
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.
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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.
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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.
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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. |


