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В грудні 1974 року
при Вінницькому полі
технічному інституті бу
ло організовано підго
товче відділення з ден
ною формою навчання.
Підготовці відділення
при * вузах країни від
крито за вказівкою пар
тії і уряду. їх мета —д
допомогти
передовим
виробничникам> зрудів*
иикам колгоспів і рад
госпів, демобілізованим
з лав Радянської Армії
і ВМФ підготуватися і
вступити до вищих уч
бових закладів.
З 1981 року на під
готовчому
відділенні
крім денної відкрито і
вечірню ф фму навчан
ня. Зараз її контингент
складає майже половину
всього складу слухачів
— 100 з 230-ти. Пар
тійна організація і рек
торат
інституту приді
ляють постійну
увагу
роботі підготовчого від
ділення, що
зрештою
допомагає якісно уком

плектувати
факультети
інституту здібною, тру
долюбивою молоддю.
Для проведення занять
з слухачами
виділено
учбові аудиторії, органі
зовано кабінети фізики,
математики, суспільство
знавства, російської мо
ви та літератури.
На заняттях постійно
використовуються
тех
нічні засоби навчання, в
і ому числі автоматизо
ваний клас АК-28, сис
тема замкнутого телеба
чення,
кіноапаратура,
кодоскопи, відеомагнітофони клавішні електрон
но - обчислювальні ма
шини.
Слухачі денної форми
навчання протягом всіх
восьми місяців одержу
ють стипендію, забезпе
чуються
гуртожитком.
До їх послуг — прекра
сна їдальня, профілак
торій, спортивний комп
лекс, бібліотека.
Педагогічний
колек
тив відділення — це до

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ:

свідчені викладачі профліюючих кафедр
ін
ституту. Два зних
—
кандидати наук, 7 ма
ють стаж двадцять і бі
льше років педагогічної
роботи.
Для слухачів
підго
товчого відділення на
шого інституту виклада
чами розроблено і опуб

можливість залучати до
навчання передову мо
лодь уже з
трудовим
стажем,
демобілізова
них відмінників бойової
1 політичної підготовки.
Всі вони по закінченню
підготовчого відділення
і при успішній здачі ви
пускних екзаменів зара

10 років підготовчому
ліковано більше
двох
десятків предметних ме
тодичних розробок, в то
му числі і з
питань
проблемних методів нав
чання.
Деканат відділення під
тримує постійні зв’язки
з багатьма промислови
ми підприємствами об
ласті, колгоспами і рад
госпами. Це дає
нам

ховуються
студентами
першого курсу інститу
ту без складання вступ
них екзаменів.
Цього року,
напри
клад, склали на відмін
но випускні екзамени і
зараховані
першокурс
никами різних факульте
тів наші слухачі П. Со
боль, В. Сварник,
Б.
Войтков, Л. Немировсь-

ка, А. Корсун, О. Ігольшкова та О. Кфтун.
Строк занять на ве
чірній форм/і ,підгот<5ТИ
чого відділення — де
сять місяців. Т,ут теж
навчаються кращі виробничкини заводів і про
мислових
підприємств
міста. Вдень ці
люди
трудяться, а у вечірній
час проходять підготов
ку з математики, фізи
ки, російської мови
і
літератури, суспільство
знавства, що забезпечує
їм надалі успішне нав
чання в інституті.
Серед вечірників зна
чна частина людей з ве
ликим трудовим стажем,
членів і кандидатів в
влени КПРС, наставни
ків), орденоносців. Взя-'
чи хоча б для прикла
ду І. І. Прохороіву. Бі
льше чотирнадцяти ро
ків працює ця
жінка
електромеханіком
на
Вінницькій
телефоннотелеграфній станції. Во
на — секретар первин
ної парторганізації, за
очно закінчила Львівсь
кий
електротехні к у м
зв’язку. Навчалась І. І.
Прохорова у нас
на
підготовчому
відділен
ні, успішно склала випу
скні екзамени, тепер з
таким же успіхом нав
чається на
вечірньому
факультеті
інституту.
Або ще один приклад:
ударник
комуністичної
праці Г. К. Русальчук
двадцять роі,ів працює
слюсарем на Вінницько
му
електротехнічному
заводі, нагороджена ме
даллю «За трудову від
знаку». Партгрупорг ді
льниці, член
цехкому
вона теж була слухач
кою нашого підготовчо*

і

го відділення, на відмін
но склала випускні ек
замени і тепер продов
жує навчання в інститу
ті. Таких прикладів мо
жна навести багато.
Підготовче відділення
готує людей для пода
льшого навчання в ін
ституті ,з
одинадцяти
спеціальностей. Це зо
крема технологія маши
нобудування, промисло
ве і цивільне будівниво, радіотехніка, {авто-:
матика і телемеханіка та
інші.
Підготовче відділення
дає слухачам
глибокі
знання з фундаменталь
них дисциплін, розвиває
навики самостійної ро
боти, розширює їх рі
вень наукової та ідейно-пояі'тич|но}ї підготов
ки.
В процесі
дальшого
навчання
в
інституті
(мається на увазі ста
ціонар), багато
слуха
чів підготовчого відді
лення стають згодом ак
тивістами,
обираються
комсомольсь к и м и
та
профспілковими ватаж
ками, назнаються
ста
ростами
академгруп.
Для прикладу
можна
назвати таких
студен
тів, як С. Луковнікова,
Й. Матушевського,
Ф.
Васильківського, В. Мореходова та багатьох ін
ших.
За першу свою деся
тирічку
'ПІДГОТОВ! ч и'м
відділенням ВПІ випу
щено 1644 чоловіки, з
яких вже 697 закінчили
наш інститут.
Є. СТРАШЕВСЬКИИ,
завідуючий \ підго
товчим відділенням,
доцент.

ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

Ламати старі традиції
Десятки
співробітни
ків
СКТБ
«Модуль»
підвищують сво^ю лро^^)есійну
майстерність,
навчаючись на загальнотехнічному і
вечір
ньому факультетах на
шого інституту. Під час
навчання вони викону
ють безпосерденьо у се
бе на виробництві знач
ну кількість розрахун
кових та курсових ро
біт,
пишуть дипломні
проекти.
Здебільшого
.всі ці роботи викону
ються за типовими пра
вилами і відомими ме
тодиками. При їх вико
нанні не врахоуються і

ті праці, механізації
і
автоматизації
виробни
цтва.
Що ж стосується тех
нічного рівня для
ви
рішення цих проблем,
то він сповна відпові
дає рівню курсових
і
дипломних проектів на
ших
студентів-заочниілв.
В нашому конструк
торському бюро реаль
ну проблему можна по
ставити перед студента
ми будь-якої спеціаль
ності і курсу.
Одним з найважливі
ших завдань, що стоять
сьогодні 'перед вишлю"

© МАКСИМАЛЬНО НАБЛИЖУВАТИ
КОВОЇ 1 ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

слід Уіамити, перекона
ти кожного в тому,, що
тільки вирішуючи- р.еаї
льну задачу в процесі
роботи і навчання, студент-заочник зможе ста
ти інженерно-технічним
працівником СКТБ. І ми
не повинні бути байду
жими до того, наскіль
ки готовим до вирішен
ня саме таких завдань
буде той -чи інший ін
женер.
Проводити всю орга
нізаційну і виховну ро
боту в цьому напрямку

з слухачами підготовчого
відділення
Валерієм Балажданом, Анатолієм Га
летою, Тетяною Постолорською та Ві
талієм Фурманом під час занять.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДО НАУПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
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КОЖНОГО З НАС

не вирішуються реальні
проблеми нашого, -зок
рема, виробництва, а
провіряється лише вмін
ня студента - заочника
користуватися діітературою і з її допомогою
вирішувати задачі. Ко
ротко кажучи, сам нав
чальний процес відірва
ний, так би мовити, від
реальної виробничої об
становки нашого конст
рукторського бюро.
Б
той же час, в
СКТБ
«Модуль» через нестачу
людей і часу залишаєть
ся багато невирішених
технічних завдань,
що
сприяло б підвищенню
технічного озброєнння 1
технічного рівня,
під
вищенню продуктивнос-

Цей знімок наш
фотокореспондент
Р. Кутьков зробив в автоматизованому
кабінеті АК-28.
Зліва на право:
викладач кафедри
математики Галина Миколаївна Бабак

школою якраз і є мак
симальне
наближення
навчального процесу до
наукової і
виробничої
діяльності учбових зак
ладів, організацій і під
приємств регіону.
Здавалось би, є вза
ємна
зацікавл е н і с т ь
СКТБ і кафедр інститу
ту як в організації нав
пального процесу, так
і у вирішенні власних
виробничих питань. Та
чи зацікавлені в цьому
самі студенти-заочники.^
Якщо відверто, то
ні.
Чому? А тому, що йти,
так би мовити, вже про
кладеною дорогою зна
чно легше. Ось цю пси
хологію людей нам
і

повинні громадські ор
ганізації і, в першу чер
гу, комсомольське бюро
разом з радою молодих
вчених і спеціалістів. А
результатом такої робо
ти, безумовно, буде під
вищення яюості навча
льного процесу, кваліфі
кації
епівробітни к і в,
технічної
озброєнності
і .технічного рівня ви
робництва,
підвищення
продуктивності
праці,
активізація
пошукової
та
раціоналізаторської
діяльності.
І. МАТЮШЕНКО,
член ради молодих
вчених і спеціалістів
СКТБ «Модуль».

У

ВІДПОВІДІ Костянтина Устино•
вича Черненка учасникам 4-го кон
гресу руху «Лікарі за відвернення ядер
ної війни» ще раз виявлено волю всього
радянського народу за те, щоб ядерної
зброї ніколи не було пущено в хід, щоб
на ділі було забезпечено найперше пра
во людини — право на життя.
Викладачі, студенти і співробітники
нашого інституту, як і весь радянський
народ, гаряче схвалюють і підтримують
внутрішню і зовнішню політику КПРС,
виступають за припинення гонки озбро
єну, відвернення ядерної катастрофи.
Прагнення, до миру радянські
люди
підкріплюють конкретними ділами, вно
сячи частку своєї зарплати у Фонд ми
ру. Цими днями співробітники учбового
відділу інституту перерахували у Фонд
миру по два проценти своєї місячної
зарплати.
ті А ЦЬОМУ тижні відбулись чергові
“
заняття загально-інститутських по
стійнодіючих семінарів: психолого - пе~
дагогічного, з основ програмування і
застосування ЕОМ І технічних засобів
в учбовому проі^есі. З лекціями на се
мінарських заняттях виступили: 3. Я.

Грозний, О. С. Данилюк та Б. П. Зель.
ГШ АБЛИЖ АбТЬСЯ зимова екзамени“
цінна сесія. Успішному складанню
екзаменів передують семінарські занят
тя, лабораторні
роботи, колоквіуми,
олімпіади тощо.
Завтра відбудеться олімпіада з еко
номіки студентів четвертого курсу спе
ціальностей 0506, 0606, 0608, 0701 і а
0705.
О МЕТОЮ підготовки до
зимової
^
екзаменаційної сесії на кафедрі на
рис ної геометрії відкрито консультацій
ний пункт для першокурсників
всіх
форм навчання.
*
Консультації дають студенти старших
курсів.
/лг БО ГОДНІ — чергове заняття в
^
системі політичної та економічної
освіти,
З лекцією «Жовтневий (1984 р.) Пле
нум ЦК КПРС та деякі актуальні пи
тання реалізації Продовольчої програ
ми СРСР» виступить перед слухачами
доктор економічних наук, професор ка
федри політекономії Володимир Олек
сандрович Птущенко.
і

2 стор.
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Максим Довгорук
Лето разбилось
опавшей листвой,
И не осталось бьільїх
впечатлений.
Нету тебя больше
рядом со мной...
Падают листья
под ветром осенним.
Небо расплакалось.
нудньїм дождем,
Тают деревья
в коричневой мути,
Гроздья рябинн
висят за окном —
Крассньїе слезьі
на черном распутье.
— Тьі не грусти, —
тихо шепчет листва.
И укрьівает холодное
тело,
— В сер дце с
любовью приходит
весна.
...Где-то уже
бушевали метели.
Взгрустну, тряхнув
устало головою.
Мне так хотелось
бьіть с тобою!
Пустяк, пустяк,

сквозь двадцять лет
спустя.
Чего уж там бьілое
бьілью мерить?...
Ушли года, а сердце
все же верит.
Пустяк, пустяк,
сквозь двадцять лет
спустя.
Ну что же я прожитой
жизнью маюсь,
Ушедший, снова
в память
возвращаюсь?
Пустяк, пустяк,
сквозь двадцять лет
спустя.
В твою ли память
смею возвратиться?
Бьіть может, да, но
только вновь
проститься...
Пустяк, пустяк,
сквозь двадцять лет
спустя.
...Любовь жива а нету
ей прегради.
И нету больше,
чем любить, наградьі
Сквозь двадцять,
тридцать, сорок...
лет спустя.

Ірина Гуральник
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Станок конструктора
не слфкньїй:
Линейки точньїе,
доска.
Но сколько кульман
сделать может,
Когда конструктор —
голова!
Когда натруженньїе
руки
От нетерпения горят,
И зреют творческие
муки,
И вдохновения заряд.
Неощутимьій,
нереальний
Металл на ватмане
молчит.
Замьісловатьіе детали

Чертеж до времени
хранит.
Но в жизнь серьезную,
большую
Готовит детище завод.
Его «оденут»
и «обуют»
И вот он, —
поисков итог:
Живой, понятньїй,
ощутимьій,
Полезньїй друг
реальних дел,
Пока ничем не
заменимий,
Но разве мисли
єсть предел?

Борис
Земляков

(Тех фронтових,
Что встали
И шли в огонь,
В кипящий смерч
И в пламя.
Останемся,
Останемся,
Как знамя.
И пусть не будет
Средь живих
Сердец наших
И следа.
Наградой им,
Наградой им,
Уж сорок лет
ПОБЕДА!
Пусть
торжествует
На земле
Мир, счаетье!
Пусть не затмит
Вновь бельш евет
Войньї ненаетье!
Ми жили так,
Как и должньї
Жить люди все
На свете,
Даря тепло
Рук и сердец
Прекрасной сей
ПЛАНЕТЕ.

Пам'яті командира ко
лишньої 241-ї Вінниць
кої, орденів Червоної
Зірки і Богдана Хмель
ницького стрілкової ди
візії генерал - майора
Павла
Григоровича
Арабея.
Пройдут года,
Как шли всегда,
И' нас не станет —
Тех бо^вьіх,

Повідомляє
агентство
„Новини
Поділля"

С

ЕРЕД багатотисячного колектив)
викладачів, співробітників і сту
дентів нашого інституту є чимало са
модіяльних митців. Колективи ансам
блів народного і бального танців, хору
викладачів і співробітників, студентсь
кого театру мініатюр та інші добре ві
домі глядачам міста і області.
При редакції газети «За інженерні
кадри» створена і діє літературна сту
дія, яка об’єднує любителів поезії
і
прози.
Сьогодні друкуємо твори кількох чле
нів літстудії Максима Довгорука—сту
дента 4-го курсу енергофаку, Ірини Гуральник —інженера-конструктора СКТБ
«Модуль», Бориса Авраамовича Землякова — учасника Великої Вітчизняної

Людмила Володимирівна Орлова кі
лька років тому закінчила наш інсти
тут. Тепер працює лаборантом кафедри
філософії,
захоплюється
Живописом,
музикою, літературою. Вона — худож
ній керівник і режисер міського клубу
молодих вчених і спеціалістів^
член
КПРС, мати двох дітей.
Ім’я Л. Орлової знайоме читачам на
шої газети по її малюнках і карикату
рах, які вона виконує на замовлення
редакції. Сьогодні подаємо на ваш роз
суд її поетичний дебют.
В поетичних творах Л. Орлової, як і
всіх інших наших літстудійців,
мрії,
надія й відрада і часточка власного
серця.

Абитуриентам ВГИКа
Комиееия в которьій
раз
Доеадно взглядом
провожает,
И вновь надеется
на вас,
Кто ей свою судьбу
вверяет.
Седьмой, десятий,
тридцать первий^.
Зал полцн страсти,
смеха, слез.

КЕТЯГ КАЛИНИ
Грузовик довго петляв слизькою до
рогою, а потім важко сповз в кювет.
Вггька обережно поправив кетяг кали
ни. що висів в кабіні і, важко зітхнузши, сказав:
— Сіли.
Бін сердито хлопнув дверцяіами, ді
став лопату і почав копати під заднім
колесом. По його обличчю неважко було
здогадатися, що він в душі проклинав
і розкислу від дощів дорогу, і зношені
!лисі» скати коліс, і саперну
лопату,
яга здавалась мені іграшкою в його
великих вузлуватих руках.
Та ось вдн знову сів в кабіну, рукавом
бушлата витер спітніле чоло, глянув на
повненькі, наче кров’ю налиті, ягідки
калини і вся злість враз счезла з його
обличчя. Він добродушно усміхнувся і
мовив: — Поїхали!
«Чудний цей хлопець, Вітька», — подумалось тоді. Вся злість і образа у
нього вмить проходили як тільки він
ба^ив пучечок калини. І беріг, пам’я
таю, ту гілочку, як зіницю ока. Всю зиц му возив її з собою в кабіні. Я хотів
■ було дізнатись в чому суть, він наеуЦ пився і буркнув:
— А вас що, завидки беруть?

війни, доцента кафедри теоретичної ме
ханіки та Людмили Орлової — лабо
ранта кафедри філософії. Ці люди різ
ні за характерами і вподобаннями, різ
ні в них смаки. Та об'єднує їх закоха
ність в життя, любов до мистецтва, ак
тивна життєва позиція.
Воістину невичерпна скарбниця
на
родних талантів. І їх буяння, розквіт,
творчий злет — одна з характерних рис
нашого радянського способу
життя.
Сьогодні важко провести грань
між
народним, самодіяльним та
професій
ним мистецтвами — вони взаємозбага
чуються, доповнюють одне одного.
Тож щасливої дороги всім вам, хто
має на меті служити радянському на
роду, справі партії засобами літератури
та мистецтва.

Його таємницю я розгадав нинішньої
осені. Віктор навчається зараз на пер
шому курсі машинобудівного факульте
ту. І трапилось
так,
що
одного
недільного дня ми разом їхали в рідне
село.
Від залізничної станції до Обідного —
сім кілометрів. Чекати автобуса не ста
ли, пішли пішки.
Стояв на дворі листопад. Смарагдовий
килим трав давно посдрів, втратив свій
кс-лір. Сонце гаоячою вуглиною
на
мить випало з неба і згасло в проваллі
важких кошлатих хмар. Йшли мовчки.
Холодний вітер зривав останнє листя з
берізок, що табунцями
збігались до
шляху, і жбурляв нам під ноги.
На обрії забіліли шиферні етріхи хаг
і Віктор прибавив кроку. Бачу, хлопець
хвилюється і думаю: «Хай іде попереду
один». Коли ж підійшли до села —
Віктор не втримався, побіг, а назустріч
йому дівчина -== струнка й гнучка, кк
та берізонька. Обняла хлопця, пригор
нулась до його широких грудей.
Дивлюсь, а в руці у неї такий же, як
і Вітька колись з собою возив, кетяг ка
лини.
С. ФЕДОТОВ,
журналіст.

Но кто из вас здесь
самий смельїй
Взметнуть сердца
людей до звезд?
Спокойно вийти к ним
на сцену,
И вместе з ними
разделить
Восторг души своей
нетленной,
Их страсть и жажду
утолить.
В большом искусстве
непременно
Есть Человек
и Красота.
Красу творящий
ежедневно
Не умирает никогда.
* * *
Взгляните, какое чудо!
Вокруг все бельїм
— бело.
Грузньїе ветви
повсюду,
От снега им тджело.
Лишь ветер качнет их
легонько,
Они, наклонившись
в ответ,
Сбросят как-то
неловко
Хлопья в пушистий
снег.
Вот мой жасмин
у окощка —
Бедняжка согнулея
весь.
Ветви — усища

К ОПІКИ,

А издали глянешь —
дед.
Земля вдруг
старушкою стала,
Что тянет ладони
к теплу,
Под белое одеяло
Укрилась в моем
саду.
Женщина — зто чудо,
Главное в мире земном!
Сотканное природой
Волшебньїм
веретеном.
Великолепие, сила!
Безудержная
доброда!
Нежность
, неповторимая,
Надежда» любовь
и мечта.
В заботах
трудолюбивая
Приходит из века
в век,
Она — воплощение
вечности,
Которой жив человек.
Лицо, искаженное
болью,
Рождающей новую
жизнь,
Уродливо зримо
и все же
Прекрасней чудес
всех земних.

ТО ЦЬОМУ самодія" льному
колективі,
створеному недавно при
Будинку
культури
с.
Вила-Ярузькі
МогилівНодільського
району,
для глядача
незвично
все — і гра акторів, і
декорація, і, звичайно,
сама
назва — «Театр
тіней». Ініціаторами
й
організаторами його бу
ло молоде
подружжя
Альошкіних — Олексія
/Михайловича,
вчителя
місцевої середньої шко
ли, та його
дружини
Людмили Вікторівни.
Прем'єра вистави «По
двиг», присвяченої' 40річчю перемоги радян
ського народу у Вели
кій Вітчизняній
війні,
пройшла на сцені Бу
динку культури з вели
ким успіхом. Цікаво, що
в цьому незвичайному
театрі актори
грають
без слів, мовчки, зміст
передають засобами пан
томіми з відображенням
з допомогою світла ті
ней на екрамі. Вистав
ну супроводжує музич
на, дикторські ремарки.
Новостворений
ама
торський колектив уже
порадував глядачів ви
ставами «Серце Данко»,
«Пам'ять загиблих
ре
волюціонерів»,
Жанна
д'Арк» та іншими. До
речі, поставлені вони на
доброму
професійному
рівні, адже
ініціатори
створення театру Альошкіни мають вищу осві
ту, закінчили інститут
культури.
X

Нові книги
що надійшли до
біб
ліотеки інституту в дру
гій половині листопада.
Барабащук В. И.
и
др. Планирование
зк-.
сперимента в
технике.
Киев: Техника, 1984.
Бондаренко
В.
М.,
Судницьін А. И.
Рассчет стальньїх конструкций, железобетонньїх и
'камфнньїх конструкцийі,
Учебное поеобие для вузов. М. Внісшая школа,
1984.
Динамика управлення
роботами (под
редакцией Е. И. Юревича (М.
Наука, 1984.
Целинейньїе,
)3адачи
динамики и
прочности
машин (под редакцией
В. Л. Вейца,) Л. Изд.
во ЛГУ, 1983.

Основньїе теории автоматического регулирования. Учебник для вузов
(под
редакцией
В. И. Крутова) М. Машиностроение, 1984.
Петров Б. А. Манипуляторьі. Л. Машиностроение, 1984.
Планировіание произ^г
водства в условиях АСУ.
Справочник.
Техни
ка, 1984.
Салтьїков А. И., Макаренко Г. И. Программирование
на
язьіке
фортран для
БЗСМ-6.
М. Наука, 1984.
Смородинская М. Д.,
Маркова Ю. П. О куль
ту ре чтения: что нужно
знать кажкому. М. Кни
га, 1984.
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