ЮНАКИ ТА ДІВЧАТА! НАПОЛЕГ
ЛИВО

ОВОЛОДІВАЙТЕ

ЗНАННЯ

МИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕСІЙНОЮ
МАЙСТЕРНІСТЮ!
БУДЬТЕ ПОЛУМ'ЯНИМИ ПАТРІ
ОТАМИ

НАШ ОЇ

БАТЬКІВЩИНИ,

САМОВІДДАНИМИ БОРЦЯМИ ЗА
СПРАВУ ЛЕНІНА,

З А КОМУНІЗМ!

(Із закликів ЦК КПРС
до 1 Травня 1984 року)
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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 повірки. 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.
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а п а р т ій н и х збо** рах
енергетичного
факультету, які відбу
лися минулого вівторка,
підсумки науково-дослід
комуністи
обговорили
ної роботи колкетиву у
1983 році і намітили кон

кретні завдання дальшо
го розвитку
наукових
досліджень на нинішній
рік.
1-1 А ЗБОРАХ комсо1 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 поне8 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.

події,факти
Д Д ИНУЛОГО т и ж н я в
і V к студеН Т С Ь К О М у клубі
-кафе «Айвенго» відбув
ся урочистий вечір з на
годи двадцятип’ятиріччя
кубинської
революції.

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.

Д Д ИНУЛОГО
тижня
• * “• факультет автома
тики і обчислювальної
техніки відзначив своє
десятиріччя. Матеріали
про організацію навчаль
ного процесу, науководослідну роботу на фа
культеті читайте на дру
гій сторінці сьогодніш
нього номера газети.

У виграшівсі
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
пр о е к т
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 науково -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 Цимбалюк. 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».

2 стор.

20 квітня 1984 року.

Г«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ІЛЬШЕ 800 студентів 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 госпдоговірної 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
профсплікової 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

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 студентиспортсмени О. Жестовська, О. Бісікало, О. Веремчук.
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 науковотехнічний прогрес і на
цій основі
домагатися
дальшого розвитку всіх
галузей народного гос
подарства країни.

Ми—інтернаціоналісти
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НАОЧНІСТЬ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

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 обігрувати
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
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На знімку: група студентів інженерно- будівельного факультету нашого інсти
туту — посланців країн, що розвиваються.

КУРС-НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ
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 «вухомозок». 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, відеомагнітофони, електрон
но-обчислювальні
машини
тощо. Для керування цією
апаратурою в лекційних за

С. ЛЮТВОРТ,
декан факультету ав
томатики і обчислю
вальної техніки.

забезпечення
навчального
процесу
в цих лаборато
ріях проводиться відеозапис 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.

Фото нашого кореспондента Р. Кутькова.
НАШІ

У дружбі
В нашому інституті
навчаються юнаки і дів
чата з
п'ятдесятидвох
країн світу. Усіх їх об'
єд н у є 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 найдосвідченішим 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 Рудомін — 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 інтернаціональий 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 п у
тівку в науку .
Інна ХРУЩАК,
студентка ФАОТу.

ГРОМАДСЬКІ КОРЕСПОНДЕНТИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ:

Стартував чемпіонат Р а
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
З 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
облради
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

„НИВА“ стартує
цької «Ниви» на першому
етапі
будуть
київський
СКА, «Буковина», «Спартак», «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 діагоналях
наших шашкістів прийшов
черговий успіх. Путівку до
фіналу чемпіонату Укрради
ДС Т «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 Укранїи 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,
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