ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА: ПОДІЇ, ФАКТИ
ЗВ Е РН Е Н Н Я
Ініціатива чекав підтримки

УЧАСНИКІВ П’ЯТОГО ЗЛЬОТУ ВІДМІННИКІВ
ВПІ ДО ВСІХ СТУДЕН ТІВ ІНСТИТУТУ .

ЦІННОЮ ініціативою 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
&Иявленню* трудовлаштуванню 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.

ція допомоги
відстаючим
студентам у навчанні
за
методом
колект я в н о г о
(бригадного) підряду, кон
троль за роботою консультиунктів в гуртожитках
і
безпосередньо в академгрупах. 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 Бісікало, 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-

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
навчальновиховної 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 ААГ-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.

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
Ігромадської 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

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

СТАЛО
В ЖЕ
проводити

традицією
що р о к у^
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-

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 виеококваліфікованих спеціалістів.
Безпосередньою оправою
рад відмінників є організа-

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 олієжиркомб інату,
електромереж виробничого'
об’єднання
«Вінницяенерго» 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.

2 стор.

( і ІДГОТОВКА до чер-"
І * * гового трудового сеі местру в інституті роз
почалася з підбиття під
сумків роботи за минуI лий рік, проведення веI 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 виI 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

вигідніше. Студент гру
пи 1-ВМ-81
Лещенко,
майбутній викладач ма
шинобудування, з таки
ми намірами і оббиває
пороги комітету комсо
молу м ашинобуд івного
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-

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

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-

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.

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
СБЗ84, 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

О. МУДРИЙ,
секретар
комітету
комсомолу інституту.

РАХУНКОМ
5:1
^ вийшов переможцем
конкурсу на кращий вироб комплексний твор
чий молодіжний колек
тив Вінницького виробни
чого об’єднання
«Тер
мінал», який очолює ін
женер Микола Меншутін. Створений ним дісплей за своєю техноло
гічністю дозволяє різко
підвищити
продукти в-

ЕКЗАМЕН
НА ЗРІЛІСТЬ

Фото Р. Кутькова.
----------

Переможці визначилися
Завершився
останній,
вид зимової спартакіади ін
ституту з плавання, при
свячений двічі Герою Р а
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

студентського з аг о н у.
Особливу увагу потріб
но приділяти агітаційнопропагандистській
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
«Молодогвардієць-82». Нинішнього ро
ку таких загонів діяти
ме два: Молодогвардієть-84» і «Гренада», де
командирами Сергій Хо-1|
лод і Олег Зоря, а комі- ||
сарами Олександр Ян- ц
чайко і Валентина Дзи- |
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.

нові
книги
Бейко

И. В. и

др.

Методи и алгоритми решения задач оптимизации.

И. В. Бейко, Б. Н. Буб
лик, П. Н.. Зинько. —
К.: Вища школа, 1983.
Глушков В. М. и др.
Моделирование
развиьающихся систем. В. М.
Глушков, В. В. Иванов,
В. М. Яненко. — М.:
Наука, 1983.
Железнов И. Г. Сложнне технические системи

(оценка характеристик).
— М.: Висілая школа,
1984.
Источники вторичного
злектропитання: Спр. по-

собие (Под ред. Ю. И.
Конева. —- М.: Радио и
связь, 1983. (проектирозание РЗА на интегральньїх микросхемах.
Кармазинский А.
Н.
Синтез
принципиалних
схем цифрових злементов на МДП-транзисторах.— М.: Радиои. связь,

1983.
Костов К. Архитектура инженерннх
сооружений и промншленного
интерьєра (Сокр, пер. с

болгарского.
—
М.:
Стройиздат, 1983.
Леонгард Ф. Предварительно
напруженннй
железобетон (Пер. с нем.

— МІ: Стройиздат, 1983.
Лещишнн М. Научная
организация подготовки
нроизводства (Пер.
со

словацкого, — К.: Техника, 1983.
Механическая
усталось
металлов. Материальї VI

Международного коллогевизма. — К.:
Наук,
думка, 1983.
Оптическая связь. (Пер.
с. японского. — М.: Р а
дио и свзь 1984.

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 Кривогубченко в студентом Ми
хайлом Диким (в центрі)
під час наукового експери
менту.

СПОРТ
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С«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»1

А.
Голубович і
фізорг
А. Яресько.
Поліпшилася спортивно-ма
сова робота і на машино
будівному факультеті, який
здобув
друге
загально
командне місце. Студентиенергетики
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-

вік,
до фіналу прийшло шому інституті.
близько 400 студентів. Це
О. МРИЩУК,
засвідчує
про
масовість
голова спортивного клу
фізкультури і спорту в на
бу «Олімп».

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 воїна-'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 борців-класиків. Турнір
став
всесоюзним, потрапити на
нього вважають честю найсильніші 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».

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 науковопрактичного загону.

Повншение
злектрической

качества
анергии:

СБ. на учньі х
тр уд ов
(Под ред. А. К. Ш іід ловского и др. — К.: На>к. думка, 1983.
Свами М., Тосуласирман К. Графи, сети и ал
горитми (Пер. с англ.
—М.: Мир, 1984.
Сверхтвердие материасинтез,
свойства,
применение: Докл. Меж

лн:

дународного
семинара.
— К.: Ваук. думка. 1983.
Скрипник В. М. и др.
Хранение радиотехнических систем в експлуатационннх
условиях

(В. М. Скрипник, Ю. И.
Кричевский, П. А. Рома
нець,—М.: Радио и связь,
1984. — (Б-ка инженера
по надежности).
Тодорай Д. Н. Расширяемне средства машинной графики
(программное обеспечение). Под
оед. С. Я. Вилеикина.—
М.: Радио и связь, 1983.
Уокерли Дж.
Архитектура и программирование микро— ЗВМ. В
2-х книгах (Пер. с англ.
— М.: Мир, 1984 г. кн.
1,2.

Явлеиский К. Н., Явлеиский А. К. Вибродиагностика и прогнозирование качества механических систем. —
М.:
Машиностроение, 1983.
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