24 жовтня відбудеться звітно-виборна
профспілкова конференція викладачів і
співробітників інституту
НА ТРИБУНУ КОНФЕРЕНЦІЇ

НАУКАВИРОБНИЦТВУ
Науково-дослідна робота в інституті здійснюється
цільової ік о ім п л є к с ін ю іі програму. Науковці
допомагають колективам промислових підприємств
регіону вирішувати складні завдання по вровадженню у виробництво нювиїнок науки і техніки. Досить
сказати, що ці роботи за обсягом госпдоговірної
тематики протягом двох останніх років склали 15
мільйонів 227 тисяч карбованців, а впровадження у
виробництво досліджень лабораторій — близько
двадцяти мільйонів карбованців.
Значний вклад, у розвиток
науково-технічного
прогресу вносить колектив СКТБ «Модуль». Інжене
ри і конструктори цього підприємства за два роки
запровадили у виробництво 118 рацпропозицій 3
економічним ефектом в одинадцять ТИСЯЧ СІМ СО Т
п’ятдесят дев’ять карбованців, а економічний ефект
від наукових винаходів тільки в цьому році стано
вить два мільйони двісті тисяч карбованців. Най
краще працюють в цьому напрямку відділи, де ке
рівниками Вячеслав Іванович
Мойсеєв та Андрій
Антонович Ямковий.
Зв’язки інституту з промисловими підприємствами
міцніють з кожним роком, розвивається їх творча
співдружність, більш ефективними
стають кінцеві
результати. Наші науковці прагнуть постійно впро
ваджувати у виробництво новини науково-технічного
прогресу, створювати нові машини і технологічні лі
нії, які б відзначалися високою продуктивністю.
Та життя вимагає дальших творчих пошуків. Все
залежить від того, як ми будемо старатися.
з р ід н ю

В. ОСАДЧУК,
проректор по науково-дослідній роботі.

Соціалістичне змаган
ня невіддільне від радян
ського способу
життя.
Воно покликане знахо
дити і приводити в дію
наші резерви і можливо
сті, бути
спрямованим
на розв’язання головно
го завдання, яке стоїть
перед інститутом — під
вищення якості
підго
товки інженерних і ^нау
кових кадрів для нар од
ного господарства краї
ни. Один з наказів деле
гатів V
профспілкової
конференції
інституту
звучав так:
«виробити
чітку систему підбиття
піде у мк ів с оц іал іст т нот о
змагання і забезпечити
постійну гласність». Як
виконано цей наказ ви
робничою комісією проф
кому?
Новим положенням, яке

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ

ВАЖЛИВА
було розроблено, перед
бачено однакові умови
еоцзмагання всіх підроз
ділів інституту І порівкялцність їх результатів.
У внутрівузівське зма
гання включені показни
ки критеріїв, які визна
чають досягнення інсти
туту у міжвузівському
соцзмаганні.
Разом
з
тр адиіці йним и пок азн иками по учбово-методичній
ідейно-виховній і науко
вій роботі включені по
казники, які передбача
ють участь підрозділів в
розвитку
матеріальнотехнічної бази інституту,

ПРАГНУТИ
І ДОМАГАТИСЯ
Ті великі завдання, що стоять перед вищою шко
лою, не можливо вирішувати без вдосконалення
навчально-виховного процесу, поглиблення методич
ної роботи. Цим питанням в інституті приділяється
належна увага з боку ректорату, партійної і проф
спілкової організацій. Вже набуто певного досвіду
по розробці і впровадженню в учбовий процес
ділових та рольових ігор, застосуванню технічних за
собів та електронно-обчислювальної техніки. Ком
плексний підхід до організації всього іневчальнсивиховного процесу здійснюється
на основі цільової
програми «Суспільні науки. Комуністичне виховання»
та комплексного плану по комуністичному вихован
ню студентів на весь період навчання.
Більшість кафедр розробили і впровадили в нав
чальний процес учбово-методичні комплекси З Д И С
ЦИПЛІН (УМК-Д) та спеціальностей (УМК-С). Проте
в організації учбово-методичної роботи є ряд сер
йозних недоліків і упущень. Окремі кафедри, зокре
ма, наукового комунізму і політекономії не викону
ють планів проведення
кафедральних методичних
семінарів, а кафедри електричних
систем, елек
тричних станцій, промислового і цивільного будів
ництва та політекономії — відкритих занять. Ка
федри економіки промисловості і організації вироб
ництва, електронних приладів, іноземних мов., охо
рони праці та політекономії не виконують графіків
взаємоперевірок. Завідуючі кафедрами ТАМ, тео
ретичної механіки, опору матеріалів
і політеконо
мії протягом двох років не виконують плану відві
дування занять.
Дехто з викладачів при складанні індивідуальних
плаї Ів не ставить собі за мету вдосконалення своєї
науково-методичної майстерності, дослідження проб
лем вищої школи. В цілому в інституті ще на низь
кому рівні методичне забезпечення інтенсифікації
навчального процесу на основі технічних засобів та
електронно-обчислювальних машин. В інституті є ба
гато досвідчених педагогів — методистів, які висту
пають з циклами відкритих лекцій. Проте не всі
викладачі відвідують ці лекції. Пробні і показові
лекції у нас також плануються і проводяться епізо
дично.
Звичайно,
розробка і впровадження в учбовий
процес активних методів навчання вимагає великої
напруженої роботи всього педагогічного колективу.
І у нас ще є багато кафедр, де це важливе питання
вирішується досить повільно. Це стосується,, зокрема,
кафедр електричних
станцій, технології металів,
теоретичної механіки, ТАМ,
опору
матеріалів.
Викладачі цих та деяких інших кафедр не викорис
товують в навчальному процесі ігрові методи. О кре
мі викладачі, зокрема', доценти Гейвандов, Бурдейний, Бакуніиі, Чижик, Крає коштам, Коміісаренко та
Соляниченко не вчасно і на низькому рівні здають
рукописи учбово-методичної літератури до/ видан
ня. Слабо ведеться науково-методична та дослід
ницька робота з проблем вищої школи на* машино
будівному та інженерно-будівельному факультетах
(кафедри ТАМ, ТММ і ДМ, будівельних конструк
цій, опору матеріалів).

3. ГРОЗНИЙ,
завсекцією методичного забезпечення.

Шукаємо оптимальний варіант

ДІЛЯНКА

береться до уваги значу
щість і кількість громад
ських доручень, проведе
них заходів колективами
підрозд ілів. П ол ож енн я м
передбачено вилучення з
соцзм агання колектив ів,
які допустили правопо
рушення чи грубе пору
шення трудової або нав
чальної дисципліни. Та
на жаль, воно й досі не
має остаточної редакції.
Як відмічалося на за
сіданні парткому, разом
з чіткою
організацією
змагання між факульте
тами і кафедрами, не
достатньо
організовано
змагання між службами
і відділами. І досі
не
обладнано постійних стен
дів про хід еоцзмагання.
недостатньо
матеріалів
на профспілкові теми
публікується у місцевій
багатотиражці.
Якщо підсумки нашо
го змагання у республі
канському і всесоюзному
масштабах носять
чіт
кий характер, то цього

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА

СВЯЩЕННИЙ
ОБОВ'ЯЗОК
Соціалістична дисцип
ліна праці — це не лише
суворе дотримання пра
вил внутрішнього труд о*
вого розпорядку, а й сві
доме, творче ставлення
до своєї роботи, забезпе
чення її високої якості,
продуктивне використан
ня робочого часу. Цю іс
тину добре усвідомлює
більшість викладачів
і
співробітників інституту.
Однак виконавська дис
ципліна у нас ще на ни
зькому рівні. Видається
багато .наказів, розроб

ляються і затверджують
ся різні заходи, та кон
троль за їх виконанням
здійснюється ще недос
татньо.
Новий навчальний рік
ще тільки розпочався, а
в інституті вже, чимало
порушень учбового про
цесу. П’ятого
жовтня,
наприклад, доцент
Ю.
Кожем’яка не провів ла
бораторного заняття. Н.
Дубова (кафедра вищої
математики) не з’явила
ся н-а заняття другокурс
ників заігальнотехн ічного

Кафедра обчислювальної техніки по праву вваж а
ється однією з. кращих в інституті. І не тільки в ор
ганізації навчально-методичного і виховного процесу,
а й в дослідницькій роботі.

факультету В. Дубчак,
А. Малярчук самовільно
перенесли свої лекції на
інший період. Четвертого
і п’ятого жовтня кафе
дра КІВРА не забезпе
чила чергування в учбо
вому корпусі.
Керівники структурних
підрозділів слабо контро
люють дотримання тру
дової дисципліни: поча
ток і закінчення робочо
го дня, особливо по су
ботах.
Численні, до того ж
повторні,
відрядження
професорсько - виклада

не можна сказати
про
наші справи у власному
домі.
Розвиток еоцзмагання
— важлива ділянка ро
боти, при тому постійна.
Керівники: підрозділів по
клик ані домагатися, щоб
трудове
е упер ни ц т в о
сприяло успішному вико
нанню планів і зобов’я
зань, ідейно-моральному
вихованню
студентів і
співробітників. Одне сло
во, щоб
соціалістичне
змагання, рух за комуні
стичне ставлення до пра
ці повсюди відповідали
своєму високому призна
ченню — бути школою
мільйонів будівників но
вого суспільства.
При
цьому повинна забезпе
чуватися гласність, щоб
кожен знав не лише до
сягнення кращих, але й
міг співставити з
ним
свої здобутки і можли
вості, визначити особис
тий внесок у загальну
справу.
В. БОРИСЕНКО.

цького складу негативно
впливають на
учбовий
процес. Всілякі заміни,
об’єднання, переноси за
нять вносять плутанину,
негативно впливають на
стан навчальної дисцип
ліни студентів. Часто за
мість професорів і доцен
тів заняття
проводять
асистенти
та наукові
співробітники.
Розклад занять пови
нен затверджуватися
і
погоджуватися з проф
комом. Порушення його
призводять до того, що
ті кафедри, які працю
ють на всіх факультетах,
при складанні зведеного
розкладу занять виявля
ють багато накладок.
На радіотехнічному
ж
факультеті в розкладі за 
нять не вказуються прі
звища викладачів.
С. ФЕДОТОВ.

Па знімку: науково-дослідницька група на чолі з
доцентом О. Д. Азаровим за обговоренням науково
го експерименту.
Фото О. Володимирова.
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КУЛЬТМАСОВА РОБОТА, ВІДПОЧИНОК, ПРАЦЯ

ф із к у л ь т у р а

ГРАЙ, МУЗИКО, ГРАЙ
Якщо цілком серйоз
но, то культмасова ко
місія, як пишуть у про
токолах, проводила пев
ну роботу, спрямовану
на дальше
поліпшення
цієї певної роботи».
А
якщо, між нами своїми
кажучи, то... А в
тім,
почнемо краще з «Вогни
ків». Вони, треба розумі
ти, організовувалися не
лише і не тільки для за
бави, людської розваги1,
як нині стало
модним
говорити,
щоб
зняти
В ІДПОВ ІіДНЄ

П С И X ол о г І ч н е

навантаження, — але й
у великій мірі слугу вили
повчальному і виховно
му змісту. Так було на
Новий рік, 8 Березня і
9 травня. Три вогники
— три добрих спомини.
Та ще культко місія
спільно з жіночою ра
дою організували курси
в’язання крою і шиття,
які працювали рівно рік.
Це була не якась собі
проста затія, а цілком

О
За звітний період ви
трати по
культмасовій
статті лише на туристсь
кі путівки"склали понад
37 тисяч
карбованців,
матеріальної
допомоги
надано на суму більше
10 тисяч карбованців.
Загальна сума виплати
по вагітності і
родах
склала 57256 карбован
ців. Виплата одночасних
пільг у зв'язку з народ
женням однієї дитини і
більше, а також виплата
пільг у розмірі 35 карбо
ванців на дитину віком
до року за звітний пері
од склала 36759 карбо
ванців. Загальна
сума
виплат по соцстрахуванню за звітний період
склала 252465 карбован
ців.

о

серйозна робота з нитками, голкою, ножницями
і шиттям. Набуті знан
ня і навики стали бага
тьом домогосподаркам у
нагоді, вони прислужи
лися у сім’ях, одержали
належну оцінку чолові
ків.
Окремо хочу сказати
про хор викладачів
і
с пів р об ітник ів інституту.
Він по праву посів пер
ше місце на міському ог
ляді художньої самоді
яльності, був учасником
республік енської телепе
редачі. «Сонячні
клар
нети», щорічно, виступав
із звітним концертом пе
ред інститутським колек
тивом, його слухали і на
сценах нашого міста. А
от за околицю Вінниці
не виїжджав
жодного
разу. Запитання напро
шується словами пісні:
«Чи коня не мав, чи сте
жки не знав?». Може, сте
жку ту хтось підкаже на

нинішн ій к он ференції ?
Ще хотілось сказати
про дитячий ляльковий
гурток, але звільнилася
його керівник, а нового
не підшукали, то що тут
будеш говорити?
Були
ляльки — нема ляльок.
Згадалося про малень
ких, а думається цілком
про дорослих, про на
ших голову культурномасової комісії В. Поджаренко і членів Г. Полторак, В. Дусанюк, які,
що б ви думали — на
робили? А самоусунули
ся від своїх обов’язків.
Як це так можна? А ві
зьміть та запитайте їх.
Та ентузіасти були і
лишилися — це товариші
Майхрук, Скорюков, Змієвська, Грига, Маслова,
Кутькова, Матлак.
Тож, грай,
музико,
грай, веселіться
славні
люди.
А. ШЕВЧЕНКО.

днів. Трудилися політех
ніки і на
будівництві
майстерні по ремонту сі
льськогосподарської тех
ніки.
В селі Жигалівці на
дали допомогу колгосп
никам на збиранні кар
топлі. Відпрацьовано тут
було 620 людино-днів.
Що й казати, допомо
га відчутна. Але у взає
мостосунках між нами і
п ідш ефн им и ГО'СЛод арси
нами чітко не налагод
жена система завчасної
інформації про дати ви
їздів на роботу та за
безпечення необхідної кі
лькості робочої сили. А
це перешкоджає плану
ванню шефської роботи
як по факультетах, так і
по кафедрах.
Отож, щоб їхати, тре
ба знати куди і коли. Як
шефи, то ми завжди го
тові трудитися, допома
гати,
П. ЮХИМОВИЧ.

і спо рт

ЯК ТЕБЕ
НЕ ЛЮБИТИ
Безумовно, дальше піднесення масовості фізичної
культури і спорту має велике значення у загальному
розвитку людини. Це розуміє кожен, хто у своєму
житті мав і має причетність якщо не до багатьох
видів спорту, то, принаймні, хоча б до одного. Сто
совно інституту, то в нас створена і- діє комісія, яка
розробляє заходи ,що передбачають комплексне ро
зв ’язання завдань по впровадженню фізкультури і
спорту у життя професорсько-викладацького складу
і співробітників. В першу чергу це стосується про
ведення спортивно-масових та інших
оздоровчих
форм цієї роботи — походів у вихідні дні, загальнофізичні підготовки, заняття в групах ГПО, клубах
любителів бігу «Здоров’я». Питання ставиться так,
щоб спортивно-масовою роботою були охоплені люди
на всіх факультетах
кафедрах і підрозділах ін
ституту.
.„ а п
У нас щороку проходить спартакіада «Здоров’я»
по зимових та літніх видах спорту — лижні гонки,
зимове багатоборство ГПО, легка атлетика, футбол,
кульова стрільба,, настільний теніс та інші. Групи
«Здоров’я» створені на факультеті автоматики і об
числювальної техніки, на радіотехнічному факульте
ті, обчислювальному центрі, інженерно-буд.вельпому
факультеті. Беруть активну участь і проводять вели
ку роботу у своїх колективах по організації спор
тивно-масових заходів товариші Котляров, Стронський, Смольков, Мельник, Кал айда, Бабенко та інші.
Знаменний і той факт, що викладачі і співробіт
ники щороку збираються на масові заходи — день
бігуна, лижника, традиційний масовий пробіг по міс
ту. Більше 2 тисяч чоловік бере участь щороку у
спартакіаді інституту та інших змаганнях. По масо
вості проведених заходів серед викладачів і співро
бітників наш вуз посів перше місце у Всесоюзній
заочній спартакіаді «Здоров’я» серед вузів країни.
Відрадно, що 15 викладачів 1 співробітників стали
першорозрядникамиї, 496 — здобули другий і третій
розряди, 392 — одержали значки ГПО.
Більше 250
чоловік щороку перебувають у спортивно-оздоровчо
му таборі інституту.
Та не всі і не всюди дружать з фізкультурою і
спортом. На енергофакуліьтеті, СКТБ «Модуль», де
головами, профбюро тт. Корж і Касаткін, в бібліоте
ці ніяк не хочуть активно прилучатися до фізкуль
тури і спорту. Вони, як кажуть, пасуть задніх, посі
дають останні місця на змаганнях під час проведен
ня спартакіади інституту.

І ЩЕ МИ
ШЕ Ф И
Щороку наші
шефи
надають допомогу тру
дівникам села в обробіт
ку просапних
культур,
збиранні врожаю, заго
тівлі кормів для громад
ського тваринництва то
що.
На проривці цукрових
буряків в радгоспі « Пи
сар івський» • Вінницького
району, селах Голубівці
і Жигалівці, що в Калинівському районі,
від
працьовано близько двох
тисяч людино-днів. З а
готовлено також 620 тонн
зеленої маси.
В радгоспі «Писарівсь
кий» бригада політехні
ків змонтувала в пташ
нику систему штучного
освітлення курчат.
В селі Голубівці будза
гін інженерно-будівель
ного факультету здав в
експлуатацію одноквар
тирний житловий буди
нок. На спорудженні дво
квартирного будинку від
працьовано 280 людино-

1984 року.

В. ОЛІЙНИК.

Пора весіль,
- пора любові й знади,
Вже йа городі
соняшник відцвів.
Жовтіє лист, благаю,
листопаде,
Так скоро не неси
дощів.
Фотоетюд О. Володимирова.

ЯК ВАС ОБСЛУГОВУЮТЬ

Хочете
пончика?
11 ходив, 45 хвилин..
Дзвінок. Як завжди, ве
лика перерва. В коридо
рах інституту гамір мет
туши я. Біля дверей бу
фетів черги, як у мага
зинах передплатних ви
дань. Різниця лиш в то
му,
що тут кожному
хочеться їсти.
— Мені склянку моло

ка!
— Мені чаю!
— Прошу бублика!
— Бублик? — продав
щиця підводить очі. —
А де ти, дитино, бачиш
його?
— Ну, тоді, пончика
з повідлом.
— Пончик?
Замість
нього торгуємо пирож-

Матеріали номера підготовлені профактивістами
кафедри філософії Людмили ОРЛОВОЇ.

ним.
— А ви чого бажаєте?
— голос продавщиці.
Тепер вже чути багато
голосів. Переважають ті,
що по цей бік прилавка.
Мова точиться не лише
про пончик, але й пиро
ги. І з сиром, і з яблу
ками. Осінь же!
Та мало на чому може

зупинитися язик.. Не всьо
му, зв кічаійно, в іритьс я,
бо ж з громадським хар
чуванням
в
інституті
щось та робиться. Цього
ніхто не заперечить. Бу
ло колись ще гірше. Але
нехай те «робиться»
з
кожним днем на краще.
Таке наше побажання.
Д. ЮДЇН,

інституту, художнє оформлення співробітника

Багато наших студен
тів люблять фізнультуру
і спорт. І не лише пал
ко люблять, але й багато
роблять для того, щоб
прославити честь нашо
го колективу. І,
безу
мовно,
спортсмени
не
приховують своїх секре
тів, як їм вдається шви
дко бігати, високо стри
бати, примушувати своїх
суперників ставати
не
лише на коліна, а то й,
бува, лягати на лопатки.
Для нашої газети, часом
трапляється, і адресую
ться, матеріали на спор
тивну тематику, які роз
кривають ці самі секрети
високої спортивної май
стерності. Цього разу, на
передодні профспілково»
конференції, редакція са
ма
попросила
одного
спортсмена відповісти на
кілька запитань, які б
пролили світло на таєм
ниці
спортивних досяг
нень.

— Ви встановили но
вий рекорд?
— Так.
— Ви хвилюєтесь пе
ред виступом?
— Ні.
— Ви з Дитинства від
чули прихильність
до
спорту?
— Так.
— Ви могли б обійтися
без тренера?
— Ні.
— Ви не пропускаєте
жодного тренування?
— Так.
|
— До вас відразу при- |
йшла слава?
— Ні.
— Приємно бути ре
кордсменом?
— Так.
— Щиро вдячні вам за
цікаві та змістовні відповідді для нашої газети.
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