СЛАВА ВЕЛИКОМУ ЖОВТНЮ!
Сповнений оптимізмом у світле майбутнє зустрі
чає радянський народ 67-му річницю Великої Жовт
невої соціалістичної революції, яка відкрила нову
епоху в історії людства — епоху торжества соціа
лізму і комунізму. Під прапором Леніна, під керів
ництвом Комуністичної партії йдуть трудящі нашої
країни до перемоги світлого майбутнього—комунізму.
Праця і міф нероздільні для нас. Своїм трудом
радянські люди виявляють одностайну підтримку
миролюбної політики КПРС, послідовних мирних іні
ціатив.
У студентів, викладачів і співробітників інституту
знаходять гарячий відгук жовтневі Заклики
ЦК
КПРС:
— Юнаки і Дівчата! Безустанно оволодівайте знан
нями, культурою, професійною майстерністю! Прим
ножуйте революційні, бойові і трудові традиції Ко
муністичної партії і радянського народу!
Вчіться по-ленінському жити, працювати, боро
тися!
— Славні ветерани, ндставники молоді! Переда
вайте молодому поколінню свої знання, багатий
життєвий досвід!
Виховуйте юнаків і дівчат полум'яними патріо
тами нашої Батьківщини, самовідданими борця
ми за справу Леніна, за комунізм!
Щиро вітаємо викладачів, співробітників і студен
тів з святом Великого Жовтня, зичимо щастя, здо
ров'я, нових успіхів у праці і навчанні.
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ ПРОФКОМИ, КОМІ
ТЕТ КОМСОМОЛУ.
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ДЛЯ НАС З НАМИ
67-і роковини Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної
революції від
значаються в обстановці
великого трудового І ПО
ЛІТИЧНОГО піднесення ра
дянського народу, який
докладає всіх зусиль,
щоб успішно заверши
ти одинадцяту п’ятиріч
ку. 1 в студентів також
напружена пора — на
ступній
екзаменаційній
сесії передують ЛЄИЦ|ІЇ,
лабораторні
заняття,
\са,мопідговюка
з усіх
предметів, які належить
складати,
здобуваючи
таким чином право на
дальше поглиблення на
вчання.
Складаючи плани на
майбутнє у навчальному
році, кожен з нас пови
нен розраховувати на
трудову совість, щоб,
опираючись на найбільш
кращі здобутки в навчан
ні, підносити на якісно
нову ступінь загальні
інститутські
успіхи,
значно підвищувати свій
.ідейно - політичний рі
вень, дбати про високу
організованість,
забез
печувати зразкову ди
сципліну і порядок як
в учбових приміщеннях,
так і в гуртожитках. Од
не слово, трудитися з
повдою віддачею сил,

Р ОЗМОВЛЯТИ з Павлом -Тимофійовинем
легко і приємно. Він, як
сама істина, простий, до
ступний, як і молодший
брат його, що працює, в
облміжколгоспбуді, ча
сом, коли на те виникає
потреба, може й відбу
тися жартом. Якось по
просили його розповісти
про ті далекі буремні ро
ки, коли комсомол тіль
ки народжувався,, коли
в пам'яті юних
жили,
всіма кольорами веселки
переливалися незабутні
дні революції, що ввій
шла в історію як Вели
ка Жовтнева, то він став
не лише оповідачем, але
й через кілька днів по
дав до редакції і свої
спогади. Йшлося в них
про комсомольців Піщанського району
нашої
області,, тридцяті роки,
коли юнаки І дівчата ви
рішували відповідальні
завдання |по створенню

бути
прикладом для
інших.
Відзначивши день на
родження комсомолу, з
історією якого нероз
ривно пов’язана біогра
фія всіх поколінь радян
ських людей, ми по
винні і надалі успішно
проходити школу ко
муністичного
загарту
вання,
одухотворяти
вічну молодість, прояв
ляти палке прагнення
до знань, відчуваючи у
цьому що'денну кончу
потребу.
Нинішні свята мають
особливі і дуже важли
ві прикмети — цього
року виповнилося 60
років з дня присвоєння,
комсомолу імені Лені
на, прийнято постанову
ЦК К11РС «Про дальше
поліпшення
партійного
керівництва комсомолом
і підвищення його ролі в
комуністичному
вихо
ванні молоді». Важли
вою подією в житті ком
сомольців стала "Всеармійська нарада
сек
ретарів комсомольських
організацій, на якій ви
ступив товариш К. У.
Черненко.
Наша головна пробле
ма соціального поряд
ку — це освіта і навчан
ня у найширшоміу розу
мінні цього поняття.

комсомольських осеред
ків, на весь зріст, круп
ним планом ставили і
розв'язували питання ос
віти, навчання грамоти.
Го був, підкреслив Пав
ло Тимофійович, гаря
чий час, мов у жнивну
пору, коли, як і хлібну
ниву потрібно було за
сівати людські душі пе
реконаннями нового сві
тогляду, соціалістичного,
дбати про кожного юна
ка і дівчину, які праг
нули жити по-новому,
але ой як ще багато не
знали з чого починати,
як відстоювати себе у
нелегкій боротьбі з пере
житками минулого, поз
бавитися
^куркульства,
побороти темряву.
До
світлих обріїв пролягав
нелегкий шлях, • часто
устелений і кулями, по
литий кров'ю. Тут і там,
здебільшого з-за рогу у
як правило, в груди ці
лився принишклий ворог,

Високими здобутками
у праці і навчанні зуст
річає свято
Великого
Жовтня колишня випу
скниця Вінницького тех
нікуму електронних при
ладів Ольга
Мрищук.
Працює комсомолка тех
ніком - технологом
в
ЦКБІТі і водночас нав

чається на загально-тех
нічному факультеті на
шого інституту. У вихід
ні дні разом з своїми
друзями -однокурсника
ми дівчана відвідує ін
ститут, готує лаборатор
ні та курсові роботи.
Фото О. Володимирова.
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і В ИСОКИМИ здобутками у праці і навчанні зу|
стрічають 67-му річницю Великої
Жовтневої
і соціалістичної революції, .інженерні, конструктори
і викладачі, співробітники, студенти нашого доста: тут.у. У виробничих підрозділах, академгрупах все
і ширшого розмаху набирає соціалістичне змагання
і за успішне завершення четвертого року XI п'яти,річ: ки, гідну зустріч 40-річчя Великої Перемоги у Ве: ликій Вітчизняній війні та підготовку до чергового
і XXVII з’їзду КПРС.
■ Про здобутки вінницьких політехніків у розвитку
; науки і техніки, підготовці висококваліфікованих спе■ціалістів, про проблеми, що стоять сьогодні перед
| вищою школою йшла відверта розмова на профспілI ковій конференції викладачів і співробітників, яка
І відбулась ЗО жовтня цього року.
| Із звітною доповіддю виступив голова профкому
О. М. Кузьмін.
В обговоренні доповіді взяли участь: професор О. П.
Стахов, декан РТФ В. Г. Руцкой, голова профбю
ро інженерно-будівельного факультету В. Г. Попов
голова головної групи народного контролю В. Б.
Демешко, ректор інституту І. В. Кузьм ін, зварювальних
СКТБ «Модуль» В. М. Румінський, секретар парткоїму інституту І. Г. Мельник та інші.
В роботі конференції взяв участь і виступи© мі
ністр вищої і середньої освіти УРСР Г. Г. ЄфіМЄНКО'.

II Е: Головою профкому інституту обрано доцента к а
II =І федри електронних приладі© Миколу Антоновича
II :! Філінюка.
ІЛЦіОВТЕНЬ буїв насичений багатьма подіями, які
* 1 1 відбулись в житті вузу. На всіх факультетах, в
підрозділах інституту пройшли звітно-вибори і пар
тійні та профспілкові збори, в. цехових комсомоль
ських організаціях теж закінчилась звітно-виборна
кампанія. В кінці ж місяця відбулась звіти о-вибори а
профспілкова конференція студентів. Обрано новий
II
склад профкому і ревізійної комісії.
II
Головою профкому став Віктор Павлкжов, го
II
16 ловою ревізійної комісії профкому студентів обрано
Михайла Коваля.
ІЗ
ЛЛ ИНУЛОГО понеділка (29 жовтня) в актому заII
лі інституту відбувся урочистий вечір' з нагоди 66-ї
II
річниці з дня народження Ленінської Комуністич
II
ної Спілки Молоді.
В гостях у комсомольців інституту побували го
II
II лова міської ради ветеранів Григорій Якович Войн,
II генерал-лейтенант у відставці Микола Сергійович
Гусароїв, воїни вінницького гарнізону.
II
И
II
_______II
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злодійкувато підносячи
обріз, щоб посіяти смерть.
1 ворог шкірив зуби, об
лизував слюняві
губи,
коли вдавалося підстрі
лити юнака чи юнку,
познущатися над тілом,
розтерзати його у вов
чій злобі.

вого життя, Павло Ти
мофійович Солейко
не
пережив, а був творцем
у ньому разом з усіма
такими ж юними і нес
покійними юнаками і
дівчатами, які сміливо
йшли вперед, пильно
вдивлялися у завтра.

То був час соціалістич
них перетворень на селі
і в місті, час, коли під
німалася дужа хвиля но
вої доби творення, що
паном звалось, замітала
його сліди, хвиля та не
сла світло крізь темряву, приносила людям
щастя і радість уже са
мим тим, що була мож
ливість вільно працюва
ти і жити. Час той, який
закладав підвалини но

робили свою
щоденну
роботу, нерідко до поту,
Про той час Павло
Тимофійович дивиться
з погляду сьогодніш
нього дня, того,
чого
досягнуто за всі роки,
що минули після Вели
кого Жовтня, дивиться
з властивим молоді запа
лом, наголошуючи, що
колективізація, на яку
припали його юні роки,
мала значення соціаль

ної революції, що утвер
джувала перемогу кол
госпного ладу, радість
колективної праці, пере
борювання
величезних
труднощів надало висо
кої непроминальної цін
ності історичній перемо
зі.
«Великі душі — як ви
сокі вершини, — писав
Ромен Роллан. — Я не
стверджую, що більшість
людей може жити на
цих вершинах. Та хай
раз на рік вони зійдуть
туди в паломництві. Там
вони відновлять дихан
ня своїх легенів і кров
своїх вен. Там, на висо
ті, вони відчують себе
ближчими до Вічності.
Потім вони знову спус
тяться на життєву рів
нину, із серцем, загарто
ваним для щоденних
битв». На «життєвій рів
нині» ось уже впродовж
восьми десятиліть жи
ве і трудиться Павло Ти
мофійович не тільки із

загартованим серцем, а
й із просвітленим зором.
Він тому й дорогий мо
лоді, бо дивиться глибо
ко і проникливо,
уміє
у буденності відкрити її
сутність, у прозі відчути
поезію, у миті відкрити
вічність. Тому він зав
жди бажаний гість у
студентському колі, бо
приваблює якимось осо
бливим настроєм,
тим
безмежжям почуттів
і
душевною чистотою, яка
відчувається в усіх люд
ських душевних
вимі
рах. Тому і спало на
думку йому, щоб у сту
дентському містечку був
парк Пам'яті,
пам'яті
тих, хто захищав
Ба
тьківщину у Великій Віт
чизняній, хто боровся і
переміг. Парк цей зак
ладається, він ростиме,
виколисуватиметься,
і
стане пам'ятником Па
м'яті всім тим, хто живе
на землі.
П. ЮХИМОВИЧ,
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«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2стор.

З а корисне до звіл л я

ДО УВАГИ ВИКЛАДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ

КОМПЛЕКСНА ЦІЛЬОВА

В ДІЇ

(АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ)
У ВІДПОВІДНОСТІ1 з
ЛЬОВОЮ комплексною

Ц І

П'рогр ам ою
«ІНа вчіальн иійі
процес» (03.00.00) 5—6
лютого 1985 року від
будеться чергова
VII
науково-методична кон
ференція інституту
з
питань
вдосконалення
форм і методів контро
лю знань студентів, як
одного з найважливіших
факторів
поліпшення
якості підготовки спеці
алістів.

Конференція проводи
тиметься методом плеь арних і секційних засі
дань.
В доповіддях і пові
домленнях учасників кон
ференції висвітлювати
муться питання органі
зації і проведення всіх
форм і методів контро
лю знань студентів: по
біжних (міжсесійних) і
підсумкових річних, ма
шинних і безмашинних
запрограмованих, з зас

тосуванням електроннообч нел юв аль ної тех ніки.
Методична радаін
ституту, кабінет педаго
гічної майстерності за
прошують професорськовикладацький склад
і
співробітників
кафедр
взяти активну
участь
в підготовці і проведен
ні чергової науково-ме
тодичної конференції.
3. ГРОЗНИЙ,
зав секцією методич
ного забезпечення.

листопада 1984 року.

Мабуть, ніхто не стане заперечува
ти, що дискотека в наш час — найпопулярніша і найдоступніша форма ор
ганізації дозвілля молодих. Проте
в
умовах жорстокої ідеологічної бороть
би світ капіталу прагне нав’язати наїм
свою ідеологію будь-якими шляхами, в
тому ЧИСЛІ і при допомозі музики. Отож
пущена на саім-оплив робота дискотек
може сприяти нашим ідейним против
никам, негативно впливати на формуван-

пр облем ах дискотек. Нам, працівникам
культосвітнього фронту, часто закида
ють докір на низький процент в репер
туарах дискотек записів радянської ес
тради.. Дійсно, останнім часом
зявилось багато хороших пісень на молоді
жну тематику. Та спробуйте придбати
їх в наших магазинах. Фірма «Мелодія»
чомусь не вважає за потрібне записува
ти молодіжні естрадні колективи, а як
що й записує, то із значним запізнен
ням. Отож поки придбаєш
платівку,
пісня вже застаріла, втратила свою по
пулярність. Та й матеріально-технічне
забезпечення дискотек не відповідає
сучафим вимогам^. Придбати хорошу
радіоапаратуру теж не легко-, хоча во
на і є в магазинах. Тут стоїть на зава
ді система безготівкового розрахунку.
Слабо вирішується у нас і художнє

ЩОБ БЕЗ НУДЬГИ
ДИСКОТЕКА — ЦЕ ДУЖЕ ВАЖЛИВО

Валерій Миколайович Зубов працює
старшим інженером лабораторії ка
федр АіІТ та-АСУ, навчається заочно в
аспірантурі, займається винахідництвом
та науково-дослідною роботою.
Нещодавно інститут отримав новий

ня світогляду юнаків та дівчат.
Завдання працівників культосвітнього
фронту — зробити все належне, щоб
наші дискотеки не втратили своєї при
вабливості, позбулися низькопробності.
Про це наголошувалось на червневому
(1983 р.) Пленумі ЦК КПРС.
Професіоналізація дискотек з
вве
денням штатних працівників дала мо
жливість значно поліпшити якість орга
нізації, і проведення вечорів відпочин
ку, краще зберігати
радіоапаратуру,
створювати фонотеки музичних записів
тощо. Появилась також можливість для
розробки тематичних програм на висо
кому професійному рівні. І невипадко
во дискотека нашого інституту зайняла
перше місце на обласному огляді, при
свяченому 40-річчю звільнення України
від німецько-фашистських загарбників.
А тепер хочу зупинитися на деяких
унікальний
інформаційно-обчислюваль
ний комплекс АРМ-Р для
виконання
проектно-конструкторських робіт.
На
лагоджувати його довірили кращим з
кращих, в тому числі В. М. Зубову.
На знімку: В. М. Зубов за дисплеєм.

оформлення приміщень дискотек.' Тут
серйозний докір варто закинути на ад
ресу адміністративно-господарської час
тини інституту.
Отже проблем у нас багато і вирішу
вати їх потрібно спільно. Чому б не зі
брати спеціальну нараду з участю
всіх голів клубів-кафе,
представників
деканатів, АГЧ, профкому, комітету ком
сомолу, тобто всіх зацікавлених в цьо
му і спільно обговорити всі наші проб
леми та визначити шляхи їх вирішення.
Тільки спільними зусиллями: ми змо
жемо організувати цікаве й корисне до
звілля наших вихованців. Щоб позбу
тися нудьги в гуртожитках, потрібно
працювати всім не шкодуючи для цього
ні коштів ні власних сил та часу.
В. АНУШКЕВИЧ,
голова ради клубу-кафе «Зодіак».

О
Олександра Яхненка знають на енер
гетичному факультеті, як
відмінника
навчання, профспілкового
активіста.
Він — голова студради четвертого гур
тожитку. І в тому, що студентам-енер
гетикам не доводиться скучати вечора
ми, велика заслуга голови студентської
ради.

Того вечора в Ленін
ській кімнаті
гурто
житку № 5 було багато
людно. До
студентів
радіотехнічного
факу
льтету прийшли викла
дачі кафедри марксист
сько - ленінської філосо
фії товариші Буяльська, Галицький, Полива
ний, Ратніков, художній
керівник клубу ВПІ Жукинський,
працівники
\бібліотеки.
Тема диспуту «В жит
ті завжди є місце подви
гу» зацікавила багатьох
присутніх. В обговорен
ні
її взяли активну
участь студенти
Ігор
Юзвенко, Василь Кондраткж, Юрій Козловськии,
Антоніна Семе
нович, Світлана Сміщук,
Олександр Мешковець,
Євген Вжецов та інші.
Перед студентами виг'
ступили викладачі Л. І.
Галіцький, В. П. Поли

ваний, Т. Б. Буяльськц. ^ ції «Подвигу жити у ві
Всі вони акцентували
ках», присвячені 40-річувагу на тому, що кож
чю визволення Радянсь
на молода радянська
кої України від фашист
людина повинна бути
ських
поневолювачів
г а рм онійно розв инутою,,
провели також партороволодівати політичною
га ніз ац ії ар м іпіст рати вкультурою і високими
но - управлінського пер
знаннями, бути
ініціа соналу і кафедр суспіль
тивною, не боятися трудних наук.
. нощів, гаряче любити
Перед присутніми ви
свою Вітчизну,
вміти
ступили ветерани Вели
відстоювати і захищати
кої
ВІТЧИЗПЯіНОЇ ївІІЙНи
завоювання
Великого
М. Архипов, А. БанніЖовтня.
ков, 3. Грозний, В. СуНа кафедрі теоретич мі;н, завкафедрою філо
ної механіки проведе софії Б. Колтунов, спів
но конференцію, при
робітники В. Б-ондар,
свячену 40-річчю визво Л. Громова та інші.
лення Радянської УкДля учасників диспуту
іраїни від нїмецько-фа
і тематичних конферен
шистських загарбників.
цій бібліотека інститу
Перед присутніми висту
ту організувала вистав
пили партгрупорг кафед
ки художньої і політич
ри В. Риндюк, учасники
ної літератури, плакатів,
Великої Вітчизняної вій
альбомів, фотографій.
ни Б. Земляков та В. ГоН. ГОРБАЧУК,
вор ов.
заввідділом бібліо
Тематичні
конферентеки.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

Що може механічна " рука" ?
Про це ви можете запи
тати ,у спеціалістів Вінни
цького виробничого об’єд
нання «Термінал» і відпо
відь одержите неоднозначну.
Скажімо,
робототехнічний комплекс ПМіР-05, впро
ваджений на підприємстві
в цьому році «уміє» багато
— сверлить, виконує різь
бу і навіть рахує обробле
ні деталі.

Підвищуючи продуктив
ність праці на тій чи іншій
операції,
автоматичний
«робітник» вивільняє люди
ну від монотонної, неціка
вої праці. Діють роботи
вже на штампуванні, в ли
варні, на фарбувальній ді
льниці.
«Оживляють» ці пристрої
інженери заводу спільно з
робітниками.
Найбільший

внесок вже зробили В. Я.
Вятер, О. Д. Цвїлінг, В. М.
Жердєв, В. М. Кулешов та
багато інших.
До кінця року на підпри
ємстві буде задіяно до 60
роботокомплексів. Вони до
поможуть
автоматизувати
значну частину виробни
чих процесів.
«Новини Поділля».

В одному з наступних номерів бага
тотиражка надрукує розповідь ОлеЩ
сандра Яхненка про організацію доз
вілля в гуртожитку М 4, його роздуми
про активну життєву позицію молодої
радянської людини.
На знімку: О. Яхненко.
Фото О. Володимирова.

О

поради

до

ЧАСУ

(З ПЕРЦЕМ І БЕЗ НЬОГО)
М ОЖЕ воно й спр-аївді комусь та колись
візьме та й захочеться
того самого
пончика,
про якого м,и нещодав
но згадували у нашій
газеті, та й від пиро
гів з сиром, гадаємо, ма
ло хто відмовиться. Та
чи можна перелічити всі
яства, які споживає лю
дина і трохи вибаглива,
і трохи ні. Та вже коли
йдеться
про
нашого
брата - студента, якому
завжди дуже хочеться
щось та їсти, то, дума
ємо, не зашкодять пора
ди до часу, які нам лю
б'язно заготували това
риші з сфери громад
ського харчування з по
міткою: «Смакуйте
на
здоров’я».
О ВОЧЕВУ с т р а в у ,
приготовлену
заз
далегідь, не підігрівай

те повністю — тільки ту
порцію, яку збираєтеся
подати на стіл.
С МАЖЕНА картопля
буде хрумкою, якщо
дотримуватися
таких
умов: жир на пательні
повинен добре підігріти
ся, картопля попередньо
просушена в рушничко
ві, а солити її, коли во
на буде майже готова.
В АРЕНІ буряки будуть більш соковиті
і смачні, якщо варити
їх у шкарлупах, не обрі
зуючи корінчиків і зали
шків листя.
ОВШЕ
не
сохне
і краще зберігається
гірчиця, розведена
не
водою, а молоком.
її
смак поліпшується, як
що додати трішки меду.
Я КЩО хочете,
щоб
квасоля під час ва
ріння не потемніла, ва

Д

ріть її у відкритій каїстрюльці.
В ИЖИМАЮЧИ сік з
лимону, не переста
райтеся — сік може ви
йти гірким. ЯіКЩО хоче
те, щоб соку вийшло бі
льше, потримайте
ці
лий лимон у гарячій во
ді — хвилин п’ять,
не
більше.

С

УХІ фрукти для компоту перед приготу
ванням миють в холод-,
ній, а не в гарячій воді.
Я КЩО
олія стала
мутною, вкиньте ту
ди трішки солі. Через
два—три дні перелийте
її в іншу пляшку
—
осадки з сіллю лишають
ся на дні.
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