рішимість партії йти вперед 
ленЦнськиІм ШЛЯХОМ, ПОСЛІДОВНІСТЬ іїіїї 
курсу в‘ здійсненні завдань дальшого 
зміцнення економічної і оборонної мо
гутності нашої Батьківщини, підвищення

Партком, ректорат, профком, 
комітет комсомолу, жіноча 
рада інституту щиро вітають 

вас, шановні жінки, 
з Міжнародним жіночим днем

добробуту народу, зміцнення миру на ;; 
землі. і:

Жінки нашої країни завжди були і і: 
залишаються на передових рубежах ;* 
будівництва комунізму. А ентузіазм £ 
їхньої праці породжується постійною ІЕ 
турботою Комун істинної партії І ;Е 
Радянського уряду про жінку-трудівни- ■? 
цю, жінкучматір. ;Е

Радянські жінки активно і творчо ІЕ 
працюють у промисловості і сільському ІЕ 
господарстві, беруть участь у громад-!: 
ській роботі, навчають дітей, плідно ії 
трудяться на ниві науки і мистецтва, і: 
Широко відомі в нашій країні і за 
її межами імена жінок льотчиків-кос- І: 
монавтїв, письменників і кінорежисе- І: 
рів, керівників великих підприємств, і; 
колгоспів і радгоспів, учених і поваго- Ц 
рів виробництва. ІЕ

В нашому інституті працюють і на в- ІЕ 
чаються тисячі жінок і дівчат. І це ІЕ 
ще одне свідчення того, які великі пра- ІЕ 
е а надані жінкаїм радянською Консти=-і 
туцією. ІЕ

Самовіддано, творчо працюють на ;Е 
викладацькій ниві сіячі доброго І |Е 
вічного Р. С. Урлаповаї, Л. Л. Громова, Ц 
Г. Й. Ластовецька, Н. І. Корицька., А. В. ІЕ 
Шевченко та інші. і:

в Гідно несуть прапор радянського;: 
студентства Ленінскі стипендіати На- |і 
талії я Кл оч кої, Оле на Касаггкіна і і:
Катерина Жупанова, відмінники на з- *: 
чання, громадські активісти, Любов Ц 
Загоруйко, Лариса Білан, Алла Сила, І: 
Інна Хрущик, Оксана Жестовська, !: 
Світлана Легун, Світлана Буда, Ірина 
Васильєва!, Наталя Резніченко, Олена 
Солона, Вікторія Петрова, Любов Пет- 
рик, Наталя Петрук, Тетяна Кучер, 
Тетяна Васильєва, делегати ХХ ІУ з ’їзду 
комсомолу України Ірина Смоленсь
ка та Алла х ажинська і багато, багато 
інших.

Партком, ректорат, профспілкові ко
мітети, комітет комсомолу та жіноча 
рада інституту щиро й сердечно ч ві
тають вас, шановні жінки, зі святом,
бажають вам міцного здоров’я, успі
хів у праці, навчанні і творчості.

Радості і щастя вам, дорогі жінки!

В інституті урочисто 
відзначається Міжнаро
дний жіночий день.

За підсумками со
ціалістичного змагання 
серед культосвітніх за
кладів області наш сту
дентський клуб здобув 
друге місце. Профком 
щиро вітає завідуючу 
клубом Галину Михай
лівну Севастьянову, ба
жає культосвітнім пра
цівникам дальших ус

піхів у роботі.

Все ширшого розма
ху набуває розвиток 
комплексу ГПО і фізкуль
турно-масової роботи. 
Спортом займаються ти
сячі юнаків і дівчат. 
Спортклуб інституту ви
боров перше місце се
ред спортивних клубів 
вузів обласного центру 
по розвитку комплексу 
ГПО і фізкультурно-ма
сової роботи.

У студентських клубах- 
кафе відбуваються те

матичні вечори і диско
теки, присвячені Міжна- 
р о д н ом у ж іноч ом у дн ю,
40-річчю звільнення Він
ниці і області від фа- 
ііігистськ̂ их з апарбників. 
Профком приймає за
явки від груп на прове
дення цих заходів.

16 березня відбудеть
ся черговий заїзд у сана.- 
торій-ирофілакторій «Су
путник». Хто бажає по
правити своє здоров'я, 
звертайтеся у профбюро

факультетів, профком ін
ституту.

Колектив художньої 
самодіяльності готуєть
ся до районного фести
валю, (присвяченого 40- 
річчю звільнення Він
ниччини від - німецько- 
фашистських загарбни
ків. Фестиваль відбуде
ться з 16 по 19 березня 
в актовому залі інсти
туту. Запрошуємо відві
дати.

Профком студентів ін
ституту на своєму за
сіданні розглянув стан 
оздоровчої роботи. На 
засіданні прийнято кон
кретне рішення, спрямо
ване на поліпшення оз
доровчої роботи серед 
студентів вузу. У най
ближчих номерах газети 
«За інженерні кадри» 
на цю тему буде опублі
ковано матеріал.

Серед спортсменів ін
ституту сотні жінок і „ 
дівчат — викладачів, епц :і 
вробітників і студентів, і: 
В числі найбільш в і до-1| 
мих — майстер спорту |: 
Валентина Ляндебурсь-1 
ка, призери республі-1 
панських і обласних зм,а- * 
гань Натал ка Прокоп єн- ‘ 
ко, Марина Брухно, Ка- ; 
терина Козир, Любов 
Фалінська*, Катерина Ми- 
хайлик та багато інших.
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ІЗ СВЯТОМ ВЕСНИ, МИРУ І ЩАСТЯ
Е тю д

0 Н І
: Нашій сім'ї ніщо не 
; загрожувало. Я пова- 
; жаю тебе, люблю, у 
: нас трирічний синок, а 
; він просто твій друг. По- 
; ет. Ти інженером, як і 
і я .У  нас багато спіль- 
; ного. Ми разом. А він 
і один, самотній, 
і У нас на будові бага- 
і то гарних дівчат, Я під- 
і .шукала йому наречену. А 
і він скептично поеміхав- 
іся і називав себе ста- 
і рим холостяком.
• Я раділа в душі. Чому, 
І сама не знаю... Дивила- 
; ся в його очі і 'бачила 
і там піричаєну тугу. А 
| вночі снилися мені оті
• його очі —- сині, бездон- 
і ні, задумливі.
| Йшла ранком на ро- 
: боту польовою дорогою 
ї і теж ввижалися його
• очі. Хвилювалися стиг- 
; лі жита., з них вигля- 
І дали і пильно стежили
і за мною сині очі воло- 
і шок, так схожі на його.
; Я рвала квіти і несла їх 
і з собою на будову.
: Вечорами повертався 
; ти. Нашвидку вечеряв і 
> звично вмикав радіо- 
: прйймач. Кімнату за- 
; повнювали уривки пові- 
; домлень, мелодій, чужої 
і мови... А в моїй душі 
і росла пустка, 
і Тоді заплющувала очі 
і і уявляла його погляд.
І Може, піти розшукати... 
І Підбігав наш трирічний 
І Сашко з черговим , ку- 
I мендним запитанням, і 
і я поверталася до дійс- 
I ності, в душі караючи

себе за ці настрої. Ще 
ж, крім цього несподі
ваного почуття, є обо
в'язок. І за ним останнє 
слово.

Якось увечері він 
прийшов і засидівся в 
нас до півночі. Довго 
розмовляли, читали вір
ші. Лишився ночувати у 
нас. Коли сказала йому 
«на добраніч» — на 
хвильку стис мої паль
ці.

Ранком сказав, що ви
їжджає звідси. Посила
ють кудись, чи що, так 
і не пояснив.

...Більше ми не збира
ємось разом. На столі 
біля радіоприймача йо
го фото. Зрідка над
ходять скупі листи. Пи
ше, що звик до північ
ного клімату, до тундри 
білої, до краси суворої 
величної.

Ми, як і раніше, 
втрьох. Сім'я в нас гар
на. Так і люди кажуть. 
Я поважаю тебе, ціную, 
люблю... А ночами інко
ли згадую, як читав він 
проникливі вірші, як ся
яли чистим блакитним 
полум'ям очі. Його очі... 
Як вогники, як зірки

Валентина МЕНШУН.

Я ке вижу иного
вьіхода:

Всем женатьім
влюбляться надо. 

Ну, какая, скажите,
нам - вьігода

Согласиться со взглядом? 
Б удто же нами

залученньїе, 
стали мьі домашними, 

смирньїми. 
Будто начисто чувств 

лишенньїе, 
моем в ваннах друг

Д р угу СПИНЬІ МЬІ. 
Хоть не СЛЬІШИМ мьг 

явной р у га н и , 
не п о -к у ч ер ск и  л и , 

Ьдцако,
назьівают нас всех

супругами, 
поздравляют с

законним браком. 
Даже те, кто в любви 

лишь юнги, 
в нашу сторону —

губьі бантиком:

где появлятея
деекать юбки, 

там кончаетея вся
ромаїнтика.

Сколько в зтом всем 
ложности, 

сколько липкости и 
кощунства! 

Я не вижу иной
возможности, 

призиваю на помощь 
чувства.

Только знаю — в
стихотворении 

разве вильетея ливень 
чувств?!

... В тебя, как в
букет „сирени, 

лицом зариться хочу. 
А ти уже не девчонка. 
А ти записалась в жени. 
Но так же смеемся

звонко,
И шепчемся

приглушенно. 
И удивляем прохожих: 
в губи друг другу

ДЬІШИМ,
И так же — мороз

по црже.
где грязное слово

услишим.
И что-то ночами

ищем ми — 
носит нас по газонам,
И фонари нам —

лишние.
вивешени на зло нам. 
Тебя би всегда —

такую!..
Но сколько так будет 

длиться?
Годи нас атакуют 
И. видно, изменят лица, 
еделают нас степенней. 
новим научат песням... 
Начинали ми со

стипендии, 
а окончим пенсией.
Что же будет с

любовью?
Что же с любовью будет? 
Или ее прибудет?
Или ее убудет? 
Пофантазируем. может? 
Предел у фантазий

єсть ли... 
...Вот и год уже

прожит — 
рядом, друг с другом, 

вместе.
И отпуск тебе уже дали. 
Но медлим ми почему-то 
уехать в дальние дали, 
встречать на востоке утро. 
Следить за весенним

шествием 
мечтьі оказались

тщетни.
Никаких путешествий, 
если отпуск —

декретний!
А ми и не хньїчем.

Ладно.
У нас своя дома Рица.
У нас ни склада, ни

лада.
не понять, что

творитея!
Ушли с головою в

хлопоти
о том. о незримом

третьем.
Хоть нам не хватает

опьіта,
его ми как надо

встретим!

О нем все чаще и чаще 
говорим и по существу 

ми,
будто он в настоящем, 
а не в будущем

существует. 
Будто он уже с нами. 
Трогательное единство! 
Идет сложнейший зкзамен 
на отцовство и

материнство...
И ти на себя, на

прежнюю 
похожа и не похожа. 

Другая. И, вроде, та же. 
Мягче. И чуть построже. 
Меня би не

беспокоили 
переменьї все зти.
Да вот не помню:

такой ли 
впервне тебя я

встретил...? 
Но разве так уже важно, 
что новое вдруг

наплнло?
Твой шаг караулю

каждьій,
как прежде когда.то

било.
Тебя охраняет войеко 
с флагом «Моя тревога».
— Не оступись! Очень 

скользко!
Не простудись, ради

бога!
...Я вижу — другой ти стала.
И хорошо. И отлично! 
Одной любви очень

мало,
и я влюбилея вторично.
И, видно, минует время, 
в доме раздатея: «Ма-ма».. 
и прежней любви

проверенной 
снова мне будет мало. 
Так будь же всегда

другою! —
И неизведанно, ново 
тебя я опять открою, 
и полюблю тебя снова.
И нас не отменят метою: 
«Век без радости прожит» 
Настаиваю, советую:
— Влюбляйтесь!
Кто сколько может.

С. ФЕДОТОВ.

Весна і Молодість — дві супутниці, дві сестри. 
Весна на дворі, весна на обличчі цієї дівчини. По
заду зимова екзаменаційна сесія, а попереду нові 
творчі пошуки. Адже юність — пора пошуків і 
дерзань, хвилюючих мрій про майбутнє.

На знімку: член вузівського комітету комсомолу, 
делегат XXIV з’їзду ЛКСМУ Алла Хажинська.

Д ав ай те

подум аєм о

і-; -Хустка личить кожній 
:і дівчині і жінці. Які б но- 
:і винки на головні убори 

не пропонувала мода,
Еі хустка завжди модна,
Еі вона проста, зручна, і га- 
ЕІ рна. Використовують ху- 
Еі стку, а точніше невелику 
Еі хустинку, і як оригіна
лі льне доповнення до сик- 
1\ ні, костюма, пальта, до- 
Еі повнення, яке вносить 
Еі приємну «несподіванку»
Еі в одяг, прикрашає його,
Еі підкреслює жіночість,
ЕІ м'якість, ніжність.
Еі Носять хустки, хус- 
:• тинки, косинки жінки рі- 
Еі зного віку і в будь-яку 
Еі пору року. Але носять 
Еі по різному, залежно від 
Еі розміру хустки, місцевих 
Еі звичаїв, фігури, зачіски. 
Еі Одинарну, тобто не 
Е; складену косинкою, ху- 
Еі стку пов'язують круг го- 

лови, вузлик ховають під 
Еі волоссям, а кінці підгор
ів тають під вузлик. Таку 
ЕІ хустку можна викроїти 
Е; із залишків тканини, з 
Еі якої пошито плаття, са- 
Еі рафан чи халат. І тоді 
Е; можна говорити про вда- 
: і ло підібраний комплект 
Еі вбрання. Якщо ж таку 
:і хустку викроїти з шов- 
Еі кової тканини, то дореч
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но прикрасити и  китиця- 
ми з однотонних шовко
вих ниток. Плаття 
пошите з однотонної тка
нини, буде особливо кра
сивим, якщо ви оздоби
те хустку узором, виши
тим шовковими нитками 
в тон тканини чи кон
трастними.

За цим принципом (ки
тиці або орнамент) мож
на створити хустку з 
однотонної вовняної тка
нини, і тоді вона зможе 
відіграти роль жакета 
при платті. А зроблена 
з пальтової тканини, не

велика, з м'якими мале
нькими складками хуст
ка набере форми капелю
шка, кінці якого зав'язу
ються на потилиці.

Які малюнки на косин
ках, хустках нині в моді? 
Ніколи не виходять з 
моди традиційні україн
ські хустинки з мотива
ми червоних троянд на 
чорному або білому тлі. 
Залишаються модними і 
малюнки геометричних 
форм. Хустка, косинка, 
ця незначна, на перший 
погляд, деталь нашого 
гардеробу, відіграє неа

бияку роль у красі вбран
ня• Ви помічали, напев
но, якого кокетства на
дає дівчині зав'язана по 
типу стрічки касинка, що 
за кольором збігається 
з платтям, волоссям або 
очима? Яскраві косинки 
личать молодим, а жін
кам середнього віку і стар
шим краще добирати ху 
стинки більш вишука
них, приглушених кольо
рових сполучень з малю
нками невеликого розмі
ру- т '

Кілька слів про старо
винне доповнення до жі

ночого вбрання шалі, 
яким належить особлива 
роль у святковому кос
тюмі. Поряд з традицій
ними шалями — з ви- 

хбивним малюнком і бах
ромою або китицями — 
останнім часом особливо
го поширення набрали 
шалі найрізноманітнішої 
ажурної в'язки, так зва
ні «рукотворні». Це мо
же бути, наприклад, 
шаль, складена з в 'яза
них прямокутників або 
ромбів, з'єднаних між со
бою будь-яким швом. 
В'язана шаль може замі
нити жилет, светр, теплу 
кофту. Вив'язана ж 
з тонких ш о в- 
кових ниток, з вишуку
ваним візерунком, вона є 
прикрасою до вечірньо
го, святкового плаття.

Ще про одну роль ху 
сток і косинок. Пов'яза

ні на шиї (іноді вузлом  
як галстук), вони вдало 
доповнюють плаття — 
костюм, пальто, полу в ер 
і т. д. Цікаво, що ця де
таль в одязі полюбилася 
не тільки дівчатам, а 
юнакам.

Хустки з штапелю, 
штучного шовку мають 
часом такі оригінальні 
візерунки й бордюри, 
яких на тканинах і не 
зустрінеш. Тому якщо 
вам хочеться зробити 
оригінальну обнову, зи 
користайте хустинки, 
них можна пошити блуз 
ку, безрукавку, сарафан 
спідницю, плаття. Викро 
їти з них будь-яку рі 
дуже просто. На перший 
план виступає краса ма 
люнка.

Т- КРАВЧЕНКО,

Редактор 
С. Д Ж Е Д Ж У Л А
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ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ

г}П  БЕРЕЗНЯ трудящ і 
Вінниччини відзнача

тимуть 40-річчя визволення 
м, Вінниці і області від 
німецько-ф аш истських за
гарбників.

В ході підготовки до 
цієї знам енної дати на 
промислових підприємст
вах, в колгоспах і рад
госпах області розгорнулось  
дійове соціалістичне зма
гання.

Високими здобутками у 
праці і навчанні зустр іча
ють славний ювілей ви
кладачі, співробітники і 
студенти нашого інституту.

На ф акультетах, в ака- 
демгру п а х  ш и р о к о г о  
розмаху набуло змагання  
за підготовку до літньої 
екзам енаційної сесії, на
мічаються конкретн і пла
ни робіт для бійців сту 
дентських будівельних за
гонів, які працюватимуть  
влітку на спорудженні на
родногосподарських об’є к 
тів,
$ Г1 БЕРЕЗНЯ студенти  
■ ** нашого інституту пра
цювали на молодіжному 
суботнину, присвяченому 
40=річчю звільнення В ін
ниці і області від ф аш ист
ського поневолення. В 
центральний парк кул ьту

ри і відпочинку ім. М. 
Горьного /  на будівництво  
літнього театру вийшли 
студенти першого, друго
го і третього курсів сЬа 
культетів автоматики  
обчислювальної техн іки , 
радіотехнічного та м ати *  
нобудівного. Працювали 
юнаки та дівчата в основ 
ному на розвантаженні цег 
ли. Особливою старанністю  
в роботі візначились пер 
ш окурсники  машинобудів  
ного ф акультету. Добре 
працювали і радіотехніки, 
Тут відзначились кол екти
ви академ груп 1 РК-82,
2 РК-82 та 2 РТ-81.

ИНУЛОГО понеділка 
відбулось засідання ра

ди і ректорату інституту, 
на якому було заслухано 
звіти факультетів про ро
боту у 1983 році, 
о ЛЮТОГО в інсти- 
0 ‘ ІО ТуТі проходила нау
ково-технічна конференція 
професорсько - викладацько
го складу і співробітників 
за підсумками наукової ді
яльності колективу в мину
лому році.

3  26 по ЗО березня
проходитиме студент

ська науково-технічна кон
ференція, присвячена 60- 
річчю присвоєння комсомо
лу імені Володимира Ілліча 
Леніна.

му житті нашої країни що
річне Шевченківське літера
турно-мистецьке свято, де
візом якого стали священ
ні слова із «Заповіту» — 
<В сім’ї вольній, новій» У 
>ік 170-ліття з дня народ
ження великого Кобзаря 

вчетверте зібрались на ук
раїнській землі посланці 
багатьох народів. Вони при
їхали в столицю Радянсь
кої України, на береги сив- 
вого Славутича, щоб від
дати данину любові і по

ваги геніальному поету, ху
дожнику і мислителю, вкло
нитись пам’яті того, хто 
в чорні часи царизму був 
виразником народних дум, 
захисником пригноблених, 
глашатаєм революції в ім’я 
волі і щастя людей праці.

Широко відзначила юві
лей поета і громадськість 
нашого інституту. З наго
ди свята у бібліотеці вузу 
було організовано виставку 
творів безсмертного Кобза
ря, літературу, яка стосу

ється життя і літературної 
діяльності поета 
и  АШ інститут-ініціатор 

багатьох славних почи
нів в тому числі організації 
Всесоюзного меморіалу іме
ні Героя Радянського Сою
зу Л. Ратушної, учасниці ко
муністичного підпілля і пар
тизанської боротьби на Він
ниччині, 40 років з дня за
гибелі якої минає 18 берез
ня. Наступного тижня про
ходитиме загальноінститут

ська спартакіада на честь 
40-річчя звільнення області 
від фашистських загарбни
ків.
4 '  ПОРТКЛУБ інституту, 
^ ; кафедра фізвиховання 
щиро вітають чемпіона Ук
раїни по боротьбі з дзю-до, 
студента інженерно-будіве
льного факультету Г. Псу- 
турі і призера республікан
ських змагань, студента 
енергетичного факультету 
О. Іванова.

|  ОБРОЮ традицією ут- 
вердилося в культурно-

( н н і і і м н і ш и ш

Від крутих берегів стрімкого Дністра до тихої го
лубої Росі, від Полісся до Саванських степів котять 
золоті хвилі пшениці. Широкими полями кро
кують щогли високовольтних ліній, несуть животвор
ну енергію селам і містам, біжать у далину окса
митові стрічки асфальтованих трас. Такою є сьогодні 
Вінниччина — радісний квітучий край.

Погляньте на новобудови подільських міст, вслу
хайтеся у назви сіл: Привільне, Красне, Дружелю- 
бівка, Привітне, Весела, Щаслива, Барвінкове, Со
нячне.... У цих назвах — краса оновленої землі, в 
них немовби розповідь про щасливе життя радянсь
кого Поділля.

Історичне минуле нашого краю тісно пов’язане з 
героїчною боротьбою народу за визволення від чу
жоземних поневолювачів, проти соціального і націо
нального гноблення, за воз’єднання з братнгм ро
сійським народом.

Влітку 1941 року чорні мундири гітлерівських го
ловорізів воронячим крилом заслонили сонце над 
Вінниччиною. А гіркий дим пожарищ і холодні без
жалісні свинцеві кулі навіки погасили його в очах 
десятків тисяч людей.

Ще живі свідки тих жахливих подій. Сорок років 
горять в їх пам’яті рідні міста і села. Фашистські 
варвари в лютій ненависті від безсилля покорити 
знущались над безвинними людьми, палили і руйну
вали міста і села.

Криштонівка, Мітлинці, Пеньківка, Супрунів, Бру- 
сленів, Василівна, Чортория, Червоне, Павлівна.,. Ось 
далеко не̂  повний перелік спалених фашистами поді
льських сіл. Та жорстокість не скорила вінничан в 
боротьбі за свободу і незалежність. Уже в перші дні 
Великої Вітчизняної війни 40 процентів складу він
ницької обласної партійної організації влилося в ря
ди Червоної Армії. Комсомольці області створили 
батальйон, який згодом перетворився на 38-й окре
мий добровольчий комсомольський інженерний полк. 
Під ^керівництвом ЦК ВКП (б) У та Українського 
шдабу партизанського руху в області було утворено 
сотні партизанських загонів, підпільних організацій 
і груп.

Боротьба народних месників проходила у надзви
чайно важких умовах: під Вінницею, як відомо, звив 
своє лігво Гітлер, і навколо ставки фюрера були зо
середжені значні охоронні сили.

Ніколи в пам’яті народній не померкнуть імена 
патріотів — Героїв Радянського Союзу Івана Бевза, 
Лялі Ратушної, Петра Волинця, Андрія Микитенка, 
Івана Калашника, Олександра Парамонова, Михай
ла Тугушова, Олександра Євдокименка, Василя Саш
ка, Костянтина Гришина та багатьох інших.

З честю захищали Батьківщину вінничани і на 
фронтах Великої Вітчизняної війни. Безсмертними 
подвигами прославились двічі Герої Радянського 
Союзу генерал армії І. Д. Черняховський, та пол- 
ковник-танкіст І. Н. Бойко, Герой Радянського Со
юзу кулеметник І. Ю. Бурлака, льотчик І. Л. Моги- 
льчак, командуючий артилерією стрілецької дивізії 
Ф. Т. Дахновський, сержант-комсомолець  ̂ Микола 
Кучерявий. Навічно викарбуване на стіні Арраської 
фортеці у Франції ім’я «Базіль Порік». Гак учасни
ки французького руху Опору називали юнака з Він
ниччини Василя Порика, який став національним ге
роєм Франції, йому посмертно присвоєно звання Ге
роя Радянського Союзу.

20 березня 1944 року Москва слаютувала військам 
Першого Українського фронту на честь визволення 
Вінниці. Тисячі воїнів за мужність і героїзм, прояв
лені в боях за Вінниччину, були удостоєні урядових 
нагород. Більше п’ятдесяти з них одержали високе 
звання Героя Радянського Союзу.

В числі тих, хто хоробро боровся за звільнення 
нашої області підполковник запасу Д. О. Юдін, ста
ршина запасу М. X. Пустовіт та сержант запасу І. Є. 
Мукомолов, які нині трудяться в нашому інституті.

І ось виповнюється сорок років після звільнення 
Вінниччини від фашистської окупації. За цей час під 
керівництвом Комуністичонї партії наша область, 
як і вся країна, перетворилася в край розвинутої 
промисловості, механізованого сільськгоо господар
ства, передової соціалістичної культури.

За доблесну творчу працю тисячі вінничан наго
роджені орденами і медалями, близько 170 чоловік

удостоєні звання Героя Соціалістичної праці, а на 
прапорі області сяє найвища нагорода Батьківщини
— орден Леніна.

Вінниччина по праву вважається «цукровим Дон
басом» країни, 39 цукрових заводів щороку дають 
до сімдесяти мільйонів пудів цукру. Майже всі під
приємства цукрової промисловості Поділля зазнали 
докорінної реконструкції. В селі Городківці Крижо- 
пільського району будується один з найбільших в 
Європі цукрових заводів. Але Вінниччина сьогодні
— це не тільки традиційні галузі харчової і легкої 
промисловості. Дедалі більшим стає внесок тих га
лузей, що визначають рівень науково-технічного про
гресу, — енергетики і хімії, радіоелектроніки і ма
шинобудування.

Продукція багатьох підприємств не тільки забез
печує потреби області, а й відправляється у різні 
кінці Радянського Союзу і за кордон.

Швидкими темпами зростає енергетична база об
ласті. У рекордно короткі строки (три роки і 8 міся
ців) над крутими берегами Південного Бугу, побли
зу села Ладижина було зведено гігантську ДРЕС 
потужністю в 1 мільйон 800 тисяч кіловат, що втричі 
перевищує потужність Дніпрельстану, Ладижинська 
ДРЕС вливає свій струм в електросистему Радянсь
кого Союзу і сусідніх соціалістичних країн.

Розквітає вінницька земля. Над кам’янистими 
порогами Бугу, над запашними долинами у калино
вих спалахах, над містами і селами лине пісня. Во
на славить щасливу вільну працю тих, хто зводить 
могутні корпуси заводів і фабрик, чия краса у біло
сніжній весняній повені яблуневого цвіту, у щедрих 
колгоспних і радгоспних врожаях, у безхмарно-синіх 
світанках великої Радянської Батьківщини.

Там, де пливли колись дими воєнних пожарищ, 
цвітуть щовесни фруктові сади. А в центрах міст і 
сіл, в затишних скверах, як символ мужності і ге
роїзму, стоять на постаментах гнівні і нескорені, від
чайдушні і- мужні радянські солдати.

Б. ВАЛ ЬЧУК, 
завкафедрою Історії КПРС.

□
Такою є наша Вінниця сьо

годні. Сорок років тому у бо
ях за визволення від фашист
ських загарбників міста і об
ласті брало участь більше 
430 тисяч радянських воїнів. 
На території Вінниччини на
ші війська розгромили близь
ко двадцяти дивізій ворога, 
знищили і взяли в полон 
майже 95 тисяч німецьких 
солдат і офіцерів, захопили 
велику, кількість гармат і мі
нометів, близько 40 тисяч 
автомашин та іншої техніки. 
Наші доблесні війська при
несли трудящим світле і ра
дісне життя.

□
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Губну гармош йу —
троф ейну ш ту ку  — 

Беру в маленьку,
худеньку руку, 

Хоч я награвся,
сказав: «Не буду...»

Та просять грати для
всього люду. 

Німецька ш тука  — губ
на гармош ка,

ї ї  безрукий привіз
Тимош ка, 

Вдихнув у неї матроську 
Душу,

Навчився грати лише
«Катю ш у».

А та Катю ш а
(навпроти хата)... 

Вдова солдата —
Тимош ки брата.

її, казали, Тимош ка
любить,

Казали: любить, та не
голубить. 

Сумний Тимош ка по 
тій причині 

Віддав гарм ош ку мені 
— хлопчині. 

А що я граю? Одну 
«Катю ш у». 

Бо люди просять в 
одную душ у. 

А та Катю ш а — моя 
сусідка — 

Летить на пісню, немов 
лебідка,

Вдова всесвітня,
вдова і мати 

Ридає плаче і просить 
грати.

Ось мій детекторний
приймач — 

Н авуш ник. Голочка
тоненька...

І камінець... А я —
багач,

Я сам — приймач,
передавач

І не абиякий тлумач 
На вечорових

посиденьках, 
Де стільки тих Марин, 

Килин
Найшло — набилося 

одразу... 
Але ж  навуш ник лиш  

один,
А там >— новин, а там 

— новин,
Ти тільки слухай —

переказуй. 
Усе дослухай до

кінця,

Перекажи — і знову
слухай,

Аби із дива-камінця  
Не загубилось ні слівця, 
Не пролетіло мимо вуха.
А мій приймач хрипить  

чомусь,
Напевно, зраджує

антена,
А чи заземлення...
Я злюсь!
Я так у землю

заземлюсь. 
Мов корінь дуба,

корінь клена.
— Лови Москву!

Москву лови! — 
Гуде людське

різноголосся...
А голос Києва й

Москви
І голос Катрі-удови — 
Усе сплелось-пере плелося.

ДИТЯЧІ КИШЕНІ
Ану угадайте, що в 

мене в кишені?
Та ви не вгадаєте, ні.
А в мене у лівій,

пом’ятій киш ені 
В самому куточку на

дні
Граната німецька,

проклята, триклята. 
Не бійтесь! Я вийняв

запал,
Віднині граната — уж е  

не граната,
А просто —- холодний 

метал,
(А дома лежить самопал). 
Тепер угадайте, що а 

правій кишені?
Та ви не вгадаєте, ні.

А в мене у правій,
пом’ятій ниш ені 

В самому куто ч ку  на 
дні —

Патрони німецькі із поля, 
з левади... 

Як Птлеру буде капут, 
Зберу я до купи всі міни 

й снаряди —
І гахну... То буде салют! 
Хлоп’ячі киш ені...

Дитячі киш ені..,
В самому куточку на д н і--  
У лівій киш ені, у

правій киш ені 
Дві смерті носив на

війні,

І. ДРАЧ.

ЗА КОЖНУ П’ЯДЬ ЗЕМЛІ
Минає сорок років, а 

в пам’яті народній не 
меркне подвиг радянсь- 
вих воїнів за визволен
ня Вінниці і області від 
німецько - фашистських 
загарбників. Двадцяте 
березня — славна іс
торична дата у непере
можній ході Радянсь
кої Армії у Великій Віт
чизняній війні.

Воїни, які брали 
участь у бойових опе
раціях, що розгорнули
ся у березні 1944 року 
на правобережній Ук
раїні, добре пам’ятають, 
як жорстоко огризався 
ворог, щоб утримати 
свої позиції. Однак бо
йовий наступ наших вої
нів, незважаючи на 
важкі погодні умови, 
без перепочинку бої, 
набирав все більше си
ли. Тривав стратегіч
ний наступ, що приско
рював перемогу над во
рогом.

Заклик Центрального 
Комітету нашої партії 
«Вперед, за повне очи
щення від ворога ра
дянської землі!» окри
лював воїнів на виріша
льну битву.

Полк, в якому я слу
жив, після розгрому 
Умансько - Христинів- 
ського групування фа
шистів, у першій поло
вині березня одержав 
бойове завдання діяти 
на «Вінницькому нап
рямку», розгорнув актив
ний наступ з виходом 
до Південного Бугу в 
районі Ладижина.

На світанку 15 берез
ня 1944 року ворог від
крив шквальний артиле

рійсько - мінометний во
гонь. Він був виклика
ний тим, що в районі 
Ладижина невелика 
група наших сміливців 
форсувала Буг. Очолив 
сміливу операцію за
ступник командира пол
ку по політчастині ма
йор Пенкін. Пригнув
шись, він на колоді 
швидше всіх переплив 
річку, вийшов на про
тилежний берег. Рівнин
на місцевість не дозво
ляла надійно прихова
тися від обстрілу нім
ців. Розривалися сна
ряди і міни, безкінечно 
строчили кулемети і ав
томати.

Ми добре бачили, як 
він, Пенкін, стріЛ ію-ш 
з автомата майже в 
упор фашистів, які на
магалися скинути у во
ду наших десантників, 
особистим прикладом 
кликав бійців на . под
виг. Сміливими і рішу
чими діями група смілив
ців примусила фашис
тів відступити, тим са
мим дала змогу підроз
ділам полку форсувати 
Буг.

У цьому бою ми втра
тили кілька найбільш 
відважних бійців, два з 
них — О л е к с а н д р  
Романов і Василь Кузь- 
мін були для мене з 
перших днів перебуван
ня на фронті взірцем 
справжнього героїзму і 
відваги, служили прик
ладом наслідування най
кращих солдатських 
якостей.

Вже пізніше, коли ми 
вийшли до державного 
кордону, було це на по-

їх сто вісімнадцять
Вийшла з друку у видав

ництві «Маяк» книга, котра 
розповідає про Героїв Радя
нського Союзу — вінничан, 
їх сто вісімнадцять — муж
ніх, відважних, які в роки 
Великої Вітчизняної війни 
показали безприкладну стій
кість і героїзм. Кожне ім’я 
героя, то своєрідна історія 
подвигів, які навічно вписані 
золотими літерами в книгу 
всенародної мужності і зви
тяги.

Колективна повість від
кривається вступною статтею 
«Навічно в пам’яті народній» 
Л. Л. Криворучка, першого

секретаря обкому Компартії 
України.

У творенні книги про геро- 
їв-вінничан брали участь ве
терани війни М. Гненний, 
Д. Дереч, Л. Сахневич, 
М. Чорний, а також партійні 
працівники і журналісти.

Нове видання — гідний 
подарунок 40-річчю Великої 
Перемоги і 40-річчю визво
лення Вінниччини від німець
ко-фашистських загарбників. 
Воно стане у великій пригоді 
краєзнавцям, червоним слі
допитам, педагогам у вихо
ванні в молодого покоління 
рис мужності й радянського 
патріотизму.

По місцях слави
В актовому залі Мо- 

гилів-Подільського мон
тажного технікуму відбу
лася прем’єра коротко
метражного кінофільму 
«Міста-герої», присвячено
го 40-річчю перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні. Кі
нострічка стала справж
нім уроком патріотичного 
виховання учнів. А ство
рили її члени кінофото-
студії Костянтин Козак, 
Валерій Троян під керів
ництвом працівника тех
нікуму І. В. Гаусмана.

Кадри фільму зняті під 
час поїздок учнів техні
куму у міста-герої, а
також походів місцями 
бойової слави радянсько
го народу.

16 майбутніх спеціаліс-

тів-будівельників відвіду
ють заняття кінофотостудії. 
Тут вони вчаться працюва
ти з кінофотокамерами, 
знайомляться з технікою 
зйомки тощо.

Інтерес в учнів і вик
ладачів технікуму вик
ликали короткометражні 
кінофільми «Зустріч з 
побратимами», «Посвячен
ня в учні», «З історії тех
нікуму». Руками учнів ви
готовлено також фото- 
стенди, фотоальбоми* що 
прикрашають аудиторії, 
музей бойової слави. В 
них — розповідь про зус
трічі з ветеранами війни і 
праці, про творчу спідруж- 
ність подолян з учнями 
Цаульського радгоспу- 
технікуму братньої Мол
давії тощо.

чатку квітня, дізналися, 
що майор Пенкін був 
удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу.

Склавши ритуальнГпо
честі загиблим, війська 
одержали нове завдан
ня — швидким манев
ром перерізати заліз
ницю Жмеринка—Одеса, 
не дати можливості фа
шистам, які відступали, 
пропустити ешелони з 
бойовою технікою у їх
ній тил.

І ця операція увінча
лася успіхом. Наступ
ного дня, 16 березня, 
ми оволоділи залізнич
ною станцією 'Вапнярка. 
Тут було захоплено кіль
ка німецьких ешелонів

Того ж дня Москва са
лютувала військам, які 
захопили залізницю і 
звільнили Вапнярку від 
фашистів.

На шляху звільнення 
території України від 
німецьких окупантів ми 
бачили, які звірячі слі
ди лишали по собі фа
шисти. Вони вбивали у 
містах і селах всіх, хто 
потрапляв на мушку — 
дітей, стариків, жінок. 
Горіли хати і будинки, 
стогнала земля.

Наростав священний 
гнів радянських воїнів, 
кожен прагнув відомсти
ти за наругу, приблизи- 
ти перемогу над нена
ситним ворогом. Ми на
ступали буквально по 
п’ятах -фашистів, які 
безславно тікали.

Наш полк і інші під
розділи двадцять сьо
мої армії скинули нім
ців разом з їх технікою 
і зброєю в кипучий

Дністр і 18 , березня 
1944 року оволоділи Мо
гил ів-Подільським.

Столиця нашої Бать
ківщини — Москва 20 
березня салютувала доб
лесним військам, які 
відзначилися у бойових 
операціях.

Того ж дня ввечері, 
тобто 20 березня, відгри
міли залпи салюту вій
ськам 1-го Українського 
фронту, які визволили 
Вінницю від фашистів.

У вирішальних боях 
за визволення Вінниці 
відзначилися війська ге
нерал - полковника Мос
каленка, генерал - лей
тенанта Шевердіна, ге
нерал - майора артиле
рії Лихачева, танкісти 
полковника Бєляєва, 
льотчики генерал - пол
ковника Красовського 
і генерал - майора Ка- 
маніна. Серед визволи
телів був і прославле
ний нині льотчик - кос
монавт двічі Герой Ра 
дянського Союзу Г. Т. 
Береговий, почесний 
громадянин нашого міс
та.

Вінничани погпраау 
гордяться тим, що 118 
Героїв Радянського Со
юзу дала вінницька зем
ля. З Вінниччиною зв'я
зані сторінки біографій 
прославлених полковод
ців двічі Героїв Радян
ського Союзу Р. Я. Ма- 
линовського і І. Д. 
Черняховського.

Д. ЮДІН, 
співробітник інсти
туту, учасник визво
лення Вінниччини, 
підполковник запасу.

- А *' V  ‘ •' •'''V ::
Пам’ятник односельча

нам, які загинули під час 
Великої Вітчизняної війни, 
в селі Дружелюбівці, Ка- 
линівського району.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



факультетах, в акадєм- 
групах розгорнулось ді
йове соціалістичне зма
гання за підвищення ус
пішності і якості знань, 
посилення військово-пат
ріотичного виховання се
ред студентської молоді.

гатили знання студентів 
з історії визвольного ру
ху на Вінниччині, а й 
дали можливість нашим 
вихованцям прилучитися 
до величного подвигу 
радянського народу, вне
сти і свій внесок в роз
квіт рідної Вітчизни.

ЬОГОДНІ на відкри 
тих партійних збо 

рах комуністи радіотех
нічного факультету об
говорюватимуть матеріа
ли позачергового лют
невого (1984 року) Пле
нуму ЦК КПРС, намі
тять конкретні завдання

В. Клочко.
МЛ ИНУЛОЇ середи від- 
* * булись чергові за
няття загальноінститут
ських постійно діючих 
семінарів: психолого-пе- 
дагогічного та з основ 
програмування і засто
сування електронно-об-

Того ж дня проведено 
чергове заняття в школі 
атеїстичних знань.

3 16 ПО 18 березня
в актовому залі інсти- 

ту проводився огляд-кон- 
курс колективів худож
ньої самодіяльності Ле-

ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
Г  РОМАДСЬКІСТЬ їн-
■ ституту широко від- 

I значила 40-річчя визво
лення м. Вінниці і обла-. 
сті від німецько-фашист- 

I ських загарбників.
В ході підготовки до 

1 цієї знаменної дати на

Зустрічі з ветеранами 
Великої Вітчизняної вій
ни, Радянської Армії і 
Військово - Морського 
Флоту, уроки мужності, 
тематичні вечори, комсо
мольські суботники і не
дільники не тільки зба-

20 березня з нагоди 
40-річчя визволення на
шого краю від фашист
ського поневолення від
булись урочисті збори 
викладачів, співробітни
ків і студентів.

Вечір закінчився свят
ковим концертом.

по реалізації його рішень* 
основних положень і ви
сновків в промові на 
Пленумі Генерального 
секретаря ЦК КПРС тов. 
К. У. Черненка.

З доповіддю на збо
рах виступить секретар 
партбюро факультету

вчислювальних машин 
учбовому процесі.

З  лекціями на семіна
рах виступили товариші 
Маргасін і Данилюк.

1 0  БЕРЕЗНЯ в парт
ій  комі інституту відбу
лось чергове засідання ра 
ди наукового атеїзму.

пінського району м. Він
ниці, присвячений 40-річ- 
чю звільнення нашого 
краю від німецько-фаши
стських загарбників.

Колектив аматорів 
сцени нашого інституту 
зайняв перше місце.

МІНІСТЕРСТВО ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ
СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ, ВИЩОЇ ш к о л и  І 
НАУКОВИХ УСТАНОВ

ПОСТАНОВА

№ 6/26 від 9 лютого 1984 року
ЗА ДОСЯГНЕННЯ ВИСОКИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

У ВСЕСОЮЗНОМУ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ ЗМА
ГАННІ ЗА ВИКОНАННЯ І ПЕРЕВИКОНАННЯ 
ЗАВДАНЬ І ВЕЛИКУ РОБОТУ ПО ПІДГОТОВ
ЦІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПЕЦІАЛІС
ТІВ, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІДЕЙНО- 
ВИХОВНОЇ, УЧБОВО-МЕТОДИЧНОЇ І НАУКО
ВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

НАГОРОДИТИ ПОЧЕСНОЮ ГРАМОТОЮ 
МІНІСТЕРСТВА ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІ- 
АЛЬНОЇ ОСВІТИ СРСР І ЦЕНТРАЛЬНОГО КО
МІТЕТУ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІ
ТИ, ВИЩОЇ ШКОЛИ І НАУКОВИХ УСТАНОВ 
З ВРУЧЕННЯМ ТРЕТЬОЇ ГРОШОВОЇ ПРЕМІЇ 
КОЛЕКТИВ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНО
ГО ІНСТИТУТУ.

Міністр вищої і середньої спеціальної освіти СРСР 
В. П. ЄЛЮТІН.

Голова ЦК профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ Т. П. ЯНУШКОВСЬКА,

З 26 по ЗО БЕРЕЗНЯ НА БАЗІ ВІННИЦЬКОГО 

ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ ПРОХОДИТИМЕ 

ОБЛАСНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА 60-РІЧЧЮ ПРИС

ВОЄННЯ КОМСОМОЛУ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА

ІЛЛІЧА ЛЕНІНА. В ї ї  РОБОТІ БРАТИМУТЬ 

УЧАСТЬ ЧЛЕНИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВО- 

ТЕХНІЧНИХ ТОВАРИСТВ ВИЩИХ ТА СЕРЕД

НІХ СПЕЦІАЛЬНИХ УЧБОВИХ ЗАКЛАДІВ ВІН

НИЧЧИНИ.

Робота в лабораторі
ях і конструкторських 
бюро в позауроч ний  
час, виста в к и н а у 
кової творчості, органі
зація і проведення ог- 
лядів-конкурсів, науково- 
технічних конференцій 
стали невідємною час 
твною навчального про
цесу. ' ^

Кожен вихованець на
шого інституту має мо
жливість сповна розкри
ти свої творчі можливо
сті, проявити ініціативу, 
активно сприяти даль
шому розвитку науково- 
технічного прогресу, ста
ти не тільки класним 
спеціалістом чи керівни
ком виробництва, а й 
науковцем.

Фото Р. Кутькова.

Однак потрібно сказати, 
що в роботі ДНД інституту 
мають місце серйозні недо
ліки і прорахунки. Переду
сім це стосується нерегуляр
них виходів на чергування. 

в Практично жоден факуль
тет не домігся стопроцент
ної явки члені ДНД на 
чергування. Найбільшу кі
лькість зривів допустили в 
минулому році, на факуль
тетах автоматики і обчис
лювальної техніки та радіо
технічному.

Не краще обстоїть справа 
г в нинішньому році. Прик
ро, що на чергування у 
визначені дні часто не з’я 
вляються старші груп з 
числа викладачів. Такі фак 
ти мали місце, наприклад, 
на інженерно-будівельному 
факультеті. Крім того, ча
стина дружинників зали
шає чергування, не відмі
чає в журналі, коли закін
чує його.

Варто сказати й про те, 
що останнім часом 
знизилась ефективність по
переджень правопорушень.

Негативно впливає на ді
яльність народної дружини

ЦИФРИ І ФАКТИ
У нашому інституті 

кожен студент прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості.

За підсумками всесою
зного і республікансько
го конкурсів на кращу 
студентську наукову ро
боту з технічних і суспі
льних наук двадцять 
п’ять робіт наших вихо
ванців відзначено меда
лями, дипломами та По
чесними грамотами Мін- 
вузів СРСР і УРСР, ЦК 
ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ і 
Центрального правлін
ня науково - технічного

товариства.
В інституті на 30-ти 

кафедрах діє 120 науко
вих гуртків, в яких на
лічується 1348 юнаків та 
дівчат.

У Вінницькому полі
технічному створені і ді
ють два факультетських 
студентських конструк
торських бюро (СКБ) і 
5 СКБ на кафедрах^ 
інституту.

Матеріали про органі
зацію науково-дослідної 
роботи серед студентів 
ВПІ вміщено на другій 
сторінці.

У парткомі інституту

Більше уваги охоронцям правопорядку
Добровільна народна дружина інституту 

прагне забезпечити зразковий порядок у місті, 
виховувати трудящих у дусі дотримання зако
нів і поваги правил соціалістичного співжиття. Бі
льше 1200 чоловік бере участь в роботі ДНД. У 
відповідності з планами районного штабу, рай
виконкому студенти і викладачі чергують по

і те, що адміністрація і гро- кий і партійний прошарок 
мадські організації інже- серед членів ДНД. Не ста- 
нерно-будівельного^ факуль- ли членами добровільної 
тету, ФАОТу, і ОКТБ «Мо- народної дружини керівни- 
дуль» не проявляють справ- ки підрозділів, кафедр і фа- 
жньої турботи про зростай- культетів. 
ня рядів ДНД, поліпшення Що стосується самих 
їх якісного складу. У цих штабів ДНД, то вони теж 
навчальних і виробничих ще не стали по-сгіравжньо- 
підрозділах члени ДНД му бойовими. Приміром, у 
складають не більше чвер- штабі інституту з трьох чо-
ті загальної кількості сту
дентів і співробітників.

На інженерно-будівельно 
му

ловік активно працює лише 
командир І. Антонік.

В той же час начальник
факультеті, наприклад, шта^У тов* Мусаєв замість 

серед дружинників нема ви- постійного планування, кон- 
. . . . тролю і допомоги ДНД фа-

кладачів і співробітників, на КуЛЬТЄТів у підготовці і про-
енергетичному факультеті веденні чергувань, а також 
вони складають лише 1,2 ведення документації, ви- 
процента, на радіотехнічно- конує лише-окремі доручен- 
му — 8,8 процента, Низь= ня командира. Член штабу

місту, попереджують правопорушення. Керівництво 
ДНД здійснюють ректорат, партійні і комсо
мольські організації. На засіданнях партійних, 
комсомольських і профспілкових бюро постійно 
заслуховуються питання про роботу дружин. Від
повідальним за роботу ДНД є проректор О. І. 
Тарануха, який надає певну допомогу штабові 
у вирішенні організаційних питань.

Л. Касьян з другої полови- ставники адміністрації, гро
ші минулого року фактично мадських організацій. Прий- 
не працює в штабі. няті рішення зводяться в

Що ж стосується факу- основному до підготовки 
льтетських штабів, то тут справок, доповідних, вказі- 
теж не все гаразд — у їх вок тощо, 
складі мало комуністів, ви- В прийнятій постанові 
кладачів. Тут не організо- парткому відзначається, що 
вано навчання членів шта- недоліки і упущення в ро- 
бів, планами роботи перед- боті добровільних народних 
бачаються лише заходи по дружин інституту стали 
організації чергувань, а на можливими в результаті по- 
енергетичному, інженерно- слаблення персональної від- 
будівельному та радіотехні- повідальності комуністів 
чному факультетах немає І. П. Антоніка та О. І. Та- 
навіть і таких планів. Нере- ранухи за доручену їм ді- 
гулярно проводяться і засі- лянку роботи, застарілих 
дання штабів. стилю і методів керівницт-

Засідання штабу ДНД ін- ва, низької вимогливості до 
ституту хоча і проводяться начальників штабів ДНД 
щомісяця, однак в їх ро~ учбових і виробничих під- 
боті не беруть участі пред- розділів.

ї.і \ л т

Партком інституту попе- . 
редив комуністів І. П. Ан-1 
тоніка та О. І. Тарануху і 
зобов’язав їх розробити кон
кретні заходи по поліпшен
ню роботи охоронців пра
вопорядку, укомплектувати 
штаби ДНД досвідченими 
людьми, залучаючи до цієї 
роботи викладачів і співро
бітників, поліпшити ідейно- 
виховну роботу серед чле
нів ДНД, чітко визначити 
обов’язки кожного з них, 
забезпечити оперативн и й | 
зв’язок з партійними і гро
мадськими організаціями, 
адміністрацією.
Постійно контролюв а т и 
організацію і якість чергу-1 
вань на опорних пунктах, 
маршрутах, результати пе
ревірок узагальнювати, опе- І 
ративно вживати рішучих і 
заходів для усунення вияв-| 
лених недоліків.

Партком зобов’язав штаб і 
ДНД інституту, партійні 
бюро факультетів і підроз
ділів, комітет комсомолу І 
забезпечити широку глас- { 
ність роботи народних дру
жин інституту, постійно дба-1 
ти про моральне і матері
альне заохочення кращих | 

охоронців правопорядку.



2 стор. Г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»» і я і 23 березня 1984 року.
г а м і

XXVI з’їзд КПРС, червневий (1983 р.) 
Пленум ЦК КПРС поставили перед 
вищою школою нові завдання у справі 
підготовки висококваліфікованих спеці
алістів та підвищення ефективності ви
користання наукового потенціалу. Зна
чимість цих завдань в ході будівництва 
комуністичного суспільства і розвитку 
науково-технічного прогресу зростає з 
кожним днем.

Вся наша дійсність, радянський спосіб 
життя, батьківська турбота партії про

вищу школу, робота професорсько-вик
ладацьких колективів, партійних, комсо
мольських і інших громадських організа
цій дає можливість посилати в самості
йне життя із стін вузів всебічно підго
товлених, ідейно- загартованих та мора
льно стійких спеціалістів.

Одним з найбільш ефективних засобів 
підготовки спеціалістів, здатних творчо 
вирішувати науково-технічні завдання, 
є залучення студентів до науково-дос
лідної роботи.

У нашому інституті, 
як і в усіх вищих учбо
вих закладах країни, 
створена і діє стабіль
на система науково-дос
лідної роботи сту- 
д е н т і в (НДРС). 
Кожен ,студент прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості.

В даний час НДРС в 
нашОхМу інституті вступи
ла в новий етап свого 
розвитку — комплексну 
систему, яка охоплює 
весь період навчання 
студентів. Розроблені і 
впроваджуються в мас
штабі вузу і на профілю
ючих кафедрах комплек
сні плани організації 
НДРС на весь період 
навчання. Ці плани відо
бражають специфіку про
ведення студентських на
уково-дослідних робіт 
диференційовано по ко
жному курсу для кожної 
спеціальності і врахову
ють всі заходи, що про
водяться суспільними, 
загальнонауковими і за- 
гальнотехнічними кафе
драми.

В минулому році в на
шому інституті до нау
ково-дослідних робіт бу
ли залучені практично 
всі студенти стаціонару. 
Дальшого розвитку на
були конкурси на кращу 
студентську наукову ро
боту, олімпіади «Студент 
і науково-технічний про
грес», виставки технічної 
творчості, студентські на* 
уково-технічні конферен- 
ції.

За підсумками всесо
юзного і республікансь
кого конкурсів на кра
щу студентську науко- 
ву роботу з технічних і 
суспільних наук 25 побіт 
вихованців ВПІ відзна
чено медалями, дипло
мами, Почесними грамо
тами Мінвузів СРСР і
УРСР, ц к  влксм, цк
ЛКСМУ та Централь
ного правління науково- 
технічного товариства. 
Медалями «За кращу 
студентську роботу» Ака
демії наук УРСР і дип
ломами першого ступе
ня нагороджено студен
тів Павловського і Щер
баня (кафедра металорі
зальних верстатів) —на
укові керівники: доцент 
Іскович-Лотоцький, мо
лодший науковий співро
бітник Вірник.

За підсумками облас
ного туру X всесоюзно
го конкурсу студентсь
ких робіт з суспільних 
наук, історії ВЛКСМ і 
міжнародного молодіж
ного руху, присвяченого 
65-річчю Великого Жов
тня і 60-річчю утворення 
СРСР, 15 кращих робіт 
наших вихованців наго
роджено дипломами і 
направлено на республі
канський тур цього кон 
курсу.

На республіканський 
огляд-конкурс направле
но також 31 дипломний

проект з усіх спеціаль
ностей.

На республіканському 
.турі всесоюзної олімпіа
ди «Студент і науково- 
технічний прогрес» сту
денти ВПІ здобули чоти
ри призових місць. Е. 
Яворський і М.) Саля- 
мон, зокрема, розподі
лили між собою перше і 
друге місця з електро
енергетики, О. Барський 
вийшов на друге місце з* 
технології будівельного' 
виробництва, у В. Лазе- 
бного третє місце з ра
діотехніки.

Разом з викладачами 
студенти беруть актив
ну участь у виготовлен
ні експонатів. Торік, на
приклад, з кафедр авто
матики і вимірювальної 
техніки, обчислювальної 
техніки, теоретичних ос
нов радіотехніки на 
ВДНГ СРСР і УРСР бу
ло представлено п’ять 
таких експонатів. На ви-' 
ставку «Виконання Про
довольчої програми Пів- 
деннозахідним регіоном 
України» — три експо
нати; на виставку при 
проведенні всесоюзного 
симпозіуму «Оптимізація 
складних систем» — 8 ек
спонатів; на обласну ви
ставку «.Науково-техніч
на творчість молодих» 
п’ять експонатів.

Всього в минулому ро
ці студентами інституту 
одержано 43 нагороди за 
підсумками всесоюзних і 
республіканських кон
курсів, або на 16 біль
ше, ніж у 1982 році.

Торік з 869 диплом
них проектів, які захисти
ли студенти стаціонару, 
601 визнано реальним,а 
392 рекомендовані дер
жавною екзаменаційною 
комісією до впроваджен
ня.

Торік в інституті впер
ше проведено захист мі- 
жфакультетського про
екту для будівництва 
спортивного комплексу 
нашого інституту. В йо
го розробці взяли участь 
студенти інженерно-буді
вельного, енергетичного 
і вечірнього факультетів, 
а також сту д е н т и 
ФАОТу. В минулому ро
ці 1395 студентів залу
чалось до виконання гос- 
пдоговірних тем, а 1292 
до виконання 15-ти держ- 
бюджетних тем.

Добре працюють сту
денти над виконанням 
держбюджетних тем на 
кафедрах електричних 
станцій, автоматики і ін
формаційно - обчислюва
льної техніки, автомати
зованих систем управ
ління, обчислювальної 
техніки, металорізальних 
верстатів.

В інституті на 30-ти 
кафедрах діє сто двад
цять наукових гуртків, в 
яких ‘налічується 1348 
студентів. За підсумками 
наукової роботи студен
ти виступають з доповід-

дями на конференціях 
факультетів і інституту

В нашому вузі створе
ні і діють два факуль
тетських студентських 
конструкторських бюро
і п’ять студентських кон
структорських бюро на 
кафедрах. На факульте
ті автоматики і обчислю
вальної техніки є студен- 
ський науково-дослідний 
загін «Алгоритм».

Наукове керівництво 
студентськими конструк
торськими бюро здійсню
ють професори В. Т. Ма- 
ліков, О. П. Стахов, 
М. В. Коваленко, В. С. 
Осадчук, доценти това
риші Гейвадов, Коміса- 
ренко, Міц, Хаімзон, На- 
заров, Сергієнко та мо
лодший науковий співро
бітник Гивчук.

Хоча в цілому показ
ники з науково-дослідної 
роботи студентів значно 
зросли в минулому році, 
у нас ще є Невикориста
ні резерви.

На жаль, ще низьким 
залишається рівень уча
сті студентів в публіка
ціях наукових робіт, ма
ло подається заявок на 
передбачені ̂ винаходи і» 
раціоналізаторські про
позиції, експонатів на 
наукові виставки з учас
тю викладачів. А ці по
казники якраз і характе
ризують рівень підготов
ки майбутніх вчених, 
викладачів, конструкто
рів, керівників виробни
цтва.

Важливою формою ор
ганізації НДРС є участь 
наших вихованців в ро
боті над госпдоговірни- 
ми і держбюджетними те
мами. Для нас повинно 
стати правилом, щоб в 
розробці кожної з них 
постійно брала участь 
група студентів з 8—10 
чоловік третіх, Четвертих
і п’ятих курсів. Це під
вищить стабільність, по
слідовність і чіткість в 
організації такої роботи.

Ще мало студентів на
шого інституту залучає
ться до роботи в проб
лемних і галузевих лабо
раторіях^ обчислювали-* * 1 
йому центрі, в СКТБ 
«Модуль». Необхідно до
могтися, щоб і тут, як 
на кафедрах, в розробці 
кожної теми постійну 
участь брали студенти, 
а кожен викладач, нау
ковий співробітник, дос
відчений інженер чи 
аспірант став керівником 
і наставником хоча б од
ного —двох студентів. 
Тільки такий підхід до 
організації НДРС забез
печить успішне вирішен
ня цих завдань.

ї. КУЗЬМІН, 
ректор інституту, го
лова ради по НДРС 
Вінницького вузівсь
кого центру.

Переможців
визначено
За підсумками вузів

ського огляду-конкурсу 
на кращий факультет по 
організації науково-дос
лідної роботисеред сту
дентів переможцями виз
нано:

Серед факультетів:
Перше місце — факу

льтет автоматики і об
числювальної техніки;

Друге місце — енер
гетичний факультет;

Третє місце — маши
нобудівний факультет.

Серед ^профілюючих 
кафедр:

Перше місце — кафед
ра обчислювальної тех
ніки;

Друге місце — кафед
ра автоматики і інфор
маційно - вимірювальної 
техніки;

Третє місце — кафед
ра технології і автомати
зації машинобудування.
Серед загальнонаукових 

кафедр:
Перше місце — кафед

ра енергетики;
Друге місце — кафед

ра електронних прила
дів;

Третє місце — кафед
ра вищої математики.
Серед кафедр суспільних 

наук:
Перше місце — кафед

ра політекономії;
Друге місце — кафед 

ра історії КПРС;
Третє місце — кафед

ра марксистсько-ленінсь
кої філософії.

Науково-дослідна робо
та за індивідуальним пла
ном є складовою частиною 
курсових проектів. Вона 
може послужити також 
і темою дипломного про
екту.

Тільки в минулому році 
близько чотирьохсот дип
ломних проектів, які за
хистили випускники нашо
го вузу, рекомендовані 
державною екзаменаційною 
комісією до впровадження. 
В числі найбільш ефек
тивних і реальних є дип
ломні роботи студентів В, 
Добіжука, Г. Лебідя, Ю. 
Притика, В. Волинця, А. 
Павловського, А. Кравчу
ка, С. Гаснікова, А. Ма
зура, В. Горопашного і 
Н. Горопаш н о ї, І. 
Пєвнєва, В. Варчука, А. 
Черкасова, С. Безпалова та 
багатьох інших.

Наукові розробки на
ших студентів знаходять 
широке впровадження на 
багатьох підприємствах об

ласті, Києва, Дніпропетров
ська, Івано-Франківська, 
Душанбе та інших міст 
країни.

За участь у виставці 
«Науково-технічна твор
чість молодих», яка про
ходила в 1982 році в Мос
кві, студенти нашого ін
ституту С. Юдін, В Гель і 
Г. Лисенко були нагород
жені почесними знаками 
«Лауреат НТТМ» і дип
ломами «Лаурет Всесо
юзного огляду науково- 
технічної творчості мо
лоді».

Торік же студенти ВПІ 
одержали 43 нагороди за 
підсумками всесоюзного і 
республіканського кон
курсів, або на 16 наго
род більше, ніж у 1982 ро
ці.

На знімку: робота за 
індивідуальним планом. 
Текст і фото студента 5- 
го курсу енергетичного 
факультету Олександра 
Суворова.

К Л У Б  О Б Ь Ц Е Н Я Е Т

я

- [

Клуб любителей русского 
язика, об'ьединяющий сту- 
дентов-иностранцев сущест- 
вует лишь второй год. Но а 
за зтот сравнительно небо- 
льшой период его участника- 
ми проведена значительная 
работа.

Клуб об'ьединяет тех сту- 
дентов, которие хотят глуб- 
же изучить русский язик, 
праобщится к культ у ре ве
ликого русского народ а, по- 
знакомиться с богатством 
многонациональной литера- 
тури народов СССР, рас- 
крить свои творческие и ин- 
дивидуальние способности,

Девизом клуба стали 
слова В. Маяковскгоо: «Я 
русский би виучил только 
за то, что им разговаривал 
Ленин».

Клуб организовивает и 
проводит конкурси чтецов, 
конкурси на лучшее испол- 
нение русской и советской

песни, диспути и встречи 
с интересними людьми: ве
теранами Великой Отечест- 
вемноіїфойни передовикам а 
и новаторами производства, 
комсомольцами и пионерами 
городи Винници. Традици- 
онньїми стали для нас рус- 
ские народние игри, зна
йомство с русским фолькло
ром.

Женщини планети в бо- 
рьбе за мир — такова тема 
очередного заседания клу
ба, которое состоялось 5 
марта в кафе «Прометей» 
третьего общежития инсти- 
тута.

Активними у частниками
зтого мероприятия били 
студенти из Куби (группи
1 АТ-83; З АТ-83), из Аф- 
ганистана (группи З РТ-82;
2 РТ-83), Вьетнама, Сенега- 
ла и других стран.

В тот вечер звучали сти
ха и песни на русском язи-

ке о женщине, матери, лю- 
бимой. Исполняли их студен
ти - иностранци.

Тепло вст регалії зрители 
кубинских сту дентов, ко
торие исполнили песню «В 
лесу прифронтовом». Вселі 
поправилась песня «Кахов
ка» в исполнении афгансь
ких студентдв. Бурними ап

лодисментами наградили зри
тели зала перуанского сту
дента Карлоса за исполне- 
ние песни «А я в Россию 
домой хочу».

Морад МАЧЕН (НДРА) 
президент клуба. 

На знімку: викладач ка
федри російської мови 
Е. А. П ЄХАН.

Фото Р. Кутькова.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



ЬОГОДНІ завершує
• роботу обласна сту

дентська науково-техніч
на конференція, присвя
чена 60-річчю присвоєн
ня комсомолу імені Во
лодимира Ілліча Леніна. 
В її роботі беруть участь 
ведучі, вчені, науковці та 
члени студентських нау
кових товариств вищих 
і середніх спеціальних 
учбових установ.
Туї ИНУЛОГО вівторка 

відбулись урочисті 
збори викладачів, спів
робітників і студентів з 
нагоди- вручення інсти
туту Почесної грамоти 
Мінвузу СРСР і Центра
льного Комітету профспі
лки. працівників освіти, 
вищої школи і наукових 
установ.

Цієї високої нагороди 
колектив удостоєний за 
досягнення високих ре
зультатів у Всесоюзному 
соціалістичному змаган
ні за виконання і переви
конання завдань і велику 
роботу по підготовці ви- 

• сококваліфікованих спе
ціалістів, підвищення 
ефективності ідейно-ви
ховної, учбово-методич
ної і науково-дослідної 
роботи,

□  1  чергових партій- 
* ■ них зборах комуніс
ти машинобудівного фа
культету обговорили під
сумки роботи позачерго
вого лютневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і на
мітили завдання, що ви
пливають з промови на 
Пленумі Генерального 
секретаря ЦК КПРС то
вариша К. У. Черненка,

На зборах було зас
лухано також звіт про 
роботу комісії з профі
лактики правопорушень.

Л  КВІТНЯ відбудуть-
* ся загальноінститут

ські партійні збори, на 
яких обговорюватимуть
ся підсумки роботи по
зачергового лютневого 
(1984 року) Пленуму 
ЦК КПРС, завдання 
комуністів інституту, що 
випливають з його рі
шень, висновків і наста
нов, викладених у про
мові на Пленумі Генера
льного секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. 
Черненка.

О О  БЕРЕЗНЯ на від- 
критих партійних 

зборах факультету авто
матики і обчислюваль
ної техніки комуністи об
говорили завдання пар
тійної і комсомольської 
організацій по поліпшен
ню виховної роботи в 
гуртожитку.

МИНУЛОГО тижня 
відбулись чергові занят
тя в школах молодого 
лектора та командирів і 
комісарів студентських 
будівельних загонів.

Для майбутніх бійців

студентських будівель
них загонів відкрито шко
лу професійної майстер
ності, в якій юнаки та 
дівчата матимуть змогу 
в порівняно короткий 
строк оволодіти осно- 

-вами найважливіших бу
дівельних професій.

Заняття в школі про
фесійної майстерності 
проводяться кожного по
неділка і п’ятниці в кор
пусі інженерно-будівель
ного факультету.
О  РИ КОМІТЕТІ ком-
■“  сомолу інституту 

формується будівельний 
загін з числа молодих 
викладачів і аспірантів, 
які мають двомісячну 
відпустку. Загін працю
ватиме на спорудженні 
одного з народногоспо-

і
І . . .  ^
І ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ

дарських об’єктів нашої 
області.

БЕРЕЗНЯ відбу
лось чергове заняття 

народних дозорців інсти
туту.

1£АФЕДРА обчислю- 
вальної техніки щи

ро вітає Наума Миха
йловича Паніча з успіш
ним захистом кандидат
ської дисертації.

|  НСТИТУТСЬКИИ 
спортивно - оздоров

чий табір «Супутник» 
запрошує на відпочинок 
у 1984 році студентів, 
викладачів і співробіт
ників.

Перша зміна тривати
ме з 4 по 18 липня.

Друга з 18 липня по 
1 серпня (для виклада
чів і співробітників).

Третя з першого по 
п’ятнадцяте серпня.

Четверта з 15 по 29 
серпня.

Повна вартість путів
ки 32 карбованці. Піль
гова для студентів — 16 
карбованців. Заявки при
ймає інструктор спорт
клубу Ю. Алєксєєз.

Г* ТУДЕНТ інженєрно- 
^  будівельного факу

льтету Заза Мірабішві- 
лі став призером чемпіо
нату СРСР по боротьбі 
з дзю-до серед ючкщів.

На республіканському 
чемпіонаті Укрради по 
боротьбі з дзю-до, який 
проходив в м. Полтаві, 
борці нашого інституту 
зайняли третє місце.

Тренув команду наших 
вихованців тренер П. Т. 
Забедін.

д°г - А ч і в
О УВАГИ виклада

ч ів  і студентів! У 
Будинку техніки НТТ 
вперше в області демон
струється виставка «Шля
хи зниження рівня шу
му в містах, і на про
мислових підприємствах 
Української РСР», на 
якій широко представле
ні ефективні засоби за
хисту від шуму і вібра
ції на виробництві і в 
жилій зоні: малошумне 
обладнання і різноманіт
ні глушники, віброгас
ники, звукопоглинаючі 
матеріали і споруди з 
них, індивідуальні і ко
лективні засоби захисту 
від шуму. Виставка пра
цює щодня, крім неділі, 
з 10 до 19‘ годин.

ЦІННА ІНІЦІАТИВА

и м и р н е
Минуло сорок років, а битва за Вінницю і область 

живе в пам’яті людей як одна із славних сторінок 
героїчного літопису Радянської Армії. Недавно Він
ниця виборола першість у Всесоюзному соціалістич
ному змаганні і нагороджена перехідним Червоним 
прапором ЦК КПРС, Ради Міністрів СРСР, ВЦРПС 
і ЦК ВЛКЄМ. Пов’язуючи героїчне минуле з сучас
ними трудовими здобутками, будучи щасливими сьо
годнішнім життям, яке проходить під мирним чистим 
небом, ми разом з тим не забуваємо, що планеті за
грожує небезпека з боку імперіалістичних кіл, особ
ливо США.

Нас, викладачів, охопили великі почуття після про
мови Генерального секретаря ЦК КПРС товариша 
К. У. Черненка перед виборцями Куйбишевського 
виборчого округу Москви. Ми безмежно горді за на
шу партію, глибоко вдячні за турботу про підроста
юче покоління, про потреби школи.

У промові чітко і ясно викладено величну програ
му дальшого творення, порушено проблеми, на роз
в’язанні яких необхідно сконцентрувати енергію ра
дянських людей. Йшлося і про реформу школи Бєз- 
думнівно, вона сприятиме дальшому прогресу народ
ної освіти, мобілізації вчителів, усієї громадськості 
на поліпшення роботи по комуністичному вихованню 
молоді. .. .
. Чудові умови для навчання створені у нашій піко- 

>лі. Та ми розуміємо, що для докорінного поліпшен
ня навчального і виховного процесу належить ще ба
гато зробити. Це дасть можливість у вищих учбових 
закладах готувати спеціалістів, які приноситимуть 
ше більшу користь Вітчизні.

Все наше сьогодення ми пов’язуємо із зміцненням 
миру на планеті, з запобіганням загрози термоядер
ної катастрофи.

Одна з форм участі у боротьбі за мир — внесення 
грошових внесків у Фонд миру.

Викладачі і співробітники нашого інституту, як і 
всі радянські люди, прагнуть жити і працювати під 
мирним небом. Вони докладають максимум зусиль 
для зміцнення оборонної могутності нашої країни. 
У ці весняні дні, коли боротьба за мир і безпеку 
набуває все ширшого розмаху, викладачі і співробіт
ники інженерно-будівельного факультету, зокрема, 
перерахували у Фонд миру свою одноденну заробіт
ну плану. Активну роль у цій благородній акції віді
грали профорги кафедр Л. Касьян, А. Качелаба, І. 
Волісов та інші.

А ось ще один приклад: молодший науковий спів
робітник кафедри АСУ Анатолій Олександрович Ста- 
шенко одержав премію за розробку та впровадження 
нової техніки і вирішив перерахувати всі гроші у 
Фонд миру.

В. ПОПОВ,
голова профбюро інженерно-будівельного факу
льтету.

Ініціатива москвичів про 
проведення комуністично
го суботника на честь 
114-ї річниці з дня народ
ження Володимира Ілліча 
Леніна гаряче підтримана 
студентами, викладачами і 
співробітниками * нашого 
інституту. Зокрема, колек
тив нашого радіотехнічного
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факультету 
об'єкти, які він

визначив,
впорядкує

до знаменної дати. Для нас, 
студентів, комуністичний 
суботник розпочався ще 
26 березня. Щодня по 
кілька академгруп вихо
дять на впорядкування лі
сопарку, вулиць мікрора

йону Вишенька, території 
гаражу, складів котельні, 
гуртожитку № 5. На тру
довій вахті кожна академ- 
група відпрацює по сім 
годин. Готуючись гідно 
відзначити свято у робо

чій спецівці, ми дбаємо і 
про те, щоб поповнювати 
запас своїх знань, ус
пішно завершити навчаль
ний рік.

А. КИРИЛЮК, 
студент.

КРАСИТЬ МІСЦЕ ЛЮДИНА
П’ятикурсники вже 

сьогодні можуть гово
рити: «Прощай, інсти
тут!» Здобули вони та
ке право, пройшовши 
школу спеціаліста у 
стінах Вінницького по
літехнічного. Право 
бути інженером дав 
кожному з випускників 
саме політехнічний Він
ницький. І коли сього 
дні ми згадуємо в ідо 
ме прислів’я, зміст 
якого полягає в тому, 
що не місце красить 
людину, а вона, лю
дина, красить його, то 
передусім думаємо про 
те, що не вибір місця, а 
сам спеціаліст,справжній, 
визначає суть місця, яке 
прагне зробити відомим, 
звернути увагу на

нього, колись непомітну, 
тепер — загальновідому.

ТурбІвський машино
будівний завод, що в 
Липовецькому районі 
нашої області, — під
приємство, котре ви
пускає машини для 
комунального господар
ства країни. Його про
дукцію знають у Моск 
ві, Ленінграді, Києві, 
республіках Середньої 
Азії, Прибалтики, на 
Далекому Сході і на 
Камчатці.

З початку цього ро
ку колектив заводу по
чав виготовляти модер
нізовану машину по 
перевезенню побутових 
відходів на шасі КаМАЗ.

Над впровадженням 
раціоналізаторських про
позицій працювали гру

пи головного технолога 
та головного конструк 
тора.

Активну участь у 
створенні нової ма
шини взяли випускники 
машинобудівного фа
культету нашого ін
ституту інженери-кон 
структори Володимир 
Березюк, Віктор Кала- 
щук, Микола Берчук, 
Владислав Мельничук, 
інженер-технолог скла
дального цеху Лідія 
Цимбал.

Нова машина має 
привабливий вигляд, 
містка, зручна в ма
невруванні, економна в 
експлуатації.

І. ЯЦИНА. 
заступник декана 
машинобудівного фа
культету.

А СЕСІЯ 
НЕЗАБАРОМ

Вже недалеко той день, 
коли у студентів начне
ться гаряча і відповіда
льна пора — літня екза
менаційна сесія. Вона, 
як мідомо, вінчатиме 
весь навчальний рік.

У нас, в інституті, ре
гулярно двічі на семестр 
проводиться контроль 
самостійної роботи сту
дентів стаціонару. Кож
ному з них, виставляєть
ся оцінка за те. як він 
засвоїв пройдений ним 
учбовий матеріал.

Контроль цей дає мо
жливість визначити сла
бкі місця у вивченні ті
єї чи іншої теми або роз
ділу навчальної програ
ми, сприяє підвищенню 
якості знань, успішній 
підготовці до екзаменів.

Кінцеві підсумки між
сесійного контролю поки 
що не підбиті, але пер
ша атестація вже пока
зала, що поряд з загаль
ними успіхами є й недо
ліки. Окремі студенти, 
особливо з числа першо
курсників мають по од
ній—дві заборгованості. 
І якщо їх не ліквідувати 
протягом цих трьох мі
сяців, що залишилися 
до початку сесії, навер
стати упущене вже не 
буде можливості, Успіш
но підготуватися до екза
менів можна завдяки ін
дивідуальній роботі в 

конструкторських бюро, 
лабораторіях, так як ось 
ці юнаки Сергій Моска- 
люн та Олександр Алєк- 
сєєв з групи 2 ТМ-82.

М. СИНЕЛЬНИК, 
начальник учбового 
відділу інституту.

Фото Р. Кутькова.
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ПРЕДСТАВЛЕНІ ДО НАГОРОДИ
23 грудня 1983 року 

в нашій газеті було 
надруковано замітку 
«Біди не сталося», в 
якій розповідалося про 
пригоду на річці Пів
денний Буг. Того субот
нього дня молодший 
науковий співробітник 
кафедри технології і 
автоматизації машино
будування Олександр 
Олександрович Гумен-

чук був біля мосту, що 
пролягає через річку у 
напрямку залізничного 
вокзалу. Він побачив на 
льоду двох людей, які 
провалилися у крижану 
воду і поспішив на 
допомогу. Життя двох 
потерпілих було врято
вано.

Вінницькі веслуваль- 
ники проводили своє
чергове тренування на

водній станції облас
ної ради ДСТ «Аван
гард». Чимало зібра
лось на Південному Бу
зі й любителів зимової 
риболовлі. В одному з 
небезпечних місць, де 
лід був особливо крих
кий і тонкий, клювало 
найкраще. Саме звідти 
спортсмени й почули 
крики людей, які тону
ли.

Не вагаючись, кину
лись їх рятувати май
стри спорту, тренер 
Ю. і. Богуславський, йо
го брат — слюсар кон
дитерської фабрики В. і. 
Богуславський та мо
лодший науковий співро
бітник Вінницького по
літехнічного інституту 
О. О. Гуменчук. З се
редини ріки доставили
вони двох потерпілих --
А. А . Вовка і В. В. Без
палька на берег, нада
ли їм першу медич
ну допомогу.

Невдовзі до Палацу 
спорту «Авангард»

під'їхали й лікарі. Гак 
завдяки сміливості май
стрів спорту було вря
товане життя двох 
вінничан.

За мужність і героїзм , 
еиявлєні під час вряту
вання потопаючих, бра
ти Богуславські та Гу
менчук представлені до 
урядової нагороди.

О. КУЗЬМІН, 
голова профкому 
викладачів і співро
бітників інституту.

ГУМАННА МІСІЯ
Приходити на допомогу 

людині надто благородно. 
Тим більше, коли мова
йде про здоров'я трудя
щих. Саме з гуманних ці
лей виходить наша меди
цина, поповнюючи запаси 
крові, які вкрай потрібні у 
лікарнях. Адже трапляю
ться надто складні ситуа
ції, коли конче необхід

не переливання крові хво
рим, щоб врятувати най
дорожче —  життя.

Зараз в інституті про
ходять донорські дні. Пер
шими здали кров юнаки та 
дівчата  ̂ Іуфшинобудіївна-* 

го факультету. Цю патріо
тичну справу належить 
провести всім

О. СУВОРОВ, студент.

у  НАШОМУ інстигу- 
*  ті вже стало тра

дицією проводити єдині 
дні наукового атеїзму.

Це одна з масових 
форм атеїстичної про
паганди. Вона відріз
няється від усіх інших 
тим, що дає можли
вість привертати увагу 
всіх студентів до ак
туальних проблем те
орії і практики атеїстич
ної роботи.

Успіх проведення днів 
атеїзму забезпечується 
чіткою організацією всіх 
запланованих заходів: 
добором висококваліфі
кованих лекторів, пос
тановкою таких проб
лем, які зацікавлюють 
студентську аудиторію.

Структура партійно
го керівництва атеїстич 
ною роботою через ра
ду наукового атеїзму 
дає можливість вирі
шувати поставлені зав
дання. До складу цієї 
ради входять відповіда
льні за атеїстичну ро
боту на факультетах і в

АТЕЇЗМУ -  СИЛУ НАСТУПАЛЬНУ
підрозділах.

Черговий єдиний день 
наукового атеї з м у 
дає можливість вирі 
шувати поставлені зав
дання. До складу цієї 
ради входять відпові
дальні за атеїстичну ро
боту на факультетах і 
в підрозділах.

Черговий єдиний день 
наукового атеїзму прой
шов у нас 16 березня 
цього року. В п’яти за
лах інституту і в бага
тьох аудиторіях йшла 
цікава розмова з най
більш актуальних проб
лем атеїстичної пропа
ганди. Гостями інститу
ту були співробітники 
Київського міжреспу
бліканського філіалу 
Московського інститу
ту наукового атеїзму 
Академії суспільних 
наук при ЦК КПРС,

доктор філософських на
ук, завідуючий секто
ром інституту П. Л 
Яроцький, старші нау 
(кові співробітники ін
ституту, кандидати фі
лософських наук В. В. 
Касьянчук і М. В. Фо- 
міченко. Вони виступа
ли перед студентами фа
культету автоматики і 
обчислювальної техні
ки, радіотехнічного та 
інженерно-будівельного.

Живу реакцію у 
студентів енергетично
го факультету виклика
ла лекція доцента Він
ницького педагогічно
го інституту А. П. Бі- 
лецького «Сучасність І 
релігія». А розповідь 
. лектор а В інницького
планетарію М. Ф. Бой
ка про «загадкові» не
бесні явища дала 
можливість слухачам'оз-

найомитися з науко
вим тлумаченням тих 
небесних явищ, які 
служителі культу і 
віруючі розцінюють як 
диво, створене богом.

Перед колективом 
СКТБ «Модуль» висту
пив доцент кафедри 
філософії нашого ін 
ституту В. Й. Шишилов.

Відрадно, що серед 
лекторів був і студент 
Б г̂о курсу нашого 
інституту І. Новіцький. 
Він виступав перед 
студентами свого ма
шинобудівного факуль
тету з лекцією «Іуда
їзм і сіонізм».

«Дню атеїзму» пере
дувало проведення кон
курсу на кращу атеїс
тичну газету, реферат, 
альбом, наочний по
сібник з наукового ате
їзму. Бібліотека інсти

туту організувала ряд 
тематичних книжкових 
виставок, активно про
пагувала нові книги з 
питань наукового ате 
їзму.

Р. СОКИРЯНСЬКА.

На знімках: (вгорі 
Йде чергове засідання 
ради наукового атеїз
му. Зліва направо: за
ступник секретаря парт- 
кому інституту О. Л. 
Лесько, голова ради 
Р. М. Сбкирянська та 
член ради І. Новіцький.

Справа внизу: лекцію 
читає доктор філософ
ських наук П. Л. Яро
цький, зліва — в залі 
засідань.

Фото студента 
І. КАРЛІЦЬКОГО.

Все лихо, як відо
мо, починається з чар
ки. Окремі молоді лю
ди та й старші віком 
полюбляють причасти
тися спиртним. І не з 
якоїсь там причини, 
скажімо, у дні торжеств 
підняти за друзів ке
лих шампанського чи 
покуштувати вина, а 
просто збираються, щоб 
випити. І ВИПИТИ гак, 
щоб втратити всякий 
здоровий глузд.

Буває, що подібне 
трапляється з окреми
ми студ е н т а м и і 
співробітниками інсти
туту. Щоб попередити 
факти зловживай н я

З КИМ ПОВЕДЕШСЯ
спиртним, громадськість 
вживає багато захо
дів. Одним з них є 
активна протиалкого
льна пропаганда, яка 
ведеться в інституті.

Однак, як видно, цій 
справі належить приді
ляти більше уваги. Бо 
факти говорять за те, 
що мають місце пору
шення правил громад
ського співжиття. Так, 
наприклад, у ниніш
ньому році у нетвере
зому стані були зат
римані працівники мі
ліції студенти Т. Ко

лісниченко (машинобу
дівний факультет), М. 
Косой (факультет авто
матики і обчислюваль
ної техніки), П. Коз- 
ловський — співробіт
ник ОКТБ «Модуль», 
В. Апанюк — електрик 
адміністративно-гос п о- 
дарської частини ін
ституту.

Нині в інституті три
ває місячник б о р о- 
тьби з пияцтвом. В 
академгру п а х  п о с и 
лено ведеться протиал
когольна пропаганда. 
Однак на інженерно-бу

дівельному факультеті 
цій справі не надають 
належного значення, 
тут не забезпечують яв
ки студентів на зустрі
чі з працівниками орга
нів правопорядку.

Боротьба з пиятикою 
— справа відповідальна. 
Тож треба цього не 
забувати.

М. ІВАНОВ, 
проректор 

В. СУМІН, 
секретар партбюро 
адміністративно - уп
равлінського персо
налу.

РАДИМО подивитися
«.оглянись»

Взаємне нерозуміння, від
чуження. Ми страждаємо, 
стикаючись з цим у стосун
ках навіть з людьми сто
ронніми. А якщо те ж са
ме відбувається в сім’ї, між 
найближчими людьми? Як
що жорстокість сімнадцяти
річного сина штовхає ма
тір на спробу самогубства?

Ситуація, запропонована 
авторами фільму «Оглянь
ся!», звичайно ж, свідомо 
ними загострена і, на щас
тя, нетипова. Це ніби екст
ремальний варіант, що по
казує. як трагічно може за
кінчитися відчуження бли
зьких людей.

Сценарій написав відомий 
кінодраматург Едуард Воло
дарський. Багато зробили 
для успіху картини опера
тор Юрій Невськи£(, худож
ник Наталя Мешкова, попу
лярний композитор Олексій 
Рибников.

НА ВАШУ

КНИЖКОВУ

ПОЛИЦЮ

М ож ете
придбати

Степин П. А. Сопро- 
тивление материалов. М. 
«Вьісшая школа», 1983 г.

Юрченко Г. П., Ман- 
зенко Л. И., Маркин 
Н. Н. и др. Справочник 
финансиста строительной 
организации. К.: Будіве
льник, 1983 г.

Герасимов В. Г., Гру- 
динский П. Г., Жуков 
Л. А. и др. Злектротех- 
нический справоч ник,  
т. З, книга 2. М.: Знер- 
гоиздат, 1982 г. .

Елисеев В. А., Шинян- 
ский А. В. Справочник 
по автоматизированому 
злектропр и в о д у. М.: 
Знергоатомиздат. 1983 г.

Калниболотский Ю. М., 
Королев Ю. В., Богдан 
Г. И. и др. Расчет и кон- 
струирование микро- 
схем. К-; Вища шк., 
1983 г.

Березин А. С., Мочал- 
кина О. Р. Технология 
и конструирование ин- 
тегральньїх микросхем.
М.: Радио и с в я з ь, 
1983 г.

Яншин А. А. Теоретн- 
ческие основи конструи- 
рования, технологии и 
надежности З В А. М.:
Радио и связь, 1983 г.

Мещерский И. В. Сбо- 
рник задач по теорети- 
ческой механике. М.:
Наука, 1981 г.

Руденко В. С., Сенько 
В. И., Хиженко И. М. 
Преобразовательная тех- 
ника. К.: Вища школа, 
1983 г.

Герасимов В. Г. Злек- 
тротехника. М.; Вьісшая 
школа, 1983 г.

Касаткин А. С., Нем- 
цов М. В. Злектротех- 
ника М.: Знергоатомиз
дат, 1983 г.

Агаханян Т. М. Инте- 
гральние микросхемн, 
М.; Знергоатомиз дат,
М.; Знергоатомиз дат ,
1983 г.

Чус А. В., Данченко 
В. Н. Основи техничес- 
кого творчества, К.: Ви
ща школа, 1983 г.

Кухлинг X. Справочник 
по физике. М.: Мир,
1983 г.

Гольстрем В. А., Куз- 
нецов Ю. Л. Знергети- 
ческий справочник инже- 
нера. К.: Техніка 1983 р.

СНИП ІУ-5-82 г. Сбор- 
ник 35. Горнопроходчес- 
кие работи, М.: Строй- 
издат, 1983 г.

Астахов А. В., Широ- 
ков Ю. М. Курс физики 
I I I ,  квантовая физика. 
М.: Наука, 1983 г.

Ці книги ви можете 
придбати у магазині № 
14 по вул. Леніна, 105, 
Телефон: 2-19-04.

О. РЯДІНСЬКИХ,
доцент кафедри ТОЕ.
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ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА

БЕЗ ПОТУРАНЬ
Ця проблема була порушена професором Мико

лою Вікторовичем Коваленком у статті «Престиж 
диплома» («За інженерні кадри», 23 грудня 1983 р.). 
Автор, зокрема, наголошував, що «кожний такий 
документ повинен засвідчувати про високу про
фесійну виучку його власника, його активну жит
тєву позицію, багатство духовної культури». Ра
зом з тим професор зауважував, що «однак нас

правді інколи виявляється, що ціна у диплома 
буває різна: один молодий спеціаліст з перших же 
кроків проявляє себе як особистість яскрава, нес
покійна, здатна на відповідальні рішення, іншого 
ж доводиться роками доучувати, та він здебіль
шого так і не підніметься до необхідного профе
сійного рівня».

Диплом, який одержує його власник, образно 
кажучи, це дзеркало людини. Документ цей бага
то дає і не в меншій мірі зобов’язує власника пос
тійно бути на передньому краю, сповна віддава
ти свої знання загальній справі дальшому роз
витку науково-технічного прогресу, сприяти вихован
ню робітничого колективу, який би був здатний 
успішно справлятися з поставленими завданнями.

Це загальновідома істина, бо інакше для чого 
вчити людину, від якої не мати віддачі? Вуз 
бере на себе обов’язки навчити, виховати її, а 
виробництво чекає спеціаліста, який, як вже сфор
мована особистість, зможе зайняти не лише ва
кантну посаду, одержувати зарплату, а нести ви
робничу ношу, причому ініціативно братися за 
все нове, не шкодуючи ні сил, ні часу.

Доводиться про це говорити не просто заради 
розмови. Розподіл випускників наводить на думку 
про те, що не всі з них охоче погоджуються їхати 
на місце роботи, яке їм пропонується. Виходячи 
з потреб у спеціалістах того чи іншого підприємст
ва чи організації, вуз покликаний направити ту
ди своїх вихованців. От тут і починається вибір. 
В цілому про всіх випускників не скажеш, що 
вони прагнуть звити гніздо на теплих місцях та 
все ж окремі вдаються до того, що вишукують різ
ні причини, аби не поїхати туди, де на них чека
ють. *

І починається: за призначенням не поїду. Тра
пилося так. наприклад, на радіотехнічному факуль
теті. Випускники В. Кабаненко та А. Попович від
мовилися від роботи там, де їм було запропонова
но. Прикрий випадок стався і на інженерно-буді
вельному факультеті — не побажав запропонова
ного місця дипломант В. Савош.

Як бачимо, турботи цих студентів зводяться до 
того, щоб відстояти своє особисте бажання, 
влаштувати життя так, як самому чи комусь там 
хочеться.

Пепеетупаючи поріг вузу вперше, кожен з сту
дентів звичайно ж мріяв про науку, про свою 
майбутню професію. І десь, бачите, трапився пе
релом, якісь сили понесли проти течії, проти руху 
загальної маси молодих людей, які охоче йдуть 
ТУДИ, де в першу чергу потрібні їх робочі руки, 
зняття.

Праця і звеличує, і окрилює. Це тоді, коли тру
дитися захоплено, знаходити в цьому найбільше 
задоволення. Для цього треба не з підворітні через 
темний хід приходити на робоче місце, а з гордо 
піднятою головою прямувати у робітничий колек
тив з головного входу, від галереї кращих людей, 
які, як і на роботі, в побуті чесні, благородні, 
вдячні, скромні і привабливі.

Високо і належно оцінюючи диплом, який вру
чається, разом з тим потрібно не давати спуску тим, 
хто одержуючи його, прагне пристосуватися до 
життя, трудитися з найменшою віддачею.

завкафедрою Історії КПРС, 
інституту.

Б. ВАЛЬЧУК,
член парткому

Інститутська панорама: 
п о д і ї ,  ф а к т и

1-І а загальіноінсти- 
1 1 тутських партійних 

зборах, які відбулися 4 
квітня, комуністи обго
ворили підсумки роботи 
позачергового лютнево
го (1984 року) Пленуму 
ЦК КГІРС і намітили 
конкретні завдання, що 
випливають з його рі
шень, висновків і наста
нов, викладених у про
мові на Пленумі Гене
рального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. 
Черненка.

З доповіддю на зборах 
виступив член парт
кому, ректор інституту 
І. В. Кузьмін. Матеріа
ли із зборів будуть опу
бліковані в наступному 
номері газети.

|Ц| инулого тижня иро-
*** йшли чергові занят

тя з/агальноі'нртитутісь-

ких постіинодіючих семі
нарів з основ програму
вання і застосування 
ЕОМ в учбовому процесі 
і застосування технічних 
засобів навчання.

З лекціями на семіна- 
цах виступили Ю. С. Да- 
нилюк та Б. П. Зель.

\ /  квітні проходитиме 
вузівський тур все

союзної олімпіади «Сту
дент і науково-технічний 
прогрес»*, Своїми зЦаН;- 
нями, творчими силами 
поміряються студенти з 
кафедр інженерної педа
гогіки, енергетики, авто
матизованих систем уп
равління, автоматики і 
інформаційної техніки, 
автомобілів і автомобіль
ного господарства та ін
ших.

1-І омуністичний субот-
■ * ник на честь 114-ї 

річниці з дня народжен
ня Володимира Ілліча

Леніна розпочався в ін
ституті з 26 березня. 
Щодня по кілька академ- 
груп виходять на впоряд
кування скверів, площ і 
вудиць житлового маси
ву «Вишенька», лісопар'- 
ку і території інституту.

Серед вихованців раді
отехнічного факультету 
найкраще попрацювали 
на комуністичному су- 
ботнику студенти академ- 
Лруп 1 РТ-82 та 1 РТ-83. 
Р  інституті тривають 

донорські дні. Сотні 
юнаків та дівчат добро
вільно здають свою кров, 
виконуючи цим самим 
гуманну 'місію.

Успішно провели пат
ріотичну справу вихован
ці машинобудівного, 
енергетичного Та радіо
технічного факультетів'. 
На машинобудівному фа
культеті, зокрема, кров 
здали 250 юнакі і дів
чат. Особливу активність

проявили члени академ
груп 2 ПМ-83, З ТМ-82, 
З ТМ-81. 1 ПМ-81, 4 ТМ- 
83, 1 ААГ-82 та 2 ААГ-83.

Велику 0|р{тніз|атюр|сь- 
ку роботу серед студен
тства провели співробіт
ники факультету Г. А. 
Лозовська та А. Г. Бєлая. 

р  інницька Центр аль- 
^  на (міжсоюзна біб

ліотека запрошує викла
дачів, співробітників і 
студентів стати її чита
чами. В бібліотеці є або
немент, читалїщіиц Зал, 
дитячий сектор.

Бібліотека працює з 
9-ти до 20-ти годин щод
ня. В суботу і неділю з 
ЗО годин ронку до 18-ти 

вечора. Вихідний — по
неділок.

Адреса бібліотеки: про
спект Ленінського ком
сомолу, 8-«а», — корпус 
№ 2 гуртожиток в/о 
«Термінал».

і Що показала перша атестація 
і Найвищий бал по спеціальності у гру
пі 1-ТМ-82
в Першокурсники потребують допомоги

Студентські будні спов
нені навчанням, постійними 
творчими пошуками. Стати 
справжнім інженером мож
на лише завдяки наполегли
вій праці в аудиторії, ла
бораторії, студентському 
конструкторському бюро. Це
добре усвідомлює більшість . ,
юнаків та дівчат-вихованців ни і недоліки в організації лад, має наивищии Оал по краще попрацювали протя- 
нашого інституту навчального процесу. спеціальності 0577. У сту- гом перших трьох місяців.

В пі весняні лчі п ’я т и к у о - Серед студентів машино- дентід цього ДРУЖН0Г0. пРа‘ другого навчального семе-
сники пГанюють над липло будівного факультету, зо- шлюбного колективу немає Стру колективи груп 2 РТ- сники працюють над дипло- __ ______  жодної двійки. Група від- 81 та З РТ-81.будівного факультету, зо- 
мними роботами, студенти крема, найкраще захистили 
молодших курсів завершу- першу атестацію колективи 
ють здачу першої атестації академгруп 1 ТМ-80, 2 ТМ- 
другого семестру. 80, З ТМ-80, 1 ТМ-81, 2 ТМ-

Зараз на факультетах під- 81, З ТМ-81, 1 ТМ-83 та 2 
биваються підсумки цієї 
роботи, аналізуються причи-

-21-ГО КВІТНЯ ВСЕСОЮЗНИЙ КОМУНІСТИЧНИЙ

ТМ-83. 
Група

СУБОТНИК -------

1 ТМ-82, наприк-

Ш '

Студентський колектив 
нашого інституту, як і 
вся радянська молодь, 
прагне гідно відзначили 
114-ту річницю з дня на
родження вождя світово
го пролетаріату Володи
мира Ілліча Леніна.

Виходячи на трудову 
вахту (Всесоюзний ко

муністичний суботник 
триває в інституті з 26 
березня), наші вихован
ці з молодечим запалом 
працюють на впорядку
ванні вулиць міста, пар
ків і скверів, приводять 
в порядок аудиторії, гур
тожитки. На ці роботи 
виходить щодня по кіль

ка академгруп з кож
ного факультету.

На знімку нашого фо
токореспондента Р. Ку- 
тькова група студентів 
радіотехнічного факуль
тету вийшла на впоряд
кування вестибюлю. Вчо
ра на комуністичному 
суботнику ударно поп

рацювали колективи ака
демгруп З РК-81 та 1 
РК-82- Сьогодні працю
ватимуть академгрупи З 
РТ-81 і 1 РК-82. З
ФАОТу на суботник сьо
годні вийдуть колективи 
де старостами груп Шев
чук, Білан і Звенигород
ська.

значається високою успші- Дані атестації свідчать
ністю і якістю знань. І не про те, що найбільше неза 
випадково за підсумками довільних оцінок, одержу- 
першої атестації цей колек- ють, Як правило, першокур- 
тив здобув першість на сники. Тут же, на радіотех- 
факультеті. Друге і третє нічному факультеті, найни- 
місця поділили колективи жчі знання виявились під 
академгруп 2 ПМ-83 і 2 час атестації у студентів 
ПМ-82. Середній бал в цих академгруп 4 РК-83 і 2 РК- 
групах становить 3,6 та 3,52 83, тобто у першокурсни- 
сотих- ків. Це ще раз наводить на

Проте, на машинобудів- думку про те, що першоку- 
ному факультеті, як і на рсники потребують до себе 
всіх інших, є академгрупи, особливої уваги як з боку 
де окремі студенти недобро- навчально-виховних комісій, 
совісно ставляться до сво- так і з боку всіх виклада- 
їх прямих обов’язків — чів і громадських організа- 
запізнюються або пропуска- цій.
ють заняття, недостатньо Звичайно, окремим пер- 
працюють над собою в по- шокурсникам важко освої- 
заурочний час. До таких тись в складному і напру- 
можна віднести, зокрема, женому навчальному проце- 
академгрупи 1ПМ-81,2ПМ- сі. Вуз, як відомо, не шко- 
81. Студенти цих груп ла. Студент повинен навчи- 
Миронюк, Гураль, Павлов- тися вміло конспектувати 
ська, Крижанівський та Со- лекції, самостійно працю- 
вейко за підсумками пер- вати над підручниками, по- 
шої атестації мають по дві винен бути зосередженим, 
незадовільних оцінки. Най- дисциплінованим. допомог-
гірше на машинобудівному ти першокурсникам вироби- 
факультеті навчається ака- Ґ у
демгрупа 1 ПМ-83. Середній ™ в собі ці навики і якості 
показник успішності тут якраз і покликані викладачі 
становить лише 3,29 бала. В і співробітники, члени нав- 
цій групі студенти Лук’яно- чально-виховних комісій фа- 
ва, Лєпйошкін і Сокур ма- культетів, комсомольські та 
ють «двійки» з іноземної профспілкові організації, 
мови, креслення і вищої 
математики.

Серед академгруп радіо
технічного факультету най-

Ю. КАРПОВ, 
проректор по навчаль
ній частині, професор.



2 стор. Г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»* 6 квітня 1984 року.

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ В ДІЇ

І б е р е г т и ,  
і примножувати

Ставитися до громад
ського добі) а бережли
во, виховуц$т’и почуття 
господаря у кожного, — 
оправа народна, вона ви
магає постійної уваги з 
боку партійних, проф
спілкових і комсомоль
ських організацій. Тут 
варто нагадати, що в ін
ституті вчаться студен
ти з різних міст і сіл, які 
виховувалися в різних 
сім'ях, де ПО-|рІЗНОМ|у 
ставляться до праці і бе
режливості, — в одних 
краще, в інших — гірше. 
Багато з них, зрозуміло, 
були високо матеріально 
забезпечені, тому не ко
жен замислювався, а 
звідки все це береться.

І коли сьогодні ми го
воримо про бережливість, 
то цим самим ще раз під
креслюємо, що хочемо ще 
кращого життя. І не ли
ше для себе, а й  для 
тих, хто буде після нас.

Отож, все, що сьогод
ні дано у розпорядження 
студентів, — це резуль
тат праці багатьох лю
дей, це — народне доб
ро. Тож давайте погля
немо, що робиться у нас 
вдома, як ми виховуємо 
тих, хто не бажає ціну
вати народне добро.

Почнемо з навчальних 
столів і парт, за якими 
сидять молоді люди. Ба
гатьох з них я (б назвав 
«ФІ&зьб’я;рами», «хуДож^ 
никами», які лишають 
по собі поганий слід. Чо
го тільки не терпить де
рево! От .і доводиться 
щороку все це прихову
вати від людського ока 
при допомозі шпакльов- 
ки, рубанка і молотка, 
затрачати значні кошти 
на ремонт обладнання.

Скажіть, хіба нема у 
групах старост? Є. І. ком
сорги є. І профорги теж. 
В аудиторії перебуває 
викладач, асистент, май
стер, лаборант, — сло

вом нсі, хто вчить. І, як 
Прикро. що на очах в 
усіх псується народне 
добро. А вони вдають, 
Що не бачать, не поміча
ють того, яку шкоду при
носять ті, хто ріже дере
во, царапає пластик, прос
то ламає меблі.

Мимоволі закрадаєть
ся думка: а чи на своє
му місці той же староста, 
комсорг, профорг? Моєї 
хати скраю бути не може, 
бо тут все моє, все наше. 
Цей докір закидається 
і на адресу окремих вик
ладач^, співробітників). 
Який Ж е з тебе вчитель, 
коли ти потураєш поруш
никам! Яким же буде той 
спеціаліст, якого не при
вчили берег ід народне 
добро?

То де ж вихід? Думаю, 
сприяння загальній спра
ві не вимагає якихось 
особливих зусиль. Дос
татньо старостам завести 
журнали передачі всього 
того, що є в аудиторії, 
через чергового по групі 
чи потоку у присутності 
викладача передавати 
його тим, хто займає цю 
аудиторію. Адже робіт
ники здають і прийма
ють обладнання щозміни, 
з дня на день. І добре 
виходить. Тож привчати 
до такого ппрядку пот
рібно і студентів у стінах 
вузу. Чим раніше ми це 
зробимо, тим краще буде.

Справа ця стосується 
в першу чергу адмініс-

тр а ти в н о - го с п о д а р сь ко ї 
частини інституту. Які 
думки виношує з цього 
Приводу Проректор О. І. 
Тар/аніуха? Чекаємо від 
нього відповіді. І від ко
мітету комсомолу, і проф
кому також.

Другий приклад. Пи
тання стосується наших 
гуртожитків. Не все там 
у зразковому стані. Ці
каво було б прочитати 
у нашій газеті, що ду

мають зробити і що вже 
зробили коменданти, сту
дентські ради, деканати, 
щоб у кпридорах, на кух
нях, у кімнатах панував 
затишок, а все майно, 
меблі довго служили лю
дям.

Третє питання — елек
троенергія, (її економія. 
Всі ми свідки того, як 
нераціонально використо
вується вона — лампоч
ки горять у службових 
приміщеннях при денно
му світлі. Непогано, що 
головний енергетик інсти
туту тов. Нікітін подбав 
про написи «Вимкніть 
світло», але цим справи 
до кінця не вирішено. За 
перевитрату електроенер
гії, її нераціональне ви
користання по суті ніхто 
не несе особистої відпо
відальності. Пора і тут 

. навести порядок;. Нале
жить постійно здійснюва
ти контроль за викорис
танням енергії, вести об
лік перевитрат, винних у 
цьому притягати до від
повідальності. Не можна 
далі терпіти те, що обо
в’язки електриків пере
кладено на плечі приби
ральниць і вахтерів.

Не менш наболіле пи
тання — забезпечення 
надійного збереження 
нашого безцінного багат
ства — книг.

Зацрюшуючи до роз
мови на тему бережли
вості на сторінках газе
ти «За інженерні кадри» 
хочеться почути думки 
про господарський пошук, 
підвищення організован/- 
ності і дисципліни, вихо
вання високої свідомості 
людей, яка сприяє берег
ти, як зіницю ока, народ
не добро.

В. Демешко,
член парткому, голо
ва головної групи 
народних контролерів 
інституту.

В ЕФІРІ «ПЕРЕМ0ГА-40»
Цікава річ алуха^л 

голос з ефіру. Тим біль
ше, коли мова йде про 
велике свято, яке відзна
чили трудящі Вінниччи
ни з нагоди 40-річчя 
визволенння області від 
фашистських загарбни
ків. У ті дні з 19 по 23 
березня і виходили ми в 
ефір. Було це зроблено 
з ініціативи обкому ком
сомолу, комітету ДТ 
СААФ і обласної феде
рації радіоспорту, які 
посприяли провести все
союзну радіоекспедиці^о 
«Перемога-40».

Для {радіолюбит&лів 
Радянського Союзу був 
встановлений диплом

«Вінциччина-40» за раді
озв’язок з радіолюбите
лями нашої області.

От ми і стали виходити 
в ефір. Багато станцій 
брало участь в радіоек- 
спедиції над просторами 
нашої країни. Це були 
надзвичайно активні дні 
нашої пошукової роботи. 
Інститутський колектив 
любителів більше півто
ри тисячі разів виходив 
на радіозв’язок з своїми 
колегами. Наші позивні 
линули у Сибір і на Д а
лекий Схід, в Середню 
Азію і Поволжжя, на 
Прибалтику і далеку 
Північ. Нас -слухали ра
діостанції. які працюють

з Південного полюсу на 
Антарктиду.

Радіоекспедиція при
несла велике задоволен
ня, вона дала змогу 
збагатитися новою ін
формацією.

О. Тимощук, 
співробітник кафедри 
радіотехнічних прис

троїв, начальник ко
лективної радіостан
ції на громадських 
засадах.

На знімку (зліва напра
во) : радіолюбителі О. 
Тимощук, В. Гржибовець- 
кий, В. Вдовиченко та В. 
Бучацький.
Фото В. Мельничука.

БУДНІ ДРУЖИННИКІВ-

МІСТОМ й д е  п а т р у л ь
Чергування того ра

зу, як і завжди, по
чалося з розподілу дру
жинників по дільницях. 
Потім хлопці підготов
чого відділення інсти
туту розійшлися по 
закріплених районах 
міста. Час, відведений 
на чергування, повинен 
бути використаний з 
найбільшою користю 
для забезпечення по
рядку на вулицях ве
чірнього міста. Уваж
ність ще раз уваж
ність- Адже може тра
питися різне — п'яний 
розбишака і просто 
бешкетник, якому кор
тить пригод, ображена

людина, яка просить 
допомоги, дівчинка чи 
хлопчик, що заблудилися.

Чогось особливого то
го вечора не сталося. 
Та все ж на правопо
рушників натрапили. 
Олег Горбатюк і Василь 
Нечипорук затримали 
двох п'яних, доставили 
їх у медвитверезник. І 
ще хуліган нарвався, 
втихомирили його.

Потім я читала спис
ки, багато в них було 
прізвищ. Відверто ска
жу, неприємні повідом
лення читала. Йшлося 
в них про студентів фа
культету автоматики і

обчислювальної техні
ки. Желіба, Кулябов, 
Замулинський, Тулу- 
бинський, Худорожков, 
Борисов, Шемотюк. 
Всі вони побували у 
медвитверезнику. ) І 
мені стало просто со
ромно за них.

Отож, щоб не це 
повідомлення, було б 
все добре. Чергування 
по вечірній Вінниці то
го разу, як і завжди, 
закінчилось би поряд
ком.

Л. НЕВОДНИЧА, 
слухач підготовчого 
відділення, член 
редколегії газети
«За інженерні кадри».

Про Володимира Ілліча 
Леніна вели мову інозем
ні студенти, які навчаються 
у нас, на конфенції, що 
була організована кафед
рою російської мови. Від
крила її викладач А. М. 
Климкіна. головував порту
галець, студент Жорже 
Відал, Схвильовано говори
ли іноземці Рахман- огли 
Сардар, Горо Махмуд, 
Акоста Санчес, Міро Уса- 
ма, Басір Попал, Ахмед

Хатем, Ібрагім Мохамед, 
Таларт Фабре Аргеліо, 
Віктор Варгас, Жорж Ві
дал. Вони розповіли про 
життя вождя революції, 
його революційну діяль
ність. У виступах підкрес
лювалося, що ім’я і діла 
В. І. Леніна житимуть 
вічно.

Доповіді прозвучали на 
високому ідейно - політич
ному рівні, вони показа
ли, що студенти добре

оволодівають основами ро
сійської мови, готуються 
стати висококваліфікова
ними спеціалістами.

Подібні конференції — 
добра школа для іноземних 
студентів, які прагнуть 
сумлінно і наполегливо 
працювати над собою, 
найкраще збагнути науку.

Всі присутності на кон
ференції мали велике за
доволення від того, що з 
кожним днем міцніє інтер

національна дружба між 
націями і народностями, що 
молодь планети прагне ми
ру, віддає всі свої сили 
на його збереження.

Нині ім’я Леніна на ус
тах в усіх, хто став в ря
ди борців за мир, за світ
ле майбутнє.

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
заступник декана РТФ 
по роботі з іноземними 
студентами.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ -  ВІДПОВІДАЄМО

Якщо пошкоджена 
ш и н а . . .

Трапляється, навіть но
ва шина стає непридат
ною внаслідок її пошкод
ження. У цьому р.азі ав
томобілістам доводиться 
шукати нову. А це, ко
жен знає, справа нецрос- 
та та й накладна. Нині 
шоферів можна заспоко
їти: у Тиврівській рай- 
оільгУ сптіехніці з ’ явило
ся обладнання для ремон
ту автомобільних шин.

— Якщо на шині не 
більше п’яти пошкод
жень, — розповідає керу
ючий райсїльгосптехш- 
кою Григорій Данилович 
Гладций. — І розмір кож
ного з них не перевищує 
50 міліметрів, то наші 
робітники гарантують по
вернення цієї шини Р 

стрій. Поки що ми може

мо вируч;ати шоферів 
легкових машин, а нев
довзі нашими послугами 
зможуть користуватися і 
водії вантажок.

Тиврівчани першими в 
області налагодили від
новленні^ автомобільних 
шин. Це дозволить не 
тільки підвищити коефі
цієнт технічної готовнос
ті автрпарку обласного 
об’єднання, а й заощади
ти десятки тисяч карбо
ванців.

О. Чалий, 
старший викладач 
кафедри автомобілі 
і автомобільне госпо
дарство.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



панорама:
3 10 по 13 квітня в 

інституті проходять 
дні відкритих дверей для 

| випускників середніх шкіл 
міста. Викладачі інститу- 

| ту, комсомольські пра- 
| цівники розповіли шко- 
Ь лярам про цікаві профе- 
| сії, які можна здобути 
 ̂ у Вінницькому політех- 

) нічному, ознайомили їх 
 ̂ з багатими традиціями 
 ̂ вузу, показали лабора
торії і конструкторські 
бюро.
]У| ИНУЛОГО тижня
*** пройшли чергові за
няття в школах молодо
го лектора та комсомо
льського активу інститу
ту.

і О  ИСОКИМИ знання- 
ми і ударною пра

цею зустрічають студен
ти інституту 114-ту річ
ницю з дня народження 

! В. І. Леніна. На кому
ністичний суботник, який 
триває в інституті з 26 
березня, щодня вихо
дять члени кількох ака- 
демгруп з кожного фа- 

I культету.
Минулого тижня добре 

І попрацювали на комуніс- 
Iтичному суботнику сту- 
I денти машинобудівного, 
радіотехнічного та енер- 

| гетичного факультетів.
Серед вихованців ма- 

I шинобудівного фалуьте- 
ту особливо відзначи
лись колективи академ- 
груп 5 ТМ-81 (комсорг 
Харченко), 5 ТМ-80
комсорг Климчук), 1
ПМ-82 (комсорг Хажин- 
ська) і студентський бу
дівельний загін «Меха- 

] нік» (командир Ковтюк). 
Академгрупа З РТ-81 

радіотехнічного факуль
тету всі роботи виконала 

| на «відмінно». Особли
вою старанністю відзна

чились комсомольці Га- 
ламій, Чайдюк та Бри- 

1 жчук.

З оцнікою «відмінно» 
попрацювали на споруд
женні головного учбово
го корпусу студенти фа 
культету автоматики і 
обчислювальної техніки, 
зокрема, академгрупи 1 
АТ-80 і 2 АТ-80 (комсор 
ги О. 'Бурлака та Е. 
Кяпп).
ПГ РИВАЄ огляд-кон 
* курс факультетів на 

кращу організацію по
буту і відпочинку студен
тів. Оглядова комісія 
студентського профкому 
і ректорату підводить 
підсумки першого етапу 
конкурсу. Враховуються 
естетичне оформлення 
гуртожитків, їх санітар
ний стан, наочна агітація, 
організація чергувань за 
дотриманням правопо
рядку, умови для занять 
і відпочинку.
0  А міському огляді-кон- 

курсі аматорів сцени,
який проходив з 7 по 8 
квітня, успішно виступи
ли колективи народного
1 бального танців, духо
вого оркестру, хору вик
ладачів і співробітників 
та драматичний колектив 
інституту. Усі вони внз-1 
нані переможцями. |
ТІ ЩВЕДЕНО підсум-ц

ки соціалістичного 
змагання серед спортив
них клубів України за 
1983 рокі. Наш спорт
клуб зайняв перше міс
це в своїй групі, підтвер
дивши ще раз про стабіль
ність сгіортивно-оздоров- 
чої роботи в інституті.

£2 ІСІМНАДЦЯТОГО 
^  квітня — день теа- 
тру ВПІ. Музично-дра
матичний театр ім. Садо- 
вського запрошує студен
тів на прем’єру спек
таклю «Моя професія — 
сеньйор з вищою осві
тою».

Квитки продаються в 
студентському профкомі

події, факти

Нещодавно на обласній студентській 
науково-технічній конференції сотні юна
ків та дівчат нашого вузу виступали з 
цікавими доповіддями. Рівень студентсь
ких дослідницьких робіт цілком відпові
дає сучасним вимогам. Окремі з них ви 
конані на рівні винаходів.

На засіданні секції обчислювальної 
техніки, яке проходило під головуванням 
завіДУ>очого кафедрою професора О. П. 
Стахова багато студентів представили 
конкретні прилади, розроблені і виго
товлені за їх участю.

П'ятикурсниця Антоніна Мекекечко, 
яку ви бачите на знімку, навчаєттся в 
групі 2 ЕОМ-79 факультету автоматики і 
обчислювальної техніки. Закінчивши 
Ситковецьку середню школу, що в Не- 
мирівському районі, вона поступила в 
наш інститут. З перших же днів навчан
ня у вузі дівчина виявила велику заці
кавленість і потяг до знань. Відмінне 
навчання і науково-дослідну роботу а н - 
тоніна вміло поєднує з громадською ді
яльністю. Вона — комсомольський вата
жок в групі. А група, в якій навчається 
ця дівчина по праву вважається однією з 
кращих не тільки на факультеті, а й в  
інституті.

Зараз Антоніна, як і всі її однокурс
ники працює над дипломним проектом. 
Під керівництвом асистента кафедри Де- 
м'яна Тихоновича Ободника, студентка ви
конала наукову роботу «Лінійний інтер
полятор з використанням нерівномірних 
частотно-імпульсних послідовностей», 
з якою і виступила на обласній студент 
ській науково-технічній конференції.

Фото нашого кореспондента
Р. КУТЬКОВА.

У  П О Х О Д І  ЗА  ЗН А Н Н Я М И
Під час роботи облас

ної студентської науко
во-технічної конференції 
на кафедрі іноземних 
мов працювало кілька 
секцій.

З цікарими доповіддя
ми на секціях англійсь
кої, німецької, і францу
зької мов виступили сту

денти нашого інституту 
А. Юрчук (2 ЕС-79), Ю. 
Кондратюк (1 ААГ-80), 
А. Кондратенко (4 АТ- 
80), Т. Савкова (1 РК-
79) , В. Теплова (6 ПЦБ-
80) , А. Москавець (2 
ЕС-79) та 3. Назарова 
(З АТ-81).

Більшість доповідей

представляли або наукові 
дослідження і відобра
жали дипломне проекту
вання, або ж носили ре
феративний огляд тех
нічної літератури за виз
наченою тематикою.

І. ПРИЙМАК, 
заступник завкафед
рою іноземних мов.

ПАМ'ЯТІ
ГЕРОЇНІ

В когорті героїв-віннн- 
чан, які самовіддано від
стоювали свободу і неза
лежність нашої Батьківщи
ни і віддали за це свос 
життя, чільне місце посідав 
ім'я Лялі Ратушної. Від
важна комсомолка - під
пільниця розповсюджувала 
листівки в окупованій Він
ниці, допомагала ораганізо- 
вувати втечу військовополо
нених з фашистського конц
таборіу, тримала зв'язок з 
партизанськими загонами. 
Вона була душею молодіж
ної підпільної організації. 
За кілька днів до визволен
ня Вінниці трагічно обірва
лось життя Лялі Ратушної.

Свято шанують її пам'ять 
земляки. її ім'я носить 
міський палац піонерів і 

школярів, теплохід, школа. 
А нещодавно у Тиврові, де 
народилась підпільниця, бу
ло урочисто відкрито мемо
ріальну дошку Г еро я Ра
дянського Союзу Лялі Ра
тушної. І живі квіти, да
нина невмирущої пам'яті, 
ніби зігріли своїм теплом 
той холодний березневий 
день. На мітингу, який від
бувся в райцентрі, висту
пили її колишні бойові 
друзі, партійні і радянські 
працівники.

«Новини Поділля».

На загальноінститутських 
партійних зборах, які від
булися 4 квітня, комуністи 
обговорили підсумки робо
ти позачергового (1984 р ) 
Пленуму ЦК КПРС і на
мітили конкретні завдання, 
що випливають з його рі
шень, висновків і настанов, 
викладених па Пленумі 
Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. Чер- 
нека. З доповіддю на збо
рах виступив член партко- 
му, ректор інституту І. В. 
Кузьмін, ЯКИЙ ВІДМІТИВ, що 
інститут під керівництвом 
партійної організації і рек
торату в цілому успішно 
вирішує завдання, накрес
лені XXVI з’їздом КПРС і 
наступними Пленумами ІДК 
перед вищими учбовими за
кладами по підготовці кад
рів, участі в прискоренні 
науково - технічного прог
ресу, у вихованні молоді. 
Про це свідчить той факт, 
що за підсумками Всесоюз
ного соціалістичного зма
гання за минулий рік інсти
тут вдруге нагороджений 
Почесною грамотою Мін- 

вузу СРСР і ЦК галузевої 
профспілки з врученням 
третьої грошової премії.

Доповідач, зокрема, під
креслив, що інститут успіш
но реалізує 14 цільових 
комплексних! програм на; 

одинадцяту п’ятирічку. 
Минулого року випущено 
1374 інженери по дванадця
ти спеціальностях, що знач
но більше планового показ 
ника. І нинішнього року на
родне господарство одер
жить більше спеціалістів, 
ніж планувалося. Відрадний

ПОГЛИБЛЮВАТИ ПОШУК
ІЗ ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИХ ПАРТІЙНИХ ЗБОРІВ

і гой факт, що у 1983 році 
дипломи з відзнакою одер
жали 124 випускники, за
хистили на «добре» і «від- / 
мінно» майже 90 процен
тів молодих спеціалістів.

Досягнення хороших ре
зультатів в навчальній ро
боті стало можливим у 
зв’язку з поліпшенням ор
ганізації всього учбового 
процесу, його методичного 
забезпечення, широкого 
впровадження активних ме
тодів навчання, підвищен
ням авангардної ролі кому
ністів на всіх ділянках ба
гатопланового і складно
го процесу підготовки ви
сококваліфікованих спеціа
лістів. Ведучу роль в учбо
во-методичній роботі зай
мають комуністи товариші 
Птущенко, Корицька,
Скнар, Слободянюк, Ого- 
родников, Котлярова, Пін- 
чук, Тхорівський, Погосян, 
Стахов, Рудницький, Краси- 
ленко.

Разом з тим, сказав до
повідач, досягнення окре
мих передовиків не змо
жуть забезпечити успіх за
гальної справи до тих пір, 
поки їх надбання не ста
нуть доступні всім, не бу
дуть нормою для кожного 
учасника учбово-виховного 
процесу. Тому постає вимо
га значно поліпшити орга
нізаторську і масово-полі
тичну роботу на факульте
тах, кафедрах, у студентсь

ких партгрупах. На розши
рених засіданнях ректорату 
заслуховувалися звіти фа
культетів і кафедр суспіль
них наук, нині кафедри зві

кують на засіданнях рад 
факультетів, у травні— 
червні викладачі звітувати
муть про свою роботу у 
1983-84 навчалньому ропі. 
Протягом трьох місяців, які 
залишилися до кінця нав
чання, необхідно зосереди
ти зусилля партійної орга
нізації, всього колективу на 
успішне виконання і пере
виконання плану випуску 
спеціалістів всіма факуль
тетами, підвищити якість 

дипломного проектування, 
викладання дисц и п л і н, 
краще засвоювати і засто
совувати активні методи 
навчання, весь комплекс 
організаційних, ідеологіч
них, масово-політичних за
ходів спрямувати на підви
щення якості знань, зрос
тання числа відмінників, 
академгруп, які навчають
ся без трійок. В першу 
чергу це стосується інже
нерно - будівельного і ма
шинобудівного факультетів.

Далі доповідач зосередив 
увагу на реалізації комп
лексу заходів по дальшому 
поліпшенню підготовки сту
дентів всіх спеціальностей 
на ЕОМ, системах автома
тизованого проектування, 
робототехніці, на інших на
прямках, які визначають

науково-технічний прогрес. 
Разом з дальшим підви
щенням ефективності на
уково-дослідних робіт, при
скоренням впровадження їх 
результатів у виробництво 
належить в числі першочер
гових завдань нарощувати 
обсяги робіт на СКТБ «Мо
дуль», інженерно - буді
вельному і енергетичному 
факультетах, поліпшувати 
підготовку наукових кадрів, 
всебічно розширювати на
уково-технічні зв’язки з 
промисловістю. У розв’язан
ні цих завдань необхідно і 
далі зміцнювати дисциплі
ну, порядок, організова
ність.

На лютневому Пленумі 
ЦК КПРС товариш К. У. 
Черненко підкреслював, що 
не можна плідно проводити 
учбово-методичну і науко
во - дослідницьку роботу, 
не створюючи для цього не
обхідної ідеологічної пере
думови, не займаючись 
формуванням особистості 
нової людини, вихованням 
студентської молоді. Пар
тійна організація інституту 
працює над вирішенням 
конкретних завдань—праг
не поліпшити політичне, 
моральне, інтернаціональне, 
військово-патріотичне вихо
вання. Тут багато роботи— 
треба наблизити ідейне ви
ховання до учбового проце
су, ефективніше вести лек
ційну пропаганду, краще

використовувати газету 
«За інженерні кадри», ра- 
діогазету. В першу чергу 
це стосується партійних 
бюро інженерно-будівельно
го, радіотехнічного та де
яких інших факультетів.

Треба сказати, відмітив 
далі доповідач, що в інсти
туті мають місце порушен
ня трудової і виконавської 
дисципліни. Окремі студен
ти не дотримуються мо
ральних правил, погано на
вчаються. Тим часом для 
порушників не завжди 
створюється нестерпна об 
становка, не в повній мірі 
вико р истовує/гься М]ОЖЛИ - 
вий вплив товариських су
дів, комісій по боротьбі з 
пияцтвом, рад профілакти
ки правопорушень, добро
вільних народних дружин, 
закону про трудові колек
тиви. Не потрібно забува
ти, що творчі сили людей 
розкриваються повніше то
ді, коли панує висока ор
ганізованість, взаємна ви
могливість. Роботу по ви
хованню нової людини, 
сприянню її духовного зро
стання належить проводи
ти більш активно і ціле
спрямовано.

В інституті навчаються 
юнаки і дівчата з 52 країн 
світу. З ними проводяться 
бесіди, організовуються ве
чори запитань і відповідей, 
читаються лекції, іноземців 
запрошують на єдині політ-

дні, інші заходи. У вихов
ній роботі активну участь 
беруть викладачі і співро
бітники кафедр російської 

"мови, історії КПРС, опору 
матеріалів, нарисної гео
метрії і креслення. В ни
нішньому навчальному ро
ці іноземні студенти були 
у поході по революційних, 
бойових і трудових місцях 
слави радянського народу 
у Вінницькій, Житомирській 
і Хмільницькій областях. 
Тут треба проявляти ще 
більше наполегливості,
зміцнювати зв’язок кафедр 
із земляцтвами іноземних 
студентів, спиратись на до
сягнутий досвід.

Доповідач значну увагу 
приділив дальшому поліп
шенню стилю і методів 
партійної роботи, підвищен
ню відповідальності кадрів 
за доручену ділянку робо
ти, говорив про роль ви
борного партійного активу, 
вказав на необхідність кра
ще поєднувати доброзич
ливе ставлення до кадрів з 
високою вимогливістю, на
голосив на суворішому 
контролі і перевірці вико
нання прийнятих рішень. 
Необхідно проявляти біль
ше ініціативи для розв’я
зання намічених завдань, 
переконувати людей ділом, 
вчинком, діями, краще ви
ховувати і навчати студен
тів, розвивати науку і одер
жувати бажаний науковий 
ефект, всі сили спрямувати 
на безумовне виконання рі
шень XXVI з'їзду КПРС, 
Пленумів нашої партії. На
лежить з дня на день по
глиблювати пошук в усіх 
сферах партійної і ідеоло
гічної роботи.
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ЗАХОПЛЕНІСТЬ
Студентські роки — 

пора пошуків і дерзань, 
світлих мрій про май
бутнє. Багато юнаків та 
дівчат нашого факульте
ту знаходять своє пок
ликання в науці. 343 з 
них працюють над гості- 
договірною тематикою, 
вносячи і свій вклад у 
виконання народногоспо
дарських завдань п’я
тирічки.

Про великцй потяг 
молоді до науки свідчить 
хоча б такий факт: на 
обласній студентській на
уково-технічній конфе
ренції, яка проходила в 
березні цього року, біль

ше ста студентів ФАОТу 
виступили з цікавими 

доповіддями. Багато з цих 
доповідей рекомендовані 
на республіканський кон
курс студентських науко
вих робіт. Однією з кра
щих на секції автомати
ки і інформаційної тех
ніки, зокрема, була виз
нана робота п’ятикурсни- 
ка Сергія Адаменка. 
Створений його руками 
прилад для вимірювання 
витрачання матеріалу не
забаром буде впровадже
ний на одному з підпри
ємств міста Вінниці.

Роботи Дмитра Стахо- 
ва, студента-п’ятикурс- 
ника щороку визнаються 
ьращими на секції об

числювальної техніки. 
Молодий комуніст Д. 
Стахов вміло поєднує 
навчання і наукову ро
боту з громадською ді
яльністю. Під його ке
рівництвом був створе
ний перший в інституті 
студентський науковий 
загін.

Велику пошукову ро
боту проводять студенти 
відділення автоматизова
них систем управління. 
Серед них хочеться виді
лити О. Плакидюка, Л. 
Загоруйко та О. Гольд- 
мана.

О. СОЛОВЙОВА* 
член комітету ком
сомолу ФАОТу.

Ш ШШ ЩіУ,:; :;Ш

Цих молодих людей об’єднує великий 
потяг до знань, любов до наукових по
шуків. А хто шукає, той завжди знахо
дить.

Олена Кяпп і Юрій Хитрий навчають
ся на факультеті автоматики і обчис

лювальної техніки. Можливо в недалеко
му майбутньому стануть вони вченими, 
відкриватимуть ще незвідані тайни нау
ки. А поки що в позаурочний час обоє 
з завзяттям працюють над проведенням 
наукових експериментів.

-БУДНІ ДРУЖИННИКІВ-

ШКОЛА МУЖНОСТІ
Так по праву можна 

назвати оператив ний  
комсомольський загін, 
що діє на факультеті ав
томатики і обчислюваль
ної техніки. Дружинни
ки не тільки підтриму
ють порядок на факуль
тетських вечорах, в клу- 
бі-кафе «Айвенго» і гур
тожитках, а й чергують 
на вечірніх вулицях міс
та. В одному з мікрора
йонів Вишеньки студен
ти-дружинники шефству

ють над «важкими» під
літками, проводять рей
ди з метою попереджен
ня правопорушень, чер
гують на опорному пунк
ті міліції.

Керує загоном енергій
ний, цілеспрямований 
юнак, студент групи 2 
АТ-80 Андрій Ришняк. 
Серед дружинників і го
лова профбюро факуль
тету, молодий комуніст 
Володимир Миронюк. Всі 
члени оперативного ком

сомольського загону від
мінно навчаються. Воно 
й не дивно, бути дру
жинником не тільки ве
лика відповідальність, а 
й висока честь. Опера
тивний комсомольський 
загін - школа мужності, 
школа служіння людям.

Євген МІНЯЙЛО, 
студент ФАОТу, член 
редколегії газ е т и 
«За інженерні кад
ри».

В атмосфері політичного піднесення і 
діловитості пройшов квітневий Пленум 
ЦК нашої партії, перша сесія Верхов
ної Ради СРСР одинадцятого скликан
ня. Викладачі, співробітники, студенти

нашого інституту глибоко сприймають 
настанови партії, прагнуть внести свій 
особистий внесок у дальший економічний 
розвиток рідної Вітчизни, забезпечити 
обороноздатність країни, відстояти мир 
на землі.

П РОФЕСОРСЬКО-ви- 
кладацький склад 

нашого інституту пос
тійно спрямовує свої зу
силля на підготовку ідей
но переконаних, високо
кваліфікованих спеціа
лістів, озброєних найно
вішими досягненнями на
уки і практики, вмілих 
організаторів, людей ши
рокої ерудиції і високої 
культури, які глибоко 
розуміють свої обов’яз
ки перед суспільством.

Минулого року колек
тив інституту виконував 
завдання цільової комп
лексної програми «На
ука», яка є складовою 
частиною «Плану органі
заційних заходів інсти
туту по реалізації рі
шень XXVI з’їзду К'ПРС 
і XXVI з’їзду Компартії 
України». Обсяг госпдого- 
вірних науково-дослідних 
робіт склав 7 мільйонів 
227 тисяч карбованців, в 
т. ч. по науково-дослід
ному сектору — 4 міль
йони 500 тисяч карбо
ванців, по СКТБ «Мо
дуль» — 2 мільйони 727 
тисяч карбованців.

Зросла кількість і збі
льшився обсяг завдань, 
виконаних по найважли
вішій тематиці, колектив 
інституту виконав сім 
завдань державних пла
нів економічного і соці
ального розвитку СРСР 
і УРСР обсягом більше 
118 тисяч карбованців. 
За завданнями Ра
ди Міністрів СРСР 
і Державного Комітету 
СРСР по науці і техніці 
виконано 44 науково- 
дослідні роботи обсягом 
понад 3 мільйони карбо
ванців. 83 науково-дослі
дні роботи включено в 
програми і координаційні 
плани Мінвузу СРСР і 
УРСР, АН СРСР і УРСР, 
галузеві і регіональні 
програми і плани обся
гом більше 1 мільйона 

Економічний ефект від

діючих лабораторій скла
дає за рік майже 2,5 мі
льйона карбованців. Ли
ше минулого року впро
ваджено 48 робіт з еко
номічним ефектом 13 мі
льйонів 610,6 тисячі кар
бованців, одержано 92 
авторських свідоцтва, 9 
патентів.

На одному з промис
лових підприємств Він
ниці пройшли лаборато
рні і виробничі випробо
вування гальванічні дис
ки, які показали хороші 
результати. Вченими ін
ституту розроблено тех
нологію їх одержання, 
одержано високий коефі
цієнт якості'.

Завдячують творчому 
колективу інституту на 
Вінницькому елієжирком- 
бінаті, де вдосконалено 
апаратурно - технологіч
ні схеми переробки оліє- 
жирової сировини, Лінія 
парової гідратації, у 
складі якої працює па
ровий гідрататор, доз
воляє проводити гідрата
цію фосфатидів масла па
ром замість води, яка 
нині застосовується в га
лузі. Перевага нового ме
тоду полягає в тому, що 
масло одержується з 
малим вмістом фосфати
дів, є змога мати цінні 
харчові продукти. Но
вий пристрій підвищує 

продуктивність праці, обе
рігає від забруднення 
навколишнє середовище, 
поліпшує якість харчо
вих продуктів.

На підприємстві елек
тромереж у Вінниці впро
ваджено пристрій, який 
регулює імпульсний ме
тод випробування шти- 
рьових ізоляторів. Він 
створив умови безпеки 
експлуатації електричних 
мереж, забезпечив мож
ливість виявлення дефек
тів. У Хмельницькому 
впровадження нового си- 
метруючого пристр о ю 
дозволило постачати спо

живачам електроенергію 
при неповному режимі 
ЛЕП 6-35 кВ. Викорис
тання розроблених симе- 
труЮчих пристроїв га
рантує роботу електро
двигунів під час аварій
ного вимикання однієї із 
фаз ЛЕП. Економічний 
ефект склав 29,8 тисячі 
карбованців.

Наукові розробки, зді
йснені лабораторією «Гід
роагрегат», дозволили 
створити конструкції і 
впровадити у виробни
цтво новий тип гідроапа
ратури з еластичним за- 
порно - регулювальними 
органами, які відрізня
ються простотою конст
рукції, технологічністю і 
надійністю. Гідроапара
тура призначена для гід
росистеми управління ва
ріатором молотильного 
барабана і робочих ор
ганів зернозбиральних 
комбайнів «Нива», «Ко
лос» «Сибиряк». Еконо
мічний ефект склав 2 мі
льйони 172,7 тисячі кар
бованців.

Науково-дослідні ро 
боти інститутом викону
ються для 112 підпри
ємств і організацій і 18 
галузей промисловості.

За досягнуті успіхи у 
Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні і вели
ку роботу по підготовці 
ьисококваліфік о в а н и х 
спеціалістів інститут дру
гий раз нагороджений 
Почесною грамотою Мін
вузу СРСР і грошовою 
премією. В цілому наш 
вуз успішно справився із 
завданнями минулого ро
ку.

Ще більший обсяг 
робіт належить виконати 
пашим вченим у ниніш
ньому році.

В. ОСАДЧУК, 
проректор.

А. ЗАРІЧНИЙ, 
начальник науково- 
дослідного сектору 
інституту.

14 апреля исполняется 27-я годовщина 
отменьї англоиорданского договора.

Территория Иордании и в особенности 
оккупчрованньїй Израилем западньїй бе
рег р4ки Йордан, принадлежит к числу 
древнейших очагов мировой культури.

После окончания первой мировой вой- 
ньі, когда империалистические державьі 
— победители приступили к дележу зе
мель бьівшей Османской империи, ман
дат на Трансиорданию получила Англия. 
Ее привленало прежде всего стратегичес-

кое■» положение т рансиордании, находя- 
шейся неподалеку от важнейшего звена 
мировьіх коммуникаций —• Сузцкого ка
пала, почти в центре азиатской части 
обширного арабского мира.

Создание прочньїх позиций в Транси
ордании дало возможность английскому 
империализму усилить контроль над 
Єгиптом, Палестиной, и Ираком. Во гла- 
ве Змирата Трансиордании; которьій 
по существу не бьіл независимьім; встал 
Змир Абдулах.

менив его кабальним дого- В области просвещения, 
воюом и предоставить Тран- как и в других областях
сиорнании формальную не- культурной жизни, Иорда-
зависимость. ния получила тяжелое нас-

После присоединения К ЛЄДИЄ 0 Т  аН ГЛ И ЙСКОГО чоло-
Иордании в апреле 1956 г. пального господства. В
районов, находящихся на последние г°Дьі в области
западном берегу реки Иор- просвещения достигнути

освободительную борьбу дан, страна стала називать- некоторьіа успехн: принят 
арабов соседней Палести- ся Иорданским Хашимист- закон об обязательном бес- 
ньі. Мандатнеє правленеє ским Королевством. Нерав- платном начальном образо- 
бьіло отмененр Т)олько в поправний договор 1948 г. вании. Однако проведение
1946 году, когда в резуль- бьіл аннулирован только 14 зтого закона в жизнь на-

Годьі мандатного прав
лення бьіли тяжельїм перио- 
дом в иетории нашей стра- 
ньі. Они отмеченьї цельїм 
рядом антиимпериалисти- 
ческих виступлений народ 
ньіх масс, активно поддер- 
живавших национально-

тате обострения кризиеа 
колочиальной системи, 
Англия била винуждена 
отказаться от мандата, за-

марта 1957 года(, когда у талкиваетея на трудности 
власти в Иордании находи- социалмо . 9КО„0мического 
лось правительство нацио- порядки, 
наявного фронта. После оккупации Израи

лем западного берега реки 
Йордан в 1967 г., в аван
гарде борьбьі за ликвида- 
цию последствий агрессии 
и демократизацию внутрен- 
ней жизни в стране стала 
Иорданская компартия. Все 
политические партии с 1957 
года находятея в не зако
на.

С 1962 г. наметались не- 
которне положительнне 
едвиги во внешней полити- 
ке Иордании. В 1963 году 
между СССР и Иорданией 
.били установленьї дипло- 
матические отношения. В 
1967 г. в Москве било под- 
писано соглашение о куль- 
турном и научном сотруд- 
ничестве, в 1969 г. — со- 
глашение об зкономичес* 
ком и техническом сотруд- 
ничестве.

Ми надеемся, что отно
шения между Иорданией и

СССР будут укрепляться и 
развиваться.

Советские и иностранние 
студенти г. Винници, со- 
брашиеся на митинг, посвя- 
щеяний 27-й годовщине 
со дня отменьї англо-иор- 
данского договора, реши 
тельно осудили агреоспв- 
ную политику империалис- 
тоз США и израильских си- 
онистов против арабского 
освободительного движения 
и потребовали немедленно- 
го прекращения преступно- 
го вмешательства США во 
внугренние дела арабских 
народов.

Ближневосточнне проб
леми должни решаться

при участий всех заинтере- 
сованннх стран, в том числе 
Советского Союза, США и 
единственного законного 
представителя арабского 
народа Палестинн-ООП.

Ми поддерживаем спра
ведливую борьбу ливанских 
патриотических сил ООГІ, 
сирийского народа, всех 
прогрессивннх сил в борьбе 
против израильских и аме- 
риканских агрессоров.
Осуждаем политику США, 
которая направлена на гон
ку вооружений, против раз- 
рядки международной на- 

пряженности и поддерживаем 
Советские мирньїе инициа- 
тивьі.

По поручению студентов- 
иорданцев.

Аль-Хаддадин Л Е Й С.

В е ч е р  д р у ж б ы
Он состоялся в студенчес- 

ком клубе —кафе «Айвен
го» в честь дня независи- 
мостн республики Тунис.

Учасники вечера просмо- 
трели слайди о Тунисе, а 
также концертні, данньїе ху- 
дожественньїми колектива
ми замлячеств Кубьі, ЙАР, 

Вечер завершилея диско-

текой, организованной со- 
ветскими и иностранньїми 
студентами ФАВТа.

А. МУЗЬІКА, 
студент гр. 2 АТ-81.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА! НАПОЛЕГ
ЛИВО ОВОЛОДІВАЙТЕ ЗНАННЯ
МИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕСІЙНОЮ  
МАЙСТЕРНІСТЮ!

БУДЬТЕ ПОЛУМ'ЯНИМИ ПАТРІ
ОТАМИ НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ, 
САМОВІДДАНИМИ БОРЦЯМИ ЗА  
СПРАВУ ЛЕНІНА, ЗА КОМУНІЗМ!
(Із закликів ЦК КПРС

до 1 Травня 1984 року)

Щ

Особливе місце у наших планах і діях 
цього весняного місяця займала підго
товка до 114-ої річниці з дня народ
ження В. І. Леніна. Звіряти свої справи 
з високим змістом ленінських запові
тів, віддавати їхньому втіленню в жит
тя свої сили, знання, ентузіазм —настій
на потреба юнаків і дівчат, кожного 
комсомольця.

Ім’я Леніна носить наша Спілка мо
лоді. Кожен комсомолець повинен па
м’ятати про це, своїм навчанням, само
відданою працею виправдовувати ви
соке звання члена Всесоюзної Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Молоді. Ви
могливе обговорення досягнутого в хо
ді трудової вахти комсомольців і мо
лоді, присвяченої 60-річчю присвоєння 
комсомолу імені В. І. Леніна, це і є 
огляд не лише успішності, але й кожно
го з нас, наших організаторських якос
тей, уміння вести за собою.

60-річчю присвоєння комсомолу імені 
В. І. Леніна присвячена Всесоюзна Ле
нінська повірка «Вашим, товаришу, 
серцем і іменем думаємо, дихаємо, бо
ремося і живемо». У квітні розгорнуто 
широку і всебічну підготовку до по- 
вірки. У ході її (вона відбудеться у 
травні-червні) будуть підбиті підсум
ки громадсько-політичної атестації учас
ників Ленінського заліку, проаналізо
вана робота комсомольських організа
цій по виконанню рішень XXVI з’їзду 
КПРС.

Справою честі комсомольців була ор
ганізація суботників по впорядкуванню 
вулиць і площ нашого міста, роботи у 
лісопарку. Ленінські читання, вечори ін
тернаціональної дружби, огляди худож
ньої самодіяльності, політичні пісні., те
матичні вечори, зустрічі з ветеранами 
партії, комсомолу, делегатами партій
них і комсомольських з’їздів, — все це 
духовно збагатило студентську мо
лодь.

Завтрашнє 21 квітня ознаменоване 
Всесоюзним комуністичним суботником, 
і перетворити цей день на справжнє 
свято праці — обов’язок кожного з 
нас. Не менш важливо й своєчасно під
бити підсумки суботника, відзначити 
його учасників, що домоглися найкращих 
результатів на своїх робочих місцях 
— благоустрої, впорядкуванні терито
рії.

22 квітня, в день народження Воло
димира Ілліча Леніна, відбудуться мі
тинги, комсомольські збори. За тради
цією в цей день відбудеться прийом мо
лоді в члени ВЛКСМ, вручення КОМ
СОМОЛЬСЬКИХ квитків біля пам’ятника 
Володимиру Іллічу Леніну, в ленінсь
ких кімнатах і музеях. Тож комсоргам 
треба потурбуватися, щоб всі заходи, 
присвячені ленінському дню, залишили 
яскравий пам’ятний слід в серці кож
ної молодої людини.

З 28 квітня по 4 травня буде проходи
ти Всесоюзна Вахта пам’яті, її від

криття в республіці намічено провести 
у Вінниці. У нашому місті відбудеть
ся семінар організаторів військово-па
тріотичного виховання молоді, зліт ту
ристів. У квітні почався призов молоді 
на службу до лав Збройних Сил СРСР. 
Потурбуйся, комсомольський секрета
рю, про організацію урочистих проводів 
призовників, вручення їм наказів 
комсомольських організацій.

Завершується тиждень студентської 
молоді— це традиційний час проведення 
зльоту відмінників навчання, фестивалю 
«Студентська весна», оглядів студент
ських агітбригад і дискотек, днів науки, 
а також днів громадсько-політично! 
практики і політосвіти. Завершується 
Тиждень 24 квітня — у Міжнародний 

день солідарності молоді, який буде 
відзначений мітингами солідарності з 
боротьбою народів і молоді, що від
стоюють свободу і незалежність, мітин
гами протесту проти війни, гонки озбро
єнь, яку ведуть американські імперіаліс
ти. з*

Твоє завдання, комсорг, активіст, — 
— згуртовувати колектив однодумців, 
націлювати його на вирішення кон
кретних практичних завдань, висуну
тих XXVI з’їздом КПРС, лютневим і 
квітневим Пленумами ЦК КПРС.

О. ВІТЮК,
Ленінський стипендіат.

її
(і
і*
И Інститутська 
і п а н о р а м а :
*! и  а п а р т ій н и х  збо-5 ) ** рах енергетичного
5| факультету, які відбу
лі лися минулого вівторка, 
м підсумки науково-дослід
ні комуністи обговорили 
Ь| ної роботи колкетиву у

1983 році і намітили кон

кретні завдання дальшо
го розвитку наукових 
досліджень на нинішній 
рік.
1-1 А ЗБОРАХ комсо- 
1 мольського активну, 
які відбулися минулого 
тижня обговорювались

питання про підготовку 
до літньої екзаменацій
ної сесії та формування 
студентських будівель
них загонів.

Перед комсомольськи
ми активістами виступив 
ректор інституту І. В. 
Кузьм ін.
1-І АСТУПНОГО поне- 
8 1 ділка (23 квітня) в 
парткомі інституту від
будеться чергове засідан
ня ради наукового кому
нізму. В цей же день— 
чергове заняття в школі 
атеїстичних знань.

ДД ИНУЛОГО т и ж н я  в 
і  V к студеН ТСЬКОМ у клубі
-кафе «Айвенго» відбув
ся урочистий вечір з на
годи двадцятип’ятиріччя 
кубинської революції.

п о д і ї , ф а к т и
Вечір закінчився концер
том художньої самоді
яльності і дискотекою.
О  А ПІДСУМКАМИ 
^  Всесоюзного соціалі
стичного змагання по 
розвитку фізичної куль
тури і спорту у 1983 ро
ці колектив нашого ін
ституту вийшов на пер
ше місце серед вищих 
учбових закладів респуб
ліки і країни.

ДД ИНУЛОГО тижня 
• * “• факультет автома
тики і обчислювальної 
техніки відзначив своє 
десятиріччя. Матеріали 
про організацію навчаль
ного процесу, науково- 
дослідну роботу на фа
культеті читайте на дру
гій сторінці сьогодніш
нього номера газети.

У виграші-  
всі

Відомо, що здавна однією 
з найскладніших проблем 
для будівельників і конст
рукторів був розрахунок 
міцності споруд. Недаремно 
ж через тисячоліття дійшла 
до нас легенда про Колос на 
глиняних ногах. Ця веле
тенська і зовні, здавалося 
б, надійна будівля розва
лилася від найменшого пош
товху, оскільки колишні 
майстри не врахували роз
рахунків міцності матеріалу 
під фундамент.

Нині жоден проект  
не обходиться без дета
льних розрахунків міцно
сті майбутньої конструкції. 
І все ж, проблема живуча. 
З’являються дедалі нові бу
дівельні матеріали, зводя
ться величезні корпуси з 
широкими прольотами, скла
дною конфігурацією. І до

обчислення їхньої міцності, 
а отже, й надійності дово
диться докладати чимало 
часу й копіткої праці. Ос
танніми роками на допомогу 
проектувальникам, конст
рукторам і будівельникам 
прийшла кібернетика й но
вітня методика розрахунків, 
що значно спрощує й прис
корює цей процес.

Розробкою оптимальних 
методів розрахунку на міц
ність просторових конструк
цій у капітальному будів
ництві й машинобудуванні 
ось уже близько 20 років 
займаються спеціалісти про
блемної н ауково - д осл ідної 
лабораторії Київського ін
женерно-будівельного інсти
туту.

Результати досліджень 
науковців, серед яких біль

шість молоді фахівцц успі
шно застосовуються на. ве
ликих будовах, у числен
них підприємствах І в, про>- 
ектних організаціях.. Лише 
за останні сім років впро
вадження розробок лабора
торії в народне господар
ство країни дало економіч
ний ефект близько 10 мі
льйонів карбованців.

Нині київські вчені впро
ваджують розроблені в ла
бораторії макети приклад
них програм для АСУ про
ектування, які дозволяють 
автоматизувати розрахунок 
«захасу міцності» конструк
цій.

Про це повідомила своїх 
читачів газета «Молодь Ук
раїни».

А. КИРИЛЮК, 
студент.

Немеркнучому подвигові 
радянських воїнів - визво
лителів присвячена обласна 
виставка майстрів пензля і 
різцю, відкрита у виставоч
ному залі м. Вінниці. Вона 
багатожанрова. Плакати і 
графічні роботи поєднують
ся тут з полотнами худож
ників. Але тема цих творів 
одна — безсмертя подвигу 
радянських людей, які по
долали ненависного ворога, 
підійняли з руїн зруйноване 
місто.

Ось портрет Героя Радян
ського Союзу Лялі Ратуш
ної, написаний А. Довжен
ком. Він датований берез
нем 1944 року. Автор кар
тини знаходить м’які фарби 
які тонко змальовують пси

хологічний стан героїні, 
відчуття близької перемоги.

П. Ткачук присвятив свій 
твір тим далеким березне
вим ДНЯМГ, КОЛИ' у жорсто
ких боях наші воїни здобу
вали перемоги, долаючи ва
жкі випробування. Його 
картина називається «На 
підступах до Вінниці».

Образи героїв-ветеранів 
оживають на полотнах зас
луженого художника УРСР 
О. Сидорова, Л. Дідура, 
В. Пирогова, М. Лошака. 
Вони захоплюють життєвою 
правдою і переконливістю.

О. СУВОРОВ, 

студент.

Кіоск по продажу лоте
рей «Спортлото» і «Спринт» 
у Тульчині нині мало хто 
обходить стороною. Ще б 
пак! За короткий строк 
тут розіграно дві автома
шини. Щасливим волода
рем «Жигулів» став слю
сар автопідприємства 301.12 
Сергій Петрович Цимба- 
люк. А нещодавно житель
ка райцентру Ж. М. Подо
лян виграла «Запорожця». 
І хтозна, можливо, невдов
зі тут з’явиться й власник 
«Волги». Але виграші ви
мірюються не тільким цим. 
Кошти від реалізації спор
тивно - числових лотерей 
йдуть ще на будівництво 
нових спортивних споруд, 
яких, до речі, і в районах 
нашої області останніми ро
ками з’явилось чимало. 
Отож, у виграші — всі!

«Новини Поділля».
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ІЛЬШЕ 800 студен- 
тів нашого факуль

тету оволодівають най
сучаснішими (науками, 
багато з яких нині бурх
ливо розвиваються. Юна
ки і дівчата вивчають 
курси основ технічної 
‘кібернетики, теорії ав
томатичного управління, 
мікроелектроніки, інфор
маційно-вимірювальної і 
обчислювальної техніки. 
Разом з цим добре ве
дуться традиційні курси 
вищої математики, фізи
ки, теоретичних основ 
електротехніки та інших 
дисциплін.

При цьому постійно 
підвищується рівень ква
ліфікації викладачів. Як
що десять років тому 
було лише 19 чоловік з 
вченим ступенем, то нині 
53. На факультеті по
повнюється і оновлюєть
ся обладнання лаборато
рій, техніка, лекційні за
ли кафедри автоматизо
ваних систем управління 
оснащені сучасною теле
візійною апаратурою. Все 
не забезпечує порівняно 
високий рівень успішно
сті і якості знань наших 
вихованців.

Однак іне можна не 
сказати і того, що, на 
жаль, окремі студенти 
пропускають заняття. Ви
хід з цього становища 
вбачається у тому, щоб 
всі без винятку виклада
чі в обов’язковому поря
дку вимагали відробітку 
пропущених занять. Ли
ше в такий спосіб можна 
досягти бажаного успіху.

Яскравою сторінкою 
вписується у життя фа
культету науково-дослі
дна робота. Внені плідно 
'співробітничаіють з ко
лективами промислових 
підприємств і об’єднань 
у різних, місцях країни, 
з кожним роком збіль
шується обсяг госпдого- 
вірної і економічної те
матики. Наприклад, у по
рівнянні з 1980 роком 
він зріс більше, ніж

втричі і складає тепер 
2 мільйони 700 тисяч 
карбованців, відповідно 
різко зросла і економіч
на ефективність.

У процес виконання 
госпдоговірної тематики 
залучаються і студенти. 
На кафедрах у ролі ла
борантів працює 343 ви
хованці. Беручи участь у

у відділеннях в рамках 
профілів кафедр АСУ, 
АіІТ, ОТ, де студенти 
об’єднані за відповідни
ми творчими нахилами. 
Це дає змогу значно 
піднести рівень проф- 
сплікової і комсомольсь
кої роботи.

Для гармонійного роз
витку особистості, як ві

грама, присвячена боро
тьбі молоді за мир, під
готовлена під керівни
цтвом п’ятикурсника А. 
Буценка, вона здобула 
перше місце на обласно
му конкурсі. Нещодавно 
було проведено конкурс 
художньої самодіяльно
сті академгруп. Охоче 
виступають на святах і

Невдовзі той час, коли 
нашим випускникам до
ведеться вирішувати про
блеми повної автомати
зації і роботозації про
мислового виробництва, 
переведення сільського 
господарства на проми
слову основу. Всі ми до
бре розуміємо, що для 
цього належить багато

У дружбі
В нашому інституті 

навчаються юнаки і дів
чата з п'ятдесятидвох 
країн світу. Усіх їх об'

єднує  одне прагнення—  
жити в мирі і дружбі.

Країна Великого Ж ов
тня дає їм можливість 
здобувати найсучаніші 
знання, забезпечує всім 
необхідним. Робота з іно
земцями довірена най- 
досвідченішим педагогам 
і наставникам, справж
нім ентузіастам своєї 

„ справи. Взяти, наприк
лад, доцента кафедри 
електронних приладів 
/ .  А. Рудоміна. Георгій 
Антонович кілька років 
працював в Алжірі і доб
ре знає життя, побут і 
звичаї арабських наро
дів. Нині комуніст Рудо- 
мін —  заступник декана 
ФАОТу по роботі з сту
дентами іноземцями. В 
позаурочний час він при
ходить до них в гурто
житок, проводить з ни
ми цікаві бесіди, допо
магає їм у навчанні.

За останні роки у нас 
на факультеті значно 
зросло число студентів з 
країн, що розвиваються. 
Багато з них потребують 
допомоги у вивченні ро
сійської мови, в навчан
ні, просто дружньої під
тримки. Отож виклада
чі і студенти з честю ви
конують свій інтернаціо- 
нальий обов'язок. Вони 
рішуче заявляють про 
свою підримку боротьби 
народів країн, що розви
ваються, за свою свобо
ду і незалежність.

Ми щиро віримо, що, 
повернувшись додому, 
наші друзі збережуть 
добру пам'ять про Краї
ну Рад, що дала їм пу
тівку в науку .

Інна ХРУЩАК, 
студентка ФАОТу.

конкретних розробках, 
студенти глибше засвою
ють дисципліни, набу
вають навиків у методи
ці наукових досліджень 
і практичній роботі.

Напружена” творча ді
яльність і навчання не 
перешкоджає викладачам 
і студентам займатися 
фізкультурою і спортом 
На міській спартакіаді 
факультетів ми вибороли 
друге місце, а на спар
такіаді академгруп ВІГІ 
ФАОТ посів перше місце. 
Викладачі факультету 
вийшли переможцями у 
зимовій спартакіаді «Здо
ров’я», нині на змаган
нях по літніх видах спо
рту здобули перше міс
це по п’яти видах. Вели
ку організаторську робо
ту тут проводить М. Ор
лову його кращими вихо
ванцями є студенти- 
спортсмени О. Жестовсь- 
ка, О. Бісікало, О. Вере- 
мчук.

Багатогранне і цікаве 
громадське життя факу
льтету. Партійна, проф
спілкова, комсомольська 
організації докладають 
багато зусиль, щоб мобі
лізувати викладачів і 
студенте і на успішне ви
конання історичних рі 
шень XXVI з’їзду КПРС, 
Пленумів ЦК, завдань 
Продовольчої програми. 
Громадські організації 
факультету беруть участь

домо, необхідний ціка
вий і змістовний відпо
чинок. До послуг викла
дачів і студентів — фа
культетський клуб-кафе 
«Айвенго», де відбуваю
ться зустрічі з відомими 
людьми, музичні вечори, 
вікторини; конкурси, ди
скотеки. Присутнім за
пам’яталася музична про

вечорах відпочинку іно
земні студенти. У залі 
лунали мелодії народів 
багатьох країн і конти
нентів з нагоди 29-ої річ
ниці незалежності Тунісу. 
Приємно, що на радянсь
кій землі можуть вільно 
спілкуватися, дружити і 
навчатися юнаки і дів
чата планети.

потрудитися, щоб успі
шно просувати науково- 
технічний прогрес і на 
цій основі домагатися 
дальшого розвитку всіх 
галузей народного гос
подарства країни.

С. ЛЮТВОРТ, 
декан факультету ав
томатики і обчислю
вальної техніки.

Ми—інтернаціоналісти
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На знімку: група студентів інженерно- будівельного факультету нашого інсти
туту — посланців країн, що розвиваються.

♦ Фото нашого кореспондента Р. Кутькова.

НАШІ ГРОМАДСЬКІ КОРЕСПОНДЕНТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:КУРС-НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ
НАОЧНІСТЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

„НИВА“ стартує
Підвищення ефективності 

навчання — одна з най
актуальніших проблем, що 
стоять перед сучасною ви
щою школою. Важливим 
напрямком у вирішенні її 
є застосування технічних 
засобів навчання (ТЗН). 
Вони дають можливість 
студентам краще сприйма
ти учбову програму. Систе
ма «око-мозок» має про
пускну здатність в 110 ра
зів вищу від системи «вухо- 
мозок». Тому наочність в 
процесі навчання значно 
збільшує подачу і краще 
засвоєння інформаційного 
матеріалу, а він, як відо
мо, постійно зростає.

Звичайно, застосування 
ТЗН дещо ускладнює ро
боту викладачів, але ра
зом з тим значно зріс рі
вень лекцій, що читаються, 
практичних занять .Тех
нічні засоби навчання да
ють можливість також під
німати проблемні питання 
в ході практичних занять.

В даний час наш інсти
тут достатньо забезпече
ний різними сучасними тех
нічними засобами навчан
ня, парк яких нараховує 
понад п’ятсот п’ятдесят 
одиниць. В їх числі діапро
ектори, кодоскопи, кіно
проектори, телевізори, ві- 
деомагнітофони, електрон
но-обчислювальні машини 
тощо. Для керування цією 
апаратурою в лекційних за

лах інституту встановлено 
десять кафедр-пультів типу 
ОЗП-17 та ОЗП-5. З ме
тою найбільш ефективної 
організації навчального 
процесу обладнано також 
15 потокових і 24 групових 
аудиторії і лабораторії 
найсучаснішими технічни
ми пристроями. Крім цьо
го обладнано 14 класів ав
томатизованого контролю з 
використанням автоматизо
ваних комплексів АК-28, 
АК-30 та «Евріка».

Діапроектори, кінопроек
тори, .магнітофони, елек
трофони, які використовую
ться на кафедрі іноземних 
мов, дають можливість обі- 
грувати мовні ситуації, 
вводити мовні ігри, ство
рювати проблемні ситуації. 
На кафедрі обладнані і 
діють сім лінгафонних ка
бінетів. Два сучасних лінга
фонних кабінети типу 
«Ельфа» діють на кафедрі 
російської мови для нав
чання студентів інозем
ців. До речі, кафедри сус
пільних наук по застосу
ванню ТЗН займають в 
інституті ведуче місце.

Третій рік в інституті 
функціонує лабораторія уч
бового телебачення. При 
вивченні складних явищ і 
процесів, громіздких* схем, 
креслення успішно вико
ристовуються замкнуті те
левізійні системи типу 
АТК-1. Для технологічного

забезпечення навчального 
процесу в цих лаборато
ріях проводиться відеоза- 
пис учбових програм цент
рального телебачення, на
уково-популярних програм, 
показових лекцій тощо.

В інституті створено спе
ціальний відділ технічних 
засобів навчання, який ко
ординує всю цю роботу. 
На базі відділу ТЗН діє 
пункт прокату, в якому 
нараховується майже сто 
вісімдесят сучасних тех
нічних пристроїв. Фотола
бораторія відділу тільки в 
минулому навчальному ро
ці виготовила на замов
лення кафедр близько п’я
ти тисяч діапозитивів та 
діафільмів. Відділом ТЗН 
встановлено денну кіно
проекційну установку і те- 

.левізор у фойє корпусу 
№ 2, з допомогою яких де
монструються учбові, нау
ково-популярні і хроніка
льні фільми в перервах між 
заняттями.

Широке застосування 
ТЗН в навчальному про
цесі — один з важливіших 
заходів у справі підготов
ки висококваліфікованих 
спеціалістів.

В. СВЕРДЛОВ,
проректор по навчаль
ній частині.

Стартував чемпіонат Ра
дянського Союзу з футбо
лу серед команд другої 
ліги. Близько 120 колекти
вів з усіх республік зроби
ли перші кроки на марафон
ській дистанції. Українські 
клуби другої ліги виступа
тимуть у шостій зоні (до 
речі, вона всіма фахівця
ми небезпідставно вважає
ться найсильнішою). Але 
якщо в минулому всі 26 
команд змагались між со
бою, турнір занадто розтя
гувався, то нинішнього 
сезону система проведення 
змагань змінена. За спор
тивним і територіальним 
принципами команди розді
лені на дві групи.

Отже суперниками вінни

цької «Ниви» на першому 
етапі будуть київський 
СКА, «Буковина», «Спар- 
так», «Авангард», «Закар
паття», «Торпедо», «Нива», 
«Поділля», «Прикарпат
тя», «Десна», «Дніпро» та 
«Динамо» з Ірпіня.

Попередні змагання про
йдуть у два кола і завер
шаться 1 серпня. Потім 
команди, які займуть у 
групових турнірах' 1—6 
місця, в два кола прове
дуть вирішальні матчі за 
звання чемпіона України. 
Команди, які займуть у.

турнірах 7—13 місця, та
кож об’єднаються і вияв
лять двох невдах, яким до
ведеться залишити другу 
лігу.

Таким чином, командам 
шостої зони доведеться зі
грати не 50 ігор, а менше 
сорока. Саме це дозволить 
тренерам якісно поліпшити 
навчальний процес, приді
лити більше уваги виховній 
роботі. Сподіваємось, що 
наша «Нива» здобуде міс
це в чільній шістці і буде 
в жовтні боротись за 
призові нагороди.

На біло-чорних діагоналяхЗ кожним роком зроста
ють успіхи вінницьких шаш
кістів. Сьогодні вони міц
но утримують провідні' по
зиції в республіці. І все 
впевненіше виступають на 
всесоюзній арені.

Нещодавно у Одесі, де 
відбувся турнір двадцяти 
відомих шашкістів з різних 
міст країни, перше місце 
завоював наш земляк, май
стер спорту, тренер обл- 
ради ДСТ «Авангард» 
Олескандр Балк. А у все
союзному профспілковому 
фестивалі «Кримські зорі» 
що проходив у Євпаторії, 
перемогу серед жінок здо
була студентка Вінницько
го філіалу Київського тор
гово-економічного інститу
ту Надія Тузенко.

На початку березня до

наших шашкістів прийшов 
черговий успіх. Путівку до 
фіналу чемпіонату Укрради 
ДСТ «Спартак» завоював 
майбутній економіст Мико
ла Леонов. Це йому вдалось 
в результаті відмінного ви
ступу у відбірковому турні
рі. Д о  речі, республікан
ська федерація, враховуючи 
великий інтерес до цього 
виду у Вінниці на гарні по
казники наших шашкістів, 
вирішила провести фінальні 
змагання спартаківців Ук- 
ранїи в місті над Бугом.

Вони відбудуться в но
вому шахово-шашковому 
клубі, який нещодавно гос
тинно відчинив свої двері

для численних любителів 
стародавніх ігор Вінниці. 
Ці захоплюючі баталії ще 
попереду, а щойно стало 
відомо про нову вдачу на
ших шашкістів. Вінницька 
команда виявилась пере
можцем чемпіонату Украї
ни з гри за переписною. 
Рік тривав цей заочний 
шашковий марафон і най
кращі результати показав 
наш колектив. Позаду за
лишились збірні Львівської, 
Ворошиловградської Одесь
кої, Київської областей,

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА
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Коли ми говоримо про Леніна, то думаємо про 
створену і випестовану ним партію, яка свято збері
гає і виконує заповіти Ілліча, продовжує його сира- » 
в у, творчо розвиває його ,вчення. Комуністична пар- Я 
тія уособлює в своїй діяльності ленінський револю- Г 
дійний розмах і діловитість, ленінську революційну Щ 
пристрасність і організаційний геній, ленінську муд- І  
рість і вміння дивитися крізь роки. Кожний крок пар- Ц 
тії, вся її діяльність осяяні немеркнучим світлом а 
ідей Леніна. «Сила нашої партії, — говорив на по- ■ 
зачерговому лютневому Пленумі ЦК КПРС товариш » 
К. У. Черненко, — в її єдності, вірності марксизму- £ 
ленінізму, в здатності розвивати і спрямовувати тво- Ш 
рчу активність мас, згуртувати їх ідейно і організа- І  
ційно, керуючись випробуваними ленінськими прин- І  
ципами і методами». І

Новим виявом вірності ідеям і оправі Ілліча став 
квітневий (1984 р.) Пленум ЦК КПРС. Спираючись 
на міцну базу марксистсько-ленінської теорії і вели
чезний досвід комуністичного творення, реально оці
нюючи сучасні досягнення і можливості Радянської 
країни, міжнародну обстановку, партія забезпечила 
наступність керівництва, ретельно проаналізувала 
важливі питання, поставлені на порядок дня життям, 
розгорнула перспективу дальшого зростання нашої 
соціалістичної Вітчизни, КПРС з усією ясністю під
твердила, що і надалі йтиме ленінським курсом у 
зовнішній політиці — курсом миру, розрядки між
народної, напруженості, зміцнення соціалістичної 
співдружності. Справді ленінська турбота про лю
дей праці втілена в соціальній політиці партії, в її 
рішимості робити і надалі все необхідне для за
безпечення добробуту і всебічного розвитку кож
ного члена суспільства,

Все, чого ми добилися, що ми маємо у країні, 
як живемо,- навчаємося і трудимося в інституті, до
сягнуто завдяки тому, що сміливі задуми партії, її 
політична й організаторська діяльність пройняті 
ленінською вірою в невичерпні творчі можливості 
трудящих. Саме жива творчість народу вирішує 
долю наших планів. Трудові і творчі звершення 
радянських людей в одинадцятій п’ятирічці з но
вою силою підтверджують висновок В. І. Леніна 
про те, що соціалізм дає можливість мільйонам 
трудящих проявити таланти, яких в народі — не
вичерпне джерело. Це з новою силою засвідчив 
нинішній ленінський оуботник.

Ленінізм — ідейний прапор всесвітньої армії 
праці. Наша партія — партія послідовного проле
тарського, соціалістичного інтернаціоналізму ви
соко несе цей прапор.

Прилучаючись до проблем економічного розвит
ку нашої країни, викладачі, співробітники, студен
ти ВПІ глибоко сприймають настанови партії, праг
нуть внести овій особистий внесок у загальнодер
жавну справу. Досить сказати, що інститут щоро
ку випускає для різних галузей народного госпо
дарства майже 1400 висококваліфікованих спеці
алістів, виконує науково-дослідні роботи для 112 
промислових підприємств і організацій і 18 галу
зей промисловості країни. Науковці, співробітники 
нашого вузу виконують план організаційних захо
дів ВПІ по реалізації рішень XXVI з’їзду КПРС 
і XXVI з’їзду Компартії України, забезпечують 
здійснення цільової комплексної програми «Наука».

Нинішній рік характеризується важливими істо
ричними подіями в житті партії і радянського на
роду. Курс партії на планомірне і всебічне вдоско- 
лення розвинутого соціалізму, повніше розкриття 
його гуманістичної природи, дальше підвищення 
творчої активності людини висуває перед радянсь
кою школою великі і відповідальні завдання. Наш 
час відзначений глибокими перетвореннями в усіх 
сферах життя людей — матеріальному виробництві, 
суспільних відносинах, духовній культурі. Дедалі 
ширше розгортається науково-технічна революція, 
здійснюється перехід до інтенсивного розвитку еко
номіки, реалізуються великомасштабні комплексні 
соціально-економічні програми, розв’язуються важ
ливі проблеми розвитку соціалістичної демократії, 
зміцнення радянського способу життя, формування 
нової людини.

Грандіозні завдання кінця нинішнього і початку 
прийдешнього століть розв’язуватимуть гі, хто сьо
годні сідає за парту. Вони мають продовжити спра
ву Великого Жовтня, на їх плечі ляже відповідаль
ність за історичну долю країни, за всебічний прогрес 
суспільства, його успішне просування по шляху ко
муністичного будівництва. Партія бачить своє зав
дання в тому, щоб виховати, як підкреслив Гене
ральний секретар ЦК КПРС, Голова Президії Вер- _ 
ховної Ради СРСР товариш К. У. Черненко, «таку п 
молодь, яка зуміла б не тільки освоїти досвід стар- ■ 
ших поколінь, а й збагатити його власними звер- " 
шеннями». Тож нам належить і далі підносити якіс
ний рівень підготовки спеціалістів, який би відпові
дав умовам і потребам суспільства розвинутого 
ціалізму. Усе це благотворно позначиться на зміцнен
ні ідейно-політичного, економічного та оборонного 
потенціалу країни, всебічному прогресі нашого сус
пільства.

У ці весняні дні, коли радянський народ відзнача
тиме День міжнародної солідарності трудящих — 1 
Травня, свято Перемоги радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні. — 9 травня, — ми ще і ще раз 
підкреслюємо, що справа Леніна непереможна, бо 
стала справою народу, вчення Леніна всесильне, бо 
воно вірне. Над країною звучить Першотравневий 
заклик: •

Під прапором Леніна, під керівництвом Кому
ністичної партії — вперед, до нових перемог у ко 
муністичному будівництві!

І. МЕЛЬНИК, 
секретар парткому.

СЛАВНІ ВЕТЕРАНИ, НАСТАВНИКИ МОЛОДІ! ПЕРЕДАВАЙТЕ МОЛОДО 
МУ ПОКОЛІННЮ СВОЮ ІДЕЙНУ ПЕРЕКОНАНІСТЬ І БАГАТИЙ ДОС
ВІД!

ВИХОВУЙТЕ ЮНАКІВ І ДІВЧАТ НА РЕВОЛЮЦІЙНИХ, БОЙОВИХ І ТРУ
ДОВИХ ТРАДИЦІЯХ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НАРО
ДУ!

(Із Закликів ЦК КПРС).

В обстановці високого політичного 
піднесення викладачі, студенти, співро
бітники нашого інституту зустрічають 
День міжнародної солідарності трудя
щих у боротьбі проти імперіалізму, за 
мир, демократію і соціалізм — 1 Травня. 
Вони відзначають, що запорукою всіх 
наших перемог є непохитна єдність пар
тії і народу, вірність заповітам великого 
Леніна, висловлюють впевненість, що 
успішне виконання рішень XXVI з’їзду 
КПРС, Пленумів ЦК нашої партії спри
ятиме дальшому підвищенню освітньо

го рівня і культури майбутніх спеціаліс
тів, створить кращі умови для їх нав
чання і виховання підготовки до життя 
і праці, активної громадської діяльно
сті.

У день свята весни, миру і щастя щи
ро вітаємо весь інститутський колектив 
з Першотравнем, бажаємо доброго здо
ров’я, дальших творчих успіхів на бла
го рідної Вітчизни.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКО
МИ, КОМІТЕТ КОМСОМОЛУ.

Проведення зльотів відмінників нав
чання вже стало традицією в нашому 
інституті. На цих форумах узагальню
ються досвід кращих академгруп і окре
мих відмінників, виявляються недоліки 
і упущення в організації навчального 
процесу, намічаються конкретні захо
ди, спрямовані на підвищення якості 
навчання, активізацію ідейно-виховної 
роботи серед студентської молоді.

В нашому інституті сотні юнаків та 
дівчат, які своїм відмінним навчанням, 
активною участю в громадському житті 
примножують славні традиції вузу, з 
гідністю несуть почесне звання радян
ського студента.

Серед учасників п’ятого зльоту від
мінників, який відбувся минулого вів
торка, був і п’ятикурсник ФАОТу, ком
сомольський активіст Юрій Шалінський.

Фото Р. Кутькова.

і
і
і

Матеріали із зльоту будуть видруко- 
вані в одному з наступних номерів га
зети.

На л е н і н с ь к і й  
т р у д о в і й

і
і
І

і

Високими здобутками у 
праці і навчанні зустрічають 
Першотравень слухачі під
готовчого відділення інсти
туту. Ставши на ленінську 
трудову вахту на честь 114- 
річниці з дня народження 
вождя світового пролетарі
ату, ми зобов’язались під
вищити якість навчання. І 
в цьому у нас є на кого рів
нятись. Це староста сьомої 
групи О. Михайлюта, слу
хачі І. Гапонов, Л. Немиро- 
вська, В. Войтков, комсорг 
шостої групи І. Салабуда, 
слухачка дев’ятої групи, 
молодий комуніст О. Іголь- 
нікова та багато інших.

Висока вимогливість до 
себе і до своїх товаришів 
допомагає нам у навчанні. 
В усі справи інституту ми 
включаємося з великим ін
тересом. Хлопці з відділен
ня стали членами добровіль
ної народної , дружини. 
Командиром дружинників у 
нас слухач шостої групи, 
комуніст Віктор Грабарчук. 
Він з усією серйозністю ста
виться до дорученої справи.

Коли в інституті проходи
ли донорські дні, слухачі 
підготовчого відділення од
ними з перших з честю ви
конали свою гуманну мі
сію. У Всесвітній день авіа
ції і космонавтики ми від

відали планетарій, де про
слухали лекцію про наших 
космонавтів, про їх життя 
— повсякденний подвиг. 
Отже нам все цікаво у цьо
му житті.

В день Ленінського кому
ністичного суботника усі ми 
з радістю вийшли на бла
гоустрій території інституту 
і рідного міста. Кожному з 
нас хотілося зробити нашу 
планету сонячно - чистою 
по-весняному молодою.

Людмила НЕВІДНИЧА, 
слухачка підготовчого 

відділення, член редко
легії газети «За інже
нерні кадри».

Інститутська
панорама:

ПОДІЇ,
ФАКТИ
М ИНУЛОГО тижня 

в цехових партійних 
організаціях інституту 
пройшов черговий тур 
партзборів. Комуністи 
машинобудівного факу
льтету, зокрема, обгово
рили підсумки науково- 
дослідної роботи за 1983 
рік і намітили конкретні 
завдання дальшого роз
витку наукових розробок 
на нинішній рік у світлі 
вимог партії і уряду.

Н А ПАРТІЙНИХ збо
рах радіотехнічного 

факультету комуністи 
обговорювали питання 
про поліпшення організа
торської і політичної ро
боти у світлі вимог ЦК 
КПРС.

П РО ЗАВДАННЯ, ко
муністів, що випли

вають з рішень квітнево
го Пленуму ЦК КПРС, 
на партійних зборах це
хової парторганізації ад- 
йшла відверта розмова 
міністративно - управлін
ського персон алу. Т ут
же обговорювалось пи
тання про роботу проф
спілкової організації.

С ЬОГОДНІ відбуде
ться чергове заняття 

в системі партійної та 
економічної освіти.

Н А ЗАГАЛЬНОІН
СТИТУТСЬКИХ збо

рах членів ДНД, які 
відбулись минулої сере
ди, йшлося про посилен
ня роботи по боротьбі з 
правопорушеннями, зміц
нення штабів ДНД, по
ліпшення їх якісного 
складу, про забезпечення 
широкої гласності робо
ти народних дружин ін
ституту, моральне і ма
теріальне заохочення 
кращих охоронців пра
вопорядку.

С ЬОГОДНІ на засі
данні вченої ради ін

ституту розглядатимуть
ся питання активізації 
роботи опорних кафедр, 
забезпечення їх сучас
ним обладнанням і тех
нічними засобами нав
чання, укомплектування 
цих кафедр висококвалі
фікованими науково-пе
дагогічними кадрами.

Машинобудівний факу
льтет звітуватиме про 
роботу по попередженню 
правопорушень та зміц
нення учбової дисциплі
ни.

На порядок денний ви
носиться також звіт про 
роботу клубу за інтере
сами, переобрання про- 
ферсько - викладацького 
складу та інші питання.



На черговому засіданні 
парткому було заслухано 
питання про роботу партій' 
ної організації адміністра
тивно-господарської частини 
інституту по виконанню По
станови ЦК КПРС по да
льшому зміцненню (Трудо
вої дисципліни і скорочен
ню плинності к а д р і в .  
Відмічено, що п и т а н 
ня дисципліни і порядку об
говорювалося на зборах у 
цех'вій парторганізації, за
слуховувалося на засідан
нях партбюро, виносилося 
на профспілковії збори. Все 
це в певній мірі сприяло 
зміцненню трудової дисцип
ліни, закріпленню на робо
ті основного складу кадрів, 
зниженню правопорушень 
серед співробітників відпо
відних служб.

2 стор. С«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»*
у парткомі інституту-

ВИМОГА ЧАСУ-ДІЛОВИТІСТЬ
Разом з тим, партком від

мітив, що цехова парторга- 
нізація не домоглася того, 
щоб повністю уникнути не
доліків, забезпечити нале
жний порядок і дисципліну 
на всіх ділянках, де тру
дяться виробничники. Свід
ченням цього — порівняно 
високий процент плинності 
кадрів. Протягом 1983 — 
1984 рр. з 77 співробітни
ків, які працюють в учбо
вих корпусах, змінилося 22 
чоловіка, більше третини об
слуговуючого персоналу зві
льнилося у студентських 
гуртожитках. Не краще об
стоїть справа і в інших 
службах. Не укомплекто

вано штат і в ремонтно-бу
дівельній групі.

Мають місце порушення 
трудової дисципліни. В адмі
ністративно - господарській 
частині не налагоджено чіт
кого контролю за виходом 
людей на роботу. У гурто
житку № 5, наприклад, спів
робітники тт. Отудинець і 
Вільгая не відмічають у 
книзі обліку, коли вони бу
вають на роботі.

Розхолоджує робітників 
те, що керівники відповід
них служб не здійснюють 
належного контролю за 
ефективним використанням 
робочого часу. Трапляєть
ся, що в учбових корпусах

і студентських гуртожитках 
погано прибирають, не всі 
працівники бережливо став
ляться до державного май 
на, окремі з них не дотри
муються виконавської дис
ципліни.

Тим часом, парторганіза- 
ція, партбюро недостатньо 
аналізують причини прора- 
хунків, не викривають недо
ліків і не намічають шля
хів їх усунення. Доповіді і 
виступи на партзборах, 
партбюро здебільшого но
сять поверховий, загальний 
характер без критики і са
мокритики, виконання при
йнятих рішень практично 
не контролюється. Хоча за

1983 рік і перший квартал 
нинішнього року питання 
дисципліни і роботи з кад
рами тричі розглядалося на 
партзборах і шість разів на 
засіданнях партбюро, але 
{помітних зрушень мало. 
Значного поліпшення вима
гає і ідейно-виховна робо
та.

У своїй постанові парт- 
ком звернув увагу секрета
ря парторганізації тов. До- 
бровольського на недостат
ню організаційну і ідейно- 
виховну роботу у колекти
ві по зміцненню трудової 
дисципліни і скороченню 
плинності кадрів, зобов’язав 
поліпшити Підготовку і про

ведення партійних зборів і 
засідань партбюро, налаго
дити контроль і перевірку 
виконання прийнятих рі
шень, домогтися чіткості в 
усій роботі.

З цією метою підвищити 
активність груп народного 
контролю, надавати глас
ності всім заходам, які про
водяться у господарській 
частині, розробити і здій
снювати конкретні плани по 
підвищенню кваліфікації 
р об ітниіків, впров аджув ати 
бригадні форми організації 
праці.

Разом з тим, проявляти 
більше турботи про побуто
ве обслуговування, своє
часно забезпечувати робіт
ників необхідними інстру
ментами, матеріалами і під
собними' пристроями, які 
полегшують ручну працю, 
підвищують її ефективність.

27 квітня 1984 року.

МАРШ ЧЕРВОНОЇ СУБОТИ
До свята комуністич

ної праці інститутський 
колектив готувався заз
далегідь і дуже ретельно. 
Як тільки ро весни лося, 
на площі міста, у сквери 
поспішили студеніти і ви
кладачі, щоб прибрати 
територію, очистити до
ріжки, обкопати дерева. 
Особливо людно було у 
лісопарку — улюбленому 
місці відпочинку вінни
чан. Тут господарювали 
юнаки і дівчата, прихо
рошували землю після 
зими. Перший день ви
ходу на суботник позна
чений 26 березнем.

Всього на* комуністич
ний суботник вийшло бі
льше 6 тисяч чоловік, 
з них майже 2 тисячі 
трудилося на міських 
об’єктах. Було впорядко
вано три гектари терито
рії інституту, висаджено 
750 дерев, 1500 кущів, зі
брано 3,5 тонни метало
брухту, майже 2 тонни

макулатури. Робітники 
СКТБ «Модуль» перера
хували у фонд п’ятиріч
ки 500 карбованців.

Комуністичний субот
ник, присвячений 114-й 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна, був не 
лише святом у робочій 
спецівці, але й відіграв 
значну роль у комуніс
тичному вихованні сту
дентів. У ході прове
дення суботника відбу
валися мітинги, органі
зовувалися зустрічі з ве
теранами праці, широко 
використовувалася наоч
на агітація — випуска
лись фотогазети, «блис
кавки».
Чітко і злагоджено ді
яв головний штаб Ле: 
пінського суботниіка, шта
би факультетів, працю
вали активісти студент
ських груп. -Серед най
більш ініціативних учас
ників суботника В. Па- 
чевеький — член проф

бюро енерго факультету, 
старости груп 2-ЕПП-81, 
3-ПГС-83, 2-РК-80, АТ- 
80 Ю. Лис, І. Гиленко, 
Ю. Кияновський, Л. Ба- 
ландюк, куратори груп 
Л. Г. Козлов, Г. П. Ско- 
рюков, В. І. Кузьмінов, 
А. Ф. Шевченко, началь
ник відділу Н. Ф. Ново- 
крещенов, виконроб Н. Н. 
Безрученіко, комендант 
корпусу В. Ф. Могилеп
ський та багато інших 
студентів, викладачів, 
співробітників.

Комуністичний субот
ник показав високу тру
дову і політичну актив
ність колективу інститу
ту у боротьбі за перетво
рення в життя рішень 
XXVI з’їзду КПРС, Пле
нумів нашої партії.

О. ТАРАНУХА, 
проректор,

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова, профкому 
студентів.

ЗЕЛЕНЕ МЕРЕЖИВО РІК
Не просто в наш час зберегти чисто

ту великих і малих річок, не дати їм 
обміліти. І тут на допомогу приходить 
зелений друг. Коріння дерев міцно ут
римують землю, протистоять ерозії. В їх 
насадженнях накопичується волога, яка 
потім живить річки.

Я успіхом пройшов на Вінниччині об
ласний конкурс на краще утримання во
доохоронних зон та прибережних смуг. 
Під час його проведення в районах були 
створені спеціальні комісії, які обсліду
вали береги, Були також визначені кор
дони водоохоронних зон на площі понад

триста гектарів, розчищені русла бага
тьох річок. На їх берегах піднялись нові 
захисні насадження.

Допомога зеленого друга прийшла 
вчасно. Річковим водам уже повертаєть
ся їх кришталева чистота. А переможця
ми конкурсу вийшли природолюби з села  ̂
Роздол іІв|:й Мур ов а^окури ловецького'
району. Відзначено також добру роботу 
трудівників села Кузьминець Гайсинсь- 
кого та села Перемоги Козятинського 
районів, які сумлінно попрацювали під 
час комуністичного суботника.

«Новини Поділля».

З третього по дев’яте 
травня в усіх містах рес
публіки проходитиме 
традиційна «Вахта па
м’яті» на честь перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній вій
ні. Кількома днями рані
ше у Вінниці буде про
ведено республіканський 
семінар з питань військо
во-патріотичного вихо
вання і підготовки моло
ді до служби в Збройних 
Силах СРСР.

ПАМ'ЯТЬ
29 квітня у вечері 

(21.00.) відбудеться хви
лююча церемонія. Від 
центрального входу пар
ку культури і відпочин
ку ім. Горького по ву
лиці Леніна пройде фа
кельна процесія. В іній 
візьмуть участь прос
лавлені сини Вітчизни — 
Герої Радянського Сою
зу, ветерани Збройних 
Сил і Великої Вітчизня
ної війни, молодь міста. 
Відбудеться урочисте по
кладання ВІНІКІ,В і квітів 
до пам’ятника В. І. Ле
ніну і меморіалу загиб
лих Героїв у сквері ім. 
Козицького.

30 квітня о 18-й годині 
вечора в літньому теат
рі (парк культури і від
починку ім. Горького) 
відбудуться урочисті про
води юнаків на військо 
ву службу.

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
вихованя інституту, 
полковник - інженер 
запасу.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ІСПИТ СКЛАДАЮТЬ 
МІНІ-ТРАКТОРИ

 КОМПАС У ПРОФЕСІЮ

Це був незвичайний па
рад тракторів — колісних і 
гусеничних. Незвичайний то
му, що відбувся він не в 
колгоспі і не в сільгосптехні
ці, Незвичаний ще й тому, 
що машини були самороб
ні, точнісінькі копії тих, 
що невтомно трудяться на 
полях і фермах.

34 трактори різних марок 
представили юні умільці на 
обласний конкурс. Кожна 
машина проходила техніч
ний огляд, де визначалась 
якість моделей та їх робоча 
готовність. Демонструва
лося «фігуральне» водіння, 
під час якого треба було 
виконувати увесь комплекс 
вправ, що уміє «дорослий» 
трактор.

Найбільший успіх випав 
на долю вихованців Брац- 
лавської станції юних тех
ніків Немирівського райо
ну. Під керівництвом май- 
стра-педагога В. В. Тушев- 
ського уучні виготовили 
колісний трактор — копію 
Т-150 і гусеничний — ко
пію Т-150Г. Копії склали 
одну десяту частину нату
ральної величини. їхні мож
ливості демонстрували на 
конкурсі Анатолій Троян і 
Василь Матвієнко. Машини 
слухняно виконували всі 
вправи.

До речі, причіпний ін
вентар брацлавські школя
рі виготовили за власними 
кресленнями. Приміром, во
ни запропонували двох'ярус
ні плуги-культиватори, які 
зацікавили навіть науковців. 
Вони були представлені на 
республіканській виставці

технічної творчості і удо
стоєні Диплома Міністер
ства освіти і ЦК комсомолу 
республіки.

Уже не один рік брац
лавські учні захоплюються 
виготовленням діючих мо
делей сільськогосподарських 
машин. Кілька років тому 
старшокласники виготовили 
дві копії комбайна «Ко
лос». Один з них був пред
ставлений на ВДНГ СРСР, 
другий нині експонується в 
обласному краєзнавчому 
музеї.

Взагалі моделювання сіль
ськогосподарської техніки 
набуває все ширшого роз
маху на Вінниччині. Це й 
показав обласний конкурс. 
Па ньому свої здобутки 
демонстрували юні техніки 
з 18 районів і міст області. 
Крім брацлавчан успішно 
виступили Станіслав Каве- 
цький з Літина і Сергій Са- 
лій з Тиманівської середньої 
школи Тульчинського райо
ну. їхні гусеничні трактори 
відзначалися надійністю в 
роботі, цікавою технічною 
розробкою, Серед моделей 
колісних трактодів призові 
місця завоювали також Ана
толій Дембіцький з Мико
лаївської десятирічки Ко
зятинського району і Во- 
димир Ганин з Хмільника.

Ось уже втретє відбува
ються подібні конкурси. 
Якщо спочатку в них взя
ло участь всього сім колек
тивів, то нині — майже в 
три рази більше.

О. СУВОРОВ,
п’ятикурсник енергофаку.

МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ

Н О В И Й  У С П ІХ

Ми—ін тер н ац іон ал істи -
1 Травня—Міжнародний 

день солідарності трудящих 
усього світу відзнача
тимуть разом з усіма сту
дентами посланці п'ятдесяти 
двох країн Азії, Африки і 
Латинської Америки, які 
здобувають вищу освіту 
в стінах нашого інституту.

Юнаки і дівчата зарубіж

них країн, як і вся радян
ська молодь, прагнуть жити 
у дружбі і мирі, вчитися і 
працювати на благо своїх 
народів.

На всіх факультетах на
шого інституту навчаються 
іноземці.. Викладачі, спів
робітники, студенти допо
магають їм словом і ділом

з честю виконувати свій ін
тернаціональний обов'язок.

Для іноземців, як і для 
всіх студентів інституту, 
створені всі необхідні умо
ви для навчання і відпо
чинку, занять в позауроч- 
ний час. Багато студентів з 
числа іноземців займаються 
науково-дослідною робо

тою в лабораторіях і сту
дентських конструкторських 
бюро.

На знімку нашого фото
кореспондента Р. Кутькова 
студенти групи 2РТ-81 ра
діотехнічного факультету 
під час наукових дослід
жень в лабораторії.

У Вінниці проходив ог
ляд художніх колективів 
підприємств, учбових закла
дів, присвячений 40-річчю 
визволення Вінниці і обла
сті від німецько-фашистсь
ких загарбників. Огляд став 
визначною подією у музика
льному житті міста. Виступ 
хорового колективу викла
дачів і співробітників на
шого інституту був пред
ставлений творами «Я слав
лю партію», «Арізо матері 
і контати «Нам потрібен 
мир», «На лодці». Індивіду
альна своєрідність кожно
го твору і одночасно сти
лістична єдність відрізняла 
виступ нашого колективу 
від інших. Це і забезпечи

ло йому успіх — перше міс
це.

У репертуарі хору знахо
дить свій прояв головна ви
мога, яка пред’являється 
нині мистецтву, — народ
ність, громадянськість, до
ступність, високі естетичні 
ідеали. Творчий звіт хору 
перед трудящими міста як
раз і показав цю рису.

У жаЯрі вокалу успішно 
виступила інженер СКТБ 
«Модуль» Н. ГейааіндоЕд 
яка зайняла друге місце.

С. ГРИГА, 
інженер СКТБ «Мо
дуль».

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА
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5 травня—День преси
О  АЖКО уявити наше сучасне життя без журна- 

лу, без свіжої, що пахне друкарською фарбою, 
газети. Вони розповідають нам різні новини, знайом
лять з подіями в країні і за рубежем. З періодичних 
видань ми дізнаємось про те, чим багате і цікаве 
життя, черпаємо для себе нові думки, ідеї, збагачу
ємося життєвим досвідом і стаємо трішки мудрі
шими.

В газеті, як на долоні, наше повсякденне життя, 
робота, навчання, громадська діяльність і наївіть 
особисті проблеми.

тугу Ю. Л євикіін, студенти В. Шітіков, Н. Мозуль.
Ціна диплома — така тема статті професора ін

ституту М. В. Коваленка «За інженерні кадри» від 
23 грудня 1983 року). Автор розповів про те, що 
більшість випускників інституту з перших же днів 
самостійної роботи на виробництві активно вклю
чаються в життя трудових колективів, проявляють 
себе знаючими і думаючими спеціалістами. Та вияв
ляється, що ціна у диплома буває-різна. Окремих 
випускників доводиться роками доучувати, але вони 
так і не піднімаються до належного професійного

В. І. Ленін вчив, що газета не тільки колективний 
пропагандист і агітатор, а й колективний організа
тор мас. І чим більше у газети авторів — людей не 
байдужих, а бажаючих поділитися своїми думками 
і досвідом, навчити новому інших, допомогти у ви
рішенні тих чи інших проблем — тим вона цікаві
ша, тим більше вона впливає на формування світ
огляду читачів.

В інституті на всіх факультетах випускаються 
стінні газети, з лютого 1981 року виходить багатоти
ражна газета «За інженерні кадри». Крім того, на 
громадських засадах випускається радіогазета.

Засоби масової інформації приділяють багато ува
ги ідейно-політичному вихованню студентської моло
ді. На сторінках багатотиражки, зокрема, система
тично розповідається про кращих вихованців інсти
туту, про діла студентів під час літнього трудового 
семестру, про роботу студентських конструкторських, 
бюро, участь студентської молоді в науково-дослід
них роботах, висвітлюються питання розвитку фіз
культури і спорту, культурно-мистецького життя і 
побуту тощо. Особливу увагу газета приділяє пре
стижу диплома Вінницького політехнічного інститу
ту, підготовки висококваліфікованих, політично гра
мотних і ідейно-переконаних спеціалістів, здатних 
вирішувати проблеми науково-технічного прогресу.

В 33-му номері за минулий рік в статті «Дороги», 
які вибираємо» другокурсниця машинобудівного фа
культету, делегат XXIV з’їзду ЛКСМУ Алла Хажин- 
ська підняла цілий ряд питань, що стосуються фор
мування особистості майбутнього інженера, актив
ної життєвої позиції кожної молодої людини. Вис
туп студентки знайшов гарячий відгук серед вихо
ванців інституту. Редакція багатотиражки завела 
спеціальну рубрику. «Як ти збираєшся стати спеціа
лістом?». На цю тему в газеті вже виступили п’яти- 
куооник радіофаку Ігор Чижевеький, студентка 
ФяОТу Інна Хрущак, командир студентського нау- 
ково^прантичного загону на БО «Термінал» Володи
мир Міхеєв та інші.

«Пасивність: як з нею боротися?» — так назива
лася критична стаття («За інженерні кадри» від ЗО 
вересня 1983 року). На неї відгукнулися член пре
зидії профкому викладачів і співробітників В. Клим- 
чук, заступник секретаря комітету комсомолу інсти-

________________________ ________________ _ •

рівня. Професор навів чимало прикладів, вказав на 
упущення в навчально-виховному процесі.

Член парткому інституту, завкафедрою історії 
КПРС Б. В. Вальчук в статті «Без потурань» («За 
інженерні кадри» № 14 1984 р.) розповів про те, 
що окремі випускники не бажають їхати до місця 

• роботи за призначенням, прагнуть влаштуватися, 
так би мовити, «іютепліше». «Диплом, образно ка
жучи — дзеркало людини, — підкреслює автор. — 
Високо й належно оцінюючи його, разом з тим не 
варто допускати ніяких потурань тим, хто бажає 
тишком-нишком влаштуватися в житті».

Як найбільш раціонально розподілити свій час, 
утвердити свою самостійність в навчальному проце
сі, як краще організувати своє дозвілля?... Ці та ін
ші питання, що найбільше хвилюють студентів, пос
тійно друкуються на сторінках газети. 5

У газети є чимало друзів—постійних дописувачів, 
але нам хочеться,, щоб їх було значно більше. Адже 
проблеми морального виховання, студентського са- : 
моуправління, правових знань тощо не можуть не 
хвилювати викладачів, співробітників, студентів.

На всіх факультетах, як вже було сказано, випус
каються стінгазети. Плідно працюють редколегії стін
газет на інженерно-будівельному та енергетичному 
факультетах. Стіннівки «Будівельник» і «Енергетик» 
виходять різножанровими і цікавими, добре офор
млені художньо. Проте, на факультетах автоматики 
і обчислювальної техніки, радіотехнічному і маши
нобудівному стінгазети виходять нерегулярно, зде
більшого до свят та знаменних календарних дат.

Редакція газети «За інженерні кадри» була б щи
ро вдячна членам редколегії усіх стінгазет інститу- \ 
ту за більш тісні творчі стосунки. Хай же зростають 
ряди наших друзів-дописувачів і порадників. У пе
реддень свята^преси щиро вітаємо активістів багато
тиражки студентів О. Суворова, А. Хажинську, І. 
Хрущак, В. Шітікова, В. Міхеєва, Н. Мозуль, О. Ві- 
ткжа, І. Іванкжа, Є. Міняйла, І. Карліцького, викла
дачів і співробітників А. Тхорівського, В. Климчука,
М. Коваленка, Ю. Кардова, М. Синельника, В. Го
норова, Д. Юдіїна, голову головної групи народного 
контролю інституту В. Демешка, подружися Зава- 
льнюків, інженерна-коінструктора СКТБ «Модуль» 
ї Гуральник та багатьох інших наших авторів».

Тридцять дев’ять років тому, 9 травня 
1945 року, завершилась перемогою ра
дянського народу Велика Вітчизняна 
війна. Скільки мужності і героїзму про
явили наші воїни, весь народ в бороть
бі з чорною фашистською чумою! Ці
ною життя 20-ти мільйонів радянських 
людей була завойована Перемога в бит
вах, яких ще ніколи не̂  знало людство 
планети. Три з половиною мільйони бій
ців на фронтах і двісті тисяч трудівни
ків тилу були відзначені урядовими на
городами за військові і трудові подвиги.

Як завжди, організатором і натхнен
ником радянського народу на бій і труд 
виступала/ наша рідна Комуністична! 
партія. (Комуністи /завжди б̂ули там, 
де найважче. Г сьогодні, коли реван
шизм і мілітаризм знов загрожує люд
ству термоядерною війною, все напо
легливіше звучить заклик нашої партії 
де всіх народів світу — не допустити 
розв’язання третьої світової війни.

На знімках: вгорі— Вічний вогонь у 
вінницькому парку імені Козицького; 
внизу — на проспекті Космонавтів у 
місті Вінниці.



2 стор. ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ 4 травня 1984 року.

------------- 9 травня— День перемоги  ----------- —

ЧЕРЕЗ ДВІ ВЕСНИ...

На знімку: Двічі Герой Радянського Союзу, Почес
ний громадянин Вінниці, льотчик-космонавт СРСР 
Г. Т. БЕРЕГОВИЙ в Гостях у вінницьких піонерів.
вій і політичній підготов-

2 грудня 1983 року 
багатотиражна газета 
«За інженерні кадри» 
змістила фотографію, на 
якій вихованець нашого 
інституту Євген Заваль- 
нкж присягається вірно 
Іслуїжити любимій Віт
чизні. Згадувалося там і 
прізвище Сергія Яблоч- 
ііікова. Обидва юнаки 
навчалися на другому 
курсі факультету авто
матики і обчислювальної 
техніки, обидва тепер 
служать в армії, в одній 
військовій частині. Бли
зько 400 вихованців по
літехнічного носять вій
ськову форму, стоять на 
варті рідної Батьківщи
ни. Багато з них підтри
мують постійні зв’язки з 
тузом, де навчалися, ку
ди після служби в армії 
П овер н у ТЬ с Я ПрОіДОВ Ж  ИТ'И 
навчання.

Батьки Євгена 3 аваль- 
тюка постійно надсила
ють йому газету «За ін
женерні кадри». Євген, 
прочитавши її, пересилає 
своєму другові Олексан
дру Левшу, який після 
першого курсу факуль
тету автоматики і обчис
лювальної техніки теж 
служить в армії. Таким 
чином, газета стала для 
солдат ще одним інсти
тутським другом, який 
сповіщає їм про життя 
Вінницького політехніч
ного.

Редакція газети у День 
преси щирю вітає сту
дентів, сьогоднішніх во
їнів, з наступаючим свя
том Перемоги радянсько
го народу у Великій Віт
чизняній війні, бажає їм 
відмінних успіхів у бойо-

Д1.
Редакція сподівається, 

що хтось із військово

службовців надішле ли
ста і в багатотиражку, 
розповість, як йому слу- 
житься.

«Крилата піхота»
Славний бойовий шлях 

Четвертої гвардійської 
Овруцької Червонопра- 
порної орденів Суворова 
і Богдана Хмельницького 
повітряно-десантної ди
візії оживає у спогадах 
фронтовиків, реліквіях 
музею Китайгородської 
середньої школи, що в 
іллінецькому районі.

Балабанівка, Яструбин- 
ці, Купчинці, Кам’яногіїр- 
ка, Дашів, Брацлав —  
ось далеко неповний пе
релік тих населених пун
ктів Вінниччини, яким в

>

Ще й досі очі Софії 
Белецької наповнюються 
сльозами, коли починає 
розсотувати довгу нитку 
пам'яті, пов'язану з вій
ною. Тоді їх, п'ятнадця
тирічних підлітків з По
льової Лисіївки Калинів- 
ського району, позаганя
ли в товарняки і відпра
вили до Німеччини, щоб 
перетворити в робочу ху
добу.
Софію спочатку відпра
вили на підприємство, 
де були жахливі умови. 
Одного разу вони з под
ругою втекли звідси. Од
нак, на третій день блу-

1944 році принесли ра
дість визволення від 
фашистських загарбників 
воїни-десантники.

Слідопити Китайгорода 
розшукали кілька живих 
героїв, Імена яких зна
чились серед загиблих 
на меморіальній плиті в 
селі Кам’яногірці, Саме 
при допомозі комсомо
льців та піонерів сповна 
оцінені ратні подвиги 
Франца Станіславовича 
Будковського з Білору
сії, будівельника із Смо- 
ленська^Василя іавнсви-

В О  Д Р
кань дівчат затримали.

В комендатурі Софію 
забрав старий згорбле
ний чоловік. Його звали 
Макс Тіме. Як вияви
лось, він / його дружи
на ненавиділи людино
вбивчу війну. Вони дали 
притулок дівчині, пово
дились з нею, як з рід
ною.

— Ти ж не забувай 
нас, дочко, —- наказува
ли вони, коли настав 
день Перемоги.

І Софія не забула. На
писала. Відповідь з села 
Пацдорф (НДР) прий
шла відразу. Спочатку

ча Дудовича. В школі 
зберігаються хроніки-по- 
відомлення про безпри
кладний подвиг воїнів- 
десантників.

Пошукова робота учнів 
уже знайшла визнання. 
Про знахідки китайго- 
родців письменник Ми
хайло Андрійович Гон- 
чаров тепло відгукнувся 
у книзі «Крилата піхо
та», що побачила світ в 
одному з видавництв Ка
захстану. Нині слідопити 
одинадцяти шкіл Росій
ської Федерації, Украї
ни листуються з ними.

У  Ж  Б И
листувалися, а потім по
чали гостювати одні в 
одних. Нині старих Тіме 
уже немає в живих, та 
нитка дружби не обірва
лась. Не так давно у 
С. А. Белецької були в 
гостях сини Тіме — Карл 
і Ганс з дружинами, а 
їм наносили візит дочка 
Софії Августівни Вален
тина та син Петро.

Так на місці прірви, 
яку прагнув звести фа
шизм, між цими родина
ми проросло дерево дру
жби.

«Новини Поділля».

и] АВЧАЛЬНИЙ про-
■ * цес є центральним 
ланцюгом всієї системи 
формування майбутніх 
спеціалістів. Бо ж нав
чання — це головна пра
ця студента, і нині, в 
умовах науково-техніч
ного прогресу, ставляться 
високі вимоги до глибо
кого оволодіння знання
ми, бо справжнім спеці
алістом може бути лише 
той випускник, який за 
роки навчання у вузі у 
повній мірі розкрив свої 
творчі здібності, найпер
ше шляхом постійного і 
наполегливого оволодін
ня, при тому у найбіль
шому обсязі, знаннями.

Ці питання стоять у
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процентному відношенні 
якість знань сягнула ци
фри 57, кількість груп, 
які склали сесію без дві
йок — 106, у минулому 
році їх було лише 38. 
Чотири групи підтримали 
ініціативу групи 1-ААГ- 
80, де комсоргом Ігор 
Маляр, скласти сесію без 
єдиної трійки. Це — гру
пи 1-АТ-80, 2-ВЕ-79, 2- 
РК-80, 6-ПЦБ-80. З та
ких груп треба брати 
приклад, на них рівняти
ся, домагатися високих 
кінцевих результатів.

це стосується груп 1-
ЕОМ-83, 2-ЕОМ-83, 2-
ЕОМ-82, 4-ПЦБ-83, 5-
ПЦБ-83, З-ПЦБ-82, 4-
ПЦБ-82. Як бачимо, сер
йозної допомоги потре
бують першокурсники і 
другокурсники. Старшо
курсникам пора подати 
руку своїм молодшим ко
легам, навчити їх прави
льно організовувати свій 
час, передати досвід і 
навики по вивченню дис
циплін.

Наближається літня

ВІДЧУВАТИ ПЛЕЧЕ ТОВАРИША
центрі уваги комсомоль

ської організації інсти
туту. Адже, як відміча
лося на XIX з’їзді 
ВЛКСМ, брати участь у 
підготовці висококваліфі- 
ьованих спеціалістів — 
чудова традиція Ленін
ського комсомолу. До
сить сказати, що за ос
танні роки не лише пе
ревиконують план випу
ску спеціалістів, але й 
значно зростає ще один 
показник — кожний де
сятий вину фізик о дер ̂  
жує диплом з відзнакою, 
при цьому успішність в 
цілому складає близько 
97 процентів, Якщо ми
нулого року лише 12 
груп під час сесії показа
ли бездоганні знання, то 
нинішня сесія виявила 
І 05 таких академгруп. 

Як бачимо, позитивні зру
шення непогані, вони 
прогресують.

За підсумками огляду- 
конкурсу академгруп за 
1982—1983 навчальний 
рік кращими були виз
нані 1-РТ-80, 5-ТМ-80,
2-ЕС-80, 2-ВЕ-79, 2-РК- 
81, 6-ПЦБ-80, 6-ПЦБ-79, 
4-ТМ-81, 2-АТ-80, 2-ЕОМ 
-79, а група 2-ВЕ-79, де 
комсоргом Ейваз Маме- 
дов, брала участь в от
ії яд і -конку рс і сту д єн тсь - 
ких груп м. Вінниці.

Непоганих результатів 
було досягнуто і в пе
ріод зимової сесії 1983— 
1984 навчального року. У

Сучасний спеціаліст — 
це людина, яка не лише 
глибоко володіє техніч
ними знаннями, але й 
наділена рисами вмілого 
організатора, здатного 
вести за собою інших, 
брати участь у громадсь
кому житті колективу. За 
приклад тут служать Ле
нінські стипендіати На
талія Клочко, Олександр 
Вітюк, Катерина Жупа-, 
нова, Олена Касаткіна та 
інші, які займаються 
комсомольськими справа
ми, мають інші громад
ські доручення.

Та тут доводиться го
ворити і «на жаль». На 
жаль, за результатами 
першої атестації цього 
семестру на машинобу
дівному факультеті мен
ше половини, студентів 
атестовано позитивно, на
радіотехнічному факуль
теті _  53,4 процента, на 
енергофакультетї — 79,3 
процента. Тягнуть назад 
свої факультети групи 
6-ТМ-83 (комсорг Кре- 
вогу0ець), 2-ВМ-83 (ком
сорг Капленкова). Тож 
голові навчально-вихов
ної комісії машинобудів
ного факультету Олек
сандру Лисаку належить 
зробити все для того, 
щоб виправити станови
ще, домогтися кращої 
успішності студентів.

Та й на інших факу
льтетах має Місце низь
ка успішність, особливо

сесія, а з нею постають 
нові завдання, які необ
хідно вирішити. Най
перше, мова йде про 
створення штабів сесії. 
Було б добре, якби рек
торат, за прикладом 
ФАОТу і енергофакуль- 
тету, включив до складу 
штабів сесії і на інших 
факультетах заступників 
деканів. Не менш важли
во вже тепер, виходячи 
з підсумків атестації, 
надіслати листи батькам 
студентів, які погано 
навчаються, розробити 
плани роботи на період 
підготовки і проведення 
сесії, скласти графіки 
чергувань по штабах, 
визначити роботу кон- 
сультпунктів, потурбу
ватися про наочну агіта
цію, на комсомольських 
зборах взяти зобов’язан
ня по складанню екзаме
наційної сесії.

В інституті започатко
вується форма бригад
ного методу. Групи пер
ших —третіх курсів, які 
проживають в гуртожит
ках, уже готуються до 
екзаменів за цим и\еі 
ходом. Потрібно всіляко 
сприяти тому, щоб ко- 
л ект ивін а ф орм а пі дго - 
товки до складання іс
питів міцно утвердилася 
па всіх факультетах.

Т. ПІВЕНЬ,
голова навчально-ви
ховної комісії інсти
туту.

УВАГА: КОНКУРС

Минуло сорок років, в 
в паняті (Народній не 
меркне подвиг радянсь
ких воїнів за визволення 
Вінниці і області від ні
мецько-фашистських (за
гарбників. 9 травня 1985 
року ми відзначатимемо 
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.

В ході підготовки до 
цієї знаменної дати та 
з метою активізації і по
силення (роботи по війсь
ково-патріотичному та ін
тернаціональному вихо
ванню студентської мо
лоді, підготовки юнаків 
до служби в Збройних 
Силах країни комітет ко
мсомолу інституту разом

з профкомом студентів і 
редакцією газети «За ін
женерні кадри» оголошу
ють огляд-конкурс стін
газет інституту на кра
ще висвітлення військо
во-патріотичної темати
ки.

В представлених на 
конкурс стіннівках по
винна бути всебічно роз
крита робота партійних, 
комсомольських і проф
спілкових організацій фа
культетів і підрозділів 
інституту, первинної ор
ганізації ДТСААФ, сек
ції військово-патріотич
ного виховання, ради ве
теранів Деликої ВІТЧИЗ
НО! війни, спортивних 
гуртків і секцій, пропа
ганда військової служби 
— найпочеснішого обо
в'язку кожного громадя
нина Країни Рад через 
вихованців інституту, які 
перебувають в лавах 
Збройних Сил.

Для найактивніших 
членів редколегій - пере
можців огляду-конкурсу 
встановлюються такі на
городи:

за перше місце — По
чесна грамота для колек
тиву редколегії, членам 
редколегії — пільгові 
туристські путівки по мі 
сцях (революційної, /бо
йової і трудової слави 
радянського народу;

за друге і третє місця 
— грамоти колективам 
редколегій, а членам ред
колегій — дипломи і 
пам’ятні подарунки.

Підсумки першого ту
ру огляду-конкурсу бу
дуть підбиватися 12 
травня цього року, дру
гого — в другій декаді 
травня 1985 року.

Редактор 
С. Д Ж Е Д Ж У Л А



ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
ЗВЕРНЕННЯ

УЧАСНИКІВ П’ЯТОГО
ВПІ ДО ВСІХ СТУДЕН
Студенти Вінницького 

політехнічного інститу
ту, як і вся радянська 
молодь, напружено пра
цюють на виконання іс
торичних рішень XXVI 
з’їзду КПРС, XIX з’їз
ду ВЛКСМ, наступних 
пленумів ЦК КПРС і ЦК 
ВЛКСМ по підвищенню 
Ігром адської активності 
студентської молоді, гли
бокому оволодінню знан
нями, підготовці до са
мостійного життя і пра
ці вихованню свідомої 
трудової дисципліни.

Ми, учасники п’ятого 
зльоту відмінників, звер
таємося до всіх студен
тів інституту із закли
ком:

— активізувати рух 
«Навчатись без відстаю
чих!» оголосити бій по
середності;

— наполегливо оволо
дівати марксистсько-ле
нінською теорією;

— активізувати сту
дентську наукову робо
ту;

— усім студентам взя
ти участь в XI Всесоюз
ному конкурсі студент
ських робіт з суспільних 
наук, історііа ВЛКСМ 
та міжнародного моло

ЗЛЬОТУ ВІДМІННИКІВ 
ТІВ ІНСТИТУТУ .

діжного руху;
- удосконалювати'’: 

‘■знання з інженерних 
дисциплін;

— кожному студенту 
пропагувати досягнення 
радянської науки;

боротися з антигро
мадськими поступками, 
вести наукову роботу і 
бути гідним звання ра
дянського інтелігента

І н і ц і а т и в а  ч е к а в  п і д т р и м к и
ЦІННОЮ ініціати- 

вою виступили де
путати місцевих Рад, 
трудящі Літинського ра
йону, які розгорнули рух 
за населені пункти висо
кої культури і зразково
го громадського поряд
ку та трудові колективи 
високопродуктивної пра
ці. У зверненні до всіх 
громадян області гово
риться, ,що в нинішніх 
умовах зростання еко

номіки, культури, народ
ного добробуту стає не
стерпною антигромадсь
ка поведінка окремих 
членів нашого суспільст
ва, які не дотримуються 
радянських законів, пра
вил соціалістичного спів
життя. Трудові колекти
ви району, громадські 
організації набули пев
ного досвіду у боротьбі 
з правопорушенн ями.

Зміцненню правопоряд
ку сприяє здійснювана 
правова пропаганда, ви
ховна і ідейно-профілак
тична робота.

У відповідь на постій
ну турботу партії і уря
ду про дальше зміцнен
ня дисципліни, законно
сті і правопорядку нале
жить виховувати почут
тя чесності, сумлінного 
ставлення до праці. Ко-

жнии випадок негідної 
поведінки, появи у нет
верезому стані в грома
дських місцях, порушен
ня дисципліни повинен 
обговорюватися у тру
дових колективах. Серед 
нас, говориться у звер
ненні, не повинно бути 
місця п’яницям, хуліга
нам, дармоїдам, злодіям 
і ледарям. У районі при
діляється велика увага 
&И явленню* трудовлаш- 
туванню і вихованню 
осіб, які ухиляються ЕІД 
суспільно-корисної пра
ці, з кожним із них про
водяться індивідуальні 
бесіди, роз’яснення існу
ючого законодавства.

Закликаючи усіх він
ничан вести непримирен
ну боротьбу з різного 
роду антигромадськими 
проявами, літин ч а н и  
звертаються з ініціати
вою ширше розгорнути 
рух за населені пункти 
високої культури і зраз
кового громадського по
рядку та трудові колек
тиви високопродуктивної 
праці і висловлюють 
впевненість, що трудящі 
області підтримають їх 
заклик, мобілізують свої 
зусилля на попереджен
ня правопорушень.

В ЖЕ СТАЛО традицією 
проводити що р о к  у̂  

зльоти відмінників. Черго
вий п’ятий зліт був при
свячений 114-й річниці з дня 
народження В. І. Леніна 
та 60-річчю приевоєшння йо
го імені комсомолу. Деле
гати обговорювали пробле-

ція допомоги відстаючим 
студентам у навчанні за 
методом колект я в н о г о  
(бригадного) підряду, кон
троль за роботою консульт- 
иунктів в гуртожитках і 
безпосередньо в академ- 
групах. І треба сказати, що 
більшість відмінників охо-

сиївних методів навчання, 
мається на увазі бригадний 
метод підготовки до занять 
і складання екзаменів. Вар
то сказати, що на ФАОТі та 
енергетичному факультеті 
вже набуто певного досвіду 
в організації бригадного

ці бригади. На жаль, се
ред окремих відмінників є 
такі юнаки і дівчата, які 
уникають громадських до
ручень. Ми повинні рішуче 
боротися з цим негативним 
явищем. За час навчання в 
інституті кожен студент не 
просто повинен стати пер-

будівельного факультету, 
Олена Касаткіна, голова 
ради відмінників факульте
ту автоматики і обчислюва
льної техніки, Олег Бісіка- 
ло, староста групи, коман
дир студентського будійе* 
льного загону член вузівсь-

рад відмінників і началь
но-виховних комісій. Нас не 
може не турбувати і той 
факт, що добра половина 
студентів отримує під час 
сесії хоча б одну «трійку». 
Отже боротьба за підви
щення якості знань повинна 
бути в центрі уваги факуль-

ми вдосконалення навча
льного процесу, підвищення 
успішності і якості навчан
ня, активізації громадсько
го життя, ділились досві
дом організації колективно
го (бригадного) підряду у 
навчанні.

На всіх факультетах ін
ституту створені і діють 
ради відмінників. їх зав
дання полягає в тому, щоб 
залучити усіх без винятку 
відмінників до активної 
громадської діяльності, до
помогти професорсько-вик
ладацькому складу у справі 
підготовки виеококваліфіко- 
ваних спеціалістів.

Безпосередньою оправою 
рад відмінників є організа-

че дають консультації сво
їм товаришам, діляться з 
ними власним досвідом.

Нам, студентам старших 
курсів, добре відомо, як 
важко доводиться окремим 
першокурсникам «влитися», 
так би мовити, у вузівський 
учбовий процес. Допомогти 
їм у цьому—обов’язок усіх 
факультетських рад відмін
ників. Тільки на користь пі
дуть конкурси на кращий 
конспект, звіти з лаборатор
них робіт, організація і про
ведення яких — першочер
гове право і обов язок рад 
відмінників.

Хочу більш детально зу
пинитися на пропаганді пе
редового досвіду, прогре-

методу навчання. На жаль 
масовим цей рух ще не став 
у нас. Якщо на перших 
трьох курсах цей метод 
активно впроваджується в 
життя, то на старших така 
форма підготовки до екза
менів практикується недо
статньо. Отже ради відмін
ників повинні не тільки про
пагувати, а й впроваджува
ти передові, прогресивні 
форми навчання, особливу 
увагу приділяти першокур
сникам, щоб створені брига
ди працювали протягом 
усього навчального періоду 
в інституті. Тільки за таких 
умов можна добитися ба
жаного успіху. А відмінни
ки навчання повинні очолити

шокласним спеціалістом, а й 
визначитися зрілим і сві
домим членом нашого сус
пільства, активним учасни
ком громадського життя. 
Звичайно, факти байдужого 
ставлення до громадських 
справ з боку окремих від
мінників — поодинокі. Бі
льшість наших вихованців 
успішно поєднують відмінне 
навчання з громадською 
роботою. Назву лиш окре
мих із них. Це Ленінські 
стипендіати Іван Іванюк — 
профорг енергетичного фа
культету, Наталія Клочко 
(машфак), член комітету 
комсомолу інституту, Юрій 
Гніп голова навчально- 
виховної комісії інженерио-

кого комітету комсомолу 
та багато інших.

За підсумками зимової 
сесії одинадцять процентів 
усіх студентів склали екза
мени на «відмінно», 36,5 
процента — на «відмінно» 
і «добре». Успішність по ін
ституту складає 94%, а 
якість знань — сорок вісім 
і вісім десятих. В порівнян
ні з попередньою літньою се
сією ці показники дещо зни
зилися причому здебільшо
го за рахунок першого кур
су. Це ще раз свідчить про 
те, що до першокурсників 
повинна бути особлива ува
га з боку факультетських

тетських рад відмінників,- 
навчально-виховних комісій  ̂
усіх комсомольських і .проф
спілкових активістів. У нас 
є з кого брати приклад у 
цьому відношенні. П’ять 
академгруп склали зимову 
сесію без жодної «трійки». 
Це 1 АТ-80, 1 А АГ-80, 2 
ВЕ-79, 6 ПЦБ-80, 2 РК-80. 
Таке ставлення до навчан
ня повинно стати нормою 
для кожного студентського 
колективу. І першочергову 
роль тут покликані зіграти 
саме відмінники.

Гнлина КОБИЛЕЦЬКА, 
студентка енергофаку, 
голова ради відмінників 
інституту.

НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ

Внесок політехніків

Кумачем знамен і тран
спарантів, білосніжним ки
пінням квітучих садів від
шумів над Поділлям Пер
шотравень. В святкових ко
лонах демонстрантів разом 
з передовими колективами 
міста пройшли сотні вихо
ванців нашого інституту, 
викладачів і співробітників,

вчених і конструкторів.
Проявити свою солідар

ність в боротьбі за свободу, 
мир і щастя на землі вий
шли Першого травня чис
ленні представники зару
біжних країн, що навчають
ся в нашому інституті.

Травень—місяць багатьох 
свят. Минулого понеділка

відзначали своє професійне 
свято студенти, викладачі 
і співробітники радіотех
нічного факультету. А в се
реду вінничани разом з усім 
радянським народом відзна
чали одне з найвизначніших 
свят — День Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні 
1941—1945 рр.

Колектив ВПІ глибоко 
сприймає настанови партії і 
вчені прагнуть внести і свій 
особистий внесок у даль
ший економічний розвиток 
країни, відстояти мир на 
землі.

На знімку: у святковій 
колоні демонстрантів.

Фото Р. Кутькова.

Підвищення ефективності 
науково-дослідних робіт у 
вищих учбових закладах 
забезпечує успішне виконан
ня завдань цільової програ
ми «Наука», яка є складо
вою частиною плану органі
заційних заходів Вінницько
го політехнічного інституту 
обласного центру, а також 
республіки. Наприклад, ко
лективи о лієжиркомб ін ату, 
електромереж виробничого' 
об’єднання «Вінницяенер- 
го» та інші завдячують їм 
по реалізації рішень XXVI 
з’їзду КПРС. Досить ска
зати, що ці роботи за об
сягом госпдоговірної тема
тики минулого року скла
ли 7 мільйонів 227 тисяч 
карбованців, по СКТБ «Мо
дуль» — 2 мільйони 727 ти
сяч карбованців, а впровад
ження у виробництво дос
ліджень лабораторій —113

мільйонів 610 тисяч карбо
ванців. 83 інститутські нау
ково-дослідні роботи вклю
чені у програми і коорди
наційні плани Мінвузу СРСР 
і УРСР, АН СРСР і УРСР. 
галузеві і регіональні про
грами на суму 1 мільйон 
155 тисяч карбованців.

З кожним роком міцніють 
зв’язки інституту з підпри
ємствами і організаціями* 
/розвійвається творча спів
дружність, більш ефектив
ними стають кінцеві резуль
тати. Науковці прагнуть 
постійно впроваджувати у 
виробництво новинки нау
ково-технічного прогресу, 
створювати нові машини і 
технологічні лінії, які б від
значалися високою продук
тивністю.

А. ЗАРІЧНИЙ, 
начальник науково-дос
лідного сектору.
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( і  ІДГОТОВКА до чер-" 
І * * гового трудового се- 
і местру в інституті роз

почалася з підбиття під
сумків роботи за мину- 

I лий рік, проведення ве- 
I чорів трудової слави. У 

групах відбулися комсо
мольські збори, на яких 
велася зацікавлена роз
мова про третій, трудо
вий. Ще в листопаді— 
грудні минулого року до 
комітетів комсомолу фа
культетів надійшли зая
ви студентів перших — 
других курсі© з прохан
ням зарахувати до скла
ду СБЗ. Характерно те, 
що особливий ентузіазм 
потрудитися на будовах 
проявили дівчата. Сту
денти третіх—четвертих 
курсів, навпаки, зайняли 
позицію вичікування. Не
хай, мовляв, визначать 
місця дислокації, а тоді 
вже ми подумаємо, куди 
краще поїхати. Як бачи
мо, справа одна, а під
хід різний.

То ж звідки проростає 
коріння такого вибору? 
Оте, як кажуть у наро
ді, насіння, що тягнеться 
до бур’янів. Давайте 
спробуємо розібратися. 
Воно не в молодості, ні, 
бо дуже вже мала різ
ниця у віці юнаків і дів
чат, які, образно,; кажу
чи, з першої парти пере
сіли на четверту. Він, 
цей вибір, мабуть, кри
ється в іншому. Може, 
ймення йому — присто
сування? У двадцять з 
лишком років і вже — 
пристосовуватися? А що 

і буде далі? Питання ви- 
I кликають серйозні зане- 
| покоення. Сьогодні від- 
| мовився, відсидівся, а 
| завтра? Знову схитрив,
І збочив, подумав лише 

про своє благополуччя.
' То як же бути?

А бути і поступати 
І треба інакше. По-справ - 
І жньому бути сучасною

передовою молодою лю
диною — значить і йти 
на передній край. А як 
же інакше? Думається, 
що в окремих комсомо
льських організаціях де
що спрощено пояснюють 
мету і кінцеві цілі тре
тього трудового семе
стру. Частина студентів 
починає розуміти, що 
їхати на будову — зна
чить їхати заробити. І 
їхати саме туди, де най

бутнього інженер а-буді
вельника така: зараху
ють практику — поїду, 
якщо — ні, сидітиму 
вдома. Хоча, треба ска
зати, у студентів 3 —
4 курсів два місяці 
практики і два канікул, 
вони у такому ж стано
вищі, як і всі інші вихо
ванці _ інституту. Прикро, 
що не кожен студент 
вважає участь у СБЗ 
своїм обов’язком, спра

ві основи студзагонів, 
знайомляться з фінансо
во-господарськими пи
таннями, набувають на
виків громадсько-полі
тичної роботи. Сумлінно 
відвідують заняття ке
рівники здгонів машино
будівного і радіотехніч
ного факультетів. А от 
сЬаотівці Миронюк, Бі
лан і Червоний ухиля
ються від занять.

студентського з аг о н у.
Особливу увагу потріб
но приділяти агітаційно- 
пропагандистській ро
боті, участі всіх бійців у 
Всесоюзному агітпоході 
студентської молоді «Рі
шення XXVI з’їзду 
КПРС — в життя!». 
Студентам - пропагандис
там, політ інформаторам 
потрібно вже зараз по
думати про тематику 
лекцій, бесід, які нале
жить провести на буді
вельних майданчиках, 
тракторних станах, в 
гуртожитках і клубах. 
Агітбригади повинні го
тувати свої тематичні 
виступи.

У 1982 році в інсти
туті був створений пер
ший загін безкоштовної 
праці «Молодогварді- 
єць-82». Нинішнього ро
ку таких загонів діяти
ме два: Молодогварді- 
єть-84» і «Гренада», де 
командирами Сергій Хо-1| 
лод і Олег Зоря, а комі- || 
сарами Олександр Ян- ц 
чайко і Валентина Дзи- |

вигідніше. Студент гру
пи 1-ВМ-81 Лещенко, 
майбутній викладач ма
шинобудування, з таки
ми намірами і оббиває 
пороги комітету комсо
молу м аш и н о б уд ів ного
факультету, щоб його 
зарахували до складу 
загону, який виїжджати
ме в Тюменську область. 
«А чому саме туди?»— 
запитують його. «А мені 
потрібні гроші!» — кате
горично заявляє цей сту
дент.

Вже другий рік роз
палюються пристрасті на 
інженерно - будівельному 
факультеті, коли мова 
заходить про формуван
ня СБЗ. Позиція май-

вою честі.
Дирижерами у нор

мальній діяльності заго
нів є командири, комі
сари, майстри. їх найпер
ший обов’язок полягає в 
тому, щоб загін був мі
цним, дружним, а, зна
чить, боєздатним. Треба 
сказати, що комітети 
принципово підійшли до 
формування командного 
складу, доручивши очо
лювати колективи авто
ритетним студентам, ком
сомольським, профспіл
ковим активістам.

З березня почала дія
ти школа командирів і 
комісарів. Тут керівни
ки СБЗ вивчають право-

Активність і боєздат
ність студзагонів у ро
бочий період багато за
лежить від професійного 
навчання у підготовчий 
період. Штабом трудо
вих. справ організована 
школа професійної май
стерності бійців СБЗ- 
84, але, на жаль, не всі 
студзагонівці її регуляр
но відвідують. Це сто
сується СБЗ «Моноліт», 
«Буревісник», «Зодчий», 
«Романтик», «Мрія».

Нині важливо продов
жувати навчання лекто
рських груп на базі шко
ли молодого лектора, 
ознайомлювати слухачів 
з специфікою проведен
ня в ій^ьковошатр іотич - 
ної роботи в умовах

га. Необхідно і далі по 
ширювати рух за орга
нізацію загонів безкош
товної праці.

На сьогодні вже за
вершено договірну кам
панію. В цілому догово
рів укладено на вико
нання робіт на суму 2 
мільйони 18 тисяч кар
бованців.

Третій трудовий кли
че. Завдання всіх СБЗ— 
забезпечити комплексний 
підхід до трудового, іде
йно-політичного і мора
льного виховання сту- 

- дентів, сприяти підви
щенню продуктивності 
праці, ефективності і 
якості трудових семест
рів.

О. МУДРИЙ, 
секретар комітету 
комсомолу інституту.

Серед факультетів інститу
ту ФАОТ по праву вважа
ється одним із кращих. Тут 
найбільше відмінників нав
чання, найбільша кількість 
юнаків та дівчат, що займа 
ються науково-дослідною 
роботою. Наставниками в 
науці для майбутніх інже
нерів служать викладачі і 
співробітники інституту.

На знімку: доцент кафед
ри автоматики і інформаці
йної техніки Юрій Анато
лійович Скидан, аспірант 
Сергій Григорович Криво- 
губченко в студентом Ми
хайлом Диким (в центрі) 
під час наукового експери
менту.

Фото Р. Кутькова.
СПОРТ ----------

Переможці визначилися вік, до фіналу прийшло 
близько 400 студентів. Це 
засвідчує про масовість 
фізкультури і спорту в на

шому інституті.
О. МРИЩУК, 

голова спортивного клу
бу «Олімп».

Завершився останній, 
вид зимової спартакіади ін
ституту з плавання, при
свячений двічі Герою Ра
дянського Союзу, маршалу 
Радянського Союзу Р. Я. 
Малиновському, нашому 
землякові.

Тривала наполеглива бо
ротьба за призові місця між 
факультетськими команда
ми. І ось підбито підсумки. 
Першість здобули спорт
смени енергетичного - факу
льтету.

Варто ' відмітити вагомий 
внесок у перемогу викла
дачів енергофаку при актив
ному сприянні деканату. 
Велику організаторську ро
боту провели заступник 
декана по фізвихованню

А. Голубович і фізорг 
А. Яресько.
Поліпшилася спортивно-ма
сова робота і на машино
будівному факультеті, який 
здобув друге загально
командне місце. Студенти- 
енергетики вийшли пере
можцями у змаганнях з 
шахів і плавання. По насті
льному тенісу і бадмінто
ну перемогли фаотівці. На 
четверте місце вийшли 
спортсмени інженерно-буді
вельного факультету. Ни
зьку результативність .' на.г 
спартакіаді показали радіо
техніки.

В цілому у змаганнях 
взяло участь більше двох 
з половиною тисяч чоло-

На приз героя
/Г ЕРШ АДСЬКІ хліборо- 
^  би свято шанують па
м’ять земляка, Героя Ра
дянського Союзу С. І. Бо
йка. Відважний танкіст 
першим увірвався в берез
ні 1944 року на рідну по
дільську землю, змітаючи 
ворогів. І ось в 1975 році 
партійні, радянські органи 
району разом з фізкультур
никами вирішили провести 
у  Бершаді турнір з класи
чної боротьби на честь вої- 
на-'визволителя. к 

Чому саме з класичної 
боротьби? Тому, що цей 
мужній вид спорту користу
ється на Бершадщині особ

ливою популярністю. З то
го часу вже дев’яту років 
підряд в районному цент
рі проходять змагання бор- 
ців-класиків. Турнір став 
всесоюзним, потрапити на 
нього вважають честю най- 
сильніші майстри килима.

Нинішні змагання на 
призи Героя Радянського 
Союзу С. І. Бойка були 
особливо представницькими. 
Комауди з сімнадцяти міст 
приїхали на Вінниччину, 
126 досвідчених «класиків» 
зібрались у Бершаді, щоб 
поборотись за почесні на
городи.

«Новини Поділля».

РАХУНКОМ 5:1 
^  вийшов переможцем 

конкурсу на кращий ви- 
роб комплексний твор
чий молодіжний колек
тив Вінницького виробни
чого об’єднання «Тер
мінал», який очолює ін
женер Микола Меншу- 
тін. Створений ним діс- 
плей за своєю техноло
гічністю дозволяє різко 
підвищити продукти в-

ЕКЗАМЕН 
НА ЗРІЛІСТЬ
ність праці монтажників: 
тією ж кількістю робіт
ників і на тих же вироб
ничих площах замість 
одного теперішнього зби
рати п’ять нових апара
тів.

«Молодіжний» відео
термінал відрізняє від 
інших розробок принци
пово нова елементарна 
база, більший обсяг па
м’яті, більш широка 
сффа застосування, ви
сока надійність в експ
луатації. Він не має ана
логів в історії підпри
ємства.

Цей успіх нещодавно 
створеного молодіжного 
колективу не випадко
вий: більшість конструк
торів — вчорашніх сту
дентів Вінницького полі
технічного інституту — 
не новачки на «Терміна
лі», тут вони проходили 
практику, по заводській 
тематиці захищали кур
сові і дипломні проекти. 

В. МІХЄЄВ, 
командир науково- 
практичного загону.

нові
книги

Бейко И. В. и др. 
Методи и алгоритми ре- 

шения задач оптимизации.
И. В. Бейко, Б. Н. Буб
лик, П. Н.. Зинько. — 
К.: Вища школа, 1983.

Глушков В. М. и др. 
Моделирование разви- 
ьающихся систем. В. М. 
Глушков, В. В. Иванов, 
В. М. Яненко. — М.:
Наука, 1983.

Железнов И. Г. Слож- 
нне технические системи 
(оценка характеристик).
— М.: Висілая школа, 
1984.

Источники вторичного 
злектропитання: Спр. по- 
собие (Под ред. Ю. И. 
Конева. —- М.: Радио и 
связь, 1983. (проектиро- 
зание РЗА на интегра- 
льньїх микросхемах.

Кармазинский А. Н. 
Синтез принципиалних 
схем цифрових злемен- 
тов на МДП-транзисто- 
рах.— М.: Радиои. связь,
1983.

Костов К. Архитекту- 
ра инженерннх соору- 
жений и промншленного 
интерьєра (Сокр, пер. с 
болгарского. — М.:
Стройиздат, 1983.

Леонгард Ф. Предва- 
рительно напруженннй 
железобетон (Пер. с нем.
— МІ: Стройиздат, 1983. 

Лещишнн М. Научная
организация подготовки 
нроизводства (Пер. со 
словацкого, — К.: Тех- 
ника, 1983.
Механическая усталось 
металлов. Материальї VI 
Международного колло- 
гевизма. — К.: Наук, 
думка, 1983.

Оптическая связь. (Пер. 
с. японского. — М.: Р а
дио и свзь 1984.

Повншение качества 
злектрической анергии:
С Б. н а у ч н ьі х тр у д о в
(Под ред. А. К. Ш іід- 
ловского и др. — К.: На- 
>к. думка, 1983.

Свами М., Тосуласир- 
ман К. Графи, сети и ал
горитми (Пер. с англ. 
—М.: Мир, 1984.

Сверхтвердие материа- 
лн: синтез, свойства,
применение: Докл. Меж
дународного семинара.
— К.: Ваук. думка. 1983.

Скрипник В. М. и др. 
Хранение радиотехничес- 

ких систем в експлу- 
атационннх условиях
(В. М. Скрипник, Ю. И. 
Кричевский, П. А. Рома
нець,—М.: Радио и связь,
1984. — (Б-ка инженера 
по надежности).

Тодорай Д. Н. Расши- 
ряемне средства машин- 
ной графики (програм- 
мное обеспечение). Под 
оед. С. Я. Вилеикина.— 
М.: Радио и связь, 1983.

Уокерли Дж. Архи- 
тектура и программиро- 
вание микро— ЗВМ. В
2-х книгах (Пер. с англ.
— М.: Мир, 1984 г. кн.
1,2.

Явлеиский К. Н., Яв- 
леиский А. К. Виброди- 
агностика и прогнозиро- 
вание качества механи- 
ческих систем. — М.:
Машиностроение, 1983.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



Р А Д І У С
АКТИВНОСТІ

© СЕС ІЯ  ПОЧАЛАСЯ

© КОЖЕН ЕКЗАМЕН — БЕЗ ТРІЙОК

У нашому вузівському 
цеху відчувається той 
особливий весняний пе
редзвін, що в якійсь мірі 
нагадує споконвічну ко
вальську роботу, — ми
нула пора засіву зерна 
у здоб р е н и й і ре
тельно обро б л е н и й 
грунт, а ковальські міхи 
не дають згаснути жа
ринкам, підтримують віч
ний вогонь людського 
творення і неспокою на 
майбутнє. Бо покласти 
навіть в найкращий спо
сіб насіння, благослови
ти його на добрий уро
жай ще не значить ви
конати всю роботу, щоб 
мати щедрий ужинок. 
Потрібно весь час з дня 
на день виходити в по
ле, не покладаючи рук 
трудитися, як кажуть, до 
сьомого поту. Тільки 
тоді особливо приємним 
буває смак вирощеного 
тобою хліба.

Такі асоціації виника
ють щоразу, коли ду
маєш про навчання, 
прагнеш порівняти його 
з нелегкою хліборобсь
кою працею. Бо й справ
ді отой пробний виїзд на 
весняне поле нагадує 
собою перші лекційні 
пари, які започатковують 
довгі гони знань, що їх 
належить добре засвої
ти, ввібрати душею і ро
зумом курс наук з дис
циплін технічних і сус
пільних. І підпорядкува
ти все це головному 
завданню — вихованню 
себе як спеціаліста, що 
може б)УТИ не лише ке
рівником виробничого 
процесу, але й органі
затором трудового ко
лективу. Вся система ви
щ о ї освіти якраз і по
кликана для здійснення 
цього завдання. Зрозу
міло, що не можливо за
безпечити студента, май
бутнього спеціаліста ре
цептами на всі випадки 
життя. Та лишається не
заперечною та істина,

що вуз дає знання, фор
мує творче мислення, 
сприяє становлен н о ю 
молодої людини.

Нещодавній черговий 
зліт відмінників нашого 
інституту показав глибо
ку зацікавленість студен
тів у дальшому вдоско
наленні навчального про
цесу, підвищенні успіш
ності і якості навчання, 
активізації громадсько
го життя, організації 
бригадного підряду. Під
носячи на новий вищий 
рівень престиж свого 
учбового закладу, який 
видає документ про ви
щу технічну освіту, ми 
цим самим сприяємо по
глибленому засвоєнню 
наук, підготовці справж
ніх спеціалістів, яким під 
сипу завтрашні справи 
науково-технічного про
гресу, розв’язання на
зрілих проблем.

Початок літньої екза
менаційної сесії знаме
нує собою нову верши
ну у творчій біограф ії 
кожного студента. Тож 
звітувати про набуті знан
ня треба якнайкраще. Все 
почуте на лекціях, отих 
що започаткували собою 
врожайну учбову низу, 
все, що довелося піз
нати у бібліртеках за 
книгою, все повинно 
відкластися у струнку 
систему відповідей на 
сесії. Радіус активності 
кожнго студента пови
нен бути широким, він 
має сягати глибин. Всі
лякої підтримки заслу
говує ініціатива академ^ 
групи 1-ААГ-80 машино
будівного факультету, 
яка своїм найпершим 
обовязком вважає склас
ти екзамени без трійок. 
Стати врівень з відмін
никами — ось мета, до
магатися якої повинен 
прагнути кожен вихова
нець нашого вузу.

Ю. КАРПОВ, 
проректор.

....................................................................................................................

В ДОРОГУ ВИХОДЬ НА с в іт а н н і!
Престиж диплома. З чого він починається? Це пи

тання хвилює усіх. Адже професія людини, її пок
ликання турбують кожен трудовий колектив, все 
наше суспільство. А суспільству зовсім не байдуже, 
хто прийде на зміну старшим, який слід в житті за
лишить молодше покоління, яку користь принесе во
но своїй Батьківщині, своєму народові.

В минулому році тема престижу диплома була 
порушена на стсфінках газети професором М. В. Ко
валенком, В статті «Без потурань» («За інженерні

кадри» від 6 квітня нинішнього року) завідуючий 
кафедрою історії КПРС, член парткому інституту 
Б. А. Вальчук вказав на недоліки і упущення в нав
чально-виховному процесі. 1 не секрет, що окремі ви
пускники нашого інституту вишукують різні причини, 
аби не поїхати на роботу за місцем призначення, 
прагнуть, образно кажучи, влаштуватися в житті. 
Продовжуючи тему престижу диплома, надаємо 
слово студенту четвертого курсу машинобудівного 
факультету, відміннику навчання Олектандру Ма- 
цику.

До призова в армію я 
працював шофером на 
Шпиківському цукрово
му заводі. Після служби 
повернувся на рідне під
приємство. Згодом, зро
зумів, що потрібно вчи
тися далі. Вирішив ста
ти інженером атомобі- 
льного транспорту.

Вже на першому кур
сі мене обрали членом 
«Комсомольського про
жектора» факультету. 
Зараз я член комітету 
комсомолу інституту, 
відповідаю за роботу 
сектора трудового вихо
вання. Три роки підряд 
їздив на студентську бу
дову. В позаминулому 
році працював на роз
робці родовищ газу поб
лизу Уренгоя в Тюмен
ській області. Там ми 
споруджували компресо
рну станцію і їдальню. 
Торік був командиром 
студентського будівель
ного загону «Автомобі
ліст». Працювали ми в 
седі Митнику Хмільни
цького району. За під
сумками соціалістичного 
змагання наш СБЗ зай
няв перше місце серед

студзагонів інституту і 
області. В нинішньому 
році ЦК ЛКСМУ зат
вердив мене командиром 
зони «Південь».

Хай правильно зрозу
міють мене читачі. Не 
для бравади і хвастощів 
розповідаю усе це. Всі 
мої скромні заслуги в 
житті — то результат 
колективної праці моїх 
товаришів, і в першу 
чергу Олександра Трачу- 
ка, Анатолія Гуменчука, 
Сергія Чернеги, старости 
групи Сергія Савестья- 
нова, комсорга Ігоря Ма
ляра, профорга Миколи 
Зінця, Олександра Та- 
равського та багатьох 
інших моїх однокурсни
ків.

Я уважно прочитав 
статті М. Коваленка і 
Б. Вальчука. Мене теж 
хвилює питання; з окре
мих випускників інститу
ту виходять «пустоцві
ти»? Чому людина, от
римавши вищу освіту за 
державні кошти, відмов
ляється служити Бать
ківщині там, де це по
трібно? Питання це ду
же болюче і вирішувати

його потрібно не під час 
розподілу місць, а про
тягом усього періоду 
навчання в інституті.
- Вайкращою формокі 
такого виховання, на 
мою думку, є студентсь
кі будівельні загони. В 
цьому я переконався на 
власному досвіді. Цілком 
впевнений, що такі хлоп
ці, як Сашко Трачук, То
ля Гуменчук, Сашко Та- 
равський ніколи не схиб
лять в житті.

Якщо говорити про 
нашу академгрупу в ці
лому, то колектив у нас 
хороший, дружний. Нав
чаються хлопці на «доб
ре» та «відмінно». Ака- 
демгрупа не раз висту
пала з цінними почина
ми «Скласти чергову се
сію без жодної трійки».
Слова свого завжди до
тримували. Але повер
таючись до теми, розмо
ви, хочу відверто сказа
ти про окремих своїх

Від редакції: Тема престижу диплома, піднята на 
сторінках газети, далеко не вичерпана. «Пустоцвіти». 
Звідки вони беруться? Випускник інституту — це 
людина в такому віці, яка повинна відповідати за 
свої вчинки Просимо висловити свою думку.

однокурсників. Є в на
шій групі студент Юрій 
Кондратюк — відмінник. 
Навчання йому дається 
значно легше, ніж деко
му із нас. Це добре. 
Погано лиш те, що Юрій 
відмежується від загаль
них справ академгрупи, 
не витриманий, пообіцяє 
щось і не зробить. Од
ним словом — хлопець 
несерйозний. З такими, 
як кажуть, в розвідку не 
ходять. Або взяти Вади- 
ма Огірчука і Єдуарда 
Лавренюка. Можуть хло
пці вчитися на «відмін
но» та ледарюють. Ми, 

звичайно, боремося з цими 
негативними явищами. 
Закріпили за ними від
мінників навчання, праг
немо допомагати і вихо
вати їх колективно.

Олександр МАЦИК, 
студент машинобу
дівного факультету.

Партком інституту заслу
хав і обговорив звіт голо
ви профкому студентів В. !. 
Ковальчука про роботу 
профспілкової організації 
по дальшому поліпшенню 
побуту, оздоровчої і профі
лактичної роботи серед 
студентів. Відмічено, що в 
інституті створені добрі 
житлово-побутові умови, до 
послуг студентів —- спор
тивно-оздоровчий табір на 
225 місць, санаторій-профі- 
яакторій, стадіон з комплек
сом площадок. Минулого 
року за рахунок профспіл
кового бюджету всіма ви
дами оздоровчих заходів 
було охоплено 2318 чоловік.

Питання побуту, оздорв- 
чої і профілактичної робо
ти постійно перебувають в 
центрі уваги профкому і 
його структурних п ідрозді
лів. Однак зроблено ще не 
все, щоб всюди панував 
порядок. Недостатньо здій
снюється контроль за ви
користанням приміщ е н ь 
гуртожитків за призначен
ням, трапляються випадки 
переселень студентів під 
час навчання, вимагає по
ліпшення досвід повного

У парписомі
самообслуговування в гур
тожитках, краще виховання 
у студентів почуття береж
ливого ставлення до майна, 
економії електроенергії.

Не всі члени профкому 
проявляють ініціативу, не 
завжди домагаються вико
нання намічених завдань, 
інколи до справи підходять 
формально, недостат н ь о 
приділяється уваги вихов-

інституту
ній роботі, бажають бути 
міцнішими контакти з ком
сомольською і цеховими 
партійними організаціями.

У прийнятій постанові 
партком зосередив увагу 
студентського профкому на 
дальшому поліпшенні умов 
побуту і оздоровлення сту
дентів, виховання у них 
почуття поваги до норм со
ціалістичного співжиття, ви

сокої культури поведінки в 
побуті, бережливого став
лення до державної влас
ності. Профкому разом з 
партійними бюро і декана
тами, комсомольською ор
ганізацією поліпшити добір 
і розстановку профспілко
вого активу в групах і гур
тожитках, підвищити відпо
відальність активу за стан 
справ на дорученій ділянці 
роботи, регулярно заслухо
вувати їх звіти на засідан

нях і зборах, навчати ак
тивістів»

Посилити контроль за 
«використанням приміщень 
в гуртожитках за призна
ченням, дотримуватися в 
гуртожитках санітарно-гіт/і- 
єнічних норм, принципово 
ставитися до порушників 
порядку, регулярно прово
дити спільні рейди з «Ком
сомольським проже к т о- 
ром», результатам перевір
ки надавати гласності, п ід
вищити роль оглядів - кон
курсів факультетів по умо
вах побуту, праці і відпо
чинку студентів, вдоскона
лювати форми і методи оз
доровчої роботи.
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Для чого людина 
вчиться? Дивне запитан
ня, скаже кожен сту
дент. Людина з народ
ження прагне відшукати 
істину. А цей процес і 
є лейтмотивом пізнання. 
Дійсно, знання не тільки 
цікаві самі собою. У 
(них є й інша властивість: 
волій заставляють люди
ну мислити, задо.вільнити 
вічну потребу в пізнанні 
навколишнього світу і 
самого себе. Культура і 
знаякнія вселяють ба
жання самовдоскналюва- 
тися. Звичайно, мають 
вони і чисто праткичну 
ціль — оволодіння про
фесією. Та найбільш 
важливе тут те, що з 
допомогою знань ми е и - 
бираємо для себе лінію 
поведінки, формуємо се
бе як громадяни а з ви
сокою трудовою і політи
чною активністю, з по
чуттям колективізму і 
служінню суспільству.

В нашому інституті 
більшість відмінників 
навчання беруть актив
ну участь в громадсько
му житті, займають 
ключові позиції в комсо
мольських і профспілко
вих організаціях.

Нас, відмінників, час
то запитують: як це тобі 
вдається поєднувати від
мінне навчання з гро
мадською роботою? Ме
ні ж здається, що тут 
варто б питати про те, 
як може відмінник нав
чання відмежуватися від 
загальних справ колек
тиву. Адже відмінник і

активіст — поняття то
тожні, доповнюючі одне 
одного. Робота на гро
мадських засадах фор
мує у людей активну 
життєву позицію, робить 
їх всебічно розвинутими, 
переконує в необхідності 
постійного навчання Від
мінника ж навчання ^озб- 
роює знаннями, дає йому 
моральне право вести за 
собою інших. Власне ка
жучи, саме поняття 
«професіоналізм» не 
можна розглядати лише 
як суму трудових, сугу
бо професійних навиків. 
Воно поєднує в собі ЦІ
ЛИЙ ряд моральних 
якостей — духовний світ 
людини, її особисту від
повідальність перед сус
пільством і, звичайно /К, 
творчий підхід до своєї 
справи. Поєднання _ всіх 
цих якостей якраз і ви
значає сучасного спеціа
ліста.

Велика роль у вихо
ванні сучасних спеціа
лістів відводиться нам, 
відмінникам навчання. 
Особистим прикладом, 
потягом Ідо знань, допо
могою і товариською 
підтримкою кожен від
мінник покликаний ви
ховувати ці якості у сво
їх товаришів. Це зав
дання повинно стати 
однією з головних тур
бот ради відмінників ін
ституту.

О. ТАРАСЮК,
студент інженерно-

будівельного факуль
тету.

Компас у професію
гп ОГО дня Юрій Гон- 
1 чаренко ходив у п’я

тнадцятій Вінницькій 
школі іменинником. Його 
вітали друзі, вчителі. Вп
ізнання (він заслужив 
перемогою на республі
канській олімпіаді уч
нів з математики.

Гідно відстою в а л и  
честь області в поєдин
ках юних хіміків, біоло
гів, фізиків й земляки 
Юрія. Перші місця на

Додому—  
з нагородами
них вибороли вінничани 
Борис Вайсман, Надія 
Михальниченко, Микола 
Суконников. Завидну 
кмітливість розуму і 
вправність рук виявили 
також їхні ровесники — 
Олег Денискж, вихова
нець стрижавської шко
ли Вінницького району, 
Дмитро Поліщук з Мо- 
ігилева - Подільського? 
Юрій Кочетов, учень він
ницької десятирічки № 6.

За успіхом школярів 
стоїть копітка праця вчи
телів С. Д. Мріщук, 3. І. 
Саврань, В. А. Ясінеько- 
го, Д. М. Власова.

О. ПОЛІЩУК, 
студент.

Близько двох тисяч 
студентів, викладачів і 
співробітників інституту 
взяли участь в п’ятому

традиційному масовому 
забігу, організованому 
міським спорткомітетом 
на честь Дня Перемоги.

НА ПОБАЧЕННЯ З ПРЕКРАСНИМ
Нещодавно група студентів машино

будівного* факультету здійснила цікаву 
екскурсійну подорож до чудового міста 
Умані, яке по праву вважають перлиною 
черкаського краю. Справді красиве міс
то. Тут бували Пушкін, Котляревський, 
Шевченко, інші видатні діячі літератури 
і мистецтва.

Визначним куточком Умані є Софій
ський дендропарк, або так звана в на

роді Софіївка. Тут безліч витворів, мис
тецтва, які оригінально вписуються в 
довколишню природу, — рукотворні ску
льптури, кам’яні ансамблі, водоспади та 
фонтани. Все це справляє незабутнє 
враження. До всього ще треба додати 
рослинний світ, який причаровує кожно
го, хто потрапляє в цей казковий світ.

К. БАЛАКАНОВ, 
другокурсник машфаку.

Співає в руках балалайка
Павло Олександрович 

Гойнов добре відомий не 
тільки козятинцям, але 
багатьом подолянам. Він 
неодноразово виступав з 
концертами і у Вінниці. 
Вірним супутником його 
життя стала балалайка. 
Павло Олександрович —

лауреат обласного та 
Всесоюзного конкурсу.

В репертуарі самодія
льного музиканта росій
ські та українські наро
дні пісні. Часто лунають 
з його концертах мелодії 
часів громадянської та 
Великої Вітчизняної вій

ни. Вони особливо бли
зькі колишньому фрон
товику. І вдячні глядачі 
кожний його виступ зус
трічають щирими оплес
ками.

Є. МІНЯЙЛО, 
студент ФАОТу.

Н ародний ко н тр о л ь діє

ДБАТИ
ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ

Група народного кон
тролю факультету авто
матики і обчислювальної 
техніки перевіряла еф ек
тивність госпдоговірних 
науково-дослідних робіт 
і наукової віддачі вче
них Ф АО Ту. Було вияв
лено, що минулого року 
на факультеті поліпши
вся показник ефектив
ності, на карбованець за
трат він склав два кар
бованці, колектив вико
нав план економічної, 
ефективності, загальний 
обсяг госпдоговірної те
матики зріс до 2 мільйо
нів 591 тисячі карбован
ців. Всі сім кафедр усп і
шно справилися з поста
вленими завданнями, по 
25 темах і двох догово
рах одержано економі
чний ефект.

Договори на передачу 
завершених науково-до
слідних робіт і догово
ри науково-технічної спі
вдружності, які перед
бачають економіч н и й  
ефект, сприяють еф ек
тивності науково-дослід
ницької діяльності

Однак окремі кафед
ри недостатньо врахову
ють науково-виробничі 
інтереси Вінницького ре
гіону. Минулого року 
лише 6 процентів госп
договірної тематики ви
конувалося для м. Він
ниці і області, в той час, 
як ВПІ покликаний бути 
ведучою науковою ор
ганізацією для цього 
краю. Кафедри слабо 
проводять роботу по ук
ладанню фінансових до
говорів на передачу під
приємствам результатів 
НДР.

Основні обсяги і роз
діли науково-дослідних 
робіт виконуються під 
керівництвом кандида
тів і докторів наук. В 
той же час товариші 
Бандак, Дель, Миронен- 
ко, Рудомін, Филинюк, 
Кірющенко, Марченко,

Погосян, Білокур, Макси
мов, Котлярова, Дере
в’янко лише виконують 
теми, але не є відпові
дальними виконавцями 
госптем чи відповідних 
розділів. Вчені А . Плот- 
ніков, Г. Дензанов, Л. 
Скрипник взагалі не бе
руть участі у виконанні 
госпдоговірної темати
ки. Найнижча ефектив
ність використання нау
кових кадрів на кафед
рах економіки виробни
цтва, організації вироб
ництва і хімії-

Значну роботу по за
безпеченню ефективнос
ті науково-дослідних ро
біт проводять завідуючі 
кафедрами автоматики і 
інформаційної техніки, 
автоматизованої системи 
управління, обчислю
вальної техніки, еконо
міки (виробництва. П ід 
їх керівництвом протя
гом минулого року за
безпечено такі основні 
обсяги економічно г о 
ефекту: 1. В. Кузьмін — 
1 мільйон 130 тисяч кар
бованців, В. Т. Маліков 
— 1 мільйон 80 тисяч 
карбованців, О. П. Ста- 
хов — 621 тисяча кар
бованців, В. С. Осадчук 

223 тисячі карбован
ців.

Протягом минулого 
року значно активізува
лася на факультеті вина
хідницька робота. В чи
слі найкращих винахід
ників вчені В. П. Коже- 
м ’яко, О. П. Стахов, 
А- Д ., Азаров. Проведен
ня кількох наукових кон
ференцій на базі ВПІ 
дозволило значно збіль
шити кількість публіка
цій. Першість по кілько
сті методичних розро
бок утримує кафедра 
автоматики і обчислюва
льної техніки.

Г. БУШМИЧ,
В. ЛУЖЕЦЬКИЙ, 

народні контролери 
ФАОТу.

На знімку: група вик
ладачів і співробітників 
ВПІ —призерів змагань. 

Фото Р. Кутькова.

Гострий сигнал
ХТО ПОСТЯВИТЬ РОЗЕТКУ?

Грубо порушуються 
правила техніки безпеки 
у гуртожитку № 4 інже
нерно-будівельного фа
культету. В першу чергу 
це стосується експлуата
ції електричних плит на 
кухнях. На них відсутні 
пластмасові ручки вми
кання плит використову
ють виделки, ключі, інші 
металеві предмети.

Комендант гуртожитку 
А. Кулижський і поміч
ник проректора по побу
ту А. Добровольський 
миряться з таким стано
вищем, не вживають за
ходів, щоб запобігти мо
жливим нещасним ви
падкам.

н. м а к а р е н к о ,
інженер по техніці 
безпеки.

НОВА КНИГА ВІННИЧАНИНА
Творчість вінницького 

поета Михайла Каменю
ка добре відома широ
кому колу читачів. Його 
яскраві, самобутні вір
ші оспівують наше квіту
че Поділля, несуть при
страсний поетичний за
ряд, вводять в складний 
світ людських взаємо

стосунків. Нещодавно у 
видавництві «Маяк» по
бачила світ його нова 
збірка «Прямовисний ві- 
іер». Теплими щирими 
словами оспівує поет ду
ховну красу радянських 
людей, велич їх трудо
вих буднів.

«Новини Поділля».

Г> АДРЕСНО-довідко- 
&  вому бюро управлін
ня внутрішніх справ обл
виконкому є велика кар
тотека про усіх мешкан
ців, які проживають на 
Вінниччині. Вона регу
лярно поповнюється. Ад
же кожен, хто одержує 
паспорт — заповнює два 
аркуші для прописки або 
виписки. Один з них іде 
в паспортний стіл, дру
гий — в адресно-довід
кове бюро.

тезки
знаменитих

Завдяки цій картоте
ці, знаходять один одно
го фронтовики, товари
ші, які працювали на ве
ликих будовах, колишні 
сусіди і т. д.

Серед великої кілько
сті прізвищ натрапляє
мо й на дуже відомі з 
історії, культури, мисте
цтва. Приміром, на Він
ниччині проживає чима
ло земляків, в яких пріз
вище — Ломон о с о в, 
Фрунзе, Кут у зо в, Ф ран
ко, Особливо багато в 
нас Пушкіних, Коцюбин
ських. Та рекорд усім 
«побили» Шевченко і Го
голь.

Цікаво, чи є серед них 
повні тезки відомих пи
сьменників? Виявляєть
ся, є Найстаріший Тарас 
Григорович Шевченко ме
шкає в с. Горканівці 
Тростянецького району, 
наймолодший — ус . Мо- 
розівка Іллінецького ра
йону. Тарасу Григоро
вичу Шевченку, що живе 
у Вінниці, незабаром 
сповниться тільки 45 ро
ків.

Микола Васильович 
Гоголь прописаний у се- 
лілі Городківка Крижо- 
пільського району. До 
недавнього часу на Він
ниччині проживали ще 
два точних тезки вели
кого письменника, але 
вони виїхали в західні 
області України.

О. СУВОРОВ, 
п’ятикурсник енерго- 
факультету.

ОТРИМ АЛИ
ПОСТІЙНУ
ПРОПИСКУ

Здавна у людей до 
хижих птахів було осо
бливе ставлення. їх тро
хи побоювались за нічні 
страхітливі крики, вба
чали в цьому якісь недо
брі звістки.

Нині шуляків, сов, ка
нюків, балабанів, бори
вітрів, яструбів залиши
лось досить мало у на
шій місцевості. А ці пта
хи надзвичайно корисні. 
В лісах вони виконують 
роль санітарів, а на по
лях — незамінні поміч
ники людини. Бо саме 
вони винищували мишей 
та інших гризунів без 
отрутохімікатів.

Обласною організацією 
товариства охорони при
роди вже кілька років 
проводиться конкурс 
«Сокіл», який м>ає на ме
ті облік і збереження 
гнізд пернатих хижаків,

Л. ЧУКЛІНОВА, 
директор обласної 
станції юних нату
ралістів.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА
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Здрастуй,

друже

далекий,

незнайомий
Пора весни —• пора 

надій і сподівань. Це та 
пора, коли, зібравшись у 
дорогу, неодмінно наст
роюєш себе на той осо
бливий лад, виходиш за 
поріг з тим потаємним 
для інших почуттям, яке 
має принести радість. 
Радість від того, що мрії 
твої здійсняться, що ти 
сягнеш найзаповітнішо- 
го.. А воно, це найзапо- 
вітніше, твоє навчання і 
труд. І коли вже ти, зва
живши біля дверей, діз
нався, де працює прий
мальна комісія, без ва
гання душевного і сумні
вів зробив крок вперед, 
то цим самим з цього 
часу остаточно утвердив 
себе у виборі професії, 
заради якої ти готовий 
своїми знаннями довести 
право на неї.

Саме знаннями, здо
бутими у школі, лови- 
неї/ довести умудреним 
досвідом екзаменаторам, 
що ти маєш цей багаж 
знань, що ти хочеш їх 
поповнити у стінах вузу, 
що вибір т в і й  не 
випадковий, що розра
хунок у тебе за все один, 
—тільки знання. Інак
ших розрахунків і бути 
не може.

Нині у тебе,, друже 
далекий і незнайомий, 
свої турботи, шкільні. 
Пора шкільних екзаме
нів — це, так би мови
ти, генеральна репетиція 
перед новим наступом. І 
коли ти після школи ви
рішив піти у галузь про
мислового виробництва, 
сільське господарство, 
коли тебе покликало 
професійно - технічне 
училище, технікум, — 
це похвально. Добре і 
те, коли ти виносив мрію 
поступити у наш полі
технічний, коли пройняв
ся бажанням збагнути 
технічні науки, суспіль
ні дисципліни, стати 
кваліфікованим спеціа
лістом в одній із бага
тьох професій, що готує 
наш вуз. Якщо так, то 
ми раді тебе вітати.

Якраз для тих, хто 
іменуватиметься «Абіту- 
рієнт-84», редакція ба
гатотиражки і вирішила 
присвятити цей випуск 
газети. Намір єдиний — 
допомогти в якійсь мірі 
зорієнтуватись у нашо
му вузі, посприяти тому, 
щоб юнаки і дівчата, які 
переступлять поріг ви
щого учбового закладу 
могли собі уявити, яким 
є сьогоднішній Вінниць
кий політехнічний, що 
на них тут чекає і чого 
від них вимагається, ко
ли «Абітурієнти-84» ста
нуть студентами.

У своєрідній екскурсії 
по аудиторіях, лабора
торіях, бібліотеках, гур
тожитках, спортивних 
майданчиках, клу б а х  
погодилися взяти участь 
провідні вчені інституту, 
співробітники, кращі сту
денти як молодших, так 
І старших курсів, Одне 
слово, наш друже, слу
хай розповідь про інсти
тут, якому виповнилося 
десять років." Ще надто 
молодий він, наш інсти
тут, але вже добре відо
мий у країні.

От ви і переступили поріг нашого політехнічного, 
в якому десять тисяч викладачів, співробітників, 
студентів, який є головним науковим центром об
ласті, найбільшим в регіоні. Ви в політехнічному,

вони заслуговують увагу, потрібні на виробництві. 
Ви проходите коридорами політехнічного, який на 
честь 60-річчя утворення СРСР виборов третє міс
це у Всесоюзному соціалістичному змаганні, мину-

Т в і й  д о б р и й  Д І М
який бореться за присвоєння йому імені Володими
ра Ілліча Леніна. Політехнічний, що готує майбут
ніх фахівців по спеціальностях автоматика і теле
механіка, електронні обчислювальні машини, техно
логія машинобудування, металорізальні апарати та 
інструменти, конструювання і виробництво радіо
апаратури, технологія продовольчих товарів, тех
нологія товарів широкого вжитку, будівництво, 
транспорт, економіка. Спеціальностей багато, всі

лого року вдруге нагороджений Почесною грамотою 
Мінвузу СРСР і ЦК галузевої профспілки. Знайо
митеся з вузом, який вже заявив про себе, в якого 
велике майбутнє.

Ми в інституті, де люблять науку, дають їй нові 
широкі крила, всіляко розвивають науково-техніч
ний прогрес, готують молодих людей до великої і 
відповідальної праці в ім’я дальшого процвітання 
рідної Вітчизни. Це знаменно для нашої доби, ха
рактерної невпинним рухом вперед, для нашої кра
їни, що набрала стрімкого лету у світле майбутнє.

к і  ОВЕ студентське попов- 
нення — це ніби по

вернута молодість. Ми, лю
ди старшого покоління, осо
бливо пильно вдивляємося 
в обличчя тих, хто сідає за 
студентську лаву. Йдучи на 
побачення з старшокласни
ками, прагнемо розгадати, 
які вони, що несуть з со
бою, який внесок буде від 
юних в науку, у виробни
цтво, як поведуть вони 
справи у заводських цехах, 
на риштуваннях, в лабора
торіях. Тепер ми все часті
ше повторюємо думку про 
те,, що їм, нашим вихован 
цям, доведеться трудитися 
у завершальних роках ки 
нішнього століття, брати на 
себе всю відповідальність 
за долю країни, сприяти їй 
у дальшому технічному і 
культурному розвитку. Все 
це дуже важливо.

І коли сьогодні ми веде
мо мову з старшокласника
ми, то хочемо сказати їм 
про те, що наша турбота 
полягає насамперед в тому, 
щоб зі стін політехнічного 
виходили справді високо
кваліфіковані спеціалісти, 
які б не шкодували своїх 
сил, сповна віддавали на^ 
буті знання, були справжТ 
німи командирами виробни
цтва. І завжди раді чути 
від них ствердну відповідь, 
що заповітам своїх на

ставників вони завжд и бу
дуть вірні, нестимуть у ко
лективи все найкраще, що 
здобуте у студентські роки.

Приємно усвідомити, що 
багато юнаків і дівчат ви
являють бажання здобути 
технічну спеціальність.
Шлях до неї, зрозуміло, не
легкий. В інституті колишні

ціалістк, серед яких 14 
докторів і більше 200 кан
дидатів наук. З числа ви
кладачів і наукових спів - 
робітників чимало членів 

Всесоюзного товариства ви
нахідників і раціоналізаторів, 
що мають авторські свідо
цтва Державного комітету 
СРСР у справах винахо

ПЕРЕД ПОБАЧЕННЯМ
учні зустрічаються з нови
ми, підвищеними вимогами, 
дещо для них незвичайною 
системою навчання, вели
ким обсягом матеріалу з 
різних дисциплін, який на
лежить опанувати. І тут на 
допомогу молоді приходять 
досвідчені викладачі, сту
денти старших курсів. Ба
гаторічна практика показує, 
що При наполегливості, 

завдяки копіткій самостій
ній підготовці першокурсни
ки, в числі яких є й ті, хто 
має перерву в навчанні, ус
пішно оволодівають про
грамовим матеріалом, вчать
ся без трійок.

Професорсько - викла
дацький склад інституту 
це висококваліфіковані спе-

дів і відкриттів. В науко
вих дослідженнях беруть 
акіазнуґ участь студенти 

і аспіранти. Багато диплом
них проектів, що їх захища
ють випускники, базуються 
на основі наукових розро
бок, кращі з них відзнача
лися грамотами Міністерст
ва зищої і середньої спеці
альної освіти УРСР і ЦК 
ЛКСМУ.

Масштаби комуністично
го будівництва, зростаючі 
темпи науково-технічного 
прогресу вимагають постій- 
ноцо підвищення якості 
підготовки таких спеціаліс
тів, які б мали не лише ва
гомий багаж знань, але, й 
постіцню здійснювали на

уково - технічний пошук,

вносили посильний вклад в 
прискорення дальшого роз 
витку науки і техніки.

Разом з цим варто сказа
ти, що наш політехнічний 
готує також кадри для 
п’ятдесяти двох країн Азії, 
Африки і Латинської Аме
рики. Здобуваючи вищу 
освіту, іноземні студенти 

мають можливість вивчати 
наш соціалістичний спосіб 
життя, культуру, побут, 
звичаї.

Жити працювати і навча
тися з ім’ям В. І. Леніна— 
найголовніше покликання. 
Бути в числі кращих—обо
в’язок кожного студента.

Студенти-політехніки що
річно під час третього тру
дового семестру надають 
велику допомогу народно
му господарству республі
ки і країни, проводять знач
ну ідейно-виховну роботу в 
трудових колективах.

Вам, юці друзі, хто вчи- 
тиіметься у нашому вузі, 
доведеться багато потруди
тися. Та труднощі не по
винні лякати нікого. Голов
не — бути наполегливим у 
досягненні поставленої ме
ти.

‘Тож щиро бажаю успіхів 
всім абітурієнтам під час 
вступних екзаменів.

І. КУЗЬМІН,
професор, ректор інсти
туту.

Т у т
наше все

В нашому інституті, 
крім обраної улюбленої 
професії, кожен студент 
може сповна розкрити 
свої здібності, працю

ючи в науково - дослід
них гуртках, студентсь
ких конструкторських 
бюро', будівельних за
гонах. В інституті діють 
два факультетських сту
дентських конструктор
ських бюро (СКБ) і 
п’ять СКБ на кафедрах. 
Сто двадцять наукових 
гуртків об’єднують ма
йже півтори тисячі юна
ків та дівчат. Практич
но кожен вихованець 
інституту проходить 
школу науково - техн ін
шої творчості. Тільки в 
минулому році за під
сумками Всесоюзного і 
республіканського кон
курсів на кращу сту
дентську наукову робо
ту з технічних і суспі
льних наук двадцять 
п’ять робіт наших вихо
ванців відзначено ме
далями, дипломами та 
Почесними грамотами 
Мінвузів СРСР і УРСР, 
ЦК ВЛКСМ, ЦК 
ЛКСМУ і Центрального 
Лр ав л іння ;науково-тех - 
нічного товариства.

Вагомий вклад у ви
конання грандіозних на
креслень п’ятирічки вно
сять бійці студентських 
будівельних загонів 
ОС Б 3). К о ж н ого літа 

сотні політехніків в зе
лених штормівках з ем
блемами бійців СБЗ 
роз’їжджаються в різні 
куточки країни, щоб 
своїми руками зводити 
народногосподарські об’
єкти. Трудові маршрути 
наших загонівціїв проля
гають по різних містах 
і селах області і респуб
ліки, сягають далекої 
Півночі і острова Саха
лін. Щороку зведений 
СБЗ інституту займає 
перше місце в області 

Вінницький політех
нічний інститут — іні
ціатор багатьох славних 
починів. Студенти ВПІ 
своїми руками будують 
учбові корпуси, лабора
торії, гуртожитки тощо. 
І хоча наш інститут ще 
зовсім молодий, прак
тично усі студенти за
безпечені житлом. До їх 
послуг також чудовий 

профілакторій, спортив
но' - оздоровчий табір 
«Супутник» на мальов
ничому березі Ладижин- 
ського водосховища, 
студентські клуби-кафе, 
буфети і їдальня. Сту
дентський стадіон
«Олімп» по праву вва
жається одним з кра
щих в Союзі. До речі, 
наш інститут вже кіль
ка років підряд утримує 
першість серед вузів 
країни по розвитку фі
зичної культури і спор
ту. Нині серед наших 
студентів десятки май
стрів спорту СРСР, сот
ні спортсменів 

Заслуженою попу
лярністю у вінничан ко
ристуються колективи 
народного і бального 
танців, духового оркест
ру, хору викладачів і 
співробітників та драма
тичний колектив інсти
туту. Усі вони не раз 
виходили переможцями 
на міських і обласних 
оглядах - конку р с а х 
аматорів сцени.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова студентсько
го профкому.

ї а ї ввв

їх дорога пролягає до 
інституту, в аудиторії, 
лабораторії, де кожен 
день студенти поповню
ють свої знання з обра
ної професії.

і і і і і і в і М і ї і І і в в і в і ї а і в а в а вІВІНІ!
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ВАГОМЕ С Л О В О —ПОЛІТЕХНІК
На календарі останні дні весни. Сон

це виходить на літню орбіту. А літо— 
пора відпочинку, цікавих туристських 
подорожей, спортивних ігор, роботи в 
студентських будівельних загонах то
що. Нинішні ж дні сповнені безліччю 
турбот, в розпалі літня екзаменаційна 
сесія, захист дипломних проектів.

П’ятикурсниці факультету автомати
ки і обчислювальної техніки Ірина Лу
чко та Ела Нерсесян (на знімку зліва) 
докладають зусиль, щоб на «відмінно» 
захистити дипломні проекти, одержати 
документ про вищу освіту.

Студентські роки, це юність. А 
юність — пора пошуків і дерзань. На 
кафедрі конструювання і виробництва 
радіотехнічної апаратури чимало сту
дентів займаються науково-дослідною 
роботою.

На знімку справа: студенти радіотех
нічного факультету Ігор Цирлінчук і 
Олег Зоря з доцентом Юрієм Микито
вичем Воловиком (в центрі) під час 
науково-дослідного експерименту.

Фото Р. КУТЬКОВА.

СПОРТ

Кому підкоряється 
волан

в собі характер вченого 
і спортивну пристрасть.
І секція запрацювала на 
повну потужність. Две
рі ї ї  відчинені для всіх 
любителів волану, які 
бажають цілеспрямова
но тренуватись і підви
щувати свою майстер
ність.

Незабаром прийшли й 
успіхи. Спочатку наша 
команда добре виступи
ла у республікансько
му турнірі. А нещодавно 
у Дніпропетровську від- • 
бу-вся чемпіонат респуб
ліканської ради ДСТ «Бу
ревісник». Найсильнф 
шими в змаган н я х 
юнаків став старшоклас
ник вінницької середньої 
школи № 26 Анатолій 
Мізинюк. Сім сильних 
суперників впевнено пе
реміг він, демонструю
чи гарну техніку, тактич- і 
не розуміння гри. Ф а 
хівці пророкують юному 
бадмінтоністу гарне май
бутнє.

Я. КУЛИК, 
завкафедрою фіз- 
виховання.
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С. ДЖ ЕДЖ УЛА

Якщо вже ти об.р-а® свою улюблену— 
гордися нею. Стоїш на порозі вибору про
фесії — добре думай, ким тобі стати. 
Зважуй свої можливості, наперед при
кинь, чи зможеш ти все життя бути че
сно відданий їй.

У нашому інституті широкий простір 
для науки. На факультетах енергетич
ному, радіотехнічному, машинобудівно
му, інженерно-будівельному, автоматики 
і обчислювальної техніки здобуваються 
різні спеціальності. Своє життя ти мо
жеш пов’язати з автоматикою і телеме
ханікою, електронними обчислювальни
ми машинами., технологією машинобуду
вання, конструюванням та виробництвом 
радіоапаратури, металорізальними апара
тами та інструментами, технологією про
довольчих товарів, з будівництвом і 
транспортом, економікою. Кожна галузь 
техніки цікава, престижна. Треба лишень 
по-справжньому полюбити одну з бага
тьох спеціальностей, здобувати її напо
легливою працею, прагнути сповна від
дати сили досягненню поставленої мети.

Вінницький політехнічний запрошує до 
навчання тих, хто закінчує середню 
школу, хто вже встиг потрудитися на 
виробництві, відслужити в армії. Для 
всіх однаково звучить: «Ласкаво про
симо!».

Наш політехнічний — своєрідна куз
ня по підготовці науковців, виробнични
ків,, співробітників проектно-конструк
торських бюро та інститутів, педагогів 
для вузів, технікумів і професійно-тех
нічних училищ. Багаточиселівний інсти
тутський колектив гордиться тим, що в 
його сім’ї є Ленінські стипендіати, бага

то відмінників навчання. У нас є на ко
го рівнятися, з кого брати приклад.

Багатогранне студентське життя. Яс
кравою сторінкою в ньому є третій тру
довий семестр. Щороку економічна від
дача від будзагонів вимірюється міль
йонами карбованців освоєних капіталов
кладень. Окрім трудових навиків сту
денти набувають вміння проводить ма
сово-політичну і виховну роботу в тру
дових колективах, служать за взірець 
Х»ля інших.

У стінах вузу велика увага приділя
ється розвитку художньої самодіяльно
сті. Тут працюють ансамблі народного і 
бального танців, духовий оркестр, хор 
викладачів і співробітників, вокально-ін
струментальний ансамбль «(Студентські 
мелодії», на м»а ш иіно б удївм у факультеті 
діє агітбригада. Творчі колективи не раз 
виходили переможцями огляд ів-конкур- 
сів.

З поглядом у майбутнє дивиться ін
ститут. Звідси у широкий світ виходять 
спеціалісти. І виростатимуть у нашій 
країні нові житлові квартали, промис
лові: об’єкти, зводитимуться і дія
тимуть гідроелект р о с т а я т і ї об
слуговуватиметься електронно - об
числювальні прилади і великі інтеграль
ні схеми, бортоваї апаратура для супут
ників і ракет, обладнання радіотелеві
зійного мовлення і апаратура зв’язку, 
системи навігації тощо. На всіх відпові
дальних роботах, на передньому краю 
науково-технічного прогресу будуть на
ші випускники.

А поки що для вас, юні друзі, пори 
вступу в інститут, пора, яка стане по
чатком дороги в науку. Збирайтеся.

Вибирай свою улюблену

У пошані в нашому ін
ституті фізкультура і 
спорт. Молодь прагне не 
лише добре навчатися, 
але й загартовувати се
бе фізично. Для цього у 
студентів € всі можли
вості. До їх послуг сту- 
дентсь к и й  с т а д і о н  
«Олімп», який є одним 
з найкращих у Радянсь
кому Союзі. Тут відбу
ваються цікаві змагання 
з різних видів спорту.

Тих днів не змовкне слава
Цей музей партизан

ської слави на території 
комбікормового заводу 
знають багато жителів 
Теплицького району. 
Експонати, дбайливо зі
брані тут, розповідають 
про героїчний шлях на
родних месників, які 
входили до складу Дру
гої партизанської брига

ди. Чимало бойових 
справ на рахунку цього 
з’єднання. Народні мес
ники пускали під укіс 
ворожі ешелони, громи
ли гітлерівські гарнізо
ни.

Свято шанують па
м’ять героїв трудівники 
заводу. На підприємст
ві розгорнулось соціа

лістичне змагання під 
девізом «Рівняйя на по
двиг!». Імена секретаря 
міжрайонного комітету 
партії А. К. Микитенка, 
його дружини Гафії Ге- 
ресимівни та начальни
ка політвідділу бригади 
М. О. Корнійчука, навіч
но занесені до списку 
трудівників

А колектив заводу ви
рішив відзначити удар
ною працею знаменну 
дату — 40-річчя з дня 
визволення України. Тут 
випущено понад план 
чимало тонн комбікор
мів та кормосуміші.

В. ЯСЕВІНА, 
учениця Теплицької 
середньої школи.

Десятки цікавих видів 
спорту культивуються на 
Вінниччині. І в більшості 
з них вже є вагомі до
сягнення. Адж е ще у 
тридцяті роки на Поділ
лі закладався міцний 
фундамент масової ф і
зичної культури. Зокре
ма, легкоатлети, борці, 
футболісти та представ
ники багатьох інших ви
дів, які виступали під 
прапором нашої області, 
пройшли за цей час сла
вний спортивний шлях.

Та є види, розвиток 
яких розпочався зовсім 
нещодавно. Наприклад, 
перші кроки роблять 
вінницькі хокеїсти на 
на траві і дельтапла
неристи, альпіністи й 
водномоторники.

Ці спортивні дисци- 
ппліни прий ш л и  до 
нас три— п’ ять років то
му, але вже завоювали 
популярність. Окремо 
стоїть в цьому ряду бад
мінтон. Ця гра давно 
полюбилась подолянам 
але спортивних резуль
татів не було, поки у 
політехнічному інституті 
не виникла секція бад
мінтону. Створив її кан
дидат технічних наук 
Микола Іванович Іванов, 
який органічно поєднав

ЦІКАВО ЗНАТИ

Електростанція
К о т о в с ь к о г о

У краєзнавчому музеї 
села Соколівки Крижо
ні льського району збері
гається незвичайний ек
спонат — генератор пер
шої на Вінниччині сіль
ської електростанції, У 
1924 році придбав його 
Г. І. Котовський для 
Бессарабської сільсько - 
господарської комуни, 
заснованої в сусідній 
Ободівці демобілізова
ними з армії кіннотника
ми.

Щонайбільше десяток 
лампочок могла засві
тити ця мініатюрна елек
тростанція. Та як дале
ко було видно її світло! 
На нечуване енергетич
не «диво» приходили по

дивитись люди з бага
тьох українських і мол
давських сіл.

Давно вікслужила своє 
комуніівська електростан
ній. Недалеко від Соко
лівки нині далеко за ме
жі Вінниччини дарує 
світло потужна Лади- 
жинська ДРЕС. Та й 
понині світить нам з ві
дшумілих пожоївтяевиїх 
років електростан ц і я 
Григорія Івановича Ко- 
тоівського — маленьке 
«диво», що виколису
вало й зігрівало в сер
цях сільських трудів
ників мрію про своє ща
сливе майбутнє.

О. СУВОРОВ, 
студент енергофаку.

Д О ВІННИЦІ прибу
ли артисти Північно- 

К а з а хет аініського д е р -
жавноіго російського дра
матичного театру імені 1 
М. Погодіїна. В їх ре
пертуарі багато цікавих 
творів, з якими є мож
ливість познайомитися 
нашим студентам і вик
ладачам.

ЗАВІТАЙТЕ
У роки революції і 

громадянської війни спек- 
т акл і в ідбувдлис я н а в і д- 
критих площадках для 
широких верств народу. 
Це був новий творчий 
етап життя театру. На 
його афішах з’являються 
імена Л. Толістого, О. 
Островського, А. Чеховаї, 
К. Треньова, В. Вишнев- 
ського, В. Іванова.

Порушувати хвилюючі 
питання сучасності, ут
верджувати високі ідеа
ли людства, вдосконалю
вати художню майстер
ність — такі завдання 
стоять нині перед цим 
творчим колективом.

От ежте з а рек л а м ою, 
відвідуйте спектаклі.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
зав. клубом.

іі
іі



ІНА ПОВНІ 
С И Л У

Комсомольці, вся ін
ститутська молодь з ве
ликою зацікавленістю 
ознайомилася з промо
вою товариша К, У. Чер
ненка на Всеармійській 
нараді секретарів ком
сомольських організацій 
у Великому Кремлівсь
кому палаці. Юнаків і 
дівчат надихають слова 
Генералнього секретаря 
нашої партії, адресовані 
всім комсомольцям і 
молоді нашої країни. У 
цю відповідальну сту
дентську пору — лігию 
екзаменаційну сесію на- 
лежтиь докласти багато 
зусиль, щоб показати ви
сокий рівень знань, 
кожну дисципліну склас
ти без трійок. Глибоко 
усвідомлюючи, що ос
новна робота студента— 
це навчання, потрібно 
на всіх факультетах до
магатися успішності про
являти високу дисциплі
нованість, сумлінно го
туватися до кожного ек
замене.

Товариш К. У. Чер
ненко підкреслив, що 
«біля верстата, за штур 
валом комбайна, в нау
ковій лаборарії мільйо
ни юнаків і дівчат, вияв
ляючи героїзм повсяк
денної буденної роботи, 
вписують нові яскраві 
сторінки в літопис ком
сомольської слави». Всі 
ми знаємо, що вклад Ле
нінського комсомолу в 
розвиток країни буде 
зростати, помножува
тись. Безпосер е д і ь о 
нас, тих, хто лише по
чав вчитися і хто вже 
невдовзі одержить ди
плом, стосуються слова 
К. У. Черненка про те, 
що «складаючи плани на 
найближчу п’ятирічку і 
аж до початку наступно
го століття, ми значною 
мірою розраховуємо 
саме на майстерність 
рук, на дерзання думки, 
на трудову совість ни
нішньої молоді. Адж е 
основну роботу по ви
конанню цих планів ма

ють вести саме ті, хто 
сьогодні в комсомоль
ському віці». Тож готу
вати себе до великої і 
відповідальної роботи 

в майбутньому — наше 
невідкладне завдання, 
потреба дня, вимога, що 
диктуються нашим ча
сом.

На нараді було відм і
чену, що для нас випало 
щастя народитись і ви! 
значить, ніби вам тепер 
досягло найвищого у 
рости в суспільстві, яке 
сзітовій історії рівня 
соціального прогрес/. 
«Але це, звичайно, не 
залишається тільки ті
шитися плодами праці 
ваших попередників. 
Зовсім ні! Вам належить, 
засукавши рукава, на 
повну силу підключитись 
до тієї нелегкої багато
планової роботи, яку 
партія в'изначає як 
удосконалення розви
нутого соціалізму. Саме 
цю всебічно зважену 
наукову формулу покла
дено, як ви знаєте, в ос- 
новму нової редакції 
Програми КПРС, яка має 
бути прийнята на XX V II 
з їзд і партії, — Програ
ми, розрахованої на іс
торично тривалий пе
ріод.

Думаючи про майбут
нє, ми повинні вже сьо
годні дбати про форму
вання у кожної молодої 
людини високі світогля
дної і морально - полі
тичної культури, стійко
го імунітету проти впли
ву буржуазної ідеоло
гії, будь-яких форм м і
щанського - споживаць
кої психології. Багато- 
чисельний студентський 
колектив, який мріє про 
комуністичне суспільст
во, нині готується яко
мога краще збагатитися 
знаннями, щоб потім їх 
сповніа віддати Батьків
щині.

Ми живемо... за принципом революці
онерів. За тим, що заповів нам Ленін, 
який закликав борців за створення но
вого суспільства: «Треба мріяти!». Як 
ніхто інший, сам Володимир Ілліч і в 
молодості, і в зрілі роки, завжди, аж  
до останніх днів життя вмів мріяти нат
хненно, і заразливо. Його головна мрія 
— про комуністичне майбутнє нашої 
Батьківщини — живе в умах, серцях і

ділах радянського народу. З нею ми 
ніколи не розставалися, ніколи не роз
станемося. І тепер, коли у нас за спи
ною десятиріччя соціалістичного будів
ництва, коли ми стали мудрішими, реа
лістичнішими в оцінках своїх перспер- 
тив, ми навчились і правильніше, надій
ніше прокладати шлях до здійснення на
шої найвищої мети — комунізму.

(З промови товариша К. У. Черненка на Всеармійській нараді секретарів ком
сомольських організацій 28 травня 1984 року).

О. МУДРИЙ, 
секретар комітету | 
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Серед вихованців енергетичного факу
льтету, які навчаються на «чотири» і 
«п’ять», ось і цей юнак. А ще в інсти
туті він відомий як один з кращих спор
тсменів. Геннадій Власюк — майстер 
спорту СРСР з легкої атлетики, неодно
разово захищав честь інституту на об
ласних, республіканських та всесоюзних 
змаганнях, Без спорту він і не уявляє 
свого життя. Отож, не шкодуючи сил 
і часу, сповна віддається улюбленій 
справі. Навіть у ці напружені дні, коли 
триває літня екзаменаційна сесія, Генна
дій знаходить вільну годину для спор
тивних тренувань.

Через кілька місяців Г. Власюк, як 
дипломований спеціаліст, прийде на од
не з промислових підприємств. Молодий 
інженер-енергетик ніколи не забуде сво
їх викладачів і наставників, які дали 
йому дорогу в життя, прищепили любов 
до спорту. І нема сумніву в тому що й 
на виробництві Геннадій працюватиме з 
молодечим завзяттям, з честю нестиме 
марку Вінницького політехнічного інсти
туту.

ЕКРАН
СЕСІЇ

Для викладачів і сту
дентів нинішні дні спов
нені безліччю турбот. 
Воно й зрозуміло, три
ває лінтя екзаменаційна 
сесія. '

Серед студентів фа
культету автоматики і 
обчислювальної техніки 
шириться змагання за 
успішне складання екза
менів. Тон у цій справі 
задають комсомольці 
акадмгрупи З АТ-80. Се
редній бал по групі за 
підсумками двох екзаме
нів становить 4,71. На 
енергетичому факультеті 
найкраще складають ек
замени студенти групи 2 
ЕОС-81. Серед радіотех
ніків високою успііцністю 
і якістю знань відзнача
ється група 1 РК-81. На 
інженерно - будівельно
му факультеті першість 
на екзаменах утримує
колектив групи 1 ПІДБ- 
80.

Почин машинобудів
ників з групи 1 ААГ-89, 
скласти екзамени без 
жодної трійки, знахо
дить все ширшу підтрим
ку серед вихованців ін
ституту.

Вінницький політехнічний 
інститут, як відомо, займає 
одне з провідних місць се
ред вищих учбових закла
дів країни по організації 
масовості фізичної культу
ри і спорту. В інституті 
створена і діє спортивно- 
оздоровча рада під керів- 
нцтвом проректора Ю. О. 
Карпова, яка спрямовує і 
контролює роботу кафедри 
фізвиховання, спортклуоу, 
профкому, к о м і т е т у  
Д і 'СААф , профілакторію, 
оздоровчого пункту і фіз
культурно-оздоровчого та
бору «Супутник». Органи 
управління і контролю ді
ють на всіх факультетах 
стаціонару. 1 гроно диться
вдосконалення організації 
спортивно-озодоровчої ро
боти.

Вперше в Союзі кафед
рою фізвиховання впрова
джено викладання фізкуль
тури протягом усього нав
чального періоду у вузі. 
Для повного забезпечення 
навчального процесу про
водиться інтенсивна учбово- 
методична робота. Видано і 
підготовлено до друку по
над тридцять методичних 
розробок. П’ять із них Мін- 
вузом республіки, Укррадою 
СДСТ «Буревісник» і Спорт- 
комітетом України направ
лені і рекомендовані для 
практичної роботи у вузах 
країни.

В інституті проводиться 
комплексна науково-дослід
на робота по дослідженню

динаміки фізичного розвит
ку студентів з врахуванням 
основних кліматичних умов 
м. Вінниці. Ведеться стати
стична обробка результатів 
досліджень. Розроблена та
кож індивідуальна «карта 
здоров’я» для студентів ін
ституту. В перспективі елек- 
троннообчислювальні маши
ни даватимуть змогу отри- 
мувати опер ативну інфор- 
мацію з виходам на дисп
лей про стан здоров'я колек
тивів і підрозділів інститу
ту, а також окремих сту
дентів.

Кафедрою фізвиховання і 
спортклубом розроблена і 
впроваджена багатоетапна 
комплексна спартакіада ін
ституту, яка включає до 
свого складу спартакіаду 
ак а д ем гр ул„ ф акул ьтет і»в,
зимову літню спартакіади 
студентів і викладачів, спа
ртакіаду гуртожитків. Ця 
система дасть можливість 
проводити протягом року 
не менше п’яти змагань і 
залучати до стартів не мен
ше десяти разів кожного 
студента, значну кількість 
викладачів і співробітників. 
В даний час регулярно тре
нуються і виступають по
над тридцять збірних кома- 
над тридцять збірних команд

------------------- У ПАРТКОМі

інституту. Крім цього, ство
рено чотири клуби любите
лів спорту за інтересами, 
сім груп «Здоров’я», вісім 
підготовчих груп з різних 
видів спорту та дванадцять 
секцій з військово-прикла д
них видів спорту. Для цієї 
(роботи з числа студенті^ 
і викладачів залучено по
над двадцять тренерів, які 
пр ацюють н а гр ом а д ських
засадах. Це, зокрема, Н. 
Грищук — студент п'ятого 
курсу машфаку, Є. Мель
ник— молодший науковий 
співробітник (голова клубу 
туристів), Н. Іванов та Ю. 
Муляр — керівники секції 
бадмінтону та інші.

Однією з найбільш вда
лих форм військово-патріо
тичного виховання є Всесо
юзний легкоатлетичний ме
моріал імені Героя Радян
ського Союзу Л. Ратушної, 
який завоював визнання в 
усіх вузах країни.

Досвід організаторської і 
виховної роботи, накопиче
ний кафедрою фізвиховання 
ВПІ, узагальнюється в уч
бовому посібнику курсу фіз- 
вихованя в технічних вузах 
і стане першим виданням з 
наукової організації управ-
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ління фізкультурної і спор
тивної роботи у вищих уч
бових закладах Союзу.

Продумана система ро
боти приносить свої плоди. 
За підсумками анкетування, 
яке проводилося серед сту
дентів інституту, більше по
ловини з них вважають за
няття фізкультурою і спор
том невід’ємною частиною 
свого життя. Характерно й 
те, що більшість спортсме
нів вміло поєднують занят
тя спортом з відмінним нав
чанням і громадською робо
тою. За три останніх роки, 
наприклад, середня успіш
ність студентів складала 
97,2—96,8 процента, у сту
дентів - спортсменів вже 
99,5 та 99,8 процента. От
же, заняття фізкультурою і 
спортом не знижують рів
ня успішності, а, навпаки, 
сприяють підвищенню Цї. З 
числа вихованців кафедри 
фізвиховання і спортклубу 
ВПі виросло багато здіб
них організаторів виробни
цтва, партійних і комсо
мольських працівників, офі
церів Радянської Армії. Ха
рактерний приклад торіш
ньої випускниці В. Лянде- 
бурської, майстра спорту

СРСР, трикратної чемпіо
нки України з багатоборст. 
в а ГПО. Молодий комуніст 
Валентина Ляндебурс ь к а 
була Ленінським стипендіа- 
ггом, секретарем комсомо
льського бюро курсу.

За три останніх роки ка
федрою фізвиховання під
готовлено 16 майстрів спо
рту СРСР, сто три канди
дати в майстри спорту, 353 
першорозрядники, 6402 спор
тсмени масових розрядів і 
значківстів ГПО. Серед ви
хованців інституту нині 19 
чемпіонів і призерів першо
сті УРСР і СРСР. Виріша
льна роль у цих досягнен
нях відводиться партгрупі 
кафедри, ентузіазму всіх 
викладачів і співробітників.

Разом з тим, як відзна
чалось на засіданні парт
кому інституту,, в роботі 
кафедри фізвиховання є ряд 
(недоліків. Зокрема, спорт
клубом ще недостатньо про
водиться робота по підго
товці надійного резерву у 
збірні команди інституту. 
Заняття фізкультурою і 
спортом ще не стали масо
вим явищем для всього ко
лективу ВПІ. В інституті не 
Проводитеся рейкова, фіз^ 
зарядка, не впроваджена і

виробнича гімнастика, слабо 
розвинутий масовий туризм, 
відсутній пункт прокату ту
ристського інвентаря тощо.

(Для організаці. спортив
но-оздоровчої роботи сла
бо викцристовується вигідне 
розташування інституту по
руч з лісопарком та озером, 
не проводиться спортивно- 
оздоровча робота за міс
цем проживання студентів і 
викладачів, допускаються 
упущення у виховній робо
ті серед спортсменів. На 
факультетах, в гуртожитках 
інституту практично відсут
ня наочна агітація спортив
ної роботи. Серйозним не
доліком вважається також 
відсутність історії спортклу
бу, збірних команд, фізкуль
турних колективів і підроз
ділів інституту.

(В прийнятій постанові 
парткому вказано комуніс
там Я. І. Кулику, Ю. О. 
Карпову, голові спортклубу 
А. Н. Мрищуку на недо- 
статній рівень організації 
спортивно-оздоровчої робо
ти і зобов'язано кафедру, 
спортклуб, партбюро цехо
вих організацій організува
ти -при кожній кафедрі, гур
тожитках і підрозділах гру
пи «Здоров’я», клуби лю
бителів бігу, спортивні клу
би за інтересами.

Постановою передбачено 
цілий ряд заходів, спрямо
ваних на активізацію спор
тивно-оздоровчої роботи в 
колективах інституту.
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ДЕРЗАЙ, МОЛОДІСТЬ!
Ранок застав учасни

ків Всесоюзного зльоту 
студентських загонів на 
буоївельних майданчи
ках столиці Казахста
ну. Свою робітничу ма- 
стерність вони проде-$ 
монстрували на споруд
женні будинку Держав
ного музею Казахської 
РСР, на закладанні ко
мплексу Молодіжного 
центру, алеї Слави в 
парку 28 гвардійців- 

панфіловців.
\Підбиваючи підсумки 

цієї ударної акції, про
мови{і, які виступали на 
заключному пленарному 
засіданні зльоту, . під
креслювали, що вона 
свідчить про ретельну 
підготовку бійців сту
дентських з а г о н і в до 
трудового семестру, про 
зростання їх професійно

го рівня, прагнення оз
наменувати рік ЗО - річ- 
чя цілини і 25 - річчя 
патріотичного руху стуі 
денської та учнівської 
молоді новими яскрави
ми успіхами.

СБЗ готові до трудо
вого літа. Істотно зрос
те кількість студентсь
ких агрокомплексів, які 
діють за принципом по- 
ле-переробне підприєм
ств о-магазин». Як пока
зала практика, така фо
рма організації праці 
дає можливість помітно 
підвищити якість сільсь
когосподарської продук
ції, скоротити її втрати 
на різних етапах пере
робки.

Особливо підкреслюва
лась важливість підтри
мки студентських науко
во-виробничих загонів,

які під час трудовог се
местру впроваджують 
свої проекти і розробки 
в промисловість, сільсь
ке господарство на тран
спорті. Заслуговує уваги 
досвід студентів Сибір
ського автомобільно-до
рожнього інституту в 
Омській області за вла
сними проектами вони 
спорудиил два мости че
рез річку Ошу. Оригі
нальні вирішення тільки 
в зміні технології будів
ництва дали змогу зеко
номити близько ЗО тисяч 
карбованців.

Вирішено розширити 
географію студентських 
будов. Юнаків і дівчат 
запрошено для участі в 
спорудженні рершочергі 
гових об'єктах Кансько- 
Ачинського і Екібасту
зького паливно-енерге

тичних комплексів, у від
далені райони Сибіру і 
Крайньої Півночі. Зрос
те допомога органам охо
рони здоров'я, підприєм
ствам торгівлі і сфери 
обслуговуваня, праців
никам залізничного тран
спорту.

Говорилось про необ
хідність удосконалення 
культурно-масової, спор
тивної і шефської робо
ти, підвищення дисцип- 
ліи й організованості. 
Намічено заходи щодо 
поліпшення постачання 
студентським загонам 
будівельних матеріалів, 
техніки, інших матеріа
льних ресурсів. Зліт при
йняв звернення до всіх 
учасників Всесоюзного 
студентського загону, в 
якому закликав ознаме
нувати цей рік новими 
успіхами, збільшенням
кокретного вкладу в да
льше підвищення еконо
мічної могутності Бать
ківщини.

Факультет автоматики і 
обчислювальної техніки зай
має одне з провідних місць 
в інституті по науково-дос
лідній роботі. Виконуючи 
цільову комплексну програ
му «Наука», колективи ка
федр АСУ, АіІТ, обчислюва1 
льної техніки, електронних 
приладів вносять значний 
вклад в розвиток радянсь
кої науки, виконання Про
довольчої програми країни.

Серед ведучих вчених ін
ституту широко відоме ім'я 
доктора технічних наук, 
професора Віктора Тихоно- 
вича Малікова — завідую
чого кафедрою АіІТ.

На знімку: справа: профе
сор В. Т. Маліков з дека
ном факультету автоматики 
і обчислювальної техніки 
С. Г. Лютвортом під час об
говорення нового наукового 
експерименту.

Фото Р. Кутькова.

ЗАВОДСЬКИЙ ЦЕНТР  

ПРОФ ОРІЄНТАЦІЇ
Назавжди запам’ята

ється Ігореві Барденку, 
Юрію Поліщуку, Олек
сандрові Дзию, Оксані 
Нагорній та іншим інст 
рументальникам той не- 
щодавній день, коли їм 
вручили червоні книжки 
— посвідчення молодого 
робітника. Минуло лише 
кілька місяців відтоді, 
як прийшли вони труди
тися на Вінницький ін
струментальний завод по 
закінченню школи. Бі
льшість ц̂е — колишні 
учні тринадцятої під
шефної школи.

Молоді робітники вдя 
чи і своїм наставникам, ь 
числі яких — ветеран 
виробництва слюсар і 
фрезерувальник Петро 
Сергійович Черниш, май
стер першого класу Сер
гій Никифорович III им̂  
ко. Останній очолив змі
ну, у якій здебільш юна
ки і дівчата. Сьогодні 
тут майже немає плин
ності.

Бригадна й індивідуа
льна форма підготовки 
імододих робітників на 
інструментальному вже 
існує кілька десятиліть, 
Через неї пройшла ос
новна кількість працю

ючих, чимало з них ста
ли знаними спеціаліста-
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ми, керівниками підроз
ділів підприємства. Що
річно нею охоплено май
же триста учнів. На цей 
час за кожним з них за
кріпляється заводський 
вчитель з числа передо
виків і новаторів вироб- 
ниц'Гва. А очолив завод
ський центр профорієн
тації колишній директор, 
ветеран виробництва, ка
валер ордена Леніна, 
голова ради наставників 
підприємства П. А. Го
робець.

Крім того, для учнів- 
старшокласників міста 
тут створено цех профо
рієнтації, функціонує 
технічне училище майже 
на 500 учнів, філіал Оде
ського верстатобудівного 
технікуму, школи робіт
ничої молоді.

Тому й закономірно, 
що Вінницький інстру
ментальний завод за під
сумками республікансь-* 
кого огляду роботи тру
дових колективів по на
данню шефської допомо
ги загальноосвітній шко
лі, який нещодавно за
вершився, представлений 
для нагороди.

О. СУВОРОВ,
студент, член редко
легії газети «За ін
женерні кадри»

Стало доброю тради 
цією у Вінниці початок 
весняно - літнього спор
тивного сезону вдіначаш 
масовим пробігом вули
цями міста. Не став ви
нятком і нинішній рік. 
Близько 50 тисяч жите- 
лав обласного цетру, різ
них за віком людей ви
рішили спробувати свої 
сили на дистанціях. Бу
ли серед них і цілі сім’ї.

Ось однією з перших 
фінішувала сім’я інже
нера - будівельника Вік
тора Влаеовича Гриба. 
Разом із чоловіком 
стартувала його дружи
на, викладч торгово- 
кулінарного училища 
Олександра Олексіївна і 
троє синів — Володи
мир, Олександр і Сергій. 
І всі вони успішно'подо
лали дистанцію пробігу. 
Не один рік захоплюєть
ся. спортом вчителька 
середньої школи № 7 
Наталя Доморовська. 
Спочатку вона записа
лась до секції «моржів».

ЦІКАВО ЗНАТИ

Місто 
виходить 
на старт

Згодом її полонив вело
сипедний спорт. А ось у 
масовий пробіг включи
лась вперше. І дуже бу
ла задоволена, бо їй вда
лось виграти один з 
призів,

Звання переможців ро
зігрувались у різних ві
кових групах. Серед най
старших учасників най
краще проявили себе Ар- 
кадій Каліхман і Марлен 
Безродний, серед наймо
лодших — Анжела Ле
бідь і Ігор Жбар. Але 
був і один переможець, 
спільний для всіх — за
ряд бадьорості і здо
ров’я.

«НОВИНИ ПОДІЛ
ЛЯ».

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ

ТАК  ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т ,

Вперше я дізнався про існування загальнотехніч- 
ного факультету влітку 1961 року, коли працював 
начальником електроцеху на хімзаводі імені Я. М. 
Свердлова. Здається, перед обідньою перервою по- 
дзволи у. цех і попросили, щоб я вийшов до про
хідної,там мене чекають і хочуть побесідувати осо
бисто. Виходило щось на зразок детективного сю
жету. Та все ж дзвінок зацікавив і я поспішив.

Зустрілися з чоловіком середніх літ, невисокого 
зросту. Раніше я ніколи з ним не бачився.

— Я — декан загальнотехнічного факультету,— 
Представився він, — хотів би запитати вис, чи, бу- 
ва, не погодились би ви перейти на роботу до нас.

— А яке я, -власне маю до цього відношення? — 
все ще як слід не збагнувши, в чім справа>, відказав 
йому. — Я — електрик, моя стихія — виробництво, 
цех.

— Воно все правильно, — наполягав декан, — 
але ж комусь потрібно і готувати цих самих елек
триків, У відділі кадрів Подільського раднаргоспу 
якраз і назвали ваше прізвище, порадили перегово
рити.

— З хімзаводу не піду нізащо, — категорично 
відповів я.

Щоб так заявити, у мене було багато підстав'. 
По-перше, виконано значний обсяг робіт у нашому 
електрогосподарстві, люди до мене ставилися доб
ре, по-друге, тут я одержав квартиру, мене підви
щили на посаді. Одне слово, йти звідси — значить 
підвести товаришів. Таке було моє глибоке переко
нання.

Минуло кілька днів. Гадав, до розмови на прохі
дній повертатися не доведеться. Та раптом знову 
дзвінок, знову прохання зустрітися на тій самій 
прохідній. Посміхаючись, руку подає Степан Кос
тянтинович Журавльов, .вітається, як зі своїм дав
нім знайомим, колегою. Каже,, що вже досить нам 
домовлятися про побачення на заводській прохід
ній, що, мовляв, розмову пора перенести у стіни 
раднаргоспу. Серйозно про все це каже. Мені наз
віть здалося, що долю мою вже хтось давно вирі
шив, що цей приємний чоловік, що зветься деканом, 
тепер тільки й те робить, що приходить і передає 
мені новини. Не давала спокою думка: чому саме 
я, чому саме мене обрали за мішень, підстерігають, 
стежать за кожним кроком, пропонують і вимага
ють? Яке я маю відношення до того загальнотехніч
ного факультету?

То вже згодом дізнався, що робота у вузі вима
гає нахилу не лише до педагогічної діяльності, але 
й науково-дослідної. Чого гріха таїти, я знаходив 
час, щоб там щось випробувати, здійснити свої за
думи, охоче й читав лекції для інженерно-технічних 
працівників і робітників заводу. Робив, як кажуть, 
все, що йшло від душі.

І от, думав, з усім цим доведеться попрощатися. 
Йшов до директора заводу і шкодував, що все так 
складається. Іван Петрович Худолій, нині покійний, 
і слухати не хотів про мій перехід. Як і кожний 
справжній керівник, він вирощував і цінував кадри, 
прагнув, щоб колектив був стабільним. Та розумів 
він глибого й інше: промисловості потрібні нові 
кадри, високо освідчені, знаючі.

Минуло ще кілька тижнів*. Нарешті настала пора 
передавати своє електрогосподарство. Лишав я свій 
цех, переходив на викладацьку роботу, де все було 
новим, незвіданим. Доручили мені вести два курси 
— «Загальна електротехніка» і «Теоретичні основи 
електротехніки». Крім того, потрібно було створю
вати нові лабораторії. А найголовніше — самому 
вчитися читати лекції. Це було найважче. Належа
ло звикнути до нових розпорядків, якнайраціо- 
нальніше організувати свій робочий день.

їй-право, боявся перших лекцій, перших лабора
торних, перших практичних занять. Мені не виста
чало часу, я не встигав, я вічно спішив і не міг 
наздогнати. Одні радили мені готувати лекції по 
двох курсах відразу, по одній дві наперед. Але в 
мене так не виходило. Зібрався з силами і за мі- 
сяцьдопочатку занять підготував усі лекції.

Треба сказати, що на той час на факультеті на
вчалися лише заочники. Місцеві студенти могли 
відвідувати, вечірні заняття тричі на тиждень. Осо
бливе лекційне навантаження випадало на сесії, ко
ли весь курс потрібно було прочитати за два тиж
ні. Зважте на контингент. Слухачі — люди з ве
ликим і виробничим і життєвим досвідом. Тож 
спробуй схибити. Майбутні дипломовані спеціаліс
ти — це були «нинішні практики, які на робочих 
місцях теж’ підвищували свій рівень знань, добре 
знали найновіше обладнання, з яким,, траплялося, 
і викладач був не знайомий. Надзвичайно ретель
ної підготовки вимагали консультації, на якихсту- 
дент-виробничник міг запитати таке, що відповіді 
на нього важко знайти в учбовій літературі, реко
мендованій програмовим курсом. Звертайся до спе
ціальної літератури, утверджуй своє викладацьке 
звання, здобувай авторитет. Тепер, зрозуміло, пе
ред студентами-заочниками виступають досвідчені, 
умудрені викладачі,

В. Б/ЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(Далі буде).

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА



ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ

ПОРА ЕКЗАМЕНІВ

ІЛ  А ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКИХ відкритих пар- 
* *  * . ТІЙНИХ зборах, Я'КІ відбулися шостого червня, 

обговорено підсумки роботи квітневого (1984 року) 
Пленуму ЦК КПРС і завдання партійної організації 
інституту, що випливають з його рішень і виступу 
товариша К. У. Черненка на Пленумі, і першій сесії 
Верховної Ради СРСР одинадцятого скликання.

З доповіддю на зборах виступив заступник секре
таря парткоіму інституту Б. А. Вальчук.

Звіт із загальноінститутських партійних зборів 
буде надруковано в наступному номері газети.
Р  ОЗПОЧАЛИ роботу державні комісії. Четверто- 
1 го червня відбувся публічний захист дипломних 
проектів у п’ятикурсників радіотехнічного факульте
ту з спеціальності 0701 «радіотехніка».

Цього ж дня державна екзаменаційна комісія енер

гетичного факультету заслуховувала захист диплом
них робіт з спеціальності 0301 «електричні станції».

РОЗПАЛІ лїтня екзаменаційна сесія. Серед 
^  академгруп інституту найвищою успішністю і 
якістю знань відзначається колектив групи 2-АТ-80 
факультету автоматики і обчислювальної техніки. Ек
замен з телемеханіки всі двадцять студентів цього 
колективу склали на«добре» та «відмінно», записав
ши на свій рахунок 15 «п’ятірок» і п'ять «четвірок».

Серед студентів-енергетиків найвищою якістю 
знань відзначається група 2-ЕПП-80, на машинобу 
дівному факультеті першість на екзаменах утримує 
колектив групи З-ТМ-81.
І /  ОДЕКТИВ кафедри обчислювальної техніки 

щиро вітає Юрія Андрійовича Петросюка з ус
пішним захистом кандидатської дисертації.

ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА До рівня кращих

Мине не так вже й бага
то часу і ми станемо квалі
фікованими спеціалістами, 
розпочнемо свою трудову' 
діяльність на підприємст
вах країни.

Сучасний спеціаліст, зро
зуміло, не лише керівник 
виробничого процесу, а й 
вихователь трудового ко
лективу. Вся система вищої 
освіти якраз і спрямована 
на формування такої особи
стості. Особлива роль у цій 
справі відводиться суспіль
ним наукам—історії КІІРС, 
марксистсько-лейіінській фі- 
лософії, політекономії, нау- 
новому комунізму.

Забезпечити майбутнього 
спеціаліста готовими рецеп
тами на все життя, звичай
но, неможливо. Щоб знай
ти вихід з різних життєвих 
ситуацій, майбутній інженер 
в стінах вузу повинен сис
тематично розвивати свій 
розум, творчу думку, вмін
ня з класово-партійних по
зиці^ аналізувати політику 
партії, розбиратися в тен
денціях суспільного розвит
ку.

Вивчення спадщини В. І. 
Леніна, документів партії і 
уряду, історії ВЛКСМ спри
яють формуванню у студен
тів всіх цих якостей. Ось 
чому залучення студентів 
до наукової роботи з сус
пільних наук набуває все 
більшого значення. В нашо

му інституті 98 процентів сту 
центів стаціонару беруть 
участь у Всесоюзних кон
курсах' студентських науко
вих робіт з історії ВЛКСМ 
і міжнародного молодіжно
го руху. Відрадно й те, що 
в цих конкурсах беруть та
кож участь і студенти - іно
земці.

В цьому році, наприклад, 
п’ятнадцять наших робіт 
були представлені на облас
ний тур, десять—нагород
жені Дипломами другого 
ступеня. Серед переможців 
обласного туру хочеться

Р но
назвати активістів, членів 
комітету комсомолу інсти
туту Сергія Оляніцького та

Ігоря Новицького. Зі своєю 
роботою перед студентами 
вузів міста виступала член 
комітету ЛКСМУ інституту 
Ірина Чевичелова.

Разом з тим визиває сер
йозну тривогу той факт, 
що якість знань з суспіль
них наук по інституту ще 
недостатньо висока. З істо
рії КПРС, наприклад, май
же кожен третій студент 
має трійки. Найвищий бал 
з цієї дисципліни (3,9) на 
факультеті автоматики і об
числювальної техніки, разом 
з тим тут же найбільший 
процент незадовільних оці
нок — 5,4.

Найнижчий бал з історії 
КПРС (3,5) на радіотех
нічному факультеті. Низька 
якість знань з марксистсь
ко - ленінської філософії у 
студентів енергетичного фа
культету. Багато «трійок» 
з суспільних дисциплін ма
ють студенти машинобудів
ного факультету. За цими 
показниками окривається не 
тільки погане ставлення до 
навчання, а й байдужість і 
(без пр инципн ість окрем иіх
студентів.

Кожен вихованець інсти
туту повинен з усією напо
легливістю вивчати сусп}4 
льні науки. Така, вимога і 
веління часу. Як відзнача
лось на червневому (1983 р.) 
Пленумі ЦК КПРС, зараз 
ведеться боротьба за ро
зуми і серця мільярдів лю
дей на планеті. І майбутнє 
всього людства у великій 
мірі залежатиме від резу
льтатів цієї ідеологічної бо
ротьби.

Тетяна ПІВЕНЬ, 
голова навчально-вихов
ної комісії інституту, 
студентка ФАОТу.

Сесія — це той напру
жений період, коли ко
жен студент повинен 
відзвітувати перед екза
менаторами за свої знан
ня, набуті під час чер
гового семестру.

Нинішня ж сесія — 
особлива. Вона вінчати
ме цілий навчальний 
рік. Отож більшість юна
ків та дівчат з усією 
серйозністю ставляться 
до своїх обов’язків, пра
гнуть скласти екзамени 
на «чотири» і «п’ять».

У навчанні, як і на ви
робництві, воезростаюча
НА КУБОК «ЗОЛОТІ

Сонячним днем у міс
ті Кам’янка стартувало 
р еспу бл ік а нське а втор а л - 
лі, присвячене 40-річчю 
визволення України від 
німецько - фашистських 
загарбників. Близько де
в’яноста гонщиків, які 
представляли майже всі

Р А Г
З вершин сопки радгосп 

«Київський» як на долоні: 
прямі стрічки вулиць сели
ща першоцілинників, тва
ринницьке містечко, сади, 
городи. Навіть не віриться, 
що троє десятиріч тому тут 
було поле, а в степу несмі
ливо бриніло єдине джере
льце. Саме з цієї сопки роз
дивлявся, де б закласти 
радгосп, його перший викон
роб, студент Львівського 
політехнічного Василь Ра
гу з ов.

Тепер сопку називають 
Рагузовською. Недалеко від 
неї загинуїв Василь. А по 
собі залишив будинки і фе
рми, креслення нових об’
єктів. Добру пам'ять серед 
товаришів. І останнє своє 
послання в майбуття: «Си
нам, Володимиру та Олек
сандру Рагузовим. Дорогі 
мої діточки, Вовушко й Са- 
шунько! Я поїхав на ціли
ну, щоб наш народ жив ба
гатше і краще. Я хотів, щоб 
ви продовжили мою справу. 
Найголовніше — треба бу
ти в житті людиною. Цілую 
вас, дорогі мої, міцно. Ваш 
тато».

Мине небагато часу, й тут 
на Рагузовській сопці, вшо
сте студенти із Львівського

роль у підвищенні успі
шності і якості знань від
водиться соціалістичному 
змаганню, його гласно
сті.

В ці екзаменаційні дні 
на більшості факультетів 
інституту напруж єн о  
працюють штаби сесії, 
.навчально-виховні ко
місії. Підсумки кожного 
екзамену висвітлюються 
в стіннівках, «блискав -

області, включились в 
боротьбу за почесний 
трофей — кришталевий 
кубок «Золоті колеса». 
Нелегке випробування 
чекало їх на дорогах 
Черкащини. Адже їм в 
складних умовах слід 
було подолати понад ти-

У  з  о
політехнічного присягнуться 
жити і працювати по-рагу- 
зовськи, бути гідними імені 
героя --першоці л инника.

Ще й досі переживаю 
хвилювання, з яким їхали 
сюди студза голівці. У скла
ді загону в той перший рік 
виїжджав і Олександр, син 
Рагузова. А нашим першим 
(будівельним /об’єктом. }у 
радгоспі «Київський» Жак- 
синського району Тургайсь- 
кої області був музей тру
дової слави першоцілинни
ків. Проект розробив наш 
боєць, студент — архітек
тор Михайло Сачко. Пізні
ше за проектами його та 
Олександра Бородіна сту
денти спорудили монумент 
іна честь героїв-.першоці
линників, павільйон Жак- 
синського району на облас
ній виставці досягнень на
родного господарства, кіль
ка соціально - культурних 
об’єктів...

Уявіть, за п’ять поперед
ніх трудових семестрів сту
денти освоїли понад міль
йон карбованців капіталов
кладень. Львів’яни збуду
вали 16 двоквартирних 
житлових будинків, торго
вий центр, станцію техоб
слуговування тракторів,

ках»„ у випусках «Ком
сомольського цр ожекто - 
ра».

У нас, на радіотехніч
ному факультеті, най- 
кр аще складають екз а - 
мени студенти академ- 
групи З-РТ-81. Середній 
бал по групі становить 
4,6.

Низьку якість знань на 
екзаменах показує ко

сячу кілометрів.
Успішно склали екза

мен на майстерність він
ницькі авт<омобіл:фи, 
які зуміли обійти всіх 
своїх суперників і заво
ювати почесний приз. То
кар ДПЗ-18 Валерій 
Степанюк, слюсар Ана-

В Ц І
гараж, тваринницькі комп
лекси. Пригадую минуле лі
то. Об’єктом № 1 був клуб 
на 300 місць, споруджували 
ще. два житлових будинки.

Якось у нашій дружбі пе
реконалися всі в районі. 
На прохання райкому пар
тії, райвиконкому та обла
сного штабу студзагонів 
треба було виділити ударну 
бригаду на будівництво клу
бу в райцентрі Добровіль
но вирушило 12 бійців на 
чолі з Анатолієм Жаком.

І так завжди. Такі вони, 
мої друзі Іван Слюзар і 
Олег Копткж, Мирослав 
Харів і Микола Колодій, 
Євген Володишин та Іван 
Шевчук. Переконливе свід
чення нашої згуртованості— 
успіхи в змаганні. Чотири 
роки поспіль загін був пе
реможцем серед тих колек
тивів, які працювали в Тур
инській області, а обком 
комсомолу нагороджував 
нас перехідним призом іме
ні Василя Рагузова. За 
п’ять років школу і трудо
вого і політичного гар- 
туваня в загоні пройшло 
понад 200 студентів. За 
підсумками минулого року, 
12 студзагонівців нагород
жені срібним знаком ЦК

Середній бал — 3,8.
Оперативне висвітлен

ня ходу екзаменів дає 
можливість штабу сесії 
вчасно зорієнтуватися в 
даній ситуації, надати 
конкретну допомогу від
стаючим, збагатити їх 
досвідом передовиків.

г. лосєв,
студент радіофаку, 
член навчально-ви
ховної комісії.

толій Надкриничний і 
в од їй Ан ато л і й У кр а ї -
нець тактично гр а мотно 
виступали на всій трасі 
раллі і зуміли правильно 
розподілити свої сили. 
Лише другими фінішу
вали кияни. А третє міс
це вибороли гонщики 
Львівської області.

Усі троє вінничан, які 
відзначились у іраллі, ви
хованці обласного спор
тивно-технічного клубу.

ВЛКСМ «Молодий гварді
єць п’ятирічки». Стільки ж 
бійців одержало знак «Май
стер-умілець».

Так, це висока оцінка на
шої праці. Але їхали на ці
лину не за славою і не ро
мантикою. їхали працюва
ти, як чверть віку тому 
Василь Рагузов.

Торік з нами працювали 
мадагаскарець Лала Радрі- 
натуандру і в’єтнамець Нгу- 
ен Гхнь Фонг. Вони були 
улюбленцями і в загоні, і 
в радгоспі. Лала вдруге у 
у загоні. До речі, він най
краще в інституті се
ред іноземців володіє ро
сійською мовою. Був пере- 
їможцем республікансько^ 
конкурсу знавців російсь* 
кої мови, посів друге місце 
у Всесоюзному, Лала читав 
напам’ять Маякоївського і 
Светлова, грав на ударних 
інструментах.

...Па календарі червень. 
Загін імені Василя Рагузо
ва, який знов поїде на ці
лину, сформований. Честь 
продовжити славу рагузов- 
ців випала відмінникам 
навчання.

О. ІВАНЧУК,
командир студзагону 
імені Василя Рагузова 
ордена Леніна політех
нічного інституту імені 
Ленінського комсомолу.

л ектив групи 3 -Р К-81.
КОЛ ЕСА» —  — ------------------- ---------:—

Приз у  вінничан



2 стор. ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ і 8 червня 1984 року,

Д о б р а
з г а д к а
В ці дні у нас, п’яти- 

курсників, триває захист 
дипломних проекті®. А 
незабаром ми роз’їде
мось в усі куточки кра
їни, щоб своїми руками 
зводити новобудови п’я
тирічки, працювати в 
різних галузях народно
го господарства.

Закінчуючи інститут, 
ми щиро вдячні рідній 
Комуністичній партії і 
уряду за постійне піклу
вання про молодь, за те, 
що здобули вищу освіту, 
Працюватимемо за улюб
леною професією. Кожен 
з нас довго пам’ятатиме 
своїх викладачів і нас
тавників, що дали нам 
дорогу в життя, збагати
ли знаннями і досвідом.

Особливо ми вдячні 
доценту Н. А. Клименку, 
який розробив і читав 
для нас дуже цікавий і 
корисний предмет «Пра
ктика інженерної діяль
ності», до складу якого 
входить багато питань,

зокрема, адаптація мо
лодого спеціаліста на 
виробницпв/1;, керівницт
во різноманітними тру
довими колективами, 
взаємовідносини між лю
дьми, правила ведення ^ 
ділових зустрічей тощо,
Все це стане в _ нагоді 
нам з перших же днів 
своєї трудової діяльно
сті.

Усі лекції, а • їх було 
чотирнадцять, побудо
вані на багатьох конкре
тних прикладах. Було б 
дуже добре, якби закріп
лення матеріалу прово
дилося на практичних 
заняттях, котрі можна 
вести за методикою ді
дових ігор. На нашу ду
мку, такий необхідний^ 
випускникам предмет 
потрібно розширювати і 
відпрацьовувати прак
тично.

За дорученням гру
пи 2 НС-79 староста 

С. МАКОГОНЧУК.

Н Е КОЖЕН може по
жертвувати всім у 

своєму житті в ім’я кра
щого майбутнього інших. 
Серед багатьох відомих 
і невідомих страждаль
ців за народне щастя 
особливе місце посіда
ють С. М. Олійничук та 
О. І. Семенов.

з кріпосниками його 
арештовують і заточують 
у Шліссельбурзьку фор
тецю.

Оверко Іванович Се- 
менов, уродженець села 
Бубнівки теперішнього 
Гайсинського району на
родився через сто років 
після С. М. Олійничука.

ЖИТТЯ ВІДДАНЕ ЛЮДЯМ
Семен Микитович на

родився в 1798 році в 
сім’ї кріпаків в селі Ан- 
тонополі теперішнього 
Калинівського району. 
Здібний хлопець таємно 
від поміщика вступає до 
Вінницької гімназії, ус
пішно закінчує її і під 
чужим прізвищем трива
лий час вчителює в різ
них селах Поділля. Та 
постійні переслідування 
змушують його кинути 
учительську працю і пу
ститися у мандри.

Пізніше, на основі по
баченого у мандрах він 
пише книгу «Історична 
розповідь природних, 
або корінних жителів 
Малоросії Задніпровсь
кої, тобто Київської, Ка- 
м’янець-Подільської і 
Житомир — Волинської 
губерній про своє життя- 
буття».

Та повністю втілити 
задум в життя Олійни- 
чуку не вдалося. За про
паганду свободи і необ 
хідності боротьби селян

Він жив зовсім в іншу 
епоху і лише завдяки 
цьому його доля все ж 
значно різниться.

Селяни Г айеинського 
повіту обрали О. І. Се- 
менова депутатом другої 
Державної думи.

Оверко Іванович з 
думської трибуни висту
пив з гніївною викрива
льною промовою проти 
царизму. Пишучи пра
цю «Аграрна програма 
соціал-демократів у пе
ршій російській револю
ції 1905—1907 років», 
Володимир Ілліч Ленін 
використав уривки з неї.

Згодом Оверко Івано
вич став переконаним бі
льшовиком. Брав участь 
у поїв а л енн і с а м о д ер -
жавства, очолював рев- 
ком на Гайсинщині. А 
на V Всеукраїнському 
з’їзді Рад був обраний 
членом ВУЦВК.

П. СОЛЕЙКО, 
співробітник інститу
ту, ветеран партії і 
комсомолу.

[||ШТЛШ|

СТУДЕНТСЬКИЙ „ЗЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬ"
їх у дружині більше 

п’ятидесяти — студентів 
пр ир однич о -геогр аф ічно-; 
го факультету Вінниць
кого педагогічного ін-

організаційно - інеп е к- 
торську і дослідницьку 
роботу в заповідних міс
цях області. А потім до
ручають їм певну Д ІЛЯН

КИ) кількох операцій — 
«Ялинка», «Первоцвіт», 
«Нерест», «Заказник», 
«Лелека», «Постріл». Ко
жна з них має свій від-

ерганізаціях Українсько
го товариства охорони 
природи.

— У дружини немає 
канікул, — сказав нашо-

ституту імені М. Остров- 
ського. Щоб потрапити 
до її складу, потрібно, 
(Насамперед, глибоко лю
бити і знати навколиш
ню природу Подільсько
го краю. Бажаючих при
ймають спочатку канди
датами у члени «зеле
них охоронців», прищеп
люють їм уміння вести

ку чи напрямок природо- 
охоронництва.

Восени цього року зав
зяті природолюби від
значатимуть своєрідний 
ювілей своєї дружини — 
Гї’ятир іччя її ств ор єнн я. 
Стаж і досвід планової 
діяльності є. Наприклад, 
уже добре відпрацьова
на система по проведен-

повідний час (зимовий, 
весняний, літній, осін
ній). А зараз студенти- 
природники готують но
ву акцію під девізом 
«Зелений патруль». її 
мета — посилити еколо
гічне виховання учнів 
загальноосвітніх шкіл, 
залучити юних до актив
ної роботи у первинних

му кореспонденту ї'З 
ком ан д и р, студент -тр е -
тьокурсник Іван Казмі- 
ров. П’ятий семестр ми 

працюватимемо у заповід
никах і заказниках, вес
тимемо агітаційно-про
пагандистську та охо
ронну роботу у районах 
Вінниччини.

«Новини Поділля».

НАШІ ЮРИДИЧНІ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ Краще обходитися без прогулів

II
II
II
II
II
II
II
II
II
IIГіл

Невдовзі випускники 
нашого інституту прий
дуть на виробництво, 
очолять відповідні ділян
ки роботи на промисло
вих підприємствах. Пе
ред ними постануть пи
тання не лише виробни
чого характеру. Спеціа
лісти повинні бути обіз
нані з основами законо
давства з питань зміц
нення трудової дисцип
ліни, з порядком, який 
повинен існувати у ви
робничих колективах.

На кілька питань, що 
найбільше цікавлять сту
дентів, редакція попро

сила відповісти заступ
ника прокурора Ленін
ського району м. Вінни
ці В. ТатарІна.

— Який діє порядок 
скорочення чергової від
пустки за прогул?

— Робітникам і служ
бовцям, які здійснили 
прогул без поважних 
причин, відпустка скоро
чується на число днів 
прогулу. При цьому три
валість відпустки не 
може бути менше двох 
робочих тижнів (12 ро
бочих* днів за календа
рем шестиденного робо
чого тижня, не врахову
ючи додаткової триден

ної відпустки, яка нада
ється матерям, що ма
ють двох і більше дітей 
віком до 12 років, а та
кож додаткових відпус
ток, передбачених зако
нодавством у справі за
охочення за виконання 
державних на громадсь
ких обов’язків).

— Як здійснюється 
переведення на нижчеоп
лачувану роботу за по
рушення трудової дис
ципліни?

— За систематичне по
рушення трудової ДИС-4 
ципдіни, прогул без по
важних причин, вихід на 
роботу у нетверезому

стані робітники і слу
жбовці можуть бути пе
реведені на іншу ниж
чеоплачувану р о б о т у  
строком до трьох міся
ців, або переміщені на 
іншу нижчу посаду на 
той же строк. Час вико
нання робіт, на які ро
бітник чи службовець 
переведений, у строк по
передження про звіль
нення не враховується.

Систематичними пору
шниками трудової дис
ципліни вважаються ро
бітники і службовці, які 
мають дисциплінарні або 
громадські догани за 
п ор ушення дисципл іни.

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ

ТАК  ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т

Продовження. Початок у № 22 за 1 червня 1984 р.
Створення загальнотехнічних факультетів в облас

них центрах нашої республіки було новою формою 
підготовки інженерних кадрів на місцях. Більше, ніж 
двадцятилітній досвід показав, що ця форма 
навчання цілком виправдовує себе. І нині, як відо
мо, такі факультети успішно функціонують.

У грудні 1983 року в Кременчуку Міністерство ви
щої і середньої спеціальної освіти УРСР провело 
нараду-семінар деканів вечірних, заочних і загаль
нотехнічних факультетів. Було підбито підсумки за 
минулий період, намічено шляхи дальшого вдоско
налення і розвитку заочної і вечірньої форм навчан
ня, в тому числі і загальнотехнічних факультетів.

Для довідки. Загальнотехнічний факультет у Він
ниці був організований у 1960 році. Спочатку він 
перебував у надто важких умовах. На Привокзаль
ній вулиці у колишньому старому приміщенні енер
гетичного технікуму йому виділяли кілька кімнат, в 
яких розмістилися адміністрація, викладачі і співро
бітники.

Згадую, як до мене приходили в гості колеги з 
хімзаводу. Сидів я тоді у маленькій кімнатці разом 
з іншими викладачами. Ніщо не йшло у порівняння 
з тим, що було на підприємстві. Але всі розуміли, що 
це — тимчасово, що майбутнє за самостійним інсти
тутом — першим вищим технічним учбовим закла
дом на Вінниччині.

А щоб такий інститут існував, потрібно було щось 
робити. Умов для такої роботи, зрозуміло, не було, 
але треба було починати. З чого? В першу чергу з 
найнеобхіднішого — створення учбових лабораторій, 
бібліотеки тощо. Але ж нас, як таких, що представ
ляють підрозділ вищого учбового закладу, ніхто не 
знав. І були ми без грошей. Кажемо, що ми із зага- 
льнотехнічного факультету, а нас просто не розумі
ють. А нам дуже потрібні прилади, обладнання, ме
блі, книги. Нам дуже багато всього було потрібно. І 
вирішили піти в люди, тобто на підприємства, і в 
організації міста. Всім і кожному стали розповідати, 
хто ми такі і чого хочемо.

То вже згодом в обласному центрі і в районах по
ступово дізнавалися, що це таке за заклад під 
назвою Вінницький загальнотехнічний факультет 
Київського технологічного інституту харчової про
мисловості. А поки що ми, розбившись на групи за 
спеціальностями, ходили з підприємства на підприєм 
ство, з організації в організацію. У групГ фізиків був 
Адольф Максимович Тхорівський, Ігор Сергійович 
Юрковський, групу хіміків очолювала Лідія Іванів
на Скрипник, активність проявляли представники 
загальнотехнічних дисциплін в особах Івана Іванови
ча Вишинського, Анатолія Давидовича Беркута, Олек
сія Васильовича Файданіа, Федора Савича Кубансь
кого і, звичайно, мене, Головним «зв’язківцем», між 
факультетом і місцями нашої дислокації у Вінниці 
і далі від неї був Роман Юрійович Кігель, котрого 
невдовзі після створення факультету було обрано 
деканом.

Тут мені хочеться кілька слів окремо сказати про 
доцента Олексія Васильовича Файдаша. Це була 
надзвичайна людина і талановитий викладач. Любив 
він дуже не лише свою дисципліну — опір матеріа
лів, але ще більше — студентів. Сповна віддавав 
він себе навчанню. Опір матеріалів знав бездоганно, 
цікаво читав лекції, завжди приходив на виручку 
студентів. Консультував у будь-який час і в будь- 
якому місці. Особливо напруженими були консуль
тації перед екзаменами, на факультеті він бував 
щодня з ранку до вечора. Часто запрошував він 
студентів на консультації до себе додому. Сідали 
його вихованці за круглим столом у кімнаті, він 
пригощав їх чаєм, з кожним бесідував. Повторюю, 
дуже любили його студенти.

Отже, групи наші трудилися результативно. За 
рахунок підприємств, організацій ми поступово зба
гачувалися. У нас з’явилися прилади, обладнання, 
меблі. Як на той час, то обладнували ми непогані 
лабораторії фізики, хімії, опору матеріалів елек
тротехніки, технології металів та інші. Таким чином, 
підприємства і організації Вінниччини власними си
лами створювали свій вищий технічний учбовий зак
лад. Це мало надзвичайно велике значення у спра
ві підготовки інженерних кадрі® на, місцях. Стали на
лагоджуватися багатосторонні і постійні зв’язки фа
культети з виробництвом, зміцнювалася матеріаль
но-технічна база навчального процесу і наукових 
досліджень, відчувалась взаємна зацікавленість, до
помога.

Згадуються мені наші перші студенти. Багато з 
них посідали тоді керівні посади у радгоспі, на під
приємствах і в організаціях. Це — П. Верховий — 

'заступник начальника відділу раднаргоспу, В. Сверд
лов — головний інженер тресту «Вінницяпромбуд», 
Б. Бард а шевський — начальник будівельного управ
ління, І. Сікляров, — начальник вагонного депо ст. 
Коїзятин, Герой Радянського Союзу, Ф. Зоря — на
чальник управління «Вторчермет», В. Андрусишин, 
В. Черненко — енергетики хімзаводу та багато ін
ших. На загальнотехнічному факультеті, де беззмін
ним деканом є А. М. Тхорівський, зберігається дош
ка випускників всіх років існування ЗТФ.

В. БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(ДАЛІ БУДЕ),

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА



Інститутська панорама:
у  ДАРНОЮ працею 
~  на будовах пГятф 

річки прагнуть ознаме
нувати 60-річчя комсо
молу України бійці сту
дентських будівельних 
загонів.

В ці дні, коли в кра
їн і ш и р ок о в ідзн ач а є -
ться 50-річчя стаханіїв- 
ського руху, будзаго- 
иівці інституту виїжд
жають на місця дисло
кації.

Минулого понеділка в 
Іллінці на. спорудження 
}сомнрес>орнаі1 « істанціїї 
газопроводу «Уренгой—- 
Памари—Ужгород» від
були квартир’єри інже
нерно-‘будівельного фа
культету. В Шляхову і 
Чернятку Бершадського 
району прибули студен
ти факультету автом а - 
тики і обчислювальної 
техніки. Вони працюва
тимуть тут на реконст
рукції тваринницьких, 
приміщень, споруджува
тимуть об’єкти культу
рно -побутовогр призна
чення.
У  РОЗПАЛІ літня 
*  екзаменаційна се
сія, захист дипломних 
проектів. 11 червня 
державна екзаменацій
на комісія енергетично

го факультету заслухо
вувала захист диплом
них робіт по спеціаль
ності 0303 «Енергопо
стачання промислових 
підприємств, міїст і сі
льського господарства».

Цього ж дня публіч
ний захист (дипломних 
проектів відбувся у п’я- 
тикурсників факульте
ту автоматики і обчис
лювальної техніки з 
спеціальності 0606 «Ав
томатика і телемехані
ка».

Випускники радіотех
нічного факультету за
хищали свої дипломні 
роботи з спеціальності 
0705.
Ц  ОЛЕКТИВ радіотех- 
■ • нічного факультету 

щиро вітає завідуючого 
кафедрою теоретичних 
основ радіотехніки Ве- 
ніаміна Яковича Супя- 
ка з присвоєнням йому 
вченого ступеня —- док
тора технічних наук.
Ь  ИКЛАДАЧІ і спів.- 
и  робітники кафедри 
т Зо р етич н ої міах ан ікн 

щиро вітають асистен
та Сергія Михайловича 
Набойщикова. з прис
воєнням йому вченого 
ступеня кандидата тех
нічних наук.

факти, події
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ТРИВА Є  ЗАХИСТ ПРОЕКТІВ Пройде ще кілька, тижнів і сотні вихованців на
шого інституту з дипломами інженерів і викладачів 

машинобудування роз’їдуться на промислові під
приємства, в профтехучилища країни. Одним нале
жить працювати за призначенням в лабораторіях і 
коиструктОрських бюро, підніматись на риштування 
новобудов, іншим навчати досвіду і життєвої муд
рості майбутнє поповнення робітничого класу. І де 
б не працювали наші випускники — роки, проведені 
в інституті,, запам’ятаються кожному на все жит
тя. Бо саме тут, в стінах вузу, кожен юнак і дівчи
на формували свій характер і світогляд, здобували 
вищу освіту, збагачувалися духовно, зростали фі
зично.

Зараз у п’ятикурсників найвідповідальніша пора 
— захист дипломних проектів, і кожен з випускни
ків повинен усвідомити і своїми знаннями засвід
чити, що п’ять років навчання не пройшли даремно, 
що інститут зробив усе, щоб дати країні високо
кваліфікованого спеціаліста, керівника і організато
ра виробництва, що від нього чекають належної 
віддачі на виробництві.

На. знімк:у публічний захист дипложного проек
ти з спеціальності 0577 «Викладачі машинобуду
вання». Звітує дипломант А. Гречко.

Фото Р. Кутькова.
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Шостого червня на від
критих загальноінститутсь- 
ських партійних зборах бу
ло обговорено підсумки ро
боти квітневого (1984 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і зав
дання партійної організації 
інституту, що випливають з 
його рішень і виступу пова
риш а К. У- Черненка на 
Пленумі і першій сесії Вер
ховної Ради СРСР одина
дцятого окликання.

З доповіддю виступив за
ступник секретаря партко- 
му інституту тов. Вальчук.

Суспільно-політичне жит
тя нашої країни, сказав до
повіла1!,. і 1 ознаменувалось, 
дв ом а зн аменими подіями: 
десятого клітня відбувся 
Пленум ЦК КПРС, а 1 1 -  
12 квітня — перша сесія 
Верховної Ради СРСР оди 
надцятого скликання. Пле 
нум ЦК КПРС і сесія Вер 
ховної Ради СРСР прийня 
ли важливі рішення, які 
визначають шляхи дальше 
го зміцнення економічної і 
оборонної могутності нашої 
Вітчизни, вдосконалення 
розвинутого соціалізму.

Документи Пленуму і се
сії, виступ Генерального 
секретаря ЦК КПРС, Голо

ви Президії Верховної Ра
ди СРСР К. У. Черненка ві
дображають науково обгрун
товану стратегію, якою пар
тія керується на сучасному 
етапі.

Здійснення заходів по 
прискоренню прогресу сус
пільного виробництва, за
вершення його переходу 
на інтенсивний шлях роз
витку, вдосконалення гос
подарського механізму і 
підвищення ролі трудових 
колективів, піднесення іде
ологічно?, масово-політич
ної роботи нині доповив
ші розгорнутою програм 
мою поліпшення діяльності 
Рад народних депутатів.

Обговорення на Пленумі 
питань, що стосуються 
діїяльност і Рад, дер е дб а - 

чало одну мету —• як кра
ще використати ті резер
ви активізації мас, які за
кладено в дальшому вдос
коналенні соціалістичної 
демократії, {всієї політич

ної системи нашого суспі
льства. Для цього, як вка
зувалось на Пленумі, по
трібно використовувати всі 
методи партійного впливу 
на діяльність Рад і депу- 
татів-комуністів.

В нашому колективі, 
відзначив доповідач тру-і 
дятьея вісім народних об
ранців. Це І. В. Кузьмін, 
А. В. Шевченко, Я. І. # Ку
лик, В. А. Огородиіков, 
депутати-студенти В. Ви
нокур, С. Загороднюк, Н. 
Клочко та С. Карпенко. 
Вони з усією серйозністю 
ставляться до своїх депу
татських обов'язків.

Проте, відзначив допові
дач, окремі депутати з чи
сла студентів ще слабо 
вникають в питання боро
тьби за підвищення якості 
навчання, за скорочення 
пропусків занять без по
важних причин, за підви
щення рівня організовано
сті і дисципліни. Не всі 
наші депутати звітують про

свою роботу перед колек
тивом інституту, на засі
даннях парткому і партій
них бюро. В інституті не 
створено депутатської гру
пи, недостатньо ми працює
мо з активом, добровіль
ними помічниками Рад на
родних депутатів.

Багато уваги в допові
ді було відведено рефор
мі загальноосвітньої і про
фесійної школи.

Розробляючи концепцію 
і стратегію дальшого роз
витку радянської загально- 
•оісвітньої і професійної, 
школи, сказав т. Вальчук, 
Центральний Комітет КПРС, 
комісія Політбюро ЦК під 
головуванням К. У. Чер
ненка спиралися на кла-( 
сичні ленінські положення 
про єдину трудову політех
нічну радянську школу, про
принципи і цілі її будівни
цтва, на Історичний досвід 
розвитку народної освіти 
в СРСР, а також на аналіз

їх сучасного стану у світ
лі нових історичних зав
дань, що стоять перед пар
тією і народом. В цій робо
ті брали участь партійні 
організації, органи народ
ної освіти, наукові устано
ви, профспілкові і комсо
мольські організації. Про
ект реформи практично об
говорювався в кожному 
трудовому колективі краї
ни, в усіх школах, профтех
училищах, вузах і техніку
мах.

В ході всенародного об
говорення основні ідеї ре
форми, сформульовані Цен
тральним Комітетом пар
тії, одержали повну під
тримку. В цьому ще раз 
яскраво підтвердилась єд
ність партії ї народу, коло
сальні творчі можливості 
соціалістичної демократії.

Вдосконалення загальної 
обов’язкової середньої ос
віти вимагає комплексного 
підходу, який би не випус
тив з виду жодної із сто

рін діяльності школи, сис
теми професійно-технічної 
освіти, а також дошкіль
них, позашкільних закла
дів і вузів країни.

«Радянська молодь, го
ворив товариш К. У. Чер
ненко, повинна вступати в 
самостійне життя високо
культурною, освіченою і 
працелюбною».

Чудовою школою ідей
но-політичного, трудового 
і морального загартування, 
виховання у майбутніх спе
ціалістів високої свідомо
сті, формування у них ак
тивної життєвої позиції 
стали студентські будівель
ні загони. Доповідач дета
льно зупинився на роботі 
бійців СБЗ, на проблемах 
формування студзагонів, 
збільшення в їх рядах пар
тійного прошарку і кілько
сті студентів, що працюва
тимуть в загонах безкош
товної праці.

Значне місце у доповіді 
було відведено підвищенню 
успішності і якості знань, 
ідейно-політичному і мора
льному вихованню студент
ської молоді, вдосконален
ню організації учбового 
процесу, впровадже н н ю 
технічних засобів і актив
них метолів навчання.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»» 15 червня 1984 року.

ВРЯТОВАНІ ТВОРИ
У Вінницькій облас

ній бібліотеці ІМ. ТІ'МІ- 
рязєва, як найцінніший 
скарб, зберігаються по
жовклі від часу ленін
ські праці, видані ще в 
1900—1916 роках. Хви
лююча доля цих книг. 

У перші місяці Вели- 
3 кої Вітчизняної війни 
1 фашистські окупанти, 
З увірвавшись в м. Він- 
3 ницю, розташували в 
З приміщенні бібліотеки 
З імені Тімірязєва війсь- 
I  кову комендатуру й

яівііпппті!

щодня вивозили на бе
рег Південного Бугу й 
спалювали тисячі томів 
найціннішої літератури.

Всі твори В. І. Лені
на зберігалися на той 
час в філіалі бібліотеки 
— в «Мурах».

Як врятувати Ленін
ські праці? Як зберегти 
їх до повернення Ра
дянської Армії?

Темними ночами ста
рший бібліотекар Ната
ля Олександрівна Бор- 
щевська разом з приби

ральницею Лідією Во
лодимирівною Салтанов- 
ською перенесли всі ле
нінські праці в підвал 
й замаскували вхід у 
нього старими меблями.

Одного ранку фаши
сти увірвалися в «Му
ри» й кинулись до по
лиць, Знищували кни
ги, ламали стелажі. Шу
кали твори Леніна, щоб 
кинути їх у вогнище. 
Але марно.

Багато місяців про
лежали ленінські праці

в н адійній схов анц V*
Жінки зберігали їх від 

вологи, провітрювали 
підвал, рятували при
міщення від пожежі. А 
коли в місто вступили 
радянські війська, вже 
на другий день патріотки 
виставили на полиці фі
ліалу бібліотеки без
смертні. твори Володи
мира Ілліча Леніна.

О. СУВОРОВ,
випускник інституту.

І!ВІГІІ4ІІігВК!«1

С  Е С І Я , С Е С І Я
Найвищу якість знань 

на екзаменах, як і ра
ніше, показують сту
денти факультету ав
томатики і обчислюва
льної техніки. Більше 
сорока процентів із них 
складають сесію на «від
мінно».

На енергетичному фа
культеті перед у соціа
лістичному змаганні ве
де колектив групи 2 

ЕС-80. Серед машино
будівників най в и щ у  
якість знань одержали 
студенти групи 6 ТМ- 
83. В числі кращих ко
лективів інженернО-бу- 
дівельного факультету- 
академгрупа 7 ПЦБ-81.

м і г л і ! і і і і і я з з а і і Я і і і і і а і 2 3 і і ! Х і а і а і з

Яким би упевненим не був студент 
у своїх знаннях, а на кожен екзамен 
завжди йде з хвилюванням. Особливо 
хвилюються в ці дні першокурсники. 
Воно й зрозуміло. В школі було зов
сім не так, як в інституті. Та все ж, 
якщо з перших днів навчання активно 
включився в учбовий процес, не про
пустив без поважних причин жодного 
заняття, уважно слухав і конспектував 
лекції — екзамен стає тоді звичайною 
подією. Першокурсник радіотехнічного 

факультету Андрій Андреєв переконав
ся в цьому на власному досвіді. Екза
мен з історії КПРС він здав на «відмін
но». (На знімку вгорі).

Ольга Ніколашкіна та Ірина Катрич 
—  другокурсниці Гнженерно-будівельнсі- 

го факультету. Подруги навчаються в 
одній академгрупі, разом готуються до 
заліків т$а екзаменів. Дівчата усвідо
млюють, що стати справжнім інжене
ром можна лише завдяки наполегливо
му навчанню, роботі в науково-дослід
них гуртках. Та найголовніше, мабуть, 
вміло розподілити своє навантаження, 
утвердитися в навчальному процесі. 
Ось завдяки чому і приходить до дів
чат успіхи Наш фотокореспондент Р. 

Кутьков сфотографував їх під час скла
дання заліку з фізики.

Студенти факультету автоматики і обчислюваль
ної техніки підтримують тісні зв’язки з колишніми 
своїми однокурсниками, нині воїнами Радянської 
Армії. Завтра інститут урочисто проводжатиме на 
службу своїх вихованців, які поповнять нові ряди 
доблесних захисників рідної Вітчизни. Бажаємо їм

Як тобі служиться?
відмінних успіхів у бойовій і політичній підготов- ■ 
ЦІ, ВИСОКО нести честь нашого Інституту. щ

Сьогодні їдрукуємо лист Олександра Щимчука, |  
який надійшов на факультет автоматика і обчис- І  
лювальної техніки. І

Ми —  в числі кращих
‘Служу я в наших 

длавних Військово До ' 
вітряних Силах СРСР, 
»якг відіпріають велику 
роль у міжнародній об
становці’. У нелегких 
щоденних буднях сол
датського життя опано
вуємо ми бойову техні
ку, яку довірила Вітчиз
на. Не все зразу вда
валося. Скажу, що в 
пригоді стають практи
чні навики, які ми на
були вдома. Це — вмін
ня користуватися і па
яльником Ц молотком, 
коли потрібно — схему 
розібрати. Залишивши 
на якийсь час конспек
ти з вищої математики 
і фізики, ретельно зано
товуємо все, що стосує
ться політичної, вогне
вої і тактичної підго
товки. По закінченню

навчання видають, пра
вда, не диплом, а вій
ськовий квиток, який 
важить не менше.

Ось уже три місяці, 
як я на посаді заступ
ника командира взводу. 
Дружні зусилля нашо
го солдатського колек
тиву посприяли тому, 
що наш взвод другий 
місяць виходить пере
можцем у соціалістич
ному змаганні серед 
гп і дрозд іл ів ч астин и. 9! 
травня, в день Перемо
ги, мені було присвоє
но звання «єфрейтор».

Час біжить. Уже ско
по минає сім місяців, як 
я не сиджу у наших ау
диторіях, не чую нашо
го мелодійного дзвін
ка. Швидко, надто шви
дко біжить час. Ось 
уже в наші ряди при

ходить нове поповнення 
призову весни ниніш
нього року. Через кіль
ка днів і ми зустрінемо 
новачків. Як ввійдуть 
вони у наш колектив, 
як будуть служити, — 
ці питання хвилюють 
нас, молодших коман
дирів.

У короткі' хвилини 
солдатського відпочин
ку згадуємо ми рідні 
місця, своїх друзів і зна
йомих. Сьогодні 1 чер
вня, через кілька днів 
почнуться у вас екзаме
ни, буде їх складати і 
моя група 1-АТ-82. Про 
шу передати всім їм 
палкий привіт і моє «ні 
пуха, ні пера» у здачі 
екзаменів*, особливс<| 
хлопцям, які вже від
служили. Адже саме 
від них ми колись діз

налися про службу в 
армії, її буднях, прав
диво нам було все роз
казано. Моє вітання та
кож декану С. Г. Лют
ії орту, заступникові де
кана А. С. Васюрі.

Мине півтора року і 
ми знову піднімемося 
по знайомих східцях на 
четвертий поверх, щоб 
продовжити навчання. 
А поки що ми служимо, 
-розповідаєміо 4про * наш 
інститут, один із кращих 
вузів країни.

Пишіть нам про ін
ститутські новини. Ціка
вить буквально все— 
і як виступила у фіналі 
«Юморини» наша коман
да, і про свята на фа
культеті, і про навчан
ня.

З повагою єфрейтор 
О. ШИМЧУК.

БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(Д алі буде).^ (Д алі буде). N

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

^  (Продовження. Початок за 1, 8 червня 1984 р.). | |
^  Зростала кількість наших студентів. Уже в першій ^
8 половині 60-х років на урочистих святах факультет |  
§ мав свої колони демонстрантів, хоча, звичайно, во- 
я ни, наші студенти, могли і були зобов’язані йти ра- 8 
я  зом з усіма виробничниками своїх підприємств і ар - я 
Я ганізацій. На той час, нагадаю, святкові колони при- я 
N крашалися величезними макетами, на яких відобра- |  
8 жалася продукція підприємств, що вона її випуска- 8 
я  ла., або ж там були відповідно відтворені визначні 8 
я віхи в історії країни. Ми ж вирішили, звичайно, не я 
Я відступаючи від тодішнього святкового ритуалу, ви- я 
N готовити макет земної кулі з спрямованою у кос- Я 
8 моє ракетою, з яким і пройшли біля трибун на Я 
я жовтневі свята. То був час, незабутній, історичний, ^ 
Я коли наша країна першою в світі успішно прокла- 8 
Я дала шлях у космічний простір. Я
Я Секретарями партійної організації у ті роки оби- я 
8 ралися Роман Юрійович Кітель, Ддольф Максимо- й 
^ вич Тхорівоький, Павло Тимофійович Солейко. Мені ^ 
^ хотілось би тепер, з висоти минулого часу, який до- 8 
|  бре прислужився нинішній добі, кілька слів сказа- 8 
|  ти на адресу ще однієї чудової людини, невтомного я 
Я трудівника Павла Тимофійовича, який прийшов на Я 
8 факультет з багатиім життєвим і партійним досві- Я 
я доїм роботи. Для нього труд для загальної справи, Я 
|  особисте сприяння у дальшому розвитку як факу- ^ 
Я льтету, так і його підрозділів, а нині й інституту о 
Я в цілому є внутрішньою потребою, метою і змістом Я 
8 всього життя. ^
§ 3 початку своєї діяльності партійна організація §
Я багато уваги приділяла зростанню своїх рядів. Було Я 
^ зрозуміло, що у вищому учбовому закладі працю- & 
Я ватимуть люди з високою кваліфікацією. На перших я 
Я порах налічувалося мало викладачів з вченими сту- я 
8 ненями і званнями. На той час готував кандидатсь- Я 
я ку дисертацію Станіслав Йосипович Ткаченко, я Я 
Я продовжував свої дослідження, які ще почав на ви- Ь 
Я робництві, а Лілію Іванівну Скрипник направили в & 
^  аспірантуру Київського держуніверситету. Я
^  Та недовго мені довелося займатися педагогічною 8 
Я діяльністю і проводити свої дослідження. Вирішено я 
Я було назначити мене відповідальним секретарем я 
8 приймальної комісії. Федір Кузьмич Серга, який був Я 
^ на цій посаді, стільки нарозповідав мені жахів, але Я 
Я я, повірте, не розгубився. Треба — то треба. Хіба, 8 
Я думав, може вже бути гірше того, що вже я пере- 8 
Я жив? Адже в енергосгосподарстві такого великого о 
Я підприємства., яким був наш хімзавод, доводилося я 
^ майже цілодобово стежити за роботою всіх цехів і Я 
я дільниць, бо ж навіть незначні простої приносили 
я значні збитки. То ж хіба зрівняєш ту роботу з ці- К 
Я єю? Боятися вовка і не ходити в ліс? Потрібна буде 8 
Я витримка — знайду її, переконувати когось доведе- о 
х ться — спробую. Так і сталося, що після прийому я 
 ̂ на наш факультет не надійшло скарг ні письмових, [ 

я  не було й усних. 8
я Наступного року ,вже мою місію виконував Ми- Я 
Я хайло Євгенович Іванов. Видно, я добрий на руку, 8 
Я бо й до цих пір він має справу з абітурієнтами, бу- я 
Я дучи тепер на посаді проректора. А мене в 1969 ро- я 
8 ці призначають заступником декана. З чого почи- Я 
Я нав? А з складання розкладів, і ще в обов’язки. Я

І я  входило вести індивідуальну роботу з студентами- 8 
заочниками. Тут, скажу, не треба, щоб був шаблон. 8 
До тебе ж приходить людина, маєш справу з нею, я 
а не з манекеном. Перед тобою заочник — здебі- я 

в льшого це батько або мати, виробничник. Поєдну- ^

§* вати в одній особі сім’янина, робітника і студента, Я 
погодьтеся, не зовсім легко. Іван Васильович Кузь- 8 

і  мін, ректор наш, цілком справедливо називає героя- |

І*^ми тих, хто добре трудиться, успішно навчається І Ч 
має гарну сім’ю. ^

Радувало, що факультет наш розвивався, що_ про § 
нього уже знали на Поділлі. До нас часто приїзди*  ̂

Я ли для надання методичної, організаторської і нау- 8 
Я кової допомоги провідні викладачі, завідуючі ка- £ 
8 федрами Київського технологічного інституту хар- ^ 
8 чової промисловості. Потім факультет став відео-  ̂
^ ситися до Київського політехнічного інституту. З ^ 
Я цими змінами сталися кращі зміни у зміцненні нау- 8 
Я кової і методичної бази в галузі енергетики, мати- 8 
Я нобудування, електроніки та інших дисциплін. За- $ 
8 тим новий крок — з загальнотехнічного факультету ^ 
^ ми перейшли у філіал КПІ. Нам виділили окреме  ̂
я приміщення у центрі міста, де колись розміщався ^
Я раднаргосп. Тепер вже була змога відкрити стаціо- 8
Я на.рне навчання по спеціальності «електронні прила- & 
Я ди». Запам’ятався надзвичайно великий конкурс — й 
^ вісім чоловік на місце. Восени за парти сіли кращі Й 
8 з кращих. Багато з перших випускників працюють  ̂
я нині в нашому інституті. Це — кандидати техніч-  ̂
Я них наук, доценти Георгій Антонович Рудомін, Олег 8 
Я Васильович Дупляк, асистенти Валентина Никифо- я 
8 рівна Пащенко, Ніна Георгіївна Гикава, наукові я  
8 спіробітники Ігор Михайлович Славський Віктор Я 
я Арсентійович Гикавий, Людмила Павлівна Рудомі- Я
Я на інші. |



СЕМЕСТР ЗРІЛОСТІ

Інститутська панорама: події, факти
І (ЦІ ИНУЛОГО вівтор-

!ІУІ ка на відкритих пар
тійних зборах енергети
чного факультету було 

| розглянуто питання про 
вдосконалення стилю і 
іметодів партійного ке
рівництва у світлі Пос
танови ЦК КПРС по 
ЦК Компартії Молдавії 
і Саратовському обко
му КПРС. З доповіддю 

в на зборах виступив член 
В іпартбюро факультету 
1  т, Блінкін.

О  А ПІДСУМКАМИ 
^  Всесоюзного огляду 
-конкурсу на кращу сту
дентську н а укову р о (Го 

ту вихованці машинобу
дівного факультету Г. 
Фуїрса, О. Андрущищи- 
на, В. Янчук та 3. Пар- 
ч евський н агор о джен і 
медалями «За кращу 
науково-дослідну робо
ту» і преміями Центра- 
льного правління нау
ково-дослідну роботу» і 
преміями Центрального 
правління науково-тех
нічного товариства сту
дентів. <4

Наук ово - досл іди у ро - 
боту студенти виконали 
під керівництвом асис
тента кафедри техно
логії і автоматизації ма
шинобудування Юрія

Анатолійовича Буренні- 
кова.

З АКІНЧУЄТЬСЯ літ
ня екзаменаційна се

сія. За підсумками чер
гового ешам'ензї серед 
академгруп інституту 
найвищою успішністю і 
якістю знань відзнача
ються колективи 2 ЕОМ- 
82 (факультет автома
тики і обчислювальної 
техніки), 1 ЕПП-82 
(іенергетичний){, 1 ВМ- 

80 (машинобудівний), 
2 РК-82 (радіотехніч
ний), 6 ПЦБ-83 (інже
нерно-будівельний) .

В числі відстаючих 
йдуть колективи академ

груп 1 АТ-83 (факуль
тет автоматики і обчи
слювальної техніки), 1 
ЬС-82 (енергетичний), 
2 ВМ-82 (машинобудів
ний), 1 РК-82 (радіотех
нічний), 1 ПЦБ-82 (ін
женерно-будівельний) .

РИВАЄ захист дип
ломних проектів. 18 

і 19 липня державна 
екзаменаційна комісія 
приймала роботи у п’я- 
тикурсників рад:отехніч- 
ного факультету з спе
ціальностей конструю
вання і виробництво ра- 
д іоелейтр даної апар а -
тури та радіотехніка..

Продовольча програма—справа всенародна

Лягають
трави

у покоси

Ці літні дні у трудівників села спов
нені численними турботами: ведеться
догляд за посівами просапних культур, 
підготовка до жнив, в розпалі заготівля 
кормів дня громадського тваринництва.

Посильну допомогу трудівникам села 
надає і наш колектив. Щодня виклада
чі,, співробітники і студенти виїжджа
ють в підшефні господарства Вінниць
кого і Калинівського районів на обро
біток просапних культур та заготівлю 
кормів, *

У Ш с а рівці Вінницького, Голубі вці 
і Жигалівці Калинівського районів на 
обробітку цукрових буїряків добре поп

рацювали колективи факультетів, ав
томатики і обчислювальної техніки, ма
шинобудівного та інженерно-будівель
ного. Тричі виїздили на ці роботи інже
нери і конструктори СКТБ «Модуль».

Зараз на заготівлю кормів з інститу
ту виїжджають щодня до п’ятдесяти 
чоловік. В радгоспі «Писар івський»
Вінницького району, зокрема, силами
політехніків вже заготовлено понад 
сто тонн сіна. На цих роботах ударно 
трудиться колектив енергетичного фа
культету.

В. СВЕРДЛОВ, 
проректор.

З другого червня для 
60 тисяч школярів Він
ниччини р означ ал а р ь
п’ята, трудова чверть. 
Широкий обсяг роботи 
належить виконати юним 
працелюбам, У складі 
400 учнівських вироб
ничих бригад вони за
готовлятимуть корім щ
прийдуть на допомогу 
буряководам, будівель
никам, тваринникам. У 
мальовничих куточках

ЙДЕ П'ЯТА ТРУДОВА
’ніфної області відкриї- 
лись табори праці і від
починку. Цього, літа во
ни приймуть близько 28 
тисяч стар шокл асник^в.

Цікаві справи чекають 
на юних лісівників. А д
же нині в області діє 
26 шкільних лісництв, 
Вони будуть доглядати

за молодими насаджен
нями, візьмуть участь 
в операціях «Природа 
м оєї Батьк і в щ и н и», 
«Джерело»; і і3)берігаію(чиі 
і примножуючи багат

ства нашої країни.
Під час трудової чве

рті учнівузьмуть активну 
участь у підготовці до

знаменної дати —40- 
річчя Великої Перемоги. 
З цією метою будуть 
проведені вахта пам’я
ті і операція «Обеліск». 
А кошти, зароблені в 
ці дні, підуть на будів
ництво пам’ятника піо
нер а м-героям у Києві.

«Невини Поділля».

СЕСІЯ, СЕСІЯ
Кожен екзамен вимагає від студента всіх розу

мових зусиль, фізичного і нервового напруження. 
І, щоб вистояти це нелегке випробовування, потріб
но заздалегідь, тобто протягом усього семестра, на
полегливо оволодівати знаннями. І як радісно стає 
на серці, коли в заліковій книжці з’являється чер
гова «п’ятірка».

Другокурсниці енергофакультету Наталя Одінцова 
і Людмила Ратова здали черговий екзамен на від
мінно. (Фото ліворуч).

Успіх на екзаменах забезпечує колективний під
ряд за кінцевий результат успішності і якості знань.

Фото Р. КУТЬКОВА.

Лічені дні залишилися до завершення екзамене- | 
ційної сесії. Багатьом студентам належить скласти 
ще один екзамен — трудовий. У вищій школі літо і 
недарма вважається семестром зрілості. На будовах ' 
і в цехах підприємств, на хлібних нивах і тваринни- | 
цьких фермах майбутніх спеціалістів чекають зав- і 
дання , які вивірять характер юнаків і дівчат, їх І 
ідейне загартування, вірність громадянському обо- і 
в’язку. Нинішній трудовий семестр характерний 
тим, що патріотичному рухові вузівських вихованців | 
виповнилося 25 років. За цей час він перетворився | 
у школу трудового, громадянського, морального 
виховання молоді. За чверть віку трудовий залік з 
честю склали більше 10 мільйонів вихованців вузів 
країни.

Значний внесок у загальну справу наших політех- 
ників. Він, звичайно, вимірюється не лише виробни
чими показниками. Важливі й інші уроки літніх се
местрів. Колективний труд у загоні дозволяє сту- | 
дентам на справі пізнати високу ціну робітничого | 
товариства, відчути особисту відповідальність за за- І 
гальний успіх.

Результати праці молодих особливо вагомі, коли І 
вони застосовують набуті у вуз* знання, виконують 
завдання за своєю майбутньою спеціальністю. То ж 
необхідно всіляко заохочувати творчу ініціативу 
студентів, постійно вдосконалювати структуру моло
діжного трудового руху, віддаючи перевагу най
більш ефективним формам організації загонів.

Загальновідомо, що праця — перший наставник 
молодої людини. Необхідним продовженням цих 
уроків повинна бути цілеспрямована професійна 
підготовка. В інституті, як відомо, велася відповід- | 
на підготовка до вступу у третій трудовий семестр. | 
Зосереджувалася увага на тому, що енергія і енту- ] 
зіазм, з якими студенти прагнуть брати участь у 
трудових справах — цінний набуток нашого суспіль- | 
ства, що молоді люди повинні виховуватися у дусі І 
радянського патріотизму, комсомольської честі, і 
громадянського обов’язку.

Підсумки кожного трудового семестру, як відомо, і 
залежать від успішного старту. Тут однаково важли
во і підготовка фрсінту робіт для загонів, забезпе
чення їх будівельними матеріалами, машинами, ме
ханізмами, спецодягом, і побутові умови, організа
ція харчування, можливості активного відпочинку. 
Відповідальність, зрозуміло, за це несуть підприєм
ства і організації, які приймають посланців інститу
ту. Однак і самим студентським колективам нале
жить проявляти максимум ініціативи, бути наполег
ливими у-досягненні поставленої мети.

Літній семестр кличе і далі примножувати трудові 
здобутки. Тож нехай кожен студент-доброволець у 
буднях трудового літа відчує себе повноправним 
трудівником п’ятирічки, нехай з почуттям законної 
гордості відчує він свій внесок у виконання рішень. 
XXVI з’їзду партії, наступних Пленумів ЦК КПРС.

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря парткому.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»і

П І Д  О В І Я Н І  
СЛАВОЮ П Р А П О Р И

Проходить час, і юна
ки, які ще недавно сиді
ли на студентській лаві, 
вливаються у  ряди Р а
дянських Збройних Сил. 
Щороку під овіяні сла
вою прапори стають 
нові загони молоді. Ви
ховані в дусі соціаліс
тичного патріотизму і 
інтернаціоналізму, вони 
непорушно вірні героїч
ним традиціям рідної 
армії, невтомним тру
дом примножують їх, 
нарощують бойовий по
тенціал частин і кораб
лів.

Збройні Сили СРСР 
нині на висоті тих зав
дань, які диктуються 
[інтересами г ш дійногю  
захисту нашої Вітчизни, 
справи соціалізму і ми
ру . В умовах, коли ре
акційні імперіалістичні 
кола, насамперед Спо
лучені Штати Америки, 
ігноруючи уроки історії, 
оголосили новий «хрес
товий похід» проти со
ціалізму, прагнуть до4 
могтися військової пе
реваги над СРСР і його 
союзниками, посилюють 
загрозу термоядерної 
війни, Комуністична пар
тія, радянський народ 
проявляють) особли ву  
турботу про підтримку 
боєздатності армії і фло
ті у на такому рівні, який 
гарантує негайну відсіч 
всякому агресору. Сьо
годні по-особливому зв у 
чить ленінський заповіт: 
наші кроки до миру 
ми повинні супроводжу
вати напругою всієї на
шої війс:кової готовно
сті.

Завдяки постійному 
розвитку еконо м І к и, 
прискоренню науково- 
технічного прогресу Ра
дянська Армія і Війсь
ково-Морський Флот 
мають можливість під
вищувати свою оборон
ну міць. Але якою б 
грізною, вдосконаленою  
технікою вони не були 
оснащені, головна їх сіГ- 
ла — люди, ті, які сто
ять у  пультів ракет, пі
лотують надзвукові л і
таки, водять сучасні бо
йові кораблі, обслуго
вують найскладнішу апа

ратуру. Хоча при наяв
ності ракетно - ядерної 
зброї солдат, може, як 
говориться, і не бачити 
«в обличчя» противни
ка, але це, однак, не 
лише не применшує, а 
ще більше вимагає від 
нього знань своєї спра
ви, високих морально- 
психологічних якостей,

му ювілею  — 40-річчю 
Перемога радянського 
народу у  Великій Віт
чизняній війні, — по
трібно ширше розгорну
ти роботу по військово- 
патріотичному вихован
ню. Належить ще з  б і
льшою наполегливістю 
виховувати у  молоді по
чуття любові до Бать

тої дисципліни і поря
дку в частинах і на ко
раблях.

У вихованні в юного 
покоління активної лю
бові до військової спра
ви, прищепленню йому 
навиків успішно долати 
труднощі, з якими по
в'язана армійська і 
флотська служба, — за
порука дальшого зміц
нення боєздатності Збро
йних Сил СРСР, нашої 
готовності до захисту 
завоювань соціалізму і 
загального миру.

Минулої суботи інсти
тут урочисто проводжав 
на службу в армію на

Яскравими букетами квітів, пам’ятними сувенірами і напутніми словами проводжали на військову службу студенти і викладачі інституту своїх однокурсників і вихованців.
мужності, міцної вико
навської дисципліни, му
жності, напруги волі, 
злагоджених дій. Всі ці 
якості, відмічалось на 
червневому (1983 р.)
Пленумі ЦК  КПРС, на
дуваються воїнами тим 
швидше, чим активніше 
прищеплюється молоді 
любов до армії і фло
ту, чим повніше і кра
ще використовуються їх 
традиції, бойовий дос
від для поліпшення 
оборонно-масової робо
ти. Великі можливості 
для піднесненя такої ро
боти відкриваються у  
зв'язку з підготовкою 
до 40-ої річниці розгро
му темних сил фашиз
му.

Виступаючи на Всесо
юзній нараді секретарів 
комсомольських органі
зацій, товариш К. У. 
Черненко відмітив: «й д у 
чи назустріч знаменно

ших вихованців, які по
повнять ряди славних 
захисників Вітчизни. То
вариші по навчанню, ви
кладачі і співробітники 
побажали їм відмінних 
успіхів у  бойовій і по
літичній підготовці, на
казали високо нести 
честь нашого інституту. 
З листів, які надходять 
до інституту, ми дізна
ємося, Що наші послан
ці прагнуть бути в чис
лі кращих воїнів, вони 
свято виконують свій 
обов'язок перед Бать
ківщиною. І ми твердо 
впевнені, що ті студен
ти, яким належить слу
жити в армії, постійно 
готуватимуться до цьо
го, будуть зразковими д 
навчанні і поведінці.

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
виховання Інсти
туту.

ківщини і ненависті до 
її  ворогів, високу полі
тичну, класову пиль
ність постійну готов
ність до подвигу».

Розгортаючи військо
во-патріотичну і оборон
но-масову роботу, пар
тія особливого значення 
надає формуванню пат
ріотичних почуттів і сві
домості підлітків, шко
лярів. Завдання полягає 
в тому, щоб, спираючись 
на доступні хлопчикам і 
дівчаткам форми діяль
ності, організуючи різні 
військово-спцртиені іг

ри, вміло використовую
чи уроки початковоївій- 
ської підготовки, розпо
віді ветеранів, вихову
вати у  кожної молодої 
людини гарячу любов 
до Батьківщини, її  ар
мії, пробуджувати пра
гнення стати зразковим  
солдатом, виробити пси- 
хологічу готовність до 
дотримання найсуворі-

СПОРТ

22 червня 1984 року.

Перемоги вінницьких боксерів
рних республіканських, 
рад різних спортивних 
товариств. Зокрема доі 
України включено В. 
Михайловеького, а під 
сп артаківсько ї к ом аін ди 
прапором «Буревісника» 
у Всесоюзних студентсь
ких спортивних іграх 
виступатимуть В. Ме- 
ленчук, О. Шикер, О. 
Зеленєвич.

Нещодавно до наших 
іприхильникв шкіряної, 
рукавички прийшов но
вий успіх. У місті Еле- 
ктросталь. Московської 
області проходив всесо
юзний турнір, присшь 

чений 60-річчю утво-

В. П ідв исоцький. Ср іб - 
ні нагороди завоювали 
Я. Шамрай та О. Мок-
ровський.

В змаганнях дорослих 
в легкій ваговій катего
рії найкращим виявив
ся студент педагогічно
го інституту А. Га.ври- 
лов. П ’ять поєдинків 
провів він на ринзі. І 
в кожному наш земляк 
мав беззаперечну пере
вагу. У категорії до 75 
кілограмів срібний приз 
здобув ще один наш 
боксер — В. Шенгера. 

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
викладач кафедри 
фізвиховання. Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

(Продовження. Початок за 1, 8Г 15 червня ц. р.)
Важливою віхою в історії інституту була друга по

ловина 60-х років, коли на масиві «Вишенька» роз
почалося будівництво першого навчально-лабора
торного корпусу. До кінця 60-х років у нашому ф і
ліалі вже діяли всі форми навчання, тут працюва
ли викладачі з вченими ступенями і званнями. До 
нас охоче переходили на роботу з інших технічних 
вузів, як, скажімо, Дем’ян Васильович Дорофеєв з 
Білоруського політехнічного інституту, поповнювали 
ряди викладачів І зовсім молоді, як Володимир Сте
панович Осадчук, який був аспірантом, став завіду
ючим кафедрою, деканом, нині — проректор по 
науковій роботі. Нові люди і нові спеціальності — 
електропостачання промислових підприємств, міст 
і сільського господарства, технологія машинобуду
вання, металорізальні верстати і інструменти, новий 
навчально-лабораторний корпус і новий гуртожиток.
1 все це, кажу, випало на другу половину 60-х років.

На початку 70-х років у нас вже діяло два фа
культети — машинобудівний і енергетичний. Із 
Свердловського інституту залізничного транспорту 
до нас прибув Давид Беглярович Налбандян, його 
обрали деканом енергетичного факультету. Нам 
обом належало створити спеціальні лабораторії 
електричних машин, електроприводів, техніки висо
ких напруг, електричних мереж, електропостачання 
промислових напруг, електричних мереж, електро
постачання промислових підприємств. Давид Бегля
рович — людина енергійна, з кавказьким темпера
ментом, не любить і не вміє зупинятися на півдо- 
розі. А це дуже важливо. Як колишній залізничник, 
він налагодив тісні зв’язки з працівниками станцій 
Козятин і Жмеринка.

На той час мене обрали секретарем партбюро 
енергетичного факультету і разом з деканом ми 
вважали своїм головним обов’язком сприяти даль
шому розвитку факультету, зміцнювати його матері
ально-технічну базу, проводити науково-дослідниць
ку роботу.

Велику допомогу у розвитку факультету надала 
Вінницька енергосистема, генеральний директор 
Павло Костянтинович Піскляров, кафедра встанови
ла тісні творчі зв’язки з обласними підприємства
ми електромереж у Вінниці, Хмельницькому, Тер
нополі, з Ладижинською ДРЕС. Для учбових цілей 
«Вінницяенерго» передала модель змінного струму, 
яка й понині служить студентам. Допомогли нам і 
з викладачами. Головний інженер центрального під
приємства електромереж Юрій Францович Вигов- 
ський читав курс «Релейний захист», начальник слу
жби Василь Степанович Железняк, директор схід
ного підприємства електромереж Володимир Андрі
йович Стражник, заступник генерального директо
ра Віктор Якович Хоменко, головний інженер об’єд
нання Володимир Андрійович Грабович, які читали 
лекцї по курсах, уже багато років є представника
ми державних екзаменаційних комісій. Вінницька 
енергосистема допомагала не лише факультету, але 
й інституту. Пригадується, як у короткий строк у 
складних умовах було споруджено високовольтниу 
лінію електропередач для електропостачання сту
дентського спортивно-оздоровчого табору.

На той час активізувалась і моя науково-дослідна 
робота, тема зацікавила Василя Олександровича Ле- 
отнтьєва, який згодом захистив кандидатську ди
сертацію. У цю роботу включилися також Давид 
Беглярович Налбандян і Микола Іванович Мельник.

Кілька слів про перші кафедри на енергетичному 
факультеті. Одна з них — електропостачання про
мислових підприємств, міст і сільського господарст
ва. її очолив доцент Володимир Григорович Аваку- 
мов, який прибув до нас з Омського інституту за
лізничного транспорту. Звідти ж доцент Вадим Пет
рович Дубровський. На кафедрі працював і я. Зга
дується добрим словом нині покійний Вадим Петро
вич. Був він майстром на всі руки, все міг і ні в 
чому не відмовляв, повністю віддавав себе науко
во-методичній рбооті. До останніх днів свого жит
тя він очолював кафедру, був секретарем партбю
ро енергетичного факультету, головою профкому 
інституту, проводив велику громадську роботу.

У науково-дослідній діяльності помітний слід за
лишає Володимир Григорович Авакумов. Він підго
тував докторську дисертацію, мав монографії, бага
то друкується.

Потім дала про себе знати кафедра «електричні 
станції», де першим її завідуючим був Микола Ле
онідович Сах^овський, який до цього працював у 
Львівському політехнічному інституті, мав багатий 
досвід виробничої діяльності, трудився на різних 
електростанціях, прагнув все набуте передати сту
дентам. Цікаві були його лекції, особливо з прикла
дних дисциплін. У літах був Микола Леонідович, 
але надто ініціативний і енергійний, дуже багато 
зробив він для кафедри. Тепер вже нема його в 
живих,

В. БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(Далі буде).

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ

ТАК ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т

Г"І ЕРЕМОГИ у рес- 
■ 8 публікаюських зман 
га,ннях М. Іванова, В. 
Про див уса та інших ма
йстрів рингу з міста над 
Бугом заслужили схва
льні відгуки спеціаліс
тів. Не випадково все 
більше подолян отриму
ють запрошення до збі-

рення федерації бокса 
Радянського Союзу. Сю
ди приїхало більше ше
стисот боксерів. Змаган
ня проходили паралель
но серед дорослих і 
юнаків.

Спочатку про молодь. 
Найсильнішим в своїй 
|ваговій (категорії ста®

ЗУСТРІЛИСЯ 
ПРИЗОВНИКИ 4 4 то

В Шарпороддькомуі 
райвійськкоматі відбу
лася пам’ятна зустріч 
колишніх воїнів 1926 
року народження, які 
сорок років тому звідси 
були призвані в ряди 

і Радянської Армії. Бли- 
| зько трьохсот юнаків з 
і усіх сіл району одноча- 
! сно потрапили ,на фронт, 
| воювали у 8 запасному 

артилерійському полку, 
їх  шлях проліг через 
Західну Україну, Поль
щу, Німеччину і Чехо- 
словаччину.

Більше дев’яти міся
ців довелося їм битися 

І з ненависним фашиз- 
| мом. І вони з честю ви- 
! конали свій патріотич- 
і ний і інтернаціональний 
і обов’язок. Про це свід- 
! чать бойові і трудовіі 
| нагороди. Ордени Ленін 
| на, Червоної Зірки при

крашають труди колиш
нього автоматника батаг 
льйону Г. І. Бартуша. 
До бойових медалей ко
лишнього стрільця В. Ф. 
Білоконя додався орден 
Трудового Червоного 
Прая бра,. В ін з аслуже - 
ний працівник культури 
Української Р'СР.

Це вже вдруге збира
ються призовники 1944 
року. Колишні фронто
вики побували в кіно
театрі, де проглянули 
кінострічку, зняту юни
ми аматорами Михай
лівської школи під час 
першої зустрічі однопол
чан, зустрілися з учнями 
і вчителями Шаргород- 
ської середньої школи*. 
Наступна зустріч відбу
деться через п’ять років.

О. СУВОРОВ, 
випускник інституту.



ОСТАННІ ХВИЛИНИ ПЕРЕД ЕКЗАМЕНОМ

М  ИНУЛОГО понеділка відбулись від- 
криті партійні збори машинобудів

ного факультету, на яких розглянуто 
підсумки партійної і політичної освіти 
за 83—84 навчальний рік і намічено 
конкретні заходи по організації партій
ної і політичної освіти в новому нав
чальному році.

ОМУНІСТИ радіотехнічного факуль- 
тету на своїх зборах, що відбули

ся 28 червня, обговорили стан ідеоло
гічної і політико-виховної роботи в ко
лективі і намітили завдання по поліп
шенню цієї роботи у світлі рішень

XXVI з’їзду КПРС та наступних Плену
мів ЦК КПРС.

Н А засіданні вченої ради інституту, 
яка відбулась 28 червня, розгляну

то питання про виконання цільової ком
плексної програми «Наука», про міжна
родне співробітництво, було заслухано 
звіт про роботу підготовчого відділення 
та ряд інших питань.
^  АВТРА на інститутському стадіоні 
^  «Олімп» відбудеться урочисте свя
то з нагоди випуску молодих спеціалі
стів.

Запрошуються усі викладачі і сту
денти.

НАВІЧНО В ПАН ЯТІ НАРОДНІЙ

ЖИВЕ СЕРЦЕ 
РЕВОЛЮЦІЇ

В революцію стріляли 
багато. Але цей постріл 
найпідліший — цілився 
в саме її серце. Книга, 
яка вийшла з друку, 
так Г  називається — 
«Прстріл в серце» (По- 
літвидав. М., 1983 р.) 
Найдраматичніша сто
рінка історії революцій
ної боротьби — замах 
есерів на В. І. Леніна ЗО 
серпня 1918 р. — роз
горнута у документаль
ну повість. Ні рядка «від 
автора» — тільки доку
менти, свідчення оче
видців, факти з біогра
фічної хроніки Володи
мира Ілліча, спогади со
ратників вождя... Зібрані 
кандидатом історичних 
наук Н. Костіним, у кни
зі вони набули особли
вої якості. Народився 
сюжет строгий, вільний 
від белетристики, але з 
першої ж миті захоплю
ючий читача достовір
ністю того, що відбува
ється, зіткнення не прос
то політичних противни
ків, а непримиренною, 
лютою боротьбою ідей
них, моральних антипо
дів.

У світлі історичної 
правди чітко проявилась 
контрреволюційна суть 
есерів, правих і лівих, 
які стали ца шлях бо
ротьби проти Радянсь
кої влади, на шлях теро- 

( ризму, цих банд вбиець 
і зрадників справі рево
люції. Віхи цього шляху

— три замахи на В. І. 
Леніна, вбивство В. Во
лодарської-;©, М. Уриць- 
кого, інших більшовиків, 
вбивсто німецького пос
ла Мірбаха і контррево
люційний заговір лівих 
есерів в червні 1918 ро- 
року.

Нині, через шість з 
половиною десятиріч 
після описаних в книзі 
подій, з ^особливою яс
ністю розумієш ціну ре
волюційного оптимізму, 
висловленого у словах 
вождя: «Ми тепер пере
живаємо... мабуть, най
більш важкі тижні за 
всю революцію. Класова 
боротьба і громадянсь
ка війна проникнули в 
глибину населення: всю
ди в селах розкол—бід
нота за нас, кулаки лю
то проти нас. Антанта 
купила чехословаків, бу
шує контрреволюційне 
повстання, вся буржуазія 
докладає всіх зусиль, 
щоб нас скинути. Тим не 
менше ми твердо віри
мо, що позбавимося цієї 
«звичайної» (як в 1794 і 
1849 рр.) ходи революції 
і переможемо буржуазію...»

«Твердо віримо...». 
Опорою цієї віри була 
партійна совість і непо
хитна воля більшовиків, 
згуртованість революцій
них мас Росії навколо 
ленінської партії.

О. СУВОРОВ,
випускник інституту.

ДОРОГІ ЕКСПОНАТИ
Той ,хто бував у Ки

ївському філіалі Цент
рального музею В. І. 
Леніна, не міг не звер
нути увагу на діючі 
моделі залізничного тра
нспорту.

Але виставлені вони 
тут не для того, щоб 
демонструвати, їх, як 
певні досягнення науки 
і техніки.

Це — точні копії па
ровоза № 293, яким 
вождь пролетаріату В. І. 
Ленін повернувся з Фін
ляндії в Петроград, і 
траурного вагона, в яко
му тіло Ілліча везли з 
Горок у Москву.

Обидві ці роботи на

замовлення музею вико 
кали юні умільці Козя- 
тинського технічного 
училища № 5 під керів
ництвом майстра П. С, 
Мусієнка. Моделі ви 
соко оцінені спеціаліс
тами залізничної спра
ви та науковцями.

Нині вихованці учили
ща виготували ще один 
експонат для Київсько
го музею. Це — діюча 
модель тепловоза. «ТЄП- 
140». У підготовці цього 
почесного замовлення 
взяла най активи і ш у 
участь група майбутніх 
помічників машиністів,, у 
яких майстром — нас
тавником А. І. Гонча
рук.

СЛАВНИЙ ЮВІЛЕЙГарного
відпочинку
Кожна пора року по- 

своєму прекрасна^ А 
влітку, як не кажіть, чи 
не найкраще. Ліс, річка, 
луг, ставок, море. То 
вже як кому випаде. Але 
куди б вас не доставив 
автобус, поїзд, літак, 
чи якийсь Інший вид 
транспорту, ніколи не 
варто забувати, що 
найкращий ваш ;супут- 
ник в усіх місцях відпо
чинку — добрий наст
рій. Тоді справді все 
буде чудово. 1 для душі, 
і для серця, і для зміц
нення вашого здоров’я. 
А це, погодьтеся, най
головніше.

Та що там говорити, 
літо є літо. А коли зва
жити, що воно буває раз 
у рік, то цим, вважай
те, і все сказано. І не 
обов’язково бути не 
при ділі. Навпаки, ко
рисні справи з приєм
ними приносять не ме
ншу насолоду.

А якщо вам справді 
випадав (нагода прове
сти відпустку чи кані- 
нули у селі, то це, зна
єте, ні з чим незрівнян
но, бо тут вам і річка, 
і ставок, і ліс, і луг, — 
все разом. А вийти на 
колгоспне поле, допо
могти доглядати город, 
то це зовсім вдячно і 
від людей, від рідних І 
знайомих.

Не можна сьогодні не 
згадати і тих, для ко
го літо — семестр зріло
сті, семестр у повнопра
вних буднях трудового 
літа. І на риштування* 
багато романтики, за
хоплення, справді щас
ливих переможних го
дин в ім’я праці.

Тож гарного відпочин
ку всім, до зустрічі у 
новому навчальному ро
ці!

Ленінській Комуніс
тичній Спілці Молоді 
України виповнилося 05 
років. Створений в роки 
громадянської війни, 
комсомол України із 
зброєю в руках відсто
ював завоювання Вели
кого Жовтня, піднімав
ся на риштування но
вобудов, вирощував 
хліб, боровся з непись 
менністю. Кожен період 
його житія був відзна
чений грандіозними, яс
кравими звершеннями. І 
тепер, в рік свого слав
ного ювілею, комсомолу 
республіки є про що зві 
тувати вождю світового 
пролетаріату В. І. Лені
ну, ім’я якого він з чес-

Комсомольська організація 
ВПІ нараховує в своїх ря
дах близько п’яти тисяч 
членів ВЛКСМ.

Серед в и х ул  шціч інститу
ту понад 700 відмінників 
навчання, в тому числі шість 
Ленінських стипенд атів.

Студентки ВПІ Ірина Смо
ленська та Алла Хажинська 
були делегатами XXIV з’їз
ду комсомолу України.

тю носить на своєму 
прапорі.

В нашому інституті 
навчається близько п'яти 
тисяч юнаків та дівчат 
— членів ВЛКСМ. Ком
сомольці Вінницького по
літехнічною своєю напо
легливою працею у нав 
чанні, роботою в науко
во - дослідних гуртках і
студентських будівельних 
загонах примножують 
славу радянської моло
ді.

Щороку тисячі вихо
ванців інституту беруть 
участь у Всесоюзних і 
республіканських кон
курсах на кращу сту
дентську науково - дос
лідну роботу, виїжджа-

Студентка машинобудівно
го факультету Наталія Клоч- 
ко обрана депутатом міськ
ради народних депутатів, а 
Володимир Винокур та Сві
тлана Загороднюк — депу
татами Ленінської районної 
Ради народних депутатів мі
ста Вінниці.

Більше чотирьох тисяч 
комсомольців і нституту за
ймаються науково-дослідною

ють на новобудови п’я
тирічок. Під час літньо
го трудового семестру 
будзагонівці інституту 
освоюють до трьох міль
йонів карбованців капі
таловкладень, допомага
ють колгоспам і радгос
пам збирати хліб, заго
товляти корми для гро
мадського стада, шефст
вують над школами та 
дитячими закладами, ви
ступають з лекціями і
концертами, проводять 
профорієнтаційну робо
ту серед випускників.

На знімку група вихо
ванців інституту, май
бутніх керівників і орга
нізаторів виробництва.

Фото Р. Кутькова.

роботою.
Щороку зведений СБЗ ін

ституту виходить перемож
цем серед студентських буд- 
загонів Вінниччини.

Серед комсомольців інсти
туту 7 майстрів спорту 
СРСР, 36 кандидатів в май
стри спорту, 195 спортсменів 
першорозрядників, 4,5 тися
чі спортсменів’ масових роз
рядів і значкістів ГПО,

Наша гордість



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» >29 червня 1984 року.

В и-на  
канікулах

Відпочиваючи, радимо 
прочитати книги лауреа
тів Державної премії 
СРСР 1983 року.

Ч. Айтматов «Буран
ний полустанок» («И 
дальше века длится 
день»), У романі автор 
гнівно засуджує жахли
вий злочин проти люд- 
.ства, породжений імпе
ріалізмом. Гонка озбро
єнь викликає велике за
непокоєння людства. 
Письменник дивиться на 
світ з його нинішніми 
проблемами, через долю 
простого трудівника, 
колишнього фронтовика. 
«Велике місце в новому 
романі займають і су
часні космічні дослід
ження. Я іне вчений і 
навіть не письіменник- 
фантаст, але мені необ
хідний був цей пласт, --  
пише Ч. Айтматов про 
свій роман, — щоб з 
космічних висот подиви
тися на те, що відбува
ється «внизу».

Ю. Бондарев «Вьібор». 
Через багато років зуст
рілися двоє давніх друзів 
— Володимир Васильєв 
і Ілля Рамзін. Колись 
вони жили ,на одному 
дворі замоскворі ч ч я, 
вчилися в одній школі, 
навіть були закохані в 
одну дівчину. Разом пі
шли вони у військкомат, 
коли гітлерівські танки 
рвались до Москви, за
кінчили військове учи
лище і воювали в одній 
батареї до тієї рокової 
ночі з відома прирече
ного на поразку бою, 
після якого їх шляхи 
різко розійшлися*. Ілля 
опинився в полоні. Сво
їм вибором він продав 
все — друзів, Батьківщи
ну. Як вирок за це — 
Ілля став чужим рідній 
Вітчизні, рідній Москві, 
колишньому другові, на
віть матері, яка не про
стила йому.

И. Стаднюк «Война».
Це еп^пея народного 
гніву і горя, епопея на
родного подвигу, здійс
неного радянським -наро
дом під керівництвом 
партії. У книзі чесно і 
правдиво розказано про 
те, хто чеонр і сміливо 
захищав Батьківщину, 
свій рідний дім, свою 
рідну землю, свої думки 
і почуття від німецько- 
фашистських загарбни
ків. По історійках цього 
історичного роману мож
на звіряти документи, 
послідовність подій, іме
на полководців, їх вчин
ки.

Мільйони людей були 
у вирі подій, ;про які і 
НИНІ, через сорок років, 
страшно думати. 1 ці 
мільйони переконували, 

1Ц0 міф ніколи і нікому 
не можна порушувати.

И. Драч «Зеленьїе вра- 
та» — книга ліричних, 
самобутніх і громадян
ського звучання віршів, 
в яких багато тем і об
разів, пррьишутих на
ціональними мотивами і 
інтернаціональним пафо
сом.

Н. ГОРБАЧУК, 
завідуюча сектором
науково - технічної
бібліотеки.

З А В Т Р А -Д ЕН Ь  ВИНАХІДНИКА І РАЦІОНАЛІЗАТОРА Г
Завтра ми відзначатимемо День ви

нахідника і раціоналізатора, свято тих, 
хто своїм творчим пошуком, раціоналі
заторською думкою сприяє прискорен
ню і вдосконаленню науково-технічного 
прогресу.

В нашому інституті сотні членів Все
союзного товариства винахідників і ра
ціоналізаторів. Серед них старший ін
женер науково-дослідного сектору Ми
кола Артемович Шутило. Дев’ять років 
тому він закінчив радіотехнічний факу
льтет і з дипломом Вінницького полі
технічного інституту поїхав працювати в 
один з науково-дослідних інститутів да
лекого зв’язку. Служив у Військово- 
Морському Флоті, потім повернувся до 
Вінниці. Тепер працює на кафедрі ра
діотехнічних пристроїв. На його рахун
ку чимало винаходів і рацпропозицій.

Удвох з молодшим науковим співробіт
ником Віталієм Володимировичем Софі- 
щенком вони розробили комплект при
ладів для провірки параметрів потуж
них, надзвичайно; високочастотних тран
зисторів, за що одержали другу премію 
на республіканському конкурсі нестан
дартного обладнання. Зараз молоді ви
нахідники працюють над розробкою 
портативних приладів для регулювання 
і настройки кольорових телевізорів.

На знімку: Микола Артемович Шути
ло (зліва) з п’ятикурсником радіотехніч
ного факультету Віталієм Томчуком за 
розробкою схеми цифрового індикато
ра фази.

Фото Р. КУТЬКОВА.

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ _

ТАК ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т

Новини культури
МОЛОДА ЗМ ІНА

С п ільн а  робот а о б к о 
м у  к о м со м о л у  та В ін н и 
ц ь к о ї п и сьм ен ниц ької о р 
га н іза ц ії по  ви х о ва н н ю  
м о л о д о ї літ ерат урної 
зм іни м а є вж е с во ю  іс 
торію, н а б у л а  нем ало  х о 
р ош и х  т радицій. С каж і
мо, майж е дванадцят ь  
р о к ів  м инуло , я к  вста
н о вл е н а  об л а сн а  к о м со 
м ол ьськ а  п рем ія  імені 
н аш ого  с л а вн о го  з е м л я 
ка, видат ного у к р а їн с ь 
к о го  р а д я н с ь к о го  п р о 
з а їк а  М и коли  Т р уб л а їн і.  
Л ауреат ам и ї ї  стали п о
доля н и , в ід о м і с ьо го д н і  
сво їм и  багат ьма к н и га 
м и п рози , п о е з ії, д р а м а 
т ургії і публіцист ики  — 
Г р и го р ій  Усач, Анат олій  
Бортняк, Л е о н ід  П аст у- 
ш енко, Віктор Т им чук

Анатолій З в ір н и к , Н іна  
Гнатюк, В аси ль  К обець, 
М и хай л о  К ам еню к, В а 
лентина К озак , В о л о д и 
м ир Р а б ен ч ук , а  також 
м о л о дш і предст авники  
— поетеса Тетяна Я к о - 
вен к о , ж урналіст и М и 
к о л а  Б а р а сь , В а ди м  Віт- 
ко вськ и й  та п ер ек л а да ч  
-п р о за їк  Петро Г о р д ій - 
чук. Ч имало предст ав
н и к ів  т ворчої інт еліген
ц ії п о б у в а л и  у  творчих 
в ідр я д ж ен н я х  з а  пут ів
кою  к о м со м о л у  на в е 
л и к и х  у д а р н и х  м о л о д і
жних, ви к о н ув а л и  р ізн і  
со ц іа л ьн і зам овлен н я .

Н е р ід к о  письменники, 
берут ь участь у  к ом со
м о л ьськ и х  акц іях , п р о 
водять с ер е д  ю н ак ів  і  д ів 
чат в е л и к у  м а со во -п о 

літичну робот у: чита
ють л е к ц ії, о р га н із о в у 
ють ц ік а в і літературні 
вечори  і  зустрічі, д и с п у 
ти, о б го во р е н н я  н о ви х
книг, тощо.

О с о б л и ва  ж у в а га
комітетами к о м со м о л у  
приділяєт ься наст авни
цькій  робот і сер ед  м о 
л о д и х  творчих о б д а р у 
в а н ь .  С во єр ід н и м  п ід 
сум ком  ї ї  став н еда вн ій  
обласн и й  сем ін ар  м о л о 
ди х  літераторів, яки й
н ед а вн о  в ід б у в с я  у  В ін 
ниці. Тут б у л о  ви я вл ен о  
цілий р я д  н о ви х  імен  
п р о за їк ів , поетів, г у м о 
ристів, твори я к и х  за п 
р о п о н о ва н о  р е с п у б л ік а н 
ським  ж урн алам  та те
матичним збірн и кам .

ВИ ЗАПИТАЛИ -  
ВІДПОВІДАЄМО

Сотні тисяч любите^, 
лів об’єднує Всесоюзне 
товариство філателістів. 
Його основною метою є 
використання філателії 
як одного з засобів ко
муністичного вихован
ня трудящих.

Плідно працює в цьо
му напрямі Вінницьке 
обласне відділення това
риства. Колекції наших 
земляків з успіхом де
монструвались на виїс’г 
танках, які проходили в 
К|иЄіВі|, .Кташреві; Ж и
томирі та інших містах, 
де вони завойовували 
високі нагороди. Відо
мі колекціонери В. Во- 
ронцов, . 3. Донський,
І. Лекар, А. СіткевиїЧ,
А. Меліховець, В. Вах- 
ран в своїх експонатах 
зуміли показати як зви
чайна поштова марка 
розширює кругозір лю
дей, сприяє утверджен
ню комуністичної ідео
логії. їх зібрання нага
дують справжні енцик
лопедії.

РОЗПОВІДАЮТЬ ПОШТОВІ МІНІАТЮРИ і
В травні наступного 

року минає 25 років з 
часу створення клубу 
філателістів Вінниці. В 
зв’язку з ювілеєм намі
чено проїв ести ряд за
ходів, найважливішим 
серед яких буде виставг

ка під девізом «Нам 25 
років». Разом з вінни
чанами в ній візьмуть 
іучасть філателісти, з; 
Липецька, Хмельницько
го, Нальчика та Келе- 
цького воєводства Поль
щі,

В оркестрі—лише дівчата
У к о н к у р с і-о гл я д і д у 

х о в и х  оркест рів, яки й
п р о ве д е н о  н е щ о да вн о  у  
М о ги л ів  - П о д іл ьськ о м у , 
най кращ е вист упив к о 
лектив ф а б р и к и  ін д и в і
д у а л ь н о го  пошиття і р е 
монту о д я гу . Ц ік а во , щ о  
в с к л а д і оркест ру, яким  
к е р у є  Петро Іва н о ви ч  
Королю к , о д н і лиш е д ів 
чата.

Ц ей  сам од ія л ьн и й  к о 
лектив створено шість 
р о к ів  тому, тобто тоді, 
коли  б у л о  відкрит о ф а б 
р и к у . З  того ч а су  він  
за сл уж и в д о б р у  с л а в у  і

ви зн ан н я  не тільки с е 
р е д  робіт ників п ід п р и єм 
ства. З  й о го  вист упами  
зн а й о м і жителі міста, 
багат ьох сіл  р ай он у. О р 
кестр б р а в  участь в о б 
ласн ом у фестивалі, п р и 
свя ч ен о м у  60-р іччю  ут
во р ен н я  С о ю зу  Р С Р .

С ер ед  м узикант ів — 
п е р е д о в і виробничниці, 
м о л о д і комуніст и к р а в 
чині О л ь га  Б обк о , Н а 
д ія  Б орч ак , а  також  
економіст  к ом сом ол ка  
О лен а  О лійник. А  в с ь о 
го  в  оркест рі ш істнад
цять дівчат.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

(Закінчення, Початок за № 1, 8, 15, 22 червня ц. р.). і
І

Перший і поки що єдиний професор, доктор тех- і 
нічних наук на енергетичному факультеті Юхим Ав- ! 
дійович Карпов тривалий час очолює кафедру тео- { 
ретичних основ електротехніки. До речі, це перший ! 
професор на факультеті, першим він був і в інсти- { 
туті. Читаючи курс теоретичних основ електротехні- І 
ки, мені особливо приємно зустрічатися З НИМ, ЯК І 
з людиною високопрофесіональною і простою. Є ж ! 
такі вчені, з якими цікаво і повчально слухати мову І 
не лише про науково-дослідну роботу, але й жит- І 
тєйські справи. ]

Кадри, як відомо завжди вирішували все. Мені | 
приємно нині згадати, що питання кадрів розв’язу- І 
валося на той час досить непогано. Протягом деся- І 
ти років в основному зберігся колишній склад ко- { 
лективу кафедри. Це — Валерій Степанович Соб- | 
чук, Василь Олександрович Леонтьєв, нині кандида- ! 
ти технічних наук, Жанна Іонівна Остапчук, невдовзі ! 
буде захищатися, аспіранти Людмила Ростиславівна | 
Пауткіна, Борис Дмитрович Ткачук та інші.

За десять років існування кафедри сталися і змі- ! 
ни. У 1979 році мене обрали деканом заочного фа- | 
культету, а кафедру очолив доцент Борис Іванович { 
Мокін ,молодий, енергійний, котрий продовжує тра- і 
диції кафедри, яка вже має свою аспірантуру, пер- ! 
шим її аспірантом є Б. Д. Ткачук. Тут, на нашій ка- | 
федрі, як і раніше, панує хороший мікроклімат, то- | 
вариськість. Сюди прийшов новий молодий вчений { 
Володимир Васильович Назаров, який багато уваги | 
приділяє дальшому розвитку госптематики і науки. ! 
Завідуючий кафедрою Б. І. Мокін завершує доктор- ! 
ську дисертацію, почав працювати над докторською | 
В. В. Назаров. Кафедра росте, розвивається.

На заочному факультеті лише другий етап нав- | 
вчання і це викликає певні труднощі, оскільки ми | 
займаємося підготовкою інженерів не з першого, а ! 
з четвертого курсу. Є й інші проблеми, які дово- ! 
диться розв’язувати. Тут на допомогу завжди при- | 
ходить досвідчений помічник, методист Раїса Пили- { 
півна Горечева, вимоглива до себе і студентів, доб- | 
розичлива і справедлива.

Пам’ятний для всіх 1974 рік, подія незабутня — з | 
філіалу Київського політехнічного інституту ми пе- | 
рейшли у самостійний ВПІ. Подія ця була урочисто і 
відзначена в обласному драмтеатрі, де з промовою | 
виступив тодішній перший секретар обкому Ком- ! 
партії України Василь Миколайович Таратута.

За чотирнадцять років з невеличкої горстки ви- | 
кладачів і студентів став наш інститут нині з п’ять
ма факультетами денної форми навчання (автоматики 
і обчислювальної техніки, енергетичний, машинобу- ; 
дівний, радіотехнічний і будівельний], загальнотех- 
нічним, вечірнім і заочним факультетами. Постало 
завдання дальшого розвитку нашого вузу по всіх 
напрямках забезпечення кадрами вищої кваліфіка
ції, розширення матеріально-технічної бази. Іут і 
спорудження нових учбових корпусів, гуртожитків 
для студентів, житлових приміщень для викладачів 
і співробітників. Для розв'язання всіх цих проблем 
на посаду ректора був призначений видатний вче
ний і талановитий організатор, доктор технічних на
ук, професор Іван Васильович Кузьмін. Всі ми свід
ки того, які сталися грандіозні зміни в інституті. Ни
ні у стінах вузу плідно трудиться більше 20 докто
рів технічних наук, сотні доцентів, кандидатів наук, 
кількість їх постійно зростає.

Настала пора приємних новин — інститут у соціа
лістичному змаганні став посідати призові місця як 
в науці, так і в учбовому процесі. У нас міцна і боє
здатна партійна організація, яку очолює Іван Гри
горович Мельник. Свої зусилля партком спрямовує 
на виконання головних завдань вищої школи — оз
броювати вихованців сучасними знаннями, прищеп
лювати їм любов до обраної професії, бути від- 
данними справі партії, народу. В інституті все ро‘ 
биться для того, щоб у колективі панувала атмо
сфера творчого пошуку,, взаємна повага і вимогли
вість, нетерпимість до будь-яких порушень закон
ності і моралі. Створенню і підтримці у нашому ву
зі саме такої атмосфери слугує цілеспрямована ро
бота, яку проводить весь колектив під керівництвом 
партійної організації.

Спливають у пам’яті події і картини минулого, 
невпинно, стрімко вперед біжить час, минають ро
ки. То тільки так здається, що наче все було вчора. 
Та ні, вже лік той іде на десятиріччя. Щось дріб’яз
кове, незначне давно забулося, а, може; воно й 
взагалі не запам’ятовувалося, пробігло, як вода 
крізь сито. То от люди, справжні, одержимі; люди 
які жили і живуть, вміли і вміють жити для людей, 
не забуваються. І в тому щастя, в тому й радість, 
через те й манить світле майбутнє інституту, кличе 
сьогодні трудитися добре, щоб завтрашній день 
був ще кращим.

В. БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.



З СВЯТОМ ПЕРШОГО ДЗВІНКА!

Від парти шкільної до 
парти студентської — та
кий шлях проходять абіту
рієнти. Ольга Тур і Сергій 
Немировський — першо
курсники. Сергій з відзна
кою закінчив училище ци

вільної авіації, Ольга працю
вала лаборантом в нашому 
інституті. Як і сотні інших 
юнаків та дівчат, вони ста
ли студентами.

Фото О. Володимироаа.

Початок нового навчального року розпещ ується  
святом Знань, у яке закладено великий суспільно- 
політичний зміст: рівність кожного громадянина 
Країни Рад перед можливістю навчатися. Наша пар
тія ставить високі вимоги до вищої школи про необ
хідність в найкоротші строки вивести навчально- 
виховний процес на передові науково-технічні ру
бежі. Цій меті, як відомо, відповідають практичні 
заходи останнього часу, спрямовані на перегляд уч
бово-методичної документації, впровадження но
вих навчальних планів і програм, використання ком
плексного підходу до управління якістю підготовки 
спеціалістів, прискорення темпів технічного оснащен. 
ня навчального процесу.

Висловлюємо впевненість, що з перших днів но
вого навчального року студенти інституту прояв
лять високу дисциплінованість, активно включаться 
в учбовий процес, докладатимуть всіх зусиль для 
того, щоб глибоко опановувати знаннями, служити 
прикладом у поведінці, брати постійну участь у 
громадському житті колективу, примножувати слав
ні традиції нашого політехнічного.

Шановні першокурсники! Перед вами стоїть зав
дання швидко збагнути, як потрібно навчатися у 
вузі, з перших днів глибоко осмислювати предмети, 
набувати навиків користування необхідною літерату. 
рою, привчати себе до самостійної роботи. Ви, Наше 
нове поповнення, повинні високо тримати честь ву
зу, своїми знаннями підтверджувати престиж дип
лома, який вам вручатиметься через п’ять років.

Щиро вітаємо професорсько-викладацький склад 
І студентів з початком нового навчального року!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФКОМИ, КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ.

.
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Сьогодні відбудуться загальні збори викладачів і 
співробітників інституту, на яких обговорюватимуться 
підсумки минулого навчального року і завдання ко
лективу ВПІ по підвищенню якості підготовки спе
ціалістів в 1984—85 навчальному році у світлі вимог 
XXVI з’їзду КПРС і наступних Пленумів ЦК.

На зборах з доповіддю виступить ректор інституту 
професор І. В. Кузьмін. Будуть розглянуті питання

В січні нинішнього ро
ку наш інститут відзна
чив 10-літній ювілей як 
самостійного вузу. За 
цей час для народного 
господарства країни Він
ницьким політехнічним 
підготовлено майже оди
надцять тисяч високо
кваліфікованих спеціаліс
тів з дванадцяти спе
ціальностей. З нинішньо
го року наш ,вуз стан, 
випускати інженерів для 
багатьох зарубіжних кра
їн. Всього ж із стін ВПІ 
вийшло 1248 інженерів, 
що становить 102,7 про
цента від плану випуску. 
Дипломи з відзнакою 
одержали 127 випускни
ків, що на 1,2 процента 
вище від попереднього 
навчального року. Цей 
показник зріс на всіх фа
культетах, в тому числі 
на вечірньому і заочно
му за винятком радіо
технічного та інженерно- 
будівельного. До речі, на 
інженерно - будівельному 
факультеті протягом ос
танніх чотирьох років 
пей показник все знижу
ється і знижується, а ра
діотехнічний факультет 
працює не ритмічно. Про
філюючі кафедри, що го
тують кадри з спеціаль
ностей 0303, 0577, 0701, 
0705, 1202 знизили під
готовку висококв а л іфіко- 
ваних спеціалістів з «від

знакою», а з спеціальнос
ті 1609 по стаціонару 
жоден випускник ниніш
нього року не отримав 
диплома з відзнакою.

1090 випускників
(87,4 проц.) захистили 
дипломні проекти на 
«відмінно» і «добре». Од
нак по інституту цей по
казник знизився на 2,1 
процента. Зниження 
пройшло в основному за 
рахунок профілюючих ка
федр радіотехнічного фа
культету (18,5 проц.). Ці 
кафедри випустили в 
цьому році майже чет
верту частину дипломни
ків із задовільними оцін
ками. Країні необхідні 
в исок о п і дг о т ов л єн і спе- 
ціалієти, здатні грамот
но вирішувати виробничі 
справи. Отже є над чим 
задуматися декану фа
культету т. Руцкому, ке
рівникам кафедр тт. Ліх- 
іціндеру, Суп'яну та Ко
валенку.

Важливим показником 
дипломних проектів є ре
комендація їх державною 
екзаменаційною комісією 
до впровадження. В ці
лому по інституту ми 
маємо деякі ■ позитивні 
зрушення в цій справі. 
На 3,4 процента зріс цей 
показник в порівнянні з 
попереднім навчальним 
роком. Приємно відзна
чити, що ріст цей в ос-

про виконання соціалістичних зобов’язань, про уч
бову, методичну, ідейно-виховну, науково-дослідну 
роботу, про розстановку кадрів, вдосконалення сти
лю і методів роботи, розвиток учбово^матеріальної 
бази тощо. Під рубрикою «Трибуна для всіх» бага
тотиражка буде знайомити своїх читачів з головними 
проблемами вузу, які належить розв’язати. Сьогодні 
подаємо короткі нотатки у загальному плані.

ти з використанням ЕОМповному за рахунок сту
дентів заочного і вечір
нього навчання. По ста
ціонару ж в цілому цей 
показник знизився в ре
зультаті недостатньої 
роботи профілюючих ка
федр з спеціальностей 
0301, 0302, 0606, 0608,
0701.

Сучасний динамічний 
розвиток техніки вима
гає від інженерів вироб
ництва глибоких теоре
тичних знань і практич
них навичок роботи на 
обчислювальній техніці. 
Показник виконання ви
пускниками дипломних 
проектів з використанням 
ЕОМ по інституту виріс 
за минулий навчальний 
рік до 89,5 процента. 
Проте на стаціонарі при 
дипломному проектуван
ні з спеціальностей 0577, 
0705 та 1202 процент ви
користання ЕОМ зали
шається ще надто низь
ким.

Сучасний розвиток нау
ки і техніки вимагає но
вих форм і методів у 
справі підготовки інже
нерних кадрів. Завдання 
ставиться так, щоб уже 
з перших днів навчання 
в інституті студенти нав
чилися працювати на 
електроннообчислюв а л ь- 
иій техніці. Підготовку 
кадрів по кожній спе
ціальності слід проводи-

протягом усього періоду 
навчання, тобто £ пер
шого і до останнього 
курсу.

Накреслюючи завдан
ня на новий навчальний 
рік у справі підготовки 
спеціалістів, ми повинні 
пам’ятати, що крім висо
кої кваліфікації, кожен 
випускник вузу повинен 
бути інтелігентом марк
систсько-ленінського ти- 
пу;\людиною високої по- 
д і ти Чи ої, п р офес і й н о -
трудової і естетичної 
культури.

Головне завдання про
фесорсько-викладацького 
складу інституту — оз
броїти майбутніх спе
ціалістів сучасними знан
нями, прищепити їм лю
бов до обраної професії, 
-навчити їх оволодівати 
міцним практичним умін
ням і навичками. Постій
но вдосконалювати прак
тику курсового проек
тування і на цій основі 
добитися більш якісніших 
показників в дипломному 
проектуванні. Визначен
ня теми і характеру 
дипломного проекту для 
кожного студента необ
хідно підбирати і затвер
джувати на початку чет
вертого курсу. Всім ви
пусковим кафедрам слід 
розширити комплексне 
дипломне проектування.

■ІІІЯІІІІІІ

інститут дає багато, від 
нього можна взяти ще біль-- 
ше, коли з першого курсу 
студент проявляє велику 
зацікавленість у знаннях. 
До послуг наших вихованців 
прекрасні лабораторії, де 
вони можуть потрапити у 
світ незвіданих явищ, дошу
куватися до наукових істин, 
бути першовідкривачами. 
Для цього треба одного —

бажання і сумління. Дуже 
важливо спрямувати свої 
зусилля на глибоке пізнан
ня, творче осмислення кож
ного предмета, дисципліни, 
яка викладається. Лише за 
цієї умови можна підніма
тися по сходинках знань, 
постійно збагачуватися, го
тувати себе до самостійної 
роботи.

На знімну: на кафедрі

електропостачання промис
лових підприємств міст і 
сільського господарства. 
Асистент О. Д. Дьомов і чет
вертокурсники енергофаку 
Олександр Загородній і Сер
гій Заєць в лабораторії пЬ 
вивченню перехідних про
цесів в електромережах.

Фото О. Володимирова.

0  АВТРА на івститут-
ському стадіоні 

«Олімп» відбудеться 
урочиста посвята в сту
денти. Запрошуються ви- 
к л ад ач і, сп і в р об і т н и к и, 

* студенти, їх батьки, рід
ні і близькі.
Р  ЕКТОРАТ, партком, 
■ профком викладачів
1 співробітників, весь ко
лектив інституту щиро 
вітають Білена Вікторо
вича Бєлого з присвоєн
ням йому вченого ступе
ня — доктора філологіч
них наук.

/СТУДЕНТ енергетично- 
^  го факультету Ге.нш- 
дій Власюк став призе
ром Всесоюзних літніх 
студентських ігр з легкої 
атлетики.
О  ИХОВАИЦІ нашого 
^  інституту успішно 
виступили на республі
канських літніх студент
ських іграх. Збірна ВПІ 
по боротьбі з самбо, 
зокрема, стала перемож
цем цих змагань. Звання 
чемпіона республіки ви
бороли студенти маши- 
н обудівного ф акультету 
М. Мадебадзе, 3. Габо-

зов, І. Гнівадзе. При
зерами змагань стали 
Г. Халухаєв, Г. Псуту- 
рі, Г. Сахокія. 
ПЕРЕМОЖЦЯМИ рес- 
■ * публіканських літніх 
студентських ігр стали 
також члени збірної на
шого інституту по бо
ротьбі з дзю-до. 
у  СПІШНО виступили 
* на республіканських 
змаганнях і наші лучни- 
ІКИІ.4 Чемпіоном респуб
ліки став студент радіо
технічного факультету 
М. Фігель, а його коле
га Н. Хомін — призером 
цих змагань.
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Д ЕСЯТКИ студентсь
ких будівельних за

гонів Вінниччини вируши
ли нинішнього літа в 
путь. їх дороги проля
гли на далекий Сахалін, 
північ Тюменської облас
ті, на будови Київської 
та Вінницької областей.

У нинішньому році під 
час третього трудового 
семестру студзагонівці 
зобов’язались освоїти 4,5 
мільйона карбованців ка
піталовкладень.

відбулась підземна сти
ковка агрегатів з трубо
проводами магістралі.

Великий обсяг роботи 
належало виконати газо- 
будівнцкам, коли вони у 
травні минулого року 
розпочали зводити фун
дамент станції. Але діє
ве соціалістичне змаган
ня, застосування передо
вої технології допомог
ли значно скоротити виз
начені строки. Так. ли
ше заміна металевої опа-

і т р у д ,і п існя
Наш третій, трудовий
Значну допомогу май

бутні спеціалісти нада
ють трудівникам сільсь
кого господарства. В се
лах вони зводять школи, 
тваринницькі ферми, си
лосні траншеї та інші 
споруди. Крім цього сту
денти вищих і середніх 
учбових закладів чита
ють лекції, влаштовують 
концерти художньої са
модіяльності.

Знаменну перемогу 
здобули нещодавно бу
дівники газопроводу 
Уренгой—Помари—Ужго
род, який проходить по 
території нашої області. 
Державна комісія прий
няла пусковий комплекс 
Іллінецької компресор
ної станції значно раніше 
наміченого строку. Вже

лубки на залізобетонну 
дала можливість втричі 

прискорити монтажні опе
рації.

Вже підготовлені до 
роботи разом з компресо
рами агрегати очистки і 
охолодження газу, опе
раторська, допоміжні 
споруди. Нині будівель
ники готують до здачі 
об’єкти культурно-побу
тового призначення.

На спорудженні ком
пресорної станції ударно 
потрудилися нинішнім 
літом студенти інженер
но-будівельного факуль
тету політехнічного ін
ституту.

Георгій ЧЕРНИШ, 
комісар обласного 
СБЗ.
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ЗО серпня 1984 року.

ОСОБА. МОРАЛЬ. ВИХОВАННЯ

1 вересня—Міжнародний 
день миру

-ХАЙ ЗДВЖДИ- 
БУДЕ СОНЦЕ

1 вересня у житті на
родів планети має особ
ливе значення. І не ли
ше тому, що у багатьох 
мільйонів дітей, юнаків і 
дівчат починається нов.а 
пора життя — школа, 
училище, технікум, вуз, 
і не тільки через те, що 
наша країна відзначає 
день Знань. Сорок років 
тому у цей день фашис
тська Німеччина н-апала 
на Польщу, почалася 
друга світова війна, най
більш жорстока і крово
пролитна 'ІЗ' ВСІіХ війн, 
які коли-небудь знало 
людство.

1 вересня 1945 року 
радянські війська роз
громили японську Квап- 
туніську армію на Дале
кому Сході, переможно 
завершили бойові опера
ції, тим самим поклали 
кінець другій світовій 
війні. Людство планети 
переконалося, що у сві
ті нема таких сил, які 
змогли б поставити на 
коліна народ, який відда. 
ний ідеям марксизму-ле- 
нінізму, рідній Вітчизні, 
тісно згуртований навко
ло Комуністичної партії.

Однак суворий урок 
історії, який засвідчив 
про те, що будь-які вій
ськові авантюри проти 
СРСР неминуче прире
чені на провал, на жаль, 
не охолодив гарячі голо
ви верхівки мілітарис
тських кіл Заходу. Під

готовка до нової світо
вої війни стала основою 
державної політики
СІЛА, на. її підготовку 
витрачаються величезні 
суми грошей. С НІ А і
країн, які входять до 
складу НАТО, не прихо
вують, що мета розв’яза
ної ними гонки озброєнь 
— підготовка до війни з 
СРСР, соціалістичними 
країнами. Вони прагнуть 
домогтися військової пе< 
рев аги над СРСР. Ім
періалісти нарощують 
стратегічні ядерні сили, 
створюють ракетні бази 
в Європі, розробляють 
нові військові програми, 
хочуть заволодіти космо
сом.

Про це забувати не 
можна. Внести свій гід
ний вклад у зміцнення 
економічного і оборонно
го потенціалу нашої Віт
чизни — священний обо
в’язок кожного. Батьків
щині потрібні високо
кваліфіковані спеціаліс
ти, віддані справі партії, 
радянському народові. 
Тож потрібно на вищий 
рівень підносити якість 
■навчання, дбати про гар
ну успішність, готувати 
себе до справжньої інже
нерної роботи на вироб
ництві.

В, ГОВОРОВ, 
голова секції війсь- 
ково - патріотичного 
виховання інституту.

Е Шановна редакціє! Більше року пройшло з тих Е 
Е пір, як пішли ми із стін рідного інституту на війсь- Е 
Е кову службу. Пішли, щоб навчитися нелегкій, але Е 
Е дуже важливій справі — захищати рідну Вітчизну. Е 
і  За цей період ми багато чому навчилися, зміцніли я 
я фізично й духовно, пізнали ціну армійської дружби Е

В підрозділі, нас, ко
лишніх студентів ВПІ, 
троє: двоє з факультету 
автоматики і обчислю
вальної техніки і один з 
м аш инобудівя ого.. , До
служби в армії ми мало 
знали один одного, адже 
навчалися в різних гру
пах. Тепер завжди разом: 
освоюємо армійську нау
ку, долаємо труднощі, 
підтримуємо один одно
го.

Комсомольці підрозді
лу виявили нам високе 
довір’я, обравши до скла
ду комсомольського бюро 
роти. Випускника ФАОТу, 
Ленінського стипендіата, 
а нині єфрейтора; Сер
гія Яблочніков а обрали

і вірності Батьківщині.
Знання і навички, здо

буті в інституті, допома
гають нам у цьому. Усі 
ми обслуговуємо елек- 
трорадіоапаратуру, стали 
класними спеціалістами, 
відмінниками бойової і 
політичної підготовки. 
Ідучи на службу в ‘ар
мій?, ми дали слово своїм 
однокурсникам, викла
дачам, рідним і близьким 
з честю нести звання ра
дянського воїна, гідно 
представляти наш інсти
тут. Користуючись наго
дою, хочемо звернутися 
через газету до всіх сол
датів і матросів — ко
лишніх студентів інститу
ту: служіть чесно, нало-

На знімку: секретар 
комсомольського бюро 
роти С. Яблочніков (злі
ва) і групкомсорг взвода

Є. Завальнюк обгово
рюють план тематичного 
вечора.

секретарем комсомольсь
кого бюро роти. За до
сягнуті успіхи у бойовій 
і політичній підготовці 
командування частини 

нагородило Сергія знаком 
«За заслуги у службі». 
А ми, єфрейтор Євген За
вальнюк і рядовий Віта
лій Сербіновеький, обра
ні комсоргами взводів і 
стараємося наслідувати 
приклад нашого ротного 
комсорга, допомагаємо 
йому в усьому. Вивчаю
чи військоіву Справу і 
виконуючи громадську 
роботу, прагнемо прово
дити її на високому мо
ральному та ідейно-полі
тичному рівні, допома
гаючи нашим команди
рам і політпрацівникам 
виховувати солдатів в 
дусі високої свідомості

легливо оволодівайте вій
ськовою майстерністю, 
підвищуйте показники в 
бойовій і політичній під
готовці, з гідністю, несіть 
звання вихованця. Він
ницького політехнічного 
інституту.

Шлемо гарячий армій
ський привіт усім сту
дентам, професорсько-ви
кладацькому складу, на
шим товаришам — од
нокурсникам. Бажаємо 
ще кращих успіхів в но
вому навчальному році 
у справі підготовки ін
женерних кадрів для на
шої соціалістичної Бать
ківщини.

З повагою єфрейтори 
С. ЯБЛОЧНІКОВ,
Є. ЗАВАЛЬНЮК, 

рядовий 
В. СЕРБІНОВСЬКИЙ.

В усі часи мода на одяг йшла по найрізноманБ 
піших напрямках. В останні роки в моду увійшли в 

І  сорочки і сукні стилю «сафарі», переважно кольору в 
|  хакі, які деякими деталями, а саме — нагрудними в 
я кишенями, погонами на плечах, «патронташем», а Я 
я також різнокольоровими нашивками нагадують, хоча Я 
Е й досить приблизно, військовий одяг.  ̂ Я
Е Такий стиль поєднує в собі деяку вільність із ді- Е 
Е ловитістю. Сорочки такого фасону непогано поєдну- Я 
ї ються із джинсами. Отже, це одяг зручний і сучас- Е 
В ний, він до вподоби молодим. в
В Та хотілось би глибше розглянути цю проблему. Бо Е 
■ модний одяг підкреслює не лише зовнішній вигляд В 
Е молодої людини, а й розповідає оточуючим про її в 
я культуру, виховання, смаки. Недарма ж народна в 
|  мудрість гласить, що зустрічають по одежі, а про- з  
Е воджають по розуму. Правда, виникла ця приказка я 
5 дуже давно, і мова у ній про одяг наших предків- Я 
Е бідняків. Тепер же, найчастіше, одяг свідчить і про Я 
|  розум людини в якійсь мірі...
Е Де в кого з юнаків та дівчат сорочки і брюки до- Е 
І  повнюються емблемами і написами, які офіційно |  
І  прийняті як знаки розпізнавання в арміях капіта- 2 
В лістичних держав. Я неодноразово бачив, що на ки -1 
|  шенях або на рукавах сорочок деяких молодиків |
І  були написи, що в перекладі дослівно означає: «Ар- |  
|  мїя Сполучених Штатів». Доводилось бачити у де-1 
|  кого з хлопців нашиті на, рукави вістрям догори |  
|  жовті трикутники — розпізнавальні знаки сержантів в 
ш американської армії. -
|  В однієї дівчини на. рукаві сукні була нашита ем- Я 
Е блема американської морської піхоти — орел, що Я 
Е тримає в руках земну кулю. Чи намагалась ця дів- Е 
Е чина перед тим, як одягнути сукню поцікавитись, Е 
Е що це за емблема? Чи знає вона, скільки людей —*2 
Е таких, як і вона, дівчат та беззахисних дітей і ста- Е 
І  риків вбили у В’єтнамі люди, які носили таку ж ем- Е 
в блему? Е
Е На сорочці у одного хлопця вище нагрудної кишені в 
|  я бачив напис англійською мовою, який перекладав- Е 
|  ся: «Військово-повітряні сили Сполучених Штатів». Е 
§ Чим міг привабити юнака одяг з такою «прикрасою» |
Я — адже він повинен знати, що люди, які носять фор- в 
Е му з таким написом, сиділи за штурвалами бойових я 
Е літаків, які скидали бомби на мирні міста і села Ко- я 
Е реї, В’єтнаму, Лаосу. Саме такі написи були на фю- £
Е зеляжах бомбардувальників, що скинули ато-мні Я 
Е бомби на Хіросім^ і Нагасакі. '
Е Одного разу на дискотеці біля мене сіли за столик Я 
Е незнайомі хлопці. На куртці одного з них були при- я 
Е шиті формені гудзики парашутистів англійської армії. Е 
Е Я поцікавився, чому саме ці гудзики він пришив до Я 
Е своєї куртки. І почув у відповідь: «А що тут тако- Я 
|  го? Це ж не американські, англійські...» Між на- |
В ми зав’язалась гаряча суперечка. Я нагадав йому, в 
в що саме англійські парашутисти стріляли гумовими Е 
|  та пластикоівими кулями в беззахисних дітей на ву- в 
Е лицях міст Північної Ірландії. Дивно було слухати, в 
Е як інфантильно мислить цей юнак. І:
в Мода, як відомо, міняється швидко. Через деякий в 
і  час вийде з моди одяг стилю «сафарі». Але останнім в 
я часом мода на різні емблеми почала переноситись я 
я на інш.і види одягу. І одягають декотрі юнаки і дів- я 
я чата сорочки, плаття і куртки, прикрашені різною я 
я символікою, яка нічого хорошого не може розповісти Я 
Е про їхніх власників. Мене особисто обурює такеЕ. 
Е несвідоме ставлення, таке поклоніння перед усім Я 
Е «фірменим», що пливе з Заходу.

Мода на одяг (і не тільки на одяг) — це елемент Е
Е культури особи. Я теж молодий і, звичайно ж, люб- Е .
|  лю модний одяг. Але не можу зрозуміти тих, хто |  
В запопадливо запобігає перед фарцовщиками, перед і  
І  деякими студентами-іноземцями, які торгують іно- в 
|  земним шматтям з чужою ворожою нам символікою, з  
|  Мені здається, що всі ми повинні непримиренно § 
В ставитись до молодих людей, які своєю поведінкою Я 
|  і одягом принижують горде звання громадянина Ра- я 
я дянеької держави. Вони заслуговують не просто Я
|  осуду, а ганьби. І не треба соромитись про це Я
Е говорити їм в очі — на комсомольських зборах, в її 
я студентських колективах. я
Я Сліпе наслідування моди завжди було нерозумним, я 
|  в усі часи. В наш час — тим більше. Світ капіталу я 
я прагне нав’язати нам свою ідеологію будь-якими З 
Е  шляхами, в тому числі і при допомозі чужої СИМВО- ї ї  
Я Л1!ки на одягові. Це розходиться з нашою мораллю, Я

І, БОГОМОЛОВ 
студент.
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Представники 32 країн 
Азії, Африки і Латинської 
Америки — студенти він
ницьких, кишинівських, 
одеський, Хмельницьких нав
чальних закладів стали 
учасниками- другого інтерна
ціонального походу автопо
їзду «Дружба», присвяче
ного 40-річчю Великої Пе
ремоги. Вони вже побували 
в Житомир!, Шепетівці, 
Хмельницькому, Кам’янець-

Подїльському, Кишиневі, 
Одесі, Умані. В місті над 
Бугом, де, до речі, розпо
чинався і завершився мар
шрут, вони зустрілися з ве
теранами (Великої Вітчиз
няної війни — Героєм Ра
дянського Союзу Т. Є. Гу- 
ліватим, О. X. Горовенком, 
В. .О. Митр о фановим та' 
В. М. Романовим, поклали 
квіти до пам'ятника В. І. 
Леніну й меморіалу Слави.

А в Шипинках Бареького 
району протягом трьох днів 
сумлінно потрудилися на 
збиранні сільськогосподарсь
ких культур разом зі свої
ми ровесниками з інтерна
ціонального табору праці і 
відпочинку «Дружба» Він
ницького медінституту. З а 
роблені гроші перерахували 
у Фонд наступного', XII Все
світнього фестивалю -молоді 
і студентів.

Інтерпохід завершився. Та 
у  серці кожного він зали
шив приємність і теплоту. А 
ще незабутнім спомином 
для учасників інтерпоходу 
стане й документальна кіно
стрічка вінничанина — ви
пускника факультету кіно- 
фотом а йстерності Кемеров - 
ського інституту культури 
Віктора Банкова. Фільм по
ки що має умовну назву 
«Другий інтернаціональний».

"їуштуу г а т и » * д и  и я — ~я ш

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



Комуніст в 
комсомолі

«У  рядах комсомолу нині більше півтора мільйо
нів комуністів, —  відзначив товариш К. У. Черненко 
у промові на Всеармійській нараді секретарів ком
сомольських організацій. —  Якраз через них і кра
ще всього здійснювати вплив на комсомол. Не си
лою влади, зрозуміло. А силою, кажучи словами 
Леніна, «авторитету, силою енергії, великого досві
ду, більшої різносторонності, більшої талановитос
ті». Робота комуніста в комсомолі —  це відпові
дальна партійна робота, і її потрібно виконувати з 
честю».

Перед комсомольцями нині стоять складні і від
повідальні завдання, чітко сформульовані у поста
нові ЦК КПРС «Про дальше поліпшення партійно
го керівництва комсомолом і підвищення його ролі 
в комуністичному вихованні молоді». Юному поколін
ню належить в повну силу, з усім ентузіазмом і 
глибокою зацікавленністю підключитися до тієї ба
гатопланової роботи, яку наша партія визначає як 
вдосконалення розвинутого соціалізму. І досвід по
казує: успіх забезпечується там, де комуністи, вико
нуючи свій обов’язок, енергійно очолюють творчий 
пошук юнаків і дівчат, конкретно допомагають на
лагодити дійове соціалістичне змагання, наполегли
во забезпечують активну, цілеспрямовану діяльність 
всіх ланок Спілки молоді. І, навпаки, справа куль
гає, якщо вона пущена на самоплив, не підкріплю
ється продуманою роботою з врахуванням особли
востей, інтересів, нахилів молоді.

Комуністам, які працюють з комсомолом, важли
во постійно і глибоко вникати у ті питання, які об
говорюються у молодіжному середовищі, постійно і 
уважно їх аналізувати, допомагати комсомольським 
організаціям у виборі головних напрямів роботи. 
При цьому належить проявити максимум переконан
ня і товариської уваги, підтримувати корисні почи
ни, вчити і підтягувати не лише одними настановами, 
а й особистою участю в усіх справах, особистим 
прикладом.

Формалізм, паперотворчість, бюрократизм нетер
пимі в будь-якій справі. Вони особливо нетерпимі 
у стилі діяльності комсомольських організацій. Та, 
як показують приклади, ще трапляються випадки, 
коли комсомольські бюро намагаються вирішувати 
нові завдання «заїждженими», шаблонними прийо
мами і засобами. Дехто живу, конкретну роботу 
підміняє яскравими гаслами, надуманими починами, 
оглядами, розрахованими на зовнішній ефект. Обо
в’язок комуністів —  викорінювати на практиці заста
рілі форми комсомольської роботи, всемірно спри
яти новаторству, сміливому експерименту, який ви
ходить з реального життя.

Особлива увага повинна бути приділена комсо
мольським організаціям першокурсників. Потрібно 
з перших днів навчання наполегливо формувати у 
юнаків і дівчат марксистсько-ленінський світогляд, 
класову свідомість, непримиримість до буржуазної 
ідеології, розвивати молоду енергію і спрямовува
ти її в русло патріотичного стремління вірно служи
ти народу, сприяти зміцненню і захисту своєї рід
ної Вітчизни.

Завдання комуністів, які працюють в комсомолі, 
— постійно завойовувати повагу юнаків і дівчат, вмі
ти вести їх за собою, допомагати їм набувати необ
хідні навики, активніше проявляти організаторські 
здібності. Належить у цьому зв’язку проводити пар
тійні збори, на яких аналізувати і узагальнювати 
ефективні засоби впливу на молодь, якими корис
туються комуністи, що працюють в комсомолі. Ідей
на переконливість і моральна чистота, організатор
ський хист і здатність чутливо реагувати на специ
фічні запити молоді, професійна зрілість і молоде
чий запал мають величезне значення для виховання 
юнаків і дівчат.

Комуністи в комсомолі... По суті це —  повпреди 
партії, живі ланки її зв'язку з молоддю. Адже саме 
молодим належить продовжувати будівництво ново
го суспільства, не тільки засвоювати досвід стар
ших поколінь, але й збагачувати його особистими 
звершеннями.

І. МЕЛЬНИК, 
секретар парткому інституту.

П ЕР Ш О К УР С Н И К И
Нареш ті відійш ли т р у д 

нощі вступн их екзаменів, 
хвилю вання, довгі чекан
ня ріш ень прийм альної ко
місії. Здійснилось те, що 
м ріялось. Ти —  студент!

Б ільш е тисячі юнаків і 
д івчат зібралося в ін с ти тут і, 
піднесені і красиві, сповне
ні ентузіазмом задумів і 
планів. Вуз зустр ів  їх  гос
тинно. Транспаранти  з яск
равими написами вітали 
нове поповнення.

Т у т  і там зав’язувалися 
розмови про навчання. Час
то  звучали  слова «п а р а », 
«до ц е н т»,, «п ро ф есо р», «ле к 
ц ія ». Ін с ти ту т  оперує де
сятками наук, то ж  і про 
них заходила мова. А  ще у  
коридорах говорилося про 
м айбутні спеціальності, до 

яких, правда, довгих п ’ять  
років, але ж  хіба не можна 
м ріяти, коли мрії стаю ть 
дійсністю . А  починалося все 
з щойно врученого с туд е н т
ського квитка.

Ф ото В. КУЧ М АРА, 
третьокурсника  енерго- 
Ф аку.

Щ А С Л И В О Ї
Д О Р О Г И

В. Кузьмін вручає символічний ключ: 
Фето Р. КУТЬКОВА. :

На знімку: ректор інституту, професор 
від знань.

НА ДРУЖ БУ З ГАЗЕТОЮ т т т т .т\

ГОЛОВНІ ТЕМИ
Проявляти постійну зацікавленість 
Щоб повчальний факт став надбанням 
усіх

| £7 ЕР 0 3 РИБНИЙ зв'язок нашої преси 
' “  з масами — один з  її  ленінських 

принципів. Місцева газета має можли
вість висвітлювати події і явища, взяті 
безпосередньо з  життя колективу, з 
яким вона має найтісніші стосунки. І все 
це робиться завдяки студентам, викла
дачам і співробітникам інституту, які 
проявляють зацікавленість у  тому, щоб 
повчальний факт став надбанням усіх.

Редколегія багатотиражки прагне 
і розширити коло своїх дописувачів, ін- 
| форматорів. Більшість кафедр йде на

зустріч газеті, підказує теми, готує ма
теріали. Зацікавленість проявляють пар
тійні, профспілкові, комсомольські орга- 

\ нізації інституту. На обговорення гро- 
\ мадськості вони виносять актуальні 

проблеми навчання, виховання, побуту 
і дозвілля студентів.

За три роки свого існування газета 
вже дещо зробила. Про це засвідчив ог- 
ляд-конкурс багатотиражних газет, які 
виходять у  вищих учбових закладах рес
публіки. «За інженерні кадри» здобула  
третє місце, вона нагороджена Почес
ною грамотою Міністерства вищої і се- 

■ редньої спеціальної освіти УРСР, Цент- 
| рального Комітету ЛКСМ  України, Ук

раїнського республіканського комітету 
профспілки працівників освіти, вищої 
школи і наукових установ, Спілки жур- 

| налістів УРСР .
Та досягнуте — не межа, на цьому зас

покоюватися не можна. Попереду — ве
лика і копітка робота. Вступивши у  
новий навчальний рік, газета ставить за 
мету поліпшити публікації матеріалів як 
за тематикою, так і якістю, читабельніс
тю.

Пропонуються головні теми і рубрики. 
Як і раніше, велика увага приділяється 
висвітленню питань життя партійних і 
комсомольських організацій. Під новою 
рубрикою «Трибуна для всіх» плану
ються публікації, які стосуються нав
чально-виховного процесу, проблем 
розвитку науки, її  дальшого зв'язку з 
виробництвом. Редколегія запрошує сту■ 
дснтів, викладачів винести на обговорен-Щ 
ня широкого читацького загалу питан-~ 
ня, що стосуються моралі і поведінки 
окремих наших вихованців.

Газета сподівається одержувати біль
ше різноманітної і цікавої інформації з 
життя студентів у вузі, в гуртожитках. 
Як ви відпочиваєте, чим любимим зай
маєтеся — це теж цікаво. 6  критичні 
зауваження, будь ласка.

«Престиж диплома» —' наша постійна 
рубрика. Вона чекає на ваші роздуми, 
міркування. Диплом, до якого пролягає 
шлях довжиною у  п'ять років, має бути 
престижним. «Слово — першокурснику» 
— нова, рубрика, запрошуємо вас, вчо
рашні учні, виробничники писати нам.

Отож, давайте руку на дружбу з  
газетою.

СХИЛЯЄМОСЬ до
Д Ж Е Р Е Л А

Попід  вікнами моєї 
ш коли хо д и ть  осінь. Не 
для  мене там п ролунав  
перш ий дзвінок нового 
навчального р ок у . Дев’я 
ти класники  зайняли  на
ші місця у  наш ому де
сятом у. Тр іш к и , начеб, і 
сум но, але разом з тим 
і радісно. Ін с ти ту т  мені, 
як і багатьом тим , з ким 
довелося розм овляти, по
добався. Довідався, Що 
більш е тисячі ю наків і 
д івч ат поповнили інте р 
національний колектив 
наш ого вузу. З ібралися 
ми на стадіон і «О л ім п », 
щоб проголосити  ур о ч и с 
т у  к ля тв у  студе н та , за
певнити своїх старш и х 
товариш ів —  викладачів, 
батьків, що віднині б у 
демо вірними послідов
никами славних традицій  
одного з кращ их п о л і
те хн іч н и х  вищ их уч б о 
вих закладів.

Приємно усвідом лю ва
ти , що ще недавно не
сміливі а б ітур іє н ти , а 
вже нині повноправні 
студе н ти . Різні за ж и ттє 
вим досвідом, характера 
ми, захопленням и. А ле  
одна сп ільна риса —  
прагнення до знань —  
об’єднує нас у  єдине с т у 
дентське братство З 
цією знаменною, однією  з 
найприєм ніш их подій —  
вступом  до В інницького 
п о літехн ічн ого  ін с ти ту ту , 
перш окурсників  приві
тав ректор  ін с ти ту ту , 
члени партком у, викла
дачі і сп івроб ітники. І 
ще запам’ятався мені 
Ленінський ур о к , на яком у 
з лекцією  виступив сек
ретар обкому Ком партії 
У кра їн и  Г. Я. Б уртя к . Ми 
вже, так  би мовити, при 
луч и ли с я  до джерела 
знань.

І. П А Л А М А Р Ч У К , 
перш онурсник радіо
техн іч ного  ф а к уль 
те ту ,

П  ЕРШОКУРСНИКИ на
ш ого інституту ста

ли політехніками у рік, 
коли вся наша країна 
готується відзначити 40- 
річчя Великої П еремоги 

! радянського народу у 
I Великій В ітчизняній вій
ні. На стадіоні «Олімп»

І відбулася церем онія  по
свячення у студенти, в 
якій взяли участь викла- 

| дачі, сп івробітники, р ід - 
I ні і близькі тих, хто на- 
| вчатиметься у нашому 
| вузі.

За традицією  церем о- 
! н ію  посвячення у сту- 
! денти відкрив ректор 
І Інституту, проф есор І. В.
І Кузьмін. Він вручив пер- 
I ш окурсникам  сим воліч- 
І ний ключ до знань і сту- 
! дентський квиток.

Привітати нове попов- 
і нення прийш ли старш о- 
| курсники, які знайомили 
! своїх м олодш их товари- 
[ шів з розм аїттям  студент- 
| ського життя.
І Свято завершилося 
І хвилю ю чою  подією : сту- 
! денти, яким була пере- 
Ідана навчальна, трудова 
Іі патріотична естафета 
.вихованц ів ВПІ, дали 
•урочисту клятву на в ір 
н іс ть  традиціям  в /з у , р ід - 
'н ій  Вітчизні, готовність 
^здобувати знання для ї ї  
і да іф ш ого  розвитку.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»!
ТРИБУНА ДЛЯ ВСІХ

Крила для злету
Веселим гомоном наповнились кори

дори і аудиторії інституту, знову зави
рувало студентське життя.

Новий навчальний рік приніс виклада
чам і студентам нові турботи, нові проб
леми, над якими слід працювати про

тягом двох навчальних семестрів.

Так вже повелось у нас, що, намі
чаючи плани на майбутнє, ми завжди 
оглядаємо пройдений шлях, аналізуємо 
здобутки, викриваємо недоліки і упу
щення в роботі. Все це робиться для 
того, щоб йти далі, домагатися більшого.

Підсумки л ітньої ек
заменаційної сесії, а во
ни, як відом о, визнача
ють результат наш ої р о 
боти за р ік  в ц ілом у, 
свідчать про те, щ о про
ф есорсько - викладаць
кий колектив інституту 
не в повній м ір і вико
ристовує всі, так би м о
вити, важелі для п ідви
щ ення успіш ності і якос
ті знань.

В пор івнянні з попе
реднім  навчальним р о 
ком найбільш ої абсолю т
но ї успіш ності добились 
колективи енергетично
го і рад іотехн ічного  фа
культетів. О днак р а д іо 
техніки цей показник 
знизили на 0,7 процента. 
Тенденція зниження аб
солю тної успіш ності про
тягом останніх років по
м ітно спостерігається на 
м аш инобудівном у факу
льтеті за рахунок пер
ших і других курсів, а на 
інж енерно - буд івельно
му факультеті за раху
нок перших ї третіх кур 
сів.

З абсолю тної усп іш 
ності можна навести 
один характерний прик
лад: якщ о в поперед
ньому навчальному році 
цей показник мав пев
ний ріст на всіх факуль
тетах, то в 1983— 84-у 
він знизився на б ільш о
сті факультетів, за- винят
ком Ф АО Ту, енергетич
ного і заочного. Зни
ження абсолю тної ус
піш ності допущ ено на 
кафедрах опору м атері
алів, вищ ої математики, 
теоретичних основ ра
д іотехн іки, А іІТ г теоре
тичної механіки, елек
тричних станцій.

Серед політехнічних 
вузів республіки наші 
перш окурсники, за п ід 
сумками л ітньої сесії, 
виявили найнижчі знан

ня. Такого ще не було 
в істор ії В інницького по

л ітехнічного. Найбільш о

го провалу допущ ено 

на м аш инобудівном у фа
культеті, хоча й інші 

факультети теж допус
тили певне зниження 
абсолю тної успіш ності. 

О собливо низькі показ

ники знань з спеціально
стей 1609 (78 проц.), 
1202 (92 проц.), 0701

(93 проц.), 0608| (93 проц.) 
за рахунок дисциплін

вищ ої математики та ос
нов те о р ії ланцю гів.

Відбувся спад абсо
лю тно ї усп іш ності і по 
веч ірній  ф орм і навчан
ня. На третьому курсі, 
наприклад, за рахунок 
спеціальностей 1609, 
1202 і дисциплін —  опо
ру матеріалів, п ідсилю 
вальні обладнання, тео
рія машин і механізм ів. 
На четвертому курсі 
за рахунок спеціальнос
тей 1609, 0501, 0701 і
дисциплін —  перехідн і 
процеси, інж енерна гео
логія , взаємозамінність, 
стандартизація і техніч
ні вим іри, р а д іо п р и й 
мальні влаштування, ар
хітектура, єдина транс
портна мережа.

Студенти д р уго го  і че
твертого курсів заочної 
ф орми навчання мають 
результати нижче серед
ніх в груп і політехнічних 
вузів республіки. Д р уго 
курсники відстають з та
ких дисциплін, як вища 
ви щ ої математики та ос- 
зика, теоретична меха
ніка, д іалектичний мате- 
реалізм. На четвертому 
курсі піш ло зниження 
за рахунок спеціально
стей 0501, 0701 і дисцип
лін —  взаємозамінність, 
стандартизація і технічні 
вим іри, імпульсні влаш
тування, перехідн і проце
си, радіотехн ічні ланцю 
ги і сигнали, теоретичні 
основи кібернетики. 
Такий стан справ не м о
ж е не хвилювати про
ф есорсько - викладаць
кий склад інституту . З 
м етою  підвищ ення аб
солю тно ї усп іш ності і 
якості знань нам сл ід  
д око р ін н о  переглянути 
м етодику учбового  п р о 
цесу, особливо з студен
тами перш ого  і д р у го го  
курсів. Завдання поля
гає в тому, щ об з пер
ших ж е днів навчити пер
ш окурсників користува
тися необхідною  л ітера
турою , дати їм  теорети
чну основу того  чи ін 
ш ого  предмету, д опо
могти зрозум іти його.

Більше уваги слід при
діляти індивідуальній р о 
боті кож ного  студента, 
не чекати, поки він пе
ретвориться в «борж ни
ка», запобігти цьом у ще 
під час семестра. Навча
льний процес сл ід  орга
нізувати так, щ об не т і
льки викладач, а й ко 
жен студент м іг прові- 
рити сво ї реальні знан

ня і розум іння того чи 
інш ого  предмету.

Важливим резервом  
підвищ ення загальної ус 
піш ності є в ідвідування 
студентами без зап із
нень і пропусків обов’яз
кових учбових занять, 
їх  своєчасний і о б ’єктив
ний облік. Тільки в д р у 
гом у семестрі м инулого 
навчального року сту
дентами стаціонару пр о 
пущ ено понад дев’ять 
тисяч годин учбового  
часу без поважних при
чин. Хіба це не свідчить 
про значні упущ ення в 
о р ган ізац ії навчального і 
виховного процесів? 
Найбільша кількість п р о 
пущ ених годин, в том у 
числі без поважних при
чин у студентів р а д іо 
техн ічного і енергетич
ного факультетів. На ра
д іотехн ічном у втрати уч 
бового часу в ід  загаль
ного обсягу ауДиторних 
занять складає 4,3 про 
цента, на енергетичном у 
—  три з половиною . 
П ропуски занять без по
важних причин —  це 
грубе поруш ення нав
чальної дисципліни, воно 
негативно позначається 
на учбовом у процесі, 
якості п ідготовки спец і
алістів і призводить до 
значних відчислень з ін 

ституту. Жаль, щ о цьо
му негативному явищу 
недостатньо приділяю ть 
уваги керівники факуль
тетів і кафедр, гром ад- ¥ 

ські орган ізац ї вузу. В 
м инулом у навчальному 
роц і лише третина ка
ф едр обговорю вала на 
своїх засіданнях це ви
нятково важливе пи
тання.

В ниніш ньом у роц і 
студенти перш ого  і д р у 
гого  курсів навчаються 
за новими учбовими 
планами. Цей перехід  
не завершує, а лише в ід 
криває складний етап 
орган ізац ійно ї і м етоди
чної роботи. Завдання 
перед кафедрами поля
гає в тому, щ об нові уч 
бові плани з перш их ж е 
днів нового навчально
го року наповнювались 
новим змістом, виводи

ли процес навчання на 
передній край наукової 
дум ки і господарсько ї 
практики.

М. СИНЕЛЬНИМ, 
начальник учбового 
відділу інституту.

*7 вересня 1984 року.

9 вересня —  День танкістів

ВИХОВУВАТИ ПАТРІОТІВ
Це справді всенародне 

свято. Весь шлях р о з 
витку і вдосконалення 
радянських танкових
військ орган ічно  зв’яза
ний з д іяльністю  КПРС, 
з іменем В. І. Леніна. 
У 1919 роц і ур ядо м  б у
ла затверджена пропо
зиція В. !. Леніна про 
виробництво перш их 
вітчизняних танків. 31-го 
серпня 1920 р. перш ий 
вітчизняний танк, щ о 
мав назву «Борець за 
свободу Тов. Ленін», ви
йшов на випробування. 

З тих п ір  завжди і всю 
ди наші танкові частини 
показували високі б ойо
ві якості і внесли ваго
мий внесок у р о згром  
б ілогвардійц ів  і інозем 
них інтервентів. У роки 
проведення соціал істич
но ї ін д устр іал ізац ії була 
створена радянська тан
кова промисловість. Кон
структори Кош кін, М о 
розов, Кучеренко, вра
хувавши бойове застосу
вання танків біля озера 
Хасан і на р ічц і Ханхіл- 
Гол наприкінці 1939 р о 
ку, створили середній 
танк Т-34, який по праву 
вважався кращ им  танком 
д р у го ї св ітово ї війни.

С уворим  випробуван
ням для наших танкових

військ була Велика Віт
чизняна. В усіх ї ї  найва
ж ливіш их операц іях ак
тивну участь брали тан
кові, механізовані ко р 
пуси і арм ії. Нещ адно 
гром или ворога наші тан
кісти п ід  М осквою , Ле
нінградом , Сталінградом, 
в Б ілорусії, Прибалтиці, 
на У кра їн і, в безводних 
пустелях Гобі, в хребтах 
Хінгана.

Визначну роль наші 
танкові війська в ід ігр а 
ли у битві на Курській 
дузі. У небаченому ран і
ше танковом у бою  під 
селом П ро хо р івко ю  з 
обох боків  брало участь 
більш е 1200 танків і са
м охідних артилерійських 
установок. Проявивш и 
беззавітну відданість 
справі ком унізм у, лю бов 
до  Батьківщини, геро їзм , 
м уж ність, радянські тан
кісти розгром или фа
шистські танкові д и в із ії 
і погнали їх  на Захід. 
Вітчизна високо оцінила 
безсм ертні подвиги во ї- 
нів-танкістів. 250 тисяч 
солдатів і оф іцерів були 
нагородж ені орденами і 
медалями, 104 солдати 4 

сержанти стали кавале
рами ордена Слави 

трьох ступенів, 1142

удостоєн і звання Героя 
Радянського С ою зу, 16 
з них це звання присво
єно двіч і. С еред тих, хто 
в роки війни гром ив 
полчища фашистських 
загарбників, були викла
дачі і сп івроб ітники на
ш ого інституту. Це —  
нагородж ений золотим 
знаком ветерана КПРС 
доцент Ілля Архипович 
Забайрачний, сп івр о б іт
ник каф едри технології 
і автоматизації м аш ино
будування Анатолій А н 
тонович Грунтенко, пол
ковники у відставці Бро- 
ніслав Семенович Б угор- 
ський, Д м итро М ихайло
вич Соболь, старший 
серж ант медсестра З іна ї- 
да Устинівна Постнікова. 
Гвардійці Великої Вітчиз
няної, вони і нині пока
зую ть приклад у праці, в 
навчанні і вихованні сту
дентсько ї м олоді, бе 
руть активну участь у 
в ійськово - патріотичній 
роботі. Вітаючи наших 
славних ветеранів з Днем 
танкіста, бажаємо їм  
м іцного  зд ор о в ’я, даль
ших успіхів у праці.

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
виховання інституту.

Нам потрібен мир, щоб 
жити, вчитись, примно
жувати красу нашої ра
дянської дійсності. Немає 
в нашому суспільстві 
жодної людини, яка б не 
засуджувала війни, не 
прагнула б миру. Пер
ший Ленінський урок, 
який відбувся в інститу
ті, і був присвячений те
мі навчання, миру.

Першого вересня у 
День знань перед сту
дентами виступали секре
тарі обкому компартії 
України О. М. Царенко, 
Г. Я. Буртяк, завідуючий 
відділом організаційно- 
партійної роботи обкому 
партії А. В. Марчак, ве
дучі вчені нашого інсти
туту, партійні і комсо
мольські працівники вузу. 
Студенти мали змогу 
глибоко ознайомитися із 
тими завданнями, які їм 
належить вирішувати у 
новому навчальному ро
ці. Головне — забезпе
чувати високу якість 
знань, прилучатися до 
наукової творчості, брати 
активну участь у  гро
мадському житті колек
тиву.

На знімку: Під час Ле
нінського уроку.

Фото Р. Кутькова.

НАШ ТРЕТІЙ. ТРУДОВИЙ

Відзнака за працю
На рахунку у  студен

тів ВПІ чимало славних 
починів. Ініціатива — бу
дувати свій інститут свої
ми руками, проголошена 
з перших днів заснуван
ня вузу, підтримується 
постійно. Щороку десят
ки юнаків та дівчат пра
цюють на внутрівузівсь- 
ких будовах. Шефство 
над спорудженням голова 
ного учбового корпусу, 
зокрема, взяв факультет 
автоматики і обчислю
вальної техніки.

Нинішнього літа в сту
дентському будівельному 
загоні «Романтик» пра
цювало вісімнадцять 
старшокурсників факуль
тету. їх  руками освоєно 
понад двадцять тисяч 
карбованців капітало
вкладень. Особливою сум
лінністю на спорудженні 
головного учбового кор
пусу відзначились бійці 
загону Анатолій Неуймін, 
Олександр Оніщук та 
Василь Гончарук. В то
му, що об'єкт здано під 
оздоблювальні роботи, 
велика заслуга команди
ра загону Степана Біла
на та комісара Валерія 
Крндратенка — нинішних 
наших випускників.

Під час третього тру
дового семестра ми, бійці 
студзагону «Романтик», 
працювали в селі Писа- 
рівці Вінницького району 
на заготівлі кормів для 
громадського тваринниц
тва, проклали кілька кі
лометрів високовольтного 
кабелю по вулиці Пори- 
ка на житловому масиві 
«Вишенька», допомогли 
впорядкувати інститутсь
кий санаторій-профілак- 
торій, кілька днів відпра
цювали на будівництві 
Українського науково- 
дослідного інституту кор
мів.

Робота студзагону «Ро
мантик» відзначена П о
чесною грамотою Він
ницького міськкому 
ЛКСМУ.

Зараз в наш загін прий
шло поповнення з числа 
другокурсників факульте
ту. Робота на риштуван
нях інститутських ново
будов триває.

Євген МІНЯЙЛО, 
боєць загону «Роман
тик», член комітету 
комсомолу ФА ОТ у,
член редколегії газе
ти «За інженерні ка
дри».

В різні кінці Віннич
чини роз’їхалцюь на сіль» 
с ьк ог о сп од арськ і р о б от и 
члени трудового десанту 
ВПІ. Сімсот п ’ ятдес ят 
юнаків та дівчат працю
ють в ці дні на збиранні 
та переробці ;овочі,в 
фрукт І!в в Б а.рськом у, 
Чечельницькому і Піщан- 
ському районах.

До кінця місяця рука
ми студентів буде зібра
но і перероблено сотні 
тон н сільськогосподарсь
кої продукції. В ці дні, 
коли в колгоспах і рад
госпах області проводить
ся комплекс осінніх по
льових робіт, на рахунку 
кожна трудова хвилина.«  
Студенти нашого інсти

туту ровумоють, як необ
хідні ЇХ робочі руки в цей

На плантаціях
напружений для трудіїв 
ників сільського госпо 
дарства час. На овочевий 
і фруктових плантаціях 
на переробних підприєім 
ствах консервної промне 
ловості вихованці нашо 
го інституту працюють : 
подвоєною енергією, вно
сячи І СВІЙ ПОСИЛЬїНИІ]
вклад у 'виконання Про 
довольчої програми краї 
іни.

О. МУДРИЙ, 
секретар комітету 
комсомолу інституту.

. Редактор 
С. ДЖ ЕДЖ УЛА



З пошти 
цих днів

ЬОГОДНІ минає со- 
^  рок років з дня прис
воєний членам підпільної 
організації «Молода гвар
дія» звання Героя Радян
ського Союзу. Комсо
мольська організація на
шого інституту вирішила 
гідно відзначити цю’ зна
менну дату. Бійці сту
дентського будівельного 
з а гону «Молодо гварді
єць» вирішили зарахува
ти до свого складу по
чесними бійцями Олега 
Кошового, інших моло
догвардійців.

Комісар загону Олек
сандр Ян'ченко аніс про
позицію, яка була воііміа 
схвалена, щоб студенти 
протягом свого трудово
го семестра потрудилися 
безкоштовно. І от кінце
вий результат: бійці ос
воїли 64 тисячі кар бо
їв анців капіталовкладень.

Матер і ал про з а г ін 
«Молодогвардієць» чи
тайте на другій сторін
ці СЬГОДНІШіНЬОГо номери 
газети.

НА ЧЕРГОВИХ пар
тійних зборах адмініс
тративно - управлінського 
персоналу, я к і  відбулись 
минулої середи,, комуніс
ти обговорили завдання, 
що стоять перед партор- 
ганізацією у світлії вимог 
Постанови ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшен
ня партійного керівниц
тва комсомолом і підви
щення його ролі в кому
ністичному вихованні мо
лоді».

Комуністи обговорили 
також стиль роботи ке
рівників окремих підроз
ділів інституту і Поста
нову ЦК КПРС «Про 
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій В ітчизняній війні 
1941—45 р.» і намітили 
конкретні заходи по її 
виконанню.

Звітно .  в и б о р н а
кампанія розпочалась в 
профспілко вих орган із а- 
ціях інституту. На цьому 
тижні відзвітували про 
свою роботу профбюро 
адмін істр атиівно-упр авл іін- 
ського персоналу, факуль
тетів: автоматики і об
числювальної техніки, ра
діотехнічного і машино
будівного.

В ІНСТИТУТІ триває 
передплата на періодику 
1985 року. її девіз:

■« Кожному КО МіСОМОЛЬІЦЮ 
— молодіжне видання». 
4Хайкраще ор г ан ізуїв а л и 
передплату на газети і 
журнали комсомольські 
організації ФАОТу та ін- 
ж екерно - б удівельного' ф а - 
культету.

КОЛЕКТИВ машино
будівного факультету щи
ро, вітає Олександра Ві- 
т а л іійоївич а Єм ель яноваї 
з присвоєнням йому вче
ного ступеня доктора 
технічних наук.

'ТРИБУНА ДЛЯ ВСІХ

Реалізація курсу на
шої партії на підвищен
ня ефективності і якості 
суспільного виробницт
ва пред’являє підвищені 
вимоги до практичної 
підготовки спеціалістів. 
Особлива роль у цій 
справі відводиться ви
робничій практиці, яка 
вважається одним з най
важливіших елементів 
професійного становлен
ня спеціалістів, форму
вання у них ділової іні
ціативи, знань, навичок і 
якостей керівників і ви
хователів трудових ко
лективів

В нинішньому році ви
робнича практика студен
тів проводиться у відпо
відності з вимогами і 
вказівками Мінвузу. Про
філюючі кафедри інсти
туту, зокрема, автома
тики і інформаційної тех
ніки, конструювання і 
виробництва радіотехніч
ної апаратури, технології 
будівельного виробницт
ва, будівельних конст
рукцій організували її 
проведення у формі спе
ціалізованих студентсь
ких загонів за методом 
бригадного підряду.

Спецзагін — це нова 
форма проведення ви
робничої практики. Сту
дентський колектив бере 
на себе зобов’язання 
виконати певний обсяг 
робіт, бережливо стави
тися до технологічного 
обладнання і інструмен
ту, економно витрачати 
матеріали, вивчати дові
рене йому обладнання і 
технологію виробництва. 
Під час виробничої прак
тики студенти почерго
во виконують різні ви

робничі функції, допо
магають один одному, а 
також виконують індиві
дуальні доручення і 
програму виробничої і 
суспільно- - політичної 
практики. В такому спе
ціалізованому загоні під
вищується активність сту
дентів, що дає можли
вість значно поглибити 
зміст суспільно-політич
ної практики, в основу 
якої закладено участь 
студентів в соціалістич
ному змаганні між со
бою і з комсомольсько- 
молодіжними колектива
ми підприємств.

Проведенню виробни
чої практики у формі 
спецзагонів повинна пе
редувати велика органі
заційна і учбово-виховна 
робота партійних і ком
сомольських організацій 
факультетів і кафедр, 
всього професорсько-ви
кладацького складу.

Хоча в організації і 
проведенні виробничої 
практики ми набули вже 
певного досвіду, в цій 
роботі, як свідчать фак
ти, є ще чимало недо
ліків і упущень. Багато 
профілюючих кафедр не 
повністю виконують до
говірні умови з базови
ми підприємствами. Осо
бливо це стосується та
ких кафедр, як енерго
постачання промислових 
підприємств міст і сіль
ського господарства, ме
талорізальних верстатів, 
теорії машинобудування, 
теоретичних основ радіо
техніки, технології бу
дівельного виробництва. 
Ще велика кількість на
ших вихованців прохо
дить виробничу практи

ку на кафедрах, а це не 
дає певних результатів. 
Виробнича практика по
винна проходити безпо
середньо на виробництві 
і ці вимоги слід вико
нувати всім керівникам 
кафедр. Студенти ж, які 
проходять виробничу 
практику на кафедрах, 
нерідко запізнюються 
або й зовсім не вихо
дять на роботу. Табель
ний облік на окремих 
кафедрах ведеться не
задовільно. Ряд виклада
чів в період керівництва 
практикою відбувають у 
відрядження зовсім по 
інших справах, а учбове 
навантаження, як прави
ло, не виконується. Це 
стосується в першу чер
гу доцентів О. В. Зайце
ва, Н. Д. Галканової та 
В. В. Олійника. Окремі 
декани факультетів, зо
крема радіотехнічного 
(т. Руцкой), розривають 
виробничу практику, на
правляючи студентів тре
тіх і четвертих курсів на 
роботу в студентські бу
дівельні загони. Такі рі
шення призводять до 
погіршення якості про
ведення виробничої пра
ктики, а, значить, підго
товки . висококваліфіко
ваних спеціалістів в ці
лому. Отже, нам слід, 
посилити контроль за 
організацією і проведен
ням виробничої практи
ки і вжити всіх заходів, 
щоб не допустити подіб
них порушень в майбут
ньому.

І. КОРОЛЬОВ, 
керівник виробничої 
практики інституту.

Добра традиція скла
лася в нашому інституті 
ще з тих пам’ятних ча̂ - 
сі'в, коли студеніти, вик
ладачі, співробітники ву
зу кинули клич зводити 
об’єкти своїми руками. 
Щороку на іститутоькііи 
території трудяться наші 
вихованці, які прикрашав 
ют,ь новобудовами сту
дентське містечко. І нині 
на риштуваннях голов
ного , учбового корпусу 
працюють студенти, опо>- 
рядковують його. Багато 
робиться і на території 
навчального з акл аду,

постійно тут був на
лежний порядок.

І ось нова ініціатива. 
Власне, це продовження 
славного почину ■— буду- 

своїми руками, бу
дувати для себе. Цього 
разу черга настала зво
дити ПрИіМІЩеНіНЯ фІіЗВИї-
хювашя, Місце обрали 
біля стадіону «Олімп». 
Комуністи кафедри фіз- 
івиховання вирішили взя
тися за роботу власними 
силами. їх підтримали 
всі викладачі. І будова 
ожила. Прийшли сюди і

студенти.
Вже видніються обри

си майбутньої споруди.
У новобудові розміс

тяться тири для стріл но
вої стрільби і стрільби 
з луку, буде обладнано 
ліку®альний фізкультур
но - віддавлю® альний 
центр, діятимуть роздя
гальні, душові кімнати. 
Одне слово, кафедра ми
тиме змогу добре обслу
говувати фізкультурни
ків, дбати про дальший 
розвиток фізкультури і 
спорту в нашому інсти
туті.

Двоповерхова споруда,, 
яка зводиться народним 
методом, митиме і служ
бові кімнати. Тут можна 
буде в усі пори року 
займатися любимими ви
дами спорту.

В. ПАВЛОВ, 
партгрупорг кафедри 
фізвиховання.
На знімку: /на будові 

третьокурсник радіотех
нічного факультету Юрій 
Петрук.
Фото О. Володимирова.

Його по праву називають 
мозговим центром інститу
ту. Тут вирішуються най
складніші проблеми вдоско
налення організації всього 
навчального процесу, роз-
розбляються і вивчаються
конкретні виробничі ситуа
ції , обробляється чимало 
науково-технічної інфор
мації тощо.

Колектив обчислювально
го центру ВПІ — один з 
кращих підрозділів вузу.

На знімку: начальник елек
тронно-обчислювальної ма
шини Василь Степанович 
Калайда з оператором Те
тяною Павлівною Уровською 
за обробкою чергової інфор
мації.

Фото 0. Володимирова.



У СТЯ — одне з найкра- 
сивіших сіл Бершадсько- 

го району, особливо навесні 
і влітку, коли вкривається 
біло-рожевим кипінням са
дів, свіжою зеленню горо
дів. А якщо сюди додати ще 
й цілюще повітря, настояне 
на пахощах трав, і парне 
молоко, так це ж справжня 
ідилія. І наскільки ж був 
здивований Сергій Холод, 
коли] почув розмову двох 
своїх друзів.

— Я тут би не жив, — 
сказав один, виставивши як 
аргумент ...дитячий садок. 
Він на перший погляд не
поганий, але не рівня місь
кому.

— Ми \в Усті, рахуй, мі
сяць, — сказав Холод. — . 
Встигли обжитися, придиви
тися до села, до людей. 
Отож давайте прикинемо, 
чим би змогли допомогти.

— Дитячий ігровий май
данчик потрібен...

— Значить, зробимо.
На тому й порішили. Д іс

тали ватман, олівці, сіли за 
креслення. Година — друга 
— і вже на папері чітко 
вимальовувалась пісочниця, 
гойдалки, лавочки... Проду
мали найбільш зручне роз
ташування.

? стер, «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»3 44  вересня 1984 року.
Практика для нього — мож
ливість останніх проб перед 
закінченням інституту. Та 
ще й яка практика! Повна 
самостійність, широкий прос
тір діяльності. — Пропоную 
зарахувати до складу за
гону Героя Радянського 
Союзу Уляну Громову, а 
загін назвати «Молодогвар
дієць».

Називали й інші імена — | 
Олег кошовий, Сергій Тю- ! 
ленін, Любов Шевцова...

— Якщо загін «Молодо- ] 
гвардієць» — заперечив один і 
з бійців, значить з нами по- | 
винна бути вся «Молода і 
гвардія» — і Земнухов, і 
Туркенич... Будемо працюва
ти і за них, і за себе.

З ранку до пізнього_вечо- І 
ра працювали студенти на 
зернотоку. По приїзді їм са- | 
ме цю справу доручили. Ді- | 
ляпку визначили, мовляв, -| 
сплануйте земляну поверх- | 
ність, зацементуйте... Хтось | 
з інженерно-будівельн&го ] 
підказав: «Господарству ви- ! 
гідніше було б мати кри- \ 
тий тік, правда, він дорож
чий, але ж — яка гарантія!». 
Подумали, подумали і нава- ' 
жились. Переконали керівни
ків господарства і ті посту
пилися в коштах.

третій, трудовий

Весь час, коли працювали 
на території дитсадка до
рослі «дяді», їх малеча чо
мусь називала «офіцерами», 
«льотчиками», за ними нев'- 
пинно спостерігали зацікав
лені Тані і Володі, Катрусі і 
Серг'ьйки... \  Допит у вались .1 
«А на літакові покатаєте?», 
«А чого у корови молоко бі
ле, коли вона їсть зелену 
траву?»... Сміялися студені
ти, своє дитинство згадуючи, 
і пішли лише тоді )ко/іи\ 
змонтували останню гойдал
ку.

Коли в комітеті комсомо
лу інституту формувався за
гін безоплатної праці, п'ятий 
курсника Сергія Холода до
вго вмовляти не довелося. 
Якщо справа варта — його 
лише «заведи!» Чудовий 
хлопець, і, що важливо —- 
авторитетний! За плечима — 
служба в армії, два будза- 
гонівських сезони.

— Комісаром прошу наз
начити Сашу Янченка. Ми з  
ним уже спрацювалися. Що 
ж до бійців, то хлопці є на 
прикметі. Перший з них — 
мій брат Юрій, — сказав 
Холод.

Згодом зібрав хлопців і 
дівчат, знайомих по спільній 
роботі в будзагонах. Зійш
лися дружно, багато в студ- 
загонівських куртках з ем
блемами, значками на лац
канах — підтвердження ї х 
участі в трудових десантах. 
Дивився на них і подумки 
відзначав: не змінилися, та
кі ж впевнені в собі, муж
ністю красиві обличчя, за
лишки загару... Хіба що по
дорослішали. З  такими за 
серйозну справу можна бра
тися сміливо, не підведуть..

В голос читали статтю — 
звернення до бійців всесоюз
ного студентського буді
вельного загону.

— Ідея ділова, — відразу 
ж схвалив Ігор Дорохов,. 
п!ятикурсник інженерно- 
будівельного факультету.

Одночасно клали цегляну 
підлогу у корівнику. Спер
шу посилали хлопців, відри
ваючи їх від більш важли
вих нарядів — що поро
биш: теж плановий об'єкт! 
Виручила Люба Голяк, дру
гокурсниця машинобудівно
го.

— Як ви думаєте, Люба 
Шевцова і Уля Громова 
змогли б укладати цеглини?

— Ти про що?
— Ми з дівчатами вирі

шили з завтрашнього дня 
замінити вас у корівнику...

У вільну годину малюва
ли стіннівку, оформили ку
точок, присвячений пам'яті \ 
мужніх краснодонців: на \ 
найвиднішому місці портрет 
О. Кошового, далі фотогра*- 
фії І. Земнухова, С. Тюлені- 
на, І. Туркенича... Знамени
тий роман Олександра Фа- 
дєєва... Поруч на окремому 
стенді — зобов'язання тру
дитися ударно, по-молодо' 
свардійськи, освоїти до кінця 
сезону належні капітало
вкладення, визначити пере
можців змагання...

Побував якось у місцевій 
школі Саша Янченко: «Хлоп
ці, у десятирічці свій теле
центр!».

Зацікавилися любителі ра
діотехніки, зачастили в шко
лу. Між студентами і учня
ми склалися дружні стосун
ки. Підійшов одного разу 
до командира Сергій Жмака.

— Змільни від наряду сьо
годні. Учні вирішили кроле
ферму побудувати. Треба 
допомогти їм.

Зібрали раду.
— Я за! — підтримав Ва

лерій Томчук. Пам'ять про 
себе добру залишимо.

Щодня виділяли одного- 
двох помічників. На основ
них роботах переглянули 
розстановку сил. Крільчат
ник зробили на славу.

Такі вони, молодогвар
дійці.

в. вітковський.

На згадку 
д р у ж б а

Ніші в шшііій країні 
навчається значна кіль
кість іноземних студанг 
тів стажерів, аспірантів. 
— із звільнених від ко- 
лоїн'ііалі'зму країн Азії, 
Латинської Америки. Ра>- 
д я н с ь к и ій  народ розгля
дає підготовку національ
них кадрів для зарубіж
них країн як виконання 
інтернаціонального обо
в’язку, реальний внесок 
у міжнародну співдруж
ність.

Р ад янським'и учб овим и 
закладами уже підготов
лено сотні тисяч інозем
них спеці а л і с п і в . Радян
ський Союз активно спри
яє у підготовці квалі
фікованих кадрів, вносить 
значний внесок у справу 
формування народної ін
телігенції держав, які ви
никли внаслідок розпаду 
колоніальної системи. 
Навчання іноземних сту
дентів відповідає інтере
сам тих країн, які нап
равляють на здобуття ос
віти в Радянський Союз 
своїх громадян.

У вересні 1979 року 
прийняв іноземних сту
дентів і наш інститут. 
Несміливо входили пер
шокурсники в аудиторії, 
сідали за парти, щоб ово
лодівати науками. Та з 
кожним днем вони все 
краще починали володіти
РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ, у  НОі-
вачків з ’явилися товари
ші, проходила відчуже
ність. Так минали тижні, 
місяці напруженої робо
ти. Затим настали залі
ки, екзамени, курсові 
проекти. З ’явились і*на- 
дійні друзі, встановились 
тісні зв’язки з вик лад ак
тами. Та й гуртожиток 
став рідним домом, а Він
ниця — рідним містом.

І от остання сходинка 
до здобуття спеціаль

ності — .захист диплом
ного проекту. Відпові
дальні, хвилюючі і щезаг- 
бутні хвилини.

Першим, пам’ятаю, був 
Фуд Хам дай. Спокійно, 
впевнено звучить його 
голор пояснення перекон
ливі, чіткі і ясні. Тим ча
сом хвилюється Абдул 
Таліб Гаві, помітно, як 
напружено працює сві
домість. Перед комісією 
він говорить швидко, 
коротко, чітко. І вже на 
черзі Аззам Шанті, Ах- 
мед Шехаїб, Юсеф Саїд, 
Ахмед Халіль, Меріє Са- 
дик Дїаіб, Фулгенсе Бі- 
тесегіле, Еліатоша Сте- 
фавіо Мота, Захрі Лах- 
біб, Карлос Діас Гарсіа 
— всі дванадцять наших 
перших випускників ус
пішно захистили дип
ломні проекти, здобули 
спеціальність інженера- 
будівельяика,. Студент із 
Сенегал а Гай Сад і,у одер
жав диплом з відзнакою.

Крім дипломів інозем
ні студенти одержали 
документи на право ви
кладання російської мо
ви як іноземної. Багато 
сил доклали вони, вив
чаючи спецкурс методи
ки викладання російської 
мови, багато хвилювань 
було під час педагогічної 
практики, коли самі про
водили заняття з студен- 
тами-іноземцями першо
го курсу. З поставленим 
завданням вони 'справи
лися успішно.

Залишили Вінницю, Ра>- 
дянський Союз іноземні 
студенти першого набо
ру. Але тут, у країні 
великого Леніна у них 
залишилися друзі. А 
для дружби не страшні 
відстані. Попереду у мо  ̂
лодих спеціалістів твор
чий труд. Тож бажаємо 
зодчим нових красивих 
будинків.

Є. ГЕРАСИМЕНКО,
викладач російської
мови.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

Де ж ефективність?
В двадцятому номері нашої газети від 18 травня 

нинішнього року під рубрикою «Народний контроль 
діє» було видру ковано статтю народних контролерів 
ФАОТу «Дбати про ефективність». В ній діла мова 
про те, що окремі кафедри факультету недостатньо 

враховують науково-виробничі інтереси Вінницького 
регіону. Минулого року лише 6 процентів госпдого- 
вірної тематики виконувалося для Вінниці і області.

І досі кафедри слабо 
проводять роботу по ук
ладанню фінансових до
говорів на передачу під- 
п риєм ствам р езульт атіїв 
науково-дослідних робіт, 
окремі вчені взагалі не 
беруть участі у виконан
ні госцдоговірної темати
ки. Найнижча ефектив
ність використання нау
кових кадрів на кафед
рах економіки промисло
вості і організації ви
робництва та хімії.

Групою народного кон
тролю факультету було 
запропоновано всім ка
федрам більш детально 
вивчити (можливість ук
ладання договорів з - за- 
ц ік аів л єн ими о рт аніз а ц і я - 
ми і підприємствами і

•представити в науковий 
сектор* інституту плани 
цих робіт. Проте, в пер
шому півріччі лише ка
федра. обчислювальної 
техніки уклала і викона
ла такі договірні роботи 
хоча реальні можливості 
для цього є й на інших 
профілюючих кафедрах. 
Чого ж вони вичікують?

3 . БАСОВ, 
заступник начальника 
науково - дослідного 
сектору інституту,

Г. БУШМИЧ, 
голова групи народ
ного контролю фа
культету автоматики 
1 обчислювальної тех
ніки.

ДО 40-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ

18 вересня 1941 р. 
наказом Наркому 
оборони СРСР за 
високу військову 
майстерність, ма
совий героїзм і 
стійкість 100, 127, 
153 і 161-а стріле
цькі дивізії були 
перетворені відпо
відно у 1, 2, 3 та 
4-у гвардійські
стрілецькі дивізії. 
Це був час народ
ження радянської 
гвардії. Серед тих, 
хто у 1941 р. під 
Москвою був удо
стоєний звання 
гвардійця, ветеран 
нашого інституту, 
підполковник у від
ставці Микола Ва
сильович Архипов.

У НЕБІ ПІД 
МОСКВОЮ

У вересні 1941 р. група бомбардувальників нашо
го полку вилетіла на бойове завдання. Недалеко 
від села Сергіївка Курської області наш літак зробив 
змушену посадку. Як екіпаж разом з спеціалістами, 
які прибули сюди, не поспішав швидко полагодити 
бойову машину, все ж таки довелося затратити 
кілька днів. Тим часом фашисти підходили до Орла. 
Бомбардувальник потрібно було перегнати на аеро
дром, а льотний екіпаж з якихось причини затриму
вався. Бригада спеціалістів відбула, і я лишився 
один.

Уже досить добре було чути артилерійську кано
наду. Над головою часто пролітали фашистські лі
таки. Від червоноармійців, які проходили дорогою, 
я дізнався, що ворог захопив Кроми, а Сергіївка 
знаходилася в двадцяти кілометрах від цього міста, 
тому фашисти могли з ’явитися тут у будь-який час. 
Вдень і вночі я охороняв літак, з нетерпінням чекав 
пілотів. Домовився із загоном ополченців, що як 
тільки з ’явиться противник, дійду балкою в район 
збору партизанського загону, знявши з ДБ кулеме
ти, боєкомплекти. Бомбардувальник можна була під
палити — цього могла вимагати обстановка.

Через кілька днів недалеко від Сергіївни почули
ся кулеметнії черги і гул літаків. Спостерігаючи за 
повітрям, я побачив, як два ворожих винищувачі з 
пікірування вели обстріл якоїсь цілі. Як потім вияс
нилось, це був У-2. Він йшов так низько, що мені 
його не було видно. «Мессерам» вдалося підбити 
його. Льотчик лишився живий. Помітивши ДБ, який 
стояв недалеко, він направився до нього. Ми позна
йомилися. Льотчик назвав себе Федором Куликовим. 
Це був симпатичний лейтенант. Відчувалась в ньо
му енергія, рішучість, запал. І в мене народилася 
ідея: вдвох вилетіти на бомбардувальнику. На щас
тя, площадка, де він стояв, дозволяла це зробити.

Мою пропозицію Федір прийняв. Я поцікавився 
його льотною підготовкою, розпитав, на літаках яких 
типів він літав. Вияснилось, що Куликов знає лише 
одномоторні машини. Тоді я розповів про свої спо
стереження за поведінкою ДБ у польоті і при по
садці. Федір уважно вислухав, потім став вивчати 
кабіну льотчика ї її обладнання. Але я, як тех
нік, міг повідомити тільки теоретичні положення. 
Практичне ж виконання задуманого залежало від 
його майстерності.

Вирішили провести тренування. Завели двигуни. 
Льотчик рулив по площадці, працював рулями ви
соти і повороту, а я спостерігав за його діями, стоя
чи на крилі. Все йшло нормально, і ми вирішили на 
світанку наступного дня летіти на свій аеродром.

Та вранці, раптом зіпсувалася погода. Політ до
велося відкласти. А під вечір з’явився «хейнкель». 
Покружляв і полетів. Чекати більше не можна було.

На душі неспокійно. Чесно кажучи, був, напевне, 
один шанс із ста, але не скористатися ним ми не 
мали права.

Як тільки розвиднилося, льотчик зайняв місце в 
кабіні, я — за кулеметом.

— Якщо з’явиться фашистський- літак і піде на нас 
в атаку, будеш відстрілюватися,— сказав мені Ку
ликов.

Федір трохи прорулив і пішов на зліт. Бомбарду
вальник неждано розвернуло вправо, повело на шо
сейну дорогу, вздовж якої тягнулися телеграфні 
дроти. Все ж льотчик зумів відірвати машину від 
землі, з правим креном перевалив через дорогу і 
ледь було не зачепив крилом за один із стовпів. 
Був момент, коли мені здалось, що все кінчено... 
Але Куликов утримав літак і взяв курс на наш аеро
дром. Бомбардувальник весь час йшов з правим 
креном. Дії елеронами майже не допомагали. Як 
потім вияснилось, причина була в деформації пра
вого крила.

М. АРХИПОВ,
(Закінчення в наступному номері).

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА



Люди кажуть: спасибі
Закінчилось трудове 

студентське літо. Відзве- 
ніли пісні навколо вечір
ніх багать, вгамувались 
спортивні пристрасті на 
стадіонах, а в пам'яті на
родній ще довго жити
муть славні діла бійців 
студентських будівельних 
загонів.

В ці дні на адресу ін
ституту надходять радіс
ні повідомлення про тру
дову звитягу наших ви
хованців.

Тростянєцькиїй райком 
Компартії України вис
ловлює сердечну вдяч
ність бійцям студентських 
будівельних загонів «Ме
ханік» і «Буревісник» за 
.велику допомогу госпо
дарствам району у 
сдрайві будівництва і ре
конструкції об’єктів ви
робничого і ооціально- 
к ульт у р н ого призи ач єн и я.

Отудзашн іівіці: на чолі 
з М. Ковтюком та М.
Піруноїм 'СВОЄЮ ДИСЦИПЛІ
НО® ДіНіШ'СТЮ, сум л  ін н іс т ю  

в роботі і активною у ч а с 

тю в громадському житті 
заслужили івизнанни і по
вагу у трудііївніикіїв нашо
го району.

За підсумками третьо
го трудового семестру

визнано кращими буді
вельні1 бригади М. Саіпі- 
тадіа, І. Слюсаря та О. 
Ящука. По-ударнс(му 
трудилися й інші колек
тиви.

Зусиллями будзагонііів-' 
ців за час трудового се
местру освоєно понад 
350 тисяч карбованці® 
к аіп їтал овкл а день при
плані -230 тисяч. Побудо
вано і здано під о,здобт 
лювальні роботи 5 одно- 
іквартиріних житло®нх, бу- 
динків для спеціалісті® 
г осп о д арст в, пр о® е ден о
р ек онстр укц їю чют ирь ох 
тв аринниіцьких пр им.і- 
щень, двох зерносховищ.

Студенти надавали та;- 
ІКОЖ шефську допомогу 
сільським школам, пра
цювали на споруджені 
спорт ивних м айд анч ик ів 
та підсобних господарств^, 
виступали перед трудів
никами колгоспів з лек
ціями і концертами.

Бажає мої всьому ко
лективу .Інституту нових 
успіхіі® в роботі по під
готовці і комуністичному 
вихованню майбутніх 
спеці алістіїв..

іВ. ЛЕОНТЮК, 
секретар Тростянець- 
кого райкому Ком
партії України.

Єдині дні наукового атеїзму, які тради
ційно проводяться в нашому інституті, 
стали однією з масових форм атеїстич
ної пропаганди. Вона дає можливість 
привертати увагу людей до актуальних 
проблем теорії і практики атеїстичної 
роботи.

Чітка організація всіх запланованих за
ходів, добір висококваліфікованих лекто
рів, постановка таких проблем, що заці
кавлюють аудиторію як раз і забезпечу

ють успіх проведення днів атеїзму.
Живу реакцію у студентів, викладачів 

і співробітників завжди викликають лек
ції доцента Вінницького педінституту 
А. Білецького, лектора планетарію М. 
Бойка, голови ради наукового атеїзму 
нашого вузу Р. Сокирянської та бага
тьох інших лекторів. *

На знімку: під час чергового засідання 
ради наукового комунізму.

Фото О. Володимирова.

■ На риштуваннях
■інститутських новобудов

І
І
І
І
І
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ТІЛЬКИ СПІЛЬНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ

Все ширшого розмаху набуває соціалістичне зма
гання серед комсомольських організацій факультетів 
по введенню в дію інститутських новобудов, які зво
дяться руками самих же студентів.

Цінну ініціативу «Будуємо самі, будуємо для се
бе» підтримали нещодавно і аматори сцени нашого 
інституту. Колектив народного ансамблю танцю, зо
крема, вирішив відпрацювати в позаурочний час ти
сячу людино-годин на спорудженні кафедри фізвихо- 
вання.
Кожного разу на будівельний майданчик виходить 
по 50—60 танцюристів. Вони вже відпрацювали на 
будові понад 500 людино-годин.

Д. РАХМАН,
керівник народного ансамблю танцю, заслужений
працівник культури УРСР.
На знімку: група студентів радіотехнічного фа

культету на будівельному майданчику. На перед
ньому плані другокурсник Володимир Мосендз.

Фото О. Володимирова.

більше. Світ капіталу прагне 
нав'язати нам свою ідеоло
гію будь-якими шляхами...»

На мою думку, оте сліпе 
наслідування моди, оте за
попадливе підлещування пе
ред деякими студентами-’ 
іноземцями, які торгують 
яскравим шматтям з воро
жою нам символікою не що 
інше, як прагнення похизу
ватися собою, прагнення по
роджене здебільшого несві
домістю окремих молодих 
людей. Проходити повз такі 
факти ми, ідеологічні пра
цівники, не маємо права. 
Виховання молоді в дусі 
ідей марксизму-ленінізму — 
одне , з першочергових зав
дань нашої партії і народу. 
Мій повиннії' озброїти кожну 
молоду людину вмінням роз
биратися в сучасній міжна
родній обстановці, в проб
лемах боротьби молоді сві- 

£ ту проти імперіалізму і вій- 
§ інн, вмінням розкривати спра<_ 
§ в ж ній зміст завуальованих 
І  під. доброзичливість анти- 
|  кохмуністичних розглаголь-. 
|  ствувань наших ідейних во- 
|  рогів.
І  В нашому інституті набу- 
|  то певного досвіду ідейно- 
§ виховної роботи з молоддю. 
І  Однак, слід відверто сказа- 
|  ти, що вона потребує шнач- 
3  ного вдосконалення.
§ Новий навчальний рік, що 
«[розпочався, 'передуватиме під- 
§ готовку до чергового XXVII

нова ЦК КПРС «Про даль
ше поліпшення партійного 
керівництва . комсомолом і 
підвищення його ролі в ко
муністичному вихованні мо
лоді». Звичайно, цю роботу 
не слід сприймати як мобі
лізацію, тимчасову кампа
нію. Тут, як і в кожній 
справі, повинна бути систем
ність і планомірність. Чого 
гріха таїти, ми інколи скла
даючи плани ідейно-вихов
ної роботи, прагнемо якнай
більше організувати і про
вести різних вечорів, диспу 
тів, зустрічей ТОЩО. * К ІЛ Ь - 
кість проведених заходів — 
це, звичайно, показник. Але 
не в тих випадках, коли за 
великими цифрами криється 
формалізм в роботі. Будь- 
яка форма ідейного вихо 
вання молоді — це жива, 
творча справа. З приємніс
тю згадую, як ділилися сво
їми враженнями студенти 
нашого факультету від тема
тичного вечора, присвячено
го Дню Перемоги. Органі
зацією і проведенням його 
займалася заступник секре
таря партбюро факультету 
по ідеологічній роботі Т. Б. 
Буяльська.

Новий навчальний рік 
вже зараз повинен стати 
початком активного пошу
ку з тим, щоб навчання у 
вузі стало для юнаків та  
дівчат потребою до активної 
громадської діяльності, уміи-

лоді.
Вивчати Леніна, любити 

Леніна — значить прагнути 
на ділі наслідувати його 
прикладу, дійсно вчитися 
ленінському стилю в робо
ті і навчанні, стверджувати 
в наших колективах цей 
стиль.

Мене, як секретаря пар 
дійного бюро факультету, 
хвилює те, що окремі наші 
комуністи з числа виклада
чів проявляють пасивність 
в роботі, інколи навіть сві
домо уникають громадських 
доручень.

Із створенням окремої 
лаіргрупи на кафедрах сус
пільних наук викладачі цих 
кафедр практично відійшли 
від громадської роботи на 
факультетах.

Ми обговорили у себе, 
на РТФ, ідею про необхід
ність концентрації зусиль 
викладачів кафедр суспіль
них наук, які працюють на 
факультеті з іметою поліп-

таких секцій повинні бути |  
иайдосвідченіші викладачі, в 
вони ж повинні бути одно- |  
часио і членами рад факу- Ц 
льтетів. Що ж стосується в 
викладачів, які ввійдуть до а  
складу цих секцій, то їх В 
кандидатури при переобран- 8 
ні на посаду повинні обго- В 
ворюватися не на раді ін- В 
статуту, а на раді факуль- В 
тету, тобто там, де вони В 
працюють. Такого досвіду В 
ідейно-виховної роботи на- а  
буї о в Київському політех- в 
нічному інституті. Його £ 
схвалив Центральний Комі- а  
тет Компартії України. Тож В 
і нам варто було б пере- В 
йняти і запровадити його В 
У себе. |

Може, у когось виникне В 
інша думка з цього приво- В 
ду. Вважаю, що цю проб- В 
лему варто обговорити в В 
широкому колі викладачів, д 
партійних і комсомольських а  
працівників, усіх тих, хто Ц 
причетний до виховання ін-В 
женерних кадрів. р

в. к л о ч к о ,  В
секретар партбюро радіо- В 

технічного факультету. В 
У статті «Емблема. А що за ВРЕДАКЦІЇ:

порушено ще одну, більш важливу проблему- В 
ації і вдосконалення стилю партійного ке- З

ВІД
нею?» 
організації
рівництва ідеологічною роботою в інституті. Роз- а  
думи секретаря партбюро радіотехнічного факуль- а  
тету заслуговують уваги. Запрошуємо деканів фа- В 
культетів, керівників кафедр суспільних наук, про-В 
фесорсько-викладацький склад цих кафедр, партій-В 
них і комсомольських працівників висловитись з В 
приводу порушених питань. 2

ням відстоювати свій полі
тичний світогляд, словом і 
ділом впливати на інших.

Добитися цього мо)цна 
лише завдяки систематично
му і планомірному вивчен
ню ленінської теоретичної 
спадщини.

Вивчати життєвий шлях 
вождя, гігантську роботу 
його думки — головне зав
дання комсомольців і мо-

СУЧАСНИХ ЗАВДАНЬ
. .. Ешення організації всієї В 

ідейно-виховної та ідеоло- В 
гічної роботи в колективі. Е 
Суть її полягає в тому, |  
щоб наказом ректора ство- в 
рити на всіх факультетах |  
секції кафедр суспільно- |  
економічних дисциплін і по- |  
класти на них обов'язок В 
по організації і координації в 
політично-масової роботи в Б 
колективах. Керівниками Е

іш ш ііш іш ш іш їш ш іїш а ІДЕОЛОГІЧНУ РОБОТУ — НА РІВЕНЬ
і Г1 Р.ОЧИТАВ статтю сту- 
|  ■ ■ дента машфаку І. Бо- 
! гомолова «Емблема. А що 
ї  за нею?» («За інженерні 
1 кадри» від ЗО серпня ц. р.)
І  і вирішив взятися за перо.

Вважаю, що газета підняла 
В надзвичайно мажливу проб- 
3 лему. «Сліпе наслідування 
Е моди, — як пише автор, —  
«завжди було нерозумним в 
§ усі часи. В наш час — тим

з'їзду нашої Комуністичної 
партії, 40-річчя Перемоги 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні 
1941 — 1945 рр.

Готуючись до цих знамен
ник-дат, партійні- і ко-;мсомо_ 
льські організації факуль
тетів покликані посилити 
ідейно-виховну роботу з 
молоддю. Дороговказом нам 
у цій справі служить Поста-

ТВОРЦІ МАЙБУТНЬОЇ 
ТЕХНІКИ

Цей верстат, який при
вернув увагу майже всіх 
відвідувачів обласної вис
тавки науково-технічної 
творчості учнів профтех
училищ, був не зовсім 
звичайним. Без втручання 
людини він виконував 
кілька складних операцій. 
А досягнуто цього зав
дяки маніпулятору, який, 
керуючись завданою про
грамою, успішно замінює 
працю верстатника. Ство
рили цей технологічний 
комплекс учні Вінниць
кого технічного училища 
№ 2 Валерій Лушников, 
Сергій Рябчук, Юрій Га- 
ба на чолі з майстром 
виробничого навчання 
Миколою Івановичем Рач
ком.

Це був лише один із 
сотні експонатів, пред
ставлених на виставці. 
Умільці з профтехучилищ 
ке лише копіювали су
часну техніку, а й нама
гались заглянути у її зав
трашній день. Зокрема 
викликали інтерес засоби 
малої механізації — три
колісний трактор з Оль
гополя, тракторець з
ручним управлінням, 
який сконструював вина
хідник Олег Остапенко, 
потужний «Тульчинець», 
котрий може виконувати 
відразу ж одинадцять
операцій.



2 стор. ^ЗА  ІНЖЕНЕРНІ КАДРН»і
&її

|До 40-річчя Великої Перемоги
п До кінця 1944 року радянська країна була повніс- 
§ тю визволена від німецько-фашистських загарбників.

Наші війська розпочали свою визвольну місію наро- 
35 дів Західної Європи. Тут радянські воїни проявляли 
З масовий героїзм і відвагу. Тисячі з них Вітчизна 
33 відзначила високими нагородами, сотні були удос- 
33 тоєні звання Героя Радянського Союзу. В їх числі, 
» 20 вінничан.
д На одній з фотографій „  
В У Жмеринському крає- Е 
ї  знавчому музеї зображе- І  
Е ний посріблений сивиною її 
Е чоловік. Стрункий, під-її 
ЇЇ тягнутий. На перший по- її 

гляд і не скажеш, що за її 
плечима цієї людини по-її 
над вісімдесят років. ІЗ 
яких!

Т. П. Абрамов народив-З 
ся в селі Кацмазові. В д 
двадцятих роках став ка- — 
дровим військовим, а Ве- д 
лику Вітчизняну зустрів д 

В командиром бригади. Він а 
Я показав себе неперевер-її 
д шеним майстром маневру 
Е під час рейдів у тил во- ЇЇ 
' рога, захоплення плац- ЇЇїї 1

її дармів. її
|г Визволяв рідне Поділ-_Д 
її ля, Білорусію, Молдавію, д 
її Особливо відзначився під*
Е час боїв за Польщу. ЗО тан-д 
її кістів з бригади і в тому ід 
її числі він сам за блиску-Я 
д че проведення Вісло- Я 
її Одерської операції були її 
д удостоєні звання Героя її 
д Радянському Союзу. 2 
Е 4 червня 1944 року на її 
В жменьку (радянських її 
д бійців, які першими фор-її 
Д сували Прут, фашисти її 
д кинули 16 танків, до двох Е 
її батальйонів піхоти. Та д 
її радянські воїни не розгу- д 
Е билися. Боєць Роман Смі-д 
д щук пляшками із запалю-ЇЇ 
Е вальною рідиною підла- її 
д лив 6 танків. Його прик- Я 
її лад наслідували інші вої- д 

її ни. Атака була відбита, д 
| В 1975 році на батьків- Я
її щині Героя у Крижополі Е
її "*д встановлено йому бюст. її
її Високого звання за її 
ЇЇ визволення народів Євро- її 
Я пи також удостоєні А. її 

Бондарчук і В. Порик, М. Е 
Надутий і М. Кучерявий,д 
Д. Нагірняк і В. Крав- д 
ченко, Б. Варава, Бурлака її 
І, М. Василишин, Дахнов- її 

ський Ф., І. Могильчак, її 
С. Сільський, О. Якимчук, д 
Г. Шимко, С. Сиропок. Е 

Багатьом з них в містах д 

і селах європейських д 

країн споруджено па- д 
м’ятні знаки, їхні ГКіена її 
носять молодіжні загони. її 

її

Конкурс триває
4 травня цього року 

комітет комсомолу інсти
туту разом з профкомом 
студентів і редакцією га
зети «За інженерні кад
ри» оголосили огляд-кон- 
курс стінгазет інституту 
на краще висвітлення вій
ськово-патріотичної те
матики до 40-річчя Вели
кої Перемоги. Мета кон
курсу — активізувати і 
посилити роботу по вій
ськово-патріотичному та 
інтернаціональному вихо
ванню студентської мо
лоді, підготовки юнаків 
до служби в лавах Радян
ської Армії.

У стінних газетах на
лежить широко висвіт
лювати роботу партій
них, профспілкових і 
комсомольських організа
цій факультетів і підроз
ділів інституту, спортив
них гуртків і секцій, про
пагувати через вихован
ців інституту, які нині 
перебувають в лавах 
Збройних Сил і які вже 
відслужили, доблесть Ра
дянської Армії і Військо
во-Морського Флоту.

21 вересня 1984 року.
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СТОРІНКА ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

У Мо.гилі;в-Поідільсько'му мюнтно-мехаиіічіню-го заваду 
монтажному технікумі' баога̂  комунального обладнання 
то уіваги приділяють війсь- П. І. Татарчіенковиїм. 
каво-паідріотичноїму виховай- Популярний серед майбіут-
ню 'учнів. Особливо активі- ніх будівельників краєзнав- 
зувалась ця робота тепер, у чо-иошуновий гурток. Юні 
час підготовки до 40-рііччя слідопити К. Герасимович, 
(перемоги радянського пан І. Мусіхіїнаї, В. Кремпович 
роду у Великій Вітчизняній та інші не тільки детально 
вшні. вивчають історію рідного

З ініціативи партійної оір- *Фаю»<ма й здійснюють ек- 
ганізації тут створеної раду скуїрсії до міст^героїв,  ̂міс- 
шйсьїково-патріотичНіОії робо- цями роволюціїиноа і бойової 
ти. Традиційними стали слави, Учні розшукують даш 
уроки мужності, вечори-зую- ПР° гарнізон доту № 112,

. . . , воїни якого 14 днів стриму-
4>н *0 «°ли“ и фронтовий іНас ворога у ра,йо-
жами: Заіпам яталася учням т і ІМогилша.ПодШшеького.; 
зустріч з ветеранаіми впини ц і експонати поповнять ек- 
П. В. МельнинукоМ', Б. І. спозицію \музею, що від- 
Жуковим, Героєм Радяїнсь- крито нині на цьому свя- 
кого Союзу, слюсарем |ре- ідейному імісці.

ЯК ТОБІ СЛУЖИТЬСЯ?

І 1
МАЙСТЕРНІСТЬ

Цей лист надійшов до редакції з да
лекого Красноярського краю від коман
дира підрозділу товариша КАРЄВА, де про
ходить військову службу вихованець 
нашого інституту Анатолій Лавренюк.

За період служби, — пише командир 
підрозділу, — Анатолій зарекомендував 
себе дисциплінованим воїном. Йому прис
воєно військове звання молодшого сер
жанта. За кілька місяців служби він 
досконало освоїв військову спеціаль
ність, став спеціалістом другого класу, 
відмінником бойової і політичної підго
товки. Йому довірено командувати від
діленням.

Військовий підрозділ, яким командує 
колишній вихованець Вінницького полі
технічного інституту молодший сержант 
А. Лавренюк, за підсумками зимового 
періоду навчання став відмінним, а за 
підсумками червня нинішнього року вий
шов на перше місце у військовій частині.

На знімку: командир відділення, мо
лодший сержант А. Лавренюк.

В МУЗЕЯХ ОБЛАСТІ

ПОДАРУНОК котовця
В музеї Г. І. Котовеького, що в селі Ободівці Трос- 

тянецького району, зберігається газета «Бессараб
ське слово» за 15 квітня 1914 року. Передав її музею 
мешканець міста Умані, колишній кавалерист-кото- 
вець Ф. О. Стригунов.

Цікава історія цього експонату. Повернувшись з 
в’язниці, Г. І. Котовський у 1914 році почав форму
вати бойовий загін. Щоб знищити загін, на бо
ротьбу з ним були кинуті десятки поліцейських під
розділів.

Гіро безуспішні дії карателів проти молдавських 
бідняків через кілька днів Котовський читав своїм 
побратимам вміщене у названому номері газети пові
домлення: «ГачешськиЦ становий пристав отримав 
повідомлення, що в Ганчешському лісі ховається 
шайка на чолі з відомим Котовським, вирішив 
влаштувати облаву. Облава тривала кілька годин й 
супроводжувалася безладною стріляниною. Затримати 
нікого не вдалося...»

Як розповідав ободівцям Ф. О. Стригунов, котовці, 
що уникнули переслідування, довго сміялись тоді 
над невдачею карателів. Тоді ж вони заховали над
лишки зброї, що була у загоні, в одному із склепінь 
покійних багачів на Кишинівському кладовищі. Цією 
операцією керував Ф. О. Стригунов.

Лише в 1940 році під час народного торжества, 
присвяченого звільненню братів-молдован з-під бояр
ського гніту, гість з України Ф. О. Стригунов згадав 
про давно забуту схованку. Він розшукав на кладо
вищі склеп і дістав звідти не лише бойову зброю 
котовців, що добре збереглася, а й сховану там га
зету «Бессарабське слово» за 15 квітня 1914 року.

СТОРІНКИ ГЕРОЇЧНОГО ПОДВИГУ

РАДЯНСЬКА ГВАРДІЯ
Нев’янучою славою по

крила себе 100-а ордена 
Леніна стрілкова дивізія, 
якою в роки Великої Віт
чизняної війни команду
вав генерал-майор Русія- 
нов.

Дивізія вступила в не
рівну сутичку з фашист
ськими полчищами вже 
ка четвертий день війни, 
стримуючи натиск воро
га північніше столиці 
Білорусії. Грамотно ор
ганізована активна обо
рона не раз змушувала 
фашистських вояк відсту
пати. Після однієї з 
контратак наші бійці 
просунулись вперед на$ 
14 кілометрів. Борючись 
в оточенні без підтримки 
танків і авіації дивізія 
без наказу не відступала 
ні на крок і зуміла вий
ти з цього .пекла з беріг
ши значну кількість осо
бистого складу і бойової 
техніки.

Хоробро билися воїни 
ДИВІЗІЇ і іВ ікроївопролит- 
них боях під Москвою. 
«Ні кроку назад — по
заду Москва». Цей девіз 
став нормою поведінки 
в бою кожного бійця і 
офіцера. Геройство і 
мужність стали масовим 
явищем. З такою ж муж
ністю боролися з загарб
никами й інші наші ди
візії, захищаючи рідну 
столицю.

18 вересня 1941 року

наказом Наркома Обо
рони СРСР за стійкість 
і мужність, геройську 
відвагу кілька наших 
стрілкових дивізій були 
перетворені у гвардійські 
стрілкові. Так у битві під 
Москвою народилась ра
дянська гвардія.

За роки Великої Віт
чизняної сотні військових 
підрозділів були удостоє
ні цього почесного звань 
ня.

В нашому інституті 
працюють на різних по
садах десятки учасників 
Великої Вітчизняної вій
ни — офіцерів і воїнів- 
гвардійців. Гідними спад
коємцями славних бойо
вих традицій гвардійців 
Великої Вітчизняної ста
ли численні юнаки, що 
закінчили або навчають
ся в нашому вузі. Серед 
них колишні сержанти 
Валентин Литвинов, 
Олександр Мешковець, 
Василь Семенюк — наго
роджені урядовими наго
родами та багато інших 
студентів. Навчання в 
інституті вони успішно 
поєднують з активною 
громадською діяльністю, 
виховують СВОЇХ ОДНО.- 
курсників в дусі самовід
даності партії і народу.

В. ГОВОРОВ,
голова секції війсь
ково - патріотичного
виховання.

(Закінчення. Поч. у № за 14 вересня ц. р.}.
І

Г1 ОВИНЕН сказати, що Федір показав справжню 
майстерність і вміння при пілотуванні і посадці 

маловідомої йому машини. Всі були дуже здивова
ні, побачивши, що із пілотської кабіни бомбарду
вальника, який приземлився, виліз незнайомий 
льотчик.

Виявилось, що за нашим літаком був посланий 
льотний екіпаж. Його командир Е в геній Бик о в після 
повернення в полк розповів, як пробирались вони 
до мене стороною, обминаючи населені пункти.

Кругом вже були гітлерівці, Радянські льотчики

трішки не дійшли до нас і спостерігали за нашим 
зльотом, Вони побачили, як невдовзі з'явилися три 
ворожих літаки і скинули десант.

Наступного дня полк перелетів на новий польовий 
аеродром, а Федір Куликов, попрощавшись з нами, 
відправився у свою частину. ДБ був відремонтований 
в майстернях, зіноіву введений у бойовий стрій і 
брав участь у розгромі фашистів під Москвою.

За роки війни мені довелось побувати на багатьох 
аеродромах, але - зустрітися з Куликовим, на жаль, 
не довелося.

З того часу минуло багато років, я весь час згаї. 
дую сміливого і вольового льотчика. Хочеться ві
рити, що він живий і дасть знати про себе.

А тим часом у перші місяці війни події відбува
лися з блискавичною швидкістю. Все було, як у ка
лейдоскопі. Та в усьому відчувався належний поря
док, всяк іна війні був зайнятий своїми справами.

Десь у перших числах липня ми одержали наказ 
розвідати, ві яких саме місцях під Смоленськом при
ховалася танкова колона фашистів. Було відомо, 
що фашистська бойова техніка лишилася без паль
ного, вона очікує, поки його доставлять. По обіді 
вилетіли в район дислокації ворожих танків. Йшли 
на висоті чотирьох тисяч метрів. Противник замаску
вався у лісі. Щоб розгледіти йото розташування, 
опускаємося на висоту метрів вісімсот. Кружляємо 
над лісом, помічаємо ворожі прикриття. Так і є, 
тут скупчено величезну кількість машин. Нас не

Художнє оформлення сторінки випускника інституту, інженера ВО «Термінал» Олександра ЛОНШАКОВА. Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

обстрілюють, не хочуть виявити себе. Та ми вже 
зробили свою роботу. Лишається скинути запалю
вальні бомби, вказати цим самим координати нашим 

бомбардувальникам, які ©сь-ось мали з'явитися. Як 
тільки бомби полетіли донизу, ліс сколихнули воро
жі зенітки. Тим часом наш літак набирав висоту, 
до місця розташування фашистської колони набли
жалися радянські бомбардувальники. Наша дев'ятка 
успішно справилася з поставленим бойовим зав
данням —  танки було знищено.

Є у мене підстави здогадуватися, що з цими тан
ками, до їх знищення нашими бомбардувальниками, 
вів бій мій брат, артилерист Василь Архипоїв, який 
загинув на Смоленській землі.

У перші місяці війни довелось мені часто виліта
ти на виконання бойового завдання. Наш маршрут 
пролягав до Кракова, там належало розвідати дисло
кацію ворожої техніки на аеродромі, залізничному 
вузлу. Вилітали вдень і віночі, натрапляли на фашист
ські об'єкти, фотографували, скидали бомби. Ніхто 
тоді не думав про якийсь перепочинок, все було 
підпорядковано одному —  розгромити ворога, за
безпечити просування радянських військ на Захід.

Згадуються мені фронтові друзі, які лишилися в 
живих, і які, на жаль, не повернулися з поля бою. 
Ніхто не забутий, ніщо не забуто.

М. АРХИПОВ, 
співробітник інституту.
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ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 
КОМСОМОЛЬЦЯ

Незабаром почнеться новий навчальний рік у ме
режі комсомольського політичного навчання. Він по
винен стати новим ступенем у духовному розвитку, 
ідейно-політичному загартуванні слухачів, збагатити 
їх політичними знаннями.

На Пленумі ЦК Ком
партії України, який від
бувся 21 вересня 1984 
ір., підкреслювалося, що* 
«винятково важливо, щоб 
виховна робота велася 
широким фронтом, охоп
лювала всі сфери, в яких

* • :Ч, * к
давати бій будь-яким 
відхиленням од норм 
нашого способу життя. 
Застосовуючи різноманіт
ні форми, міцно пов’яза
ні з життям молоді, ком
сомольські організації 
повинні прагнути актив-

відбувається становлен-с > но використовувати ком
_       ,_________ ____ ; _______ ^  . _ .  .  „  , г а  т т у - м т іг т и о т а т і с і  т т и ?ня особи, повною мірою 
враховувала специфіку 
різних категорій молоді. 
На першому плані, при
родно, повинно бути 
ідейно-політичне, класове 
загартування юнацтва, 
бо в цьому основа міц
них комуністичних пере
конань і активної жит
тєвої позиції кожної лю
дини. Розв’язанню цього 
завдання повинні бути 
підпорядковані оволодін
ня основами наук у шко
лі, навчання у вищих, се
редніх спеціальних і 

професійно-технічних нав
чальних .закладах, широ
ка мережа політичної та 
економічної освіти, різні 

форми політичної агітації, 
діяльність засобів масо
вої інформації і пропа
ганди, тобто все, що ак
тивно впливає на фор
мування і світогляду, і 
морального обличчя мо
лоді».

Нині багато говориться 
про підвищення політич
ної культури молоді. Ад
же не секрет, що деякі 
юнаки та дівчата ще не
достатньо знають перева
ги нашого радянського 
способу життя перед за
хідним, інколи виявляють 
політичну наївність і нез
рілість. Тому політичне 
навчання повинне носити 
гостру контрпропагандис- 
тську спрямованість і 
класовий характер в 
оцінці дійсності.

Важливо до участі в 
заняттях залучати вете
ранів партії і комсомо
лу, Великої .Вітчизняної 
війни. Важливо при цьо
му домагатися, щоб мо
лодь гостро відчувала 
свою причетність до 
славних традицій Кому
ністичної партії і радян
ського народу, критичні
ше ставилася до своєї 
життєвої позиції, могла 
принципово сприймати й

сомольське політнавчання 
у пропаганді соціалістич
ного способу життя.

Оді ією з найбільш сут
тєвих змін, що відбулися 
в роботі з кадрами ком- 
іомольських пропагандис- 
ів після червневого (1983 
р.) Пленуму ЦК КПРС, 
є ставлення до добору 
пропагандистів, які впер
ше починають виконува
ти це відповідальне до
ручення. Наставникам 
які сприяють ідейному 
загартуванню молоді, 
необхідно всіляко сприя
ти. Чималу роль тут ві
діграють бібліотеки. Ін
формаційне бібліографіч
не обслуговування про
пагандистів- і слухачів 
стає дедалі ефектиівнм 
шим. Державна республі
канська бібліотека спіль
но з ЦК ЛКСМУ видає 
бюлетень «Нова літера
тура на допомогу пропа
гандистам і слухачам», 
серію інформаційних 
списків. Завжди до пос
луг наша інститутська 
бібліотека.

Важливим завданням є 
прищеплення навичок 
самоосвіти, вироблення 
методики самостійної ро
боти з політичною кни
гою. Співбесіди за закон
спектованими творами 
класиків марксизму-ле- 
кінізму, документами 
партії і уряду дають 
змогу поглибити матері
ал, краще його засвоїти. 
Систематичне чйтання 
журналів, газет пробуд
жує інтерес до політич
них подій, дає змогу під
вищувати свій (ідейне^ 
політичний рівень, зрос
тати активним бійцем за 
справу побудови комуніз
му в нашій країні.

Е- ДЕМБІЦЬКИЙ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
інституту.

Актуальні
видання
Чимало актуальних 

книг громадсько-політич
ної тематики випускають 
видавництва нашої краї
ни. Повісті, оповідання, 
статті, нариси, репорта
жі, що входять до цих 
видань, висвітлюють жит
тя народів планети, відоб
ражають запеклість су
часної ідеологічної бо
ротьбі між соціалізмом і 
імперіалізмом.

Увагу читачів вже при
вернув твір В. Коротича 
«Обличчя ненависті: ро
ман в листах». У гострій 
публіцистичній формі ав
тор висвітлює різні боки 
американської дійсності: 
зовнішню політику Ва
шингтона, зміст і спрямо
ваність капіталістичної 
преси, побут американців. 
Вийшла у світ книга Т. 
Гайдара «Під афганським 
небом». В ній відомий 
письменник і журналіст 
розповідає про країну, 
яка відстоює незалеж
ність в боротьбі з силами 
контрреволюції, підбу
рюваної імперіалістами 
США.

Другим, доповненим 
виданням вийшла збірка 
нарисів видного вченого 
І. Геєвського «Мафія, 
ЦРУ, Уотергейт». Це роз
повідь про складні, гли 
боко приховані зв’язки 
МІЛК злочинним світом, 
поліцією і ФБР. Автор 
показує, як корупція і 
злочинність все ширше 
проникають навіть у ви
щі урядові сфери Ва
шингтона.

З’явилась на книжко
вих полицях і книга 
«Вовчим слідом». В ній 
автор, спеціальний корес
пондент «Литературной 
газетьі» Іона Андронов 
розповідає про діяльність 
Центрального розвіду
вального управління США 
в різних країнах Євро
пи, розвінчує криваві дії 
міжнародного тероризму, 
натхненником якого є 
ЦРУ.

М. АФАНАСЬЄВА,
завідуюча бібліоте
кою.

!

У циїх юнаків за плечима поки що 
десятирічка. А по переду 5 іраків нав
чаєш в інституті Віктор Туманіє і 
Віктор Пастушенко — перцюкурісіни- 
к,и факультету автоматики і обчислю
вальної техінііки. Навчалися тезки в 
одній школі, в одному класі. Тепер

за прикладом своїх батьків — інже
нерів вирішили - посвятити своє життя 
проблем ам автоматики, телемеханіки 
і кібернетики- 3 перших днів навчан
ня у вузі юнаки приділяють багато 
уваги самоосвіті.

Фото О. Володимирова.

Трибуна для всіх
КОМУНІСТИЧНА паїр- 

т-ія і Радянський 
уряд ставлять перед ви
щою школою все вимог
ливіші завдання у справі 
п ідготовки в июокок в аді- 
ф кованих спеціалістів. З 
цією метою здійснено* 
перегляд і впорядкуван
ня типових іучбових пла
нів і проіраїм на основі 
досягнень сучасної техні
ки, науки і культури. .

‘водиться використ аніню
електронно - обчислюваль
ної техніки. Завдання 
ставиться так, щоб нав
чити кожного студента 
вміло користуватися 
ЕОМ при виконанні роз
рахункових і графічних 
робіт, автоматизації тех
нологічних процесів, 
конструюванні і про
ектуванні.

З введеннями в учібо-

Стаївиться за мету поси
лення формування у 
майбутніх інженерів су
часного економічного 
мислення, принципів ор
ганізаторської роботи а 
ініціативи.

Виконання цих всіх 
завдань залежатиме віід 
якісного складу виклада
чів, рівня методики вик
лад аінівя, модернізації і 
оснащення учбовіо-лабо-

З ПЕРЕХОДОМ 
Н А В Ч А Л Ь Н І

НА НОВІ 
П Л А Н И

Іі

АКТИВНО ВПРОВАДЖУВАТИ ДІЛОВІ І РО
ЛЬОВІ ІГРИ, КОНКРЕТНІ ВИРОБНИЧІ СИТУА
ЦІЇ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ВМІЛО КОРИСТУВА- II 
ТИСЯ ЕОМ З

З нинішнього навчаль
ного року студенти пер
шого і другого курсів 
цристулили до занять за, 
новими учбовими плаїнаь 
ми. Ці плани дають біль
шу ‘МОЖЛИВІСТЬ для вдос-
к опал енінія н авч аїльного
процесу »у вищій школі. 
Перехід на нові учбові 
плани вимагає розгорну
тої наївч ально^мегодичн оії 
бази викладання, адже 
обсяг спеціальних дис
циплін значно збільшив
ся. Збільшилась і кіль
кість годин учбових за
нять.

Учбові заняття збіль
шено ■, зокрема, по спе- 
спеці'альноісті 0705, а по 
спеціальності 1202 впер
ше введено заняття з 
курсового проектіуваіннія.

Життя ставить перед 
сучасними інженерами 
все нові, більш склад
ніш  ̂ завдання і технічні, 
і організаційні. Вирішу
вати їх наш.; випускники 
зможуть не лише завдяки 
всебічному оволодінню 
дисциплін по спеціальнос
ті, а й загальних фунда
ментальних знаньV В за
гальному процесі навчан
ня за новими учбовими 
планами студенти повин
ні оволодіти методами 
використання фундамен
тальних знань в ході вив
чення спеціальних дис
циплін.

З метою творчого ОВО1-  
лодіння знаннями необ
хідне поглиблення їінітен,- 
е иф ікації н авч а л ьного
процесу ініа, основі .вико
ристання передових ме
тодів і технічних засобів 
навчання. Мова йде дро
те, щоб в навчальний 
процес більш активно 
впровадж увались діл ов і 
і рольові .ігри, конкретні 
виробничі ситуації, тех
нічні засоби, такі, як 
кіно ,і телебачення.

В нових учбових пла
нах особлива роль від-

вии процес нових нав
чальних планів з’явля
ється більш широка 
можливість для організа
ції самостійної роботи 
студентів з усіх дисцип
лін.

Освоєння нових нав
чальних планів дасть 
можливість значно зміц
нити зв’язок навчання 
з виробництвом. По-пер
ше, новий зміст навчаль
ного процесу враховує 
потребу і умови конкрет
них підприємств*, тісніше 
п о єднуєтьс я тем а тик а
дипломних проектів з пи
таннями народного гос
подарства; по-друге, під 
час виробничої практики 
•студенти повинні вико
нувати завдання з еле
ментами наукового і ви
робничого- напрямку. Під
сумком виробничої .прак
тики повинно стати їх 
реальне застосування, а 
також використання дос
віду виробничої практи
ки в майбутній роботі 
■молодого спеціал юта.

З переходом на нові 
навчальні плани гостро 
стає необхідність перавоі- 
ду студентів на баїзові 
п |дпр и емстів а,, поч иінаюч и 
з третього курсу, де во<- 
ки повинні виконувати і 
лабораторні практику ми, 
і курсові, і дипломні, 
проекти під керівництвом 
досвідчених інженерів. З 
цією метою створюються 
філіали кафедр нашого 
інституту безіпосередньо 
на виробництві.

Нові навчальні плани 
передбачають чітку між
дисциплінарну іитегр а- ~ 
цію учбового процесу, 
вилучаючи повторне вив
чення матеріалу, посилен
ня ідейно-теоретичного і 
(методичного рівня вик
ладання всіх дисциплін. 
Великого значення на
дається також науково- 
дослідній роботі студен
тів!, її зв’язку з навчаль
но-виховним процесом.

раторної бази, підвищен
ня вимогливості ,і зміц
нення дисципліни) в орга
нізації всього навчально
го процесу-

Успішно почали робо
ту за новими інавчальниь 
ми планами профілюючі 
к афедр и м ашинобуд ївно- 
го та енергетичного фак 
культетів. Окремі ж ка
федри інституту протя
гам минулого навчально
го року жодного разу не 
розглядали питань робо
ти за ноівиїми учбовими 
планами.

Не в повну силу прис
тупили до цієї роботі і 
деякі факультети. А ра
діотехнічний навіть що- 
річне планування нав
чального процесу затри
мав аж на два місяці 
В розклад учбоївих за
нять осіннього семестр а 
нин іш нього наївч а л ьн ого 
року керівники факуль
тету намагались включии 
ти учбові дисципліни, не 
розглянуті і не затверд- 
жені методичною радою 
і вченою радою інститу
ту. Такий підхід до ор
ганізації навчального 
процесу за новими уч
бовими планами не мо
же сприяти підвищенню 
якості викладання, ус
пішності студентів, зміц
ненню дисципліни, а 
вреш т і-р ешт П І ДГ ОТОВЦІі
висококвал іфікоїв аних спе
ці а ліспів.

Тільки чіткі органііза>- 
ційіні заходи, сучасна 
творча робота по орга
нізації навчального про
цесу за новими учбовими 
планами, що охоплюють 
всі назрілі проблеми, 
дасть можливість вирі
шувати завдання вищої 
школи по підготовці для 
н ародного господарств а 
в исококвал іфікав аіних іін>- 
женеріїв-

Г ЗАВАЛЬНЮК, 
співробітник навчаль
ного відділу інститу
ту.
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ми —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

І КРАЩЕ
вчитися,

І МІЦНІШЕ 
ДРУЖИТИ
У нашому інституті 

здобувають вищу освіту 
юнаки і дівчата з п’ятде- 
сятидвох країн Азії, Аф
рики і Латинської Амери
ки. Юність планети бо
реться .за їуіир в усьому 
світі, за свободу і на
ціональну незалежність. 
Сьогодні друкуємо звер
нення членів кубинсько
го земляцтва до всіх 
іноземних студентів, що 
навчаються у вищих та 
середніх спеціальних уч
бових закладах Вінниці.

За время учебьі в 
ВіЕЦННИЦКОМ пцлитехни- 
ческом институте МЬІ 
сроднились с .нашими 
проподавателями, со все- 
ми, кто помогает нам ов- 
ладевать щрочньїми
знаннями, стать вьісоко- 
образованньїми и квали- 
фицированньїми специа- 
листами, чтобьі трудить
ся в будущем на благо 
своей Родиньї и народа.

Мьі знаєм, что для дос- 
тижения намеченной це- 
ли нужно бьіть строго 
дисциплини р о в а н н ь ї м ,  
упорно работать, стара- 
тельно учиться.

Новий уч'ебньїй год 
требует от каждого из нас 
особого старання. Летом 
1985-го в Москве будет 
проходить Всемирннй 
фестиваль молодежи и 
студентов. В связи с 
©ТИМ (КубИНСІКЬе земйя- 
чество имени Че Геварьі 
обращается к студентам 
всех других землячеств 
и союзов со следующим 
призьівом:
— добиться стопроцент- 
ноЦ посещаемости заня- 
тий и успеваемости;
— сдать на хорошо и 
отлично обе зкзамена- 
ционньїе сессии;
— принять ©КТИВ/НОе
участив в подготовке и 
проведений совместньїх 
мероприятий как в ин
ституте, так и в обще- 
городских: вечерах ин-
тернациональной дружби, 
встречах за круглим сто
лом с участниками прош- 
лнх фестивалей молоде
жи и студентов, в кон
курсе политической пес- 
ни, посвященном пред- 
стоящему международно- 
му фестивалю молодежи 
и студентов, вечеров от- 
диха и т. д.

Дорогие друзья! Ми 
призиваєм вас в новом 
учебном году тееней 
сплотить свои ряди. Хо
рошая учеба, високая по- 
литическая подготовка 
будут нашим вкладом в 
дело мира и солидарнос- 
ти, достойной встречи 
XII всемирного фестива- 
ля молодежи и студен
тов.

Кубинское землячес-
тво имени Че Геварьі.

НЕОБХІДНІСТЬ еко
номії пального і захис
ту навколишнього сере
довища знову приверну
ла увагу до електромо
білів. Зусилля конструк
торів спрямовані в ос
новному на збільшення 
єнергомісткості батарей, 
полегшення ходової час
тини й кузова, нарешті, 
на таку організацію ек
сплуатації, при якій їх
ні вади будуть найменш 
відчутні, а переваги — 
найпомітніші.

У нашій країні елек•

томобільного транспорту 
РРФСР, Килінінградсь- 
ким інститутом електро
транспорту в співдруж
ності з Ризьким електро
машинобудівним заво
дом, Волзьким автозаво
дом.

У Москві електромобілі 
обслуговують шкільні й 
вокзальні буфети, працю
ють як маршрутні таксі. 
У Тольятті електромобі
лі ВАЗ здійснюють пош
тові й торговельні пере
везення. Електромобілі 
РАФ і Єр АЗ об с лугову-

зов полегшений з ура
хуванням використання 
електромобіля тільки на 
хороших дорогах і в літ
ній час. Електромобілі 
ВАЗ — це легкий фургон 
на базі серійного лег
кового автомобіля-уні•
еерсала ВАЗ-2102 і міст
кий 0,5-тонний фургон. 
Він має нікель-цинкові 
акумулятори, приблизно 
вдвоє енергомісткіші, 
ніж свинцево-кислотні. 
Вони забезпечують за
пас ходу 100—120 кіло
метрів і швидкість до

позаміських машин засто
сування електротяги і 
незручне, І необов*язкове, 
для багатьох же міських 
навпаки — вельми бажа
не.

Отже, перший висно
вок: електромобіль —
міська машина. Другий: 
експлуатацію електромо
білів треба орієнтувати 
на заміну контейнерів з 
батареями, а не на їх 
підзарядку без зняття з 
машини. Річ у тому, що 
зарядка акумуляторів

МАЙБУТНЄ-ЗА ЕЛЕКТРОМОБІЛЕМ?
тромобілями займається 
ряд інститутів і заводів 
авто- та електротехніч
ної промисловості. Улья
новський автозавод ви
пускає електричну мо
дель УАЗ-451 МИ (ван- 
тожо-підйомність 0,5 тон
ни), Ризький — 8-місний 
електробус РАФ-2210. 
Єреванський завод — 
електромобіль єр-АЗ- 
8734 (0,9 тонни). Крім 
того, досить великі пар
тії електромобілів випу
щено Міністерством ав-.

вали Олімпіаду-80.
Наведу деякі особли

вості наших електромобі
лів. Переважна більшість 
машин УАЗ-451 облад
нана двигунами змінно
го струму і бортовим за
рядним пристроєм, що 
працює від трифазних 
розеток міського елек
тропостачання. Завдяки 
цьому можна збільшити 
добовий пробіг, не пере
вищуючи маси батареї. 
У конструкції калінін- 
градського інституту ку-

100 кілометрів на годину. 
Однак усе ще висока
вартість і недостатня
тривкість нікель-цинкових 
акумуляторів обмежують 
можливості їх. широкого 
застосування.

Якими передбачаються 
електромобілі майбутньо
го? Не доводиться роз
раховувати на заміну ни
ми (принаймні швидку) 
всіх автомобілів. Для 
цього немає необхідних 
джерел струму, та й не
ма такої потреби. Для

— процес токсичнии, і 
його, особливо із зрос
танням електромобільно
го парку, необхідно ізо
лювати. Отже, конструк
ція машин і оснащення 
заправочних станцій ма
ють бути розраховані на 
механізовану швидку за
міну контейнерів, достав
ку їх на станції і повер
нення в центри зарядки.

Ю. ДОЛМАТОВСЬКИЙ, 
кандидат технічних наук. 
(АПН).

о
Татко вчиться в інституті ■— 
п'ятий курс, енергофак. 
Син приїхав подивиться, 
Чи то справді так.
Мама Свєта дає соску, 
Святослав не хоче ам.
Де ж той татко там

бариться9
Не йде він, то піду сам. 

Фото О. Володимирова,

о

ЗЯВОД
ШУКАЄ

ТЯМИТИ
Провідні інженери Він

ницького БО «Термінал» 
здійснили мрію свого 
дитинства: створили клуб 
авіамоделістів та елек- 

троніків.інженери-конструктори, 
майстри спорту Леонід 
А1М1Ч, Володимир Кіров. 
Семен Верх ведуть У НЬО' 
му заняття в секціях.

Дітям робітників заво
ду, а також підліткам 
мікрорайону, яких вже 
зібралось понад сто п'ят
десят, відкриваються две
рі на заняття не лише з 
усіх десяти класів авіа
моделей, а Ц радіоелек
троніки. Втім, ця спе 
ціанізація цікава ще й 
тим, що учнівська молодь 
все більше захоплюється 
радіокерованими моде
лями.

Клубна радіоелектроні
ка в свою чергу розвива
тиметься у промисловому 
напрямку. Підлітки дово: 
дитимуть деякі заводські 
вироби, на дослідних 
зразках впроваджувати 
муть заводські рацпропо
зиції.

Саме робота над кон
кретними, важливими для 
виробництва завданнями 
на думку організаторів 
клубу, стимулюватиме 
творчий пошук школярів

Цікаво й інше — під
літки під керівництвом 
інженерів можуть виго 
товляти будь-які елек 
тронні пристрої за своїм 
уподобанням.

Робота клубу тривати
ме і у вечірні години, 
Це дасть можливість ді 
тям і їхнім батькам 
більш раціонально вико 
ристовувати технічні за 
соби і матеріали, верста
ти, якими завод забезпе
чив клуб і для поповнен
ня яких обком профспіл
ки працівників маши
нобудування та приладо
будування виділив 50 ти-, 
сяч карбованців. Юним 
технікам виділено при
міщення.

Завод шукає -таланти, 
готує робітничі кадри... 
Це чітка, конкретна від
повідь робітничого ко
лективу на завдання дня, 
які випливають з рефор
ми радянської школи.

О. ЛОНШАКОВ,
інженер - конструктор
ВО «Термінал».

ЗВІДСИ ПОЧИНАВСЯ 
ШЛЯХ У НЕБО

За 20 кілометрів від Він
ниці розкинулося мальовни
ча селище ВбР,ОІНОВ,ийя.

У селищі й досі стоїть 
красивий будиеок з колона
ми, у якому деякий час жиїв 
і працював винахідник пер
шого літака Олександр Фе
дорович Можайськиїй. В ре
зультаті численних розра
хунків і дослідів йому вда
лося знайти закономірність 
між іваїгою, швидкістю і ве
личиною площини літального 
апарата, що нагадував чо
вен з великими крилами. За 
свідченням сучасників', на 
«крилатому човні» Можайсь- 
кий літав над полями. Це 
був перший крок винахід
ника да створення літака- 

Недавно на узліссі біля 
села Потушаї, де проводили
ся випробування, встановле
но пам'ятний знак: на гра
нітній стелі викарбовано 
портрет О. Ф. Можаїйського.

В Е Л О С И П Е Д О М ... 
НАВКОЛО ЗЕМ ЛІ
Статист Гайсинської 

райлікарні С. Г. Кривен- 
ков перестав рахувати 
подолані з допомогою ве
лосипеда кілометри тоді, 
коли їх сума набагато 
перевищила потрійну 
довжину земного еквато
ра і склала 150 тисяч кі
лометрів. Велосипедним 
спортом Степан Григоро
вич зайнявся тоді, коли 
тяжка недуга — гострий 
радикуліт — достроково 
списала його в запас, він 
був комісований в 40- 
річному віці з армії. Пос
тупово збільшуючи на\) 
вантаження, гайсинчанин 
приступив до загарту
вання організму, став од
ним з перших «моржів» 
райцентру.

А потім пішли відпуст
ки... в дорозі. На вело
сипеді Кривенков спо
чатку з'їздив за чотири 
з половиною дні в Москву 

назад, потім — в Ле
нінград. далі — по ле
нінських місцях на Вол
зі, на батьківщину Гага- 
ріна, у Волгоград, на 
Кавказ і в Карпати...

В свої неповні 63 ро
ки ентузіаст почуває себе 
відмінно. Більше того■, 
він задумав найгран- 
діознішу поїздку за мар
шрутом Гайсин—Влади
восток—Гайсин. Поки що 
все в стадії підготовки.

«Новини Поділля».

За роботи в галузі
природничих і технічних 
наук Президія АН УРСР 
щороку (в лютому) при
суджує вісім медалей з 
Преміями для студентів 
вищих навчальних закла
дів : за роботи в галузі 
гуманітарних наук —
три медалі з преміями 
для молодик 'учених і три 
медалі з преміями для 
студентів- Медалі з пре
міями (по 150 крб. кож
на.) присуджуються окре
мим авторам аібо колек
тиву авторів заі кращі 
наукові, роботи, а також 
за серії наукових робіт 
з єдиної тематики, за 
винаходи. Колектив, ви
сунутий на присудження 
медалей з преміями, по
винен скла датися не 
більше як з трьох чоло
вік. Особам, удостоєним 
медалей з преміями, на 
річних загальних зборах 
Академії наук УРСР 
вручаються м едал і)і 
дипломи встановленого

ЧЕКАЮТЬ НА ВАС
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на здобуття медалей з преміями для студентів вищих навчальних закладів 
молодих учених за кращі наукові роботи в галузі природничих,технічних і 
гуманітарних наук.
зразка,.

В конкурсі можуть 
брити участь наукові 
співробіфникиі, ївикладач і, 
ст ажіерин доїс лідіНиіки, ас- 
п ір аінти ін аукоїво,'-дослід
ник установ, вищих нав
чальних закладів віком 
до 33 років, студенти ву
зів Української РСР.

Право висувати каїн-, 
дидатіїв на здобуття ме
далей д  преміями на
дає ть ся: ученим р а дам 
наукових установ і ви
щих навчальних закладів, 
ЦК ЛКСМУ, Укріпрофра- 
ді, колегіям (президіям) 
міністерств ,іі відомств 
УРС Р , Республік анськ ій 
раді по наукоїво^дослідній 
роботі студентів вузів

УРСР технічним радам 
промисловик підпр иєм - 
ста, конструкторським 
бюро, радам наукових і 
науково-технічних тав а -
р'ИСТВ., •

Роботи, виконані моло
дими вченими, прийма
ються Академією наук 
УРСР н|а конкурс за 
поданням /відповідних мі
ністерств, відомств, ор
ганізацій і рад-

Роботи, виконані сту  ̂
дентами вищих навчаль
них зик ладів республіки), 
приймаються Академією 
наук УРСР на конкурс 
за поданням *Республікан- 
ської ради по науково- 
дослідній роботі студен-- 
тів вузі® УРСР після зат

вердження Міінвузом 
УРСР і ЦК ЛКСМУ. їх 
добір проводить Респуб- 

'•лікаїнська рада з числа 
робіт, що надійшли на 
республік ансіьки й конкурс 
с туден тс ьких нау к овик
робіт.

Організація, яка вису
нула роботу на присуд
ження медалей із премія
ми молодим ученим і 
студентам, подає пред
ставлення на них не піз
ніше як 15 грудня 1984 
року Президії АН УРСР 
(252601, Київ,, МСП, Вои 
лодимирська, 54) з наь 
писом «На здобуття ме
далей АН УРСР з пре
міями для молодих уче
них (студентів)».

с п о рт - СПОРТ СПОРТ

ЗМАГАЮТЬСЯ МАЙБУТНІ ЧЕМПІОНИ
У розпалі зіміагаїніня за 

програмою республікансь
ких юнацьких спортивних 
ігор, У багатьох видах вис
тупають наші /молоді зем
ляки. Так, нещодавно у Тер
нополі завершили боротьбу 
веслувальними на байдар
ках і каное. Справжньою 
героїнею змагань стала бай- 
дарочниця Наталя Никиїт-

метрив, потіїм значно випере
дила усіх суперниць ,на 
трикілометровій дистанції і, 
нарешті, стала чемпіонкою 
в естафеті.

Відзначились і юнаки.
Байдаркачдвійка в складі 
Олега Ногаєвськоіго та В°~ провели трекові 
лодиімира іКарачиїнецьїкого Наші земляки

каноїстів. В гонці на п’ять 
кілометрів подолянин за: 
воював золоту медаль, а на 
дистанції тисячу метрів здо* 
буїв «срібло».

Потім на старт вийшли 
велосипедисти, які у Києві 

змагання, 
заївюю вади

сандра Чернігова, Ігоря 
Отрутинсько!го_ Романа Ше- 
мети і Юрія Тимошека за
воювала, срібні нагороди.

Добре склали спортивний 
екзамен, і наші дівчата Світ
лана Басиста, Ніна Даірно- 
бит, Світлана Доронїіна, 
які в різних видах програ
ми увійшли до н а йсил Ніц
ці ої п’ятірки.

виявилась найшвидшою на більше десяти нагород, 
дистанції 5000 .метрів). А Особливо успішною вияви- 

чук. Вінничанка спочатку Віктор Доброгворський став лась для вінничан командна) 
перемогла в гонці на 500 одним з найсильшшиїх серед гонка. Збірна в складі Олек-

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



Високе покликання

Ж

Стартував новий нав
чальний рік в мережі по
літичної і економічної 
освіти. В останню су
боту вересня відбувся 
День пропагандиста, про
звучали теплі слова на 
Іа,дре0у .ідієйних настав
ників, організаторів і ви
хователів, найкращим з 
них цр учили почесні гра
моти та інші нагороди. 
Шана і увага до наших 
ідейних бійців йде від 
ленінської оцінки висо
кого покликання пропа
гандистів, ВІД ленінських 
принципів партійної про
паганди, від того, про 
що вичерпно сказав то
вариш К. У. Черненко!: 
«Будувати новий світ — 
це означає безустанно 
дбати .про формування 
людини нового світу, про 
її ідейно-моральне зрос
тання».

Новий навчальний рік

в мережі політичної і 
економічної освіти роз
почався. Рік особливий, 
надзвичайний, позначе
ний подіями всесвітньо- 
історичного значення — 
підготовкою до 'XXVII 
з’їзду КПРС, святкуван
ня 40-річчя Великої Пе
ремоги.

Саме до пропагандис
тів звернуто заклик, що 
прозвучав з трибуни 
червневого (1983 р.) Пле
нуму ЦК КПРС — по
кінчити з формалізмом у 
навчанні, добиватися, 
щоб кожен слухач глиб
ше розумів політику пар
тії в умовнх сьогодніш
нього дня, умів засто
совувати на практиці 
одержані знання, ясніше 
уявляв собі і виконував 
на ділі свій обов’язок.

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря 
парткому.

ТРУДЯЩІ РЕСПУБЛІКИ ГОТУЮТЬСЯ УРО
ЧИСТО ВІДЗНАЧИТИ ВЕЛИКЕ І РАДІСНЕ 
СВЯТО 40-РІЧЧЯ ВИЗВОЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ 
УКРАЇНИ ВІД НІМЕЦЬКО-ФАШИСТСЬКИХ 
ЗАГАРБНИКІВ.

НАСТУПАЄ 7 ЖОВТНЯ -  ДЕНЬ КОНСТИ
ТУЦІЇ СРСР, ВСЕНАРОДНЕ СВЯТО РАДЯН
СЬКОГО НАРОДУ.

ПАРТІЯ НАДИХАЛА, | 
ПАРТ І Я ВЕЛА І

Трудящі республіки, воїни армії і флоту, весь ра
дянський народ готуються урочисто відзначити як 
величе і радісне свято 40-річчя визволення Радян
ської України від німецько-фашистських загарбників. 
Цей славний ювілей відзначається напередодні 40- 
річчя Перемоги радянського народу у Великій Віт
чизняній війні. і

В постанові Центрального Комітету КПРС «Про 40- 
річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчиз
няній війні 1941— 1945 років» дано глибокий науковий, 
марксистсько-ленінський аналіз безсмертного ратного 
і трудового подвигу радянських людей, відмічено 
його /невмируще всеовітньо-історинініе значення. 
«Натхненником і організатором перемоги радянсь
кого народу. — підкреслюється в постанові, — є ле
нінська Комуністична партія. Своєю багатогранною 
діяльністю вона забезпечила міцну єдність політич
ного, державного і військового керівництва, армії 
і народу, фронту і тилу. На ї ї  заклик уся країна 
піднялась на смертний бій з фашизмом. Комуніс
тична партія була справді воюючою партією».

У смертельній сутичці з сильним і підступним во
рогом радянський народ і його Збройні Сили під 
керівництвом! ^Комуністичної партії не тільки 
відстояли свободу і незалежність соціалістичної 
Батьківщини, захистили справу Жовтня, а й внесли 
вирішальний вклад у перемогу над фашистською 
Німеччиною та ї ї  союзниками, у визволення народів 
Європи від фашистського рабства, у врятування 
світової цивілізації, з честю виконали свій патріо
тичний та інтернаціональний обов'язок.

Важливим етапом на шляху до перемоги було 
повне визволення Української РСР від фашистських 
поневолювачів, яке завершилось у жовтні 1944 ро
ку. Цю знаменну подію трудящі республіки зустрі
чають в обстановці високої політичної і трудової 
активності. Вони сповнені рішимості виконати всі 
плани, намічені XXV I з'їздом партії, наступними 
Пленумами ЦК КПРС, вказівки Генерального сек
ретаря ЦК КПРС, Голови Президії Верховної Ради 
СРСР товариша К. У. Черненка.

Під керівництвом Комуністичної партії радяїнсь- 
к/ий народ самовідданою працею вдоокіонаЛ|оє

розвинуте соціалістичне суспільство, примножує ба
гатство країни, зміцнює її  економічну та оборонну 
могутність. У цьому він вбачає свій обов'язок перед 
світлою пам'яттю тих, хто в роки Великої Вітчиз
няної війни віддав своє життя на полях битв за 
свободу і незалежність соціалістичної Батьківщини, 
за мир і щастя людей нинішнього і прийдешнього 
поколінь.

Викувана Комуністичною партією дружба народів 
СРСР стала невичерпним джерелом масового ге
роїзму воїнів Червоної Арм ії — синів і дочок усіх 
народів наішої багатонаціональної держави. «Ми 
вічно будемо шанувати пам'ять синів і дочок усіх 
народів нашої багатонаціональної Вітчизни, — від
значив член Політбюро ЦК КПРС, перший секретар 
ЦК Компартії України В. В. Щербицький. — які від
дали життя в боротьбі за ї ї  щастя і незалежність, 
визволили від фашистської навали дорогу і близьку 
серцю всіх народів нашої країни Радянську 
Україну».

Битва за Україну була великим подвигом усіх на
родів нашої Батьківщини. В єдиному строю воювали 
представники всіх національностей Радянського 
Союзу.

Величезне значення має досвід ідеологічної, ма
сово-політичної роботи Комуністичної партії напе
редодні війни в роки суворих випробувань, Є Д Н ІС ТЬ  
партії і народу, дружба і братерство народів СРСР 
у роки Великої Вітчизняної війни, діяльність пар
тії по зміцненню бойової і трудової співдружнос
ті всіх націй і народностей. керівної ролі партії 
в розгортанні всенародної боротьби на території, 
тимчасово окупованій фашистськими загарбниками. 
Дуже актуальним є завдання — викривати брехливі 
і нсинуації, аінтирадяїнські вигадки імперіал істинно і 
пропаганди, що стосуються минулої війни, злочинну 
діяльність українських буржуазних націоналістів на 
службі у фашистських окупантів.

Наше завдання — сприяти дальшому патріотич
ному та інтернаціональному вихованню студентсь
кої молоді на ратних і трудових подвигах радянсь
кого народу і його Збройних Сил.

Б. ВАЛЬЧУК, 
завідуючий кафедрою історії КПРС.
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Г о л о в н а  в у л и ц я  н а ш о г о  м і с т а
Відбивши натиск во

рога біля гідроелектроста
нції, що коло мосту через 
Буг, радянські воїни, вто
млені переправою, група
ми пробивалися до цент
ру міста, звільняючи від 

фашистів Вінницю. ІВ ар
хівах* зберігаються фото
графії тих пам’ятних днів 
весни 1944 року, коли на
ші війська проходили 
бруківкою центральної ву“ 
лиці обласного центру.

І ось фото нинішніх 
днів, з того самого місця 
зйомки зроблене, з тієї ж 

а  вулиці Леніна, по якій 
а  проходили колись радя
чі нські воїни-визволителі. 
а  На очах оновлюється го- 
Я ловна вулиця, стає при- 
3 вабливою, невпізнанною.
З Фото О. Володимирова.
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1 1  ОМУНГОТИЧНА пар- 
■ * тія завжди приді
ляла і приділяє велику 
увагу вихованню трудя
щих у дусд радянського 
патріотизму і пролетар
ського Інтернаціонал із- 
му, утвердженню в сві
домості мас, особливо 
молоді, гордості .за кра
їну Рад. Виховання під
ростаючого покоління, 
формування у юнаків 
та дівчат марксистсько- 
ленінського світогляду, 
високих ідейно - мора
льних якостей вона 
вважає одним з найваж
ливіших обов’язків.

Саме турботою про 
майбутнє молоді, про її 
роль в житті нашого 
суспільства пройнята 
постанова Центрального

наліетські. переконання 
юнаків і дівчат. І в цій 
винятково важливій 
справі велика роль на
лежить комсомолу, До
бровільному товариству 
сприяння армії, авіації і 
флоту, іншим громадсь
ким організаціям.

Питанням військово- 
патріотичного виховання 
молоді у нас, в інститу
ті, приділяється івелика 
увага. Форми спільної 
роботи комітету комсо
молу, оборонного Това
риства, секції військо
во-патріотичного вихо
вання досить різноманіт
ні. Наші студенти бе
руть участь у Всесоюз
ному поході молоді міс
цями революційної, бо
йової і трудової слави

ЩОБ М ІЦНІЛИ РЯДИ
Комітету КПРС «Про 
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ком
сомолом і підвищення 
його ролі в комун істин
ному вихованні молоді». 
В цьому важливому до
кументі, у доповідях і 
виступах товариша
К. У. Черненка ,на черв
невому. (1983 р.), лют
невому і квітневому 
(1984 р.) Пленумах ЦК 
КПРС, на Всеармійській 
нараді секретарів ком
сомольських організацій 
набули дальшого роз
витку настанови XXVI 
з’їзду партії, викладено 
конкретну програму фор
мування молодого по
коління суспільства роз
винутого соціалізму.

Завданням партійних 
організацій по удоско
наленню роботи комсо
молу було присвячено 
Пленум ЦК Компартії 
України, на якому з 
доповіддю виступив член 
Політбюро ЦК КПРС, 
перший секретар ЦК 
^Компартії 4України то
вариш В. В. Щербиць
кий. На Пленумі деталь
но аналізувалися питан
ня виховання нашої 
молоді, зокрема, відзна
чалося, що на першому 
плані повинно бути ідей
но-політичне, класове за
гартування юнацтва. В 
цьому основа міцних 
комуністичних переко
нань і активної життє
вої позиції кожної ра
дянської людини.

Тепер, коли до краю 
загострена міжнародна 
обстановка, особливо 
важливо посилити вихо
вання молоді в дусі ібез- 
завітної відданості Ба
тьківщині, постійної го
товності зі зброєю в ру
ках захищати її, від
стоювати великі завою
вання соціалізму, по
глиблювати інтернаціо-

Комуністичної партії і 
радянського народу, 
Всесоюзній пошуковій 
експедиції «Літопис Ве
ликої Вітчизняної»,
присвячених 40-річчю 
визволення Радянської 
України від німецько- 
фашистських загарбни
ків і підготовці до 40- 
річчя перемоги радянсь
кого народу у Великій 
Вітчизняній війні. Ком
сомольська і ідтеаафів- 
ська організації інсти
туту спільно проводять 
легкоатлетичний мемо
ріал імені Героя Радян
ського Союзу Лялі Ра
тушної, ленінські і су
спільно - політичні чи
тання, уроки мужності, 
тематичні вечори, зу
стрічі з ветеранами Ве
ликої Вітчизняної вій
ни тощо. На прикладах 
мужності і героїзму ра
дянських людей в роки 
фашистської навали 
спрямовують роботу по 
ідейному загартуванню 
підростаючого поколін
ня викладачі і співро
бітники інституту, учас
ники і ветерани Великої 
Вітчизняної війни това
риші Говоров, Юдін, 
Булгаков, Бу,горський, 
Дріхиіпов, Макаіреніко, 
Забайрачний, Грунтен- 
ко, Андрощук, Земля- 
ков, Плотніков;, Бєлий, 
Постиікова та багато ін
ших.

Молодь — це наше 
майбутнє. Ми повинні й 
надалі робити все для 
того, щоб вона була гід
на слави старших поко
лінь, які здійснили Ве
лику Жовтневу соціа
лістичну революцію, 
високо піднесли над 
планетою червоний пра
пор' миру.

А ПЕРМІНОВ, 
голова первинної ор
ганізації ДТСААФ.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 5 жовтня 1984 року.

За корисне дозвілля
Чим зайнятися у вихідні і дні? Це питання, либонь, хвилює кожну молоду 

людину. Адже вміло організоване дозвілля сприяє не тільки нашому духовному 
і фізичному розвитку, а й дає можливість краще працювати і вчитися. Ось 
чому організації студентського дозвілля в нашому інституті приділяється особ
лива увага. Воно й не дивно. Молодь завжди прагне побільше дізнатися, поба
чити, зафіксувати в пам'яті, розкрити свої творчі здібності. Д ля цього у нас , 
створені всі можливості. Крім багаточисельних спортивних гуртків і секцій, в 
інституті нараховується 15 клубів за інтересами, в яких беруть участь понад 
п'ять тисяч юнаків та дівчат.

Політичний клуб «Аргумент», клуб 
інтернаціональної дружби імені іХосе 
Марті, дискусійний клуб «У політичної 
карти світу» допомагають сформувати 
у наших вихованців комуністичну пе
реконаність, активну життєву позицію. 
Цікаво проходять вечори відпочинку в 
клубах-кафе «Айвенго», «Зодіак», «Про
метеш, «Калейдоскоп».

ливість молодим з новою силою показа
ти свою гарячу любов до Вітчизни, вис
ловити гордість за батьків, що зверши
ли безприкладний подвиг, проявили свою 
волю до миру.

Клуб, стадіон, клуб-кафе популярні 
серед студентства. З  ,початком нового 
навчального року необхідно потурбува
тися про зовнішний вигляд, привабли-

ВАШ ВІЛЬНИЙ НАС
Культпоходи в театр, музеї, кіно, зус

трічі з митцями... Організовує всю цю 
роботу штаб вихідного дня профкому 
за участю інститутського клубу і бібліо
теки. Тільки \в минулому навчальному 
році культпоходами в муздрамтеатр і 
на концерти було охоплено 6700 студен
тів. Абонементною формою відвідування 
концертів та лекційного обслуговування 
було охоплено близько двох з полови
ною тисяч юнаків /і дівчат.

Профком організовував також поїздки 
в Київ на спектаклі балету на льоду 
та театру опери і балету. В актовому 
залі інституту регулярно проводяться 
зустрічі з діячами літератури і мистец
тва. Торік, наприклад, було організовано 
тридцять чотири таких зустрічей, в т. ч. 
з співаками Клячкіним, Польським, ком
позитором Марутаєвим, музикознавцем 
Переверзєвим, акторами муздрамтеатру 
Клочко, Попругою, Селезньовим, Мат- 
ковським, дикторами центрального те
лебачення Ухтіним, Кириловим та інши
ми культурними діячами.

Студенти нашого інституту мають 
можливість не тільки прилучатися до 
прекрасного, а й самим розкривати свої 
творчі здібності. При інститутському
клубі діють 18 гуртків художньої са
модіяльності, в них беруть участь близь
ко семисот юнаків та дівчат. Вся ро
бота цих колективів спрямована на розк
риття творчих обдарувань кожного, 
формування духовної культури на ос
нові колективної творчості. За минулий 
навчальний рік аматори сцени сто
двадцять разів виступали з концертами 
як у себе, в інституті, так і перед ко
лективами промислових підприємств, в 
колгоспах і радгоспах області. Само
діяльні митці два роки підряд займали 
перші місця в районних і міських фес
тивалях. В 1983 році вокально-інструмен
тальний ансамбль «Студентські мелодії» 
став лауреатом Всесоюзного фестивалю 
патріотичної пісні. Лауреатом фестивалю 
самодіяльної творчості в Москві став і 
наш інтернаціональний ансамбль полі
тичної пісні. Клуб інституту — перемо
жець Всесоюзного огляду-конкурсу на 
кращу постановку культосвітньої ро
боти. Йому вручено диплом Міністер
ства культури СРСР, ВЦРПС та ЦК 
комсомолу.

Наше дозвілля, як відзначалось на 
червневому' (1983 р.) {Пленумі ЦК
КПСС, повинно бути багатим і змістов
ним, допомагати розвитку обдарувань 
людини, знімати психологічне наванта
ження, що несе з собою ритм сучасно
го життя. Розуміючи це, організатори 
дозвілля прагнуть поглиблювати зміст 
всієї культосвітньої роботи, залучати до 
художніх колективів максимальну кі
лькість людей.

Зараз в країні проходить всесоюзний 
огляд художньої самодіяльності. Голов
ний її учасник, звичайно молодь. Звіти 
самодіяльних колективів, естафети тру
дової доблесті і культури, виставки, 
показ любительських фільмів свідчать 
про великий творчий потенціал юних, 
їх потяг до мистецтва всіх видів і жан
рів. Особливо до таких бойових, емо
ційних, як агіттеатр, агітбригада, пат
ріотична пісня, громадянська лірика в 
поезії. Огляд цей присвячується 40- 
річчю Перемоги радянського народу у 
Великій Вітчизняній війні, він дає мож-

Ах, листопад, осінній листопад/!
Над головою золото , кружляє.

До ваших ніг легенько і невлад
'Вигадлива мозаїка лягає.

Фотоетюд О. Володимирова.

вість приміщень. На жаль, в  цьому від
ношенні у нас зроблено ще не все. 
інституті не вистачає кімнат для репе
тицій, а в тих, що є, недостатня венти
ляція, не забезпечується температурний 
режим, слабке освітлення.

В інституті ще не забезпечено в пов
ній мірі системний, комплексний підхід 
до вирішення завдань естетичного ви
ховання студентів, не складено планів 
цієї роботи на весь період їхнього нав
чання. При раді клубу немає постійно 
діючих творчих груп сценаристів, орга
нізаторів вечорів, з цією категорією 
культактиву не проводиться навчання 
Регулярними заняттями в колективах 
художньої самодіяльності охоплено ли
ше 16 процентів студентів. Відсутні сту
дії школярів при основних колективах 
художньої самодіяльності.

Ці та інші недоліки слід негайно усу
нути. Хай вільний час у  студентів не 
марнується, несе їм заряд нових знань, 
бадьорості і духовної енергії.

В. КОВАЛЬЧУК, 
голова  п р о ф к о м у с туден тів .

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ: ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

УЧНІ В РОЛІ 
ВИРОБНИЧНИКІВ

У праці В. І. Леніна 
«Завдання спілок мо
лоді» підкреслюється, 
що «тільки перетворю
ючи докорінно справу 

. навчання, організацію і 
виховання молоді, ми мо
жемо досягти того, щоб 
результатом зусиль мо
лодого покоління було б 
створення суспільства, 
не подібного на старе, 
тобто комуністичного сус
пільства».

Дальший розвиток ле
нінських ідей про єдину, 
трудову, політехнічну 
школу намічено в Поста
нові ЦК КПРС «Основ
ні напрями реформи за
гальноосвітньої і профе
сійної школи». Наш ін
ститут, виходячи з цьо
го, приділяє велику ува
гу новим формам нав
чання. Значне місце у 

, програмі посідають ак
тивні методи навчання. 
При цьому увага зосе
реджується на ділових 
іграх. У співдружності 
з Вінницьким педінсти
тутом вже проведено ді
лову гру «Школяр і- 

практиканти обчислюва
льного центру», в ході 
якої виникали конкрет
ні виробничі ситуації, 
характерні для будь-яко
го великого обчислюваль
ного центру.

Керівники гри видала 
технічні завдання учням 
9 класу 32-ої базової 
школи педінституту. 
Учнї-практиканти були 
організовані їв три бри
гади, кожна- з яких ви
рішувала однакові зав
дання, але різними мето
дами. Всі завдання (по- 
попереднє дослідження 
функцій, вибір модифі
кації алгоритм а у відпо
відності із запропонова
ним бригаді методом, 
розробка блок-схеми,

складання і наладка 
програми на м о в і  
ФОРТРАМ, а також 
оформлення результатів 
і т. п.) видавались бри
гадиром — «начальни
ком відділу» або ж йо
го заступником кожно
му виконавцю. «Началь
ником відділу щоденно 
складався і контролю
вався графік виконання 
робіт у ВІДДОіВІІДНОіСТІ з  
дійсними графіками за
вантаження двох ЕС 
ЕОМ ОЦ. Суперечності, 
які виникали між брига
дами, розв’язувалися ста
ростою класу — . «ди
ректором ОЦ». Необхід
но відмітити, що про
грами відкладались па
ралельно їв пакетному 

режимі із виконанням 
відеотерміналів. Учні 
ознайомилися також з 
деякими курсами авто- 
м аітиіз ов ан-оГЇ н аш а льн ої 
системи програмування 
навчальних Курсів.

Двічі протягом прак
тики скликалася «техніч
на рада обчислювально
го центру». На останній 
«техраді» бригадирами 
були запропоновані оцін
ки членам своїх бригад 
за виконані завдання. 
При цьому в першу чер
гу враховувалася сум
лінність за доручену 
справу. Оцінки після 
попереднього обговорен
ня роботи, що її вико
нував кожен «викона
вець», були затверджені 
«техрадою» і запропоно
вані керівниками прак
тики Гра закінчилася 
складанням підсумків 
звіту.

В. ПОДЗЕ, 
начальник сектора по 
забезпеченню нав
чального процесу 
обчислювального цен
тру ВПІ.

УВАГА:
Студенти, яким я осо

бисто, наприклад, щиро за
здрю, навчаються у групі 
М-368. Розшифровується це 
так: металургійний факуль
тет, третій курс...

Додам, що в цій групі 
/Ьтюпрюцентін а уссіішн ість.
«Четвірки» і «п’ятірки» з 
усіх предметів мають сім
десят '.процентів студентів. 
Але й ті, яких небагато, що 
одержали «трійки» в остан
ньому семестрі, — вони все- 
рівіно одержують стипен
дію, оскільки за них пору
чилась їх студентська гру
па. Група має на це пра
во, бо в цілому вона вико
нала і навіть перевиконала 
свої соціалістичні зобов’я
зання. Називається це ко
лективною - відповідаль
ністю групи за роботу кож-

ДОСВІД
ного студента, і розповсюд
жується ця (відповідальність 
не лише на успішність, але 
й на всі справи.

А. ШАПОШНИКОВ, 
секретар комітету ком
сомолу Челябінського 

політехнічного інституту.
Нещодавно ЦК ВЛКСМ 

схвалив досвід роботи сту
дентських груп не тільки 
Че л я б інеь кого п ол ітехн ічно - 
го інституту, але й Мос
ковського держуніверсите
ту і 'Харківського політех
нічного інституту. До дня 
народження Ленінського 
комсомолу підбиваються 
підсумки Всесоюзного ог
ляду конкурсу /учбових 
груп. Кращі будуть наго
роджені перехідними вимпе
лами ЦК ВЛКСМ, ВЦРПС 
і Мінвузу СРСР.

ВИ ЗАПИТУВАЛИ — 
ВІДПОВІДАЄМО

Гарна хата, гарне се
ло, — це окраса нашого 
Поділля. Приємно бу

вати у населених пунк
тах Вінниччини, де все 
приваблює. Як мовиться, 
у селах веселих і люди 
веселі. Як же прикраша
ється наш подільський 
край? Це питання ціка
вить студентів інженер
но-будівельного фукуль- 
тету. На нього відповіс
ти редакція попросила 
головного архітектора 
міста В. 3. Спусканюка,

Проектується
с е л о

В а Вінниччіині чимало 
чепурних сучасних сіл, 
котрі милують око своєю 
красою. Вони вже є в 
Б ер ш а д ському, Г а йс и н - 
ському, Хмільницькому, 
Тульчинському, Томат
ні льському, Тиврівсько- 
му, Ямпільському та ін
ших районах.

У створенні цієї кра
си беруть активну участь 
працівники Вінницького 
філіалу реопублікансь- 
ф го  проектно-дослідно
го інституту «Укркол- 
гоеппроект».

Ось, наприклад, не
давно завершили роз
робку проектів забудов 
сіл Грушки Могил ів-По- 
дільського, Куни Гайсин- 
ського, Петрашіївіки і 
Журавлівки Тульчинсь
кого районів. їх забудо
ва здійснюватиметься 
так, щоб кожне мало 
культурний та торговий 
центри дитячі садки і 
комбінати, різні інші 
служби.

Новим зразком подіб
ного напрямку буде за
будова села Крикливця, 
що в Крижоліль ському 
районі. Нині над його 
проектом трудиться гру
па працівників інститу
ту. Цікавим в архітек
турному вирішенні буде 
в майбутньому село Роз- 
долівка Мурованокури- 
ловецького району.

Ванницькї архітектори 
не лише пропонують свої 
проекти, а й перейма
ють досвід колег ІВ інших 
республік, областей. Так, 
вони вже побували в 
Білорусії, Прибалтиці, 
Харкові. Там якраз най
краще виражена штрихи 
сучасного типу села.

Мине час і виростуть 
на Поділлі нові села. І в 
кожній вулиці, будин
кові тут будуть втілені 
пошуки і знахідки не
втомного колективу Він
ницького філіалу респу
бліканського проектно- 
дослідного інституту 
«У к р ко лго спп р о ект ».

В. СПУСКАНЮК, 
головний архітектор 
м. Вінниці.

днями друзі по роооті 
щиро привітали членів 
бригади електриків Вінни
цького центрального підпри
ємства електромереж, яку 
очолює Ростислав Фелік- 
оович Богуславський з но
вою трудовою перемогою. 
Працюючи на лінії Вінниця 
Хмельницький потужне-, 
гю триста тридцять кіло
вольт, члени цього передо
вого колективу замінили, 
не відключаючи струму, 98 
діефектов аних ізоляторів, 
причому, справилися з цією

РЕМОНТ... ПІД НАПРУГОЮ
роботою на дванадцять днів 
раніше строку. Економія 
електроенергії склала ві
сімсот тисяч кіловат-годин. 
Такого успіху досягнуто 
вперше.

Вінничани запровадили 
першими в країні метод 
ремонту електроліній під 
напругою. З початку п’я
тирічки це принесло від
чутний ефект від цього

нововведення — більше ше
сти тисяч карбованців.

О. СУВОРОВ,
випускник інституту, ін
женер ВО «Вінниця- 
енерго».

Редактор 
С. ДЖ ЕДЖ УЛА



секретар комітету комсомолу інституту,

Оживає слава комсомольська...
У Вінницькому Палаці 

піонерів і школярів імені 
Лялі Ратушної звикли до 
листів, на конвертах яких 
лаконічно вказано: «Комсо- 
молятам». Це пишуть в му
зей комсомольської слави 
члени ради ветеранів ком
сомоли Поділля, які меш
кають у Москві —  генерал- 
майор у відставці А. А. Віт- 
рук, лауреат Державної пре
мії СРСР, колишній член 
губкому комсомолу І. Д. 
Модилевська, академік АН 
СРСР М. Б. Мітін та інші 

"  представники неспокійного 
племені, юність яких мину
ла на Вінниччині.

Музей комсомольської 
слави Поділля  —  живий 
свідок звитяги молоді, їх 
незабутнього життя. Тут є 
різні експонати, але всі во
ни —  цікаві, хвилюючі. Ось 
пробита кулею солдатська 
фляга, знайдена на міс

ці боїв в районі Старого 
міста м. Вінниці і особисті 
речі Л ялі Ратушної, фото
копії її листів і знімки сек
ретарів Подільського губно
му комсомолу 20-х років.

Корисну, благородну спра
ву роблять юні краєзнавці 
міста, які поповнюють му
зей новими експонатами. У 
книзі відгуків музею  —  

десятки вдячних записів. 
Ось один з них, залише
ний ■ рукою матері піоне- 
ра-підпільника Севи Семен- 
ця: «Я безмежно вдяч
на юним краєзнавцям Він
ницького Палацу піонерів і ■ 
школярів за увагу і чуй
ність, з якими вони збері
гають пам'ять про мого си
на, котрий віддав життя за 
свободу і незалежність Віт
чизни.

Є. МІНЯЙЛО, 
п’ятикурсник ФАОТу,

Вони й переступили порїг 
інституту з тим, щоб за 
роки студентські якомога 
більше почерпнути знань, 
дізнатися про все нове, чим 
живе світ науки і техніки. 
Тому й дружать вихованні 
вузу з книгою стежать за 
новинками технічної, сус
пільно-політичної літер ат]у- 
ри. До їх послуг книжковий 
кіоск, де можна придбати 
книги, підручники, брошу
ри. Особливо тут людно під 
час перерв, коли студенти 
мають можливість завітати 
сюди.

Фото О. Володимирова.

Й т и

п о п е р е д у
Завданні* комсомольських організацій республіки 

по виконанню постанови ЦК КПРС «Про дальше по
ліпшення партійного керівництва комсомолом і під
вищення його ролі в комуністичному вихованні мо
лоді», вказівок і порад Генерального секретаря ЦК 
КПРС товариша К. У. Черненка, рішень вересневого 
(1984 р.) Пленуму ЦК Компартії України, IX пленуму 
ЦК ВЛКСМ обговорено на пленумі ЦК ЛКСМ України, 
що відбувся 6 жовтня в Києві.

Обов'язок комітетів комсомолу, підкреслювали 
учасники пленуму, — примножувати вклад комсо
мольців і молоді у здійснення поставлених партією 
вузлових народногосподарських завдань, прискорен
ня науково-технічного прогресу, всемірно розвивати 
і підтримувати пошук, творчу ініціативу. Чле,н Політ- 
бюро, другий секретар ЦК Компартії України О. А. 
Титаїренко наголосив на тому, що основою високої 
активності комсомольських організацій є добре на
лагоджена внутріспілкова робота. Питаннями орга
нізаційно-політичного зміцнення комсомольських ор
ганізацій треба займатися постійно, повсякденно. 
Саме такого підходу багатьом комітетам комсомолу 
не вистачає. Тому чимала частина комсомольців не 
має доручень, веде себе пасивно. Всі наші зусилля, 
сказав О. А. Титаренко, тепер спрямовані на те, щоб 
забезпечити виконання планів і соціалістичних зо
бов'язань нинішнього року, закласти міцну основу 
для успішної роботи в завершальному році п яти- 
річки. Повсюдно розгортається підготовка До чер
гового-, XXVII з'їзду КПРС. Немає сумніву в тому, 
що в усіх цих справах найбезпосереднішу і найак
тивнішу участь братимуть комсомольці, наша слаївна 
молодь.

Відповідальні завдання покликані вирішувати ком
сомольські організації інституту по виконанню рі
шень квітневого (1984 р.) Пленуму ЦК КПРС. Необ
хідно серйозно займатися зміцненням свідомої дис
ципліни і організованості студентів, створювати в 
кожній, комсомольській організації атмосферу за
хопленості навчанням, товариської вимогливості і 
принциповості. Вся справа виховання, освіти, нав
чання молоді має бути вихованням в ній комуніс
тичної моралі. Упущення, прорахунки в цій роботі 
створюють грунт для індивідуалізму, користолюбстваі 
інших відхилень від ноірм комуністичної моралі.

Слід оголосити рішучий бій пияцтву серед молоді, 
яке є причиною багатьох негативних явищ у мо
лодіжному середовищі. Наш обов'язок — дбати про 
організацію повчального і корисного дозвілля, вибір 
репертуару дискотек, вечорів у студентських клубах- 
кафе, У доповіді товариша В. В. Щербицького на 
Пленумі ЦК Компартії України відзначалося, що при
чини недоліків, які серйозно знижують ефективність 
зусиль комсомолу, криються, насамперед, у стилі, 
формах і методах діяльності комсомольських ор
ганізацій. Вдосконалювати стиль роботи — це оз
начає з одного боку максимально розвантажувати 
комсомольських активістів від зайвої паперотворчос- 

. ті, засідательської метушні, роботи на показні масові 
заходи, з другого — подвоїти зусилля для подання 
допомоги комсомольським організаціям, де, як ві
домо, вирішується успіх справи. Вдосконалення 
стилю — це насамперед копітка, щоденна робота 
з кадрами.

Нам необхідно дбати про особистий внесок кожно
го у виконання соціалістичних зобов'язань по гідній 
зустрічі 40-річчя Великої Перемоги, XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів. На пілкування партії 
про молодь і її Ленінську Комуністичну. Спілку, на 
увагу до їхніх потреб і проблем кожен комсомолець 
повинен відповісти високою організованістю і дис
ципліною, сумлінним навчанням, чесним виконанням 
свого комсомольського і громадянського обов'язку.

Активні
методи

навчання

АКТУАЛЬНИЙ НАПРЯМОК
ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ ОБРОБКИ^ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ^

В сучасних умовах 
бурхливого збільшення 
потоку наукової і полі

тичної інформації, прис
кореного розвитку науки 
і техніки значно проста 
|ють (ВИМОГИ (до якості 
п ідгото вки висакокваїлі - 
Іфіїкованих і сіпаці а ліст::в§ 
Ось чому у наїс, в ін
ституті, велиіга увага, 
звертається на застосу- 

• ванн я активних методів 
н аівч а.нн я, вик ор ист аінн я 
в учбовому прощесі різ
номанітних технічних за
собів.

Одним з таких мето
дів є залучення студен
тів до наукових дослід
жень і застосування 
електронно - обчислю
вальної техніки для 
с татистиічнюії оброби и
здобутих р езульт а;т ів.

•На к афедр і інж енер - 
ної педагогіки в науко- 
воі-дослідницькій роботі 
псих о л о т  - педагогічного 
напрямку беруть участь 
всі студенти інженеріно-

пед агопчн цх- . тсліещіал ь - 
іноістей̂  тому питання 
про використання ЕОМ 
стає все більш актуаль
на'Ішим. |Р іізном аін ітний 
парк сучасної обчислю
вальної техніки), Яким 

володіє наш інститут, 
постійно діючі: семінари 
та спеціальні курси про
грамування створюють 

всі необхідні, умови ДЛЯ 
успішного вирішення ці- 
Є ї важливої іП;р емблеми.

Викладачами кафедри 
за участю студентів на 
машинній мові і ПЛ1Л 
складена програма для 
статистичної обробки ре
зультатів досліджень пси- 
хологонпеД агогічних про - 
Цесів, які відрізняються 
альтернативною ознакою.

Потреба' програми ви
пливає з того, що; в пе
дагогічній практиці час
то виникає необхідність 
в стан ов ленн я взаєм озв ’ я - 
зків між якіснішими аль
тернативними величи
нами, наприклад, між 
певним фактором проце
су навчання чи вихован
ня і результатом, одер
жаним при наявності або

відсутності- цього ф ак
тору.

В ролі такого факто'- 
ру - можуть виїфуиати 
різноманітні характерис
тики н авічально-виховно - 
го процесу: метод нав
чання, структура уроку, 
форма викладання уч-і 
бового матеріалу, орга
нізація контролю знань, 
в икор иіс т ан н я наочни-х 
посібник ів, з астосувіання 
певних (ВИХОВНИХ дій, 
частота і форма органі
зації виховних заходів 
та багато інших.

П р и пр о веденій і д  ос - 
л ід ж єн нія ф іксу єт цс я .
од ер ж аний результат, 
яким може бути рівень 
з асв о ©ній я (м а теріалу, •
'з аіп ам* ятовувіаннц' ■ фор
мулювань правил чи з а 
конів,, практичне викоі- 
ристання вивченого, ово
лодіння правилами по
ведінки, формування пев
них якостей особистості 
та інші характеристики 
учб ОВО -ВИХОВНОГО пр Ог
цесу.

Програма дає можли
вість од ер жити важливі 
статистичні характерис-

тики, необхідні для пра- 
бильної оцінки результа- ^ 
тів проведених дослід- 
жень, наприклад, диюпер- }$
сія, коефіцієнт кореля- ^
ції, оцінюючий критерій ^ 
Стьюента та інші. N

іЗапріаіп аиоів ан а/ лір о [> 
грама може бути вико- ^ 
ристана викладачами та !> 
вчителями для вивчення 1$ 
закономірностей наївчаль- ^ 
но-івиховного процесу і ^ 
вибору найбільш ефак- !> 
тиївіної методики виклаї- [5 
дання. Вміння викорис- 
тонувати ЕОМ для об- ^ 
робки результатів пси- N 
холог0'нпедатогічіних ек- 
спернім антів знадобиться ^ 
також студентам інже- N 
иерно-педагоігічниїх спе- 
діяльностей, особливої під 
час педагогічної практи- ^
ки, при виконанні кур
сових робіт та педапо:- 
гічної частини) дипломно- 
го проекту.

М. ТАЧЕНКО, 
старший викладач 
кафедри Інженерної 
педагогіки, кандидат 
педагогічних наук,

С. ПОДОЛЯНЧУК, 
студент гр. 2 ПМ-80.
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„ Асистента Юрія Анатолі
йовича Буреннікова знають 
на кафедрі технології і ав
томатизації машинобудуван
ня як активіста, невтомного 
шукача і дослідника. Любов 
до науки Юрій Анатолійович 
вміло прищеплює своїм ви
хованцям. Під його керів
ництвом багато студентів 
займається науково-дослід
ною роботою. В цьому році 
за підсумками Всесоюзного 
огляду-конкурсу на кращу 
студентську наукову робо 
тУ група студентів машино-1 
будівного факудьдету на

городжена медалями і гро
шовими преміями Централь
ного правління науково-тех
нічного товариства сту
дентів. Науковим керівни
ком цієї групи був Ю. А. 
Буренніков.

Фото О. Володимирова.
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Д ВІСТІ вісімдесят тонн 
овочів і фруктів зіб

рали, відсортували і від
вантажили члени зби
рального загону «Омега» 
радіотехнічного факуль
тету. 77 юнаків та дів
чат — студентів другого 
і третього, курсів пра
цювали проїтяго-м вересня 
в радгоспі «Жовтнева 
революція» села Бонду-

рівки Чечельнйцькога ра
йону.

КірІ'М основних робіт 
посланці нашого інститу
ту провіяли ,і очистили 
понад сто шістдесят тонн 
•зерна нового урожаю, 
заготовили для громад
ського тваринництва 35 
тонн силосу, відремонту
вали сільську баню, пра
цювали на птахофабриці,

провели недільник і пе
рерахували гроші в фонд 
захисту дару.

За ударну працю ди
рекція радгоспу нагоро
дила збиральний загін 
Почесною грамотою. Та
кими ж нагородами від
значено окремих бійців 
заігону, зокрема, Юрія 
Коз донського, Миколу 
Мазура, Миколу Козло

ва,, .Ліану іДігтяренко, 
Іван,а Кучерука, Олек
сандра Поремськогої, Га
лину Косткж та Наталію 
Горкж, які щодня вико
нували по дві денних 
норми виробітку. ВІДМІН
НО' працювали й інші бій
ні загону. Вміло керу
вали виробничими бри
гадами О. І. Глушко 
(кафедра КіВРА), В. Д.

Дереч (кафедра вищої 
математики) та В. М. Кї- 
пореінко (кафедра ра- 
діотехнічн і обладнанн я).

Надовго залишаться в 
лам’яті студетьв дні пра
ці та відпочинку: рибо
ловля, збирання грибів, 
дискотека., концерт ху
дожньої с аім од іяльн ості, 
спортивні змагання, свят
кове вогнище в ніч перед

від їздоїм, — то все спра
ва рук молодих, енергій
них, завзятих.

Г. ПІВТОРАК, 
командир загону, 
кандидат технічних 
наук, доцент кафедри 
КіВРА.
На знімку: бригадири 

і активісти загону одер1- 
жують черговий наряд 
на роботу.

Причетність
кожного
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ПРОФСПІЛКОВЕ ЖИТТЯ: ЗВІТИ І ВИБОРИ

Примножувати зусилля
В минулому навчаль

ному році, за підсумками 
соціалістичного змагання 
колектив інженфно-буді- 
вельного факультету зай
няв друге місце в інсти
туті, а кафедра будівель
них конструкцій — дру
ге місце серед профілю
ючих кафедр вузу. Про
тягом двох років на фа
культеті немає правопо
рушень, профспілкові 

групи кафедр активно 
впроваджують їв учбовий 
процес нові форми нав
чання. Зокрема, розроб
лені і використовуються 
в начальному процесі Ю 
ділових та 4 рольових 
гри в усіх аудиторіях 
оформляються стенди 
технічних засобів нав
чання, розроблено вже 
46 методичих посібників, 
івиготовлено чи мило таб
лиць і слайдів, видано 
у Києві двадцять вісім 
методик, що значно біль
ше плану на 1984 рік. В 
гуртожитку для студен
тів організовано п’ять

консультпунктів кафедр 
факультету, що сприяє 
підвищенню загальної 
успішності і якості знань 
наших вихованців.

Ці та інші успіхи — 
результат дієвого соціа
лістичного змагання, ор
ганізованого між кафед
рами факультету, проі- 
філю юними кафедрами 
інституту та колектив аі- 
ми факультетів інженер-
іно•будівельного д міа- 
шинобудів,ного, які зма-, 
гаються між собою.

Па профспілкових 
зборах факультету, які 
відбулись нещодавно., 
викладачі і співробітни
ки говорили про неза
довільну організацію 
н ауково-досл ідних робіт 
на факультеті. За перше 
півріччя нинішнього ро
ку кафедри факультету 
освоїли лише 420 тисяч 
к ар б ов анц і<в з екон ом іч - 
ним ефектом 410 тисяч, 
тобто менше одного кар
бованця на карбованець 
затрат. Не виконуються

плани по підготовці до 
захисту кандидатських 
дисертацій, заявок на 
винаходи. Авторських 
свідоцтв за дев’ять мі
сяців отримано лише 
сім при плані на рік — 
дванадцять. Ще мало 
студентІіВ факультету за
лучається до науково- 
дослідних робіт.
 ̂ Значного поліпшення 

вимагає також організа
ція культосвітньої та 
спортивно-іМ асової р обо- 
ти серед викладачів і 
співробітник іів. Багато 
нарікань було вислов
лено на адресу профко
му інституту за незадо
вільне забезпечення 
викладачів і співробіт
ників овочами і фрукта
ми на зимовий період,

В. ПОПОВ, 
голова профбюро 
факультету.

СПОРТ
Усп шш о р озвив аєтьс я 

на В шниччивд попул яр - 
ний технічний вид спор
ту — автомоделізм. В 
багатьох районах ство
рені секції, в яких сот
ні юнаків вчаться кон
струювати іміш- автомо
білі. А ,в місті над Бу
гом обласний комітет 
ДТСААФ відкрив спе
ціальну лабораторію для 
автомоделістів з сучас
ним обладнанням. Є у 
нас й гарні кордодроми. 
Зокрема той що по бу
довано на обласній стан
ції юних техніків, віва.- 
жаіється в республіці од
ним з кращих.

Тепер у нас з’явилась 
велика група високог 
класних конструкторів

маленьких автомобілів.

СПОРТ СПОРТ

Рекордні швидкості 
подолян

Підтвердив це й чемпіо
нат України, який нещо
давно відбувався на ро- 
венському кордодромі.

Особливо відзначився 
робітник вінницького за
воду радіотехнічної 'апа
ратури Сергій Куклін. В 
класі гоночних моделей 
він впевнено ц завоював 
перше місце. Його кон
струкція розвинула
швидкість — 262 кіло
метри на годину. Це 
порий рекорд республі
ки. В класі кордових

моделей гайсиїнчанин 
Олександр Лаівренюк за
воював срібну нагороду 
і виконав норматив 
майстра спорту. Також 
другим завершив чем4 
ті іона т студент педаго
гічного інституту Вале
рій Чорнописький. Пора
дує й вихованець він
ницького профес ійно-тех - 
нічного училища № 2 
Сергій Соколовський. Він 
у класі «копій» завою
вав бронзову медаль.

П. ТУРЛКЖ.

Домагатися кращого
Наприкінці жовтня від

будеться VI звітно-ви
борна профспілкова кон
ференція студентів інсти
туту. Перед цим в усіх 
профгрупах пройшли 
звітно-виборні збори. В 
їх роботі взяли участь 
члени партійних бюро 
факультетів, представни
ки обкому профспілки 
працівників освіти, ви
щої школи і учбових 
закладів, керівники фа
культетів.

На зборах йшла від
верта розмова про роль 
профспілок у вихованні 
радянської молоді, про 
організацію студентсько
го самоуправління, вдос
коналення навчального 
процесу, поліпшення по
бутових умов в гурто

житках інституту тощо. 
Відзначалось, зокрема, 
що окремі викладачі з 
метою заощадження віль
ного часу збільшують 
кількість лекцій на по'- 
чатку семестра без будь- 
яких погоджень на те 
адміністрації інституту і 
деканатів. Переванта
ження студентів лекцій
ними заняттями негатив
но відбивається на ус
пішності і якості знань, 
особливо на першому 
курсі. І допускати цього 
не слід.

Багато нарікань було 
висловлено на адресу ад
міністрації інституту про 
поліпшення умов для 
навчання і відпочинку. В 
окремих аудиторіях ін
ституту протікають стелі,

парове опалення і вен- * 
тиляція не відповідають §  
своїм вимогам. В пер- ■ 
шому гуртожитку не вис- |  
тачає кімнат для само- Е 
підготовки, а в другому |  
немає залу для виконай- в 
ня робіт по кресленню. Е 
Щмнати, де проживають І  
першокурсники, до цьо- |  
го часу не вібремонтова- 5  
ні, окремі електроплити Е  
на кухнях теж не пра- 5 
цюють. і

На звітно-виборних |  
зборах профгруп багато |  
уваги було приОілено та- 
кож поліпшенню культо- Е  
світної та спортивно-ма- 1 
сової роботи.

В. ПАВЛЮКОВ, Е
заступник голови |
профкому студентів.
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Перомоги 
на Татамі
Успішним виявився ни

нішній сезон для дзю
доїстів вінницької об
ласної ради ДСТ «Спар- 
так». Вони відмінно про
вели чемпіонат респуб
ліканської ради з бо
ротьби дзю-до.

Більше двохсот при
хильників татамі зібра
лось у стародавньому 
Стрию Львівської облас
ті.

В команді вінничан 
відзначився учень полі
технічного технікуму 
Олег Мороз, який став 
чемпіоном у ваговій ка
тегорії до 83 кілограмів. 
Не меншої похвали зас
луговує і вихованець 
технікуму електронних 
приладів Андрій Новик, 
котрий був поза конку
ренції у категорії до 62 
кілограмів.

Успіх нашої борців- 
ської дружини закріпили 
ще два юних дзюдоїсти 
—  учень середньої шко
ли № 33 Андрій Парва- 
дов завоював срібну ме
даль, а його ровесник з 
десятої середньої школи 
Геннадій Ткачук — брон
зову.

Я. КУЛИК.

ОДНИМ з найгьредістаїв- 
н ицьких вв аж аєтьс я 

в оесоюзний бокс ерс ький 
турнір, присвячений па
м’яті легендарного роз
відника,, Героя Радянсь
кого Союзу Миколи Іва
новича Кузнєцова. Ось 
вже десять років підряд 
у Роєно збираються де
сятки найсильніших май
стрів рингу та сотні при-

Головний

початку третьої хвилини 
Володимир сильним уда
ром послав досвідчено
го майстра у нокаут. Слі
дом за ним склав зброю 
і неодноразовий призер 
чемпіон ату Р осійської
Федерації Петро Мель
ник ов.

Найскладніший іспит 
чекав Мазника у фіналі. 
Ситуація ускладнювалась

вінничанинові
хшіьників шкіряної рука
вички.

На нинішній меморіал 
д осів іідчен и й вінницький 
тренер В. О. Сіїчкарук 
Привіз зовсім молодого 
боксер а В олодимир а Маз - 
ника. І у своєму виборі 
не помилився.

Дев’ятнадцятир і ч*н и й 
будівельник з міста над 
Бугом не просто добре 
виступив, іа завоював 
головний приз. Причому 
у ваговій категорії до. 
71 кілограма. Виграти у 
цій категорії вважається 
особливо почесним. Спра
ва у тім, що • у довоєн
ні роки в цій вазі вис
тупав М. І. Зузнєцоє.

У першому поєдинку 
вінничанин зустрівся з 
чемпіоном Естонії Яаном 
Тиунееппом. І вже на

тим, що у вирішальному 
поєдинку він мав зустрі
тись з ровенчаниївом 
Олегом 3 аім лин ним. А 
добре відомо., що «рідні 
стіни» особливо у тако
му виді, як бокс, мають 
велике значення. Та наш 
земляк виграв психолоі- 
гічний підтекст фіналу. 
Короткими серіями, точ
ними ударами з середніх 
дистанцій він набирав 
переможні очки. В усіх 
трьох раундах Володи
мир мав значну перева
гу і судді цілком спра
ведливо визначили його 
кращим.

«Новини Поділля».

 Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА

На X I п ле нум і Ц К  Л К С М У  в ідм іч а ло ся , щ о  «за  п о 
п е р е д н і р оки  тр у д я щ и м и  р е с п у б лік и , в то м у  й числі 
ко м со м о льц ям и , ю наками та дівчатам и, багато з р о б 
ле н о  д л я  т о го , щ о б  забезпечити  д а ль ш е  зр о стання 
її еко но м ічно го  п о те н ц іа лу , зб ільш и ти  її  внесок у 
ро зв и то к є ди н о го  н а р о д н о го с п о д а р с ь к о го  ко м п ле ксу  
країни. У  кож ній  о б ла сті, ко ж н о м у  м істі й районі, 
тр у д о в о м у  ко лективі на ц ьо м у заве рш альном у ета 
пі п 'я ти р іч к и  визначені найваж ливіш і за вда н н я, які 
н е о б хід н о  виріш ити, щ о б  г ід н о  зустр іти  наступні п а р 
тійні з 'їз д и » . {Студентська м о л о д ь  залучається д о  
ко нкретни х тр у д о в и х  і гр о м а дсь к и х  справ, ви хо ву
ється у  пр а ц і, в гущ і ж и ття  к о ле к ти в у.
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Соціалістичне змаган
ня невіддільне від радян
ського способу життя. 
Воно покликане знахо
дити і приводити в дію 
наші резерви і можливо
сті, бути спрямованим 
на розв’язання головно
го завдання, яке стоїть 
перед інститутом — під
вищення якості підго
товки інженерних і ̂ нау
кових кадрів для нар од
ного господарства краї
ни. Один з наказів деле
гатів V профспілкової 
конференції інституту 
звучав так: «виробити 
чітку систему підбиття 
п іде у м к і в с оц і а л і с т т  н от о 
змагання і забезпечити 
постійну гласність». Як 
виконано цей наказ ви
робничою комісією проф
кому?

Новим положенням, яке

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ

В А Ж Л И В А  Д І Л Я Н К А
було розроблено, перед
бачено однакові умови 
еоцзмагання всіх підроз
ділів інституту І порів- 
кялцність їх результатів. 
У внутрівузівське зма
гання включені показни
ки критеріїв, які визна
чають досягнення інсти
туту у міжвузівському 
соцзмаганні. Разом з 
тр адиіці йн им и п ок азн ика- 
ми по учбово-методичній 
ідейно-виховній і науко
вій роботі включені по
казники, які передбача
ють участь підрозділів в 
розвитку матеріально- 
технічної бази інституту,

Шукаємо оптимальний варіант

береться до уваги значу
щість і кількість громад
ських доручень, проведе
них заходів колективами 
п і дрозд іл ів. П о л ож енн я м 
передбачено вилучення з 
с оцзм агання колектив ів, 
які допустили правопо
рушення чи грубе пору
шення трудової або нав
чальної дисципліни. Та 
на жаль, воно й досі не 
має остаточної редакції.

Як відмічалося на за
сіданні парткому, разом 
з чіткою організацією 
змагання між факульте
тами і кафедрами, не
достатньо організовано 
змагання між службами 
і відділами. І досі не 

обладнано постійних стен
дів про хід еоцзмагання. 
недостатньо матеріалів 
на профспілкові теми 
публікується у місцевій 
багатотиражці.

Якщо підсумки нашо
го змагання у республі
канському і всесоюзному 
масштабах носять чіт
кий характер, то цього

не можна сказати про 
наші справи у власному 
домі.

Розвиток еоцзмагання 
— важлива ділянка ро
боти, при тому постійна. 
Керівники: підрозділів по
клик ані домагатися, щоб 
трудове е у п ер н и ц т в о 
сприяло успішному вико
нанню планів і зобов’я
зань, ідейно-моральному 
вихованню студентів і 
співробітників. Одне сло
во, щоб соціалістичне 
змагання, рух за комуні
стичне ставлення до пра
ці повсюди відповідали 
своєму високому призна
ченню — бути школою 
мільйонів будівників но
вого суспільства. При 
цьому повинна забезпе
чуватися гласність, щоб 
кожен знав не лише до
сягнення кращих, але й 
міг співставити з ним 
свої здобутки і можли
вості, визначити особис
тий внесок у загальну 
справу.

В. БОРИСЕНКО.

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

С В Я Щ Е Н Н И Й
О Б О В ' Я З О К

Соціалістична дисцип
ліна праці — це не лише 
суворе дотримання пра
вил внутрішнього труд о* 
вого розпорядку, а й сві
доме, творче ставлення 
до своєї роботи, забезпе
чення її високої якості, 
продуктивне використан
ня робочого часу. Цю іс
тину добре усвідомлює 
більшість викладачів і 
співробітників інституту. 
Однак виконавська дис
ципліна у нас ще на ни
зькому рівні. Видається 
багато .наказів, розроб

ляються і затверджують
ся різні заходи, та кон
троль за їх виконанням 
здійснюється ще недос
татньо.

Новий навчальний рік 
ще тільки розпочався, а 
в інституті вже, чимало 
порушень учбового про
цесу. П’ятого жовтня, 
наприклад, доцент Ю. 
Кожем’яка не провів ла
бораторного заняття. Н. 
Дубова (кафедра вищої 
математики) не з’явила
ся н-а заняття другокурс
ників заігальнотехн ічного

факультету В. Дубчак, 
А. Малярчук самовільно 
перенесли свої лекції на 
інший період. Четвертого 
і п’ятого жовтня кафе
дра КІВРА не забезпе
чила чергування в учбо
вому корпусі.

Керівники структурних 
підрозділів слабо контро
люють дотримання тру
дової дисципліни: поча
ток і закінчення робочо
го дня, особливо по су
ботах.

Численні, до того ж 
повторні, відрядження 
професорсько - виклада

цького складу негативно 
впливають на учбовий 
процес. Всілякі заміни, 
об’єднання, переноси за
нять вносять плутанину, 
негативно впливають на 
стан навчальної дисцип
ліни студентів. Часто за
мість професорів і доцен
тів заняття проводять 
асистенти та наукові 
співробітники.

Розклад занять пови
нен затверджуватися і 
погоджуватися з проф
комом. Порушення його 
призводять до того, що 
ті кафедри, які працю
ють на всіх факультетах, 
при складанні зведеного 
розкладу занять виявля
ють багато накладок. 
На радіотехнічному ж 
факультеті в розкладі за
нять не вказуються прі
звища викладачів.

С. ФЕДОТОВ.

24 жовтня відбудеться звітно-виборна 
профспілкова конференція викладачів і 

співробітників інституту

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Н А У К А -
ВИРОБНИЦТВУ

Науково-дослідна робота в інституті здійснюється 
з р ід н ю  цільової ік о ім п л є к с ін ю іі програму. Науковці 
допомагають колективам промислових підприємств 
регіону вирішувати складні завдання по вроваджен- 
ню у виробництво нювиїнок науки і техніки. Досить 
сказати, що ці роботи за обсягом госпдоговірної 
тематики протягом двох останніх років склали 15 
мільйонів 227 тисяч карбованців, а впровадження у 
виробництво досліджень лабораторій — близько 
двадцяти мільйонів карбованців.

Значний вклад, у розвиток науково-технічного 
прогресу вносить колектив СКТБ «Модуль». Інжене
ри і конструктори цього підприємства за два роки 
запровадили у виробництво 118 рацпропозицій 3 
економічним ефектом в одинадцять ТИСЯЧ СІМСОТ 
п’ятдесят дев’ять карбованців, а економічний ефект 
від наукових винаходів тільки в цьому році стано
вить два мільйони двісті тисяч карбованців. Най
краще працюють в цьому напрямку відділи, де ке
рівниками Вячеслав Іванович Мойсеєв та Андрій 
Антонович Ямковий.

Зв’язки інституту з промисловими підприємствами 
міцніють з кожним роком, розвивається їх творча 
співдружність, більш ефективними стають кінцеві 
результати. Наші науковці прагнуть постійно впро
ваджувати у виробництво новини науково-технічного 
прогресу, створювати нові машини і технологічні лі
нії, які б відзначалися високою продуктивністю.

Та життя вимагає дальших творчих пошуків. Все 
залежить від того, як ми будемо старатися.

В. ОСАДЧУК,
проректор по науково-дослідній роботі.

П Р А Г Н У Т И  
І ДОМАГАТИСЯ

Ті великі завдання, що стоять перед вищою шко
лою, не можливо вирішувати без вдосконалення 
навчально-виховного процесу, поглиблення методич
ної роботи. Цим питанням в інституті приділяється 
належна увага з боку ректорату, партійної і проф
спілкової організацій. Вже набуто певного досвіду 
по розробці і впровадженню в учбовий процес 
ділових та рольових ігор, застосуванню технічних за
собів та електронно-обчислювальної техніки. Ком
плексний підхід до організації всього іневчальнсиви- 
ховного процесу здійснюється на основі цільової 
програми «Суспільні науки. Комуністичне виховання» 
та комплексного плану по комуністичному вихован
ню студентів на весь період навчання.

Більшість кафедр розробили і впровадили в нав
чальний процес учбово-методичні комплекси З ДИС
ЦИПЛІН (УМК-Д) та спеціальностей (УМК-С). Проте 
в організації учбово-методичної роботи є ряд сер
йозних недоліків і упущень. Окремі кафедри, зокре
ма, наукового комунізму і політекономії не викону
ють планів проведення кафедральних методичних 
семінарів, а кафедри електричних систем, елек
тричних станцій, промислового і цивільного будів
ництва та політекономії — відкритих занять. Ка
федри економіки промисловості і організації вироб
ництва, електронних приладів, іноземних мов., охо
рони праці та політекономії не виконують графіків 
взаємоперевірок. Завідуючі кафедрами ТАМ, тео
ретичної механіки, опору матеріалів і політеконо
мії протягом двох років не виконують плану відві
дування занять.

Дехто з викладачів при складанні індивідуальних 
плаї Ів не ставить собі за мету вдосконалення своєї 
науково-методичної майстерності, дослідження проб
лем вищої школи. В цілому в інституті ще на низь
кому рівні методичне забезпечення інтенсифікації 
навчального процесу на основі технічних засобів та 
електронно-обчислювальних машин. В інституті є ба
гато досвідчених педагогів — методистів, які висту
пають з циклами відкритих лекцій. Проте не всі 
викладачі відвідують ці лекції. Пробні і показові 
лекції у нас також плануються і проводяться епізо
дично.

Звичайно, розробка і впровадження в учбовий 
процес активних методів навчання вимагає великої 
напруженої роботи всього педагогічного колективу.
І у нас ще є багато кафедр, де це важливе питання 
вирішується досить повільно. Це стосується,, зокрема, 
кафедр електричних станцій, технології металів, 
теоретичної механіки, ТАМ, опору матеріалів. 
Викладачі цих та деяких інших кафедр не викорис
товують в навчальному процесі ігрові методи. Окре
мі викладачі, зокрема', доценти Гейвандов, Бурдей- 
ний, Бакуніиі, Чижик, Крає коштам, Коміісаренко та 
Соляниченко не вчасно і на низькому рівні здають 
рукописи учбово-методичної літератури до/ видан
ня. Слабо ведеться науково-методична та дослід
ницька робота з проблем вищої школи на* машино
будівному та інженерно-будівельному факультетах 
(кафедри ТАМ, ТММ і ДМ, будівельних конструк
цій, опору матеріалів).

3. ГРОЗНИЙ, 
завсекцією методичного забезпечення.

Кафедра обчислювальної техніки по праву вважа
ється однією з. кращих в інституті. І не тільки в ор
ганізації навчально-методичного і виховного процесу, 
а й в дослідницькій роботі.

Па знімку: науково-дослідницька група на чолі з 
доцентом О. Д. Азаровим за обговоренням науково
го експерименту.

Фото О. Володимирова.
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КУЛЬТМАСОВА РОБОТА, ВІДПОЧИНОК, ПРАЦЯ

ГРАЙ, МУЗИКО, ГРАЙ
Якщо цілком серйоз

но, то культмасова ко
місія, як пишуть у про
токолах, проводила пев
ну роботу, спрямовану 
на дальше поліпшення 
цієї певної роботи». А 
якщо, між нами своїми 
кажучи, то... А в тім, 
почнемо краще з «Вогни
ків». Вони, треба розумі
ти, організовувалися не 
лише і не тільки для за
бави, людської розваги1, 
як нині стало модним 
говорити, щоб зняти
В ІДПОВ ІіДНЄ ПСИXол о г Іч н е
навантаження, — але й 
у великій мірі слугу вили 
повчальному і виховно
му змісту. Так було на 
Новий рік, 8 Березня і 
9 травня. Три вогники 
— три добрих спомини.

Та ще культко місія 
спільно з жіночою ра
дою організували курси 
в’язання крою і шиття, 
які працювали рівно рік. 
Це була не якась собі 
проста затія, а цілком

серйозна робота з нитка- 
ми, голкою, ножницями 
і шиттям. Набуті знан
ня і навики стали бага
тьом домогосподаркам у 
нагоді, вони прислужи
лися у сім’ях, одержали 
належну оцінку чолові
ків.

Окремо хочу сказати 
про хор викладачів і 
с п і в р об і т ник ів інституту. 
Він по праву посів пер
ше місце на міському ог
ляді художньої самоді
яльності, був учасником 
республік енської телепе
редачі. «Сонячні клар
нети», щорічно, виступав 
із звітним концертом пе
ред інститутським колек
тивом, його слухали і на 
сценах нашого міста. А 
от за околицю Вінниці 
не виїжджав жодного 
разу. Запитання напро
шується словами пісні: 
«Чи коня не мав, чи сте
жки не знав?». Може, сте
жку ту хтось підкаже на

н и н і шн ій к он ф е р е н ц і ї ?
Ще хотілось сказати 

про дитячий ляльковий 
гурток, але звільнилася 
його керівник, а нового 
не підшукали, то що тут 
будеш говорити? Були 
ляльки — нема ляльок.

Згадалося про малень
ких, а думається цілком 
про дорослих, про на
ших голову культурно- 
масової комісії В. Под- 
жаренко і членів Г. Пол- 
торак, В. Дусанюк, які, 
що б ви думали — на
робили? А самоусунули
ся від своїх обов’язків. 
Як це так можна? А ві
зьміть та запитайте їх.

Та ентузіасти були і 
лишилися — це товариші 
Майхрук, Скорюков, Змі- 
євська, Грига, Маслова, 
Кутькова, Матлак.

Тож, грай, музико, 
грай, веселіться славні 
люди.

А. ШЕВЧЕНКО.

О

За звітний період ви
трати по культмасовій 
статті лише на туристсь
кі путівки"склали понад 
37 тисяч карбованців, 
матеріальної допомоги 
надано на суму більше 
10 тисяч карбованців.

Загальна сума виплати 
по вагітності і родах 
склала 57256 карбован
ців. Виплата одночасних 
пільг у зв'язку з народ
женням однієї дитини і 
більше, а також виплата 
пільг у розмірі 35 карбо
ванців на дитину віком 
до року за звітний пері
од склала 36759 карбо
ванців. Загальна сума 
виплат по соцстрахуван- 
ню за звітний період 
склала 252465 карбован
ців.

о

І ЩЕ МИ 
ШЕФИ

Щороку наші шефи 
надають допомогу тру
дівникам села в обробіт
ку просапних культур, 
збиранні врожаю, заго
тівлі кормів для громад
ського тваринництва то
що.

На проривці цукрових 
буряків в радгоспі «Пи
сар івський» • Вінницького 
району, селах Голубівці 
і Жигалівці, що в Кали- 
нівському районі, від
працьовано близько двох 
тисяч людино-днів. За
готовлено також 620 тонн 
зеленої маси.

В радгоспі «Писарівсь
кий» бригада політехні
ків змонтувала в пташ
нику систему штучного 
освітлення курчат.

В селі Голубівці будза
гін інженерно-будівель
ного факультету здав в 
експлуатацію одноквар
тирний житловий буди
нок. На спорудженні дво
квартирного будинку від
працьовано 280 людино-

днів. Трудилися політех
ніки і на будівництві 
майстерні по ремонту сі
льськогосподарської тех
ніки.

В селі Жигалівці на
дали допомогу колгосп
никам на збиранні кар
топлі. Відпрацьовано тут 
було 620 людино-днів.

Що й казати, допомо
га відчутна. Але у взає
мостосунках між нами і 
п і дш ефн им и ГО'СЛ од арси
нами чітко не налагод
жена система завчасної 
інформації про дати ви
їздів на роботу та за
безпечення необхідної кі
лькості робочої сили. А 
це перешкоджає плану
ванню шефської роботи 
як по факультетах, так і 
по кафедрах.

Отож, щоб їхати, тре
ба знати куди і коли. Як 
шефи, то ми завжди го
тові трудитися, допома
гати,

П. ЮХИМОВИЧ.

Пора весіль,
- пора любові й знади, 
Вже йа городі 

соняшник відцвів. 
Жовтіє лист, благаю, 

листопаде, 
Так скоро не неси 

дощів.
Фотоетюд О. Володи- 

мирова.

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ

Х о ч е т е
п о н ч и к а ?

11 ходив, 45 хвилин.. 
Дзвінок. Як завжди, ве
лика перерва. В коридо
рах інституту гамір мет 
туши я. Біля дверей бу
фетів черги, як у мага
зинах передплатних ви
дань. Різниця лиш в то
му, що тут кожному 
хочеться їсти.

— Мені склянку моло

ка!
— Мені чаю!
— Прошу бублика!
— Бублик? — продав

щиця підводить очі. — 
А де ти, дитино, бачиш 
його?

— Ну, тоді, пончика 
з повідлом.

— Пончик? Замість 
нього торгуємо пирож-

ним.
— А ви чого бажаєте? 

— голос продавщиці.
Тепер вже чути багато 

голосів. Переважають ті, 
що по цей бік прилавка. 
Мова точиться не лише 
про пончик, але й пиро
ги. І з сиром, і з яблу
ками. Осінь же!

Та мало на чому може

зупинитися язик.. Не всьо
му, зв кіч аійно, в ір и тьс я, 
бо ж з громадським хар
чуванням в інституті 
щось та робиться. Цього 
ніхто не заперечить. Бу
ло колись ще гірше. Але 
нехай те «робиться» з 
кожним днем на краще. 
Таке наше побажання.

Д. ЮДЇН,

ф із к у л ь т у р а  і с п о р т

ЯК ТЕБЕ 
НЕ ЛЮБИТИ

Безумовно, дальше піднесення масовості фізичної 
культури і спорту має велике значення у загальному 
розвитку людини. Це розуміє кожен, хто у своєму 
житті мав і має причетність якщо не до багатьох 
видів спорту, то, принаймні, хоча б до одного. Сто
совно інституту, то в нас створена і- діє комісія, яка 
розробляє заходи ,що передбачають комплексне ро
зв ’язання завдань по впровадженню фізкультури і 
спорту у життя професорсько-викладацького складу 
і співробітників. В першу чергу це стосується про
ведення спортивно-масових та інших оздоровчих 
форм цієї роботи — походів у вихідні дні, загально- 
фізичні підготовки, заняття в групах ГПО, клубах 
любителів бігу «Здоров’я». Питання ставиться так, 
щоб спортивно-масовою роботою були охоплені люди 
на всіх факультетах кафедрах і підрозділах ін
ституту. .„а п

У нас щороку проходить спартакіада «Здоров’я» 
по зимових та літніх видах спорту — лижні гонки, 
зимове багатоборство ГПО, легка атлетика, футбол, 
кульова стрільба,, настільний теніс та інші. Групи 
«Здоров’я» створені на факультеті автоматики і об
числювальної техніки, на радіотехнічному факульте
ті, обчислювальному центрі, інженерно-буд.вельпому 
факультеті. Беруть активну участь і проводять вели
ку роботу у своїх колективах по організації спор
тивно-масових заходів товариші Котляров, Стронсь- 
кий, Смольков, Мельник, Кал айда, Бабенко та інші.

Знаменний і той факт, що викладачі і співробіт
ники щороку збираються на масові заходи — день 
бігуна, лижника, традиційний масовий пробіг по міс
ту. Більше 2 тисяч чоловік бере участь щороку у 
спартакіаді інституту та інших змаганнях. По масо
вості проведених заходів серед викладачів і співро
бітників наш вуз посів перше місце у Всесоюзній 
заочній спартакіаді «Здоров’я» серед вузів країни.

Відрадно, що 15 викладачів 1 співробітників стали 
першорозрядникамиї, 496 — здобули другий і третій 
розряди, 392 — одержали значки ГПО. Більше 250 
чоловік щороку перебувають у спортивно-оздоровчо
му таборі інституту.

Та не всі і не всюди дружать з фізкультурою і 
спортом. На енергофакуліьтеті, СКТБ «Модуль», де 
головами, профбюро тт. Корж і Касаткін, в бібліоте
ці ніяк не хочуть активно прилучатися до фізкуль
тури і спорту. Вони, як кажуть, пасуть задніх, посі
дають останні місця на змаганнях під час проведен
ня спартакіади інституту.

В. ОЛІЙНИК.

Матеріали номера підготовлені профактивістами інституту, художнє оформлення співробітника 
кафедри філософії Людмили ОРЛОВОЇ.

Багато наших студен
тів люблять фізнультуру 
і спорт. І не лише пал
ко люблять, але й багато 
роблять для того, щоб 
прославити честь нашо
го колективу. І, безу
мовно, спортсмени не 
приховують своїх секре
тів, як їм вдається шви
дко бігати, високо стри
бати, примушувати своїх 
суперників ставати не 
лише на коліна, а то й, 
бува, лягати на лопатки. 
Для нашої газети, часом 
трапляється, і адресую
ться, матеріали на спор
тивну тематику, які роз
кривають ці самі секрети 
високої спортивної май
стерності. Цього разу, на
передодні профспілково» 
конференції, редакція са
ма попросила одного 
спортсмена відповісти на 
кілька запитань, які б 
пролили світло на таєм
ниці спортивних досяг
нень.

— Ви встановили но
вий рекорд?

— Так.
— Ви хвилюєтесь пе

ред виступом?
— Ні.
— Ви з Дитинства від

чули прихильність до 
спорту?

— Так.
— Ви могли б обійтися 

без тренера?
— Ні.
— Ви не пропускаєте 

жодного тренування?
— Так. |
— До вас відразу при- | 

йшла слава?
— Ні.
— Приємно бути ре

кордсменом?
— Так.
— Щиро вдячні вам за 

цікаві та змістовні від- 
повідді для нашої газети.

Редактор* 
С. ДЖЕДЖУЛА



СЬОГОДНІ ТОБІ, ЮНИЙ ДРУЖЕ, ДОВЕДЕТЬСЯ 
РОЗГЛЯНУТИ І ВИРІШИТИ БАГАТО ПИТАНЬ, 
ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ЗВІТНО-ВИБОРНУ ПРОФ
СПІЛКОВУ КОНФЕРЕНЦІЮ СТУДЕНТІВ ПОДУ
МАЙ І СКАЖИ, ЯКИЙ ТВІЙ ВНЕСОК У НАВЧА
ЛЬНИЙ ПРОЦЕС, ЯКИЙ СЛІД ЛИШИЛИ У ТВО
ЄМУ ЖИТТІ ЗАХОДИ, ЩО IX ПРОВОДИВ ПРОФ
СПІЛКОВИЙ КОМІТЕТ СТУДЕНТІВ ПРОТЯГОМ 
ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ, І ЯКУ ТИ САМ БРАВ 
УЧАСТЬ В ПОЛІПШЕННІ КУЛЬТУРНО-ВИХОВ
НОЇ РОБОТИ. !

ТИ ЖИВЕШ В ГУРТОЖИТКУ, ВІДВІДУЄШ

ТВОЯ ЖИТТЄВА ПОЗИЦІЯ
СТУДЕНТСЬКИЙ КЛУБ, ХОДИШ НА ДИСКОТЕ
КИ. ЯКИЙ ТВІЙ ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК У ТЕ, 
ЩОБ, ЗМІСТОВНІШИМ СТАЛО ДОЗВІЛЛЯ? 
ЯКЩО ТОБІ БУВАЄ НЕЦІКАВО ТО ЯКИЙ ВИ
ХІД ШУКАЄШ, ЩОБ КРАЩЕ ЗБАГАТИТИ СЕБЕ?

ТЕБЕ ВИКЛИКАЛИ НА ЗАСІДАННЯ СТУДРА- 
ДИ? ЯКІ ВИСНОВКИ ЗРОБИВ т и  п і с л я  т іє ї  
РОЗМОВИ? ЗВИЧАЙНО, МОРАЛЬНЕ І ПРАВОВЕ 
ВИХОВАННЯ ВІДІГРАЄ ВЕЛИКУ РОЛЬ У СТА
НОВЛЕННІ ХАРАКТЕРА І ПОВЕДІНКИ. ПОВІ
ДАЙ, ЩО ТОБІ НАЙБІЛЬШЕ ЗАПАЛО В ДУШУ.

ТИ ЗРОСТАЄШ ПАТРІОТОМ, ТОБІ ПРИТАМАННІ 
ПОЧУТТЯ КОЛЕКТИВІЗМУ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗ
МУ. ЩО ВЗЯВ ТИ ДЛЯ СЕБЕ, ПЕРЕБУВАЮЧИ 
У ПОЇЗДКАХ ПО МІСЦЯХ БОЙОВОЇ, ТРУДОВОЇ 
І РЕВОЛЮЦІЙНОЇ СЛАВИ РАДЯНСЬКОГО 
НАРОДУ?

ТИ ДРУЖИШ З ФІЗКУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ? 
ЩО ХОТІВ БИ ПОБАЖАТИ ТИМ, ХТО НЕ ЛЮ
БИТЬ ВІДВІДУВАТИ СТАДІОН, СПОРТКЛУБ?

ЗАХОПЛЮЄШСЯ МУЗИКОЮ, ПРИХИЛЬНИК 
ПІСНІ? ПРО ВСЕ ПОВІДАЙ ТОВАРИШАМ НА 
КОНФЕРЕНЦІЇ.

ЮНАКИ І ДІВЧАТА! БЕЗУСТАННО ОВОЛОДІ
ВАЙТЕ ЗНАННЯМИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕСІЙ
НОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ! ПРИМНОЖУЙТЕ РЕВО
ЛЮЦІЙНІ,- БОЙОВІ І ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ КО
МУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОГО 
НАРОДУ!

ВЧІТЬСЯ ПО-ЛЕНІНСЬКОМУ ЖИТИ, ПРАЦЮ
ВАТИ, БОРОТИСЯ!

Із Закликів ЦК КПРС

ВЧИТИСЯ НА СОВІСТЬ
Вчитися «а совість, з 

повното віддачею, уже в 
студентські роки прино
сити реальну користь 
суспільству — ось ло- 
зунг радянського студен
та.

Треба сказати, що за 
звітний період якість 
успішності зросла до 
54,3 процента, знизилась 
також кількість студен
тів, що навчаються на 
трійки. Стопроцентна ус
пішність сьогодні в ста 
трьох академгрупах із 
156-ти. Є у нас групи і 
з стопроцентною якістю 
знань. В інституті 497 

ї{ відмінників, шість Ленін  ̂
™ ських стипендіатів. З 

кожним роком все шир
ше впроваджується в 
навчальний процес ко- 
л ек т и в н и й (б р иг а днин)
метод підготовки до за
нять.

Разом з тим в навча
льно-виховній роботі є 
ще багато недоліків і 

й упущень. Не в усіх ака- 
демтрупах створені уч- 
бові бригади. Та й не 

ч) скрізь, ефективні лра.- 
5} цюють вони. Слабо здш- 
^ скюється контроль за 
V) виконанням навчальних 
у} планів. Тому й не дивно, 

що 983 студенти мають 
«трійки» з окремих пред
метів. а 183 — вчаться 
на задовільно, 90 ж на
ших вихованців мають 
заборгованість. Мирити-

Ч| ся з таким становищем 
ніяк не можна. Якщо ми 

У) в стінах вузу не навчи- 
ч) мо студента працювати 

н^д собою, то й нічого 
чекати від нього нале- 

У! жної віддачі на вироб
ництві.

Поряд з низькою дис
ципліною у виконанні 
навчальних планів зали
шається невиїрішеною 
проблема пропусків за
нять та запізнень на лек
ції. Вже в цьому році 
пропуски занять склади-
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і
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У] ють 1054 години.
Ч{ 3 цінною ініціативою
ц} виступила група 2 РК- 

82 радіотехнічного фа- 
Ч{ культету. За пропуски 
ї; занять без поважних 

причин та часті запізнен
ні ня порушників поїз
ді бавляють стипендії. На 
Ч{ превеликий жаль, роби- 
Н' ться це не всюди.
У! Суть соціалістичної
Ч[ дисципліни ‘праці,, вка- 
^ зувалось на грудневому 
^ (1983 р.) Пленумі ЦК
ч{ КПРС, в повній віддачі 
^ кожного на своєму ро-
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бочому місці. Це стосу
ється і нас.

В соціалістичних зобо
в’язаннях студентського 
колективу є такий пункт: 
навчатися під девізом 
«Жодного відстаючого [ї 
поруч!» Проте більше 
половини відмінників не ^ 
працює в консультацій- ^ 
них пунктах, пасивно ІУ 
ставиться ідо громад-

як не ^ських доручень, 
парадоксально, що біль- 
шість із цих, з дозволу N 
сказати, передовиків от- ^ 
римують підвищену СТИ- ^  
пєндію.

Необхідно також ак
тивізувати роботу ПіО 
проведенню громадських 
оглядів аюадемгруп, по
ліпшити умови для за
нять в гуртожитках, 
оформити учбові кімна
ти за прикладом кафед
ри електричних систем, 
забезпечити їх необхід- ^ 
•ними меблями і об лад к 
нанням.

Стати справжнім ін ^ 
женером студент може 15 
тільки беручи участь в и 
науково - дослідницькій 
роботі. В інституті бага 
то робиться в цьому {$ 
напір ямку. Сотні юнаків 
та дівчат працюють по 
госптематиці, багато із й 
них стали торік співав-

1торами зіаявок на вина- ^ 
ходи. На промислових 
1 п ідприє мствах отв орен ї N 
і діють студентські нау- }5
ково-практичні загони. ^ 
Та внесок профспілкової \5 
організації в цю ділян- N 
ку роботи ще незначний, }ч 
хоча поле діяльності 
тут досить широке. Нам 
треба створювати нові 
студентські наукові за
гони з ухилом наукових
послуг, особливо у ВИ- |Ч 
рішенні завдань малої} |5| 
механізації, добитися 
стопроцентної участі ^ 
студентів в олімпіадах,
конкурсах, конференціях 
тощо.

Успішне вирішення всіх 15 
цих завдань в значній {* 
мірі залежатиме від то- 
го, яка атмосфера буде к 
створена в кожній п.роф- 
групі. Обов'язок проф
активу якраз і створю
вати таку атмосферу в 15ІЗ»з>2
студентська х кодекти ■
в ах де б не було міс 
ця жодному іпорушен- 
ню навчально-виховного 1}
процесу. 5

С. ДАЙНИЦИНА, 1$
член навчально-ви- ІІ
робничої ком і с І ї 
профкому.

ТУТ
Б УД Е
ПАРК

ПАМ'ЯТІ

Вчора в інституті відбулася знаменна по
дія — на території студентського містечка 
почалася закладка парку Пам’яті на честь 
40-річчя Великої Перемоги у Великій Віт
чизняній війні. Ініціативу увіковічити па
м’ять тих, хто захищав честь і незалежність 
рідної Вітчизни від німецько-фашистських 
загарбників і переміг ненависного ворога 
на полі борні, проявив учасник Великої 
Вітчизняної війни, ветеран партії і комсо
молу, співробітник інституту Павло Тимо-

фійович. Солей,ко. Дерева, висаджені рука
ми людей старшого і молодшого поколінь, 
вічно зберігатимуть світлу пам’ять про тих, 
хто вийшов на двобій з. фашизмом і пере
міг. Тож виходьте, політехніки, садіть де
рева, створюйте величний пам’ятник, гідний 
подвигу радянських людей

Збір працюючих на закладці парку 
проводиться щодня, крім суботи і неділі, 
біля дирекції студентського містечка в 
гуртожитку № 3 о 14 годині ЗО хвилин,

В студентському колективі розпочина
ється підведення підсумків соціалістич
ного змагання: оглядів-конкурсів груп, 
гуртожитків, ленінських кімнат, клубів- 
кафє.

Штаб соцзмагання профкому підготу
вав необхідні матеріали і проводить ро
боту по забезпеченню підведення підсум
ків соцзмагання на високому ідейно-по

літичному і організаційному рівні.
Завдання профактиву груп до 1 лис

топада затвердити підсумки виконання 
зобов’язань, оформити їх і здати в проф
бюро курсу.

Профбюро курсів підводять підсумки 
соцзмагання і передають всі матеріали 
в профбюро факультетів до 4 листопада.

Павло Тимофійович 
Солейко завжди серед мо

лоді. Йому — колишньому 
комсомольському і пар
тійному працівнику, учас
нику громадянської і Ве
ликої Вітчизняної воєн є 
про що повідати молодим.

На знімку: П. Т. Солейко 
серед студентського проф
активу.
Фото О. Володимирова.

ПРАВОВЕ
ВИХОВАННЯ
РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ 

МІСЯЧНИК ПРОПАГАНДИ 

ПРАВОВИХ ЗНАНЬ СЕРЕД МОЛОДІ

Масштабність завдань, 
які стоять перед нами, на
стійно вимагають вихован
ня в радянської молоді ви
сокого почуття відповіда
льності за долю соціалістич
ної Батьківщини, збільшен
ня внеску юнаків та дів
чат у зміцнення її еконо
мічної та оборонної могут
ності. Добитися цього сьо
годні немислимо без суво
рої дисципліни праці, все
бічного зміцнення соціаліс
тичної законності та пра
вопорядку, підвищення со
ціальної активності молоді, 
дальшого розвитку радян
ської демократії. На актуа
льності цих проблем було 
особливо наголошено у По
станові ЦК КПРС «Про

дальше поліпшення партій
ного керівництва комсо
молом, підвищення його 
ролі в комуністичному ви
хованні молоді», конкрети
зоване у рішеннях верес
невого (1984 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України, IX 
Пленуму ЦК В ЛКСМ та XI 
Пленуму ЦК ЛКСМ Украї
ни.

Необхідною умовою вико
нання поставлених завдань 
є широке ознайомлення мо
лоді із правовими основами 
соціалістичного способу 
життя, найважливішими по
ложеннями діючого зако
нодавства, правами та обо
в'язками мрлодого грома
дянина соціалістичного 
суспільства.

З цією метою ЦК ЛКСМ

України, президія правлін
ня товариства «Знання» 
УРСР, Прокуратура УРСР, 
Міністерства внутрішніх 
справ, юстиції, освіти, ви
щої і середньої освіти, Дер
жавний комітет профтех- 
освіти проводять із 1 по 
ЗО листопада 1984 року рес
публіканський місячник 
пропаганди правових знань 
серед молоді. Він поклика
ний сприяти поліпшенню 
якості правового виховання 
молоді, підвищенню дієвос
ті профілактичних та пра
воохоронних заходів, а та
кож забезпечити тісну єд
ність правового виховання 
з іншими напрямками ідей
но-моральної роботи з мо
лоддю.

Місячник пропаганди

правових знань має сприя
ти активізації правового 
навчання членів штабів та 
постів «Комсомольського 
прожектора», оперативних 
комсомольських загонів і 
добровільних народних
дружин, а також шкіл ком
сомольського активу.

Для успішного про
ведення місячника необхід
но створити в бібліотеках, 
червоних куточках, Гурто
житках, кімнатах відпочин
ку тематичні виставки, до
бірки тематичної літерату
ри, оформити й обновити 
куточки правових знань, 
організувати роботу громад
ських юридичних консуль
тацій.

м. вєсєлов,
старший юристконсульт.
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Т А М ,  Д Е  М И  
Ж И В Е М О

Студентський гуртожиток... Це не тільки місце \ 
прописки і проживання. Це, якщо хочете, місце фор
мування спеціаліста, громадянина, інтелігента.

В нашому інституті п'ять гуртожитків. Про пер
ший і другий ми і поведемо сьогодні мову. Які ці 
гуртожитки, красиві чи ні, схожі на інші, чи не схо
жі, добре тут живеться студентам чи ні, — судіть 
самі.

Ми розмовляємо з групою студентів. У одних наст- |  
рій пригнічений («все одно нічого не зміниться»), ін-1  
ші настроєні оптимістично («скільки можна терпі- і  
ти?» — і перші, і другі праві: дальше так жити не |  
можна! І

Хтось сумно жартує: «Ось зараз влетить вахтер- І  
ша, всіх розгонить». В кімнатах по п'ять-шість меш- В 
капців, а стільців один-два, не більше. На ліжках = 
сидіти категорично забороняється.

В кімнатах по 5—6 чемоданів. Вони лежать один 
на одному. Тримати чемодан під ліжком не можна: |  
псує вигляд, прилягти після занять на ліжку—теж І  
не можна: теж псує вигляд. Прати і сушити білизну ц 
можна тільки вночі. А якщо вона не встигла висох- В 
ну ти і в цей час завітає чергова комісія, то кімнаті |  
поставлять «двійку» за санітарний стан. До речі, су- В 
шити білизну в цих та деяких інших гуртожитках ■ 
ніде. Побутові кімнати захаращені різним мотлохом, І  
або ж просто зачинені на замки. Ш

Ну а як справи з вихованням, вихованням чесності, ■ 
порядності, поваги до людей—зокрема? Чи пов' язано В 
все це з побутом. Так. Безперечно. §

А тепер повернемось до того, з чого почали. Не |  
люблять студенти машфаку і ФАОТу своїх гурто- 1 
житків. 8

Неважко помітити, що ця стаття написана на за
хист студентів. Та це не значить, що автор вимагає = 
безконтрольності і. безкарності їх вчинків. Звичайно, |  
ні. Мова йде про те, щоб в гуртожитках, де найлегше 
і найкраще об'єднати студентів в позаурочний час, 
проводилась справжня, по найвищому рахунку вихов
на робота.

Не можна сказати, що викладачі бувають тут рід
ко. Вони приходять сюди ,та чого там гріха таїти, 
нв' виходить поки що у них легкого, необтяжного 
спілкування з студентами.

В гуртожитках є навіть спеціальні книги, в яких |  
викладачі залишають свої записи після чергової §  
перевірки. Ці записи чіткі й короткі, як у вахтовому Щ 
журналі корабля. д

Ні. Не схоже все це на клопітку, постійну роботу !  
з людьми. Не схоже на довір'я, на любов до них. і  
Згадаймо висловлювання відомого польського педаго- В 
га-письменника Януша Корчака про те, що нікому ще В 
в історії педагогіки не вдавалось вирішити проблеми |  
морального виховання наказами і заборонами. Тут І  
потрібна тактовність і обережність. Наказами ж і в 
категоричними запереченнями ми виховуємо у моло- і  
дих людей цинізм, привчаємо їх до нечесності, по- і  
збавляємо відвертості. Адже не на всіх студентів В 
позитивно впливають оті суворі окрики. Тому й не Е 
дивно, що кожного разу рейдові комісії виявляють в *" 
окремих кімнатах безпорядок та порожні пляшки 
з-під спиртного. ш

Мабуть, настала пора деканатам ФАОТу і маши- в 
нобудівного факультету перейти від простої конста- І  
тації «випадків порушень» до серйозного аналізу і ■ 
виявлення причин. Що лежить в основі цих «над- 1 
звичайних випадків» — великих і малих?

Ці питання можуть бути вирішені тільки колекти- § 
вно: деканатами, комітетами комсомолу, профбюро, ■ 
професорсько-викладацьким складом. І вирішувати 1 
їх потрібно негайно. Тим більше, що за досвідом = 
ходити далеко не доводиться. В гуртожитку № З 
енергетичного факультету, скржімо, завжди чистота 
і порядок. Студенти проводять тут своє дозвілля ці- В 
каво й весело. Заслуга в цьому викладачів факуль-Щ 
тету, самого декана Д. Б. Налбандяна. щ

Хочеться вірити, що й в названих вище гуртожит- в 
ках найближчим часом стане привітно і затишно. В *  
кімнатах з'являться стільці та інші меблі, відкриють
ся побутові кімнати, а викладачі будуть приходити 
до своїх вихованців не в складі суворих перевіряю
чих комісій, а поговорити відверто, попити разом 
чаю... Хочеться вірити також і в те, що коли ми- зс 
глянемо в один з вечорів до цих гуртожитків, то в 
цей час йтиме мова про моди сезону, а, можливо, 
про етику поведінки, чи точитиметься диспут «Про *  
кохання», або ж обговорюватиметься кінопрем’єра. |  

В якійсь мірі сподіваємось на те, що ця розмова В 
не закінчиться черговою, їй-право ,не знаємо, якою В 
за рахунком комісією.

С. ФЕДОТОВ.

ЗОНА ДОЗВІЛЛЯ

ГОЛОВНИЙ напрям
1 .роботи студентсько

го клубу у проведенні 
естетичного виховання 
студентів одродягає че-г 
рез художню самодіяль
ність і культмасові захо
ди, народні університе
ти, лекторії, кінолекто- 
рії, через зустрічі з ці
кавими людьми, клуби 
за інтересами, любите
льські об’єднання то
що. Що ж в інституті у 
цьому плані робиться? 
Найперше, збільшилася 
кількість учасників ху- 
дожіньої самоді ялшості, 
їх вже близько 700 чо
ловік, що об’єднуються у 
в іс імн адцяти колекти -

в ах. Діє 15 клубів за 
інтересами, що охоплю
ють більше третини сту
дентів. Частина юнаків 
дівчат бере участь у ху
дожній самодіяльності 
на факультетах, особли
во проявилась актив
ність студентів факуль
тету автоматики і обчи
слювальної техніки.

Якщо до 1981 року ін
ститут не посідав висо
ких місць у районних і 
міських оглядах самоді
яльної художньої твор
чості ,то за звітний пе
ріод становище значно 
поліпшилося. У 1982 ро
ці наш колектив вийшов 
на друге місце в район
ному огляді, а в насту
пні роки на перше. Пер
шість' на міських огля
дах три роки підряд 
здобуває ансамбль на
родного і бального тан
ців, духовий оркестр. 
Вперше колектив народ
ного танцю представле
ний на звання народно
го, два колективи впер
ше стали лауреатами 
Всесоюзних конкурсів, 
вперше минулого року 
отр и м а н о Д и п л о м
ВЦРПС, Міністерства 
культури СРСР і ЦК 
БЛКСМ як переможця 
Всесоюзного конкурсу на 
кращу постановку культ
освітньої роботи. 

Здобутим успіхам у 
значній мірі сприяла ма
теріальна база. Мається 
на увазі впорядкування 
актового залу, придбан
ня костюмів та реквізи
тів. Та чи все зроблено 
з боку керівника клубу, 
худрука, голови КВК, 
культактивістів факуль
тетів, щоб вечори відпо
чинку і дозвілля прохо
дили ще краще? Зробле
но не все. Свідченням 
тому —  часто напівпо
рожні зали під час про
ведення культосвітніх 
заходів.

І. СМИРНОВА, 
член культурно-ви
ховної комісії проф
кому.

Сомневайтесь, 
и добро

постигайте
творите

Максим Довгорук — студент 4-го курсу енергофа- 
ку. Відмінник навчання, комсорг курсу. А ще юнак 
захоплюється поезією. В його віршах є одна чітко 
визначена тема — тема пошуку, пізнання світу, пос
тійного невдоволення собою. Воно й не дивно, адже 
юність — пора пошуків і дерзань, хвилюючих дум 
про майбутнє. Отож виносимо на суд читачів кілька 
віршів молодого поета.

Е СЛИ б, если бнам давалось 
К цели два пути,
Если б, если бнам осталось 
Полпути пройти,

Если б где-то на распутье 
Бьіло: «Здесь. Туда».
Если б жили мьі подкупно, 
Бьіли б мьі тогда?
Если б песня не томилась. 
Не рождая слов,

Если б вера не крушилась 
И не крепла вновь,
Если б солнце не вставало, 
Как встает всегда,
Если б серце не пьілало, 
Жили б мьі тогда?

П О С Т И Ж Е Н И Е
Угадать бьі судьбу, 

да на тьісячу лет. 
Жить, наверное, проще 

бьі стало.
Без забот, без тревог,

среди торньїх дорог,
Где чуть-чуть

не покажется мальїм. 
Угадать, угадать,.,

А бьівает ли так?

Да и легким ли будет
прозренье7... 

Тьіщу лет проживешь, 
все дороги пройдешь, 

Постигая, постигнув
сомненьем.

А дано ли узнань, в чем 
безумная страсть 

Изнуряющих душуисканий?
„.Не остался бьі тьі

аредь людакой суетьі 
Серьім знаком забьітьіх мечтаний. 
Но останешся тьі

на вершине мечтьі, 
Той мечтою мечту

воздвигая,—
Тебе вечно искать,

тебе Памятью стать, 
Прав де жизни свой долг исполняя,

З та стройка,
Пусть не чудо вена, 
Хоть не гльїба,
Но в начале дня, 
Создаеаемая человеиом 

Топи непролазньїе тесня. 
Вьірастает 
Смело и упорно,
До твердьіни 
Погрузив столбьі, 
Укрепляясь железобетоном,
Подьімаясь
...Возникает

грозно
на дьібьі.

Пусть не стройка века,
Но частица вечного всего,
Подчиняясь
Воле человека,
Силе мьісли, делу рук его. 
...Над тайгою,
Подьімаясь стойко, 

Вьірастает комсомольцев 
стройка.

Предается взорувосхищенья
Грандиозность смелого 

решенья.
И не ищем в зтоммьі секрета: 
Облик стройки —

облик Человека!
М. ДОВГОРУК, 

студент четвертого кур
су енергофаку.

ПРО СЕРЙОЗНЕ З УСМІШКОЮ

листів оптимістів
«У загальному недоліків 

у роботі студентського клу
бу багато, але сьогодні, то
вариші, ми оберемо штат
них працівників цього ку- 
льтзакладу і накажемо їм 
потрудитися з повною від
дачею сил на краще».

«Наш клуб вичерпав, як 
воду з криниці, свої мож
ливості для дальшого кі
лькісного зростання членів 
самодіяльності, і має, тре- 

В ба відверто сказати, мало 
В шансів для свого якісного 
Щ росту. Треба серйозно ду*

биш?».
«У даний час створена ди

тяча студія при ансамблі 
танцюристів. Подібне треба 
прагнути створювати і при 
інших колективах. Це труд
но, але реально».

«З мертвої точки була 
зрушена робота по створен
ню клубів за інтересами, 
але завдання по організації 
їх ефективної роботи ще до 
кінця не вирішено. Якщо 
зрушили, то будемо тягну
ти далі».

«Нині завершується робо
та по комплексному плану
ванню естетичного вихован
ня на весь період навчання. 
Але цієї роботи по нала
годженню .ефективного ес-

Е мати про спорудження Па 
Е лацу культури студентів.
В На перших порах непогано тетичного виховання непо І було б хоча б обладнати ку- чатий край'
В ток для ансамблю танцю- 
В ристів».
В «Прямо з репетиції нас 
В часто забирають чергувати 
Е у Д Н Д  (добровільну народ- 
Е ну дружину). А що зро-

мо всі до цього рук».
«Крім третього гуртожит- 

ка, в жодному з інших не 
складено комплексних пла
нів ідейно - виховної робо
ти. Організуємо комісію по

МАТЕРІАЛИ ДО ЦЬОГО НОМЕРА ПОДАЛИ СТУДЕНТСЬКІ ПРОФАКТИВІСТИ, МАЛЮНКИ ЗРОБИЛА 
СПІВРОБІТНИК КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ ЛЮДМИЛА ОРЛОВА.

вивченню і запровадженню 
в усіх місцях, де прожива
ють студенти, досвіду пере
довиків».

«Студради, приймаючи 
немало рішень по викорі- ^  
ненню різних порушень, не В 
завжди турбуються про Е 
їх гласність, доведення їх Я 
до кінця. З  цим покінчимо В 
раз і назавжди». 5

«Пора перестати вважа- В 
ти клуб розважальним закла- В 
дом факультету. Це студент- В 
ський клуб, це база і В 
центр ідейно-виховної ро- Е 
боти». |

«Подивіться ~на спинки Е 
крісел у цьому залі, на пар- В 
ти в аудиторіях, загляньте §  
у кладовки командентів гур- В 
тожитків, де звалено пола- в 
мані меблі, і все зрозуміє- Е 
те. Нехай соромно буде вам Е 
і нам». |

мшж
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Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА



СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ!
Сповнений оптимізмом у світле майбутнє зустрі

чає радянський народ 67-му річницю Великої Жовт
невої соціалістичної революції, яка відкрила нову 
епоху в історії людства — епоху торжества соціа
лізму і комунізму. Під прапором Леніна, під керів
ництвом Комуністичної партії йдуть трудящі нашої 
країни до перемоги світлого майбутнього—комунізму.

Праця і міф нероздільні для нас. Своїм трудом 
радянські люди виявляють одностайну підтримку 
миролюбної політики КПРС, послідовних мирних іні
ціатив.

У студентів, викладачів і співробітників інституту 
знаходять гарячий відгук жовтневі Заклики ЦК 
КПРС:

— Юнаки і Дівчата! Безустанно оволодівайте знан
нями, культурою, професійною майстерністю! Прим
ножуйте революційні, бойові і трудові традиції Ко
муністичної партії і радянського народу!

Вчіться по-ленінському жити, працювати, боро
тися!

— Славні ветерани, ндставники молоді! Переда
вайте молодому поколінню свої знання, багатий 
життєвий досвід!

Виховуйте юнаків і дівчат полум'яними патріо
тами нашої Батьківщини, самовідданими борця
ми за справу Леніна, за комунізм!

Щиро вітаємо викладачів, співробітників і студен
тів з святом Великого Жовтня, зичимо щастя, здо
ров'я, нових успіхів у праці і навчанні.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ ПРОФКОМИ, КОМІ
ТЕТ КОМСОМОЛУ.

ДЛЯ НАС З НАМИ
67-і роковини Вели

кої Жовтневої соціаліс
тичної революції від
значаються в обстановці 
великого трудового І ПО
ЛІТИЧНОГО піднесення ра
дянського народу, який 
докладає всіх зусиль, 
щоб успішно заверши
ти одинадцяту п’ятиріч
ку. 1 в студентів також 
напружена пора — на
ступній екзаменаційній 
сесії передують ЛЄИЦ|ІЇ, 
лабораторні заняття, 
\са,мопідговюка з усіх 
предметів, які належить 
складати, здобуваючи 
таким чином право на 
дальше поглиблення на
вчання.

Складаючи плани на 
майбутнє у навчальному 
році, кожен з нас пови
нен розраховувати на 
трудову совість, щоб, 
опираючись на найбільш 
кращі здобутки в навчан
ні, підносити на якісно 
нову ступінь загальні 
інститутські успіхи,
значно підвищувати свій 
.ідейно - політичний рі
вень, дбати про високу 
організованість, забез
печувати зразкову ди
сципліну і порядок як 
в учбових приміщеннях, 
так і в гуртожитках. Од
не слово, трудитися з 
повдою віддачею сил,

для
інших.

Відзначивши день на
родження комсомолу, з 
історією якого нероз
ривно пов’язана біогра
фія всіх поколінь радян
ських людей, ми по
винні і надалі успішно 
проходити школу ко
муністичного загарту
вання, одухотворяти 
вічну молодість, прояв
ляти палке прагнення 
до знань, відчуваючи у 
цьому що'денну кончу 
потребу.

Нинішні свята мають 
особливі і дуже важли
ві прикмети — цього 
року виповнилося 60 
років з дня присвоєння, 
комсомолу імені Лені
на, прийнято постанову 
ЦК К11РС «Про дальше 
поліпшення партійного 
керівництва комсомолом 
і підвищення його ролі в 
комуністичному вихо
ванні молоді». Важли
вою подією в житті ком
сомольців стала "Все- 
армійська нарада сек
ретарів комсомольських 
організацій, на якій ви
ступив товариш К. У. 
Черненко.

Наша головна пробле
ма соціального поряд
ку — це освіта і навчан
ня у найширшоміу розу
мінні цього поняття.

бути прикладом
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Високими здобутками 
у праці і навчанні зуст
річає свято Великого 
Жовтня колишня випу
скниця Вінницького тех
нікуму електронних при
ладів Ольга Мрищук. 
Працює комсомолка тех
ніком - технологом в 
ЦКБІТі і водночас нав

чається на загально-тех
нічному факультеті на
шого інституту. У вихід
ні дні разом з своїми 
друзями -однокурсника
ми дівчана відвідує ін
ститут, готує лаборатор
ні та курсові роботи.

Фото О. Володимирова.
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і В  ИСОКИМИ здобутками у праці і навчанні зу- 
| стрічають 67-му річницю Великої Жовтневої 
і соціалістичної революції, .інженерні, конструктори 
і викладачі, співробітники, студенти нашого доста- 
: тут.у. У виробничих підрозділах, академгрупах все 
і ширшого розмаху набирає соціалістичне змагання 
і за успішне завершення четвертого року XI п'яти,річ- 
: ки, гідну зустріч 40-річчя Великої Перемоги у Ве- 
: ликій Вітчизняній війні та підготовку до чергового 
і XXVII з’їзду КПРС.
■ Про здобутки вінницьких політехніків у розвитку 
; науки і техніки, підготовці висококваліфікованих спе-
■ ціалістів, про проблеми, що стоять сьогодні перед 
| вищою школою йшла відверта розмова на профспіл- 
I ковій конференції викладачів і співробітників, яка
І відбулась ЗО жовтня цього року.
| Із звітною доповіддю виступив голова профкому 

О. М. Кузьмін.
В обговоренні доповіді взяли участь: професор О. П. 

Стахов, декан РТФ В. Г. Руцкой, голова профбю
ро інженерно-будівельного факультету В. Г. Попов 
голова головної групи народного контролю В. Б. 
Демешко, ректор інституту І. В. Кузьм ін, зварювальних 
СКТБ «Модуль» В. М. Румінський, секретар парт- 
коїму інституту І. Г. Мельник та інші.

В роботі конференції взяв участь і виступи© мі
ністр вищої і середньої освіти УРСР Г. Г. Єфі-
МЄНКО'.

Головою профкому інституту обрано доцента ка
федри електронних приладі© Миколу Антоновича 
Філінюка.
ІЛЦіОВТЕНЬ буїв насичений багатьма подіями, які 
* 1 1 відбулись в житті вузу. На всіх факультетах, в 
підрозділах інституту пройшли звітно-вибори і пар
тійні та профспілкові збори, в. цехових комсомоль
ських організаціях теж закінчилась звітно-виборна 
кампанія. В кінці ж місяця відбулась звіти о-вибори а 
профспілкова конференція студентів. Обрано новий 
склад профкому і ревізійної комісії.

Головою профкому став Віктор Павлкжов, го
ловою ревізійної комісії профкому студентів обрано 
Михайла Коваля.
ЛЛ ИНУЛОГО понеділка (29 жовтня) в актому за- 

лі інституту відбувся урочистий вечір' з нагоди 66-ї 
річниці з дня народження Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді.

В гостях у комсомольців інституту побували го
лова міської ради ветеранів Григорій Якович Войн, 
генерал-лейтенант у відставці Микола Сергійович 
Гусароїв, воїни вінницького гарнізону.

Р ОЗМОВЛЯТИ з Пав- 
 лом -Тимофійовинем 

легко і приємно. Він, як 
сама істина, простий, до
ступний, як і молодший 
брат його, що працює, в 
облміжколгоспбуді, ча
сом, коли на те виникає 
потреба, може й відбу
тися жартом. Якось по
просили його розповісти 
про ті далекі буремні ро
ки, коли комсомол тіль
ки народжувався,, коли 
в пам'яті юних жили, 
всіма кольорами веселки 
переливалися незабутні 
дні революції, що ввій
шла в історію як Вели
ка Жовтнева, то він став 
не лише оповідачем, але 
й через кілька днів по
дав до редакції і свої 
спогади. Йшлося в них 
про комсомольців Піща- 
нського району нашої 
області,, тридцяті роки, 
коли юнаки І дівчата ви
рішували відповідальні 
завдання |по створенню

комсомольських осеред
ків, на весь зріст, круп
ним планом ставили і 
розв'язували питання ос
віти, навчання грамоти.

Го був, підкреслив Пав
ло Тимофійович, гаря
чий час, мов у жнивну 
пору, коли, як і хлібну 
ниву потрібно було за
сівати людські душі пе
реконаннями нового сві
тогляду, соціалістичного, 
дбати про кожного юна
ка і дівчину, які праг
нули жити по-новому, 
але ой як ще багато не 
знали з чого починати, 
як відстоювати себе у 
нелегкій боротьбі з пере
житками минулого, поз
бавитися ^куркульства, 
побороти темряву. До 
світлих обріїв пролягав 
нелегкий шлях, • часто 
устелений і кулями, по
литий кров'ю. Тут і там, 
здебільшого з-за рогу у 
як правило, в груди ці
лився принишклий ворог,

злодійкувато підносячи 
обріз, щоб посіяти смерть. 
1 ворог шкірив зуби, об
лизував слюняві губи, 
коли вдавалося підстрі
лити юнака чи юнку, 
познущатися над тілом, 
розтерзати його у вов
чій злобі.

То був час соціалістич
них перетворень на селі 
і в місті, час, коли під
німалася дужа хвиля но
вої доби творення, що 
паном звалось, замітала 
його сліди, хвиля та не
сла світло крізь темря- 
ву, приносила людям 
щастя і радість уже са
мим тим, що була мож
ливість вільно працюва
ти і жити. Час той, який 
закладав підвалини но

вого життя, Павло Ти
мофійович Солейко не 
пережив, а був творцем 
у ньому разом з усіма 
такими ж юними і нес
покійними юнаками і 
дівчатами, які сміливо 
йшли вперед, пильно 
вдивлялися у завтра.

робили свою щоденну 
роботу, нерідко до поту, 

Про той час Павло 
Т имофійович дивиться
з погляду сьогодніш
нього дня, того, чого 
досягнуто за всі роки, 
що минули після Вели
кого Жовтня, дивиться 
з властивим молоді запа
лом, наголошуючи, що 
колективізація, на яку 
припали його юні роки, 
мала значення соціаль

ної революції, що утвер
джувала перемогу кол
госпного ладу, радість 
колективної праці, пере
борювання величезних 
труднощів надало висо
кої непроминальної цін
ності історичній перемо
зі.

«Великі душі — як ви
сокі вершини, — писав 
Ромен Роллан. — Я не 
стверджую, що більшість 
людей може жити на 
цих вершинах. Та хай 
раз на рік вони зійдуть 
туди в паломництві. Там 
вони відновлять дихан
ня своїх легенів і кров 
своїх вен. Там, на висо
ті, вони відчують себе 
ближчими до Вічності. 
Потім вони знову спус
тяться на життєву рів
нину, із серцем, загарто
ваним для щоденних 
битв». На «життєвій рів
нині» ось уже впродовж 
восьми десятиліть жи
ве і трудиться Павло Ти
мофійович не тільки із

загартованим серцем, а 
й із просвітленим зором. 
Він тому й дорогий мо
лоді, бо дивиться глибо
ко і проникливо, уміє 
у буденності відкрити її 
сутність, у прозі відчути 
поезію, у миті відкрити 
вічність. Тому він зав
жди бажаний гість у 
студентському колі, бо 
приваблює якимось осо
бливим настроєм, тим 
безмежжям почуттів і 
душевною чистотою, яка 
відчувається в усіх люд
ських душевних вимі
рах. Тому і спало на 
думку йому, щоб у сту
дентському містечку був 
парк Пам'яті, пам'яті 
тих, хто захищав Ба
тьківщину у Великій Віт
чизняній, хто боровся і 
переміг. Парк цей зак
ладається, він ростиме, 
виколисуватиметься, і 
стане пам'ятником Па
м'яті всім тим, хто живе 
на землі.

П. ЮХИМОВИЧ,



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» і 5 листопада 1984 року.

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА В ДІЇ
(АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ)

У ВІДПОВІДНОСТІ1 з  Ц І
ЛЬОВОЮ комплексною П'ро- 
г р ам о ю «ІН а вчіал ьн иійі
процес» (03.00.00) 5—6 
лютого 1985 року від
будеться чергова VII 
науково-методична кон
ференція інституту з 
питань вдосконалення 
форм і методів контро
лю знань студентів, як 
одного з найважливіших 
факторів поліпшення 
якості підготовки спеці
алістів.

Конференція проводи
тиметься методом пле- 
ь арних і секційних засі
дань.

В доповіддях і пові
домленнях учасників кон
ференції висвітлювати
муться питання органі
зації і проведення всіх 
форм і методів контро
лю знань студентів: по
біжних (міжсесійних) і 
підсумкових річних, ма
шинних і безмашинних 
запрограмованих, з зас

тосуванням електронно- 
обч не л юв а ль но ї тех н іки.

Методична рада- ін
ституту, кабінет педаго
гічної майстерності за
прошують професорсько- 
викладацький склад і 
співробітників кафедр 
взяти активну участь 
в підготовці і проведен
ні чергової науково-ме
тодичної конференції.

3. ГРОЗНИЙ, 
зав секцією методич
ного забезпечення.

Валерій Миколайович Зубов працює 
старшим інженером лабораторії ка
федр АіІТ та-АСУ, навчається заочно в 
аспірантурі, займається винахідництвом 
та науково-дослідною роботою.

Нещодавно інститут отримав новий

унікальний інформаційно-обчислюваль
ний комплекс АРМ-Р для виконання 
проектно-конструкторських робіт. На
лагоджувати його довірили кращим з 
кращих, в тому числі В. М. Зубову.

На знімку: В. М. Зубов за дисплеєм.

Мабуть, ніхто не стане заперечува
ти, що дискотека в наш час — найпо- 
пулярніша і найдоступніша форма ор
ганізації дозвілля молодих. Проте в 
умовах жорстокої ідеологічної бороть
би світ капіталу прагне нав’язати наїм 
свою ідеологію будь-якими шляхами, в 
тому ЧИСЛІ і при допомозі музики. Отож 
пущена на саім-оплив робота дискотек 
може сприяти нашим ідейним против
никам, негативно впливати на формуван-

пр об лем ах дискотек. Нам, працівникам 
культосвітнього фронту, часто закида
ють докір на низький процент в репер
туарах дискотек записів радянської ес
тради.. Дійсно, останнім часом зяви- 
лось багато хороших пісень на молоді
жну тематику. Та спробуйте придбати 
їх в наших магазинах. Фірма «Мелодія» 
чомусь не вважає за потрібне записува
ти молодіжні естрадні колективи, а як
що й записує, то із значним запізнен
ням. Отож поки придбаєш платівку, 
пісня вже застаріла, втратила свою по
пулярність. Та й матеріально-технічне 
забезпечення дискотек не відповідає 
сучафим вимогам .̂ Придбати хорошу 
радіоапаратуру теж не легко-, хоча во
на і є в магазинах. Тут стоїть на зава
ді система безготівкового розрахунку. 
Слабо вирішується у нас і художнє

ЩОБ БЕЗ НУДЬГИ
ДИСКОТЕКА — ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО

ня світогляду юнаків та дівчат.
Завдання працівників культосвітнього 

фронту — зробити все належне, щоб 
наші дискотеки не втратили своєї при
вабливості, позбулися низькопробності. 
Про це наголошувалось на червневому 
(1983 р.) Пленумі ЦК КПРС.

Професіоналізація дискотек з вве
денням штатних працівників дала мо
жливість значно поліпшити якість орга
нізації, і проведення вечорів відпочин
ку, краще зберігати радіоапаратуру, 
створювати фонотеки музичних записів 
тощо. Появилась також можливість для 
розробки тематичних програм на висо
кому професійному рівні. І невипадко
во дискотека нашого інституту зайняла 
перше місце на обласному огляді, при
свяченому 40-річчю звільнення України 
від німецько-фашистських загарбників.

А тепер хочу зупинитися на деяких

оформлення приміщень дискотек.' Тут 
серйозний докір варто закинути на ад
ресу адміністративно-господарської час
тини інституту.

Отже проблем у нас багато і вирішу
вати їх потрібно спільно. Чому б не зі
брати спеціальну нараду з участю 
всіх голів клубів-кафе, представників 
деканатів, АГЧ, профкому, комітету ком
сомолу, тобто всіх зацікавлених в цьо
му і спільно обговорити всі наші проб
леми та визначити шляхи їх вирішення.

Тільки спільними зусиллями: ми змо
жемо організувати цікаве й корисне до
звілля наших вихованців. Щоб позбу
тися нудьги в гуртожитках, потрібно 
працювати всім не шкодуючи для цього 
ні коштів ні власних сил та часу.

В. АНУШКЕВИЧ, 
голова ради клубу-кафе «Зодіак».

Того вечора в Ленін
ській кімнаті гурто
житку № 5 було багато
людно. До студентів 
радіотехнічного факу
льтету прийшли викла
дачі кафедри марксист
сько - ленінської філосо
фії товариші Буяльсь- 
ка, Галицький, Полива
ний, Ратніков, художній 
керівник клубу ВПІ Жу- 
кинський, працівники 

\бібліотеки.
Тема диспуту «В жит

ті завжди є місце подви
гу» зацікавила багатьох 
присутніх. В обговорен
ні її взяли активну 
участь студенти Ігор 
Юзвенко, Василь Ко- 
ндраткж, Юрій Козлов- 
ськии, Антоніна Семе
нович, Світлана Сміщук, 
Олександр Мешковець, 
Євген Вжецов та інші.

Перед студентами виг' 
ступили викладачі Л. І. 
Галіцький, В. П. Поли

ваний, Т. Б. Буяльськц. 
Всі вони акцентували 
увагу на тому, що кож
на молода радянська 
людина повинна бути 
г а рм о н ійн о р озв и ну тою,, 
оволодівати політичною 
культурою і високими 
знаннями, бути ініціа
тивною, не боятися труд- 

. нощів, гаряче любити 
свою Вітчизну, вміти 
відстоювати і захищати 
завоювання Великого 
Жовтня.

На кафедрі теоретич
ної механіки проведе
но конференцію, при
свячену 40-річчю визво
лення Радянської Ук- 
іраїни від н їмецько-фа
шистських загарбників. 
Перед присутніми висту
пили партгрупорг кафед
ри В. Риндюк, учасники 
Великої Вітчизняної вій
ни Б. Земляков та В. Го- 
вор ов.

Тематичні конферен-

^  ції «Подвигу жити у ві
ках», присвячені 40-річ- 
чю визволення Радянсь
кої України від фашист
ських поневолювачів 
провели також партор- 
га н і з а ц і ї ар м і піст р ати в - 
но - управлінського пер
соналу і кафедр суспіль
них наук.

Перед присутніми ви
ступили ветерани Вели
к о ї  В ІТЧИЗПЯіНОЇ їв ІІЙН и
М. Архипов, А. Банні- 
ков, 3. Грозний, В. Су- 
мі;н, завкафедрою філо
софії Б. Колтунов, спів
робітники В. Б-ондар, 
Л. Громова та інші.

Для учасників диспуту 
і тематичних конферен
цій бібліотека інститу
ту організувала вистав
ки художньої і політич
ної літератури, плакатів, 
альбомів, фотографій.

Н. ГОРБАЧУК, 
заввідділом бібліо
теки.

О

Олександра Яхненка знають на енер
гетичному факультеті, як відмінника 
навчання, профспілкового активіста.
Він — голова студради четвертого гур
тожитку. І в тому, що студентам-енер
гетикам не доводиться скучати вечора
ми, велика заслуга голови студентської 
ради.

В одному з наступних номерів бага
тотиражка надрукує розповідь ОлеЩ 
сандра Яхненка про організацію доз
вілля в гуртожитку М 4, його роздуми 
про активну життєву позицію молодої 
радянської людини.

На знімку: О. Яхненко.
Фото О. Володимирова.

О

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

Що може механічна " рука" ?
Про це ви можете запи

тати ,у спеціалістів Вінни
цького виробничого об’єд
нання «Термінал» і відпо
відь одержите неоднозначну.

Скажімо, робототехніч- 
ний комплекс ПМіР-05, впро
ваджений на підприємстві 
в цьому році «уміє» багато 
— сверлить, виконує різь
бу і навіть рахує обробле
ні деталі.

Підвищуючи продуктив
ність праці на тій чи іншій 
операції, автоматичний 
«робітник» вивільняє люди
ну від монотонної, неціка
вої праці. Діють роботи 
вже на штампуванні, в ли
варні, на фарбувальній ді
льниці.

«Оживляють» ці пристрої 
інженери заводу спільно з 
робітниками. Найбільший

внесок вже зробили В. Я. 
Вятер, О. Д. Цвїлінг, В. М. 
Жердєв, В. М. Кулешов та 
багато інших.

До кінця року на підпри
ємстві буде задіяно до 60 
роботокомплексів. Вони до
поможуть автоматизувати 
значну частину виробни
чих процесів.

«Новини Поділля».

п о р а д и  до ЧАСУ
(З ПЕРЦЕМ І БЕЗ НЬОГО)

М ОЖЕ воно й спр-аїв- 
ді комусь та колись 

візьме та й захочеться 
того самого пончика, 
про якого м,и нещодав
но згадували у нашій 
газеті, та й від пиро
гів з сиром, гадаємо, ма
ло хто відмовиться. Та 
чи можна перелічити всі 
яства, які споживає лю
дина і трохи вибаглива, 
і трохи ні. Та вже коли 
йдеться про нашого 
брата - студента, якому 
завжди дуже хочеться 
щось та їсти, то, дума
ємо, не зашкодять пора
ди до часу, які нам лю
б'язно заготували това
риші з сфери громад
ського харчування з по
міткою: «Смакуйте на 
здоров’я».
О ВОЧЕВУ с т р а в у ,  

 приготовлену заз
далегідь, не підігрівай

те повністю — тільки ту 
порцію, яку збираєтеся 
подати на стіл.
С МАЖЕНА картопля 

 буде хрумкою, якщо 
дотримуватися таких 
умов: жир на пательні 
повинен добре підігріти
ся, картопля попередньо 
просушена в рушничко
ві, а солити її, коли во
на буде майже готова.
В АРЕНІ буряки бу- 

дуть більш соковиті 
і смачні, якщо варити 
їх у шкарлупах, не обрі
зуючи корінчиків і зали
шків листя.

ДОВШЕ не сохне 
і краще зберігається 

гірчиця, розведена не 
водою, а молоком. її 
смак поліпшується, як
що додати трішки меду. 
Я КЩО хочете, щоб 

квасоля під час ва
ріння не потемніла, ва

ріть її у відкритій каїс- 
трюльці.
В ИЖИМАЮЧИ сік з

лимону, не переста
райтеся — сік може ви
йти гірким. ЯіКЩО хоче
те, щоб соку вийшло бі
льше, потримайте ці
лий лимон у гарячій во
ді — хвилин п’ять, не 
більше.
С УХІ фрукти для ком- 

 поту перед приготу
ванням миють в холод-, 
ній, а не в гарячій воді. 
Я КЩО олія стала

мутною, вкиньте ту
ди трішки солі. Через 
два—три дні перелийте 
її в іншу пляшку — 
осадки з сіллю лишають
ся на дні.
шііпвшпшштішшшш

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА

За корисне дозвілля



*г: ВЧИМОСЯ КО М УН ІЗМ У, БУДУЄМ О КОМУНІЗМ
З ТРИБУНИ XIII ЗВІТНО ВИБОРНОЇ КОМСО МОЛЬСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ІНСТИТУТУ

Велика роль у форму
ванні світогляду молодої 
радянської йюдЖВД, .її 
активної життєвої по
зиції ВІДВОДИТЬСЯ ЛеН'ІїН- 
ському заліку, який (про
водиться ЩОріЧНО ;В коїм - 
сомоліьських органзі аіці ях 
країни.

Ленінський залік «Рі- 
шеиня XXVI з'їзду 
КПРС—  в життя»! до-- 
помаїгає нашим студен
там намітити і здійснити 
програму свого ідейного, 
морального' і творчого 
зростання, органічно по
єднувати глибоке виїв 
чшня революційної тео

рп з практичними діла
ми свого колективу.

Участь комсомольців 
в Ленінському заліку 
оцінюється на суспіль- 
ногіпюлїтиічній атестації 
(СПА), головним прин
ципом якої є оцінка ді
яльності кожного комсо
мольця.

На високому ідейному
1 організаційному рівні 
пройшла СПА в академ- 
груиах 2 ЕСС-81, 1 РТ- 
81, 5 ТМ—80, 1 ЕОМ-82,
2 ЕОМ ̂ 84- та інших. В 
діловій і принциповій об
становці тут пройшло 
О бгОВОір єн н я особистих^  чення революційної тео- обговорення особистих надавати конкретну до- |

комплексних планів кос- 
сомольців «Вчимося Ко
мунізму — будуємо ко
мунізм».

Проте в багатьох ака- 
демгрупах суспіл ьно-по - 
літиічна атестація сту
дентів проводиться фор
мально. Це стосується, 
зокрема, груп 1 ЕС-83
групко мсорг (Шкулепа), 
З РТ-81 (Засаднюк), 2 
1М-81 (Сторожуй), 4 
АТ-80 (Нечіиіпоренко).

В проведенінї суспіл ь - 
н оліюл їтичної атестації, 
комітетам комоомо л у 
факультеті© необхідно 
.надавати конкретну до

помогу комсомольським 
бюро груп. Завдання ста
виться так, щоб кожна 
академгрупа, кожен сту
дент брали на себе кон
кретні і реальні особисті 
плани. Організувати чі
ткий контроль за про
веденням атестації, ре
гулярно висвітлювати 
хід Ленінського заліку 
в стінній пресі, багато
тиражні газеті «За інже
нерні кадри».

Олександр 
ДОМБРОВСЬКИЙ, 

секретар комітету 
комсомолу ФАОТу.

КОМСОМОЛЬЦІ 80-х Комсомол —  надійний резерв, і помічник Комуніс
тичної партії. На всіх етапах розвитку нашого сус
пільства Ленінська комуністична спілка молоді 
йшла в авангарді революційних, бойових і трудових 
звершень.

Магнітна, Дніпрельстан, Комсомольськ на Амурі, 
Братськ, Усть-Ілім, цілина, КамАЗ, БАМ...,та хіба пе
релічити всі ударні комсомольські будови!

І сьогодні мільйони юнаків та дівчат Країни Рад 
своєю ударною працею і сумлінним навчанням вно
сять вагомий вклад в побудову комунізму. В лавах 
цієї багатомільйонної гвардії йдуть і вихованці на
шого інституту.

На знімку: перш окурсниця ВПі Ольга ТУР.
Фото О. Володимирова.

РАПОРТУЄ „РАДІОТЕХНІК"
З другого по двадцять шосте жовтня сільськогос

подарський загін з числа першокурсників радіотех
нічного факультету працював на Барському консер
вному заводі. Хлопці і дівчата розвантажували ово- 
чі і фрукти, вкривали і прикопували кагати столо
вих буряків, моркви, і картоплі, збивали тару, пра
цювали на ремонтно-будівельних роботах. За непов
ний місяць руками студентів вироблено також 807 
тисяч умовних банок консервів. Обсяг валової про
дукції, виготовленої загоном «Радіотехнік», складає 
93 тисячі карбованців.

Найкраще потрудилися' комсорг групи 1 РТ-84 
Сергій Полянков, Сергій Коцур, Едуард Лангенман 
(група 2 РТ-84) та староста цієї ж групи Анатолій 
Гіавлишин. Серед студентів групи З РТ-84 ударни
ками праці стали Едуард Нарбуд, Віктор Скрипнюк 
і Володимир Мальченко. В четвертій групі радіо
техніків відзначились староста Сергій Загурець з 
Віктором Ляшком.

Не відставали від радіотехніків і радіоконструк- 
тори. В групі 2 РК-84 з молодечим запалом і ком
сомольською наполегливістю працювали Андрій Ба- 
дяк, Сергій Бернацький та Роман Ілюк на чолі з 
старостою Андрієм Медведем.

Староста третьої групи радіоконструкторів Олек
сандр Бондаренко, як і члени академгрупи 4 РК-84 
Микола ,Бойко, Володимир Гласов, Олег Рябий та 
його брат Станіслав в числі кращих з кращих від
значені гПочесними грамотами Барського райкому 
комсомолу і підприємства та грошовими преміями.

А ще студенти радіотехнічного факультету від
працювали 21 жовтня на недільнику і перерахува
ли 183 карбованці у фонд наступного, XII Всес
вітнього фестивалю молоді і студентів. В усіх цих 
успіхах велика заслуга комісара загону, викладача 
кафедри іноземних мов Сергія Яковича Веремієнка

Г. ПОЛИВАНИЙ, 
командир сільськогосподарського загону «Ра

діотехнік», викладач кафедри іноземних мов.

М И -ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ
В {нашому Інституті навчаються юнаки та дівча

та з Російської Федерації, Білорусії, Грузії, Тад
жикистану та інших союзних і автономних респуб
лік.

Разом з молоддю Країни Рад здобувають вищу 
освіту в стінах В ПІ посланці багатьох країн світу.

Комітет комсомолу інституту проводить значну 
роботу, по зміцненню дружби між н̂аціями і народ
ностями. Традиційними стали у нас вечори інтер
національної дружби. Навчаючись у Вінниці, сту- 
дедати-іноземці (вивчають культуру і п̂обут народів 
Радянського Союзу, знайомляться з нашою рево
люційною, бойовою і трудовою славою. Земляцт
ва кубинських, афганських та єменських студентів 
заключили трьохсторонні договори на співдруж
ність між комітетом комсомолу Інституту та (КОМСО
МОЛЬСЬКИМИ організаціями ВО «Термінал», .вироб
ничо-художнього (об'єднацня «Вінничанка» і заводу 
тракторних агрегатів. ,

Студенти-іноземці беруть активну участь в гфо- 
ведеіші комсомольських суботників, виїжджають 
влітку на роботу у складі бійців студентських бу
дівельних загонів. Нинішнього літа, наприклад, в 
СБЗ інституту працювали юнаки та дівчата з  оди
надцяти зарубіжних країн. Особливою сумлінністю 
відзначились Студенти Куби, Зімбдбве, Йєме(на, 
Йорданії, (Португалії та інших країн.

Найактивнішу участь в комсомольських суботни- 
ках на честь 40-річчя звільнення Вінниччини дід 
німецько-ф'ашистсь;ких загарбників /взяли йєменці, 
кубинці та (афганці,

Олена БІГУН, студентка.

КРІПИТИ ІМ’Я КОМСОМОЛЬСЬКЕ ДІЛАМ И
ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ, АБИ КОЖНА ЗУСТРІЧ ВИКЛАДАЧА З СТУДЕНТАМИ ПРИНОСИЛА ВЗА 

ЄМНУ РАДІСТЬ І КОРИСТЬ, ЩОБ ПОТРЕБА ДО НАВЧАННЯ СТАЛА ПЕРЕКОНАННЯМ
КОЖНОГО З НАС?

Одним з основних 
критеріїв ОЦІНКИ (РІВНЯ 
СВІДОМОСТІ 1 рВ ПОГЛЯД у
студента є його ставлен
ня до навчання. це

питання знаходиться іівід 
ПОСТІЙНИМ контролем з  
боку комсомольської ор
ганізації інституту.

За результатами літ
ньої сесії 1984 року зро
сла абсолютна успішність 
і якість знань.. Найкра
щих успіхів у цій оправі 
домігся факультет авто
матики і обчислювальної 
техніки. Всього ж по ін
ституту 1694 студенти: 
склали екзамени на «доб
ре» та «відмінно».

У нас близько 500' 
відмінників, шість Ленін
ських стипендіатів. Але 
є й такі, що вчаться на 
одні трійки. А таких не 
мало й не багато —183. 
Дев.яносто ж студентів 
мають академічну за
боргованість.

Не завжди служать 
прикладом' у навчанні 
окремі, студеніти з числа, 
ком со м о льськи х а ктив і - 
сті®, зокрема, колишній 
комсорг першого курсу 
енергетичного -факульте
ту Ващенко, член комі
тету комсомолу ФАОТу 
Музика, член комітету 
комсомолу машинобудів
ного факультет^- Барда.

Комсомолець, тим па
че, активіст не повинен

забувати, що успішне 
навчання, то не лише 
його особиста справа.

Чому часто трапляєть
ся так, що в групах, де 
один і той же викладач, 
різний рівень знань у 
студентів? Відповідь на 
це запитання, мабуть, 
слід шукати в самій ат
мосфері, яка. панує в то
му чи іншому колективі. 
Звичайно’, не всі студен- 
ЇІИ! в однаковій мірі мо
жуть засвоїти пройдений 
матеріал. Але таїм, де 
панує атмосфера справ
жньої товариськості і не
терпимості до порушни
ків .навчального процесу, 
там і результати відрад
ні.

Хоча в цілому кіль
кість пропущених занять 
за минулий рік скооо- 
іилась майже в півтора 
раза, цифра ця ще за
лишається надзвичайно 
високою і складає 18 
тисяч 397 годин. Ось де 
резерв для підвищення 
успішності і якості знань. 
Отож закривши всі ка
нали втрат учбового ча
су, ми зможемо доби
тися значно кращих ус
піхів у нашій основній 
роботі — навчанні.

В комсомольській ор
ганізації інституту остан
німи роками виникло ба
гато славних починів. 
Один з них — бригадна 
форма підготовки до

■складання заліків і ек
заменів. Перед почат
ком кожної сесії в усіх 
академгрупах лроводять- 
ся комсомольські збори, 
на яких аналізується 
стан справ,прийми ються 
конкретні рішення і зо
бов’язання кожного ко
мсомольця.

Наше завдання — не 
допустити, щоб ці славні 
ініціативи перетворилися 
у тимчасову кампанію, 
або ж зовсім' згасли.

Факультетським' комі
тетам комсомолу і на<в- 
ч ал ьи о-в и ховн им комі-
сіям необхідно привчити 
студентів до колективної 
праці з перших же днів 
навчання в Інституті.

В умовах сучасного ви
робництва різко зростає 
вимогливість до випуск
ників вищої школи. Тем
пи росту науково-техніч
ного Прогресу диктують 
необхідність випускати із 
стін вузів не просто ква 
л іфіковаїних спеці а л істів, 
а людей, думаючих, зда
тних працювати на да
леку перспективу.

Важливу роль у фор- 
муваїнн і перспективних
спеціалістів відіграє на
уково-дослідна робота 
студентів (НДРС).

У нас, в інституті, всі
ма формами наукіово- 
дослідницькОЇ (роботи 
охоплено понад 4200 сту

дентів. По госпдоговір
ії ій та держбюджет ній 
тематиці працюють 2687 
юнаків та дівчат.

В минулому навчаль
ному році проходив ву
зівський тур олімпіади 
«Студент і науково-тех
нічний прогрес». В рам
ках цього туру було 
ігврюве дено 13 пір едім е т - 
них олімпіад та десять 
конкурсів з спеціально
стей. Торік же в X Все
союзному конкуріСІ з сус
пільних наук, історії 
ВЛКіСМ та міжнародно
го молодіжного руху .взя
ло участь 4063 студенти. 
На конкурс було підго
товлено також три ко
лективних доповіді.

Раніше студентські на- 
укоівю-техін ічн і товарне! - 
в а ВПІ працювали ца кі
лькох просміиіславих під
приємствах міста, а то
рік цю .роботу занедба
ли. Чому? Варто відно
вити їїц Проміиісіловікть 
вже сьогодні чекає на
ших знань і умілих нев
томних рук. Навчаючись 
в інституті, студенти мо
жуть і повинні надати 
конкретну допомогу тру
довим колективам в роз
витку на уково-тех нічно
го прогресу і особливо 
малої механізації.

Ю. ГНІП,
Ленінський стипен

діат.
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| А ЩО ВИ 
І ЧИТАЄТЕ?
II
|| Зібагач-енню духовної культури моло- 
|| дих людей, ірозшшренню ЇХНЬОГО ОВІТ- 
||, огляду сприяють засоби масової інфор- 
II мації — комсомольські газети і жур-
I нали.
|, Навіть не мислимо уявити студента 
|| без підручника, художньої книги, жур-
II іналу чи газети. Молодь завжди тягне- 
ІІться.-до знань. І разом з тим передила- 
ІІ та на молодіжну періодику проходить 
II у нас на низькому -організаційному рів- 
|| ні. Ось хоча б такий приклад. На фа- 
Іі культеті автоматики і обчислювальної 
і техніки навчається 887 студентів. Пе- 
| редплаїчено періодичних вида.ніь на но
ві вий рік 885. Багато -це чи мало — судіть 
II самі. Якщо (врахувати, що окремі кжа- 
Ц ки та дівчата передплатили по два-три 
|| і більше видань, то скільки ж залиши- 
}і лося таких, які нічого не читатимуть у 
|| 1985 році?

Або ще один приклад. В групі 2 ЕС-80
I '(гру1ПКОМС̂ рГ ЯіНКО) лише десять ком
іксом ольці в передплатили газети. З них
II вісім чоловік на 3 місяці, один на 6 і 
її Один на 12 місяців.
ІІ Ще гірші справи з передплатою на 
II газети Ь журнали на всіх інших факу- 
ІІ льтетах. Комітети комсомолу комсо- 
|| мольські бюро курсів пустили цю ро- 
|| боту на сам оплив, Навіть свою інсти- 
■I тутську багатотиражку студенти перед-
■ планують неохоче, за виключенням ви-
■ /шаанців інженерно-будівельного фа

культету, які вже передплатили 250 
екземплярів.

Орган із оівано провели передплату на 
свою студентську газету «За інженер
ні кадри» колективи академгруп З АТ- 
80 (ФАОТ), 2 ЕС-84 (енергофак), 
4 ТМ-84, 5 ТМ-84, (машфака.) > А решта 
чого вичікують?

Дивує те, що’ окремі молоді люди, 
майбутні керівники і організатори ви
робництва слабо працюють над підви
щенням свого ідейно-політичного рів
ня.

Засоби масової інформації, в тому 
числі газети і журнали розповідають 
наїм про всі новини, знайомлять з по
діями в країні і за рубежем. З газет 
і журналів ми дізнаємось про все пре
красне, чим багате і цікаве наше життя. 
І, -нарешті, з періодичних видань ми 
черпаємо для себе нові думки і нові 
образи людей, через них пізнаємо пе
редовий досвід і стаємо мудрішими.

Роль комсомольського активу інсти
туту — забезпечити кожному нашому 
вихованцю періодичне видання.

О. ПІНЧУК,
заступник секретаря комітету ком
сомолу інституту.

Б уд н і друж инників ПОКЛИК СЕРЦЯ
Цих людей, з.., червоними 

пов'язкам и на рукавах, мо
ж на зустріти  щ овечора на 
вулицях наш ого міста. Охо
ронці правопорядку, надій
ні помічники наш ої радян
ської міліції, вони за  по
кликом власного серця ви
ходять на чергування. Доб
ровільні .народні друж ин

ники не ш кодую ть ні вла- 
них сил, ні часу аби всі 
ми з вами спокійно відпо
чивали, культурно проводи
ли своє дозвілля.

Значний внесок в охоро
ну правопорядку вносять і 
члени ДНД наш ого інститу
ту. В жовтні під час чер 

гувань, наприклад, на ву
лиці і площі міста вийшло 
786 друж инників  В/ПІ.

Як і в попередні роки, 
організовано виходять на 

чергування друж инники енер 
гетичного і маш инобудівно
го ф акультетів  (командири 
С. М. Л уковніков та  Л. С. 
Півторак), обчислю вального 
центру (командир В. В. Га- 
меєв).

Роль громадськості в охо
роні правопорядку надзви
чайно велика. І не дооці- 
ню вати її ми не можемо. 
Бо хто ж  тоді наведе по
рядок у «нашій власній ква
ртирі», як  не ми самі? Ж аль,

що цю м удру істину забу- 
аіаю’Яь кер івн и ки  окрем их 
ф акультетів  і підрозділів 
інституту.

Ч ергування на опорних 
пунктах міліції ми проводи
мо згідно граф іка  роботи 
інститутського ш табу ДНД. 
Однак ф акультетські ш таби 
ІіНД, зо кр ем а  інж енерно- 
будівельного, м аш инобудів
ного, ФАОТу і СКТБ «Мо
дуль» поруш ую ть ці гр а 
ф іки, або ж  виходять на 
чергування неповним скла
дом своїх загонів. Пора пок
ласти цьому край.

І. АНТОНІК,
командир ДНД інституту.

І ПРАЦЮЮТЬ, І НАВЧАЮТЬСЯ
Нинішнього року сту

дентами .першого курсу 
загально - технічного 
факультету стали 353 
, виробничники. Чотири 
роки тому їх було 260. 
Ф акультет готує фах ів - 
цш з двадцяти чотирьох 
сп еці а льн остей в ід тех - 
пології машинобуду
вання до технології хар
чової промисловості та 
економіки побутового 
обслуго® ув аіннн.

В одному' з наступних 
номерів газети ми дета
льно розповімо про ба
гатьох наших вихован
ців, які вміло .поєднують 
роботу на виробництві з 
у спішним з аочн им н а в - 
ианням у вузі. Сьогодні 
представляємо двох з 
когорти молодих, енер
гійних, завзятих, напо
легливих в труді і нав
чанні.

Олександр Перемог 
(на знімку злівві) перед

тим, як вступити до ін
ституту довго не заду
мувався, яку професію 
обрати. Живе хлопець в 
місті енергетик ів Лади- 
жині, працює на ТЕЦ. 
Отож саме місце прожи
вання і сам'а робота ви
значили йому дорогу до 
В ІНІНИЦЬКОГО поліітехн іч - 
ного інституту. Зараз 
Олександр навчається на 
третьому курсі. На ви
робництві, де трудиться 
ця молода людина, її 
поважають за працелю
бність і безвідмовність, її 
активну життєву пози
цію. Ми ж, викладачі 
загадьінотехнічінюго фа
культету, вдячні цій лю
дині з.а відмінні оцінки 
в заліковій книжці. 
Впевнені, що з Олексан
дра вийде справжній ін
женер, здатний працю
вати і мислити на пер
спективу.

Таких студентів., як 
Олександр Перемет, у

нас багато. Живуть ці 
добрі люди в різних мі
стах і селах, виконують 
свою улюблену роботу, 
виховують дітей. Різні ха
рактери, різні долі, та 
об’єднує їх одне — 
нестримний потяг до 
знань.

Військо® ослужбове ц ь 
Іван Гончаров (на знім
ку праворуч) теж обрав 
для себе одну із спеці
альностей, які можна 
здобути в нашому інсти
туті.

Цей знімок фотокорес
пондент О. Вол о дим иров 
зробив одного вихідного 
дня. Так, так. Саме у 
вихідні дні приїжджають 
до н ас етуденти-з аочни - 
ки, щоб одержати необ
хідну консультацію, ви
конати лабораторну ро
боту.

А. ТХОРІВСЬКИЙ,
декан загальнотехніч- 
ного факультету.

*  ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ І ХОРОША ЛЮДИ
НА -  ОДНЕ Й ТЕЖ?

*  ПОРЯДНІСТЬ І ВИДИМІСТЬ ПОРЯДНОСТІ.

*  КРАСИВИЙ ЛИШ ТОЙ, ХТО БОРЕТЬСЯ ЗА 
КРАСУ.

До редакції зайшла 
дівчина, комсорг групи. 
У них надзвичайна по
дія. Двоє дружили, ко
хались, а тепер, коли во
на чекає дитини, хло
пець не хоче женитися. 
Комсорг, зрозуміло, стур
бована'. Вона з надією 
запитує: може, редакція 
поможе?

Та як можна допомог
ти обманутій в коханні 
людині?

...\Якось на проспекті 
Космонавтів дружиінни- 
ники знайшли п'яного 
хлопця в «горизонталь
ному положенні».

— Ну і що? — здиву
валися ЙОГО' дружки. 
Мало що з людиною 
може «трапитись. Сашко 
хороший хлопець.

«Хороший ХЛО(ПЄЦЬ». Що 
за універсальний вислів, 
який увібрав в себе всю 
гаму людських почуттів 
і взаємостосунків? Може 
це й справді знаменита 
формула віку? Та перш 
ніж відповісти на це за
питання, хочеться ще на
вести кілька прикладів.

Юрій — інженер. Йо 
Му 28 років. Нічого не 
с кажеш, івбес-Лдниік 
він цікавий. Сучасна об
становка,: на столі кни
ги, готовальня... Так, 
цін хороший виробнич
ник, спортсмен, грає на 
гітарі, любить бувати се
ред людей.

В двері весь чаю заг
лядали, привітно усміха
лись — мабуть, він тут 
своя людина.. Хтось ска
зав, що його наче кли
чуть до телефону. Та

Юрій не реагує, сам до
бре розуміє ці ж а р т

Та все ж його підні
мають: справді викликає
міжміська телефонна 
станція. Юрій встає з 
місця і я бачу його 
скривлене гримасою об
личчя.

— Предки...
А голос вже не такий 

люб'язний, скоріше ро-з- 
др а тований. Через кіль - 
ка хвилин він повертає
ться в кімнату, як і ра
ніше, веселий, наче й не 
було телефонного хамст
ва: «Ну чого, тобі? Як 
не пишу? Ну іі що? Ро
боти по горло...».

Цю його розмову З 
батьками чули всі сусі
ди. Чесно кажучи, мені 
більше не хотілося роз
мовляти з цим «хорошим 
хлопцем».

Хороший хлопець 1 хо
роша людина — напев
но, це не одне й те ж. 
А втім, давайте поверне
мось до попередніх фак
тів і поміркуємо, що ж 
окривається за формулою 
«хорошого ХЛОПЦЯ».

Груикомсорг назвала 
чотири прикмети: він до 
бре вчиться, не відмов
ляється (ВІД ДОіручеНЬ, н е  
хуліганить і «взагалі за 
ним нічого такого рані
ше не спостерігалось». 
Колеги Олександра ате
стували його просто: 
«Симпатична мила лю
дина».

Що ж  уявляє собою 
оця симпатична людина? 
Так і бачиш молодця 
спортивної фігури, що 
весело ганяє м'яча, під

гітару наспівує популяр
них пісень. Він, безумов
но, може дати відсіч ху
лігану, заступитися за 
товариша, але він також 
може попасти у витве
резник, брутальним сло
вом образити дівчину...

А порядна людина не 
може. Людяність в лю
дині визначається комп
лексом якостей, якимось 
згустком, де відсутність 
ОДНОГО з  елементів при
зводить до втрати всьо
го цілого. Як в хімічній 
реакції! Прояв громад
ської свідомості не зав
жди може служити при
кладом порядної люди
ни.

Кожному з нас хочете- 
ться бути хорошим. Та 
чи кожен активно боре

ться за це в самому собі 
і в людях, з якими жи
ве і спілкується? Якщо 
відверто, то ні. А благо
родство не може оціню
ватись вищим балом мо
ральності, коли воно 
«закриває очі» на непо
рядність. Красивий лиш 
той, хто «сіє красу» і 
вирощує її на будь-яко
му грунті, за, будь-яких 
кліматичних умов-.

Взяти хоча б того ж 
Юрій. Про дівчат від
зивається цинічно, а ве
чора ми важко зітхає: 
«Так хочеться справж
нього кохання, так хо
четься зустріти .чудову 
дівчину». Правда, він 
тут же «міняє пластин
ку». «Ну де ти її знай
деш? ВсД рони одним

ликом шиті». По собі 
хлопець і інших міряє.

Є у нього приятель 
Олег. Він також інже
нер, спортсменна робо
ті •— розумна голова. 
Одним словом, якщо су
дити за формулою «хо
рошого хлопця». ТО (ВІН 
подвійник Юрія. Олег 
теж на гітарі грає, і ве
сел і -комиші і ї л юб ИіТЬ, 
але... Щосуботи відмов
ляється від всіляких роз
ваг. Олег ЇЗДИТЬ в село. 
Таїм у нього мати і дві 
молодших сестрички. А 
ще Олег дружить з сіль
ською дівчиною. їхні 
взаємостосунки — пості
йний прйювід для глузу
вань Юрія. Особливо пі
сля випадку з грозою. 
ЙШОВ (рясний ДОЩ 1 
Людмила залишилася 
ночувати на квартирі 
Олега, а він...

Юрій відчуває на со
бі гострий погляд О ле
гших очей і зразу ж 
обриває свої жарти. Та 
все ж посміхається: «Не 
сучасний він якийсь цей 
Олег». І знов зітхає. 
Тому Що заздрить. Йому 
теж хочеться ось таких 
чистих, красивих взає
мостосунків. А хто йому 
їх створить?
Зараз багато пишуть про 

духовний світ інтеліген
та. Вирішують: хто інтелі
гентний по-справжньому 
— той, хто читав Каф- 
фку, слухав симфонічну

музику, цікавиться кі
бернетикою? Ци це не 
обов'язкової, а важливо 
щось інше? Тоді що 
саме? Не знаю, як ко
му, , а мені ці суперечки 
здаються схоластични
ми. Тут варто говорити 
про моральний бік. Ад
же інтелігентність про
являється, перш за все, 
у нашому ставлені до 
іншої людини, до людей 
взагалі. У ставлені сер
дечному, делікатному, 
поважливому, без вся
кого душевного хамства 
і споживацтва за чужий 
рахунок. Відрадно, коли 
висока вимогливість в 
цій області і до себе, і 
до інших стає особис
тим правилом.

Як все таки важлива 
і необхідна чистота мо
ральної атмосфери в на
шому суспільстві. По
винна. органічно існува
ти сама безкомпромісна 
презирливість до спожи
вачів і покидьків суспі
льства, до моральної 
безвідповідальності і без
душності! Тому що, як 
би ю (р и. д И Ч 'Н о 
вільні не були ми в 
своїх поступках і бажан
нях, поруч з нами (і цьо
го не слід забувати) — 
живі люди!

С. ФЕДОТОВ. І 
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і  Цими днями в пресі 
опубліковано повідом
лення про чергове засі
дання Політбюро ЦК 
КПРС, на якому було 
розглянуто проекти Дер
жавного плану економіч
ного і соціального роз
витку СРСР на 1985 
рік. З великою промовою 
на засіданні виступив 
товариш К. У. Чернен
ко. Політбюро ЦК КПРС 
повністю схвалило вка
зівки і висновки, які 
містить його виступ, і 
визнало необхідним по
класти їх в основу ді
яльності всіх партійних 
державних і господарсь
ких органів, громадсь
ких організацій і трудо
вих колективів. Промова 
Костянтина Уїстиіновича 
Черненка — це програ
мний докумнет для всьо
го радянського народу в 
його боротьбі за гідне 
завершення одинадця- 

■ тої п’ятирічки, створен
ня надійної основи для 
впевненого старту в но
вій, дванадцятій, прис
корення інтенсифікації 
нашої економіки.

Колектив нашого ін
ституту, як і весь радян
ський народ, з натхнен
ням і ентузіазмом спри
йняв заклик партії роз
горнути масовий рух за 
раціональне ведення гос
подарства, приділяючи 
особливу увагу широко- 

I  му впровадженню у вн- 
I  робництво досягнень на- 
ї  уки і техніки.

В колі обов’язків і 
турбот партійних комі
тетів, підкреслив това
риш К- У. Черненко, 
надзвичайно важливе 
місце повинна зайняти 
мобілізація трудових ко
лективів на безумовне 
виконання плану завер
шального року п’ятиріч
ки. Важливо зараз, в 
останні тижні 1984-го, 
докласти зусиль для мак
симального примножен
ня господарських здо
бутків.

Такий настрій панує 
нині в багатьох підроз
ділах інститут. Вчені, 
інжери - конструкто р и 
СКТБ «Модуль», спів- 
робтіники науково - до
слідного сектору спря

мовують свою трудову 
і творчу ініціативу на 
практичні діла.

Започатковуючи нову 
рубрику «Ти і п’тяиріч- 
ка», редколегія газети

«За інженерні кадри» 
ставить собі за мету роз
повідати про творчий 
доробок науковців, інже- 
нерів-конструкторів ВПІ 
в ім’я розквіту рідної 
Вітчизни.

Сьогодні мова піде про 
доробок науковців одні
єї з профілюючих ка
федр факультету авто
матики і обчислювальної 
техінки. За останніх

п’ять років викладачами 
і співробітниками факу
льтету одержано понад 
150 авторсьських сві
доцтв. На виставки до
сягнень народного гос
подарства країни і рес

НАУКА -  /

публіки представле н о 
72 зразки нової тех
ніки, які відзначені 
62-ма золотими, срібни
ми та бронзовим меда
лями. Факультет підтри
мує тісні контакти з на
уковими організаціями 
Москви. Ленінграда, Ки
єві̂  Харкова, зНовоси- 
бірська та інших міст 
країни.

Значний вклад у роз
виток науково-технічно
го прогресу вносять на
уковці кафедри автома
тики і інформаційної 
техніки на чолі з докто
ром технічних наук, про
фесором Віктором Тихо- 
новичем Маліковим.

Загальний обсяг нау-

ВИРОБНИЦТВУ

ково-дослідних робіт за 
роки одинадцятої п’я
тирічки тут становить З 
мільйони 45 тисяч кар' 
бованців. Економічний 
ефект від наукових по
шуків сягає майже чо- 
ліирьох- мільйонів, кар
бованців. Співробітники 
кафедри за цей час за
хистили 9 кандидатсь? 
тих дисертацій, подали 
36 заявок на винаходи 
і одержали 22 авторсь
ких свідоцтва.

В числі к р а щ и х  
науковців доценти Я. 
Каліцький, Ю. Ски- 
дан, В. Поджа р е н- 
ко, Й. Хаймзон, старші 
наукові співробітники В. 
Комаров та Є. Дубов.

Крім основної темати
ки науковці кафедри, зо
крема, Ю. Скидав і В. 
Поджаренко, багато пра
цюють над виконанням 
Продовольчої програми. 
Прилади і влаштування 
за контролем харчових 
продуктів і продукції 
сільськогосподарсьго ви
робництва, розроблені 
науковцями кафе д р и, 
широко застосовуються 
в народному господар
стві країни.

Економічний ефект від 
впровадження наукових 
розробок колективом ка
федри вже в цьому році 
складає близько трьох 

^мільйонів карбованців.
■. ш аш т т ш т  ш т т  гай я

і !

ЩОБ СТАТИ справжнім спеціалістом, потрібно вже 
з перших днів навчання з інституті наполегливо 

оволодівати знаннями, залучатися до науково-дослід
ницької роботи. Серед вихованців радіотехнічного фа
культету багато юнаків і дівчат, які працюють за госп- 
договірною тематикою, відвідують гуртки науково-тех
нічної творчості.

Для молодих науковців інституту з числа виклада
чів і студентів відкрито постійно-діючий семінар «Ма
тематичний апарат інженера». Його мета: навчити 
молодих людей активно впроваджувати ефективні ма
тематичні методи в практику науково-дослідницької 
роботи з безумовним використанням електронно-обчис
лювальних машин.

Слухачі семінару займаються науковою роботою без
посередньо на кафедрах, а задачі з прикладної мате
матики вирішують на семінарських заняттях під ке
рівництвом ведучих вчених з числа професорів О. Ста- 
хова* Бі Ліхтціндера, доцентів Г. Півторака, В. Леонть- 
єва, Л. Гейвандова, В. Сляднєва та інших.

Слухачі семінару — це здебільшого студенти третьо
го і старших курсів радіотехнічного, машинобудівно
го та факультету автоматики і обчислювальної техніки. 
Звичайно, двері семінару відкриті для всіх студен
тів старших курсів. Зараз ми готуємося до науково- 
практичної конференції інституту, яка відбудеться н 
березні наступного року. Слухачі семінару пишуть 

доповіді, з якими виступатимуть на секційних занят
тях під час конференції, готують наукові розробки 
тощо. Активними учасниками семінару є третьокурсни
ки нашого факультету Олексій Пастушенко, Володи
мир Тихоненко, Абдурахман Райлі з Сенегалу та ба
гато інших наших вихованців.

>Велику роботу проводить секретар семінару, третьо
курсник Р1Ф, Ленінський стипендіат Юрій Козловсь- 
кий.

Отже усіх старшокурсників інституту, які займають
ся науково-дослідною роботою, захоплюютіся приклад
ною математикою, запрошуємо до нашого постійно- 
діючого семінару. Працює він щосуботи з 14 години 
ЗО хвилин в аудиторії № 318.

Г. БАКУ НІН,
заступник декана радіотехнічного факультету, ке
рівник семінару.

З  ЦІННОЮ ініціативою виступили студенти факуль- 
 тету автоматики і обчислювальної техніки. Вони 

взяли в свої руки дотримання санітарного стану по ву
лиці Артоболевського. Віднині щотижня по дві—три ака- 
демгрупи згідно графіка виходять на впорядкування 
вулиці.

Навесні ФАОТівці розіб’ють тут сквери, засіють клум
би і газони, висадятьь квіти, кущі, дерева.

€. МІНЯЙЛО, 
студент.

К АФЕДРА радіотехнічних пристроїв щиро вітає 
 Станіслава Олександровича Куркова з успішним 

захистом кандидатської дисертації.
С ЬОГОДНІ — чергове заняття в усіх групах полі- 

тичної та економічної освіти інституту.

ОКРИЛЕНІСТЬ ПРЕСТИЖ ДОПЛОМА

На вечірньому, заоч
ному та загальнотехніч- 
ному факультетах інсти
туту навчається понад 
три тисячі студентів. Це 
робітники і службовці 
промислових підприємств, 
організацій і установ, 
трудівників колгоспів і 
радгоспів, тобто ті, хто
СВОЄЮ ПОВ(СЯКДіЄН н о ю
працею звеличує рідну 

'ТЗітчизну, вносить ваго
мий вклад у виконання 
грандіозних накреслень 
одинадцятої п’ятирічки.

Сьогодні ми продовжу
ємо розмову про підго- 
товкіу інженерних кад
рів без відриву від ви
робництва. Про те, як 
викладачі загальнотех- 
нічного факультету, зо
крема, борються за пре
стиж диплома ВПІ. Ін
терв’ю з деканом факу
льтету Адольфом Макси
мовичем Тхоравськ{им 
веде наш кореспондент 
Сергій Федотов.

Кореспондент: XXVI
з’їзд КПРС, наступні Пле
нуми ЦК постановили пе
ред вищою школою великі 
завдання щодо підготов
ки висококваліфікова
них спеціалістів, в тому 
числі без відриву від ви 
робництва. Як ці вказів
ки партії виконуються, 
зокрема, на вашому фа
культеті?

Тхорівський: «Реалізу- 
ючи рішення XXVI з’їз
ду нашої партії, Рада 
Міністрів СРСР прий
няла постанову «Про да
льше вдосконалення під
готовки спеціалістів з 
вищою і середньою спе
ціальною освітою без 
відриву від виробницт
ва», яка передбачає що
року збільшувати число 
студентів-заочників на 
5—7 процентів від плану 
прийому на денну фор
му навчання і зобов’я
зує нас всі свої зусилля 
спрямувати на підвищен
ня якості навчання цієї 
-категорії студентів.

Колектив нашого фа
культету чимало робить 
в цьому напрямку. В 
цьому році на перший 
курс загальнотехнічного 
факультету прийнято на

93 студенти більше, ніж 
у 1980 році. Таким чи- 
пом постанова уряду 
впроваджується в жит
тя. Вже перше знайом
ство з новим студентсь
ким поповненням пока
зує, що за знаннями до 
інституту прийшли ті лю
ди, які вже обрали свій 
життєвий шлях. Перед 
ними не стояло питання 
яку спеціальність обра
ти. Вони визначили її, 
працюючи на тому чи 
іншому підприємстві. 
Наш факультет готує 
фахівців з двадцяти чо
тирьох спеціальностей. 
Якщо говорити про пре
стиж диплома, то скажу, 
що підвищувати свій те

оретичним рівень прий
шли до нас кращі з кра
щих виробничників. Се
ред них головний енер
гетик, Погребищенсько- 

го заводу залізобетон
них виробів Н. Б. Бон- 
дарук, головний інже
нер Вінницького автопід- 
приємства А. Д. Крав
чук головний інженер 
Томашпільського управ
ління сільського госпо
дарства Н. У. Медвєдєв, 
директор Калинівського 
райпобуткомбінату С. К. 
Харченко та багато ін
ших досвідчених спеціа
лістів. Деканат загаль
нотехнічного факультету 
прагне створити для за
очників найкращі умови 
для занять. Поєднувати 
роботу на виробництві, 
виховання дітей (а біль
шість наших студентів

— люди сімейні) з ін
тенсивним і якісним нав
чанням у вузі — справа 
не легка. Саме тому рек
торат і партком інсти
туту зобов’язали керів
ників кафедр виділяти 
для роботи з студента- 
ми-заочниками найбільш 
кваліфікованих виклада
чів. У нас на загально- 
технічному працюють та
кі досвідчені доценти як 
І Забайрачний, Б. Ва- 
льчук, А. Кузьмін, А. 
Маргасін, П. рлободя- 
нюк, С. Веремчук, В. Ло- І5 
гіненко, асистенти Л. Ти- )} 
чинська, Г. Вишинська,
А. Секретарьов, С. Ав- 
дєєв, С. РєзнІк, О. Мі- 
сюра та багато інших. 
Саме зусиллями цих ви
кладачів, їх повсякден-

Закінчення на 2 стор. і}

Через кілька тижнів розпочнеться зи
мова сесія. ЗТдуться на екзамени і 
студенти-заочники. А поки що у вихідні 
дні вони збираються в аудиторіях і ла
бораторіях інституту, щоб одержати не
обхідну консультацію, виконати лабора
торну роботу. Деканат загальнотехніч

ного факультету виділяє для цієї робо
ти кращих викладачів кафедр.

На знімжу: Викладач Ольга Адамівна 
Місюра з групою третьокурсниць загаль
нотехнічного факультету під час лабо
раторних занять з фізики.

Фото О. Вплодимиоова.
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ОКРИЛЕНІСТЬ
(Закінчення. Початок 

1 стор.).
5|ній копіткій методичній 
|)! роботі учбовий процес 
4}на факультеті постійно 

вдосконалюється* -вЦкр- 
ристовуеться проблемне 

к{ навчання, обчислюваль
н а  техніка, технічні за
соби  та інші методи ін- 

тенсифікації учбовогс^ 
!| процесу. На кафедрах
" і  гт-гм -и л /аи г і Ч щ /л п ї з п . л д а т т » і ш .5| створені 
ЇІчні

учбово-методи- 
комплекси з враху- 

специфіки заочні ианням
}|ного навчання, вивчаєть- 
5!ся бюджет часу
^мостійну роботу
5}та-заочника. 

Кореспондент:

на са- 
студен-

!ді№ \заходи, спрямовані 
на поліпшення самостій
ної роботи студентів-за- 
очників. Отака спільна 
робота наших виклада
чів і за місцем прожи
вання студентів-заочни- 
ків дає свої позитивні 
наслідки. Радують свої
ми успіхами у праці і 

навчанні наші численні 
вихованці, зкорема, В. 
Коновал — головний ін
женер Тростянецького 
АТП, В. Коцюба — на- 

наладчик ВО «Термінал», 
М. Попик —  механік

ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА

з«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»С

«Вінницяенерго», А. Ги- 
жко— наладчик заводу 
ім. 60-річчя Жовтня, П. 
Кучерявий — заступник 
‘начальника .Теплицької 
РЕС, Н. Рябіщук — во
дій Вінницької ПМК-6,
A. Збаращук — началь
ник цеху ВО «Термінал»,
B. Піддубний директор 
Вороновицької швейної 
фабрики, П. Сологуб — 
слюсар ВО «Термінал» 
та багато інших.

На знімку: інженер- 
технолог Могилів-Поді- 
льського приладобудів
ного заводу О. Ліван- 
довська в лабораторії 
інституту.

23 листопада 1984 року.
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Яка ви-
51 човна робота проводи- 

за місцем проживіться

вона впливає на 
^формування їхнього сві- 
5|тогляду і п

Звання студентів-заочни- 
їнків,

— м у в а н н я
професійної 

$}майстерності, що в 
|)щевому результаті і 
&|начає основну мету — _ 
}|диплом Вінницького по
літехнічного, про гіре- 
ЇІСТИЖ якого ми і ведемо

кін-
виз-

Тхорівський:
^факультету

[сьогодні мову?
Зв’язки 

з підприєм- 
на яких працю- 

наші /Студенти-за- 
^ п п г т п ,  ПОСТІЙНО зміцню- 

їіються. На багатьох з 
У них підприємств створе
нні і діють комісії сприян
ні ня тим, що навчаються 
і без відриву від вироб

ці комісії спі-
громадськими

Уництва.
5{ льно з

організаціями і адміні
^Істрацією розглядають 
§|питання успішності сту- 

:тів-заочників,  ̂ надан
ім пільг, передбаче- 
постановами партії 

біб-
$
5»і уряду, поновлення
Ці ліотечних фондів 
’̂ вою літературою,

учбо- 
та ін-

у ВІННИЦЬКОМУ 
~ гарнізонному Бу

динку офіцерів відкрито 
художню виставку, при
свячену 40-річчю виз
волення Радянської Ук
раїни. Головною темою 
картин, скульптур та 
графічних робіт став об
раз воїна-возволителя. 
Переконливістю життє- 
е и х  рис захоплюють від
відувачів виставки пор
третні роботи заслуже
ного художника респуб
ліки О. Сидорова.

Кавалеру трьох орде
нів Слави В. Котобаю

присвятив свою карти
ну А. Ляшков. А В. Пи- 
рогов доніс до нас обра
зи радиста В. Лобачьо- 
ва та полковника М. 
Зуйка. Ці твори своїми 
життєрадісними фарба
ми утверджують без
смертя величного подви
гу радянських людей, 
доносять до нас відлун
ня грізних і пам’ятних 
днів.

Серед графічних робіт 
привертає увагу серія 
М. Лошака, який вирі
шив відтворити героїчні 
епізоди визволення Він
ниці. А героями його ма
люнків стали солдати, 
офіцери і генерали, які 
Особливо відзначились у 
боях за місто над Бу
гом.

Художню виставку вже 
відвідали сотні вінничан 
і гостей міста.

П ’ЯТНАДЦЯТИМ чле- 
а 1 ном комсомольсько-

молодіжної бригади де- 
фектувальників, яку очо
лює Оксана Филимон- 
чук, на вінницькому 421 
заводі цивільної авіації 
став Герой Радянського 
Союзу М. І. Кузнєцов'.

Готуючись гідно від
значити 4.0-річчя Цере- 
моги, вони зарахували 
легендарного розвідника 
до свого колективу, при
своївши йому найвищий 
робітничий розряд. Те
пер щомісячний заробі
ток М. І. Кузнєцова по- 
ступатиме у Радянський 
фонд миру.

Бригада Оксани Фи- 
лимончук уклала трудо
вий договір з колекти
вом дефектувальниць Лі
дії Гринчак, до складу 
якого входить перший 
космонавт світу Юрій 
Гагарін. На його раху
нок уже поступило по
над чотири тисячі кар
бованців, які теж пере
дані в Фонд миру.

СТОРТ СТОРТ -СТОРТ-
На календарі останні 

дні осені. Отож зима 
повновладною господар
кою вступає вже в свої 
права: сковує кригою во
доймища, запорош у є 
землю сніжком. І студен
ти, виходячи на прогулян
ку В’ години дозвілля, 
не двозначно демонстру
ють водночас і прощан
ня з золотою осінньою 
порою, і салют матінці- 
зимі.

Зміна пори року озна
чатиме для них і зміну 
видів спорту. З літніх 
стадіонів і спортивних 
майданчиків спортивні 

баталії перекочовують, так 
би мовити, у закриті 
приміщення. І хоча чер

гова пора року міняє і 
види спорту, і досягнен
ня в ньому — бадьорість, 
міць, настрій та воля до 
перемоги залишають с я 
незмінними супутниками 
великого загону спорт
сменів інститу.

Сьогодні друку є м о 
футбольний огляд за 
матеріалами стінгаз е т 
енергетичного факульте
ту і ФАОТу.

Закінчився чемпіонат 
енергетичного факульте
ту з міні-футболу, в яко
му брали у ч а с т ь  9 
команд.

З першого туру серйоз
ну заявку на перемогу 
зробила команда групи 
1 ЕСС-80 (капітан кома

нди І. Марчук).
/Футболісти г)р у п и 

2 ЕПП-80 (чемпіони фа
культету 1983 року), в 
нинішньому сезоні пере
оцінили свої сили, а то
му задовільнилися лише 
третім місцем. Чемпіо
ном же факультету ста
ла команда групи 1 ЕСС 
-81, яка провела всі зу
стрічі без поразок.

У півфіналі ФАОТу з 
футболу на перше місце 
в групі «А» вийшла 
ьоманда АСУ-81.

В групі «В» перше міс
це за командою А і ІТ-83, 
збірна команда 3-го кур
су виборола третє місце.
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ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

В тридцять п’ятому номері нашої га
зети від 26-го жовтня ц. р. було надру
ковано критичну статтю «Там, де ми 
живемо». В ній йшла мова про безпо
рядки в окремих гуртожитках інституту, 
зокрема, в першому і другому. 5 лис
топада ц. р. багатотиражка видрукова- 
ла ще один критичний матеріал про не

доліки в організації роботи інститутсь
ких дискотек.

Редакція звернулась до секретаря ко
мітету комсомолу енергетичного факуль
тету Костянтина Запайщикова та голо
ви студради третього гуртожитку Ігоря 
Риженкова з проханням прокоменту
вати ці виступи газети.

Кожне явище можна 
спотерігати з своєї точ
ки зору. З погляду окре
мих юнаків та дівчат 
можна стверджувати, що 
зцраз в комсомолі явно 
не те, що було колись. 
Варто лише піддатися 
такому настрою і все 
довкола затьмариться, 
згасне романтична під- 
несенність і елементарне 
невдоволення витіснить 
все активне і наступаль
не, що є в молодій лю
дині.

Студент — не маля, 
якого потрібно водити 
за ручку. В тако
му віці вже можна і по
трібно говорити серйоз
но. Нудьга може напас-

гу, яка панує в окремих 
гуртожитках, то скаже
мо відверто', що одне 
лиш навчання, якщо до 
нього ставитися з усією 
серйозністю, не залишить 
часу для смутку. В су
часних умовах, щоб ста
ти справжнім спеціаліс
том, потрібно багато зна
ти, потрібно вчитися. У 
нас на факультеті бага
то юнаків та дівчат, які 
навчаються на відмінно, 
беруть активну участь в 
громадському житті, зай
маються науково-дослід
ною роботою. Коли вже 
там є час їм нудьгува
ти? Ну ,а якщо взяти 
до уваги клуби-кафе, 
дискотеки, гуртки худож
ньої самодіяльності, спор
тивні секції... це ж ціле

Довгорук до пізна за
сиджувався над блокно
том, занотовуючи свої 
перші вірші.

І так було щодня. Ва- 
окка робота стала спра
вою їхнього життя. І ко
жен трудовий успіх ста
вав для них загальною 
радістю.

Почуття радості захоп
лює людину тоді, коли 
вона своєю працею, на
полегливістю добиваєть
ся конкретних позитив
них результатів. До па
сивних спостерігачів та
ке почуття не при
водить. Спостерігач мо
же осуджувати, заздри
ти, тільки не радіти. І 
марно йому скаржитися,

Я К  З Д О Л А ТИ 
Н У Д Ь Г У ?
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ти лише на пасивних 
спостерігачів. Щоб від
чути сенс справжнього 
життя, потрібно, перш 
за все, боротися, дерза
ти.

В кожному з нас по
стійно живе' відгомін 
покоління 20-х років. 
Ми заздримо^ що тоді 
кожен комсомолець був 
на передовіші. Іменно 
відчував і розумів ко>- 
ристь своєї діяльносте 
Ми ж, на жаль, часто 
забуваємо, що від нас 
чекають не меншого. 
Ми знаємо, що їм, пер
шим комсомольцям, бу
ло важко, набагато важ
че, ніж нам. Знаємо і 
заздримо їхній бурем
ній і романтичній юнос- 
т і. І водночас забуває
мо, що ми теж борці за 
ідею. А свою інертність, 
бездіяльність часто обу
мовлюємо відсутністю 
всіх необхідних умов, в 
яких би проявилося на
ше енергійне «я».

Дехто з студентів на
шого інституту скар
житься на нудьгу, що 
панує в гуртожитках, на 
хуліганські витівки ок
ремих юнаків. А хто в 
першу чергу повинен бо
ротися з цим, як не ком
сомольці? Чому в окре
мих академгрупах ком
сомольські збори проводя
ться рідко і не на належ
ному рівні? Чому низька 
активність комсомольців? 
Газета в цілому правиль
но порушує тему дозвіл
ля і побуту студентів. 
Адміністрація інституту 
деканати вживають кон
кретних заходів для по
ліпшення стану справ в 
гуртожитках і в клубах- 

. кафе. Що ж стосується 
того, як здолати нудь-

багатство. Тільки розпо
рядитися ним по-госпо- 
дарськи ми ще не уміємо. 
Нинішним літом десят
ки студентських буді
вельних загонів інститу
ту працювали в різних 
містах і селах країни. 
Далеко на півночі Тю
менської області працю
вав загін енергетичного 
факультету «Мрія».

Чи варто говорити про 
те, що тайга для розваг 
значно менше «обладна
на», ніж будь-який на
селений пункт Вінниччи
ни, але таких безжур
них, життєрадісних лю
дей, як в загоні, годі й 
шукати. Розваг у хлоп
ців не так вже й було 
багато, навіть дуже ма
ло. Робота, робота, важ
ка, одноманітна. По ко
ліна стояли в болоті, їх 
нещадно пекло сонце, за
їдали комари. А вони 
увечері поверталися з ро
боти і, як ні в чому не 
бувало, бралися за звичи 
ну справу: готували Їжу, 
прали білизну... Був у 
них і спорт. Свій, так 
би мовити, мініатюрний: 
саморобний тенісний стіл, 
волейбольний майданчик, 
турник. З кінофільмами 
було, прав дір, '(складні
ше. Рідко привозили. 
Причому, їздили за ни
ми самі за кілька сот 
кілометрів. Зате був у 
них радіоприймач, кни
ги, багато періодичних 
видань. І хоча жили 
хлопці в глухій тайзі, во
ни завжди були в кур
сі внутрішньої І зовніш
ньої політики. Вони теж 
казали, що в книгах не 
завжди так, як в жилт- 
ті. А потім вже у Він
ниці часто згадували, як 
комісар загону Максим

нарікати на когось. Ніх
то не принесе йому тієї 
радості на тарілочці з 
голубою смужкою. її, 
як сказав поет, «треба 
вирвати»„ треба багато 
працювати самому. В ок
ремих же комсомольців 
складається таке вражен
ня, що «придумувати і 
організовувати» повинен 
комсомольський актив. 
Якщо ж такому комсо
мольцю сказати, що ні
який він не комсомолець, 
а справжнісінький ледар 
і утриманець, він обра
зиться, хоча це дійсно 
так. Де ж вихід? А ви
хід лише один: щоб ко
жен із нас ні на хвили
ну не переставав відчу
вати себе бійцем. Хто 
ж, як не ми, поведе рі
шучу боротьбу з прими
ренністю і байдужістю? 
і, перш за есе, з при
миренністю і байдужіс
тю в самому собі? Хто, 
як не ми, знайде прави
льну точку зору на лю
дей, що оточують нас, 
на явища, які щоденно 
доводиться нам спосте
рігати? Таку точку зо- 
Р'У„ яіїа стверджувала 
б .в кожному з цас 
срравжньогр1 борцяр а 

не критика-демагога.
І якщо ті, хто скар

житься на нудьгу, зро
зуміють, що не можна 
з зітханням чекати, ко
ли їм принесуть готову 
ідею, що потрібно самим 
діяти, пропонувати, бо
ротися, жити заради ве
ликої мети — вони обо
в'язково збагнуть сенс і 
радість життя. Обов'яЗ' 
ково! Адже кожне по
коління творить свою 
епоху. Ми — теж.

Редактор 
С. ДЖ ЕДЖ УЛ А
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Палкий привіт 
делегатам 

VII звітно-виборної 
комсомольської 

конференції 
Ленінського району 

м. Вінниці!

Слово делегату

УТВЕРДЖ УЄМ ОСЯ
Одним з головних завдань, що стоять перед ви

щою школою є підвищення якості підготовки і ви
ховання майбутніх спеціалістів. Виходячи з цього, 
комсомольська організація Вінницького політехніч
ного інституту спрямовує всю свою діяльність на те, 
щоб громадська робота, яку виконують студенти, 
давала їм можливість набути теоретичних і практич
них знань, вміння і навичок, необхідних організа
тору трудових мас, вихователю і пропагандисту.

Основу політичної освіти студентської молоді скла
дає вивчення марксистсько-ленінської теорії на семі
нарських заняттях з суспільних дисциплін, складан
ня Ленінського заліку, відвідування занять факуль
тету громадських професій, участь в розширених за
сіданнях студентського політичного клубу «Аргумент». 
Крім того у нас, в інституті, щодня проводяться 
кількахвилинні політінформації. Багато наших вихо
ванців відвідують студентську школу-лекторій при 
обласному комітеті Компартії України.

Велику увагу приділяємо трудовому вихованню. 
Сотні бійців студентських будівельних загонів інсти
туту щорічно виїжджають в різні кінці країни на 
спорудження народногосподарських об'єктів. Рука
ми студентів збудовані також гуртожитки інститу
ту, учбові корпуси, їдальня. Зараз юнаки і дівчата 
працюють на будівництві головного учбового корпу
су інституту та спортивному комплексі. Важливими 
важелями трудового виховання стали комсомольсь
кі суботники і недільники, в яких беруть активну 
участь і студенти-іноземці, що навчаються у Він
ницькому потехнічному.

Проведення наукових студентських конференцій 
стало у нас вже традицією. Наступна конференція 
проходитиме в березні 1985 року. Зараз, в процесі 
підготовки до чергового студентського наукового фо
руму, ми набуваємо навичок обробки наукових да
них, аналізуємо і узагальнюємо їх, працюємо з на
уковою літературою. Разом з тим, в цій роботі у нас 
є ще й недоліки. На різних виставках мало експо
нується студентських наукових робіт, низький ще рі
вень реальних дипломних проектів наших випуск
ників. Комітет комсомолу інституту ще мало приді
ляє уваги організації і методичному забезпеченню 
науково-дослідної роботи студентів, вивченню і роз 
повсюдженню передового досвіду.

Провіркою політичної зрілості майбутнього спе- 
аліста, його готовності стати керівником колективу 
— є державний екзамен з наукового комунізму. І 
дуже важливо, що в роботі державної комісії бе
руть участь і представники громадських організацій, 
в тому числі і комсомольські працівники, які дають 
оцінку майбутньому спеціалісту не тільки по відпо- 
віддям з тієї чи іншої дисципліни, а й проявленої 
громадської активності протягом усього періоду нав
чання.

Багато робиться комітетом комсомолу у справі ви* 
ховання молодого спеціаліста, ще більше потрібно 
зробити, щоб кожен студент відчував постійну необ
хідність і тягу до знань, глибоко вивчав марксист
сько-ленінську теорію, політику партії, оволодівав 
своєю майбутньою спеціальністю, був готовим пра
цювати там, де потрібно Батьківщині.

Ю, ХИТРИЙ,
студент.

НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦІЇ

ЦЕ С П Р А В А  Н А Ш И Х  Р У К
Одним з головних на

прямків в роботі по ідей
ному вихованню молоді 
є формування у юнаків 
і дівчат наукового світо
гляду на основі вивчен
ня основ марксизму-ле- 
нінізму, історії КПРС. У 
цій важливій справі ве
лика роль відводиться 
системі комсомольської 
політосвіти, лекційній 
пропаганді. Саме так на
цілює нас на цю справу 
постанова ЦК КПРС 
«Про дальше поліпшен
ня партійного керівни
цтва комсомолом і під
вищення його ролі в ко
муністичному вихованні 
молоді».

За звітний період кі
лькість шкіл комсомол-

нення в молодіжну сфе
ру чужих і ворожих на
шому суспільству погля
дів, дав’ати рішучу відсіч 
провокаційним слухам, 
пустому критиканству.

Гострою залишається 
і проблема атеїстичного 
виховання молоді. Нас 
хвилює те, що в релігій
ні об'єднання втягнені 
окремі діти з числа шко
лярів. Завдання комсо
мольських організацій 
—вирвати, так би мови
ти, всіх молодцх лю
дей, що попали під вплив 
релігійного дурману. Ко
жен факт участі в релі
гійних обрядах, захоп
лення прикрасами і ку
льтовою символикою по
винен викликати у ком-

таються лекції, працю
ють дискоклуби. Та на 
жаль, не скрізь пам'я
тають, що невлаштований 
побут, низька організація 
дозвілля молоді прино
сять серйозні збитки мо
ральному вихованню, 
стають причиною плин
ності кадрів і правопо
рушень. Значного поліп
шення потребує робота 
молодіжних клубів-кафе 
і дискотек. Виховання 
молоді, формування її 
світогляду в> зачній мірі 
залежатиме цїд профі
лактики правопорушень, 
боротьби з злочинністю, 
викорінення всіх причин, 
що породжують ці нега
тивні явища. Адже не 
секрет, щ0 окремі юна-

боти по військово-пат
ріотичному, фізичному 
та інтернаціональному 
вихованню молоді. Тра
диційними стали у нас 
урочисті проводи юнаків 
на військову службу, 
зустрічі з ветеранами 
партії і Великої Вітчи. 
няної війни, вечори інтер
національної дружби, 
спортивні змагання то
що. Яскраво, емоційно 
проводяться вони на за
воді радіотехнічної апа
ратури, в політехнічному 
і медичному інститутах. 
Заслуговує уваги робо
та комітетів комсомолу 
‘об'єднання «Промтоваь 
ри» і медичого інститу
ту. Комсомольці цих ор
ганізацій взяли шефство
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ської політосвіти і еко
номічного навчання збі
льшилась в районі з 306 
у 1981—1982 навчально
му році до 330 в ниніш
ньому. Зараз в системі 
комсомольської політос- 
ьіти навчається понад 
19 тисяч юнаків і дівчат 
нашого району. Завдяки 
підтримці і турботі пар
тійних комітетів в нині
шньому році 96 процен
тів пропагандистів систе
ми комсомольської по
літосвіти — члени КПРС. 
98 процентів з них — 
люди з вищою та неза- 
кінченою вищою осві
тою. В багатьох школах 
заняття проводять керів
ники організацій і уста
нов, начальники цехів, 
ведучі спеціалісти, ком
сомольські працівники і 
активісти. При райкомі 
та комітетах комсомолу 
великих промислових 
підприємств, вищих уч
бових закладів. створено 
одинадцять позаштатних 
лекторських груп. Біль
ше сотні лекторів ведуть 
серед молоді пропаганду 
рішень XXVI з'їзду 
КПРС, XIX з ' ї з д у  
ВКЛСМ, внутрішньої і 
зовнішньої політики на
шої Комуністичної пар
тії, історії Ленінського 
комсомолу, міжнарод
ного молодіжного руху. 
Однак рівень лекційної 
пропаганди, теоретичної 
і методичної підготовки, 
пропагандистської май
стерності окремих лек
торів ще не сповна від
повідають вимогам сьо
годення.

Зею лекційну пропа
ганду серед молоді нам 
необхідно будувати в 
тісному контакті з пер
винними організаціями 
товариства «Знання», 
поставити надійний за
слін на шляху проник-

сомольських активістів 
не просто стурбованість, 
а активну і^рішучу про
тидію.

Виступаючи на Всеар- 
иійській нараді секре
тарів комсомольських ор
ганізацій, т. К- У- Чер
ненко підкреслював ва
жливість роботи комсо
молу по морально-есте
тичному вихованню мо
лоді.

Працюючи спільно з 
кінотеатрами, музеями, 
м/уздрамтеатром, пар
ком культури і відпо
чинку ім. Горького, ком
сомольські організації 
Ленінського району на
були певного досвіду у 
цій справі. Велику робо
ту В1 цьому напрямку 
проводять комсомольсь
кі організації В О «Тер
мінал», медичного і по
літехнічного інститутів* 
технікуму м’ясомолочної 
промисловості виробни
чо-художнього об'єднан
ня «Вінничанка». Проте 
окремі комсомольські 
організації далеко не 
повністю використовують 
наявні можливості для 
організації цікавого й 
корисного дозвілля моло
ді. Предметом особливої 
турботи усіх комсомоль
ських організацій повин
ні стати молодіжні гурто
житки. '

Комітети комсомолу 
ВО «Термінал», ВХО 
«Вінничанка», швейного 
об'єднання «Поділля», 
вищих учбових закладів 
району докладають ба
гато зусиль, щоб гурто
житки стали для юнаків 
і дівчат не тільки міс
цем проживання, а й 
місцем формування спе
ціаліста, громадянина, 
інтелігента. В робітни
чих і студентських гур
тожитках часто проводя
ться цікаві вечори, чи-

ки і дівчата ухиляються 
від суспільно-корисної 
праці, ведуть паразитич
ний образ життя, ста
ють правопорушниками 
і навіть злочинцями. 
Особливу тривогу .вик
ликає той факт, що в 
числі цих правопоруш- 

/ників зустрічаються під
літки, тобто учні серед
ніх шкіл і профтехучи
лищ. Коцсомольські ж 
організації окремих під
приємств і установ, ви
щих та середніх учбових 
закладів і профтехучи
лищ району слабо реа
гують на факти право
порушень, не дають 
принципової оцінки тим, 
хто ухиляється від сус
пільно-корисної праці, 
прагне жити за чужий 
рахунок. Велику роль у 
цій справі можуть і по
винні зіграти оперативні 
комсомольські загони 
ДНД. Та районний опе
ративний комсомольсь
кий загін дружинників 
ще не став справжнім, 
надійним помічником 
районного відділу внут
рішніх справ. А хто ж, 
як не ми самі, наводи
тиме порядок В' нашому 
суспільстві? І це стосу
ється, в першу чергу, 
наших комсомольських 
рук. Сучасна міжнарод
на обстановка вимагає 
від нас поліпшення ро
боти по військово-пат
ріотичному вихованню 
молоді. Нам є чим гор
дитися, є що захищати. 
До лав Радянської Ар
мії і ВМФ повинні ста
вати юнаки фізично 
здорові, політично гра
мотні, морально стійкі, 
здатні на ратний і бойо
вий подвиг в ім'я миру, 
в ім’я соціалізму.

В районній комсомоль
ській організації скла
лась певна система ро-

над ветеранами Великої 
Вітчизняної війни. Ця 
робота проводиться під 
девізом «Турбота і ува
га».

В ході підготовки до 
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні 
комсомольським органі
заціям району слід акти
візувати роботу по ви
хованню у комсомольців 
і молоді почуття радян
ського патріотизму і про
летарського інтернаціо
налізму. Завершується 
четвертий рік одинад
цятої п'ятирічки. Ком
сомольці і молодь Ле
нінського району м. Він
ниці, як і весь радянсь
кий народ, з натхненням 
і ентузіазмом сприйняли 
заклик партії розгорнути 
масовий рух за раціона
льне ведення господар
ства, приділяючи особли
ву увагу підвищеню про
дуктивності праці, раці
ональному використанню 
сировини, топлива і енер
гії, їх економії на кож
ному робочому місці.

Отже роботи у ком
сомольських організацій 
попереду ще бага т о . 
І кожна форма, чи то 
ідейного, трудового, мо
рального, військово-пат
ріотичного виховання — 
це жива, творча справа, 
за яку потрібно братися 
з усією .серйозністю без 
формалізму і шаблонст- 
ва. Така і тільки така 
робота утверджуватиме 
у юнаків і дівчат потре
бу до активної трудо
вої і громадської діяль
ності, вміння відстоюва
ти свої політичні погля
ди, словом і ділом сла
вити рідну Вітчизну.

Юрій ЛЄВИКІН, 
другий секретар Ле
нінського райкому 
ЛКСМУ м. Вінниці.
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П’ятикурсник В іктор Мореходов кілька років підряд 
очолював комсомольську орган ізацію  енергоф ану, був 
командиром студентських будзагонів. Зараз молодий 
ком уніст працює над дипломним проектом.

Є така школа
КОМПАС У ПРОФЕСІЮ

Ким бути? Це питання 
хвилює багатьох випуск
ників шкіл. Над вибо
ром своєї майбутньої 
професії юнаки і дівчата 
"замислюються ще з шкі
льних років. Та не кож
ному зразу вдається зро
бити отой правильний 
вибір в житті. Адже 
професій дуже ібагато. 
І як знайти серед них 
єдину, щоб була улюб
леною на все життя?

Правильно зорієнту
ватися у виборі своєї 
майбутньої спеціальнос
ті допомагає юним заоч
на математична школа, 
(ЗМШ), створена при 
кафедрі вищої математи
ки нашого інституту. 
Працює вона з 1976 ро
ку і користується вели
кою популярністю серед 
учнів 8—10 класів. Нав

чаються в ЗМШ хлопчи
ки й дівчатка Вінниць
кої, Хмельницької, Пол
тавської, Львівської та 
інших областей України, 
з Молдавії, Російської 
Федерації тощо. Бажаю
чих навчатися в заочній 
математичній школі зна
чно більше від її потен
ціальних можливостей і, 
все ж, ми прагнемо за- 
довільнити кожного, хто 
любить математику — 
одну з найголовніших 
наук. Ми ставимо собі 
за мету — підвищити рі 
вень математичної під
готовки учнів старших 
класів і, звичайно, допо
могти їм . вступити до 
нашого інституту.
. Заочні матема т и ч н і 

школи, як правило, ство
рюються при педагогіч
них інститутах або уні

верситетах. Що ж стосу
ється нашої ЗМШ, то 
вона єдина в регіоні і 
робота з учнями тут про- 
водиться не студентами, 
а викладачами кафедри 
вищої математики, що 
надає школі особливої 
специфіки. Ми слідкуємо 
за всіма змінами в шкі
льних програмах з мате
матики і згідно цього 
складаємо щорічно такі 
завдання, які відповіда
ють сучасим вимогам. 
Крім завдань з окремих 
тем, готуємо і відправ
ляємо своїм слухачам 
спеціальні методичні роз
робки і посібники, які 
значно допомагають * їм 
засвоювати різні матема
тичні питання.

Під час зимових ка
нікул запрошуємо слу
хачів ЗМШ до себе в ін
ститут. Тут даємо їм не
обхідні консультації,

ВЕЧІР ДРУЖБИ
Нещодавно в підшеф

ній школі № 23 м. Він
ниці відбувся вечір ін
тернаціональної дружби, 
присвячений 40-річчю 
Перемоги радянського 
народу у Великій Вітчиз
няній війні.

Піонери 5-го «В» кла
су Таня Вельбас, Іра Во
рожбит, Оленка Чорно
морець, Олег Миколюк, 
Тамара Суханова і Віта 
Бондарчук) розповіли 
присутнім про піонерів- 
героїв Валю Котика 
(загін носить його ім’я), 
Вітю Коробко, Володю 
Дубініна, Льоню Голіко-

ва, Зіну Портнову, Ма- 
рата Казєя.

Потім учні уважно 
слухали виступи студен- 
тів-іноземців, які навча
ються в нашому інститу
ті. Перед піонерами шко
ли виступили Тесфайє 
Уактола з Ефіопії, Ка
рат Рада з Сірії, Шахім 
Набіль з Лівану, Лааная 
Фуад з Мароко. Всім 
була зрозуміла російсь
ка мова, якою розмов
ляли студенти-іноземці., 
Останні розповіли своїм 
радянським друзям про 
навчання та відпочинок 
дітей в своїЧ кр ділах,

МИ

ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

про соціалістичні пере
творення в Ефіопії і Сі
рії, про ь.р арбницьку 
війну Ізраїлю проти лі
ванського і палестинсь
кого народів, про біду
вання дітей, в яких за
гинули батьки.

Вечір пройшов під де
візом «Мир усім дітям 
планети!» Наприкінці пі
онери пов’язали гостям 
червоні галстуки, вручи
ли живі квіти.

О. ВОРОНЦОВ, 
викладач кафедри іс
торії КПРС.

МІЦНІЮТЬ ЗВ‘ЯЗКН
Ще один м арш рут бра

терства прокладено між  
Вінниччиною і Келецьким  
воєводством ПНР. Договір 
про друж бу і змагання  
уклали колеквиви вироб
ничого швейного об’єд
нання «Поділля» і тек- 
тильного заводу «Рекорд» 

із міста Єнджейов.
Кілька днів, у своїх у к 

раїнських побратимів гос
тювала делегація з «Ре
корду». Польські друзі 
ознайомились з орган іза
цією виробництва, доз
віллям трудівників об’єд
нання. виріш енням соці
ально-побутових питань. 
Вони зустрічались з ро
бітниками та інженерно-

технічним и працівниками  
головного підприємства  
Могилів-Подільськиї швей
ної ф абрики.

— С п о д о б а л о с ь  
те, що на підприємствах 
і у В інниці, і в Могилеві- 
Подільському працює ба
гато трудових династій, 
що батьки і діти ж ивуть  
одними помислами. Доб
рою традицією є і уро
чисте посвячення молоді 
в робітничий к л а с .  
Все це с п р и я є  ство
ренню доброї атомсфери 
в колективі, творчому під 

ходу до своєї роботи, під
вищ енню ї ї  продуктив
ності.

Д о 40-р іч ч я  П ерем оги

III

І  Я К  Т О Б І С Л У Ж И Т Ь С Я ? 1
Е Нещодавно колектив викладачів і сту- 
I  дентів інституту проводжав на військо- 
Е ВУ службу чергове поповнення з числа 
Е вихованців. За традицією в урочистій 
Е обстановці майбутнім воїнам друзі, бать- 
"  ки і рідні дали наказ вірно служити 

рідній Вітчизні, вручили їм квіти і су
веніри. Тепер з усіх кінців країни надхо-

шстит'уту завжди з честю нестимуть г  
ім'я захисників Вітчизни, примножува- Е 
тимуть бойову славу Збройних Сил Е 
СРСР так, як примножує її ще один ви- |  
хованець ВПІ молодший сержант Воло- і  
димир Матвієнко, якого ви бачите на Е 
знімку. Про нього розповідає в своєму 5 
листі командир підрозділу т. Рябовол. Е

 Стали командирами |

ШУМЛЯТЬ АЛЕЇ, 
П А Р К И

В багатьох населенних пунктах Вінниччини остан
німи роками закладено нові сквери і алеї. То жи
ва пам'ять тим, хто не повернувся до рідних осель 
з кривавих доріг Великої Вітчизняної війни. Закла
дають їх солдатські вдови, сини, дочки і внуки тих, хто 
віддав своє життя за наші сьогоднішні мирні будні. 
Дружини, нащадки полеглих воїнів вважають свя
тою справою посадити дерева в пам'ять про рідну 
людину.

Зустрічаючи славне 40-річчя П ер е м о ги п о д о ля 
ни не обмежуються алеями і скверами Пам'яті. В 
найближчих плеснах спадкоємців реликогц подви
гу — назвати вулиці сіл і міст, поля колгоспів і 
радгоспів іменами Героїв Радянського Союзу, які 
визволяли наш край від чорної фашистської чуми.

Нинішньої осені, напередодні \66-річниці з дня 
народження Ленінської Комуністичної Спліки Мо
лоді, на території студентського містечка ВПІ си
лами юнаків і дівчат нашого інституту теж було 
закладено парк Пам'яті. Ідею цю висунув перед 
комсомольцями колишній комсомольський і партій
ний працівник, учасник громадянської і Великої Віт
чизняної воєн Павло Тимофійович Солейко.

Щодня після занять студенти-політехніки виходи
ли на роботу. Дерева, висаджені руками старшого 
і молодшого поколінь, віками зберігатимуть світлу 
пам'ять про тих, хто вийшов на жорстокий бій з 
гітлерівсікими головорізами, ціною свого життя вря
тував людство планети від фашистського поневолен
ня. ~

В. ПАВЛКЖОВ,
голова профкому студентів.

= дять в інститут листи від новобранців. 
5 Молоді воїни діляться з своїми друзя- 
= ми цікавими враженнями, розповідають 
= про свою службу.
;; Комітет комсомолу інституту підтри- 
“ мус тісні зв’язки з військовими части- 
5 нами, в яких проходять службу вихо- 
г  ванці Вінницького політехнічного. Інсти- 
« тутська багатотиражка періодично дру- 
-  кує їх. Сьогодні за листами, що надій- 
Е шли від командирів підрозділів, розпо 
= відаємо про двох сержантів Анатолія 
ї  Коваля та Володимира Матвієнка. Обид
ві- ва хлопці служать вже другий рік, ста- 
~ ли молодшими командирами.
Ц- До призива на військову службу Ана- 
Е юлій Коваль навчався на радіотехніч- 
Е йому факультеті. Тепер служить зв'яз- 
Е ківцем. Він — начальник радіостанції. 

Сержант Коваль, — пише в листі коман
дир підрозділу т. Ухолов,- — став спе
ціалістом другого класу, довірену тех
ніку використовує вміло, береже її, свій 
досвід щиро передає підлеглим. Анато
лій — активний учасник в громадській 
роботі, комсомольський активіст, поміч
ник керівника групи політзанять. Всі 
доручення виконує добросовісно і якіс
но. Користується заслуженим авторите
том серед командирів і своїх товаришів. 
Фізично здоровий, виконав норматив 
військово-спортивного комплексу пер
шого ступеня.

Таких листів на адресу інституту над
ходить багато. В кожному з них — 
слова щирої вдячності і любові до ко
лишніх студентів, які із зброєю в руках 

_ стоять на варті рідної Вітчизни, збері- 
Е гають наш мирний спокій. Через кіль- 
Е ка місяців призивники 1983 року знов 
Е повернуться додому, продовжуватимуть 
Е навчання* в інституті. Тут пам’ятають і 
Е знають про них, чекають з нетерпінням, 

і = На зміну ж їм прийде нове поповнення. 
Е 1 немає сумніву в тому, що вихованці

вчимо їх роботі на мікро
калькуляторах. Вчені ін
ституту проводять з ни
ми бесіди, читають їм 
лекції, знайомлять їх з 
традиціями вузу. І не 
дивно, що багато випуск
ників ЗМШ стають зго
дом студентами Вінниць
кого політехнічного, вча- 
іься на добре та відмін
но. В цьому році, напри
клад, студентами ВПІ 
стали наші колишні слу
хачі С. Заболотна, Єд 
Міщенко, А. Козинська, 
В. Подоляк, Д. Винокур, 
1-і. Павленко, Д. Шиш- 
кін, А. Якубовська, В. 
Гливий та багато інших.

А. МАРГАС1Н, 
керівник ЗМШ, в. о. 
доцента кафедри ви
щої математики.

Володимир дисциплінований, чесний, Е 
трудолюбивий, до виконання своїх Е 
службових обов’язків ставиться добро- Е 
совісно, довіреною технікою і зброєю Е 
оволодів за порівняно короткий строк. Е 
Молодший сержант Матвієнко постій- Е 
но працює над підвищенням свого ідей- Е 
ного і теоретичного рівня. Володимир — Е 
командир відділення, відмінник Радян- Е 
ської Армії, класний спеціаліст. Е

Сухі, лаконічні рядки з характеристи- Е 
ки. А скільки за цими словами важкої Е 
і повсякденної роботи! Хто служив в Е 
Армії, тому не- ваото оозповідати. як ви Е 
ховається майстерність воїна, скільки Е 
поту треба пролити, поки станеш в рі- Е 
вень з тими, для кого військова служ- Е 
ба вже стала рідною домівкою. В армії, Е 
як ніде, пізнається ціна дружби, взаємо- Е 
виручки, товариськості і поваги до сво- Е 
їх товаришів. Цим і міцна наша Армія |  

захисниця миру, гроза ворогів.

Спорт
Закінчився чемпіонат 

міста з волейболу, в 
яком у взяли участь де
сять кр а щ и х ж ін о ч и х  
команд Вінниці.

У  фінальну четвірку  
вийшли ^волейболістки 
педагогічноо і політехні
чного інститутів , ком ан
ди В інницького т е х н іку 
му залізничного тр ан 
спорту та філіалу Київсь
кого торгово-економічно
го інституту. В результа
ті призові М ІС Ц Я  розпо
ділились таким  чином: 
перш е місце виборола 
команда Вінницького пе
д інституту, яка з рахун
ком 3:0 перемогла ком ан
ду політехніків . За третє  
місце боролися студенти  
ф іліалу торгово-еконо
мічного інституту і тех 
н ікум у залізничного тран 
спорту. Перемогу здооула 
команда філіалу.

Після трьохрічної пе
рерви волейболістки на
шого інституту знов ста
ли срібними призерами  
міського чемпіонату, Хо
четься особливо виділи
ти спортивну майстер
ність студенток енерге
тичного ф акультету, зо
крема, кап ітана  команди  
Людимили Кропив’янсь- 
ко ї і Тетяни Бойко. В 
гарній  спортивній формі 
виступають студентки  
ф акультету автоматики і 
обчислювальної техн іки  
Ольга Носенко, Світлана 
Лукьяненко, Рената Ме- 
єревич, Світлана Сомен- 
ко і переш окурсниця ін
женерно-будівельного ф а
культету Інна Болманен- 
ко.

Тренує наш у команду  
Іван Павлович Рудий.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
викладач каф едри  
фізвиховання.

Новий цех
здоров'я

Ш видко набуває попу
лярності у навколиш ніх  
м еш канців новий спор
тивний клуб, що відкрив: 
ся нещодавно у Вінниці 
на території житлово-ек
сплуатаційної дільниці 
№ 1. У  ньому для тих, 
хто хоче подружитись з 
ф ізкультурою  та спор
том, є всі умови. Охоче 
ідуть сюди і дорослі, і 
малюки.

Двері клубу гостинно  
відкриті для всіх. Одн| 
ідуть в секцію  художньої 
гім н асти ки , котру веде 
досвідчений ф ахівець  
Н. П. Л евчиш ина, 3 Гру
пою запально-ф ізичної 
підготовки займається  
Л. М. М аксимилю к. Л і
кар обласного апортив- 
но-ф ізкультурного дис
пансеру Є. В. Васін — 
добрий знавець аеробіки, 
охоче працює у спорт
клубі з ї ї  прихильника
ми.

Днями стала діяти тут  
і секція атлетичної гім 
настики, зр тренера в 

я кій  сам педагог-органі- 
затор ЖЕД-1 В. В. Криж а-
Н о В С Ь К И Й .

Працює спортклуб у 
зручний час — з 15 до 
22 години. І щодня у  
ньому з ’являються все 
нові прихильники ф ізку 
льтури і спорту.

«Новини Поділля».
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ДО НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
28 листопада відбулись звітні партійні збори інсти̂  

туту, на яких було підведено підсумки роботи парт- 
ррганізації і колективу ВП1 за період з листопада 
1983 по листопад 1984 року і визначено завдання ко
муністів і колективу інституту в цілому на завер
шальний рік одинадцятої п’ятирічки, із звітною допо
віддю виступив секретар партійного комітету т. Ме
льник І. Г.

* Завершується’ четвер
тий рік одинадцятої п'я
тирічки. Комуністи, весь 
колектив нашого інсти
туту, як і вся Країна 
Рад, підводять підсум
ки роботи поточного ро
ку, по-діловому, з усією 
принциповістю аналі
зують досягнення, на
мічають конкретні зав
дання на 198о-й, завер
шальний рік одинадця
тої п’ятирічки.

Доповідач* зупинився 
на зовнішній і внутріш
ній політиці Радянсько
го Союзу, на досягнен
нях трудящих області і, 
зокрема, Ленінського ра
йону м. Вінниці по ви
конанню завдань поточ
ного року.

Значний вклад у ви
конання народногоспо
дарських планів, — 
сказав т. Мельник, — 
вносить і колектив Він
ницького політехнічного 
інституту, готуючи ін
женерні кадри для бага
тьох галузей народного 
господарства, нарощую
чи свій внесок в приско
рення науково - техніч
ного прогресу, зміцню
ючи свої зв’язки з ви
робництвом.

Досягнення нашого ко
лективу в 1983 році оці
нені Почесною грамо
тою Мінвузу СРСР і 
ЦК галузевої профспіл
ки та третьою грошо
вою премією. За вісім 
цим — велика, напру
жена робота * 'зісирго 
колективу інституту і, 
перш за все, його аван
гарду — комуністів, ор
ганізаторська діяльність 
ректорату, деканатів, ка
федр, комсомольської", 
профспілкової та інших 
громадських організацій.

В інституті успішно 
реалізуються 14 цільо
вих комплексних про
грам. Хід їх виконання 
регулярно аналізується 
на засіданнях ректора
ту, інститутської і факу
льтетських рад. В цьому 
році інститут випустив 
1248 молодих спеціаліс
тів, що становить 
102,7% до плану випус
ку. Дипломи з відзнакою 
одержали 127 випускни
ків. На «добре» та «від
мінно» захищено 1090 
дипломів, або 87,4% від 
загального випуску. По
казники з абсолютної 
успішності і якості знань 
наших студентів залиша
ються на рівні кращих 
По Мінвузу республіки. 
Цьому в значній мірі
сприяла авангардна роль 
у навчанні студентів- 
комуністів, їх активна

життєва позиція. Серед 
випускників нинішнього 
року було 59 комуністів. 
Двадцять п’ять з них 
отримали дипломи з від
знакою, 49 захистили ди
пломні проекти на від
мінно. Абсолютна успіш
ність серед студентів-ко- 
муністів складає 97,7%, 
якість навчання — 
76,4%.

/уюоілізації студентів 
на успішне складання 
екзаменів сприяє ком
плекс організаційних за
ходів, який проводиться 
з ініціативи і під керів
ництвом парткому. Де 
зоири студентів - кому
ністів перед початком 
сесії, відкриті комсомо
льські зоори в академ- 
групах, зоори комсо
мольського і профспілко
вого активів, організація 
штаоїв сесії, рооота кон- 
сультиунктів тощо. В ро~ 
ооті зборів беруть участь 
члени парткому, члени 
ректорату і деканатів, 
секретарі партбюро фа
культетів і їх заступ
ники.

Серйозним упущенням 
в роооті партійного комі
тету є відсутність конт
ролю 1 управління ус
пішністю виборного ком
сомольського активу, 
який нараховує в своїх 
рядах понад /00 чоловік, 
дкщо ця категорія сту
дентів оуде вчитися на 
четвірки і п'ятірки, зай
мати активну життєву 
позицію, то учбові спра
ви в інституті (та й не 
лише учоові) будуть на 
багато кращими. На 
жаль комітет комсомолу 
на чолі з комуністом 
О. Мудрим не має точ
ної інформації про ус
пішність комсомольсько
го активу і по суті не 
проводить ніякої роботи 
по її підвищенню. Пар- 
бюро факультетів цьому 
питанню потрібно приді
ляти максимум уваги.

Викликає серйозну 
стурбованість успішність 
студентів - комуністів 
молодших курсів. За 
підсумками літньої екза
менаційної сесії серед 
студентів - комуністів і 
кандидатів в члени 
КПРС з числа першокур
сників нема жодного від
мінника. Окремі комуніс
ти з числа студентів мо
лодших курсім мають 
академічну заборгова
ність. Секретарям парт
бюро, деканатам факу
льтетів необхідно глибо
ко розібратися в при
чинах неуспішності сту
дентів - комуністів, про
вести з ними співбесіди, 

■ » 1 І

В обговоренні доповіді взяли участь: ректор інсти
туту І. В. Кузьмін, професори тт. Друкований і Ліхт- 
ціндер, секретар комітету комсомолу інституту М. Му
дрий, Ленінський епитендіат І. Іванюк та інші ко
муністи.

В роботі зборів взяв участь і виступ секретар мі
ськкому Компартії України т. Юргєв В. І.

Нужче друкуємо нотатки із звітних партійних збо
рів колективу.
вжити інших рішучих 
дій, щоб виправити це 
становище вже в цю, 
зимову сесію.

Далі доповідач зупи
нився на організації і 
вдосконаленні учбового 
та виховного процесів, 
питаннях будівництва і 
розвитку науки, її зв'яз
ку з виробництвом, аван
гардній ролі комуністів 
у вирішенні цих та ін
ших промлем.

Характеризуючи органі
заційно - партійну ро
боту в інституті т. Ме
льник сказав, що парт- 
ком, цехові партійні ор
ганізації, як органи по
літичного керівництва, 
стали більше проявляти 
творчої ініціативи, діло
витості, посилили ^вагу 
питанням зміцнення пар
тійної і державної дис
ципліни, вихованню у 
людей трудової і грома
дської активності, полі
тичної свідомості, бере
жливого ставлення до 
соціалістичної власності.

|На засіданнях парітг- 
кому за звтіний період 
було розглянуто 89 пи
тань, з яких понад 96 
процентів спрямованих 
на безумовне виконання 
рішень партії і уряду та 
реалізації критичних за
уважень і пропозицій, 
висловлених на партзбо
рах.

Поліпшення стилю ро
боти виборних партійних 
органів дало можливість 
посилити вплив партій
ного керівництва в ко
лективах, підвищити ви
могливість до керівних 
кадрів за справу вихо
вання людей. Тільки на 
парткомі і партійних бю
ро було заслухано 65 
звітів партійних акти
вістів, керівників факу
льтетів і кафедр.

Робота партійних бю
ро цехових парторгані- 
зацій, кафедр суспільних 
наук, машинобудівного 
факультету стала більш 
конкретною, діловою. 
Поліпшилась практика 
підготовки і проведення 
партійних зборів, засі

дань партбюро, підви
щилась їх значимість і 
вплив на маси. Дальшою 
Го розвитку набула вну
тріпартійна демократія, 
критика і самокритика. 

Разом з тим, в цехо* 
вій парторганізації ін
женерно - будівельного 
факультету не все роби
лося по дальшому роз
витку колегіальності ке
рівництва- Засідай н я 
партбюро рідко проводи
лися при стопроцентній 
явці його членів. Пар
тійні збори енергетично

го факультету теж про
ходили інколи на низь
кому рівні і при відсут
ності багатьох комуніс
тів. Недостатньо уваги 
приділялось розвитку ак
тивності членів виборних 
органів партійними бюро 
ФАОТу і АУП у вихо
ванні студентської мо
лоді та кожного члена 
колективу, зой р е м а. 
Партбюро ФАОТу зни
зило вимогливість до 
членів виборних партій
них органів. А тут, на 
факультеті, працюють 5 
членів парткому, 11 чле
нів партбюро, 8 партгру- 
поргів.

Значного поліпшення 
потребує керівництво ни
зовими ланками і особ
ливо партгрупами. Вузь
ким місцем залишається 
у нас і система контро
лю та провІрки виконан
ня рішень вищестоящих 
органів.

Будь яка виборна по
сада в нашій партії — 
посада відповідальна, — 
сказав на лютнев о м у  
Пленумі ЦК КПРС т. 
К. У. Черненко. — Ви
бори в партійний комі
тет варто оцінювати як 
своєрідний кредит дові
р'я, виданий членами 
партії своїм товаришам. 
«Стиль керівництва в 
значній мірі визначаєть
ся рівнем підготовки, по
літичної зрілості, компе
тентністю керівних кад
рів. У нас, в інституті, 
багато досвідчених лю
дей. Майже половина 
викладачів мають вчені 
ступені і звання. Дванад
цять кафедр з 36-ти очо
люють доктори наук. До
бір і розстановка кадрів 
в основному ведеться з 
врахуванням думки пар
тійної організації інсти
туту.

Далі т. Мельник зупи
нився на питаннях внут
ріспілкової роботи, ке
рівництва громадськими 
організаціями тощо.

На закінчення допові
дач сказав: «1985 рік 
стане в житті нашої пар
тії і народу особливим. 
Це рік активної підго
товки до XXVII з'їзду 
КПРС, рік 40-річчя Пе
ремоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні. Все Ці, йк від
значав т* Черненко,^ на
дає особливого політич
ного змісту тій великій 
роботі, яка чекає на нас. 
І ця робота повинна про
водитись під знаком мо
білізації всіх сил на ус
пішне завершення ниніш
ньої п'ятирічки, створен
ня міцної, надійної бази 
для наступної дванадця
тої.

ПЕРША АТЕСТАЦІЯ
ЯК ГОТУЄМОСЬ ДО СЕСІЇ

Згідно графіку учбового процесу в нашому інсти
туті, як і в інших вузах республіки, двічі на семестр 
проводиться міжсесійний атестаційний контроль са
мостійної роботи студентів стаціонару другого-п'я- 
того курсів. Кожному з них виставляється оцінка 
за те, як він засвоїв пройдений матеріал.

Значимість цього заходу і його підсумки комен
тує начальник учбового відділу інституту Михайло 
Олексійович Синельних.

Міжсесійні атестаційні контролі дають можли
вість як викладачам, так і студентам визначити слаб
кі місця у вивченні тієї чи іншої теми або розділу 
навчальної програми, сприяють підвищенню якості 
знань, успішній підготовці до екзаменів.

Перша атестація нинішнього семестру проводи
лась в інституті з 5-го по 10 листопада. Було атес- І  
товано 83,2 процента студентів стаціонару, або на 
2,1 процента менше, ніж торік. Вже один лиш цей 
факт свідчить про те, що до нинішньої атестації 
окремі факультети готувалися значно нижче своїх 
можливостей. Тому й не ДИВНО, що кількість добрих 
і відмінних оцінок в порівнянні з торішньою першою 
атестацією теж знизилась на один процент.

Найбільша кількість атестованих студнетів на фа
культеті автоматики і обчислювальної техніки та 
енергетичному (відповідно 99,3 проц. та 94,6 проц.),

Для Олександра Заболотного, як і для всіх першо
курсників, нинішня зимова сесія буде першим сер
йозним випробовуванням. Готується юнак до екза
менів з усією наполегливістю. Ще б пак, Олександр 
—  комсорг курсу, а комсомольський вожак повинен 
бути взірцем для кожного.

Фото Р. Кутькова.

найменша — на радіотехнічному. Серед радіотехні
ків другого курсу, наприклад, атестовано лише 49,4 
проц., на четвертому курсі атестовано 53,3.

Значимість міжсесійних атестацій надзвичайно ве
лика. Проте на всіх факультетах, за виключенням 
інженерно-будівельного, цього разу було охопле
но значно менше студентів, ніж в попередні роки.

Найвищу успішність під час атестації показали ви
хованці факультету автоматики і обчислювальної 
техніки та енергетичного (відповідно 88,5 проц. та 
76,6 проц.). Висока успішність — 95 і більше про
центів, на кафедрах А і ІТ, радіотехнічних пристро
їв, ЕСС, електрифікації промислових підприємств 
міст і сільського господарства, філософії, наукового 
комунізму, обчислювальної техніки, АСУ, ААГ та 
багатьох інших.

Вкрай низька абсолютна успішність на радіотех
нічному та машинобудівному факультетах. (РТФ — 
49,3 проц., машфак — 54,3 проц). У другокурсників 
машфаку — 28,1 процента.

Загальна успішність в порівнянні з минулорічною 
першою атестацією знизилася на всіх факультетах 
інституту. По якості знань в кращий бік виділяється 
факультет автоматики і обчислювальної техніки — 
18,1 проц. Найнижча якість знань у студентів маш
факу — 8,2 проц. Особливо низький рівень знань 
за підсумками нинішньої атестації у другокурсни
ків машфаку — 0,5 проц-, третьокурсників інженер
но-будівельного — 1,6 проц., студентів другого кур
су енергетичного факультету — 1,7 проц. та друго
курсників РТФ — 2 проц.

Низька якість успішності спостерігається на окре
мих кафедрах. Зокрема, на кафедрах опору матеріа
лів, ТММ і ДМ та вищої математики вона стано
вить 28 проц., кафедра теоретичної механіки — 34 
проц., фізики — 39 проц.

Вище названі цифри свідчать про те, що далеко 
не всі студенти правильно розуміють свої завдання, 
проявляють пасивність і байдужість до навчання, 
не борються за честь своєї групи, курсу, факульте
ту, інституту в цілому. Таким студентам потрібно 
роз'яснювати, що успішне навчання — справа за
гальнодержавна, а не особиста.

Особливо гострою залишається проблема пропус
ків занять без поважних причин. За три місяці ни
нішнього семестру кількість пропущених занять в 
порівнянні з цим же періодом минулого року не зни 
зилась, а збільшилась. Найбільше пропустили за
нять студенти першого, третього і четвертого курсів 
машинобудівного та інженерно-будівельного факуль
тетів, другого і п'ятого курсів машфаку і радіотех
нічного факультету.

(Закінчення на 2 стор.).



[
2 стор.  «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 7 грудня 1984 року.

(Продовження. Початок на 1 стор.)

ПЕРША АТЕСТАЦІЯ
ЯК ГОТУЄМОСЬ ДО СЕСІЇ

З 17 по 22 грудня проводитиметься друга атеста
ція студентів всіх курсів і форм навчання. Це сво
єрідний підготовчий етап до. екзаменаційної зимової 
сесії. Отож, потрібно зробити все належне, щоб 
таку атестацію пройшов кожен студент нашого ін
ституту.

Навчання студентів повинно знаходитися під по
стійним контролем факультетських партійних, ком
сомольських і профспілкових організацій- Зараз, в 
ході підготовки до зимової екзаменаційної сесії не
обхідно виявити всі наявні резерви для підвищення 
загальної успішності і якості знань. Одним з таких 
резервів і є дотримання навчальної дисципліни.

Зараз в комсомольських групах інституту прохо
дить Ленінський залік «Вчимося комунізму, будує
мо комунізм». В ході цього заліку слід проаналізу
вати і поставити конкретні завдання перед кожним 
комсомольцем по успішному складанню зимової ек
заменаційної сесії, спрямувавши їх на підвищення 
успішності і якості навчання. Особливу роль в підго
товці до сесії повинні зіграти куратори, старости, 
комсорги і профорги академгруп. Заздалегідь необ
хідно чітко спланувати роботу факультетських шта
бів сесії, консультаційних пунктів, навчально-вихов
них комісій. В групах в основу підготовчої роботи 
до екзаменів слід поставити бригадну форму нав
чання. Закріпити за відстаючими студентами відмін
ників, визначити їх персональну відповідальність за 
результати здачі сесії тими, кому вони допомагають.

Успішне складання екзаменаційної сесії вимагає 
напруженої і творчої праці всіх викладачів і сту
дентів, ефективного і якісного проведення індивіду
альних та групових консультацій.

Ректорат інституту настійно рекомендує на період 
екзаменів ще ширше використовувати на кафедрах, 
факультетах і в академічних групах великі можли

вості соціалістичного змагання і втілення в практич
ну справу ленінських принципів організації супер
ництва — гласності, порівняльності і застосування 
передового досвіду.

Щороку -окремі академгрупи виступають з доб
рими починами — «Екзаменаційну сесію скласти без 
жодної незадовільної оцінки», «Складемо сесію на 
добре та відмінно»- Важливо, щоб і в нинішню ек
заменаційну пору ці славні почини ширилися, знахо
дили підтримку у все більшої кількості студентів.

Ленінський лозунг «Вчитися, вчитися, вчитися» 
залишається і сьогодні найважливішим і найактуаль
нішим лозунгом життя.

М, СИНЕЛЬНИХ.

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН
З першого грудня в системі Ц И В ІЛ Ь Н О Ї  

оборони (ЦО) розпочався новий нав
чальний рік. Робітники ,і службовці на
шого інституту, які не входять до скла
ду того чи іншого формування, навча
ються за програмою підготовки робітни
ків, службовців і колгоспників, затверд- 
я.еною начальником цивільної оборони 
СРСР.

Студенти нашого інституту, як май
бутні спеціалісти народного господар
ства, вивчають курс ЦО за спеціальною 
50-годинною програмою паралельно з 
іншими навчальними дисциплінами про
тягом одного навчального року. По за
кінченню вивчення програми, кожен сту
дент здає залік по вьому курсу ЦО, 
який заноситься до його залікової книж
ки.

Цивільна оборона СРСР — це своєрід
на форма участі всіх людей " країни в 
здійсненні оборонних заходів. Багато на
ших співробітників і студентів входять 
до складу різних формувань. У вирішен
ні завдань ЦО значно зросла роль гро
мадських організацій, в тому числі і 
комсомольських. Комсомольці очолюють 
ланки, групи, команди ЦО, читають для 
молоді лекції, оранізовують і проводять 
військові ігри і подорожі, • особистим 
прикладом сприяють ефктивному про
веденню занять і навчань.

Формування цивільної оборони вико
нують велику роботу і в наші мирні 
дні по ліквідації наслідків стихійних бід, 
що виникають в природі. За останні ро
ки територія нашої республіки не раз 
зазнавала лиха від каверз природи. В 
березні минулого року, наприклад, над 
Україною пронеслися штормові вітри і

редач, окремі тваринницькі приміщення 
тощо. Люди протиставили стихії свою 
організованість і витримку. Під керівни
цтвом партійних і радянських органів 
тисячі бійців підрозділів ЦО і груп, 
сформованих з населення, включились 
в роботу по Ліквідації наслідків урага
нів. Вони діяли на землі, залитій кров’ю 
радянських людей в роки Великої Віт
чизняної війни, і це додавало їм сил, 
згуртовувало і надихало їх на самовід
дані поступки. Отже героїчні традиції 
ЦО СРсРР живуть і Міцніють. Вони — 
велике духовне багатство, невгамовне 
джерло патріотичного виховання радян
ських людей і особливо молоді.

«Бути патріотом сьогодні, — відзна
чав т. К. У. Черненко, — значить безу
станно кріпити економічний і оборонний 
потенціал нашої Вітчизни, підвищувати 
свою готовність захищати мир від будь 
яких посягань імперіалістичного агре
сор а, добросовісно ставитися до війсь
кових обов'язків.

І які б загрозливі не були сучасні за
соби ведення війни, вони не всемогутні. 
Удари ворога будуть менш відчутними, 
чим міцнішою буде могутність Радянсь
ких Збройних Сил, чим вищою буде 
готовність кожного з нас до виконання 
заходів цивільної оборони. Завчасність 
проведення всіх заходів цивільної оборо
ни дасть можливість значно скоротити 
людські жертви і забезпечити життє
діяльність народного господарства краї
ни.

М. МАКАРЕНКО,
заступник начальника штабу ЦО Ін
ституту.

УВ АГА ! К ОН КУРС
В переддень нового ро

ку профком викладачів і 
співробітників інституту 
оголосив конкурс на кра
щу новорічну стінгазету. 
На конкурс приймають
ся стінгазети факульте
тів і кафедр. Мета кон
курсу — активізувати 
роботу редколегій стін
газет і виявити кращі 
таланти серед самодіяль
них поетів, художників, 
фотографів, сатириків і 
гумористів. Для перемож
ців конкурсу встановле
но такі нагороди: за два 
перших місяця — Почес
ні грамоти колективам 
редколегій, а їх членам 
пільгові туристські путів
ки. За другі і треті міс
ця (по два для кафедр і 
факультетів) — Почесні 
грамоти, подяки-

ст

А теїзму — силу наступальну
;В Ч И С Л І ГСОМСОМ О Л Ь -

ських турбот, що стоять 
сьогодні перед Ленінською 
комуністичною спілкою
молоді, є проблема атеїс
тичного виховання. Завдан
ня комсомольських органі
зацій вирвати, так би мо
вити, всіх молодих людей 
що попали під вплив релі
гійного дурману. Кожен 
факт участі в релігійних 
обрядах, захоплення при
красами д культовою симво- 
ликою повинен викликати у 
комсомольських активістів 
не просто стурбованість, а 
активну і рішучу протидію.

На знімку: Чергове засі
дання ради наукового ате
їзму.

Фото О. Володимирова.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО НАДРУКОВАНОГО

ДЕ ВИ, РИЦАРІ, 
ДЕ Ж   ВИ?

16 листопада цього 
року інститутська бага
тотиражка видрукувала 
статтю командира Доб
ровільної народної дру
жини інституту І. Анто- 
ніка «Поклик серця». В 
ній мова йшла про чле
нів нашого колективу, 
які за покликом власних 
сердець, не шкодуючи 
свого вільного часу вихо
дять на вулиці вечірнього 
міста, щоб охороняти 
спокій громадян. Автор 
вказував також і на не
доліки в організації ро
боти окремих факультет
ських штабів ДНД. Як 
же зреагували на виступ 
газети окремі штаби 
ДНД факультетів.

Недільного вечора 25 
листопада Ц. р. на чер
гування, згідно графіка, 
повинні були заступити 
дружинники радіотех
нічного факультету на 
чолі з командиром ДНД 
т. Савлюком- Про те, як 
проходило це чергуван
ня ми І поведемо Сього* 
дні мову. А поки що на* 
гадаємо читачам, що 
дружинники радіотехніч
ного факультету найчас
тіше порушують графі
ки виходу на опорні

пункти міліції, або ж 
зовсім не відвідують їх 
у визначений час. Так 
було і того недільного 
вечора.

Опорний пункт міліції 
№ 6 с. Пирогово. 18 го
дин, ЗО хвилин вечора. 
Через четверть години 
сюди на інструктаж по
винна була з'явитися 
академгрупа З РК-81 на 
чолі з куратором О. А. 
Кочуровим, старостою 
Сергієм Ацтойюком та 
групкомсоргом Анатолі
єм Токарським.

Стрілки годинника по
казують 19.00. Нікого не
ма. Через півгодини на
решті прийшли десять 
чоловік. А де ж решта? 
Де куратор, де староста 
групи? Конкретної від
повіді на ці та інші пи- 
питання так і не вдало
ся почути. Правда, сту
денти сказали, що свого 
куратора на чергуваннях 
вони не бачили вже доб
рих два роки.

Опорний пункт міліції 
№ 7, вулиця Польова, 
20-

На чергування вийшло 
одинадцять чоловік за
мість тридцяти. Так 
«відзначились» того ве

чора академгрупи 1 РТ- 
81 та 2 РТ-81.

Опорний пункт міліції 
№ 2, вул. Литвиненка, 
96.

З пов'язками у чітко 
визначений час з'явилось 
на чергування двадцять 
два дружинники. Кура
тора з ними не було.

Ми не випадково по
казали такий хрономет
раж чергування одного 
вихідного дня. Він про
ливає світло на те, хто 
і як займається цією ро
ботою на радіотехнічно
му факультеті. Комен
тар тут, як мовиться, 
зайвий. Та все ж варто 
сказати, що партійна і 
комсомольська організа
ції радіофаку дивляться 
на всі ці недоліки, як 
то кажуть, крізь пальці. 
Та й сам командир ДНД 
факультету Василь Пор- 
фирович Савлюк своїм 
особистим прикладом ча
сто дає привід для зри
ву чергувань. Того ж та
ки недільного вечора 
група (студентів ірадіо- 
факу зібралась на вось
мому опорному пункті 
міліції, щоб вийти на 
чергування. Проте дру
жинників відправили до
дому, так як у них не 
було червоних пов'язок, 
їх повинен був вчасно 
принести сам т. Савлюк. 
Василь Порфирович з'я

вився ж на опорному 
пункті десь через півго
дини після того, як за
кінчився інструктаж.

Хіба ж після такої 
організації студенти за
хочуть іншим разом йти 
на чергування? З цього, 
як видно, і починаються 
всі біди- І не дивно, що 
ДНД радіотехнічного 
факультету гірше всіх 
працює серед факульте
тів і підрозділів інсти
туту.

Вихід з цього стано
вища, звичайно, є. Шу
кати причину потрібно, 
перш за все, в самодис
ципліні кожного з тих, 
хто відповідає за цю 
справу. Ну а про саму 
важливість цієї справи 
годі й говорити. Тож 
хочеться вірити, що де
канат, партійна і комсо
мольська організації ра
діотехнічного факульте
ту зроблять врешті — 
решт належні висновки 
і суворо спитають з 
тих, хто не виконує гро
мадських доручень, що 
в одному з найближчих 
випусків газета розпо
вість своїм читачам про 
вжиті заходи щодо по
ліпшення роботи по охо
роні правопорядку.

1. АНТОНІК, 
командр ДНД ін
ституту.

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ 
І СТУДЕНТІВ

Магазин № 14 обл- 
книготоргу (вул. Лені
на, 105), пропонує нові 
наукові видання.

Лойцянский Л. Г. 
Лурье А. И. Курс теоре- 
тической механики, М. 
Наука, 1983.

Карташев А. П., Рож- 
дественскйи Б. Л. Мате- 
матический анализ. М. 
Наука, 1984.

Мошиц Г., Хори П. 
Проектирование актив
них фильтров. М. Мир, 
1984.

Яншин А. А. Теорети- 
ческие основи конструи- 
рования, т є х ііо л о г и и  и 
надежностн ЗВМ. Учеб- 
ное пособие для вузов. 
М. Радио и связь, 1983.

Штейнберг Б. И. Врай* 
нман Б. М. Справочник 
молодого инженера - кон
структора. К- Техніка, 
1983.

Иноземцем Г. Г. Проек
тирование металлорежу- 
щих инструментов. Учеб- 
ное пособие ддя вузов.

М. Машиностроение, 
1984.

Редуктори и мотор- 
редукторн общемашин- 
ностроительного приме- 
нения. Справочник. М. 
Мшнинсістроение,; 198'4.

Материалн в прибо- 
ростроении и автомати- 
ке. Справочник. М. Ма
шиностроение, 1982.

Вамберский М. В. и 
др. Передающие устрой- 
ства СВЧ. Учебное посо
бие для радиотехничес- 
ких специальностей ву
зов. М. Вьісшая школа, 
1984.

Сборник задач по ма- 
тематике для втузов.
Специальнне курси. М. 
Наука, 1984.

Зааль Р. Справочник 
по рассчету фильтров. 
М. Радио и связь, 1983.

Справочник по наладке 
злектрооборудования про- 
мншленних предприя- 
тий. М. Знергоатомиз- 
дат, 1983.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА
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В грудні 1974 року 
при Вінницькому полі
технічному інституті бу
ло організовано підго
товче відділення з ден
ною формою навчання.

Підготовці відділення 
при * вузах країни від
крито за вказівкою пар
тії і уряду. їх мета —д 
допомогти передовим 
виробничникам> зрудів* 
иикам колгоспів і рад
госпів, демобілізованим 
з лав Радянської Армії 
і ВМФ підготуватися і 
вступити до вищих уч
бових закладів.

З 1981 року на під
готовчому відділенні 
крім денної відкрито і 
вечірню ффму навчан
ня. Зараз її контингент 
складає майже половину 
всього складу слухачів 
— 100 з 230-ти. Пар
тійна організація і рек
торат інституту приді
ляють постійну увагу 
роботі підготовчого від
ділення, що зрештою 
допомагає якісно уком

плектувати факультети 
інституту здібною, тру
долюбивою молоддю.

Для проведення занять 
з слухачами виділено 
учбові аудиторії, органі
зовано кабінети фізики, 
математики, суспільство
знавства, російської мо
ви та літератури.

На заняттях постійно 
використовуються тех
нічні засоби навчання, в 
і ому числі автоматизо
ваний клас АК-28, сис
тема замкнутого телеба
чення, кіноапаратура, 
кодоскопи, відеомагніто- 
фони клавішні електрон
но - обчислювальні ма
шини.

Слухачі денної форми 
навчання протягом всіх 
восьми місяців одержу
ють стипендію, забезпе
чуються гуртожитком. 
До їх послуг — прекра
сна їдальня, профілак
торій, спортивний комп
лекс, бібліотека.

Педагогічний колек
тив відділення — це до

свідчені викладачі про- 
фліюючих кафедр ін
ституту. Два зних — 
кандидати наук, 7 ма
ють стаж двадцять і бі
льше років педагогічної 
роботи.

Для слухачів підго
товчого відділення на
шого інституту виклада
чами розроблено і опуб

можливість залучати до 
навчання передову мо
лодь уже з трудовим 
стажем, демобілізова
них відмінників бойової 
1 політичної підготовки.
Всі вони по закінченню 
підготовчого відділення 
і при успішній здачі ви
пускних екзаменів зара

10 років підготовчому
ліковано більше двох 
десятків предметних ме
тодичних розробок, в то
му числі і з питань 
проблемних методів нав
чання.

Деканат відділення під
тримує постійні зв’язки 
з багатьма промислови
ми підприємствами об
ласті, колгоспами і рад
госпами. Це дає нам

ховуються студентами 
першого курсу інститу
ту без складання вступ
них екзаменів.

Цього року, напри
клад, склали на відмін
но випускні екзамени і 
зараховані першокурс
никами різних факульте
тів наші слухачі П. Со
боль, В. Сварник, Б. 
Войтков, Л. Немировсь-

ка, А. Корсун, О. Іголь- 
шкова та О. Кфтун.

Строк занять на ве
чірній форм/і ,підгот<5ТИ 
чого відділення — де
сять місяців. Т,ут теж 
навчаються кращі виро- 
бничкини заводів і про
мислових підприємств 
міста. Вдень ці люди 
трудяться, а у вечірній 
час проходять підготов
ку з математики, фізи
ки, російської мови і 
літератури, суспільство
знавства, що забезпечує 
їм надалі успішне нав
чання в інституті.

Серед вечірників зна
чна частина людей з ве
ликим трудовим стажем, 
членів і кандидатів в 
влени КПРС, наставни
ків), орденоносців. Взя-' 
чи хоча б для прикла
ду І. І. Прохороіву. Бі
льше чотирнадцяти ро
ків працює ця жінка 
електромеханіком на 
Вінницькій телефонно- 
телеграфній станції. Во
на — секретар первин
ної парторганізації, за
очно закінчила Львівсь
кий електротехні кум  
зв’язку. Навчалась І. І. 
Прохорова у нас на 
підготовчому відділен
ні, успішно склала випу
скні екзамени, тепер з 
таким же успіхом нав
чається на вечірньому 
факультеті інституту. 
Або ще один приклад: 
ударник комуністичної 
праці Г. К. Русальчук 
двадцять роі,ів працює 
слюсарем на Вінницько
му електротехнічному 
заводі, нагороджена ме
даллю «За трудову від
знаку». Партгрупорг ді
льниці, член цехкому 
вона теж була слухач
кою нашого підготовчо*

го відділення, на відмін
но склала випускні ек
замени і тепер продов
жує навчання в інститу
ті. Таких прикладів мо
жна навести багато.

Підготовче відділення 
готує людей для пода
льшого навчання в ін
ституті ,з одинадцяти 
спеціальностей. Це зо
крема технологія маши
нобудування, промисло
ве і цивільне будівни- 
во, радіотехніка, {авто-: 
матика і телемеханіка та 
інші.

Підготовче відділення 
дає слухачам глибокі 
знання з фундаменталь
них дисциплін, розвиває 
навики самостійної ро
боти, розширює їх рі
вень наукової та ідей- 
но-пояі'тич|но}ї підготов 
ки.

В процесі дальшого 
навчання в інституті 
(мається на увазі ста
ціонар), багато слуха
чів підготовчого відді
лення стають згодом ак
тивістами, обираються 
комсомольсь к и м и та 
профспілковими ватаж
ками, назнаються ста
ростами академгруп. 
Для прикладу можна 
назвати таких студен
тів, як С. Луковнікова, 
Й. Матушевського, Ф. 
Васильківського, В. Море- 
ходова та багатьох ін
ших.

За першу свою деся
тирічку 'ПІДГОТОВ! ч и'м 
відділенням ВПІ випу
щено 1644 чоловіки, з
яких вже 697 закінчили 
наш інститут.

Є. СТРАШЕВСЬКИИ,
завідуючий \ підго
товчим відділенням,
доцент.

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ: ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

Ламати старі традиції
Десятки співробітни

ків СКТБ «Модуль» 
підвищують сво̂ ю лро- 
^̂)есійну майстерність, 
навчаючись на загаль- 
нотехнічному і вечір
ньому факультетах на
шого інституту. Під час 
навчання вони викону
ють безпосерденьо у се
бе на виробництві знач
ну кількість розрахун
кових та курсових ро
біт, пишуть дипломні 
проекти. Здебільшого 
.всі ці роботи викону
ються за типовими пра
вилами і відомими ме
тодиками. При їх вико
нанні не врахоуються і

ті праці, механізації і 
автоматизації виробни
цтва.

Що ж стосується тех
нічного рівня для ви
рішення цих проблем, 
то він сповна відпові
дає рівню курсових і 
дипломних проектів на
ших студентів-заочни- 
ілв.

В нашому конструк
торському бюро реаль
ну проблему можна по
ставити перед студента
ми будь-якої спеціаль
ності і курсу.

Одним з найважливі
ших завдань, що стоять 
сьогодні 'перед вишлю"

слід Уіамити, перекона
ти кожного в тому,, що 
тільки вирішуючи- р.еаї 
льну задачу в процесі 
роботи і навчання, сту- 
дент-заочник зможе ста
ти інженерно-технічним 
працівником СКТБ. І ми 
не повинні бути байду
жими до того, наскіль
ки готовим до вирішен
ня саме таких завдань 
буде той -чи інший ін
женер.

Проводити всю орга
нізаційну і виховну ро
боту в цьому напрямку
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не вирішуються реальні 
проблеми нашого, -зок
рема, виробництва, а 
провіряється лише вмін
ня студента - заочника 
користуватися діітерату- 
рою і з її допомогою 
вирішувати задачі. Ко
ротко кажучи, сам нав
чальний процес відірва
ний, так би мовити, від 
реальної виробничої об
становки нашого конст
рукторського бюро. Б 
той же час, в СКТБ 
«Модуль» через нестачу 
людей і часу залишаєть
ся багато невирішених 
технічних завдань, що 
сприяло б підвищенню 
технічного озброєнння 1 

технічного рівня, під
вищенню продуктивнос-

школою якраз і є мак
симальне наближення 
навчального процесу до 
наукової і виробничої 
діяльності учбових зак
ладів, організацій і під
приємств регіону.

Здавалось би, є вза
ємна зацікавл е н і с т ь 
СКТБ і кафедр інститу
ту як в організації нав 
пального процесу, так 
і у вирішенні власних 
виробничих питань. Та 
чи зацікавлені в цьому 
самі студенти-заочники.^ 
Якщо відверто, то ні. 
Чому? А тому, що йти, 
так би мовити, вже про
кладеною дорогою зна
чно легше. Ось цю пси
хологію людей нам і

повинні громадські ор
ганізації і, в першу чер
гу, комсомольське бюро 
разом з радою молодих 
вчених і спеціалістів. А 
результатом такої робо
ти, безумовно, буде під
вищення яюості навча
льного процесу, кваліфі
кації епівробітни к і в, 
технічної озброєнності 
і .технічного рівня ви
робництва, підвищення
продуктивності праці, 
активізація пошукової 
та раціоналізаторської 
діяльності.

І. МАТЮШЕНКО, 
член ради молодих 
вчених і спеціалістів 
СКТБ «Модуль».

Цей знімок наш фотокореспондент 
Р. Кутьков зробив в автоматизованому 
кабінеті АК-28.

Зліва на право: викладач кафедри 
математики Галина Миколаївна Бабак

з слухачами підготовчого відділення 
Валерієм Балажданом, Анатолієм Га
летою, Тетяною Постолорською та Ві
талієм Фурманом під час занять.

У  ВІДПОВІДІ Костянтина Устино• 
 вича Черненка учасникам 4-го кон

гресу руху «Лікарі за відвернення ядер
ної війни» ще раз виявлено волю всього 
радянського народу за те, щоб ядерної 
зброї ніколи не було пущено в хід, щоб 
на ділі було забезпечено найперше пра
во людини — право на життя.

Викладачі, студенти і співробітники 
нашого інституту, як і весь радянський 
народ, гаряче схвалюють і підтримують 
внутрішню і зовнішню політику КПРС, 
виступають за припинення гонки озбро
єну, відвернення ядерної катастрофи. 
Прагнення, до миру радянські люди 
підкріплюють конкретними ділами, вно
сячи частку своєї зарплати у Фонд ми
ру. Цими днями співробітники учбового 
відділу інституту перерахували у Фонд 
миру по два проценти своєї місячної 
зарплати.
ті А ЦЬОМУ тижні відбулись чергові 

“  заняття загально-інститутських по
ст ійнодіючих семінарів: психолого - пе~ 
дагогічного, з основ програмування і 
застосування ЕОМ І технічних засобів 
в учбовому проі^есі. З лекціями на се
мінарських заняттях виступили: 3. Я.

Грозний, О. С. Данилюк та Б. П. Зель. 
ГШ АБЛИЖАбТЬСЯ зимова екзамени- 
“  цінна сесія. Успішному складанню 
екзаменів передують семінарські занят
тя, лабораторні роботи, колоквіуми, 
олімпіади тощо.

Завтра відбудеться олімпіада з еко
номіки студентів четвертого курсу спе
ціальностей 0506, 0606, 0608, 0701 і а 
0705.
О  МЕТОЮ підготовки до зимової 
^  екзаменаційної сесії на кафедрі на
рис ної геометрії відкрито консультацій
ний пункт для першокурсників всіх 
форм навчання. *

Консультації дають студенти старших 
курсів.
/лг БО ГОДНІ — чергове заняття в 
^  системі політичної та економічної 
освіти,

З лекцією «Жовтневий (1984 р.) Пле
нум ЦК КПРС та деякі актуальні пи
тання реалізації Продовольчої програ
ми СРСР» виступить перед слухачами
доктор економічних наук, професор ка
федри політекономії Володимир Олек
сандрович Птущенко. і
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Максим Довгорук
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Лето разбилось
опавшей листвой, 

И не осталось бьільїх 
впечатлений. 

Нету тебя больше
рядом со мной... 

Падают листья 
под ветром осенним. 

Небо расплакалось.
нудньїм дождем, 

Тают деревья
в коричневой мути, 

Гроздья рябинн
висят за окном — 

Крассньїе слезьі
на черном распутье.

— Тьі не грусти, — 
тихо шепчет листва.

И укрьівает холодное 
тело,

— В сер дце с
любовью приходит 

весна.
...Где-то уже

бушевали метели.

Взгрустну, тряхнув 
устало головою. 

Мне так хотелось
бьіть с тобою! 

Пустяк, пустяк,

сквозь двадцять лет 
спустя.

Чего уж там бьілое
бьілью мерить?... 

Ушли года, а сердце 
все же верит. 

Пустяк, пустяк, 
сквозь двадцять лет 

спустя.
Ну что же я прожитой 

жизнью маюсь, 
Ушедший, снова 

в память
возвращаюсь? 

Пустяк, пустяк, 
сквозь двадцять лет 

спустя.
В твою ли память 
смею возвратиться? 
Бьіть может, да, но 

только вновь
проститься... 

Пустяк, пустяк, 
сквозь двадцять лет 

спустя.
...Любовь жива а нету 

ей прегради.
И нету больше, 
чем любить, наградьі 
Сквозь двадцять, 

тридцать, сорок...
лет спустя.

Ірина Гуральник
Станок конструктора 

не слфкньїй: 
Линейки точньїе,

доска.
Но сколько кульман 

сделать может, 
Когда конструктор — 

голова!
Когда натруженньїе 

руки
От нетерпения горят, 
И зреют творческие 

муки,
И вдохновения заряд. 
Неощутимьій,

нереальний 
Металл на ватмане 

молчит.
Замьісловатьіе детали

Борис
Земляков

Пам'яті командира ко
лишньої 241-ї Вінниць
кої, орденів Червоної 
Зірки і Богдана Хмель
ницького стрілкової ди
візії генерал - майора 
Павла Григоровича 
Арабея.

Пройдут года,
Как шли всегда,
И' нас не станет — 
Тех бо^вьіх,

Чертеж до времени 
хранит.

Но в жизнь серьезную, 
большую

Готовит детище завод. 
Его «оденут»

и «обуют» 
И вот он, —

поисков итог: 
Живой, понятньїй, 

ощутимьій, 
Полезньїй друг

реальних дел, 
Пока ничем не

заменимий, 
Но разве мисли

єсть предел?

(Тех фронтових,
Что встали 
И шли в огонь,
В кипящий смерч 
И в пламя.
Останемся,
Останемся,
Как знамя.
И пусть не будет 
Средь живих 
Сердец наших 
И следа.
Наградой им, 
Наградой им,
Уж сорок лет 
ПОБЕДА!
Пусть торжествует 
На земле 
Мир, счаетье!
Пусть не затмит 
Вновь бельш евет 
Войньї ненаетье!
Ми жили так,
Как и должньї 
Жить люди все 
На свете,
Даря тепло 
Рук и сердец 
Прекрасной сей 
ПЛАНЕТЕ.

С ЕРЕД багатотисячного колектив) 
викладачів, співробітників і сту

дентів нашого інституту є чимало са
модіяльних митців. Колективи ансам
блів народного і бального танців, хору 
викладачів і співробітників, студентсь
кого театру мініатюр та інші добре ві
домі глядачам міста і області.

При редакції газети «За інженерні 
кадри» створена і діє літературна сту
дія, яка об’єднує любителів поезії і 
прози.

Сьогодні друкуємо твори кількох чле
нів літстудії Максима Довгорука—сту
дента 4-го курсу енергофаку, Ірини Гу- 
ральник —інженера-конструктора СКТБ 
«Модуль», Бориса Авраамовича Земля- 
кова — учасника Великої Вітчизняної

війни, доцента кафедри теоретичної ме
ханіки та Людмили Орлової — лабо
ранта кафедри філософії. Ці люди різ
ні за характерами і вподобаннями, різ
ні в них смаки. Та об'єднує їх закоха
ність в життя, любов до мистецтва, ак
тивна життєва позиція.

Воістину невичерпна скарбниця на
родних талантів. І їх буяння, розквіт, 
творчий злет — одна з характерних рис 
нашого радянського способу життя. 
Сьогодні важко провести грань між 
народним, самодіяльним та професій
ним мистецтвами — вони взаємозбага
чуються, доповнюють одне одного.

Тож щасливої дороги всім вам, хто 
має на меті служити радянському на
роду, справі партії засобами літератури 
та мистецтва.

Абитуриентам ВГИКа
Комиееия в которьій 

раз
Доеадно взглядом 

провожает, 
И вновь надеется

на вас,
Кто ей свою судьбу 

вверяет.
Седьмой, десятий, 

тридцать первий^. 
Зал полцн страсти, 

смеха, слез.

КЕТЯГ КАЛИНИ
Грузовик довго петляв слизькою до

рогою, а потім важко сповз в кювет. 
Вггька обережно поправив кетяг кали
ни. що висів в кабіні і, важко зітхнуз- 
ши, сказав:

— Сіли.
Бін сердито хлопнув дверцяіами, ді

став лопату і почав копати під заднім 
колесом. По його обличчю неважко було 
здогадатися, що він в душі проклинав 
і розкислу від дощів дорогу, і зношені 
!лисі» скати коліс, і саперну лопату, 
яга здавалась мені іграшкою в його 
великих вузлуватих руках.

Та ось вдн знову сів в кабіну, рукавом 
бушлата витер спітніле чоло, глянув на 
повненькі, наче кров’ю налиті, ягідки 
калини і вся злість враз счезла з його 
обличчя. Він добродушно усміхнувся і 
мовив: — Поїхали!

«Чудний цей хлопець, Вітька», — по- 
думалось тоді. Вся злість і образа у 
нього вмить проходили як тільки він 
ба^ив пучечок калини. І беріг, пам’я
таю, ту гілочку, як зіницю ока. Всю зи- 

ц му возив її з собою в кабіні. Я хотів 
■ було дізнатись в чому суть, він наеу- 
Ц пився і буркнув:

— А вас що, завидки беруть?

Його таємницю я розгадав нинішньої 
осені. Віктор навчається зараз на пер
шому курсі машинобудівного факульте
ту. І трапилось так, що одного 
недільного дня ми разом їхали в рідне 
село.

Від залізничної станції до Обідного — 
сім кілометрів. Чекати автобуса не ста
ли, пішли пішки.

Стояв на дворі листопад. Смарагдовий 
килим трав давно посдрів, втратив свій 
кс-лір. Сонце гаоячою вуглиною на 
мить випало з неба і згасло в проваллі 
важких кошлатих хмар. Йшли мовчки. 
Холодний вітер зривав останнє листя з 
берізок, що табунцями збігались до 
шляху, і жбурляв нам під ноги.

На обрії забіліли шиферні етріхи хаг 
і Віктор прибавив кроку. Бачу, хлопець 
хвилюється і думаю: «Хай іде попереду 
один». Коли ж підійшли до села — 
Віктор не втримався, побіг, а назустріч 
йому дівчина -== струнка й гнучка, кк  
та берізонька. Обняла хлопця, пригор
нулась до його широких грудей.

Дивлюсь, а в руці у неї такий же, як 
і Вітька колись з собою возив, кетяг ка
лини.

С. ФЕДОТОВ,
журналіст.

Но кто из вас з десь 
самий смельїй

Взметнуть сердца
людей до звезд?

Спокойно вийти к ним 
на сцену,

И вместе з ними
разделить

Восторг души своей 
нетленной,

Их страсть и жажду 
утолить.

В большом искусстве 
непременно

Есть Человек
и Красота.

Красу творящий
ежедневно

Не умирает никогда.
* * *

Взгляните, какое чудо!
Вокруг все бельїм

— бело.
Грузньїе ветви

повсюду,
От снега им тджело.
Лишь ветер качнет их 

легонько,
Они, наклонившись 

в ответ,
Сбросят как-то

неловко
Хлопья в пушистий 

снег.
Вот мой жасмин 

у окощка —
Бедняжка согнулея 

весь.
Ветви — усища

Людмила Володимирівна Орлова кі
лька років тому закінчила наш інсти
тут. Тепер працює лаборантом кафедри 
філософії, захоплюється Живописом, 
музикою, літературою. Вона — худож
ній керівник і режисер міського клубу 
молодих вчених і спеціалістів  ̂ член 
КПРС, мати двох дітей.

Ім’я Л. Орлової знайоме читачам на
шої газети по її малюнках і карикату
рах, які вона виконує на замовлення 
редакції. Сьогодні подаємо на ваш роз
суд її поетичний дебют.

В поетичних творах Л. Орлової, як і 
всіх інших наших літстудійців, мрії, 
надія й відрада і часточка власного 
серця.

К ОПІКИ,
А издали глянешь — 

дед.
Земля вдруг

старушкою стала, 
Что тянет ладони 

к теплу, 
Под белое одеяло 
Укрилась в моем

саду.

Женщина — зто чудо, 
Главное в мире земном! 
Сотканное природой 
Волшебньїм

веретеном. 
Великолепие, сила! 
Безудержная

доброда!
Нежность 
, неповторимая, 
Надежда» любовь 

и мечта.
В заботах 

трудолюбивая 
Приходит из века 

в век,
Она — воплощение 

вечности,
Которой жив человек. 
Лицо, искаженное 

болью,
Рождающей новую 

жизнь,
Уродливо зримо

и все же 
Прекрасней чудес

всех земних.

Повідомляє
агентство
„Новини
Поділля"

ТО ЦЬОМУ самодія- 
"  льному колективі, 
створеному недавно при 
Будинку культури с. 
Вила-Ярузькі Могилів- 
Нодільського району, 
для глядача незвично 
все — і гра акторів, і 
декорація, і, звичайно, 
сама назва — «Театр 
тіней». Ініціаторами й 
організаторами його бу
ло молоде подружжя 
Альошкіних — Олексія 
/Михайловича, вчителя 
місцевої середньої шко
ли, та його дружини 
Людмили Вікторівни.

Прем'єра вистави «По
двиг», присвяченої' 40- 
річчю перемоги радян
ського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, 
пройшла на сцені Бу
динку культури з вели
ким успіхом. Цікаво, що 
в цьому незвичайному 
театрі актори грають 
без слів, мовчки, зміст 
передають засобами пан
томіми з відображенням 
з допомогою світла ті
ней на екрамі. Вистав
ну супроводжує музич
на, дикторські ремарки.

Новостворений ама
торський колектив уже 
порадував глядачів ви
ставами «Серце Данко», 
«Пам'ять загиблих ре
волюціонерів», Жанна 
д'Арк» та іншими. До 
речі, поставлені вони на 
доброму професійному 
рівні, адже ініціатори 
створення театру Альо- 
шкіни мають вищу осві
ту, закінчили інститут 
культури. X

Нові книги
що надійшли до біб
ліотеки інституту в дру
гій половині листопада.

Барабащук В. И. и
др. Планирование зк-. 
сперимента в технике. 
Киев: Техника, 1984.

Бондаренко В. М., 
Судницьін А. И. Рас- 
счет стальньїх конструк- 
ций, железобетонньїх и 
'камфнньїх конструкцийі, 
Учебное поеобие для ву- 
зов. М. Внісшая школа, 
1984.

Динамика управлення 
роботами (под редак- 
цией Е. И. Юревича (М. 
Наука, 1984.

Целинейньїе, )3адачи 
динамики и прочности 
машин (под редакцией 
В. Л. Вейца,) Л. Изд. 
во ЛГУ, 1983.

Основньїе теории ав- 
томатического регулиро- 
вания. Учебник для ву- 
зов (под редакцией 
В. И. Крутова) М. Ма- 
шиностроение, 1984.

Петров Б. А. Мани- 
пуляторьі. Л. Машино- 
строение, 1984.

Планировіание произ г̂ 
водства в условиях АСУ. 
Справочник. Техни
ка, 1984.

Салтьїков А. И., Ма- 
каренко Г. И. Програм- 
мирование на язьіке 
фортран для БЗСМ-6. 
М. Наука, 1984.

Смородинская М. Д., 
Маркова Ю. П. О куль
ту ре чтения: что нужно 
знать кажкому. М. Кни
га, 1984.

Справочно - библио-
графический отдел.
дел.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА
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З Новим роком, з новим щастям!

ПЕРШ ИЙ К РО К
У ці дні, коли ми про

щаєм осуі з роком, який 
відходить в історію, при
ємно говорити про перші 
-роки, які ведуть у рік 
Новий, згадати практи
ку, той час, коли сту
дент має можливість 
потрапити в реальну ви
робничу обстановку, яка 
стане його творчими і 
трудовими буднями по 
закінченню інституту.

А поки що це було 
свято, дуже коротке свя
то пізнання нового. І як
що практика була спра
вді продовженням нав
чання, а не як продов
женням канікул або як 
неминучий і не дуже 
бажаний фінал будзаго- 
ншської епопеї, то ре
зультат неодмінно дасть 
про себе знати.

Так і сталося, що на 
одному з останніх за
нять цього року у гру
пі студенту факультету 
автоматики і обчислюва
льної техніки Георгію

Броватому було вручено 
перше в його житті пос
відчення на раціоналі
заторську пропозицію. 
Цей перший крок у тех
нічній творчості Георгій 
зробив в період проход
ження практики у відді
лі інформаційних систем 
СКТБ «Модуль». Стенд, 
розроблений і виготов
лений ним у співавтор
стві із співробітниками 
відділу, значно спрощує 
настройку окремих вуз
лів.

Цей факт має своє 
логічне завершення: з
нового року Георгій Бро
ватий офіційно оформ
ляє співробітництво з
СКТБ «Модуль», вже 
будучи його співробіт
ником без відриву від 
навчання. Пра к т и к а 
триває.

І. МАТЮШЕНКО, 
член ради молодих 
вчених і спеціалістів 
СКТБ «Модуль».

В обстановці великого політичного і трудового 
піднесення радянський народ готується зустріти
новий 1985 рік, який буде роком дальшого роз
витку рідної Вітчизни, етапом підготовки до чер
гового партійного з'їзду. Наступний XXVII з’їзд 
КПРС прийме нову Програму партії, відкриє ще од
ну сторінку в історії розвитку нашої країни на шля
ху побудови комуністичного суспільства.

В 1985-му відзначатиметься 40-річчя Перемоги
радянського народу у Великій Вітчизняній війні, яка 
має всесвітньо історичне значення. Готуючись гід
но зустріти ці знаменні дати, радянські люди до
кладають всіх зусиль, щоб своїми трудовими здо

бутками на ще вищий рівень піднести розвиток 
всіх галузей народного господарства, поліпшити 
свій добробут, забезпечити обороноздатність кра
їни, відстояти і зберегти мир на-планеті.

Сердечно поздоровляючи викладачів, співробіт
ників і студентів з наступаючим Новим 1985 ро
ком, висловлюємо впевненість, що вони 'не пошко
дують своїх сил для дальшого розвитку вищої 
школи, успішного навчання і виховання, примно
ження славних традицій нашого інституту.

З Новим роком, друзі!

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМИ ІНСТИТУТУ

З іншій . 
Діда Мороза

Завтра розпочнеться 
міське свято запалюван
ня новорічних ялинок. 
Театралізований ритуал 
приурочується Новому 
рокові*, 4р-фіччю Пере
моги радянського наро
ду у Великій Вітчизня
ній війні. О 17 год. ЗО 
хв. у міському парку 
Імені Горького біля яли
нки хоровод почне ви
конувати щедрівки, ко
лядки, вшановуватимуть
ся переможці соціалістич
ного змагання,

Дід Мороз запрошує 
1, 2, 5 і 6 січня з 19 го
дини прийти у парк і 
подовитися, як він там 
прикрасив ялинку, і як 
виконуватиме біля неї 
ігри. З січня можна за
вітати до танцювального 
залу, де з 11 години 
почнеться захоплююче 
дійство «Здрастуй, гос
тя зима!» А 4 січня по
спішайте на стадіон: там 
ви побачите цікаві спор
тивні ігри. Надто ж ви
довищним на фонтанній 
площі 7 січня буде кон
курс дітей на виготов
лення кращих .сніжних 
скульптур.

Дід Морбз щиро поз
доровляє всіх виклада
чів, співробітників і сту
дентів з Новим роком і 
бажає їм доброго здо
ров’я, щастя і радості, 
сімейного благополуччя.

О Т і настає пора постука- 
 ти у двері Новому ро

кові, ввійти повноправним 
господарем на землю ра
дянську, завітати у кожне 
місто і село, на фабрики і 
заводи, щиро привітатися 
з славниміи трудівниками, 
— його величністю робітни
чим класом і колгоспним 
селянством, Новий рік не
одмінно переступить поріг 
шкіл та вищих учбових за
кладів, профтехучилищ. У 
кожному колективі, велико
му і малому, знайдеться для 
нього діло.

єння береться все нове, пе
редове. Все робиться для 
того, щоб майбутні спеціа
лісти ще в стінах вузу мог
ли відчувати себе команди
рами виробництва, 

Зустрічаючи Новий рік, ми 
пильно приглядаємося до 
того, що зроблено, що по
трібно зробити. У тридця
ти п у н к т а х  соціа
лістичних зобов’язань, при
йнятих на загальних інсти
тутських зборах у 1984 ро
ці, сконденсованої основнії 
напрями і обсяги діяльнос
ті викладачів і співробіт-

(робити його надбання^ 
всіх.

Важливу роль у підго-* 
товці спеціалістів по стра
тегічному управлінню на 
виробництві відіграють ді
лові ігри по статистичному 
моделюванню складних си
стем. У ході цього актив
ного методу навчання сту
денти зіткуються з рядом 
математичних і виробничих 
проблем, вчаться викорис
товувати в процесі управ
ління комплекси ЕОМ різ
них типів, дають чітку ін
терпретацію характеристи-

НА ДОБРО І РАДІСТЬ
1985-й — велика і слав

на наша надія. Він буде 
роком, який ознаменує со
бою 40-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні.. 
1985-й — завершальний рік: 
одинадцятої п'ятирічки, він 
готуватиме стартовий май
данчик для звершень ново
го п’ятиріччя, у якому ще 
на вищий рівень буде під
несено розвиток всіх галу
зей народного господарст
ва, дооробуту /радянських 
людей. У 1985-у готувати
муться славні трудові да
рунки наступному/ XXVII 
з’їздові КПРС, який прий
ме нову Програму нашої 
партії, накреслить величні 
завдання на майбутнє.

1985-й, що йде на змшуг 
рокові старому, приймає е с 
тафету славних трудових: 
справ на всіх ділянках, на
шої роботи. І приймати- 
йому є що. Бо рік, що: йо
го ми проводжаємо,, добре* 
потрудився, він гарешР ліп
шає по собі слід.

Приємно говорити і дума
ти, що й наш інститут в 
числі інших вузів республі
ки і країни посідає добре 
місце. Відзначивши своє 
десятиріччя, політехнічний: 
крокує до нових звершеь 
у навчанні і вихованні сту
дентів, він прагне досягти: 
кращих успіхів у своїй на
уковій роботі, забезпечити 
високу підготовку інжене
рів для потреб народного * 
господарства, яке з кожним 
роком все більше розвива
ється. У нас ведеться ве
лика і копітка робота по* 
вдосконаленню форм і ме
тодів навчання, на озбро-

ників нашого вузу. Багато 
зроблено по дальшому 
вдосконаленню вищої осві
ти, як цього вимагали вка
зівки партії і уряду.

Та потрібно і далі підви
щувати якість навчання 
студентів шляхом впровад
ження активних методів ін
тенсифікації навчального 
процесу на основі техніч
них засобів та електронно- 
обчислювальної техніки, по
ліпшувати методичну базу, 
прищеплювати навики са
мостійної роботи і науко
вих досліджень, застосову
вати методи проблемного 
навчання, ділові ігри, окре
мі методики дисциплін. На
лежить також краще забез
печувати збільшення машин
ного часу електронно-об
числювальних машин, що 
використовуються в навча
льному процесі, дбати про 
вищу ефективність науко
во-дослідної роботи студен
тів. Треба і далі наполег
ливо добиватися єдності 
ідейно-вихоцного, трудово

го і морального виховання, 
вдосконалювати форми і 
методи суспільно-політичної 
практики студентів, краще 
реалізовувати плани з по- 
літико-виховної роботи і 
комплексної графсхеми.

Перед нами стоїть завдан
ня підтримувати тісніші 
зв’язки з випускниками інл 
статуту, систематично ана
лізувати труднощі, з якими 
вони зустрічаються на по
датку своєї трудової діяль
ності, постійно вносити від
повідні корективи в нав- 

^чальний процес, узагаль
нювати передовий досвід,

кам, які одержані в про
цесі моделювання. Тож 
треба і далі поліпшувати 
інженерну підготовку в 
цьому напрямку, робити від
повідний настрій на добрі 
діла.

Як вказував на шостій 
науково - методичній кон
ференції ректор інституту 
І. В. Кузьмін, вуз наш має 
хорошу методичну базу — 
б інституті розроблені ме
тодичні вказівки по вдос
коналенню учбово-виховно
го процесу шляхом безпо
середнього впровадження 
проблемного навчання, що 
є доброю підмогою для про
фесорсько - викладацького 
складу. В інституті впро
ваджено спеціальний під
ручник п0 розробці і засто
суванню ділових ігор. За 
останні три роки у нас 
розроблено і впроваджено 
в навчальний процес оди
надцять ділових ігор, ап
робується ще тридцять сім 
ігрових методів, 179 занять 
проводиться з застосуван
ням методів проблемного 
навчання, розроблено та
кож 55 окремих методик. 
Належить все робити для 
того, щоб активні методи 
навчання сприяли дальшо
му вдосконаленню якості 
викладання в інституті.

Постійно пам’ятаймо, що 
наш інститут живе і тру
диться під прапором роз
горнутого соціалістичного 
змагання за присвоєння 
йому почесного імені Воло
димира Ілліча Леніна. Не
хай же це нас надихає на 
нові творчі здобутки у но
вому 1985 році!
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року відбудеться VII на- 
уково - методична кон
ференція професорсько- 
викладацького складу 
інституту «Вдосконален
ня форм і методів кон
тролю знань студентів— 
важливий фактор поліп
шення якості підготовки 
спеціалістів».

Ректорат, партійний і 
профспілковий комітети 
інституту запрошують 
всіх викладачів і співро
бітників взяти активну 
участь в підготовці і ро
боті конференції.

VII науково - методи
чна конференція присвя
чується 115-річниці з дня 
народження Володими
ра Ілліча Леніна,

Якість підготовки су
часного інженера в зна
чній мірі залежить від 
рівня його економічної 
освіти, яка є невід’ємною 
частиною навчання у ву
зі. Мова йде н  ̂ 'про за
своєння студентами виз
наченого обсягу еконо
мічних знань, а про під
готовку майбутніх інже
нерів до активної твор
чої діяльності, форму
вання у них сучасного 
економічного мислення.

Успішній реалізації 
цих завдань допомагає 
проблемне навча н н я. 
Широке впровадження 
його у викладанні кур
су «Організація, плану
вання і управління під
приємством» є необхід

ністю для кожного тех
нічного вузу. Адже в 
самій специфіці цього 
предмета, в його змісті 
закладено величезні мо
жливості для постанов
ки на заняттях проб
лемних питань, вирі
шення виробничих ситу
ацій, проведення діло
вих ігор.

На кафедрі набуто 
певного досвіду систе
много використання про
блемного навчання. В 
нинішньому семестрі ■ всі 
практичні заняття з да
ного курсу в групах 1 — 
4.АТ-80 і 1—3 ЕОМ-80 
побудовані на основі 
проблемного навчання. В 
процесі занять студенти 
вчаться самостійно фор
мулювати і вирішувати 
виробничі організаційно- 
економічні проблеми, 
аналізувати і раціональ
но використовувати ін
формацію ( творчо мис
лити і знаходити оригі
нальні шляхи вирішення 
різних виробничих про
блем, чітко формулю
вати свою думку і пе
реконливо відстоювати 
свою позицію в груповій 
дискусії.

Такий підхід до за
нять, за висловом са
мих студентів, несе в 
собі великий емоційний 
заряд пізнав а ль н о г о  
впливу, сприяє значно
му підвищенню зацікав
леності до предмету, 
формування сучасного 
економічного мислення.

Особливою популярністю 
в усіх семи групах ко 
листується ділова гра 
«Призначення на паса- 
ДУ», яка побудована на 
заводських реальних ма
теріалах. Ця гра-резу- 
льтат трирічної винятко
во складної роботи ав
тора них рядків і викла
дача кафедри А. М. Іва 
нісової.

Характерною особли
вістю організації проб
лемних практичних за
нять є наявність еле- 
ментів суперництва. Ака- 
демгрупа ділиться на 
три підгрупи, кожна з 
яких шукає свій шлях 
ьирішення проблеми і 
захищає його в проце
сі групової дискусії.

На кожне заняття 
розроблена методика кі
лькісної оцінки резуль
татів роботи студентів в 
балах. Результати робо
ти підгруп (ігрових 
команд) оцінюються ви
кладачем т а . експерта
ми, а потім фіксуються 
в спеціальній таблиці. 
Результати роботи кож
ного студента оцінюють
ся керівником підгрупи.

Проведення кожного 
проблемного практично
го заняття поєднується 
з ретельною підготов- 
кою — розробкою мето
дичних і інструктивних 
матеріалів, збором реа
льної початкової інфор
мації, вивченням відпо
відних проблем на заво
дах, великої кількості 
спеціальної літератури і 
т. д. Та ці затрати оку
паються, як кажуть, сто
рицею. Активні методи 
навчання дають можли
вість підвищувати якість 
знань, вдосконалювати 
навчальний процес в ін
ституті у світлі вимог 
партії і уряду.

О. МАРЧЕНКО, 
доцент к а ф е д р и  
економіки промислон 
вості і організації 
виробництва.
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УВАГА: КОНКУРСИ!

НА КРАЩИЙ СТЕНД
З метою вдосконалення 

учбово- і науково-методич
ної роботи президія проф
кому викладачів і співро
бітників інституту оголо
шує конкурс на кращий 
стенд по методичній робо
ті кафедри.

У конкурсі беруть участь 
всі кафедри. Стенд пови
нен бути художньо оформ
лений і відображати ос
новні напрями розвитку 
методичної роботи: мето
дичне забезпечення учбо
вого процесу (видані ме
тодичні посібники), прове
дення активних методів 
навчання (назви або ек
земпляри проблемних лек
цій, ділових ігор чи інших 
ігрових методів, методик, 
тощо), інтенсифікація уч
бового процесу шляхом ви
користання технічних за
собів навчання і ЕОМ (пе
релік, фотографії), хід роз
робки УМК-Д і УМК-С, 
участь професорсько - вик

ладацького складу в нау
ково-методичних конферен
ціях, зборах - нарадах, ви
ставках і т. п., різні норма
тивні і довідкові матеріали 
(таблиці, графіки), які ві
дображають стан і розви
ток методичної роботи на 
кафедрі.

Підсумки конкурсу бу
дуть підбиті у травні-черв- 
ні 1985 року.

Переможці конкурсу на
городжуються:

За 1 місце — Почесною 
грамотою і пільговими ту
ристськими ^іутівцами ви
хідного дня по пам’ятних 
місцях країни.

За 2 місце — грамотою і 
пільговими туристськими/ 
путівками по пам’ятних міс
цях республіки.

За 3 місце —грамотою.
Призові місця кафедр бу

дуть враховані при підбит
ті підсумків соцзмагання 
за 1985 рік.

! Фотографії, що виховують
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Профком викладачів і 
співробітників інстит у т у 
оголошує фотоконкурс на 
честь 40-річчя Перемоги 
радянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні.

Мета конкурсу — засо
бами фотографії відобра
зити духовний світ нашого 
сучасника на нинішньому 
етапі розвитку соціалістич
ного суспільства, боротьбу 
радянських людей за мир 
з усьому світі, виховання 
трудящих на революційних, 
бойових і трудових тради
ціях Комуністичної партії і 
радянського народу, друж
бу і інтернаціоналізм.

В матеріалах, присланих 
на конкурс, повинна бути 
відображена також робо
та секції військово-патріо
тичного виховання, первин
них організацій ДТСААФ,

Червоного Хреста і Півмі
сяця, штабу Цивільної обо
рони, спортивних секцій, 
Що діють при інституті.

Фотографії різного фор
мату надсилаються в проф
ком інституту в двох ек
земплярах з позначкою «На 
конкурс». В конверті не 
забудьте вказати також 
своє прізвище,

В конкурсі можуть взяти 
участь всі бажаючі. Підсум
ки підбиватимуться у два 
тури: перший — до 23 лю
того 1985 р., другий — до 
9-го травня 1985р.

Переможці конкурсу, які 
здобуть перші і другі міс
ця, будуть нагороджені 
пільговими Туристськими, 
путівками по місцях рево
люційної, бойової і тру
дової слави. За третє місце 
— Почесна грамота, за чет
верте і п’яте —подяки.

В Індії, де крім офі
ційного Нового року, за 
встановленим календа
рем існує майже три 
десятки неофіційних вес
няно-літніх святкувань 
цієї дати. Новий рік зу
стрічається не опівночі, 
а вранці, зі сходом сон
ця. В цей день заборо
няється сердитися і сва
ритися, належить бути 
надто чемним, інакше, 
як стверджує повір’я, 
будеш грубіяном весь 
рік.

До свята населення 
готується завчасно —• 
існує повір’я про те, що 
рік, який наступає, буде 
таким, яким пройде йо
го перший день. Вікна і 
двері будинків прикра
шають лампочками, пе
ред порогом малюють 
кольорові малюнки — 
символ гостинності їх 
господарів.

У містах Італії в но
ворічну ніч перехожим 
радять бути особливо 
обережним: в останню 
хвилину старого року з 
вікон квартир на вули
цю викидають різне дра
нтя, навіть меблі.

У Панамі в новорічну 
ніч на вулицях сіл під
німається неймовірний 
шум: грають труби, ви
ють, сирени, кричать лю
ди. Це, згідно звичаю, 
начеб відлякують злих 
духів.

Про «появу» Нового 
року в Японії опівночі 
31-го грудня повідом
ляє 108 ударів гонга у 
міських і сільських хра
мах.

З приходом нового ро
ку для студентів інсти
туту настає зимова ек- 
заіменаі|3йна сесія, яка 
вінчає весь навчальний 
Процес в іпеїршому се
местрі. Разом з усіма ви
хованцями інституту го
туються до цього серйоз
ного випробування і сту
денти вечірньої та заоч
ної форм навчання.

Цей знімок фотожур
наліст О. Володим и р о в 
зробив в одній з лабо
раторій Кафедри фізики. 
Інна Трамсюк працює в 
науково-дослідному сек
торі нашого інституту, її 
чоловік Олег — в ЦКБІТі. 
Молоде подружжя нав
чається ца загальнотех- 
нічному факультеті.
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БРАВО, МОДЕБАДЗЕ!
Нинішній рік видався 

багатим для політехні
ків і на спортивні здо
бутки. Інститут вийшов 
переможцем у Всесоюз
ному і республікансь
кому соцзмаганні на кра
щу організацію і розви
ток спортивно-масової 
роботи.

Кафедра фізвихован- 
ня, спортивний клуб ВПІ 
спільно з обласними фе
дераціями з видів спор
ту визначили десять

кращих спортсменів ін
ституту за підсумками 
спортивного сезону 1984 
року. Це Ю. Андрощук 
(баскетбол), Г. Власюк 
(штовхання ядра), В. 
Гулєватенко — майстер 
спорту СРСР (кульова 
стрільба), М. Малишев 
— майстер спорту СРСР 
(гребля, на байдарці), 
3. Мірабішвілі — май
стер спорту СРСР (сам
бо і дзю-до), М. Моде- 
бадзе — майстер спорту

СР^СР (самібо і  Дзю
до), В. Подолянчук — 
кандидат в майстри 
спорту СРСР (легка ат
летика), В. Телешман 
(волейбол), Н. Хомін 
— майстер спорту СРСР 
(стрільба з лука), М. 
Філь — майстер спорту 
СРСР (стрільба з лука). 
. На думку спортивної 
громадськості інституту 
спортсменом номер один 
визнано студента маши
нобудівного факультету

Міраба Модебадзе — 
майстра спорту СРСР з 
дзю-до і самбо. В ни
нішньому спортивному 
сезонні М. Модебадзе 
став переможцем пер
шості України, (м. Хар
ків, травень), чемпіоном 
Всесоюзних студентських 
ігор (м. Мінськ, сер
пень), зайняв 5-е місце 
в змаганнях на першості 
СРСР (м. Красноярськ, 
листопад), став чемпіо
ном перших українсь
ких студентських ігор з 
дзю-до і самбо.

МОЯ БАТЬКІВЩИНА — РАДЯНСЬКИЙ СОЮ З

ПОДОРОЖ ПО РІДНОМУ КРАЮ
Нещодавно група студентів машинобудівного фа

культету здійснила цікаву екскурсійну подорож до 
столиці нашої республіки, міста-героя Києва.—

Наш автобусний маршрут пролягав по території 
Винницької, Житомирської иїа Київської рііластє'й. 
Того недільного ранку погода видалась сонячною, 
іцо придавало кожному з нас бадьорого настрою.

Невеличку зупинку ми зробили в одному з най
більших міст Київської області — Білій Церкві, іс
торія якого налічує майже дев’ять століть. Біла Церк
ва зазнавала чимало суворих випробувань. Знає ця 
земля і набіги кінноти татаро-монгольських загарб
ників, і переможні рейди червоного козацтва. В гріз
ні роки Великої Вітчизняної вії’Іни мешканці Білої 
Церкви разом з бійцями місцевого гарнізону стали 
на шляху гітлерівських танкових колон, які нама
гались обхідним маневром з південного флангу 
вийти на Київський напрямок.

Пізньої осені 1943 р. білоцерківчани вітали сво
їх визволителів - воїнів 2 Українського фронту на 
чолі з прославленим полководцем Ватутіним.

Разом з радянськими солдатами Білу Церкву 
визволяли воїни чехословацького корпусу під коман
дуванням генерала Л. Свободи, якому радянський 
уряд присвоїв звання Героя Радянського Союзу.

Про славні часи героїчного минулого нині свід
чить Меморіал Слави загиблим, який розмістився 
в міському парку. Тут же знаходиться братська мо
гила чехословацьких бійців. Того дня тут відбулась 
'урочиста подія. Молоді воїни приймали присягу- 
клятву вірності служіння своєму народу.

За кілька годин перебування в столиці ми встиг
ли чимало побачити цікавого. Відвідали меморіаль
ний музей історії Великої Вітчизняної війни, Софі-- 
ївський архітектурний комплекс і, певна річ, Пе- 
черську лавру.

Особливе .в'ражедння залишив імеіморііальний му
зей Великої Вітчизняної війни. Величава постать 
Батьківщини-матері постає над кручею, над сивим 
Дніпром. В зимову пору він насправді здається си
вим. Саме на цьому місці більше сорока років тому 
точилися запеклі бої. Коли ходиш залами музею, 
перед тобою немовби постає вся жахлива картина 
минулої війни і ти усвідомлюєш величезний подвиг 
Радянського народу, який спас людство планети від 
чорної фашистської чуми. ї подвиг цей ніколи не 
зітреться в пам’яті народній.

Костянтин БАЛАКАНОВ,
студент 3-го курсу машинобудівного факультету.
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