
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-
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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.

і
і

і

И



2 стор. п г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»» ЗО березня 1984 року.

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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