ПЕРША АТЕСТАЦІЯ
ЯК ГОТУЄМОСЬ ДО СЕСІЇ

О
Д НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
28 листопада відбулись звітні партійні збори інсти^
туту, на яких було підведено підсумки роботи партррганізації і колективу ВП1 за період з листопада
1983 по листопад 1984 року і визначено завдання ко
муністів і колективу інституту в цілому на завер
шальний рік одинадцятої п’ятирічки, із звітною допо
віддю виступив секретар партійного комітету т. Ме
льник І. Г.
*Завершується’ четвер
тий рік одинадцятої п'я
тирічки. Комуністи, весь
колектив нашого інсти
туту, як і вся Країна
Рад, підводять підсум
ки роботи поточного ро
ку, по-діловому, з усією
принциповістю
аналі
зують досягнення,
на
мічають конкретні зав
дання на 198о-й, завер
шальний рік одинадця
тої п’ятирічки.
Доповідач* зупинився
на зовнішній і внутріш
ній політиці Радянсько
го Союзу, на досягнен
нях трудящих області і,
зокрема, Ленінського ра
йону м. Вінниці по ви
конанню завдань поточ
ного року.
Значний вклад у ви
конання
народногоспо
дарських
планів, —
сказав т. Мельник, —
вносить і колектив Він
ницького політехнічного
інституту, готуючи
ін
женерні кадри для бага
тьох галузей народного
господарства, нарощую
чи свій внесок в приско
рення науково - техніч
ного прогресу, зміцню
ючи свої зв’язки з ви
робництвом.
Досягнення нашого ко
лективу в 1983 році оці
нені Почесною
грамо
тою Мінвузу СРСР
і
ЦК галузевої профспіл
ки та третьою грошо
вою премією. За вісім
цим — велика, напру
жена робота * 'зісирго
колективу інституту
і,
перш за все, його аван
гарду — комуністів, ор
ганізаторська діяльність
ректорату, деканатів, ка
федр,
комсомольської",
профспілкової та інших
громадських організацій.
В інституті
успішно
реалізуються 14 цільо
вих комплексних про
грам. Хід їх виконання
регулярно аналізується
на засіданнях ректора
ту, інститутської і факу
льтетських рад. В цьому
році інститут випустив
1248 молодих спеціаліс
тів,
що
становить
102,7% до плану випус
ку. Дипломи з відзнакою
одержали 127 випускни
ків. На «добре» та «від
мінно» захищено
1090
дипломів, або 87,4% від
загального випуску. По
казники з
абсолютної
успішності і якості знань
наших студентів залиша
ються на рівні кращих
По Мінвузу республіки.
Цьому в значній
мірі
сприяла авангардна роль
у навчанні студентівкомуністів, їх
активна

життєва позиція. Серед
випускників нинішнього
року було 59 комуністів.
Двадцять п’ять з них
отримали дипломи з від
знакою, 49 захистили ди
пломні проекти на від
мінно. Абсолютна успіш
ність серед студентів-комуністів складає 97,7%,
якість
навчання
—
76,4%.
/уюоілізації студентів
на успішне
складання
екзаменів сприяє
ком
плекс організаційних за
ходів, який проводиться
з ініціативи і під керів
ництвом парткому.
Де
зоири студентів - кому
ністів перед
початком
сесії, відкриті комсомо
льські зоори в академгрупах, зоори комсо
мольського і профспілко
вого активів, організація
штаоїв сесії, рооота консультиунктів тощо. В ро~
ооті зборів беруть участь
члени парткому, члени
ректорату і деканатів,
секретарі партбюро фа
культетів і їх заступ
ники.
Серйозним упущенням
в роооті партійного комі
тету є відсутність конт
ролю 1 управління ус
пішністю виборного ком
сомольського
активу,
який нараховує в своїх
рядах понад /00 чоловік,
дкщо ця категорія сту
дентів оуде вчитися на
четвірки і п'ятірки, зай
мати активну життєву
позицію, то учбові спра
ви в інституті (та й не
лише учоові) будуть на
багато
кращими.
На
жаль комітет комсомолу
на чолі з
комуністом
О. Мудрим не має точ
ної інформації про ус
пішність комсомольсько
го активу і по суті не
проводить ніякої роботи
по її підвищенню. Парбюро факультетів цьому
питанню потрібно приді
ляти максимум уваги.
Викликає
серйозну
стурбованість успішність
студентів комуністів
молодших курсів.
За
підсумками літньої екза
менаційної сесії
серед
студентів - комуністів і
кандидатів
в
члени
КПРС з числа першокур
сників нема жодного від
мінника. Окремі комуніс
ти з числа студентів мо
лодших курсім
мають
академічну
заборгова
ність. Секретарям парт
бюро, деканатам факу
льтетів необхідно глибо
ко розібратися в при
чинах неуспішності сту
дентів - комуністів, про
вести з ними співбесіди,
■»1І

В обговоренні доповіді взяли участь: ректор інсти
туту І. В. Кузьмін, професори тт. Друкований і Ліхтціндер, секретар комітету комсомолу інституту М. Му
дрий, Ленінський епитендіат І. Іванюк та інші ко
муністи.
В роботі зборів взяв участь і виступ секретар мі
ськкому Компартії України т. Юргєв В. І.
Нужче друкуємо нотатки із звітних партійних збо
рів колективу.
вжити інших рішучих
дій, щоб виправити це
становище вже в цю,
зимову сесію.
Далі доповідач зупи
нився на організації
і
вдосконаленні учбового
та виховного процесів,
питаннях будівництва і
розвитку науки, її зв'яз
ку з виробництвом, аван
гардній ролі комуністів
у вирішенні цих та ін
ших промлем.
Характеризуючи органі
заційно - партійну ро
боту в інституті т. Ме
льник сказав, що партком, цехові партійні ор
ганізації, як органи по
літичного
керівництва,
стали більше проявляти
творчої ініціативи, діло
витості, посилили ^вагу
питанням зміцнення пар
тійної і державної дис
ципліни, вихованню
у
людей трудової і грома
дської активності, полі
тичної свідомості, бере
жливого ставлення
до
соціалістичної власності.
|На засіданнях парітгкому за звтіний період
було розглянуто 89 пи
тань, з яких понад 96
процентів
спрямованих
на безумовне виконання
рішень партії і уряду та
реалізації критичних за
уважень і
пропозицій,
висловлених на партзбо
рах.
Поліпшення стилю ро
боти виборних партійних
органів дало можливість
посилити вплив партій
ного керівництва в ко
лективах, підвищити ви
могливість до керівних
кадрів за справу вихо
вання людей. Тільки на
парткомі і партійних бю
ро було
заслухано 65
звітів партійних
акти
вістів, керівників факу
льтетів і кафедр.
Робота партійних бю
ро цехових парторганізацій, кафедр суспільних
наук,
машинобудівного
факультету стала більш
конкретною,
діловою.
Поліпшилась
практика
підготовки і проведення
партійних зборів, засі
дань партбюро,
підви
щилась їх значимість і
вплив на маси. Дальшою
Го розвитку набула вну
тріпартійна демократія,
критика і самокритика.
Разом з тим, в цехо*
вій парторганізації
ін
женерно - будівельного
факультету не все роби
лося по дальшому роз
витку колегіальності ке
рівництваЗасідай н я
партбюро рідко проводи
лися при стопроцентній
явці його членів. Пар
тійні збори енергетично

го факультету теж про
ходили інколи на низь
кому рівні і при відсут
ності багатьох комуніс
тів. Недостатньо уваги
приділялось розвитку ак
тивності членів виборних
органів партійними бюро
ФАОТу і АУП у вихо
ванні студентської мо
лоді та кожного члена
колективу,
зой р е м а.
Партбюро ФАОТу зни
зило вимогливість
до
членів виборних партій
них органів. А тут, на
факультеті, працюють 5
членів парткому, 11 чле
нів партбюро, 8 партгрупоргів.
Значного поліпшення
потребує керівництво ни
зовими ланками і особ
ливо партгрупами. Вузь
ким місцем залишається
у нас і система контро
лю та провІрки виконан
ня рішень вищестоящих
органів.
Будь яка виборна по
сада в нашій партії —
посада відповідальна, —
сказав на лютнев о м у
Пленумі ЦК КПРС т.
К. У. Черненко. — Ви
бори в партійний комі
тет варто оцінювати як
своєрідний кредит дові
р'я, виданий
членами
партії своїм товаришам.
«Стиль
керівництва в
значній мірі визначаєть
ся рівнем підготовки, по
літичної зрілості, компе
тентністю керівних кад
рів. У нас, в інституті,
багато досвідчених лю
дей.
Майже половина
викладачів мають вчені
ступені і звання. Дванад
цять кафедр з 36-ти очо
люють доктори наук. До
бір і розстановка кадрів
в основному ведеться з
врахуванням думки пар
тійної організації інсти
туту.
Далі т. Мельник зупи
нився на питаннях внут
ріспілкової роботи, ке
рівництва громадськими
організаціями тощо.
На закінчення допові
дач сказав:
«1985 рік
стане в житті нашої пар
тії і народу особливим.
Це рік активної підго
товки до XXVII з'їзду
КПРС, рік 40-річчя Пе
ремоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні. Все Ці, йк від
значав т* Черненко,^ на
дає особливого політич
ного змісту тій великій
роботі, яка чекає на нас.
І ця робота повинна про
водитись під знаком мо
білізації всіх сил на ус
пішне завершення ниніш
ньої п'ятирічки, створен
ня міцної, надійної бази
для наступної дванадця
тої.

Згідно графіку учбового процесу в нашому інсти
туті, як і в інших вузах республіки, двічі на семестр
проводиться міжсесійний атестаційний контроль са
мостійної роботи студентів стаціонару другого-п'ятого курсів. Кожному з них виставляється оцінка
за те, як він засвоїв пройдений матеріал.
Значимість цього заходу і його підсумки комен
тує начальник учбового відділу інституту Михайло
Олексійович Синельних.
Міжсесійні атестаційні контролі дають можли
вість як викладачам, так і студентам визначити слаб
кі місця у вивченні тієї чи іншої теми або розділу
навчальної програми, сприяють підвищенню якості
знань, успішній підготовці до екзаменів.
Перша атестація нинішнього семестру проводи
лась в інституті з 5-го по 10 листопада. Було атес- І
товано 83,2 процента студентів стаціонару, або на
2,1 процента менше, ніж торік. Вже один лиш цей
факт свідчить про те, що до нинішньої атестації
окремі факультети готувалися значно нижче своїх
можливостей. Тому й не ДИВНО, що кількість добрих
і відмінних оцінок в порівнянні з торішньою першою
атестацією теж знизилась на один процент.
Найбільша кількість атестованих студнетів на фа
культеті автоматики і обчислювальної техніки та
енергетичному (відповідно 99,3 проц. та 94,6 проц.),

Для Олександра Заболотного, як і для всіх першо
курсників, нинішня зимова сесія буде першим сер
йозним випробовуванням. Готується юнак до екза
менів з усією наполегливістю . Ще б пак, Олександр
— комсорг курсу, а комсомольський вожак повинен
бути взірцем для кожного.
Фото Р. Кутькова.

найменша — на радіотехнічному. Серед радіотехні
ків другого курсу, наприклад, атестовано лише 49,4
проц., на четвертому курсі атестовано 53,3.
Значимість міжсесійних атестацій надзвичайно ве
лика. Проте на всіх факультетах, за виключенням
інженерно-будівельного, цього разу було
охопле
но значно менше студентів, ніж в попередні роки.
Найвищу успішність під час атестації показали ви
хованці факультету автоматики і обчислювальної
техніки та енергетичного (відповідно 88,5 проц. та
76,6 проц.). Висока успішність — 95 і більше про
центів, на кафедрах А і ІТ, радіотехнічних пристро
їв, ЕСС, електрифікації промислових підприємств
міст і сільського господарства, філософії, наукового
комунізму, обчислювальної техніки, АСУ, ААГ та
багатьох інших.
Вкрай низька абсолютна успішність на радіотех
нічному та машинобудівному факультетах. (РТФ —
49,3 проц., машфак — 54,3 проц). У другокурсників
машфаку — 28,1 процента.
Загальна успішність в порівнянні з минулорічною
першою атестацією знизилася на всіх факультетах
інституту. По якості знань в кращий бік виділяється
факультет автоматики і обчислювальної техніки —
18,1 проц. Найнижча якість знань у студентів маш
факу — 8,2 проц. Особливо низький рівень знань
за підсумками нинішньої атестації у другокурсни
ків машфаку — 0,5 проц-, третьокурсників інженер
но-будівельного — 1,6 проц., студентів другого кур
су енергетичного факультету — 1,7 проц. та друго
курсників РТФ — 2 проц.
Низька якість успішності спостерігається на окре
мих кафедрах. Зокрема, на кафедрах опору матеріа
лів, ТММ і ДМ та вищої математики вона стано
вить 28 проц., кафедра теоретичної механіки — 34
проц., фізики — 39 проц.
Вище названі цифри свідчать про те, що далеко
не всі студенти правильно розуміють свої завдання,
проявляють пасивність і байдужість до навчання,
не борються за честь своєї групи, курсу, факульте
ту, інституту в цілому. Таким студентам потрібно
роз'яснювати, що успішне навчання — справа за
гальнодержавна, а не особиста.
Особливо гострою залишається проблема пропус
ків занять без поважних причин. За три місяці ни
нішнього семестру кількість пропущених занять в
порівнянні з цим же періодом минулого року не зни
зилась, а збільшилась. Найбільше пропустили за
нять студенти першого, третього і четвертого курсів
машинобудівного та інженерно-будівельного факуль
тетів, другого і п'ятого курсів машфаку і радіотех
нічного факультету.
(Закінчення на 2 стор.).

[
2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
(Продовження. Початок на 1 стор.)

ПЕРША АТЕСТАЦІЯ
ЯК ГОТУЄМОСЬ ДО СЕСІЇ
З 17 по 22 грудня проводитиметься друга атеста
ція студентів всіх курсів і форм навчання. Це сво
єрідний підготовчий етап до. екзаменаційної зимової
сесії. Отож, потрібно зробити все належне, щоб
таку атестацію пройшов кожен студент нашого ін
ституту.
Навчання студентів повинно знаходитися під по
стійним контролем факультетських партійних, ком
сомольських і профспілкових організацій- Зараз, в
ході підготовки до зимової екзаменаційної сесії не
обхідно виявити всі наявні резерви для підвищення
загальної успішності і якості знань. Одним з таких
резервів і є дотримання навчальної дисципліни.
Зараз в комсомольських групах інституту прохо
дить Ленінський залік «Вчимося комунізму, будує
мо комунізм». В ході цього заліку слід проаналізу
вати і поставити конкретні завдання перед кожним
комсомольцем по успішному складанню зимової ек
заменаційної сесії, спрямувавши їх на підвищення
успішності і якості навчання. Особливу роль в підго
товці до сесії повинні зіграти куратори, старости,
комсорги і профорги академгруп. Заздалегідь необ
хідно чітко спланувати роботу факультетських шта
бів сесії, консультаційних пунктів, навчально-вихов
них комісій. В групах в основу підготовчої роботи
до екзаменів слід поставити бригадну форму нав
чання. Закріпити за відстаючими студентами відмін
ників, визначити їх персональну відповідальність за
результати здачі сесії тими, кому вони допомагають.
Успішне складання екзаменаційної сесії вимагає
напруженої і творчої праці всіх викладачів і сту
дентів, ефективного і якісного проведення індивіду
альних та групових консультацій.
Ректорат інституту настійно рекомендує на період
екзаменів ще ширше використовувати на кафедрах,
факультетах і в академічних групах великі можли
вості соціалістичного змагання і втілення в практич
ну справу ленінських принципів організації супер
ництва — гласності, порівняльності і застосування
передового досвіду.
Щороку -окремі академгрупи виступають з доб
рими починами — «Екзаменаційну сесію скласти без
жодної незадовільної оцінки», «Складемо сесію на
добре та відмінно»- Важливо, щоб і в нинішню ек
заменаційну пору ці славні почини ширилися, знахо
дили підтримку у все більшої кількості студентів.
Ленінський лозунг
«Вчитися, вчитися, вчитися»
залишається і сьогодні найважливішим і найактуаль
нішим лозунгом життя.
М, СИНЕЛЬНИХ.

7 грудня 1984 року.

ЦЕ ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН
З першого грудня в системі Ц И В ІЛ Ь Н О Ї
оборони (ЦО) розпочався новий нав
чальний рік. Робітники ,і службовці на
шого інституту, які не входять до скла
ду того чи іншого формування, навча
ються за програмою підготовки робітни
ків, службовців і колгоспників, затвердя.еною начальником цивільної оборони
СРСР.
Студенти нашого інституту, як май
бутні спеціалісти народного господар
ства, вивчають курс ЦО за спеціальною
50-годинною програмою паралельно
з
іншими навчальними дисциплінами про
тягом одного навчального року. По за
кінченню вивчення програми, кожен с т у 
дент здає залік по вьому курсу
ЦО,
який заноситься до його залікової книж
ки.
Цивільна оборона СРСР — це своєрід
на форма участі всіх людей "країни в
здійсненні оборонних заходів. Багато на
ших співробітників і студентів входять
до складу різних формувань. У вирішен
ні завдань ЦО значно зросла роль гро
мадських організацій, в тому числі
і
комсомольських. Комсомольці очолюють
ланки, групи, команди ЦО, читають для
молоді лекції, оранізовують і проводять
військові ігри і подорожі,
•особистим
прикладом сприяють ефктивному про
веденню занять і навчань.
Формування цивільної оборони вико
нують велику роботу і в наші мирні
дні по ліквідації наслідків стихійних бід,
що виникають в природі. За останні ро
ки територія нашої республіки не раз
зазнавала лиха від каверз природи. В
березні минулого року, наприклад, над
Україною пронеслися штормові вітри і

редач, окремі тваринницькі приміщення
тощо. Люди протиставили стихії свою
організованість і витримку. Під керівни
цтвом партійних і радянських органів
тисячі бійців підрозділів ЦО і
груп,
сформованих з населення, включились
в роботу по Ліквідації наслідків урага
нів. Вони діяли на землі, залитій кров’ю
радянських людей в роки Великої Віт
чизняної війни, і це додавало їм сил,
згуртовувало і надихало їх на самовід
дані поступки. Отже героїчні традиції
ЦО СРсРР живуть і Міцніють. Вони —
велике духовне багатство, невгамовне
джерло патріотичного виховання радян
ських людей і особливо молоді.
«Бути патріотом сьогодні, — відзна
чав т. К. У. Черненко, — значить безу
станно кріпити економічний і оборонний
потенціал нашої Вітчизни, підвищувати
свою готовність захищати мир від будь
яких посягань імперіалістичного агре
сор а, добросовісно ставитися до війсь
кових обов'язків.
І які б загрозливі не були сучасні за
соби ведення війни, вони не всемогутні.
Удари ворога будуть менш відчутними,
чим міцнішою буде могутність Радянсь
ких Збройних Сил, чим вищою буде
готовність кожного з нас до виконання
заходів цивільної оборони. Завчасність
проведення всіх заходів цивільної оборо
ни дасть можливість значно скоротити
людські жертви і забезпечити життє
діяльність народного господарства краї
ни.
М. М АКАРЕНКО,
заступник начальника ш табу ЦО Ін
с ти ту ту .

УВАГА! КОНКУРС
В переддень нового ро
ку профком викладачів і
співробітників інституту
оголосив конкурс на кра
щу новорічну стінгазету.
На конкурс приймають
ся стінгазети факульте
тів і кафедр. Мета кон
курсу
— активізувати
роботу редколегій стін
газет і виявити кращі
таланти серед самодіяль
них поетів, художників,
фотографів, сатириків і
гумористів. Для перемож
ців конкурсу встановле
но такі нагороди: за два
перших місяця — Почес
ні грамоти колективам
редколегій, а їх членам
пільгові туристські путів
ки. За другі і треті міс
ця (по два для кафедр і
факультетів) — Почесні
грамоти, подяки-

ст

А теїзму — силу наступальну
;В
ЧИСЛІ
ГСОМСОМ О Л Ь ських турбот, що
стоять
сьогодні перед Ленінською
комуністичною
спілкою
молоді, є проблема атеїс
тичного виховання. Завдан
ня комсомольських органі
зацій вирвати, так би мо
вити, всіх молодих людей
що попали під вплив релі
гійного
дурману.
Кожен
факт участі в релігійних
обрядах,
захоплення при
красами д культовою символикою повинен викликати у
комсомольських активістів
не просто стурбованість, а
активну і рішучу протидію.
На знімку: Чергове засі
дання ради наукового ате
їзму.

Фото О. Володимирова.

ДЕ ВИ, РИЦАРІ,
ДЕ Ж ВИ?
16 листопада
цього
року інститутська бага
тотиражка видрукувала
статтю командира Доб
ровільної народної дру
жини інституту І. Антоніка «Поклик серця». В
ній мова йшла про чле
нів нашого
колективу,
які за покликом власних
сердець, не шкодуючи
свого вільного часу вихо
дять на вулиці вечірнього
міста, щоб охороняти
спокій громадян. Автор
вказував також і на не
доліки в організації ро
боти окремих факультет
ських штабів ДНД. Як
же зреагували на виступ
газети
окремі
штаби
ДНД факультетів.
Недільного вечора 25
листопада Ц. р. на чер
гування, згідно графіка,
повинні були заступити
дружинники
радіотех
нічного факультету
на
чолі з командиром ДНД
т. Савлюком- Про те, як
проходило це чергуван
ня ми І поведемо Сього*
дні мову. А поки що на*
гадаємо читачам,
що
дружинники радіотехніч
ного факультету найчас
тіше порушують графі
ки виходу на
опорні

пункти міліції, або
ж
зовсім не відвідують їх
у визначений час. Так
було і того недільного
вечора.
Опорний пункт міліції
№ 6 с. Пирогово. 18 го
дин, ЗО хвилин вечора.
Через четверть години
сюди на інструктаж по
винна була з'явитися
академгрупа З РК-81 на
чолі з куратором О. А.
Кочуровим,
старостою
Сергієм Ацтойюком та
групкомсоргом Анатолі
єм Токарським.
Стрілки годинника по
казують 19.00. Нікого не
ма. Через півгодини на
решті прийшли
десять
чоловік. А де ж решта?
Де куратор, де староста
групи? Конкретної від
повіді на ці та інші пипитання так і не вдало
ся почути. Правда, сту
денти сказали, що свого
куратора на чергуваннях
вони не бачили вже доб
рих два роки.
Опорний пункт міліції
№ 7, вулиця Польова,
20-

На чергування вийшло
одинадцять чоловік за
мість
тридцяти.
Так
«відзначились» того ве

ПОВЕРТАЮЧИСЬ

ДО НАДРУКОВАНОГО

чора академгрупи 1 РТ81 та 2 РТ-81.
Опорний пункт міліції
№ 2, вул. Литвиненка,
96.
З пов'язками у чітко
визначений час з'явилось
на чергування двадцять
два дружинники. Кура
тора з ними не було.
Ми не випадково по
казали такий хрономет
раж чергування одного
вихідного дня. Він про
ливає світло на те, хто
і як займається цією ро
ботою на радіотехнічно
му факультеті.
Комен
тар тут, як
мовиться,
зайвий. Та все ж варто
сказати, що партійна і
комсомольська організа
ції радіофаку дивляться
на всі ці недоліки, як
то кажуть, крізь пальці.
Та й сам командир ДНД
факультету Василь Порфирович Савлюк своїм
особистим прикладом ча
сто дає привід для зри
ву чергувань. Того ж та
ки недільного вечора
група (студентів ірадіофаку зібралась на вось
мому опорному пункті
міліції, щоб вийти
на
чергування. Проте дру
жинників відправили до
дому, так як у них не
було червоних пов'язок,
їх повинен був вчасно
принести сам т. Савлюк.
Василь Порфирович з'я

вився ж на
опорному
пункті десь через півго
дини після того, як за
кінчився інструктаж.
Хіба ж після
такої
організації студенти за
хочуть іншим разом йти
на чергування? З цього,
як видно, і починаються
всі біди- І не дивно, що
ДНД
радіотехнічного
факультету гірше всіх
працює серед факульте
тів і підрозділів інсти
туту.
Вихід з цього стано
вища, звичайно, є. Шу
кати причину потрібно,
перш за все, в самодис
ципліні кожного з тих,
хто відповідає за
цю
справу. Ну а про саму
важливість цієї справи
годі й говорити.
Тож
хочеться вірити, що де
канат, партійна і комсо
мольська організації ра
діотехнічного факульте
ту зроблять врешті —
решт належні висновки
і суворо спитають
з
тих, хто не виконує гро
мадських доручень, що
в одному з найближчих
випусків газета розпо
вість своїм читачам про
вжиті заходи щодо по
ліпшення роботи по охо
роні правопорядку.
1. АНТОНІК,
командр ДНД
ін
ституту.

ДО УВАГИВИКЛАДАЧІВ
І СТУДЕНТІВ
Магазин № 14 облкниготоргу (вул. Лені
на, 105), пропонує нові
наукові видання.
Лойцянский
Л. Г.
Лурье А. И. Курс теоретической механики, М.
Наука, 1983.
Карташев А. П., Рождественскйи Б. Л. Математический анализ. М.
Наука, 1984.
Мошиц Г.,
Хори П.
Проектирование
актив
них фильтров. М. Мир,
1984.
Яншин А. А. Теоретические основи конструирования, т є х і іо л о г и и
и
надежностн ЗВМ. Учебное пособие для вузов.
М. Радио и связь, 1983.
Штейнберг Б. И. Врай*
нман Б. М. Справочник
молодого инженера - кон
структора. К- Техніка,
1983.
Иноземцем Г. Г. Проек
тирование металлорежущих инструментов. Учебное пособие ддя вузов.

М.
Машиностроение,
1984.
Редуктори и моторредукторн общемашинностроительного применения. Справочник. М.
Мшнинсістроение,; 198'4.
Материалн в приборостроении и автоматике. Справочник. М. Ма
шиностроение, 1982.
Вамберский М. В. и
др. Передающие устройства СВЧ. Учебное посо
бие для радиотехнических специальностей ву
зов. М. Вьісшая школа,
1984.
Сборник задач по математике для втузов.
Специальнне курси. М.
Наука, 1984.
Зааль Р. Справочник
по рассчету
фильтров.
М. Радио и связь, 1983.
Справочник по наладке
злектрооборудования промншленних
предприятий. М.
Знергоатомиздат, 1983.
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