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ПОЛІТИЧНА ОСВІТА 
КОМСОМОЛЬЦЯ

Незабаром почнеться новий навчальний рік у ме
режі комсомольського політичного навчання. Він по
винен стати новим ступенем у духовному розвитку, 
ідейно-політичному загартуванні слухачів, збагатити 
їх політичними знаннями.

На Пленумі ЦК Ком
партії України, який від
бувся 21 вересня 1984 
ір., підкреслювалося, що* 
«винятково важливо, щоб 
виховна робота велася 
широким фронтом, охоп
лювала всі сфери, в яких

* • :Ч, * к
давати бій будь-яким 
відхиленням од норм 
нашого способу життя. 
Застосовуючи різноманіт
ні форми, міцно пов’яза
ні з життям молоді, ком
сомольські організації 
повинні прагнути актив-

відбувається становлен-с > но використовувати ком
_       ,_________ ____ ; _______ ^  . _ .  .  „  , г а  т т у - м т іг т и о т а т і с і  т т и ?ня особи, повною мірою 
враховувала специфіку 
різних категорій молоді. 
На першому плані, при
родно, повинно бути 
ідейно-політичне, класове 
загартування юнацтва, 
бо в цьому основа міц
них комуністичних пере
конань і активної жит
тєвої позиції кожної лю
дини. Розв’язанню цього 
завдання повинні бути 
підпорядковані оволодін
ня основами наук у шко
лі, навчання у вищих, се
редніх спеціальних і 

професійно-технічних нав
чальних .закладах, широ
ка мережа політичної та 
економічної освіти, різні 

форми політичної агітації, 
діяльність засобів масо
вої інформації і пропа
ганди, тобто все, що ак
тивно впливає на фор
мування і світогляду, і 
морального обличчя мо
лоді».

Нині багато говориться 
про підвищення політич
ної культури молоді. Ад
же не секрет, що деякі 
юнаки та дівчата ще не
достатньо знають перева
ги нашого радянського 
способу життя перед за
хідним, інколи виявляють 
політичну наївність і нез
рілість. Тому політичне 
навчання повинне носити 
гостру контрпропагандис- 
тську спрямованість і 
класовий характер в 
оцінці дійсності.

Важливо до участі в 
заняттях залучати вете
ранів партії і комсомо
лу, Великої .Вітчизняної 
війни. Важливо при цьо
му домагатися, щоб мо
лодь гостро відчувала 
свою причетність до 
славних традицій Кому
ністичної партії і радян
ського народу, критичні
ше ставилася до своєї 
життєвої позиції, могла 
принципово сприймати й

сомольське політнавчання 
у пропаганді соціалістич
ного способу життя.

Оді ією з найбільш сут
тєвих змін, що відбулися 
в роботі з кадрами ком- 
іомольських пропагандис- 
ів після червневого (1983 
р.) Пленуму ЦК КПРС, 
є ставлення до добору 
пропагандистів, які впер
ше починають виконува
ти це відповідальне до
ручення. Наставникам 
які сприяють ідейному 
загартуванню молоді, 
необхідно всіляко сприя
ти. Чималу роль тут ві
діграють бібліотеки. Ін
формаційне бібліографіч
не обслуговування про
пагандистів- і слухачів 
стає дедалі ефектиівнм 
шим. Державна республі
канська бібліотека спіль
но з ЦК ЛКСМУ видає 
бюлетень «Нова літера
тура на допомогу пропа
гандистам і слухачам», 
серію інформаційних 
списків. Завжди до пос
луг наша інститутська 
бібліотека.

Важливим завданням є 
прищеплення навичок 
самоосвіти, вироблення 
методики самостійної ро
боти з політичною кни
гою. Співбесіди за закон
спектованими творами 
класиків марксизму-ле- 
кінізму, документами 
партії і уряду дають 
змогу поглибити матері
ал, краще його засвоїти. 
Систематичне чйтання 
журналів, газет пробуд
жує інтерес до політич
них подій, дає змогу під
вищувати свій (ідейне^ 
політичний рівень, зрос
тати активним бійцем за 
справу побудови комуніз
му в нашій країні.

Е- ДЕМБІЦЬКИЙ, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
інституту.

Актуальні
видання
Чимало актуальних 

книг громадсько-політич
ної тематики випускають 
видавництва нашої краї
ни. Повісті, оповідання, 
статті, нариси, репорта
жі, що входять до цих 
видань, висвітлюють жит
тя народів планети, відоб
ражають запеклість су
часної ідеологічної бо
ротьбі між соціалізмом і 
імперіалізмом.

Увагу читачів вже при
вернув твір В. Коротича 
«Обличчя ненависті: ро
ман в листах». У гострій 
публіцистичній формі ав
тор висвітлює різні боки 
американської дійсності: 
зовнішню політику Ва
шингтона, зміст і спрямо
ваність капіталістичної 
преси, побут американців. 
Вийшла у світ книга Т. 
Гайдара «Під афганським 
небом». В ній відомий 
письменник і журналіст 
розповідає про країну, 
яка відстоює незалеж
ність в боротьбі з силами 
контрреволюції, підбу
рюваної імперіалістами 
США.

Другим, доповненим 
виданням вийшла збірка 
нарисів видного вченого 
І. Геєвського «Мафія, 
ЦРУ, Уотергейт». Це роз
повідь про складні, гли 
боко приховані зв’язки 
МІЛК злочинним світом, 
поліцією і ФБР. Автор 
показує, як корупція і 
злочинність все ширше 
проникають навіть у ви
щі урядові сфери Ва
шингтона.

З’явилась на книжко
вих полицях і книга 
«Вовчим слідом». В ній 
автор, спеціальний корес
пондент «Литературной 
газетьі» Іона Андронов 
розповідає про діяльність 
Центрального розвіду
вального управління США 
в різних країнах Євро
пи, розвінчує криваві дії 
міжнародного тероризму, 
натхненником якого є 
ЦРУ.

М. АФАНАСЬЄВА,
завідуюча бібліоте
кою.

!

У циїх юнаків за плечима поки що 
десятирічка. А по переду 5 іраків нав
чаєш в інституті Віктор Туманіє і 
Віктор Пастушенко — перцюкурісіни- 
к,и факультету автоматики і обчислю
вальної техінііки. Навчалися тезки в 
одній школі, в одному класі. Тепер

за прикладом своїх батьків — інже
нерів вирішили - посвятити своє життя 
проблем ам автоматики, телемеханіки 
і кібернетики- 3 перших днів навчан
ня у вузі юнаки приділяють багато 
уваги самоосвіті.

Фото О. Володимирова.

Трибуна для всіх
КОМУНІСТИЧНА паїр- 

т-ія і Радянський 
уряд ставлять перед ви
щою школою все вимог
ливіші завдання у справі 
п ідготовки в июокок в аді- 
ф кованих спеціалістів. З 
цією метою здійснено* 
перегляд і впорядкуван
ня типових іучбових пла
нів і проіраїм на основі 
досягнень сучасної техні
ки, науки і культури. .

‘водиться використ аніню
електронно - обчислюваль
ної техніки. Завдання 
ставиться так, щоб нав
чити кожного студента 
вміло користуватися 
ЕОМ при виконанні роз
рахункових і графічних 
робіт, автоматизації тех
нологічних процесів, 
конструюванні і про
ектуванні.

З введеннями в учібо-

Стаївиться за мету поси
лення формування у 
майбутніх інженерів су
часного економічного 
мислення, принципів ор
ганізаторської роботи а 
ініціативи.

Виконання цих всіх 
завдань залежатиме віід 
якісного складу виклада
чів, рівня методики вик
лад аінівя, модернізації і 
оснащення учбовіо-лабо-

З ПЕРЕХОДОМ 
Н А В Ч А Л Ь Н І

НА НОВІ 
П Л А Н И

Іі

АКТИВНО ВПРОВАДЖУВАТИ ДІЛОВІ І РО
ЛЬОВІ ІГРИ, КОНКРЕТНІ ВИРОБНИЧІ СИТУА
ЦІЇ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ, ВМІЛО КОРИСТУВА- II 
ТИСЯ ЕОМ З

З нинішнього навчаль
ного року студенти пер
шого і другого курсів 
цристулили до занять за, 
новими учбовими плаїнаь 
ми. Ці плани дають біль
шу ‘МОЖЛИВІСТЬ для вдос-
к опал енінія н авч аїльного
процесу »у вищій школі. 
Перехід на нові учбові 
плани вимагає розгорну
тої наївч ально^мегодичн оії 
бази викладання, адже 
обсяг спеціальних дис
циплін значно збільшив
ся. Збільшилась і кіль
кість годин учбових за
нять.

Учбові заняття збіль
шено ■, зокрема, по спе- 
спеці'альноісті 0705, а по 
спеціальності 1202 впер
ше введено заняття з 
курсового проектіуваіннія.

Життя ставить перед 
сучасними інженерами 
все нові, більш склад
ніш  ̂ завдання і технічні, 
і організаційні. Вирішу
вати їх наш.; випускники 
зможуть не лише завдяки 
всебічному оволодінню 
дисциплін по спеціальнос
ті, а й загальних фунда
ментальних знаньV В за
гальному процесі навчан
ня за новими учбовими 
планами студенти повин
ні оволодіти методами 
використання фундамен
тальних знань в ході вив
чення спеціальних дис
циплін.

З метою творчого ОВО1-  
лодіння знаннями необ
хідне поглиблення їінітен,- 
е иф ікації н авч а л ьного
процесу ініа, основі .вико
ристання передових ме
тодів і технічних засобів 
навчання. Мова йде дро
те, щоб в навчальний 
процес більш активно 
впровадж увались діл ов і 
і рольові .ігри, конкретні 
виробничі ситуації, тех
нічні засоби, такі, як 
кіно ,і телебачення.

В нових учбових пла
нах особлива роль від-

вии процес нових нав
чальних планів з’явля
ється більш широка 
можливість для організа
ції самостійної роботи 
студентів з усіх дисцип
лін.

Освоєння нових нав
чальних планів дасть 
можливість значно зміц
нити зв’язок навчання 
з виробництвом. По-пер
ше, новий зміст навчаль
ного процесу враховує 
потребу і умови конкрет
них підприємств*, тісніше 
п о єднуєтьс я тем а тик а
дипломних проектів з пи
таннями народного гос
подарства; по-друге, під 
час виробничої практики 
•студенти повинні вико
нувати завдання з еле
ментами наукового і ви
робничого- напрямку. Під
сумком виробничої .прак
тики повинно стати їх 
реальне застосування, а 
також використання дос
віду виробничої практи
ки в майбутній роботі 
■молодого спеціал юта.

З переходом на нові 
навчальні плани гостро 
стає необхідність перавоі- 
ду студентів на баїзові 
п |дпр и емстів а,, поч иінаюч и 
з третього курсу, де во<- 
ки повинні виконувати і 
лабораторні практику ми, 
і курсові, і дипломні, 
проекти під керівництвом 
досвідчених інженерів. З 
цією метою створюються 
філіали кафедр нашого 
інституту безіпосередньо 
на виробництві.

Нові навчальні плани 
передбачають чітку між
дисциплінарну іитегр а- ~ 
цію учбового процесу, 
вилучаючи повторне вив
чення матеріалу, посилен
ня ідейно-теоретичного і 
(методичного рівня вик
ладання всіх дисциплін. 
Великого значення на
дається також науково- 
дослідній роботі студен
тів!, її зв’язку з навчаль
но-виховним процесом.

раторної бази, підвищен
ня вимогливості ,і зміц
нення дисципліни) в орга
нізації всього навчально
го процесу-

Успішно почали робо
ту за новими інавчальниь 
ми планами профілюючі 
к афедр и м ашинобуд ївно- 
го та енергетичного фак 
культетів. Окремі ж ка
федри інституту протя
гам минулого навчально
го року жодного разу не 
розглядали питань робо
ти за ноівиїми учбовими 
планами.

Не в повну силу прис
тупили до цієї роботі і 
деякі факультети. А ра
діотехнічний навіть що- 
річне планування нав
чального процесу затри
мав аж на два місяці 
В розклад учбоївих за
нять осіннього семестр а 
нин іш нього наївч а л ьн ого 
року керівники факуль
тету намагались включии 
ти учбові дисципліни, не 
розглянуті і не затверд- 
жені методичною радою 
і вченою радою інститу
ту. Такий підхід до ор
ганізації навчального 
процесу за новими уч
бовими планами не мо
же сприяти підвищенню 
якості викладання, ус
пішності студентів, зміц
ненню дисципліни, а 
вреш т і-р ешт П І ДГ ОТОВЦІі
висококвал іфікоїв аних спе
ці а ліспів.

Тільки чіткі органііза>- 
ційіні заходи, сучасна 
творча робота по орга
нізації навчального про
цесу за новими учбовими 
планами, що охоплюють 
всі назрілі проблеми, 
дасть можливість вирі
шувати завдання вищої 
школи по підготовці для 
н ародного господарств а 
в исококвал іфікав аіних іін>- 
женеріїв-

Г ЗАВАЛЬНЮК, 
співробітник навчаль
ного відділу інститу
ту.



2 стор. з«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»* 28 вересня 1984 року.

ми —
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

І КРАЩЕ
вчитися,

І МІЦНІШЕ 
ДРУЖИТИ
У нашому інституті 

здобувають вищу освіту 
юнаки і дівчата з п’ятде- 
сятидвох країн Азії, Аф
рики і Латинської Амери
ки. Юність планети бо
реться .за їуіир в усьому 
світі, за свободу і на
ціональну незалежність. 
Сьогодні друкуємо звер
нення членів кубинсько
го земляцтва до всіх 
іноземних студентів, що 
навчаються у вищих та 
середніх спеціальних уч
бових закладах Вінниці.

За время учебьі в 
ВіЕЦННИЦКОМ пцлитехни- 
ческом институте МЬІ 
сроднились с .нашими 
проподавателями, со все- 
ми, кто помогает нам ов- 
ладевать щрочньїми
знаннями, стать вьісоко- 
образованньїми и квали- 
фицированньїми специа- 
листами, чтобьі трудить
ся в будущем на благо 
своей Родиньї и народа.

Мьі знаєм, что для дос- 
тижения намеченной це- 
ли нужно бьіть строго 
дисциплини р о в а н н ь ї м ,  
упорно работать, стара- 
тельно учиться.

Новий уч'ебньїй год 
требует от каждого из нас 
особого старання. Летом 
1985-го в Москве будет 
проходить Всемирннй 
фестиваль молодежи и 
студентов. В связи с 
©ТИМ (КубИНСІКЬе земйя- 
чество имени Че Геварьі 
обращается к студентам 
всех других землячеств 
и союзов со следующим 
призьівом:
— добиться стопроцент- 
ноЦ посещаемости заня- 
тий и успеваемости;
— сдать на хорошо и 
отлично обе зкзамена- 
ционньїе сессии;
— принять ©КТИВ/НОе
участив в подготовке и 
проведений совместньїх 
мероприятий как в ин
ституте, так и в обще- 
городских: вечерах ин-
тернациональной дружби, 
встречах за круглим сто
лом с участниками прош- 
лнх фестивалей молоде
жи и студентов, в кон
курсе политической пес- 
ни, посвященном пред- 
стоящему международно- 
му фестивалю молодежи 
и студентов, вечеров от- 
диха и т. д.

Дорогие друзья! Ми 
призиваєм вас в новом 
учебном году тееней 
сплотить свои ряди. Хо
рошая учеба, високая по- 
литическая подготовка 
будут нашим вкладом в 
дело мира и солидарнос- 
ти, достойной встречи 
XII всемирного фестива- 
ля молодежи и студен
тов.

Кубинское землячес-
тво имени Че Геварьі.

НЕОБХІДНІСТЬ еко
номії пального і захис
ту навколишнього сере
довища знову приверну
ла увагу до електромо
білів. Зусилля конструк
торів спрямовані в ос
новному на збільшення 
єнергомісткості батарей, 
полегшення ходової час
тини й кузова, нарешті, 
на таку організацію ек
сплуатації, при якій їх
ні вади будуть найменш 
відчутні, а переваги — 
найпомітніші.

У нашій країні елек•

томобільного транспорту 
РРФСР, Килінінградсь- 
ким інститутом електро
транспорту в співдруж
ності з Ризьким електро
машинобудівним заво
дом, Волзьким автозаво
дом.

У Москві електромобілі 
обслуговують шкільні й 
вокзальні буфети, працю
ють як маршрутні таксі. 
У Тольятті електромобі
лі ВАЗ здійснюють пош
тові й торговельні пере
везення. Електромобілі 
РАФ і Єр АЗ об с лугову-

зов полегшений з ура
хуванням використання 
електромобіля тільки на 
хороших дорогах і в літ
ній час. Електромобілі 
ВАЗ — це легкий фургон 
на базі серійного лег
кового автомобіля-уні•
еерсала ВАЗ-2102 і міст
кий 0,5-тонний фургон. 
Він має нікель-цинкові 
акумулятори, приблизно 
вдвоє енергомісткіші, 
ніж свинцево-кислотні. 
Вони забезпечують за
пас ходу 100—120 кіло
метрів і швидкість до

позаміських машин засто
сування електротяги і 
незручне, І необов*язкове, 
для багатьох же міських 
навпаки — вельми бажа
не.

Отже, перший висно
вок: електромобіль —
міська машина. Другий: 
експлуатацію електромо
білів треба орієнтувати 
на заміну контейнерів з 
батареями, а не на їх 
підзарядку без зняття з 
машини. Річ у тому, що 
зарядка акумуляторів

МАЙБУТНЄ-ЗА ЕЛЕКТРОМОБІЛЕМ?
тромобілями займається 
ряд інститутів і заводів 
авто- та електротехніч
ної промисловості. Улья
новський автозавод ви
пускає електричну мо
дель УАЗ-451 МИ (ван- 
тожо-підйомність 0,5 тон
ни), Ризький — 8-місний 
електробус РАФ-2210. 
Єреванський завод — 
електромобіль єр-АЗ- 
8734 (0,9 тонни). Крім 
того, досить великі пар
тії електромобілів випу
щено Міністерством ав-.

вали Олімпіаду-80.
Наведу деякі особли

вості наших електромобі
лів. Переважна більшість 
машин УАЗ-451 облад
нана двигунами змінно
го струму і бортовим за
рядним пристроєм, що 
працює від трифазних 
розеток міського елек
тропостачання. Завдяки 
цьому можна збільшити 
добовий пробіг, не пере
вищуючи маси батареї. 
У конструкції калінін- 
градського інституту ку-

100 кілометрів на годину. 
Однак усе ще висока
вартість і недостатня
тривкість нікель-цинкових 
акумуляторів обмежують 
можливості їх. широкого 
застосування.

Якими передбачаються 
електромобілі майбутньо
го? Не доводиться роз
раховувати на заміну ни
ми (принаймні швидку) 
всіх автомобілів. Для 
цього немає необхідних 
джерел струму, та й не
ма такої потреби. Для

— процес токсичнии, і 
його, особливо із зрос
танням електромобільно
го парку, необхідно ізо
лювати. Отже, конструк
ція машин і оснащення 
заправочних станцій ма
ють бути розраховані на 
механізовану швидку за
міну контейнерів, достав
ку їх на станції і повер
нення в центри зарядки.

Ю. ДОЛМАТОВСЬКИЙ, 
кандидат технічних наук. 
(АПН).

о
Татко вчиться в інституті ■— 
п'ятий курс, енергофак. 
Син приїхав подивиться, 
Чи то справді так.
Мама Свєта дає соску, 
Святослав не хоче ам.
Де ж той татко там

бариться9
Не йде він, то піду сам. 

Фото О. Володимирова,

о

ЗЯВОД
ШУКАЄ

ТЯМИТИ
Провідні інженери Він

ницького БО «Термінал» 
здійснили мрію свого 
дитинства: створили клуб 
авіамоделістів та елек- 

троніків.інженери-конструктори, 
майстри спорту Леонід 
А1М1Ч, Володимир Кіров. 
Семен Верх ведуть У НЬО' 
му заняття в секціях.

Дітям робітників заво
ду, а також підліткам 
мікрорайону, яких вже 
зібралось понад сто п'ят
десят, відкриваються две
рі на заняття не лише з 
усіх десяти класів авіа
моделей, а Ц радіоелек
троніки. Втім, ця спе 
ціанізація цікава ще й 
тим, що учнівська молодь 
все більше захоплюється 
радіокерованими моде
лями.

Клубна радіоелектроні
ка в свою чергу розвива
тиметься у промисловому 
напрямку. Підлітки дово: 
дитимуть деякі заводські 
вироби, на дослідних 
зразках впроваджувати 
муть заводські рацпропо
зиції.

Саме робота над кон
кретними, важливими для 
виробництва завданнями 
на думку організаторів 
клубу, стимулюватиме 
творчий пошук школярів

Цікаво й інше — під
літки під керівництвом 
інженерів можуть виго 
товляти будь-які елек 
тронні пристрої за своїм 
уподобанням.

Робота клубу тривати
ме і у вечірні години, 
Це дасть можливість ді 
тям і їхнім батькам 
більш раціонально вико 
ристовувати технічні за 
соби і матеріали, верста
ти, якими завод забезпе
чив клуб і для поповнен
ня яких обком профспіл
ки працівників маши
нобудування та приладо
будування виділив 50 ти-, 
сяч карбованців. Юним 
технікам виділено при
міщення.

Завод шукає -таланти, 
готує робітничі кадри... 
Це чітка, конкретна від
повідь робітничого ко
лективу на завдання дня, 
які випливають з рефор
ми радянської школи.

О. ЛОНШАКОВ,
інженер - конструктор
ВО «Термінал».

ЗВІДСИ ПОЧИНАВСЯ 
ШЛЯХ У НЕБО

За 20 кілометрів від Він
ниці розкинулося мальовни
ча селище ВбР,ОІНОВ,ийя.

У селищі й досі стоїть 
красивий будиеок з колона
ми, у якому деякий час жиїв 
і працював винахідник пер
шого літака Олександр Фе
дорович Можайськиїй. В ре
зультаті численних розра
хунків і дослідів йому вда
лося знайти закономірність 
між іваїгою, швидкістю і ве
личиною площини літального 
апарата, що нагадував чо
вен з великими крилами. За 
свідченням сучасників', на 
«крилатому човні» Можайсь- 
кий літав над полями. Це 
був перший крок винахід
ника да створення літака- 

Недавно на узліссі біля 
села Потушаї, де проводили
ся випробування, встановле
но пам'ятний знак: на гра
нітній стелі викарбовано 
портрет О. Ф. Можаїйського.

В Е Л О С И П Е Д О М ... 
НАВКОЛО ЗЕМ ЛІ
Статист Гайсинської 

райлікарні С. Г. Кривен- 
ков перестав рахувати 
подолані з допомогою ве
лосипеда кілометри тоді, 
коли їх сума набагато 
перевищила потрійну 
довжину земного еквато
ра і склала 150 тисяч кі
лометрів. Велосипедним 
спортом Степан Григоро
вич зайнявся тоді, коли 
тяжка недуга — гострий 
радикуліт — достроково 
списала його в запас, він 
був комісований в 40- 
річному віці з армії. Пос
тупово збільшуючи на\) 
вантаження, гайсинчанин 
приступив до загарту
вання організму, став од
ним з перших «моржів» 
райцентру.

А потім пішли відпуст
ки... в дорозі. На вело
сипеді Кривенков спо
чатку з'їздив за чотири 
з половиною дні в Москву 

назад, потім — в Ле
нінград. далі — по ле
нінських місцях на Вол
зі, на батьківщину Гага- 
ріна, у Волгоград, на 
Кавказ і в Карпати...

В свої неповні 63 ро
ки ентузіаст почуває себе 
відмінно. Більше того■, 
він задумав найгран- 
діознішу поїздку за мар
шрутом Гайсин—Влади
восток—Гайсин. Поки що 
все в стадії підготовки.

«Новини Поділля».

За роботи в галузі
природничих і технічних 
наук Президія АН УРСР 
щороку (в лютому) при
суджує вісім медалей з 
Преміями для студентів 
вищих навчальних закла
дів : за роботи в галузі 
гуманітарних наук —
три медалі з преміями 
для молодик 'учених і три 
медалі з преміями для 
студентів- Медалі з пре
міями (по 150 крб. кож
на.) присуджуються окре
мим авторам аібо колек
тиву авторів заі кращі 
наукові, роботи, а також 
за серії наукових робіт 
з єдиної тематики, за 
винаходи. Колектив, ви
сунутий на присудження 
медалей з преміями, по
винен скла датися не 
більше як з трьох чоло
вік. Особам, удостоєним 
медалей з преміями, на 
річних загальних зборах 
Академії наук УРСР 
вручаються м едал і)і 
дипломи встановленого

ЧЕКАЮТЬ НА ВАС
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР ОГОЛОШУЄ КОНКУРС 
на здобуття медалей з преміями для студентів вищих навчальних закладів 
молодих учених за кращі наукові роботи в галузі природничих,технічних і 
гуманітарних наук.
зразка,.

В конкурсі можуть 
брити участь наукові 
співробіфникиі, ївикладач і, 
ст ажіерин доїс лідіНиіки, ас- 
п ір аінти ін аукоїво,'-дослід
ник установ, вищих нав
чальних закладів віком 
до 33 років, студенти ву
зів Української РСР.

Право висувати каїн-, 
дидатіїв на здобуття ме
далей д  преміями на
дає ть ся: ученим р а дам 
наукових установ і ви
щих навчальних закладів, 
ЦК ЛКСМУ, Укріпрофра- 
ді, колегіям (президіям) 
міністерств ,іі відомств 
УРС Р , Республік анськ ій 
раді по наукоїво^дослідній 
роботі студентів вузів

УРСР технічним радам 
промисловик підпр иєм - 
ста, конструкторським 
бюро, радам наукових і 
науково-технічних тав а -
р'ИСТВ., •

Роботи, виконані моло
дими вченими, прийма
ються Академією наук 
УРСР н|а конкурс за 
поданням /відповідних мі
ністерств, відомств, ор
ганізацій і рад-

Роботи, виконані сту  ̂
дентами вищих навчаль
них зик ладів республіки), 
приймаються Академією 
наук УРСР на конкурс 
за поданням *Республікан- 
ської ради по науково- 
дослідній роботі студен-- 
тів вузі® УРСР після зат

вердження Міінвузом 
УРСР і ЦК ЛКСМУ. їх 
добір проводить Респуб- 

'•лікаїнська рада з числа 
робіт, що надійшли на 
республік ансіьки й конкурс 
с туден тс ьких нау к овик
робіт.

Організація, яка вису
нула роботу на присуд
ження медалей із премія
ми молодим ученим і 
студентам, подає пред
ставлення на них не піз
ніше як 15 грудня 1984 
року Президії АН УРСР 
(252601, Київ,, МСП, Вои 
лодимирська, 54) з наь 
писом «На здобуття ме
далей АН УРСР з пре
міями для молодих уче
них (студентів)».

с п о рт - СПОРТ СПОРТ

ЗМАГАЮТЬСЯ МАЙБУТНІ ЧЕМПІОНИ
У розпалі зіміагаїніня за 

програмою республікансь
ких юнацьких спортивних 
ігор, У багатьох видах вис
тупають наші /молоді зем
ляки. Так, нещодавно у Тер
нополі завершили боротьбу 
веслувальними на байдар
ках і каное. Справжньою 
героїнею змагань стала бай- 
дарочниця Наталя Никиїт-

метрив, потіїм значно випере
дила усіх суперниць ,на 
трикілометровій дистанції і, 
нарешті, стала чемпіонкою 
в естафеті.

Відзначились і юнаки.
Байдаркачдвійка в складі 
Олега Ногаєвськоіго та В°~ провели трекові 
лодиімира іКарачиїнецьїкого Наші земляки

каноїстів. В гонці на п’ять 
кілометрів подолянин за: 
воював золоту медаль, а на 
дистанції тисячу метрів здо* 
буїв «срібло».

Потім на старт вийшли 
велосипедисти, які у Києві 

змагання, 
заївюю вади

сандра Чернігова, Ігоря 
Отрутинсько!го_ Романа Ше- 
мети і Юрія Тимошека за
воювала, срібні нагороди.

Добре склали спортивний 
екзамен, і наші дівчата Світ
лана Басиста, Ніна Даірно- 
бит, Світлана Доронїіна, 
які в різних видах програ
ми увійшли до н а йсил Ніц
ці ої п’ятірки.

виявилась найшвидшою на більше десяти нагород, 
дистанції 5000 .метрів). А Особливо успішною вияви- 

чук. Вінничанка спочатку Віктор Доброгворський став лась для вінничан командна) 
перемогла в гонці на 500 одним з найсильшшиїх серед гонка. Збірна в складі Олек-
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