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Інститутська панорама: події, факти
ту вихованці машинобу
дівного факультету Г. 
Фуїрса, О. Андрущищи- 
на, В. Янчук та 3. Пар- 
ч евський н агор о джен і 
медалями «За кращу 
науково-дослідну робо
ту» і преміями Центра- 
льного правління нау
ково-дослідну роботу» і 
преміями Центрального 
правління науково-тех
нічного товариства сту
дентів. <4

Наук ово - досл іди у ро - 
боту студенти виконали 
під керівництвом асис
тента кафедри техно
логії і автоматизації ма
шинобудування Юрія

Анатолійовича Буренні- 
кова.

З АКІНЧУЄТЬСЯ літ
ня екзаменаційна се

сія. За підсумками чер
гового ешам'ензї серед 
академгруп інституту 
найвищою успішністю і 
якістю знань відзнача
ються колективи 2 ЕОМ- 
82 (факультет автома
тики і обчислювальної 
техніки), 1 ЕПП-82 
(іенергетичний){, 1 ВМ- 

80 (машинобудівний), 
2 РК-82 (радіотехніч
ний), 6 ПЦБ-83 (інже
нерно-будівельний) .

В числі відстаючих 
йдуть колективи академ

груп 1 АТ-83 (факуль
тет автоматики і обчи
слювальної техніки), 1 
ЬС-82 (енергетичний), 
2 ВМ-82 (машинобудів
ний), 1 РК-82 (радіотех
нічний), 1 ПЦБ-82 (ін
женерно-будівельний) .

РИВАЄ захист дип
ломних проектів. 18 

і 19 липня державна 
екзаменаційна комісія 
приймала роботи у п’я- 
тикурсників рад:отехніч- 
ного факультету з спе
ціальностей конструю
вання і виробництво ра- 
д іоелейтр даної апар а -
тури та радіотехніка..

Продовольча програма—справа всенародна

Лягають
трави

у покоси

Ці літні дні у трудівників села спов
нені численними турботами: ведеться
догляд за посівами просапних культур, 
підготовка до жнив, в розпалі заготівля 
кормів дня громадського тваринництва.

Посильну допомогу трудівникам села 
надає і наш колектив. Щодня виклада
чі,, співробітники і студенти виїжджа
ють в підшефні господарства Вінниць
кого і Калинівського районів на обро
біток просапних культур та заготівлю 
кормів, *

У Ш с а рівці Вінницького, Голубі вці 
і Жигалівці Калинівського районів на 
обробітку цукрових буїряків добре поп

рацювали колективи факультетів, ав
томатики і обчислювальної техніки, ма
шинобудівного та інженерно-будівель
ного. Тричі виїздили на ці роботи інже
нери і конструктори СКТБ «Модуль».

Зараз на заготівлю кормів з інститу
ту виїжджають щодня до п’ятдесяти 
чоловік. В радгоспі «Писар івський»
Вінницького району, зокрема, силами
політехніків вже заготовлено понад 
сто тонн сіна. На цих роботах ударно 
трудиться колектив енергетичного фа
культету.

В. СВЕРДЛОВ, 
проректор.

З другого червня для 
60 тисяч школярів Він
ниччини р означ ал а р ь
п’ята, трудова чверть. 
Широкий обсяг роботи 
належить виконати юним 
працелюбам, У складі 
400 учнівських вироб
ничих бригад вони за
готовлятимуть корім щ
прийдуть на допомогу 
буряководам, будівель
никам, тваринникам. У 
мальовничих куточках

ЙДЕ П'ЯТА ТРУДОВА
’ніфної області відкриї- 
лись табори праці і від
починку. Цього, літа во
ни приймуть близько 28 
тисяч стар шокл асник^в.

Цікаві справи чекають 
на юних лісівників. А д
же нині в області діє 
26 шкільних лісництв, 
Вони будуть доглядати

за молодими насаджен
нями, візьмуть участь 
в операціях «Природа 
м оєї Батьк і в щ и н и», 
«Джерело»; і і3)берігаію(чиі 
і примножуючи багат

ст в а  нашої країни.
Під час трудової чве

рті учнівузьмуть активну 
участь у підготовці до

знаменної дати —40- 
річчя Великої Перемоги. 
З цією метою будуть 
проведені вахта пам’я
ті і операція «Обеліск». 
А кошти, зароблені в 
ці дні, підуть на будів
ництво пам’ятника піо
нер а м-героям у Києві.

«Невини Поділля».

СЕСІЯ, СЕСІЯ
Кожен екзамен вимагає від студента всіх розу

мових зусиль, фізичного і нервового напруження. 
І, щоб вистояти це нелегке випробовування, потріб
но заздалегідь, тобто протягом усього семестра, на
полегливо оволодівати знаннями. І як радісно стає 
на серці, коли в заліковій книжці з’являється чер
гова «п’ятірка».

Другокурсниці енергофакультету Наталя Одінцова 
і Людмила Ратова здали черговий екзамен на від
мінно. (Фото ліворуч).

Успіх на екзаменах забезпечує колективний під
ряд за кінцевий результат успішності і якості знань.

Фото Р. КУТЬКОВА.

*

Є П’ЯТІРКА!

СЕМЕСТР ЗРІЛОСТІ
І

Лічені дні залишилися до завершення екзамена
ційної сесії. Багатьом студентам належить скласти 
ще один екзамен — трудовий. У вищій школі літо 
недарма вважається семестром зрілості. На будовах 
і в цехах підприємств, на хлібних нивах і тваринни
цьких фермах майбутніх спеціалістів чекають зав
дання , які вивірять характер юнаків і дівчат, їх 
ідейне загартування, вірність громадянському обо
в'язку. Нинішній трудовий семестр характерний 
тим, що патріотичному рухові вузівських вихованців 
виповнилося 25 років. За цей час він перетворився 
у школу трудового, громадянського, морального 
виховання молоді. За чверть віку трудовий залік з 
честю склали більше 10 мільйонів вихованців вузів 
країни.

Значний внесок у загальну справу наших політех- 
ників. Він, звичайно, вимірюється не лише виробни
чими показниками. Важливі й інші уроки літніх се
местрів. Колективний труд у загоні дозволяє сту
дентам на справі пізнати високу ціну робітничого 
товариства, відчути особисту відповідальність за за
гальний успіх.

Результати праці молодих особливо вагомі, коли 
вони застосовують набуті у вуз* знання, виконують 
завдання за своєю майбутньою спеціальністю. То ж 
необхідно всіляко заохочувати творчу ініціативу 
студентів, постійно вдосконалювати структуру моло
діжного трудового руху, віддаючи перевагу най
більш ефективним формам організації загонів.

Загальновідомо, що праця — перший наставник 
молодої людини. Необхідним продовженням цих 
уроків повинна бути цілеспрямована професійна 
підготовка. В інституті, як відомо, велася відповід
на підготовка до вступу у третій трудовий семестр. 
Зосереджувалася увага на тому, що енергія і енту
зіазм, з якими студенти прагнуть брати участь у 
трудових справах — цінний набуток нашого суспіль
ства, що молоді люди повинні виховуватися у дусі 
радянського патріотизму, комсомольської честі, 
громадянського обов’язку.

Підсумки кожного трудового семестру, як відомо, 
залежать від успішного старту. Тут однаково важли
во і підготовка фррнту робіт для загонів, забезпе
чення їх будівельними матеріалами, машинами, ме
ханізмами, спецодягом, і побутові умови, організа
ція харчування, можливості активного відпочинку. 
Відповідальність, зрозуміло, за це несуть підприєм
ства і організації, які приймають посланців інститу
ту. Однак і самим студентським колективам нале
жить проявляти максимум ініціативи, бути наполег
ливими у-досягненні поставленої мети.

Літній семестр кличе і далі примножувати трудові 
здобутки. Тож нехай кожен студент-доброволець у 
буднях трудового літа відчує себе повноправним 
трудівником п’ятирічки, нехай з почуттям законної 
гордості відчує він свій внесок у виконання рішень. 
XXVI з’їзду партії, наступних Пленумів ЦК КПРС.

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря парткому.

іи і ИНУЛОГО в штор- 
ІУІ ка на відкритих пар
тійних зборах енергети
чного факультету було 
розглянуто питання про 
вдосконалення стилю і 
іметодів партійного ке
рівництва у світлі Пос
танови ЦК КПРС по 
ЦК Компартії Молдавії 
і Саратовському обко
му КПРС. З доповіддю 
на зборах виступив член 
іпартбюро факультету 
т. Блінкін.

О  А ПІДСУМКАМИ 
^  Всесоюзного огляду 
-конкурсу на кращу сту
дентську наукову роЄТо-



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»і

шої дисципліни і поря
дку в частинах і на ко
раблях.

У вихованні в юного 
покоління активної лю-

ПІД ОВІЯНІ  
С Л А В О Ю  П Р А П О Р И

Проходить час, і юна
ки, які ще недавно сиді
ли на студентській лаві, 
вливаються у  ряди Р а
дянських Збройних Сил. 
Щороку під овіяні сла
вою прапори стають 
нові загони молоді. Ви
ховані в дусі соціаліс
тичного патріотизму і 
інтернаціоналізму, вони 
непорушно вірні героїч
ним традиціям рідної 
армії, невтомним тру
дом примножують їх, 
нарощують бойовий по
тенціал частин і кораб
лів.

Збройні Сили СРСР 
нині на висоті тих зав
дань, які диктуються 
[інтересами г ш дійногю  
захисту нашої Вітчизни, 
справи соціалізму і ми
ру . В умовах, коли ре
акційні імперіалістичні 
кола, насамперед Спо
лучені Штати Америки, 
ігноруючи уроки історії, 
оголосили новий «хрес
товий похід» проти со
ціалізму, прагнуть до4 
могтися військової пе
реваги над СРСР і його 
союзниками, посилюють 
загрозу термоядерної 
війни, Комуністична пар
тія, радянський народ 
проявляють) особли ву  
турботу про підтримку 
боєздатності армії і фло
ті у на такому рівні, який 
гарантує негайну відсіч 
всякому агресору. Сьо
годні по-особливому зв у 
чить ленінський заповіт: 
наші кроки до миру 
ми повинні супроводжу
вати напругою всієї на
шої війс:кової готовно
сті.

Завдяки постійному 
розвитку еконо м І к и, 
прискоренню науково- 
технічного прогресу Ра
дянська Армія і Війсь
ково-Морський Флот 
мають можливість під
вищувати свою оборон
ну міць. Але якою б 
грізною, вдосконаленою  
технікою вони не були 
оснащені, головна їх сіГ- 
ла — люди, ті, які сто
ять у  пультів ракет, пі
лотують надзвукові л і
таки, водять сучасні бо
йові кораблі, обслуго
вують найскладнішу апа

ратуру. Хоча при наяв
ності ракетно - ядерної 
зброї солдат, може, як 
говориться, і не бачити 
«в обличчя» противни
ка, але це, однак, не 
лише не применшує, а 
ще більше вимагає від 
нього знань своєї спра
ви, високих морально- 
психологічних якостей,

му ювілею  — 40-річчю 
Перемога радянського 
народу у  Великій Віт
чизняній війні, — по
трібно ширше розгорну
ти роботу по військово- 
патріотичному вихован
ню. Належить ще з  б і
льшою наполегливістю 
виховувати у  молоді по
чуття любові до Бать-

бові до військової спра
ви, прищепленню йому 
навиків успішно долати 
труднощі, з якими по
в'язана армійська і 
флотська служба, — за
порука дальшого зміц
нення боєздатності Збро
йних Сил СРСР, нашої 
готовності до захисту 
завоювань соціалізму і 
загального миру.

Минулої суботи інсти
тут урочисто проводжав 
на службу в армію на-

Яскравими букетами квітів, пам’ятними сувенірами і напутніми 
словами проводжали на військову службу студенти і викладачі інсти
туту своїх однокурсників і вихованців.

мужності, міцної вико
навської дисципліни, му
жності, напруги волі, 
злагоджених дій. Всі ці 
якості, відмічалось на 
червневому (1983 р.)
Пленумі ЦК  КПРС, на
дуваються воїнами тим 
швидше, чим активніше 
прищеплюється молоді 
любов до армії і фло
ту, чим повніше і кра
ще використовуються їх 
традиції, бойовий дос
від для поліпшення 
оборонно-масової робо
ти. Великі можливості 
для піднесненя такої ро
боти відкриваються у  
зв'язку з підготовкою 
до 40-ої річниці розгро
му темних сил фашиз
му.

Виступаючи на Всесо
юзній нараді секретарів 
комсомольських органі
зацій, товариш К. У. 
Черненко відмітив: «й д у 
чи назустріч знаменно-

ківщини і ненависті до 
її  ворогів, високу полі
тичну, класову пиль
ність постійну готов
ність до подвигу».

Розгортаючи віййько- 
во-патріотичну і оборон
но-масову роботу, пар
тія особливого значення 
надає формуванню пат
ріотичних, почуттів і сві
домості підлітків, шко
лярів. Завдання полягає 
в тому, щоб, спираючись 
на доступні хлопчикам і 
дівчаткам форми діяль
ності, організуючи різні 
військово-спцртиені іг

ри, вміло використовую
чи уроки початкової вій- 
ської підготовки, розпо
віді ветеранів, вихову
вати у  кожної молодої 
людини гарячу любов 
до Батьківщини, її  ар
мії, пробуджувати пра
гнення стати зразковим  
солдатом, виробити пси- 
хологічу готовність до 
дотримання найсиворі-

ших вихованців, які по
повнять ряди славних 
захисників Вітчизни* То
вариші по навчанню, ви
кладачі і співробітники 
побажали їм відмінних 
успіхів у  бойовій і по
літичній підготовці, на
казали високо нести 
честь нашого інституту. 
З листів, які надходять 
до інституту, ми дізна
ємося, Що наші послан
ці прагнуть бути в чис
лі кращих воїнів, вони 
свято виконують свій 
обов'язок перед Бать
ківщиною. І ми твердо 
впевнені, що ті студен
ти, яким належить слу
жити в армії, постійно 
готуватимуться до цьо
го, будуть зразковими д 
навчанні і поведінці.

СПОРТ

22 червня 1984 року.

ЗУСТРІЛИСЯ

В Шаргородфкоімуі 
райвійськкоматі відбу
лася пам’ятна зустріч 
колишніх воїнів 1926 
року народження, які 
сорок років тому звідси 
були призвані в ряди 
Радянської Армії. Бли
зько трьохсот юнаків з 
усіх сіл району одноча
сно потрапили на фронт, 
воювали у 8 запасному 
артилерійському лодку. 
їх  шлях проліг через 
Західну Україну, Поль
щу, Німеччину і Чехо- 
словаччину.

Більше дев’яти міся
ців довелося їм битися 
з ненависним фашиз
мом. І вони з честю ви
конали свій патріотич
ний і інтернаціональний 
обов’язок. Про це свід
чать бойові і трудові 
нагороди. Ордени Лені
на, Червоної Зірки при

крашають труди колиш
нього автоматника батаг 
льйону Г. І. Бартуша. 
До бойових медалей ко
лишнього стрільця В. Ф. 
Білоконя додався орден 
Трудового Червоного 
Прапбра. Він заслуже- 
ний працівник культури 
Української Р'СР.

Це вже вдруге збира
ються призовники 1944 
року. Колишні фронто
вики побували в кіно
театрі, де проглянули 
кінострічку, зняту юни
ми а м а т ор а ми Миха й-
лівської школи під час 
першої зустрічі однопол
чан, зустрілися з учнями 
і вчителями Шаргород- 
ської середньої ШКОЛИ*. 
Наступна зустріч відбу
деться через п’ять років.

Г"| ЕРЕМОГИ у рес- 
■ 8 лубдіканських змзн 
ганнях М. Іванова, В. 
Продивуса та інших ма
йстрів рингу з міста над 
Бугом заслужили схва
льні відгуки спеціаліс
тів. Не випадково все 
більше подолян отриму
ють запрошення до збі-

рення федерації бокса 
Радянського Союзу. Сю
ди приїхало більше ше
стисот боксерів. Змагай 
ня проходили паралель 
но серед дорослих 
юнаків.

Спочатку про молодь, 
Найсильнішим в своїй 
|  в а гов їй (категорії став

рних республіканських 
рад різних спортивних 
товариств. Зокрема дц 
України включено В. 
Михайлсеського, а під 
сл артаківсьїко ї к ом аін ди 
прапором «Буревісника» 
у Всесоюзних студентсь
ких спортивних іграх 
виступатимуть В. Ме- 
ленчук, О. Шикар, О. 
Зеленєвич.

Нещодавно до наших 
ІПрИХИЛЬНИКІіВ шкіряної, 
рукавички прийшов но
вий успіх. У місті Еле- 
ктросталь. Московської 
області проходив всесо
юзний т урн і;р, п р и свя ч 

60-річчю утво-

«за инженерньїе кадрьі» орган парткома, ректорате, профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полнтехничесного института.

Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфГї і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4. БЮ 001412. Зам. 2849.

СТОРІНКИ СЛАВНОЇ ІСТОРІЇ

ТАК ПОЧИНАВСЯ 
І Н С Т И Т У Т

(Продовження. Початок за 1, 8, 15 червня ц. р.)

 ̂ Важливою віхою в історії інституту була друга по- 
 ̂ ловина 60-х років, коли на масиві «Вишенька» роз- 
{ почалося будівництво першого навчально-лабора- 
5 торного корпусу. До кінця 60-х років у нашому фі- 
5 ліалі вже діяли всі форми навчання, тут працюва- 
 ̂ ли викладачі з вченими ступенями і званнями. Де 
( нас охоче переходили на роботу з інших технічних 
) вузів, як, скажімо, Дем’ян Васильович Дорофеєв з 
) Білоруського політехнічного інституту, поповнювали 
{ ряди викладачів І зовсім молоді, як Володимир Сте- 
| панович Осадчук, який був аспірантом, став завіду- 
| ючим кафедрою, деканом, нині — проректор по 
( науковій роботі. Нові люди і нові спеціальності — 
[ електропостачання промислових підприємств, міст 
| і сільського господарства, технологія машинобуду- 
! вання, металорізальні верстати і інструменти, новий 
| навчально-лабораторний корпус і новий гуртожиток, 
і І все це, кажу, випало на другу половину 60-х років. 
| На початку 70-х років у нас вже діяло два фа- 
| культети — машинобудівний і енергетичний. Із 
| Свердловського інституту залізничного транспорту 
| до нас прибув Давид Беглярович Налбандян, його 
І обрали деканом енергетичного факультету. Нам 

обом належало створити спеціальні лабораторії 
електричних машин, електроприводів, техніки висо
ких напруг, електричних мереж, електропостачання 
промислових напруг, електричних мереж, електро
постачання промислових підприємств. Давид Бегля
рович — людина енергійна, з кавказьким темпера
ментом, не любить і не вміє зупинятися на півдо- 
розі. А це дуже важливо. Як колишній залізничник, 
він налагодив тісні зв’язки з працівниками станцій 
Козятин і Жмеринка.

На той час мене обрали секретарем партбюро 
енергетичного факультету і разом з деканом ми 
вважали своїм головним обов’язком сприяти даль
шому розвитку факультету, зміцнювати його матері
ально-технічну базу, проводити науково-дослідниць
ку роботу.

Велику допомогу у розвитку факультету надала 
Вінницька енергосистема, генеральний директор 
Павло Костянтинович Піскляров, кафедра встанови
ла тісні творчі зв’язки з обласними підприємства
ми електромереж у Вінниці, Хмельницькому, Тер
нополі, з Ладижинською ДРЕС. Для учбових цілей 
«Вінницяенерго» передала модель змінного струму, 
яка й понині служить студентам. Допомогли нам і 
з викладачами. Головний інженер центрального під
приємства електромереж Юрій Францович Вигов- 
ський читав курс «Релейний захист», начальник слу
жби Василь Степанович Железняк, директор схід
ного підприємства електромереж Володимир Андрі
йович Стражник, заступник генерального директо
ра Віктор Якович Хоменко, головний інженер об’єд
нання Володимир Андрійович Грабович, які читали 
лекцї по курсах, уже багато років є представника
ми державних екзаменаційних комісій. Вінницька 
енергосистема допомагала не лише факультету, але 
й інституту. Пригадується, як у короткий строк у 
складних умовах було споруджено високовольтниу 
лінію електропередач для електропостачання сту
дентського спортивно-оздоровчого табору.

На той час активізувалась і моя науково-дослідна 
робота, тема зацікавила Василя Олександровича Ле- 
отнтьєва, який згодом захистив кандидатську ди
сертацію. У цю роботу включилися також Давид 
Беглярович Налбандян і Микола Іванович Мельник.

Кілька слів про перші кафедри на енергетичному 
факультеті. Одна з них — електропостачання про
мислових підприємств, міст і сільського господарст
ва. її очолив доцент Володимир Григорович Аваку- 
мов, який прибув до нас з Омського інституту за
лізничного транспорту. Звідти ж доцент Вадим Пет
рович Дубровський. На кафедрі працював і я. Зга
дується добрим словом нині покійний Вадим Петро
вич. Був він майстром на всі руки, все міг і ні в 
чому не відмовляв, повністю віддавав себе науко
во-методичній рбооті. До останніх днів свого жит
тя він очолював кафедру, був секретарем партбю
ро енергетичного факультету, головою профкому 
інституту, проводив велику громадську роботу.

У науково-дослідній діяльності помітний слід за
лишає Володимир Григорович Авакумов. Він підго
тував докторську дисертацію, мав монографії, бага
то друкується.

Потім дала про себе знати кафедра «електричні 
станції», де першим її завідуючим був Микола Ле
онідович Сах}ювський, який до цього працював у 
Львівському політехнічному інституті, мав багатий 
досвід виробничої діяльності, трудився на різних 
електростанціях, прагнув все набуте передати сту
дентам. Цікаві були його лекції, особливо з прикла
дних дисциплін. У літах був Микола Леонідович, 
але надто ініціативний і енергійний, дуже багато 
зробив він для кафедри. Тепер вже нема його в 
живих,

В. БІЛОУСОВ, 
декан заочного факультету.

(Далі буде).

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
виховання Інсти
туту.

ПРИЗОВНИКИ

О. СУВОРОВ, 
випускник інституту.

В. ГГідвиссщькиїй. Сріб
ні нагороди завоювали 
Я. Шамрай та О. Мок-
р енський.

В змаганнях дорослих 
в легкій ваговій катего
рії найкращим виявив
ся студент педагогічно
го інституту А. Гаври- 
лов. П ’ять поєдинкі® 
провіїв він на ринзі. І 
в кожному наш земляк 
мав беззаперечну пере
вагу. У категорії до 75 
кілограмів срібний приз 
здобув ще один наш 
боксер — В. Шенгера. 

В. КОВАЛЬСЬКИЙ, 
викладач кафедри 
фізвиховання.


