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
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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 соціальноекономічну політику пар
тії на
сучасному егапі,
зустрінуто трудящими текст
виступу на Пленумі Гене
рального
секретаря
ЦК
КПРС товариша Ю. В. Андропова. 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 науковотехнічного
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 омисл ов і
підпр иємства,
примножить трудові
здо
бутки славного робітничого
класу, сприятиме дальшо
му розвиткові
науковотехнічного 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 найгостріших 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 екзанїв 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 найгостріших питаннях у справі
підготовки спеціалістів, тобто підвищенні загальної
успішності і високої якості
знань. Добитися цього можна лише завдяки наполегливій праці кожного викла
дача, кожного
студента.
Боротися за це - перцючерговий обов’язок КОЖНО
ГО комуніста.
Сьогодні надзвичайно ва
жливо глибоко
збагнути
О хіч^ухту
с
п
с и С ;Д
і ііг іх іг іт г і
висунуте
перед
партійними
і профспілковими організаціями конкретне завдання
— домогтися надпланового
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
наикращих результатів,
все це покликано стати вагомим додатковим внеском
у виконання завдань 1984
року і одинадцятої п’ятирічки в цілому. Всі наші
зусилля в економіці підпо
рядковані у кінцевому раі

хунку головній соціальнополітичній меті — підвищейню рівня життя народу,
Осторонь цього не може
бути і наш інститут. Парт ій н і,
профспілкові, комсомольські організації повинН1 ГОЛОВ,НУ увагу СПРЯМ0‘
вуватина виховання справжніх організаторів вироб
ництва, ініціативних, здіб
них працівників, які
над
усе ставлять інтереси пар
тії і народу. У• роботі, яка
^
•
великою і надто відповідальною, кожний комукіст і комсомолець покликанни 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, місце кожного випускника на
виробництві, його авангарДна Р°ль У трудовому колективі.

М атеріали
грудневого
І (1983 року) Пленуму
ЦК
| КПРС і се сії Верховної Ра| ди СРСР в центрі
уваги
всього студентського коЕ лестиву інституту. Вони роз5 кривають перед випускииЯ ками і перед тими, хто ще
тільки готується
отримати
диплома багато
захоплюЦ ючих перспектив, широких
горизонтів трудової і нау
кової діяльності.

І

Комсомольські
активісти
інституту прагнуть донести
,1 до серця І С В ІД О М О С ТІ коІ жного студента
рішення
| партії і уряду.
На знімку зліва направо:
| секретар комсомольського
бюро радіотехнічного ф а
культету О лег
Вініченко,
члени комітету комсомолу
Я інституту
О лександр
МаР цик, Світлана Буда і голоР ва навчально-виховної ко| м ісії інженер но-буді;вельнон го ф акультету.
Ленінський
£ стипендіат Ю рій Гніт роз.
! робляють плани політикоЯ В И Х О ВН О Ї роботи серед студентства.

І

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 свіЗа цей же період вче
ними інституту одержа-

доцтв і чимало патентів.
Активну участь в нау
ково - дослідній роботі
беруть і наші студенти.
Щороку на республікантисячі студентських роський 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.

2 стор.

13 січня 1984 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

Назустріч виборам

—

У ході соціалістично
го будівництва, в міру
соціаль»но-екс>номічн и х
перетворень,
радянсь
ка дем ократія
невпин
но розширювалася, роз
кривала свій глибоко на
родний характер.
Але
інайбільш повно
він
проявляється у суспіль
стві розвинутого соціа
лізм у, коли
Радянська
держава з держ ави дик
татури пролетаріату пе
ретворилася в
загаль
нонародну.
Головний
напрямок
розвитку соціалістичної
дем о кратії В.
І. Ленін
бачив у том у, щоб за
безпечити
суціл ь н у
участь
громадян в уп 
равлінні
держ авою .
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 трудящ их до управ
ління справами держави
їх (політичної і трудової
активності. л Централь
ний Комітет
КПРС
у
своїй постанові
п ід
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 конання
на
казів
виборців,
ви
являти труднощ і і вик
ривати недоліки,
про
понувати
конкретні з а 

ходи по їх
усуненню.
Це, власне
кажучи, і
є дем ократія в д ії.
Надійно увійшли
в
практику нашого життя
всенародні
обговорен
ня. Ж оден з державних
планів, жоден 3 вагомих
законодавчих
актів не

Демократія
й

І

дисципліна
♦
БЕСІДА НА
АКТУАЛЬНУ
ТЕМУ
приймається
в останні
роки без попереднього,
найширшого обговоренняв в народі.
Я скр а
вий приклад
цьому —
обговорення
реф орми
загальноосвітньої
і
проф есійної 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
контрол ю , у по вс я к ден н і й
діяльності
яких
бере
участь близько 10 м іль
йонів чоловік.
Більше
600 тисяч представників
трудових
колективів
здійснюють
правосуддя
як народні засідателі, а
вісім мільйонів
членів

добровільних народних
дружин
допомагають
підтримувати
гр ом ад
ський
порядок.
Це
профспілки, комсомол,
кооперативні та
інші
о б ’єднання
трудящ их,
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 о рга
нізованість. Міцна д и с
ципліна і порядок
—
невід’ємні
частини со 
ціалістичної
дем окра
тії. Ось чому грудневий
Пленум ЦК КПРС
під
креслив: необхідно
на
дати ще більшого р о з
маху роботі по
наве
денню зразкового
по
рядку і організованості
на виробництві, на всіх
ділянках
господарсько
го і культурного б уд ів 
ництва, активно
боро
тися за зміцнення д е р 
жавної,
планової
і
трудової
дисципліни.
Це в повній м ірі сто
сується і нашого інсти
туту.
Така лінія партії от
римала найширшу
п ід
тримку радянських лю 
дей, бо зміцнення тру
дової
дисципліни
від
повідає
життєвим ін те
ресам народу.
Д ем ократія і дисцип
ліна не протистоять о д
не одному,
а активно
сприяють
взаємному
зміцненню. І в
цьому
— запорука успіхів
у>
комуністичному
будів
ництві.
І. БОРИСЕВИЧ,
викладач
кафедри
політекономії, заві
дуючий агітпунктом.

ІТАЄМО
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:
радіотех
нічний — перше місце
(декан Руцкой,
се кр е
тар партбюро
Клочко,
голова профбюро М а
лий).
Нагородити
колектив
радіотехнічного ф акуль
тету перехідним
Чер
воним прапором,
По
чесною грамотою і ту
ристськими
путівками
на суму 350 крб.
Д руге місце присуди
ти
інженерно-будівель
ному ф акультету
(д е 
кан Антонік,
секретар
пар т б ю ро О л і йн ик,
го лова профбюро Попов).
Нагородити
колектив
І Нж е н ерн О -б у Д ІіВ'ЄЛ ьного
ф акультету
Почесною
грамотою і туристськи
ми путівками на
суму
150 крб.
2. Колективи каф едр,
відділів і служ б,
які
вибороли перше і дру
ге місця, нагородити По
чесними грамотами.
С ер ед випускових ка
ф едр перше місце при
судити кафеді
автома
тизованих систем
уп
равління (завкаф едрою
Кузьм ін,
партгрупорг
Бугорський,
профорг
Куколевська).
Д р уге місце
прису
дити каф едрі будівель
них конструкцій (завка
ф едрою
Борисенко,
партгрупорг
Гло б а,
профорг Кочелаба).
Загальноінж енерні ка
ф едр и:
перше
місце
— електронних
прила
дів (завкаф едрою Осадчук, партгрупорг
Но-

виков, профорг
Староівойтов); друге
місце
— каф едра енергетики
(завкаф едрою
Налбандян,
партгрупорг
Головін. профорг
Головченко).
Загальноосвітні
ка
ф едр и: перше місце —
теоретичної
механ і к и
(завкаф едрою Ємельянов, партгрупорг Риіндюк,
проф орг
Ф едо то в);
друге
м ісце —
ка
ф едр а
фізики (завка
ф едрою Гель, партгру
порг Резнік,
профорг
А вдєєв).
С ер е д к аф ед р суспіль
них наук,:
перше м іс
це — філософії (завка
ф едрою
Слободяню к,
партгрупорг
Буяльська,
профорг
Казм ірчук);
друге місце — історії
КПРС
(завкаф едрою
Вальчук,
партгрупорг
Гопак,
профорг
Костіна).
С ер ед п ідро зділів адміїністративно-управл і нського персоналу: пер
ші місця — учбовий від
діл
(начальник
відді
лу Синельник, партгру
порг Кавалер, профорг
Ящ ук),
відділ
кадрів
(начальник
Булгаков,
профорг Петрова). Д р у
ге місце
присуджено
колективу
бібліотеки
(завідую ча
Афанасьєва,
профорг Ф адєєва).
С ер ед
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).
С ер ед
підрозділів
адміністративіно-гос п одаірської частини
пер
ше місце
здобув від
діл матеріально-техніч
ного забезпечення (на
чальник Матвійчук, про
ф о рг
Томчук).

«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.

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.

ПРИЧЕТНІСТЬ ДО МУЗИ

Ірина ГУРАЛЬНИК,
інженер-конструк т о р
СКТБ «Модуль».

Праця бібліотекаря спо
ріднена праці вчителя або
письменника. Краса ї ї — у
виливі на лю дей.
Поет
Л. Ошанін присвятив
б іб 
ліотекарям вірша». Є
там
слова про «маршалів книж 
них»,
«зцілителів
душ
лю дських».
«Хто ми
без
вас?... Люди без завтра
і
люди без пам’ яті».

шйнЩя
ЗНАНЬ
Дійсно, що значить лю
дина без книги? Щ о 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.
Сам е
так ро 
зум ію ть
своє покликання
члени нашого колективу.
Бібл іотека-цеїнтір
ідейновиховної роботи інституту.
Важко перерахувати
гі за
ходи, які проводяться
з
ініціативи її праців/ників. Це
і обслуговування
читачів,
і науково-методична
та
бібліограф ічна
робота,
і
аналізи використання ф о н 
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 перш окурсни
ками індивідуальну
робо
ту, допомагаємо
їм пра
вильно орієнтуватися
у
виборі необхідної
літер а
тури, оф орм ляєм о стенди,
організовуємо
книжкові
в ногавки.
Постійно
поглиблюючи
свої
теоретичні
знання,
професійну
майстерність,
розвиваючи
власну ініціа
тиву, колектив
бібліотеки
прагне
своєю
роботою
постійно втілювати
в ж ит
тя рішення партії і уряду
у справі підготовки високо
кваліфікованих
та ідейно
переконаних
будівників
ком унізму.
М. АФ АН АСЬЄВА,
директор
бібліотеки.

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».

Колективи ансамблю на
родного і бального танців,
духового оркестру,
інтер
бригади,
вокальноЧнструментального ансамблю « С ту
дентські м ело дії»,
агіт
бригади
машинобудівного
ф акультету не раз виходи
ли переможцями м ісько 
го огляду-конкур су колек
тивів худож ньої сам о діяль
ності. А хор викладачів
і
співробітників інституту був
учасник ом р е сіпу б л ік а н с ь к о го телетурніру
«Сонячні
кларнети»,
присвяченого
сорокаріччю перемоги ра
дянського народу над ф а
шистською Німеччиною.
На знім ку: група учас
ників хору..
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