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НАШ КАНДИДАТІ 
У ДЕПУТАТИ

В обстановці високо
го трудового і політич
ного піднесення прохо
дить нинішня передви
борна кампанія.

29 грудня 1984 року 
відбулись загальні пе
редвиборні збори колек
тиву викладачів, співро
бітників, і студентів ін
ституту.

У своєму виступі сек
ретар виконкому Ле
нінської районної Ради 
народних * депутатів 
м. Вінниці В. Сокур роз
повіла про трудові здо
бутки колективів про
мислових підприємств 
району в четвертому ро
ці XI п'ятирічки, про 
розгортання соціалістич
ного змагання на честь 
40-річчя Великої Пере
моги та гідної зустрічі 
наступного партійного 
з'їзду.

Потім виступив заві
дуючий кафедрою ав
томатики і інформацій
ної техніки, доктор 
технічних наук, профе
сор В. Т. Маліков. Від 
імені всього колективу 
інституту він запропону
вав висунути кандида
том у депутати обласної 
Ради народних депутатів 
дев'ятнадцятого скли
кання по Ленінському 
виборчому округу №13 
Кузьміна Івана Васильо
вича — ректора інститу
ту, доктора технічних 
наук, професора.

— Іван Васильович 
Кузьмін працює ректо
ром інституту з 1976 ро
ку, — сказав т. Маліков. 
— За цей період він за
рекомендував себе еру- 
дованим вченим, досвід
ченим лектором і мето
дистом. Багато сил і 
енергії тов. Кузьмін від
дає розвитку нашого 
вузу. Під його керівниц
твом розроблений і ус
пішно впроваджується в 
життя генеральний план 
будівництва інституту.

Професор Кузьмін — 
відомий вчений. В його 
науковій школі підго
товлено 32 доктори і 
ПО кандидатів наук. 
Він має понад 300 нау
кових праць і винахо
дів. За великі наукові 
досягнення Івану Васи
льовичу Кузьміну при
своєно звання «Заслу
жений діяч науки 
УРСР», Він — лауреат 
Державної п р е м і ї  
;УРСР, лауреат Всесо
юзного огляду техніч

ної творчості молоді.
Пропозицію висунути 

кандидатом у депутати 
обласної Ради народних 
депутатів схвально під
тримали й інші виступа
ючі, зокрема, завкафед
рою технології будіве
льного виробництва,, 
професор М. Ф. Друко
ваний, декан машино
будівного факультету 
Б. Ф. Ліщинський, сту
дентка енергетичного 
факультету Світлана Ле
гуй та інші.

Від імені комуністів 
інституту виступив за
ступник секретаря парт- 
кому О. И. Лесько.

— Іван Васильович 
Кузьмін, — сказав тов. 
Лесько, — пройшов ве
ликий життєвий шлях. 
В ранній юності працю
вав трактористом. В ро
ки Великої Вітчизняної 
війни добровольцем сту
пив до лав Радянської 
Армії, захистив канди
датську І докторську ди
сертації. Працюючи на 
посаді ректора інститу
ту, тов .Кузьмін, як ко
муніст і керівник багато 
сил і знань віддає да
льшому розвитку ву
зу. Під його керівниц
твом інститут вийшов 
на передові рубежі по 
Мінвузу УРСР і СРСР. 
Кузьмін Іван Васильо
вич неодноразово оби
рався членом парткому 
і міськкому партії, де
путатом обласної Ради 
народних депутатів.

Як член міськкому 
партії, тов. Кузьмін ба
гато приділяє уваги 
впровадженню в народ
не господарство науко- 
во-техічного прогресу. 
Будучи депутатом об
ласної Ради, він очолює 
комісію облвиконкому 
по роботі з молоддю. З 
його ініціативи створе
на Мала Академія На
ук* дальшого розвитку 
набула науково - тех
нічка творчість виклада
чів і студентів.

Учасники зборів по
становили висунути кан
дидатом у депутати Він
ницької обласної Ради 
народних депутатів де
в'ятнадцятого скликання 
по Ленінському вибор
чому округу № 13 Ку- 
зі^міна Івана Васильо
вича.
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У ВІД П ОВІД Ь-ВІД М ІН НЕ НАВЧАННЯ
Комуністична партія і 

уряд роблять все для тогб, 
щоб радянський народ ус
пішно виконав і перевико
нав плани XI п'ятирічки, 
щоб з року в рік зростав 
наш добробут, поліпшува
лись умови праці і відпо
чинку.

З великим задоволенням 
зустріли всі радянські лю
ди рішення квітневого і 
жовневого Пленумів ЦК 
КПРС, постанову ЦК КПРС

«Про 40-річчя Перемоги ра
дянського н а р о д у  у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941 
— 1945 рр.», спрямовані на 
вирішення таких важливих 
завдань, як навчання і ви
ховання молоді в дусі ра
дянського патріотизму і 
пролетарського інтернаціо
налізму, підготовку моло
дих до життя і праці, не
ухильне підвищення нашо
го добробуту..

Вирішували поставлені

партією і урядом завдан
ня ми повинні краще. Зок
рема, в інституті, ще не 
створено атмосфери нетер
пимості по відношенню до 
студентів, дш порушують 
трудову і громадську дис
ципліну, правопорядок. Ще 
слабо ведеться індивідуа
льна робота з студентами, 
які пропускають заняття 
без поважних причин, пога
но навчаються.

Разом з тим, в інституті 
є багато академгруп, де не
ма академічної заборгова
ності, не допущено жодно
го правопорушення. Сотні 
вихованців нашого вузу 
навчаються на відмінно. 
Поширення і широке впро
вадження їхнього досвіду 
сприятиме тому, що студен
тський колектив буде кра
ще навчатися, не допуска
ти правопорушень.

ЗВЕРНЕННЯ
Ми, студенти групи 5 ПЦБ-81 Інженерно-будівель» 

ного факультету, у відповідь на постійну турботу 
партії і уряду про радянську молодь звертаємося 
до всіх студентів інституту із закликом успішно 
скласти зимову екзаменаційну сесію, бути зразко
вими у навчанні і поведінці, не порушувати норм і 
правил соціалістичного співжиття.

Закликаємо всіх наслідувати наш приклад, брати 
активну участь у соціалістичному змаганні за прис

воєння інституту імені Володимира Ілліча Леніна.
Хай успішне навчання і зразковий громадський 

порядок стануть нормою поведінки кожного сту
дента інституту.

За дорученням групи звернення підписали: ста
роста Ю. Науменко, комсорг Ю. Звягінцев, про
форг В. Мельник, наставник групи, доцент І. Сере- 
дюк.

Ректорат, партком, ко
мітет комсомолу та про
фком студентів схвали
ли інціативу групи 5 
ПЦБ-81 інженерно-бу
дівельного факультету і 
зобов'язали деканати, 
підготовче відділення, 
кафедри, партійні, ком

сомольські і профспілко
ві організації всіх факу
льтетів обговорити цей 
почин в усіх академгру- 
гіах і розгорнути дійове 
соціалістичне змагання 
за високу успішність і 
якість знань, за присво

єння Інституту '!(МЄН1' 
В. І. Леніна.

Зобов'язано також
студентський профком, 
комітет комсомолу ін
ституту, багатотиражку 
та стінні газети широко 
висвітлювати хід соціа
лістичного змагання ака

демгруп і результати 
зим ов ої екз ам£н а ціїйн ої 
сесії, посилити пропаган
ду досвіду передових 
студентських колективів 
за підвищення успішно
сті і якості знань, дотри
мання норм і правил со
ці а лістиічного зцагання.

З шостого січня роз
починається зимова ека- 
менаційна сесія. В ці дні 
на факультетах інститу
ту працюють консульта
ційні пункти, на кафед
рах проводяться лабо
раторні роботи, коллок- 
віуми тощо.

На знімку: під час ла
бораторних занять з хі
мії.

Фото Р. Кутькова.

і
СЕСІЯ,СЕСІЯ

Пора звітувань
■ Гарна нинішня зима. То хурделить 
•  метелицею, то потріскує морозами, то 
І  сріблястим інеєм вкриває дерева й ку- 
I  щі. В таку чудову пору хіба всидиш 
І  удома? Збігаюча вдаль лижня, пухнас- 
|  т1 перемети, дзвінка крига ковзанок 
ц кличуть до себе любителів природи і 
В- спортсменів. Та студентам інституту в 
В ЦІ Дні не до розваг і відпочинку. Через 
І  кілька Днів розпочнеться екзаменаційна 
І  сесія.
І  В ці передекзаменаційні дні юнаки і 
|  дівчата все частіше збираються в чита- 
|  льних залах бібліотеки, консультпунк- 
|  тах, в аудиторіях і лабораторіях, або 
|  ж просто в коридорах і вестибюлях ін- 
м ституту, щоб. ще раз згадати пройде- 
В ний матеріал, одержати необхідну кон-
■ сультацію, підтримати один одному на- 
І стрій перед іспитами.
І  Багато хвилювань в ці дні у першо- 
I  курсників. Здається, так швидко промай- 
|  нув перший семестр. І ось настала пора 
|  складати перші екзаміени. Інститут,
І
Е.

звичайно, не школа. І хоча більшість 
з них вже звикли до нових вимог і умов, 
навчилися працювати самостійно, пер
ша сесія — вже ж таки перша!

Сесія. Вона підведе підсумки всієї 
роботи протягом першого навчального 
семестра, з усією виразністю розкриє 
позитивні і негативні сторони в орга
нізації учбового процесу.

Нинішня сесія особлива. Вона прохо
дить в той знаменний час, коли весь 
радянський народ висуває своїх пред
ставників в органи місцевої влади, го
тується до 40-річчя Великої Перемоги 
та чергового XXVII з'їзду КПРС, який 
прийме нову Програму партії.

Гідну зустріч цим знаменним датам 
готує і колектив нашого інституту. Най
кращим дарунком студентів буде їх ус
пішне навчання. Тож побажаємо всім 
юнакам і дівчатам відмінних оцінок. 
Хай нинішня сесія стане для кожного 
студента новою вершиною творчості.

На черговому засіданні парткому, яке 
відбулось наприкінці грудня 1984 року, 
було заслухано звіт комуніста В. Степу- 
ріна про роботу деканату з студентами- 
іноземцями.

В прийнятій постанові відзначається, 
що деканат по роботі з студентами-іно
земцями спрямовує свою дільність на 
поліпшення професійної підготовки і ви
ховання інженерних кадрів для зарубіж
них країн, що розвиваються. За підсум
ками літньої екзаменаційної сесії 1983— 
84 навчального року абсолютна успіш
ність серед, студентіві-іноземців стано
вить 93 проц.,яКіСіЬ навчання — 27 про
центів. Деяка робота цроводилась по 
координації учбово-методичної діяльно
сті кафедр інституту. За чотири роки 
XI п’ятирічки кафедрами інституту вида
но 22 методичних посбіники для іно
земців. З ініціативи деканату розпочато 
роботу з профілюючими кафедрами з 
питань забезпечення Оази^для практики 
і дипломного проектування, поліпши
лась також спільна робота з кафедрами 
суспільних наук. Для студентів-інозем- 
ців створюються належні умови для 
навчання і відпочинку, Певна робота 
проводиться з активом іноземців, що 
навчаються в інституті. Двічі на місяць 
проводяться наради з лідерами земляцтв 
і національних груп в підготовці і про
веденні національних свят, звітно-вибор
них зборів та інших заходів.

Навчаючись в інституті, іноземці ма
ють можливість знайомитися з нашою 
дійсністю, вивчати культуру і побут 
радянського народу, наш соціалістичний 
спосіб життя, залучатися до суспільно-

В парткомі інституту
корисної праці в студентських будівель
них загонах та під час проведення ко
муністичних суботників і недільників 
При необхідності всі студенти-іноземці 
можуть пройти курс оздоровлення в ІН' 
ститутському санаторії-профілакторії.

Разом з тим в діяльності деканату по 
роботі з студентами-іноземцями є чима
ло недоліків у справі підготовки спеці
алістів для країн, що розвиваються. 
Низькою залишається ще успішність і 
якість знань, окремі студенти з числа 
іноземців пропускають заняття.

Комуніст Степурін слабо вникає в пи
тання методичного забезпечення навча
льного процесу, не проявляє належної 
принциповості до кафедр суспільних 
наук за підготовку методичних матеріа
лів з суспільно-політичної практики, 
організації дипломного проектування та 
проходження іноземцями практики на 
спеціальних кафедрах. Іноземці незадо
вільно вивчають російську мову. Відсут
ній також контроль за роботою настав
ників земляцтв і національних груп 
тощо.

В прийнятій постанові партком інсти
туту суворо вказав декану факультету 
по роботі з студентами-іноземцями ко
муністу Степуріну на ці та інші недолі
ки в організації навчально-виховного 
процесу і зажадав їх негайного усунен
ня.
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Огляд стінної преси
Стінні газети випус

каються на багатьох 
промислових підприєм
ствах міста і області, у 
колгоспах і радгоспах, 
в організаціях, учбових 
закладах. Члени редко
легії — а їх тисячі — 
це наші агітатори і 
пропагандисти, я к і 
впливають на життя 
своїх колективів засо
бами слова. Стінні га
зети, як показує прак
тика, прочитує біль
шість робітників під
приємств, співробітни- 

^ ків установ, студентів 
к і викладачів учбових 
к закладів, тобто тисячі 
§ людей. Стінна преса, та

ким чином, мобілізує 
свої колективи на роз
в'язання загальнонарод
них завдань комуністки^ 
ного будівництва, від
гукується на все, що 
хвилює громадськість, 
висловлює думки і за-І

гашзацш, вони йдуть в 
ногу з життям.

Як же обстоїть спра
ва з виходом стінних га
зет у нашому інституті? 
Треба визнати, що пар
тійні організації ще не 
забезпечили регулярного 
випуску стіннівок на 
жодній з кафедр, на 
жодному з факультетів, 
підрозділів. Досі біль
шість стінних газет все 
ще вважаються атрибу
тами святкових днів — 
у коридорах вивішують
ся наспіх зроблені но
мери до 8 Березня, 
1 Травня, річниці Жовт
ня, до Нового року. На 
цьому, власне, і закін
чуються турботи про 
стінні газети.

Факт безсумнівний: в 
арсеналі форм і методів 
ідеологічної роботи, в 
усій нашій усній і дру
кованій пропаганді чі
льне місце займає сло-

хто і як ставиться до 
своїх службових обо
в'язків, яку пошану за
служив у колективі. Про 
все це і повідали, де з 
усмішкою, а де й з при
сипкою перцем, від 
якого червоніють щоки, 
всьому чесному колек
тивові «Модуля», як 
треба жити і в Новому 
році, від чого належить 
відмовитися.

Думається, що на ба
зі сформованих редко
легій стінних газет 
СКТБ «Модуль» варто 
провести інститутський 
семінар - нараду редак
торів стінгазет, активіс
тів низової преси з ме
тою пожвавлення цієї 
роботи у нашому вузі. 
Користь від цього буде 
безсумнівна.

Більш тісніших зв'яз
ків з кафедрами і факу
льтетами потребує і 
сама багатотиражка «За

Йти в ногу з часом
пити людей. Часто ма
теріали, які публікують
ся в стінній пресі, при
крашають сторінки ве
ликоформатних газет, 
потрапляють’ у журнали.

Тож агітувати за ви
хід стінних газет, їх 
потребу в нашому жит
ті, не доводиться. Вони, 
як повітря, потрібні кож
ній кафедрі, кожному 
факультетові, кожному 
підрозділові інституту. 
Щотижневий вихід ба
гатотиражки «За інже
нерні кадри» доповнює 
висвітлення злободен
них питань, узагальнює, 
висуває нові проблеми і 
завдання, які належить 
розв'язувати вузові у 
навчальній і виховній 
роботі з погляду накрес
лень партії і вищої 
школи. Співдружність 
стінної преси з друко
ваною багатотиражною 
газетою може і повин
на давати великий ор
ганізуючий ефект, ро
бити значний вплив на 
дальше поліпшення як 
викладацької діяльнос
ті, так і успішності сту
дентів. Недооцінювати 
роль стіннівок — значить 
багато втрачати у кра
щому формуванні сві
тогляду наших вихован
ців, не домагатися у пов
ній мірі розв'язання тих 
завдань, які стоять пе- 
ререц* вищою школою.

Цехові партійні орга
нізації у своїй практич
ній роботі повинні на
давати велике значення 
низовій пресі, як зброї 
безпосереднього впливу 
на людей і важливому 
засобові виявлення ак
тивності трудящих, по
стійно трзимати в центрі 
\ваги діяльність стінних 
газет, спрямовувати їх 
роботу. Піравильне пар-'' 
тійне керівництво забез
печує плідні наслідки га
зетного слова, підви
щує його роль в здійс
ненні історичних рішень 
партії, комуністичного 
виховання трудящих. 
В такому разі газети 
стають бойовими поміч
никами партійних ор

во, винесене у колонки 
стінної газети, яка має 
власну назву, свою 
редколегію, свою ауди
торію читачів, свій ак
тив, який дописує до га
зети, дбає про її худож
нє оформлення, домага
ється дієвості своїх ви
ступів. Одне слово, стін
на газета — це добрий 
друг і щирий порадник. 
Він, цей друг, коли по
трібно, підтримує, якщо 
хтось схибить, підпра
вить. Виходячи, образ
но кажучи, для своїх 
домашніх, стіннівка й 
живе життям свого кон
кретного колективу — 
групи, кафедри, факу
льтету.

Напередодні Нового 
року профком викла
дачів і співробітників 
інституту в особі своїх 
представників мав змо
гу оглянути і помірку
вати над тим, які ж 
стіннівки увінчали рік, 
що минав, про що вони 
повідали студентам, ви
кладачам. Оглянули ко
ридори, завітали на 
кафедри, факультети, 
відчинили двері декана
тів. І зупинилися лише 
біля новорічного випус
ку стіннівки, що її під
готувала редколегія фа
культету автоматики і 
обчислювальної техніки.

На інших же факуль
тетах вивішені де кра
щі, а де менш симпа
тичні Діди Морози, які 
тільки й спромоглися, 
на те, щоб сказати: «З 
Новим роком!». Вражен
ня таке, наче й справді 
ті Діди сиділи цілий рік 
десь у темному лісі і 
зовсім нічого ;не відають 
як і чим живе інститут.

Зате на СКТБ «Мо
дуль» на гарних і з лю
бов'ю оформлених сто
рінках стінних газет 
примостилися допитли
ві Снігурочки, повсіда- 
лися умудрені життє
вим досвідом Діди Мо
рози — представники 
всіх без винятку вироб
ничих підрозділів «Мо
дуля». Протягом року 
вони добре пригляда
лися, іцо і як робиться 
у стінах технологічно- 
конструкторського бю
ро, сумлінно вивчили,

інженерні кадри». У 
нинішній відвертій роз
мові скажемо, що дале
ко не всі наші шановні 
викладачі проявляють 
належний інтерес до га
зети, не прагнуть винес
ти на її сторінки злобо- и

жить розв язувати в 
процесі навчання і ви- ^ 
ховання студентів. Трап- ^
ляється, що висловлю- N 
ється в якійсь мірі і ^ 
зневага до друковано* 
го слова.

Досі триває передпла
та на нашу багатотираж
ку. Збір копійок, як би 
так висловитись делі
катніше, викликає в ок
ремих, навіть високопо
ставлених людей, якесь 
невдоволення.

— Ви що, прийшли 
вимагати, щоб я платив 
за газети? — обурився 
завідуючий кафедрою 
інженерної педагогіки 
Валентин Васильович 
Чижик. — Ідіть геть!

З подібним «педаго
гічним» тактом поста
вився до представника 
передплати і шановний

ретичних основ радіо
техніки.

Коментарі тут, як ка
жуть, зайві. Як бачимо, 
і багатотиражній, 
стінним газетам нале
жить працювати з пов
ного віддачею сил, щоб 
робити посильний вплив 
навіть на виховання ви
хователів, дбати про 
добрий мікроклімат у 
колективах, всіляко 
сприяти навчальному 
процесові, домагатися 
високих кінцевих резу
льтатів в усій нашій ро
боті. Йти в ногу з ча- ^ 
сом — значить бути на к 
передньому краю, всемір- 8 
но розвивати критику 8 
знизу, пропагувати і § 
поширювати все нове і 
краще, що 
наш безупинний 
вперед в 
знаннями, підготовці 
сококваліфікованих 
ціалістів.

Редколегія
«За інженерні 
ри».

8 * с ' '  ’ |  
§ §

-------- Ми—інтернаціоналісти---------
У вересні минулого року викладачі і студенти нашого інституту дізналися 

про те, що в Кабулі — столиці Афганістану — підчас вибуху в аеропорту 31 
серпня в числі потерпілих був один з кращих афганських студентів Сардар 
Рахман Огли, який навчається у ВПІ. Всім хотілося, щоб Сардар переміг по
ранення і повернувся на навчання до Вінниці.

І от після тривалого лікування, виписавшись з кабульського госпіталю, Рах
ман Огли прибув на свій факультет. Нижче подаємо інтерв'ю з ним.

НАС НЕ ЗАЛЯКАТИ
— Сардар, скажіть, будь ласка, чому 

для диверсії контрреволюціонери виб
рали 31 серпня?

— Країни соціалістичного табору 
допомагають моїй Батьківщині — Афга
ністану розв'язувати проблему підго
товки раціональних ;кадр;ів>, Оскільки; 
учбовий рік починається 1 вересня, сту
денти напередодні відлітають на нав
чання в СРСР, Чехословаччину, Угор
щину, Польщу, НДР. Ось чому конт- 
революціонери для здійснення диверсії 
обрали саме 9 годину ранку останнього 
дня серпня.

— Де ви були під час вибуху?
—г- Я стояв у черзі при вході в аерОг 

порт. Раптом всі звернули увагу на за
лишений кимось чорний портфель, р 
якого став просочуватися дим. Хтось 
сказав, що там може бути бомба. При
сутні зрозумілій що вибух може стати
ся у лічені хвилини. Але вже було піз
но — вибухнуло раптово. На щастя, з 
страшенним грохотом мене відкинуло 
вибуховою хвилею великої сили на зна
чну відстань, що й врятувало мені жит
тя. Я одразу відчув гострий біль від ос
колків бомби, що влучили в мене. Одяг 
на мені горів. У тяжкому стані мене й 
доставили в госпіталь.

Як визначили лікарі, процент опіків 
тіла був великим — 43 проценти. Об
горіли коси, шкіра обличчя і правої по
ловини тіла. У госпіталі я був двадцять 
два дні. Самому не вірилося, що почи
наю видужувати. Велику турботу про 
поліпшення мого стану здоров'я проя
вляли не лише афганські лікарі, але й 
представники нашого уряду, Народно- 
Демократичної Партії Афганістану. Во
ни щоденно цікавилися здоров'ям усіх 
поранених, робили все можливе для 
нашого швидкого одуження. Коли при
був до Вінниці, тут мене ще два тижні 
лікували у пироговській лікарні. Вели
ке спасибі за це.

—Скільки людей потерпіло під час ви-

По той бік 
американського 

спорту
Нещодавно у видавництві «Фізкульту

ра і спорт» вийшла масовим тиражем 
книга Л. Бородіної «Пасинок дядечки 
Сема». Написаний в публіцистичному 
жанрі, твір відображає різні аспекти 
американського спорту, який, як відо
мо, в Америці давно вже став части
ною бізнесу, він перестав базуватися на 
традиціях свого ритуалу — чесності і 
миролюбства. Всі досягнення американ
ських спортсменів підпорядковані інте
ресам великого бізнесу, мафії.

На сторінках цього видання читач 
дізнається і про розвиток спорту серед 
студентів університетів та коледжів. 
Зокрема, багато студентів-аматорів різ
них видів спорту, які захищають честь 
того чи іншого учбового закладу, зов
сім не відвідують занять, залишаються 
на студентській лаві лише завдяки сво
їм спортивним результатам та рекор
дам. Для них існує скорочений курс 
навчання, так звані курси «Міккі Ма- 
уса», де «навчаються» всі студенти, які 
виступають на спортивних майданчиках.

Мрія багатьох спортсменів США — 
потрапити до складу професійної націо
нальної збірної команди. Та щастя таке 
випадає не кожному, і справа тут не в 
спортивних досягненнях.

Цікава подається розповідь про спор
тсменів негрів Джеймса Адамса та По
ля Рейнада, які в свій час захищали 
колір американського прапора на між- 
народ змаганнях. Та коли тяжкі вип
робування та хвороби здолали цих ко
лишніх улюбленців публіки, вони опи
нилися за «фасадом вільного світу» ні
кому не потрібні і всіма забуті.

Спорт у Сполучених Штатах став не 
тільки невід'ємною частиною американ
ської політики, але й найбільш прибут
ковою монополією мафії та ганстерсь- 
ких груп. Саме тому в спорті США на
були розвитку такі види, як «наркома
нія», «злочинність», «корупція».

К. БАЛАКАНОВ, 
студент 3 курсу машинобудівного 
факультету.

буху?
— Тридцять чоловік загинуло, 47 

одержало тяжкі поранення, 163 — се
редні.

— Чому афганські контрреволюціоне
ри використовують такий метод боро
тьби проти революційного народу?

— Як ви знаєте, боротися відкрито 
вони вже не можуть, незважаючи на 
«доларовий дощ», який ллється на них 
з США та інших капіталістичних кра
їн. Народ повністю на стороні народної 
влади. У безсильній злобі контреволю- 
ціонери вдаються і до таких методів 
боротьби. Це боротьба проти мирного 
населення, боротьба проти свого наро
ду-

Вибух в аеропорту Кабула викликав 
обурення всього нашого народу, гнів 
з боку всіх прогресивних сил. Афгансь
ка контрреволюція показує своє безсил
ля, використовуючи подібні методи бо
ротьби. Народ Афганістану твердо йде 
по шляху свого нового розвитку. І ми, 
молоді, будемо навчатися, щоб побуду
вати нове соціалістичне суспільство. І 
ніякі випадки імперіалізму нас не за
лякають.

— Як ви почуваєте себе тепер? Як 
справи з навчанням?

— Почуваю себе добре. Ставляться 
всі до мене з великою теплотою. Він
ниця для мене, як-друга батьківщина. З 
навчанням також все в порядку, незва
жаючи на те, що приступив до нього 
тільки у жовтні. Вважаю, що патріо
тичний обов'язок афганських студентів, 
наше головне завдання — добре вчи
тися, систематично відвідувати занят
тя. Кожний студент своїм навчанням 
повинен довести, що він глибоко розуміє 
величезне значення інтернаціональної 
допомоги Радянського Союзу. Нам, мо
лодим, будувати нове життя, зміцню
вати дружбу наших країн, боротися за 
мир в усьому світі.

Інтерв'ю взяла А. КЛИМКІНА,
викладач кафедри російської мови.

Сірієць Міро Усама навчається на

четвертому курсі інженерно-будівель

ного факультету. В його заліковій кни

жці лише четвірки й п'ятирічки. А ще 

юнак бере активну участь в громадсь
кому житті інституту.

Фото О. Володимирова.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА
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НАЗУСТРІЧ В И Б О Р А М ^ ^ к и ^

Н А З И В А Є М О  ДОСТОЙНИХ Сесія, сесія

-  3 кожним днем жва-
® вішає робота по підго- 
я  товді до виборів. Перед- 
Я виборна кампанія про-* 
к ходить в обстановці ви- 
N сокого політичного під- 
8 несення, що панує нині 
8 у колективах виклад а-,, 
ячів, співробітників і сту- 
® дентів нашого інституту.

родних депутатів вису- о 
нуто Ярослава Іларіоно-® 
вича К>лика, завідуючо-й

уЯ

Особливо приємно за- 
8 йти . на виборчу дільни- 
^ цю, що розмістилася у 
8 четвертому студентсько- 
8 му гуртожитку. У кім-* 
я наті вивішено стінну га-

Перші п'ятірки в залі
кових книжках з’явились у 
студентів групи 5 ТМ-84 
машинобудівного факульте
ту.

Складаючи екзамен з ос
нов взаємозаміни, члени 
академгрупн Головатюк,
Герасимюк, Харченко, Дя- тичне змагання за гідну зу 
чук та інші показали гли- стріч 40-рїччя Великої Пе- 

присвятив двадцять один8 бокі знання предмету, впев- ремоги і наступного XXVII 
рік, багато сил і енергії® нено відповідали на запи- 
віддає розвитку і ство-^ тання екзаменаторів.

На відмінно склали та
кож перший екзамен ком
сорг групи Паламарчук і 
староста Вогнивенко.

Порадували глибокими 
знаннями і студенти групи

го кафедрою фізичного Я 
Пе-Я
ВІН- 8  

І®

виховання, доцента, н е-а  
дагогічній роботі п5** ®

ренню спортивної бази[ 
вузу. За спортивно-ма- Я 
сову, роботу колектив ін-8 
ституту шість разів на-8 
городжувався перехідним® 
Червоним прапором Укр-® 
ради ДСТ «Буревісник».

мен з проектування цехів, 
вони вже в перший день за
писали на свій рахунок де
в’ять п'ятірок і дві четвір
ки.

В студентських колекти
вах інституту все ширшого 
розмаху набуває соціаліс-

з’їзду КПРС. Відмінне нав
чання студентів, — то най
кращий дарунок дим зна
менним датам.

І. ЯЦИНА,

Я зету «Голос виборця»
Я виготовлено стенд 
Я до 40-річчя В е л и- 
8 кої Перемоги, регулярно 
8 ня інсЬоомаиійній дошці 
я «Сьогодні на агітпункті»
| сповіщається про новини.
; Виборці тут можуть діз- 
!натиея, яку територію 
і населення охоплює їх ді- 
| льниця, — на видному 
І місці вивішено план. До 
доступ .відвідувачів —і 

! телефон, телевізор.
! Про все це п о тур бу- 

8 валася партійна органі
ці зація інженерно-будіве- 
8 льного факультету, за- 
® відуюча агітпунктом На- 
Я талія Олександрівна Соб- 
Я ченко, завідуючий агіт- 
Я колективом Олександр 
Я Миколайович Кузьмін, 
Я кращі агітатори А. Буда, 
я О. Король, Г. Богуто та 
Я інші. Тут ще до почат- 
Я ку нового року склали 
Я списки виборців, як слід 
Я подбали про наочну агі- 
8 тацію.
8 Інститут в ці дні живе

І турботами про забезпе
чення найкращих умов 
для виборців, які від- 

« даватимуть свої голоси 
8 за кандидатів у депу- 
^  тати обласної, міської,* 
8 районної Рад народних 
^  депутатів.
§ Стали відомі нові іме- 

наших кандидатів, 
міської Ради народ- 

! них депутатів кандида- 
! том у депутати названо 
і третьокурсницю радіо- 
і технічного факультету 
І Ірину Генадіївну Чеви- 
! челову, члена комітету 
і' комсомолу інституту і 
| факультету, члена політ- 
! клубу «Аргумент», ак- 
! тивну учасницю сту- 
! дентського театру міні- 
I атюр.

Л Кандидатом у депута- 
^  ти до міської Ради на-

Ярослав Іларіонович, ® ^ ТМ-80. Складаючи екза
постійно ділиться своїм» 
багатим педагогічним 8
досвідом, допомагає мо-8

заступник декана ма
шинобудівного факуль
тету.

-про  наші—
СТ І ННІ В К И

Комісія профкому викладачі© і співвробітників 
Інституту розглянула номери стінних газет, які |

І були представлені на огляд-конкурс з, нагоди зуст-1 
(річі Нового року. Найкраще попрацювала редколегія 8 
] стіннівки СКТБ «Модуль», яку очолює В. Слободянюк.

За змістом і художнім оформленням газета вийшла [ 
{на перше місце, вона нагороджена Почесною грамо- 
[ тою, активісти низової преси одержали чотири піль

гових туристських путівки. =
Почесною грамотою і двома пільговими туристсь- І 

кими путівками нагороджена газета факультету ав-1  
Ітоматики і обчислювальної техніки. Почесні грамоти р 
[одержали редколегії інженерно-будівельного факуль- 

ету і патентного відділу.
По другій групі Почесну грамоту і пільгову турист- 

I ську путівку вручено редколегії стіннівки конетрук- 
| тОрського відділу СКТБ «Модуль». Почесними гра- 
] мотами відзначено також дільницю № 1 і відділ нау: |
І ково-технічної інформації СКТБ «Модуль».

Не взяли участі в огляд і -конкуре і машинобудівний 
і радіотехнічний факультети. Не дбають про вихід]

І стінгазет на кафедрах: іноземної мови, теоретичних ■ 
і основ електротехніки, Інженерної педагогіки, економі- ^
1 ки промисловості і організації виробництва, теоре- ї 

тичної механіки, фізики, математики, електростанцій,» 
електросистем, опяру матеріалів, технології і автома-і 
тизації машинобудування, радіотехнічних пристроїв,! 
політекономії, філософії, наукового комунізму, рвсій- |

І ісцкої мови та ряд інших.
Конкурс показав, що в інституті зовсім мало при- | 

Іділяється уваги стінній пресі. Багатотиражка «За |
1 інженерні кадри» 4-го січня ц. р. вказувала на ряд | 
[істотних недоліків у ПІДГОТОВЦІ і випуску стінної 
] преси. Своє слово мають сказати секретарі цехових 
партійних організацій. Завершальний рік п’ятирічки, 
що є роком активної підготовки до гідної зустрічі 
XXVII з’їзду КПРС, повинен стати роком активізації! 
роботи всіх редколегій стінгазет інституту, сприяння 

І дальшому поліпшенню політико-масової і виховної |
1 діяльності у стінах нашого вузу.

лодим викладачам ово- ® 
лод.вати навиками педа-Я 
гогічної майстерності, Я
він брав участь у роботі» 
восьми Всесоюзних і ре-8 
спубліканських з 'їз д а х ^  
сімпозіумах і конферен-8 
діях, підготував чотири» 
майстри спорту СРСР,® 
21 кандидата в майстрих 
спорту і 57 спорте''^"10 ® 
; першорозрядників.

Кандидатом 
тати до 
йонної
них депутаті] 
ниці названо Володими- § 
ра Степановича Оеадчу-Я 
ка, професора, прорек-; 8 
тора по науковій робо*Я 
ті. Володимир Степан о- ̂  
зич вміло поєднує педа-8 
гогічну діяльність з на-® 
уково-дослідною, свій до-® 
свід передає молодим Я 
викладачам, бере актив-Я 
ну участь " *
му житті

Відм
студентка 
го факультету 
Володимирівна А 
висунута кандидатом у ^

Наталія®
Горюк^

районноїя 

тів. Вона’обиралась ком-й

депутати до 
Ради народних депута-ВІ
соргом групи, членом N 
комсомольського бюро Я 
курсу, має подяки за ро-Я 
боту в студентських сі-^ 
льськогосподарських за- 8 
гонах, користується ав- я 
торитетом серед студен-Я 
тів. |

Інститутський колектив® 
називає найдостойніших® 
кандидатів у депутати,]® 
за яких голосуватиме у§ 
день виборів. 1

О. ЛЕСЬКО, 8 
заступник секретаря 8 
парткому. І■д

Допомагає
кафедра

Сотні юнаків і дівчат із п'ятдеся
ти двох зарубіжних країн здобува
ють вищу технічну освіту в стінах 
нашого вузу. І хоча більшість з них 
попередньо вивчають російську мо
ву на підготовчих факультетах в різ
них вузах, нашої країни, набутих 
знань, звичайно, недостатньо., щоб 
досконало оволодіти знаннями, до
сягти загальнотехнічного рівня суча
сного інженера. Допомагає їм в цьо
му кафедра російської мови, облад
нана сучасними лінгафонними та мо
дернізованими пересувними кабінета
ми, звуковими лабораторіями тощо.

Колектив кафедри докладає бага
то зусиль для вдосконалена навча
льного процесу. Сумлінно ставиться 
до .своїх обов'язків і молодий вик
ладач Любов Олександрівна Скнар, 
яку ви бачите на знімку.

Фото Р. Кутькова.

*

ПАМ’ЯТНІ
ЗУСТРІЧІ
Люблять студенти нашого 

гуртожитку свою Ленінську 
кімнату. Приємно сюди 
прийти у вільні від навчан
ня години, почитати свіжі 
газети й журнали, послуха
ти цікаві розповіді ветера
нів війни і праці, які бува
ють тут частими гостями, 
або зустрітися з ведучими 
вченими нашого інституту, 
Добру пам’ять лишають по 
собі спогади Г. М. Шуль- 
мана, В. М. Говорова, Б. А. 
Землякова, які переносять 
у ті далекі роки, коли ра
дянський народ боровся з 
ненависним фашизмом, ку
вав перемогу на фронтах 
Великої Вітчизняної війни, 

І ще цікавими бувають 
дні, які проводять кафедри 
енергетики, теоретичних ос
нов електротехніки, еконо
міки промислових підпри
ємств міст і сільського гос
подарства. На цих зустрі
чах студенти поповнюють 
свої знання з різних галу
зей науки.

Нині члени ради Ленінсь
кої кімнати оформляють 
альбоми «Цікаві зустрічі» і 
«Ветерани війни і праці на
шого факультету».

С. ЛЕГУН, 
голова ради Ленінської 
кімнати гуртожитку 

№ 3.

Допомога прийшла вчасно
То була звичайна туристська поїздка учнів чет

вертого класу середньої школи № 33 їм. Вінниці по 
місцях партизанської слави. Разом з дітьми їхали і 
вчителі. Автобус належав нашому інститутові, за 
кермом якого був Анатолій Миколайович Мадей. Не 
доїжджаючи до Калинівки, наш водій помітив^ що 
назустріч автобусові рухається автомашина, в 'якій 
сталася ^пожежа, Довго не роздумуючи, Анатолій 
Миколайович з вогнегасником кинувся рятувати по
терпілих.

Допомога прийшла вчасно. Всі були щиро вдячні 
А. Мадею за проявлений вчинок на трасі.

В, Андрущенко,
начальник планового відділу інституту.
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Г О Р И З О Н Т И  Н А У К И
Нині вузівська наука 

розв'язує своє головне 
завдання: стоїть на шля
ху посилення розробки 
питань з проблем маши
нобудування, автомати
зованих систем управлін
ня, радіоелектроніки, 
обчислювальної техніки, 
приладобудування, авто
матики, будівіниц т в а, 
енергетики і Продоволь
чої програми. В Інститу
ті розроблена і діє кон
кретна програма, яка 
передбачає динамічне 
піднесення основних по
казників наукової діяль
ності вузу, ефективне 
використання виробни-у 
чого і наукового потен
ціалів, підготовку висо
кокваліфікованих спе

ціалістів, які б добре 
володіли знаннями фун
даментальних наук, бу
ли наділені широким на
уковим, технічним і со
ціальним кругозором.

Факт незаперечний: 
інтенсивний розвиток на
уки у вузі визначаєть
ся, насамперед, наявні
стю сформованих на,у-' 
нових шкіл, в яких набу
вають розвитку фунда
ментальні ■ дослідження/ 
що гарантують темпи 
розвитку науково - тех
нічного прогресу. В чис
лі перших слід назвати 
школу по створенню ав
томатизованих систем 
управління, яку очолює 
ректор нашого інституту 
І. В. Кузьмін, Інститут є

регіональним центром 
розвитку науково-тех
нічного прогресу у на
шій області, він висту
пає в якості головного 
по міжвузівській цільо
вій комплексній програмі 
«АСУ-Регіон». Автоматик 
зована система управлін
ня передбачає розробку 
єдиних наукових і мето
дологічних основ аналі
зу і синтезу автоматизо
ваних систем організаці
йного і технологічного 
управління*, д також 
розробку і впроваджен
ня засобів математично
го, інформаційного і тех
нічного забезпечення зав
дань управління народ
но-господарськими об'

єктами. Варто нагадати, 
що у виконанні завдань 
цієї програми бере участь 
15 інститутів Мінвузів 
республіки, інститут- АН 
УРСР, понад ЗО підпри
ємств і організацій регіо
ну.

Ефективно працюють 
також наукові школи, що 
•х очолюють професори 
О. П. Стахов («Системи 
з числення з ірраціональ
ними основами»), Ю. А. 
Карпов («Джерела жив
лення радіопаратури»), 
В. Т. Маліков («Інфор
маційно - вимірювальні 
системи»).

( Продовження 
стор.),

на 2-й
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ГОРИЗОНТИ НАУКИ
(Закінчення, Поч. на 

1-й стор.

Відкриття цих шкіл 
посприяло докорінному 
вдосконаленню стилю і 
методів наукової роботи, 
наведенню порядку в 
плануванні, організації 
і координації дослід
жень, ліквідації парале
лізму, формалізму, дріб- 
нотем'я. Відкриваючи 
можливості повного вра
хування інтересів галузі 
в своїх наукових пла
нах, підвищення ролі 
інституту у формуванні 
державних проблем на
уки і техніки, зміцнен
ня творчих зв'язків з 
безпосередніми вико
навцями державних зав
дань сприяли тому, що 
в нинішній п'ятирічці
міцніють і розвиваються 
зв'язки між інститутом 
та багатьма промисло
вими підприємства на-
нашого міста. « Ві н -
ВО «Жовтень», «ВПІ-
ВО «Термінал», «ВПІ-

Вінницявантажавтотранс», 
«ВПІ-ЦКБІТ», «ВПІ-
Віннйцяенерго». Ці об'
єднання охоплюють всі 
сторони діяльності під
приємств і інституту:
проведення наукових 
досліджень По актуаль
них завданнях підприє
мства, соціологічні дос
лідження, підготовка 
кадрів для підприємст
ва, спільні наукові ро
боти.

Нині розв'яауютьр^ 
наприклад, питання під
вищення ефективності 
використання енергоре
сурсів, надійності робо
ти енергосистем і еко
номії електроенергії,;' 
вдосконалення техноло
гічних процесів в енер
гетичному виробництві. 
За цією програмою до
строково введено в ек
сплуатацію гідроагрен 
гати Дністровської і Ла- 
дижинської ДРЕС.

Дальшому зміцненню 
зв'язків науки з вироб
ництвом сприяє органі
зація у вузі галузевих 
науково - дослідних ла
бораторій, Наукові ро
боти, наприклад, які про
водять НДЛ «Гідроагре
гат», спрямовані на ви
рішення завдань сільсь

кого господарства. Тут - 
розроблені переливний, 
попереджувально - пе
реливний і зворотно - по
переджувальний клапа
ни, що використову
ються в гідросистемах 
зернозбиральних ком
байнів «Нива», «Колос», 
«Сибіряк». Економічний 
ефект від впровадження 
їх у серійне виробницт
во на заводі «Гаджик- 
гідроагрегат» с к л а в  
2172,7 тисячі карбован
ців.

Уже більше року пра
цює науково - дослідна 
лабораторія «Медична 
кібернетика» під керів
ництвом доктора техні
чних наук, професора 
І. В. Кузьміна, яка роз
робила багатофункційний 
комплекс автоматизова
ного контролю за ста
ном людини «Пацієнт- ' 
А».

Дальшому зміцненню 
науки з виробництвом у 
справі інтенсифікації на
укового пошуку, підви
щення кваліфікації кад
рів сприяють філіали 
кафедр автоматизова
них систем у п р а в -  
ління і автомат и к и 
та обчислювальної тех
ніки «Конструювання і 
виробництво радіоапара
тури», «Обчислювальна 
техніка», РТУ на підпри
ємствах нашої області.

Необхідно сказати про 
те, що інтеграція вузів
ської науки з промисло
вим виробництвом спри
яє залученню до науко
вої роботи широкого ко
ла студентів, прищеплює 
їм професійні навики 
для майбутньої трудової 
діяльності, виховує ко
муністичну мораль, роз
виває практичні навики.

1395 студентів беруть 
участь у виконанні госп- 
договірної науково - до
слідної тематики, окре
мі з них одержують ав
торські свідоцтва. Твор
ча активність майбутніх 
інженерів набуває свого 
розвитку і в процесі їх 
участі в наукових кон
ференціях, конкурсах на
уково - технічних олім
піадах, студентських кон
структорських бюро, які 
функціонують на інже
нерно - будівельному і 
радіотехнічному факуль
тетах.

Все більше наших ви

пускників виконує реа
льні дипломні проекти. 
Скажімо, лише у 1983 
році їх захистив 601 
студент, 392, роботи 
державною екзаменацій
ною комісією рекомендо
вано до впровадження у 
виробництво. У 1983-84 
н. р. 16 студентських 
робіт удостоєні нагсфод 
за підсумками республі
канського конкурсу по 
природничих, технічних 
і гуманітарних науках, 
а в республіканському 
турі по електроенергети
ці студент Віталій Лу- 
жанєький здобув трете 
місце.

Ці здобутки радують 
кожного з нас. Та нале
жить зробити ще знач
но більше. Насамперед, 
потрібно поглибити про
грамно - цільовий метод 
планування науково-до
слідних робіт, передба
чити участь інституту у 
розробці державних на
уково-технічних програм 
на наступну п'ятирічку, 
розвивати і зміцнювати 
творчі зв'язки вузу з ус- 
таноівами Академії на
ук УРСР, використову
вати їх досвід в органі
зації наукових дослід
жень і впровадженні ре
зультатів у виробництво, 
сприяти дальшому роз
витку експерименталь
ної бази вузу, більш

ефективно використову
вати наявні потужності, 
вдосконалювати систему 
впровадження заверше-1 
них розробок шляхом 
створення надійної про
міжної ланки між вузів
ськими розробками і ти* 
ми, що впроваджуються 
у виробництво'. Велике) 
значення має забезпе
чення дальшої єднортф 
науково-дослідної робо
ти і навчально-виховно
го процесу, посилення 
впливу дослідницької ро
боти на вдосконалення 
підготовки спеціалістів і 
підвищення кваліфікації 
професорсько - виклада
цького ^складу, широке 
залучення .асщ$)антів 
студентів, до дослідни
цької діяльності.

В. ОСАДЧУК, 
проректор по наукон 
вій роботі.

М. ПАШЕНКО, 
старший інженер на
уково - дослідного 
сектору*

Комітет комсомолу, 
профком і спо р т и в- 
ний клуб визначили 
кращих активістів фіз
культури і спорту в ін
ституті за підсумками 
їх діяльності в 1984 ро
ці. Називаємо їх імена. 
\ ІСергій Бабенко* — 
старший інженер обчис
лювального центру, пе
редовик виробництва.

Віктор Гудок — сту
дент радіотехнічного фа
культету, кандидат в 
майстри спорту з спор
тивного орієнтування, 
громадський тренер.

Віктор Гудок — сту
дент машфаку, голова 
шахово - шашко в о г о 
клубу інституту, призер 
першості облпрофради.

Олег Дужко — сту
дент радіотехнічного фа
культету, кандидат в 
майстри спорту з спор
тивного орієнтування, 
громадський тренер.

Команда інституту — 
чемпіоон і срібний при
зер обласного чемпіона
ту.

Ігор Духницький —
студент енергетичного} 
факультету, громадський 
тренер туристського клу
бу «Одісей», активний

СПОРТ

. пропагандист туризму, 
учасник обласних і рес
публіканських змагань з 
туризму, альпінізму га 
багатоборству ГПО.
Під його керівництвом 
підготовлено 3 першо
розрядники та двадцять 
спортсменів масових роз
рядів-. Команда ВПІ з 
цього виду змагань — 
призер першості респуб
ліки, базова команда 
збірної області.

Микола Іванович Іва̂
нов — доцент кафедри 
ЇАМ, громадський тре
нер секції бадмінтону.

Олександр Володими
рович Колесник — до
цент кафедри автомати
зованих систем управ
ління, громадський тре

нер секції парусного 
спорту. Підготував коман- 

ВПІ — призера пер
ших республіканських 
і~ор.

Євген Мельник — мо
лодший науковий спів
робітник кафедри АСУ, 
голова інститутського ту
ристського клубу «Одь 
сей», громадський тре
нер. Підготував команду 
скелелазів - чемпіона 
області, 17 першорозряд
ників, понад 20 спорт
сменів масових розря
дів.

Сергій Павлов — сту
дент факультету авто
матики і обчислювальної 
техніки, фізорг факульте
ту. Веде велику роботу 
серед студентства по 
пропаганді і розвитку 
фізкультури і спорту.

Віктор Стронський — 
аспірант, громадський 
тренер з шахів, суддя 
першої категорії,. канди
дат в. майстри спорту. 
Під його керівництвом 
команда інституту стала 
переможцем змагань обл- 
ради ДСТ «Буревісник» 
і зайняла шосте місце на . 
республіканських змаган-

Го-мінкими стали коридори нашого інституту. Це 
ознака того, що для студентів настала відповідаль
на пора-сесія. Кожен прагне успішно скласти екза
мени, порадувати викладачів, своїх- однокурсників 
гарними знаннями, забезпечити своїй групі, курсові, 
краще місце у соціалістичному змаганні.

В об'єктив нашого фотокореспондента О. Володи- 
мирова потрапила група заочників з загальнотехніч- 
ного факультету, які теж приїхали звітувати про 
свої знання.

ЯКЩО м и —НАРОДНІ ДОЗОРЦІ
Як і належить, біль

шість, народних дозор
ців в нашому інституті 
вирішує важливі питан
ня, виходячи із завдань, 
чітко сформованих у За
коні про народний кон
троль. Групи на факуль
тетах, у службах і від- 
яють деканатам, керівни
кам підрозділів, втілюва
ти в життя накреслення 
партії і уряду у справі 
дальшого поліпшення 
всієї нашої роботи. Під 
ділах у певній мірі спри- 
постійною увагою дозор
ців перебувають питан
ня, що стосуються суво
рого дотримання дисцип
ліни, економного вико
ристання матеріальних і 
грошових засобів, даль
шого поліпшення підго
товки висококваліфіко
ваних спеціалістів.

Прикладом цілеспря
мованої і ефективної ді
яльності служать органи 
народного контролю ін
женерно - будівельного 
факультету, СКТБ «Мо
дуль», факультету авто
матики і обчислювальної 
техніки, де керівниками 
є товариші Макаренко, 
Лихенко, Бушмич. Тут 
глибоко вникають в пи
тання, які входять в 
компетенцію громадсь-4 
ких контролерів: пильно 
придивляються, як про
ходить учбовий процес, у 
якому стані матеріальні 
цінності, вчасно поперед
жують факти безгоспо 
дарності, дбають про те, 
щоб довше служйло ла
бораторне і аудиторне 
обладнання, дотриму
вався режим економіки 
і бережливості.

Та яким би великим 
не було значення народ

ного контролю у боро
тьбі з негативними яви
щами в нашому житті, 
головна його функція, 
як вказував В. І. Ле
нін, є попереджувальна, 
виховна, що завдання 
полягає « не тільки і на
віть не стільки «ловити», 
«викривати»... — скіль
ки вміти підправити».

Зрозуміло, що великі 
права і авторитет на
родних контролерів Не
ві ддгльні від високої ви
могливості до них. На 
Всесоюзній нараді наро
дних контролерів так і 
підкреслювалося: «По
трібно, щоб кожний на
родний контролер був 
прикладом високої полі
тичної і професійної ку
льтури, зразком чесності, 
принциповості, непідкуп
ності. Народний контро

лер ДІЄ не ТІЛ ЬК И .від іме
ні народу, але й в інте
ресах народу, кожного 
трудівника».

Тож факт незапереч
ний: успіх в роботі ко
жного громадського до
зорця забезпечується до
сконалим знанням спра
ви, збагаченим досвідом. 
Якщо цих якостей нема, 
то тут не допоможе ні 
службове становище, ні 
звання, ні вчений сту  ̂
пінь.
, А про це, між іншим, 

дехто забуває. Такі фа
кти мали місце, напри
клад, в роботі народного 
контролю енергетичного 
і машинобудівного фа
культетів. Тут контроле
ри ще не стали справді 
надійними помічниками" 
деканатів, партійних ор
ганізацій у боротьбі за 
високу успішність сту

дентів, у розв’язанні ба
гатьох завдань, які сто
ять перед факультетами. 
Причина цьому — чиста 
заміна народних контро
лерів, керівників їх груп. 
За півтора року тут три
чі міняли церівниі^ів, 
груп народного контро
лю.

На цих факультетах, 
як відомо, було погане 
відвідування занять н а - . 
родними контролерами.. 
Наприклад, народні 
контролери. товариші 
Король, Гопак, Леськов, 
Кожем'яко з чотирьох 
занять, що їх проводила 
головна група, не були 
на жодному з них. Ли
ше раз з'явилися на нав
чання товариші Місюра, 
Головатюк, Собко, Пав
ленко.

І. ФЕДІН, 
заступник голови 
бюро ГОЛОВНОЇ Групи

ВАШ
ІНДЕКС

Щ’рдня в різні кінці 
нашої неосяжної Бать
ківщини відправляють
ся мільйони поштових 
переказів, листів, теуіеІ- 
грам, посилок, бандеро
лей. Навіть важко уя
вити наше сучасне жит
тя без служби зв’язку.
І де б не жили ваші дру
зі, знайомі і рідні, ви 
завжди маєте можли
вість зв’язатися з ними 
за допомогою телефону, 
телеграфу, відправити 
їм листа чи листівку. А 
для того, щоб ваші пош
тові замовлення швид
ше дійшли до адресата, 
не забувайте ставити на 
них шестизначний циф
ровий індекс. Він є не 
лише складовою части
ною адреси, а й ключем 
до автоМатизован о її о 
сортування пошти, Па
м’ятайте, що вашу ко
респонденцію сортують 
не люди, а машини. Без 
шестизначного пошто 
вето індекса машина не 
може сортувати листи й 
листівки, їх доводиться 
потім перебирати вруч
ну, Оскільки ж людей, 
що працюють у відділен
нях зв’язку з /кожним, 
роком стає все менше й 
менше (на знімку їм 
приходять машини), то 
ваші поштові замовлен
ня без шестизначного 
ііндекса відправляються 
в останню чергу. Тож 
пам'ятайте про це зав
жди і нагадуйте про це 
всім іншим.

Редактор
С. Джеджула.

«За инженерньїе кадрьі» — орган парткома, рвктората, профиомов, комитета ЛКСМУ Вмнницкого политехнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4. БЮ 300Г Зам 414.



Сесія, сесія

ЗАДАВНЕНА ХВОРОБА
Екзамени — то найвідпо

відальніша пора для сту-: 
дента, велика і напружена 
робота як розумових, так і 
фізичних зусиль. І успішне 
виконання цієї важливої» 
роботи залежатиме від вмі
лої організації всього екза
менаційного процесу, своє
часної допомоги студентам 
організації дієвого соц
іалістичного змагання, йо
го гласності. Саме так про
водять цю важливу кампа
нію на факультеті автома
тики і обчислювальної тех
ніки. Тут розробили чітчий 
графік роботи консультпунк- 
тів, створили групи так зва
ної «швидкої допомоги» 
тим, хто не в повній мірі 
засвоїв той чи інший мате
ріал, організували справж
нє суперництво між академ- 
групами, надають широкої 
гласності ходу екзаменів. 
Підсумки кожного іспиту 
широко висвітлюють «блис
кавки», стіннівки, «Екран 
сесії».

Тон на екзаменах, як і в 
кожній добрій справі, зада
ють комсомольські активіс
ти. Члени комітету комсо
молу факультету за підсум
ками двох екзаменів вже 
записали на свій рахунок 
сорок чотири п’ятирічки та 
двадцять вісім четвірок;. 
Найвищою якістю знань 
відзначаються на факульте
ті комсомольські активісти 
відділень обчислювальної 
техніки і автоматизованих 
систем управління. Серед 
студентських колективів 
факультету,-- як сповіщає 
«блискавка», най к р а щ е  
складають екзамени академ- 
групи 2АТ-82, 1 ЕОМ-81.

Соціалістичне змагання 
— велика рушійна сила. 
Оперативне ж висвітлення 
ходу екзаменів дає можли
вість правильно зорієнтуй 
ватись на нееирішених пи
таннях, вжити конкретних 
заходів для усунення недо
ліків, надати конкретну, до
помогу тому чи іншому 
колективу групи, вивчити і

перейняти досвід передови
ків. Недооцінювати цього, 
значить свідомо йти до кін
цевої мети, як кажуть, нав
помацки, губити бали успі
шності і якості знань. Цю 
мудру істину, на жаль, як
раз і забувають на радіо
технічному факультеті, і

7 грудня минулого року 
в інститутській багатоти
ражці під рубрикою «Як го
туєтеся до сесі?» була ви
друкувана критична стат
тя начальника учбового від
ділу інституту М. Синель- 
ника «Перша атестація». 
Автор відзначав вкрай ни
зьку абсолютну успішність 
студентів радіотехнічного і 
машинобудівного факульте
тів.

«Навчання студентів по
винно перебувати під пос
тійним контролем факуль
тетських партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій. В ході підгото
вки до зимової екзаменаці
йної сесії, наголошував ав
тор, необхідно виявити всі 
наявні резерви для підви
щення загальної успішності 
і якості знань».

Як же зреагували на кри
тичне зауваження газети 
керівники р адіотех нічного 
факультету? Якщо вірверто, 
то ніяк. Зимова сесія в 
розпалі, а студентам радіо- 
факу до цього часу навіть 
не виставлені повністю оці
нки за другу атестацію. 
«Екран сесії» до цього ча
су ще не оформлений і да
ремно сьогодні шукати пе
редовиків чи відстаючих се
ред студентів факультету. 
Мовчать про це «блискав
ки» і стіннівки, не світить 
і «Комсомольський прожек
тор». І не дивно буде коли, 
по закінченню екзаменів, 
ми знову константу витиме
мо, що найнижча успішність 
і якість знань у студентів 
радіотехнічного факультету.

С. ФЕДОТОВ, 
наш кор.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Це вже стало звичкою у керів
ників радіотехнічного факультету не звертати уваги 
на критичні зауваження газети. В минулому році 
багатотиражка більше десяти разів виступала з кри
тичними зауваженнями і пропозиціями щодо поліп
шення навчального і виховного процесів на радіо
технічному факультеті, та деканат, партійне, проф
спілкове і комсомольське бюро РТФ чомусь зали

шаються грухими до всього сказаного.
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СЕСІЯ, сесія

А ЩО В З А Л І К О В І Й ?
Зимова екзаменаційна 

сесія досягла, як кажуть, 
апогея. Окремі колекти
ви академгруп вже скла
ли по два, три екзаме
ни. Найкраще підготуй 
валися до цієї справи 
комсомольці факультету 
автоматики і обчислюва
льної техніки. Тут орга
нізовано чітку роботу 
штабу сесії, консульт- 
пункту, підсумки еійза< 
мені в регулярно висвіт
люються в стінній пресі. 
Цього аж ніяк не ска
жеш про комсомольську

організацію РТФ. Чергу
вання комсомольського 
активу по штабу сесії 
не налагоджено, інфор
мації про хід іспитів -- 
ніякої. Навчально-вихов
на комісія факультету 
по суті не працює (голо
ва Нікольський).

Подібні недоліки спо
стерігаються і на маши
нобудівному факультеті. 
До початку другого ек
замену і тут і там були 
відсутні екрани успішно
сті комсомольського ак
тиву факультетів. А хто

ж повинен служити 
прикладом для інших як 
не комсомольський акти
віст? Відсутність кон
тролю відбивається не 
лише на загальних успі
хах всього колективу, а 
й власних їх здобутках. 
І не дивно, що окремі 
комсорги вже в перший 
екзамен одержали неза
довільні оцінки. Це, зо
крема, Ковальчук (гр. З 
ЕПП-83), Кобернюк (гр.
1 ЕОМ-84), Кісткіна (гр.
2 АТ-84)<. І

У комсорга групи 2

ЕС-83 Норовило-----трі
йка з марксистсько-ле
нінської філософії.

Коментарі тут, як ка
жуть, зайві. Завдання 
комсомольського активу 
інституту — активізува
ти всю організаторську 
і ідейно-виховну роботу 
на успішне складання 
екзам'ен^', зро»бити в*са 
належне для підвищен
ня загальної успішності 

В. ЧЕРНІКОВА, 
заступник секретаря 
комітету комсомолу 
інституту.
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Цей знімок наш фотокорес
пондент Р. Кутько© зробив на 
кафедрі електричних систем. 
Екзамен з енергопостачання 
складають члени академгрупи 1 
ЕОН-80.

Для студентки Л. Уровюької 
настала пора звіту про здобуті 
знання протягом семестру. 
Настрій у дівчини чудовий, а 
це значить, що можна споді
ватись на п’ятірку в заліковій 
книжці.

-Виноситься на обговорення-

Проект Положення про студентські академгрупи вищої школи СРСР
Радшшжа вища шко

ла, яка набуває все бі
льшого впливу на прис
корення науково-техніч
ного прогресу, інтенсифі- 

> кацію народного госпо
дарства, дальше підви
щення культури народу 
і духовного багатства 
соціалістичного суспіль-, 
ства, покликана здійсню
вати якісну професійну 
і глибоку марксистсько- 
ленінську підготовку спе
ціалістів, здатних вноси
ти ефективний вклад в 
економічний, соціальний, 
духовний прогрес і зміц
нення обороноздатно
сті країни. Для успішно
го виконання завдань, 
які стоять перед вуза
ми в умовах вдос
коналення р о з в и н у 
того соціалізму, да
льшого розвитку радян
ської демократії і соці
алістичного самоуправ
ління, підвищення полі
тичної і трудової актив
ності студентської мо
лоді необхідно всемірно 
активізувати учбово-ви
ховну і громадську ді
яльність студентських 
академічних груп.

1. Академічна група 
вищого учбового закла
ду СРСР — первинний 
структурний підрозділ

студентського колективу, 
обєднаного загальною 
метою досконало оволо
дівати обраною профе
сією, глиооко засвоїти 
основи марксистсько-ле
нінського вчення, набути 
широку наукову і прак
тичну підготовку, нави
ки організаторської і 
пропагандистської робо
ти, переконано проводи
ти політику КПРС.

2. Студентські акаде
мічні групи формуються 
за рішенням деканату 
вищого учбового закла
ду з числа студентів, 
прийнятих на навчання 
по одній спеціальності, 
і затверджуються нака
зом ректора. У комплек
туванні складу студент
ських академічних груп 
беруть участь громадсь
кі організації факульте
ту. Склади студентсь
ких академічних груп 
можуть МІНЯТИСЯ ,381 
пропозицією деканату з 
наступним затверджен
ням їх ректором.

3. У студентській ака
демічній групі діє на ос
нові прийнятих статутів 
і положень партійна, 
комсомольська, профспі
лкова організації і доб
ровільні товариства, які 
об’єднують студентів.

Громадські організації 
беруть активну участь у 
здійсненні професійної 
підготовки, ідейно-полі
тичного, трудового, мо
рального, правого, есте
тичного, фізичного вихо
вання і культурно-побу
тового обслуговування 
студентів групи.

4. Покликання і обо
в’язки колективів сту
дентських груп:

— забезпечувати в 
процесі навчання і вихо
вання студентів гармо
нійне поєднання інтере
сів держави суспільст
ва, колективу і особи, 
виховувати радянський 
патріотизм і соціалістич
ний інтернаціоналізм, 
проводити постійну ро
боту по згуртуванню 
студентського колективу 
і громадського активу 
груп, підвищення їх діє
здатності, почуття гордо
сті і відповідальності за 
право стати дипломова
ним спеціалістом;

— сумлінно ставитися 
до своєї основної праці 
— навчання, оволодіння 
обраною спеціальністю, 
основами марксис т с ь- 
ко-ленінської теорії, нау
ковим світоглядом;

— набувати навиків 
демократичних начал в

організації діяльності 
академічних груп, ство
рювати сприятливі умо
ви для прискорення ада-5 
стадії і згуртування сту
дентів, здоровий мораль
но-психологічний клімат, 
атмосферу' справжньої 
творчості, товариської 
взаємодопомоги і колек
тивізму;

— надавати допомогу 
деканату, кафедрам, ви
кладачам в організації 
учбово-виховного проце
су і його вдосконалення, 
домагатися високої успі
шності студентів з сус
пільних наук, загально
теоретичних, спеціальних 
і ведучих дисциплін, до
помагати відстаючим з 
боку студентів груп і ви
кладачів;

— сприяти ефективно
му використанню студен
тами бібліотек, читаль
них залів, учбових кабі
нетів і лабораторій, тех
нічних засобів навчання, 
оволодінню навичками 
наукової організації пра
ці, самостійних занять, 
вивчення першоджерел і 
навчальної літератури з 
метою поліпшення яко
сті учбового процесу і 
підвищення успішності;

— стимулювати твор
чу ініціативу студентів

на розв’язання учбових
завдань, участь в науко
во-дослідній роботі, сво
єчасне і успішне вико-- 
нання ними індивідуаль
них планів-графіків під
готовки рефератів, лаоо- 
раторних курсових і дип
ломних рооїт, завдань 
по вирооничій практи
ці;

— забезпечувати сис
тематичну участь студен
тів груп в загально-ко
рисній, продуктивній пра
ці, в тому числі у- сту
дентських загонах, роз
вивати зв'язки з трудо
вими колективами оазо- 
вих і підшефних підпри
ємств і організацій;

— виховувати в чле
нів колективу груп по
вагу до законів і пра
вил. соціалістичною 
співжиття, бережливо 
ставитися до держав
ної і громадської влас
ності, утверджувати в 
побуті комуністичну мо
раль, створювати обста
новку нетерпимості до 
порушників учбової ди
сципліни І громадського 
порядку, і норм і прин
ципів соціалістичн о г о 
співжиття;

— сприяти розширен
ню соціальних контактів
студентів, їх класовому

вихованню, розвивати їх
діяльність по застосу
ванню набутих знань під 
час громадсько-політич
ної практики, шефській, 
профорієнтаційній, про
пагандистській і право
охоронній роботі;

— організовувати со
ціалістичне змагання, з а 
безпечувати виконання 
соціалістичних зобов’я
зань;

— впроваджувати ак
тивні форми оволодіння 
духовною культурою че
рез розвиток самодіяль
ної творчості, організо
вувати дозвілля і відпо
чинок студентів, сприя
ти використанню вільно
го часу для всесторо- 
нього розвитку особи;

— сприяти впровад
женню прогрееи В Н И X 
форм занять студентів 
фізичною культурою, 
стортом і туризмом з 
врахуванням їх профе
сійного спрям'уваїння й 
навчанні;

— розвивати самооб
слуговування студентів 
як невід’ємну частину 
трудового, морального і 
гігієнічного виховання.

5. Студентська акаде
мічна група, у відпові
дності з покладеними на 
(Закінчення на 2-й стор).
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Виноситься на обговорення

Проект Положення про студентські академгрупи вищої школи СРСР
(Зак. Поч. на 1-й стор.).

неї обов’язками, здій
снює такі права:

— сприяє активній 
участі студентів в учбо
во-виховному і гро
мадському житті вищо
го учбового закладу, 
вдосконаленню студент
ського самоуправління;

— бере участь у вдос
коналенні учбово - ви
ховного процесу, вносить 
пропозиції про зміну роз
кладу занять, проведен
ня заліків і екзаменів;

— бере участь у скла
данні річного плану іде
йно-виховної р(обютиі в 
групі на основі Примір- 
ного Комплексного пла
ну комуністичного вихо
вання студентів вищих 
учбових закладів на 
весь період навчання і 
забезпечує його реаліза
цію;

— заслуховує і обго
ворює на загальних збо
рах колективу питання 
учбово- виховної роботи, 
підсумки сесії і резуль
тати складання заліків 
і екзаменів, учбових і

виробничих практик, хо
ду і результатів НДРС, 
участі членів груп в дія
льності студентських за
гонів, громадсько-корис
ній, продуктивній праці, 
у шефській, профорієн
таційній і пропагандист
ській роботі, звіти сту
дентів груп про* вико
нання завдань і дору
чень і приймає по них 
відповідні рішення і ре
комендації;

— вносить пропозиції 
в стипендіальну комісію 
про призначення і вип
лату стипендій студен-' 
там груп з врахуванням 
їх успішності, дисцип
лінованості і участі в 
громадській роботі, у 
відповідності з встанов
леним порядком призна
чення і виплати стипен
дій студентам вузів;

— обговорює питання 
і вносить пропозиції про 
заохочення і заходи гро
мадського і адміністра
тивного сприяння на ок
ремих студентів;

— бере участь у роз
в’язанні питань про най
більш необхідне і раціо
нальне поселення і роз

міщення студентів груп 
в гуртожитках, створен
ні умов, які сприяють 
зміцненню сім’ї і поліп
шенню виховання дітей;

— забезпечує участь! 
студентів в самообслуго
вуванні, збереженні дер
жавного майна, підтри
манні зразкового поряд
ку і санітарного стану в 
місцях академічних за 
нять, студентських гур
тожитків, учбово - спор
тивних спорудах, оздо
ровчо-спортивних табо
рах, виховує непримири
ме ставлення студентів 
до порушників норм гро
мадського порядку і со
ціалістичного співжиття;

— розглядає питання 
надання матеріальної 
допомоги студентам, роз
поділу путівок в санато
рії, будинки відпочинку, 
студентські профілакторії 
і оздоровчоспортивні та
бори, і вносить відпові
дні пропозиції:

— бере участь у роз
в’язанні питань про най
більш доцільну і раціо
нальну організацію від
починку членів колекти
ву, розвитку фізкульту
ри і спорту;

— обговорює характе
ристики студентів-ви? 
пускникґв, що рекомен
дуються на навчання в 
аспірантуру (ординату-
ру);

— на основі колектив
ного обговорення вно
сить в ректорат (дека
нат) пропозиції, спря
мовані на поліпшення 
учбово-виховного проце
су і фізичної підготов
ки студентів;

— регулярно прово
дить загальні збори 
груп.

Студентські академіч
ні групи по вечірній і 
заочній формах навчан
ня здійснюють свої пов
новаження у відповідно
сті з даним Положенням, 
з врахуванням особливо
стей навчання без від
риву від виробництва.

6. Органом самоуп
равління в академічній 
групі є збори колективу 
студентів груп. Староста, 
секретар комсомольської 
організації і профорг 
групи разом організову
ють реалізацію повнова
жень студентської ака
демічної групи.

7. Староста Студент

ської академічної групи 
і його заступник обира
ються на початку учбо
вого року на загальних 
зборах колективу групи 
відкритим голосуванням 
з числа комуністів, ком
сомольських і профспіл
кових активістів, рекомен
дованих партійними і 
комсомольськими орга
нізаціями. Староста і йо
го заступник затверджу
ються наказом ректора 
(декана).

Староста групи пра
цює під керівництвом 
декана факультету, про
водить у своїй групі всі 
його розпорядження і 
вказівки.

У відповідності з пра
вилами внутрішнього 
розпорядку вищого уч
бового закладу/ у функ
ції старости групи вхо
дить:

— облік відвідування 
студентами всіх видів 
учбових занять;

— представлення де
кану факультету щоден
ного рапорта про неявку 
чи запізнення студентів 
на заняття з вказанням 
причин;

— контроль за станом

учбової і трудової дис
ципліни в групі, на лек
ціях і практичних занят
тях, а також за збере
женням учбового облад
нання і інвентаря;

— своєчасне одержан
ня і розподіл серед сту
дентів групи підручни
ків і учбових посібників;

— повідомлення сту
дентів про зміни, які 
вносяться в учбовий роз
клад деканом факульте
ту;

— призначення щодня 
в порядку черги черго
вого по групі.

Розпорядження старо
сти у рамках вказаних 
вище функцій обов’яз
кові для всіх студентів 
групи.

Староста здійснює по
стійний контакт з дека
натом, учбовою части
ною, з органами сту
дентського самоуправ
ління, бере участь в ро
боті курсових і факуль
тетських комісій, на яких 
розглядаються питання, 
що стосуються групи чи 
окремих її студентів, 
скликає загальні збори 
групи.

думки вголос «
ГТ ОЧНУ з того, що 
*  *  я вже третій рік нав
чаюся в інституті. Це 
е ж є  щось та означає. А 
якщо додати, що семе
стри мої проходять на 
машинобудівному факу
льтеті, то це вже справді 
багато до чого зобов’я
зує. Як вчуся тут? Всьо
го беру потроху, а в ці
лому виходить ще мен
ше. Щоб переконати се
бе, що я дуже сумлін
ний, не можу. До розря
ду тих, які чекають, по
ки їм все подадуть, теж 
не належу.

Я щось начеб середи
нка наполовинку. Та я, 
знаєте, не самотній, не 
одиноко ходжу по кори
дорах. Поріг аудиторій 
переступає чимало таких 
як я. З ними я в друж
бу не нав’язуюся, тому 
й буду говорити ТІЛЬКИ 
від себе, при цьому за
уважу лише те, що нас, 
середнячків, в інституті 
вистачає, на кожного 
відмінника так багато!,; 
що своєю масою ми б 
і дихнути -їм не. дали, як
би до боротьби дійшло.

Отут я й думаю собі: 
«А чого той вчиться кра
ще, а я не можу»?. І 
відповідаю; «Є ж люди, 
які добре засвоюють 
лекційний матеріал, во
ни виграють на семінар
ських заняттях, відпові- 

__________>______________

дають на те, що чули, 
одержують гарні оцінки, 
і взагалі...

От у нашій групі нав
чається студент Михай
ло Яковчук. Живе він 
у Калинівці, щодня їз
дить туди й сюди, а всти
гає, до всього руки дохо

— Небагато, — відпо
вів.

От я й думаю: «Що 
потрібно для того, щоб 
в усьому вистигати?» 
Серед студентів пошире
на думка, що все, що 
нам викладають, знати 
не можливо, та й не 
обов’язково знати. Треба

ріалів. Голова буде за
бита протягом якогось 
часу лише одним пред
метом, він краще засвої
ться.

Та згодом подібні мої 
міркування мені ж і ви
дались маревом у пусте
лі: в такий спосіб не 
можна «набити голову».

дять в хлопця: і відмін
ник, і громадський акти
віст. Каже, що в нього 
вільний час набирається. 
Як на мій розсуд, то 
Михайло надто самодис- 
циплінований, у нього!» 
як кажуть, все по по- 
лочках розкладено. Скі
льки вчуся з ним, але не 
пригадую жодного випад
ку, щоб він запізнився 
на першу пару. Навпа
ки, з Калинівки Михай
ло прибуває раніше, ніж 
ми з гуртожитку. Поці
кавився якось:

— Багато часу заби
рають в тебе підручни
ки та лекційні конспек
ти?

знати головне — суть 
предмету. Але ж до тієї 
суті треба вміти доко
патися.

Колись мені здавалося, 
що краще було б органі
зувати навчання по-пред- 
метно: весь семестр по
ділити на загальну кі
лькість годин, а одер
жану одиницю часу по
множити на кількість 
годин окремого предме
та, останнє перевести в 
години, пари, дні. Тоді 
вийде, що, скажімо, пе
рший тиждень чи два 
вчимо тільки математи
ку, потім складаємо іспит 
чи залік. Після цього 
беремося за матеріало
знавство чи опір мате-

Мандрівник повинен чі
тко відрізняти міражне 
зображення від справж
ньої дійсності. Тепер я 
схиляюся до думки, що 
підготовка інженерів по
требує набуття знань 
впереміш багатьох дис
циплін, які виробляють 
оперативну систему мис
лення, її перебудову, на
стрій на розв’язання ко
нче необхідних рішень, 
що є дуже важливим у 
майбутній інженерній 
роботі.

Зі мною, мабуть, бу
дуть згідні всі товариші, 
що засвоєнню складного 
матеріалу дуже активно 
сприяють технічні засо
би навчання^ Скажімо,)

під час вивчення теоре- 
тичногої механіки нам> 
не було показано жод
ного фільму, хоча на ка
федрі є кілька кінострі
чок. на кафедрі інозем
них мов обладнано чу
дові лінгафонні кабіне
ти з першокласною апа
ратурою. Та чомусь на
дане обладнання викоі- 
ристовується не сповна. 
Єдине, про що ревно 
дбають на цій кафедрі, 
то це те, щоб не торка
лися цієї апаратури. А 
коли її ніхто не вмикає, 
то і студенти самі цікав
ляться, що це воно таке, 
висловлюють думку:

— Краще б заняття з 
німецької та англійської 
мов проводили десь в 
кабінеті наукового кому
нізму — там нема апара
тури, а тут не треба 
було б сторожа.

Та що тут не кажи, а 
головне в студентські 
праці — самостійне нав- 
ЧіИННЯ. От Д о  чого! я 1 

дійшов. І дуже добре 
було б, якби до цього 
додумувалися не на тре
тьому курсі, а на пер
шому.

К. БАЛАКАНОВ, 
третьокурсник маши
нобудівного факуль
тету.

НАШЕ ДОЗВІЛЛЯ

ВІДКРИТО К Л П -Ш Е
Ще один сюрприз для 

студентів радіотехнічно
го факультету — напе
редодні Нового року у 
п’ятому гуртожитку від
крито кл'уб-кафе, На 
його обладнанні добре 
потрудилися студенти 
О. Рубан, В. Судима. 
В. Вишневський, І. Со- 
коленко, О. Рооколець 
М. Переймибіда. Всі за
гальні турботи івзя-в на 
себе заступник декана 
по культурно-масовШ ро
боті, випускник нашого 
вузу Сергій Юрійович 
Новіков. В урочистій об
становці, як і подобає їв 
таких випадках, декан

факультету В. Г. Руху» 
кой оголошує, що клуб- 
кафе відкрито. Активіс
там, які проявили свій 
ентузіазм, він вручає 
книгу ректора інституту 
І. В. Кузьміна з його 
дарчим підписом.

(Перерізано червону 
стрічку, зазвучала му
зика. Потім було неза
бутнє новорічне авіято 
за цікаво розробленим 
сценарієм. Клуб відкрив 
двері для змістовного 
дозвілля і відпочинку 
студентів - радіотехніків.

О. ВОРОНЦОВ, 
заступник секретаря 
цартібюро

ПИШІТЬ дзвоніть
Останнім часом народні 

контролери активізу ю т  ь 
свою Діяльність. З місць 
стало надходити більше по
відомлень про позитивні змі
ни, яким сприяють наші 
дозорці. Потрібно і надалі 
робити все можливе, що© 
забезпечувати належний по
рядок в нашому інституті,

Дбати про високий кінцевий 
результат на всіх ділянках 
учбової і господарської ді
яльності, боротися з усім 
тим, що перешкоджає нам 
краще рухатися вперед.

Викладачам, співробітни
кам, студентам нагадуємо, 
що з своїми пропозиціями 
і скаргами в усній і пись
мовій формі ви можете звер
татися до наших представ

ників народного контролю, 
у кімнату 0310, дзвонити 
по телефону 4-69-28, опусти
ти листа у скриньку. Ваші 
зауваження будуть вчасно 
розглянуті, на них ви завж
ди одержите відповідь.

А. МАРГАСІН, 
член Головної групи на
родного контролю, зав. 
сектором побуту.

Нові книги
Алексюк А. М. Педаго- 

гическне основи коммунис- 
тического воспитачия сту^ 
дентов (под /редакцией Б. И. 
Королева). К- Вища шко
ла, 1984.

Брускин Д. З  и др. Елек- 
трические машиньї и мик- 
ромашинн. Учебник для 
вузов. Второе издание, пе- 
реработанное и дополнен- 
ное .М. Вьісшая школа 
1981.

Воєводин В. В., Кузнецов
Ю. А. МатриЦн и внчис- 
ления. М. Наука, 1984.

Горячева Г. А., Добро- 
мьіслов Е. Р. Конденсатори 
(Справочник). М. Радио и 
связь, 1984.

Горинштейн А. М. Прак
тика решения инженерньїх 
задач на ЗВМ. М. Радио. 
и связь, 1984.

Красин В. М. и др. Сбо- 
рник контрольних заданий 
по теории механизмов и ма
шин. Учебное пособие. Йо
шкар-Ола, 1983.

Мартин Дж. Планирова- 
ние развития автоматизиро- 
ванньїх систем. (Под ре
дакцией В. М. Савинкова). 
М. Финансн и статистика, 
1984.

Мевис А. Ф. и др. Допу
ски и посадки деталей ра
дио злектронной аппарату- 
рьі. Справочник. М. Радио. 
и евзь, 1984.

Организація, зкоіномика и 
управление строительством. 
Учебное пособие для вузов. 
(Под редакцией Т. Н. Цая). 
М. Стройиздат, 1984.

Околович М. Н. Проекти- 
рование злектрических ста- 
нций. Учебник для вузов. 
М. Знергоатомиздат, 1984.

Ордннцев В. М. Системи 
автоматизации зкеперимен- 
тальних научннх исследова- 
ний. М. Машиностроение, 
1984.

Пясковський Б В. Філо
софські проблеми сучасної 
математики. К- Знання, 
1984. (серія II. «Теорія і 
практика наукового кому
нізму»).

Сборник задач и упраж- 
нений по курсу «Радиопри- 
ємние устройства». Учеб
ное пособие для вузов (под 
редакцией В. И. Сифорова). 
М. Радио и связь, 1984.

Справочно - б и б л и о-
графическнй отдел.

«за инженерньїе кадрьі» -  орган партквма, ректорат*, профкоме», комитет* ЛКСМУ Винницкого полнтехнического института БЮ 00108 Зам 60В 
вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв,. поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська. 4.



Найважливішим зав
данням вищої школи є 
підготовка і виховання 
молодих спеціалістів —- 
активних провідників по- 
',літики>,~«пар/тй, здатних 
вирішувати складні нау
ково-технічні проблеми 
сучасності. і

Як і кожна форма сві
домої людської діяльно
сті, навчальний процес 
-не може успішно здій
снюватися без надійно
го функціонуючого зво
ротного зв’язку, без на
лежного контролю за 
його ходом і результа
тами. Іншими словами, 
шляхом встановлення 
зворотного зв’язку вик
ладачі визначають знан
ня, вміння і навики сту
дентів, набуті в процесі 
навчання.

Особливо ефективний 
контроль знань в умо
вах застосування актив
них методів навчання 
(проблемного1, ігрових 

тощо). Застосування ак
тивних методів навчан
ня посилює функції уч
бового процесу і вихо
вання студентів, перетво
рюючи знання в переко
нання і міцні навики.

Найбільш о б’єктив- 
ним є машинний спосіб 
контролю знань в умо
вах застосування актив
них методів навчання 
(проблемного, ігрових 

тощо). Застосування ак
тивних методів навчан
ня посилює функції уч
бового процесу і вихо
вання студентів, пере
творюючи знання в пе
реконання і міцні нави
ки.

Найбільш об'єктивним 
є машинний спосіб кон
тролювання з викорис
танням різних контролю
ючих машин, включаю
чи комплекси на осно
ві електронно-обчиАлю-
вальних машин. Іншим 
по об'єктивності контро
лю можна вважати пи
сьмові роботи, виконані 
за єдиним завданням, з 
єдиними критеріями оці
нок виконання цих зав
дань.

Більш точну глибину 
знань студентів дозво
ляє визначити метод ек
спертної оцінки при ус
них відповідях.

Контроль знань вихо
вує студентів, мобілізо- 
вує їх сили на вивчення 
учбового матеріалу, ви
ховує вміння синтезува
ти набуті знання.

За роки одинадцятої 
п’ятирічки в інституті' 
приділяється багато ува
ги вдосконаленню форм 
і методів контролю знань 
студентів. Машинний 
контроль, зокрема, при- 
міняється в одинадцяти 
аудиторіях, обладнаних 
спеціальними технічними 
засобами (АК-98, АК-30, 
«Евріка», АМК-3, КИСИ 
-5).

Програмований кон
троль знань активно за
стосовується на кафед
рах хімії, інженерної 
педагогіки, охорони пра
ці, АіІТ, , електричних 
систем, на підготовчому 
відділенні. Певного до
свіду за контролем знань 
студентів в процесі за
стосування активних ме
тодів навчання набуто 
на кафедрах АСУ, вищої 
математики, економіки 
промисловості орган із а-, 
ції виробництва!. Ціка
вого досвіду застосуван
ня безмашинного програ
мованого контролю знань 
набуто на кафедрах тео
ретичної механіки, про
мислового і цивільного  ̂
будівництва* нариснош

6 лютого 
в інституті 

відкри 
вається 

науково- 
методична 

конференція

геометрії і креслення, 
на кефедрах суспільних 
наук. На кафедрах АСУ, 
вищої математики, раді
отехнічних пристроїв, 
енергетики, конструю
вання і виробництва ра
діоапаратури та їншиїхі 
апробовано застосуван
ня обчислювальної тех
ніки при контролі знань 
студентів.

Ширше впроваджува
лись такі методи міжсе
сійного і підсумкового 
контролю, я к  ПИСЬМОВІ; 
контрольні роботи (з 18 
дисциплін та письмові 
екзамени з 6 дисцип
лін). Практично на всіх 
кафедрах, з усіх дисцип
лін розроблено конкрет
ні критерії оцінки знань 
студентів, багато роби
ться для забезпечення 
їх об’єктивності при кон
тролі.

Однак нашому педаго
гічному колективу нале
жить ще багато попра
цювати над вдоскона
ленням такого важливо
го елементу навчально- 
виховного процесу як 
контроль знань студен
тів. Повільно впроваджу
ються на окремих кафе
драх технічні засофі кон
тролю. Невпевнено і по
вільно впроваджується 
обчислювальна техніка в 
системі контролю знань. 
Не відпрацьована мето
дика контролю знань при 
застосуванні активних 
методів навчання. Низь
кими залишаються ще 
показники при письмом 
вих екзаменах і контро
льних роботах. Не зав
жди забезпечується об'
єктивність при усних фо
рмах опитувань. Потре
бує ретельної доробки і 
уточнення методика ор
ганізації міжсесійноцо 
(побіжного) контролю 
та ряд інших питань.

Професорсько - викла
дацькому складу інсти
туту об’єктивну цровір- 
ку і оцінку знань слід 
вважати важливою ком
плексною науковою-пра- 
ктичною програмою і 
завданням, успішне ви
рішення якого сприяти
ме підвищенню ефек
тивності і якості моло
дих спеціалістів для на
родного господарс т в а 
країни.

І .к у з ь м ін ,
ректор інституту.
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К О Н Т Р О Л Ь  З Н А Н Ь
У умовах науково-тех

нічної революції, яка 
супроводжується вели
ким обсягом знань, ди
ференціацією і інтегра
цією нових наукових на
прямків, швидкою змі
ною техніки і розвит
ком технології, безпе
рервно збільшується об
сяг і змінюється зміст 
інформації, яку належить 
вивчати у вузі. Ця особ
ливість найбільш харак
терна для технічног)о
вузу.

Швидше зростання 
обсягу інформації, ко
роткі строки її переро
бки вступають у проти
річчя з традиційними 
формами навчання у ви
щій школі. Проблема
засвоєння всезростаю- 
чого потоку наукової 
інформації виходить за 
межі цієї школи... Роз
в’язання цієї проблеми 
можливе шляхом ін
тенсифікації учбового 
процесу за рахунок під
вищення продуктивності 
праці викладачів і сту
дентів.

Інтенсифікація навчан
ня означає серйозну пе
ребудову всієї роботи 
вищої школи, обумов
люється тим, що широ
ке розгортання кому
ністичного будівництва і 
науково—технічної рево
люції в нашій країні при
зводять до розширення 
масштабів вищої осві
ти, але й необхідності

застосування з м і с т у ,  
форм, методів і засобів 
навчання.

Смисл цієї перебудо
ви заключається в тому, 
щоб виявити і більш 
повно використати вну
трішні резерви, можли
вості і ресурси, включа
ючи і досягнення нау
ково - технічного про
гресу, з метою найбільш 
успішного розв’язання 
завдання —  підвищення 
якості підготовки квалі
фікованих спеціалістів 
для всіх галузей народ
ного господарства.

Важливою умовою ус
пішного навчання, а, 
відповідно, вирішення 
завдань якості підготов
ки спеціалістів, є функ
ціонування зворотного 
зв’язку в системі «вик
ладач - студент», що до
сягається шляхом сис
тематичного проведення 
викладачем різних форм

видів контролю знань 
студентів.

Зрозуміло, що систе
матична ефективна пе
ревірка знань значного 
контингенту студентів у 
ході учбового процесу 
без певної автоматиза
ції цих дій значно важ
ка. До цього слід до
дати, що традиційна пе
ревірка знань на екза
менах і заліках включає 
відомі елементи суб’єк
тивізму, які бажано зве
сти до мінімуму.

З другого боку, сис

тематичний контр о л ь 
знань великої кількості 
студентів ' передбачає; 
багаторазове повторен
ня викладачем процеду
ри перевірки. Тому про
ведення контролю з до
помогою технічних за
собів контролю чи зас
тосування безмашинно
го програмного контро
лю ^нань, вивільняє зна
чну частину часу викла
дача для інших форм 
учбової, учбово - мето
дичної роботи, дає мо
жливість одержання опе
ративної інформації про 
хід учбового процесу і 
своєчасного введення в 
нього необхідного коре
гування, дає змогу кра
ще організувати викори
стання робочого часу 
студентів, і, як наслідок, 
забезпечує підвищення 
ефективності учбового 
процесу. У такому ви
падку технічні засоби 
контролю знань вико
нують роль «акумулято
ра часу».

Сучасні машини про
грамованого контролю 
і навчання можуть пра
цювати в режимах «кон
троль», «самоконтроль», 
«тренаж», «навчання». 
Останній режим перед
бачає наявність програ
много посібника, функ- 
ційні можливості техніч
них засобів контролю 
дозволять ефективно орг- 
ганізувати самостійну ро
боту студентів, допуск і

складання лабораторних 
робіт, проведення прак
тичних занять і консуль
тацій.

У нашому інституті
створена база сучасних 
технічних засобів кон
тролю знань. На кафед
рах є електронні комп
лекси програмованого 
контролю і навчання
«АК-28», «АК-30», «Ев
ріка— клас», «АМК-1»,
«АМК-3» і індивідуальні 
машини «КИСИ-5», які 
найбільш ефективно ви
користовують викладачі 
кафедр охорони праці, 
хімії, ,автоматики і ін
формаційної техніки, 
електричних станцій. Ак
тивно підвищують про
дуктивність своєї праці 
доценти В. Кобевник, Н. 
Клименко, Г. Котлярова,
І. Цісар, В. Попов, асис
тент В. Заїка.

Нині перед професор
сько - викладацьким  
складом стоїть завдан
ня забезпечення контро
лю знань великих пото
ків студентів, який мож
на розв’язати, застосу
вавши для цього контро
лю знань електронно- 
обчислювальну техніку,.,
В цьому напрямку на
лежить зосередити ро
боту професорсько-вик
ладацького складу і об
числювального центру 
інституту. Б. ЗЕЛЬ, 

начальник відділу 
технічних засобів 
навчання.

▲

На порядку денному —  
застосування обчислю в а- 
льної техніки, робота 
діалоговому режимі з ма
шиною та інше. Все це слу
жить суттєвому піднесенню, 
рівня підготовки студентів 
інституту, забезпечує кра

щу якість знань.

А

П О  ш
Активне впровадження 

проблемних методів нав
чання, ділових ігор, тех
нічних засобів навчання і 
власних методик, — є од
ним з найголовніших зав
дань вдосконалення учбо
во-виховного процесу у 
вузі. їх застосування доз
воляє студентам більш гли
боко вникати в суть про
цесів і йвищ, активізує ло
гічно - мислячу діяльність, 
сприяє цілеспрямованому 
пошуку оптимальних тех
нічних̂ , організаційних і 
економічних рішень, які 
виникають в ході обгово
рення наукових проблем.

Практика застосування 
активних методів навчання 
на кафедрі економіки 
промисловості і організа
ції виробництва показала,

У К  Т Р
що традиційні форми і 
методи контролю потре
бують дальшого вдоско
налення. Адже інтенсифі
кація процесу викладання 
дисциплін неминуче повин
на викликати і процес ін
тенсифікації контролю 
знань.

Викладачі кафедри еко
номіки промисловості і ор
ганізації виробництва на
полегливо шукають шля
хи активізації контролю 
знань студентів. Тут в пер
шу чергу варто — назвати 
доцентів В. Погосяна, 
Г. Бушмича, Е. Марченко, 
М. Таряника, В. Смалія, 
Ю. Максимова. Серед ос
новних напрямків їх робо
ти необхідно відмітити про
ведення на лекціях опиту
вання студентів по основ-

И В А Є
них фундаментальних по
ложеннях попередньої те
ми. Це дозволяє забезпе
чувати систематичне вив
чення студентами дисцип
ліни, і, як правило, знач
но поліпшує засвоєння про
грамного матеріалу. Пер
спективний напрямок робо
ти — видача студентам са
мостійного завдання по 
дослідженню окремих про
блемних питань курсу з на
ступним обговоренням їх 
на лекціях і виробленням 
принципового рішення.

Важливий етап контро
лю знань студентів — це 
проведення рубіжних конт- 
ролів. Адже важливо не 
тільки правильно визначи
ти ступінь засвоєного ма
теріалу, але й викрити ре
зерви, знайти додаткові

можливості для поліпшен
ня всього учбово - вихов
ного процесу. Це тим 
більш важливо, щоб при 
проведенні ІрубІЖІНОГО ко
нтролю знання студентів 
оцінювалися комплексно. 
З цією метою викладачі 
кафедри оцінки вистав
ляють на основі таких кри
теріїв: ступінь засвоєного 
матеріалу на лекціях, пов
нота і якість ведення кон
спекти, практична підго
товленість студента на ла
бораторних заняттях, хід/ 
і якість виконання курсо
вої роботи, результати
контрольних. Особливий 
порядок контролю знань 
студентів потрібен при 
проведенні ділових ігор. 
Тут заслуговує уваги дос
від доцента кафедри
Е. Марченко і асистента 
А. Іванісової, які в ході 
ділової гри «Добір кадрів

на керівну посаду началь
ника цеху» -успішно засто
совують бальну систему. 
Суть її полягає в тому, 
що за досягнення певних 
показників в ході гри 
студентам (або групі сту
дентів) нараховується пев
на кількість балів, і, нав
паки, за прорахунки — 
бали зменшуються (вво
диться система штрафів). 
В кінці гри підбивається 
загальна сума балів, на
браних кожним студені 
том, кожною академічною 
групою, потоком. Потім 
визначаються переможці: 
студент, група, потік. Як 
показує досвід, такий під
хід до контролю знань 
студентів різко посилює 
якість засвоєного матеріа
лу. в. козловськиа

(заїв, кафедрою еконо
міки промисловості і ор
ганізації виробництва.
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С К Л А Д О В А  Ч А С Т И Н А
Самостійна робота сту

дентів є важливою скла
довою частиною учбово
го процесу, перед наши
ми вихованцями вису
вається два основних 
завдання: по-перше, ово
лодіти сумою сучасних 
наукових і практичних 
знань, по-друге, набути 
навиків самостійної ро
боти над учбовим і нау
ковим матеріалом, вміти 
самостійно, вести пошук 
знань, творчо мислити і 
вирішувати посильні пра
ктичні і наукові завдан
ня. Без самостійної пра
ці, як вказував В. І. Ле
нін, в жодному серйоз
ному питанні істини не 
знайдеш. Самостійна ро
бота, як складова учбо
во-виховного процесу, 
повинна плануватися, 
керуватися і контролю
ватися на науковій ос
нові. Виконуючи функ
цію зворотного зв'язку, 
контроль дозволяє виз
начити ефективність са
мостійної роботи, рівень 
засвоєння викладеного 
матеріалу, вносити ко
рективи в учбовий про
цес, підвищуючи якість 
викладання.

Форми біжучого кон
тролю різноманітні. Опи
тування на практичних і 
лабораторних заняттях 
не дають можливості 
оцінити рівень і якість 
систематичної підготов
леності студентів. Ці не
доліки позбавляються! 
проведенням програмо
ваного контролю, який 
дає можливість за 10 
хвилин одержати інфор
мацію про рівень підго
товки групи чи кількох 
академічних груп по ос

новних програмних пи
таннях теми чи розділу. 
При постійному програ
мованому контролі у 
студентів зникає мож
ливість лишитися поад 
полем зору викладача, і 
в цьому полягає основ
на виховна функція про
грамованого контролю. 
Студенти привчаються 
до постійної самостійної 
роботи над курсом, сво
єчасному виконанню уч
бових завдань.

На енергетичному фа
культеті застосовують 
два види програмовано
го контролю: машинний 
і безмашинний. На ка
федрі електричних стан
цій для машинного про
грамованого контролю 
використовують машини 
типу КИСИ, на кафед
рі теоретичних основ 
електротехніки працює 
автоматизований клас з 
машинами АК-28М. При 
всій оперативності ма
шинного програмованого 
контролю він має і ряд 
недоліків, головні з яких, 
на нашу думку, поля
гають в тому, що для 
його проведення вимага
ється наявність спеціа
лізованих аудиторій з 
достатньою кількістю 
контролюючих машин, 
що не можна контролю
вати в кількох академі
чних групах одночасно, 
Іщо важко проводити 
аналіз контролю для ви
явлення «вузьких місць» 
в самостійній роботі 
студентів.

Вказані недоліки мож
на виправити за допо
могою безмашинн о го  
програмованого контро
лю, який широко засто

совується на всіх кафед
рах факультету. По всіх 
дисциплінах розробле
ні комплекти- картонок 
програмованого опиту
вання. Якість програмо
ваного контролю цілком 
визначається якістю про
грамних програм. Оскі
льки програмований кон
троль, крім контрольної 
функції, несе в собі і 
навчальну, необхідно в 
картонках програмова
ного контролю забезпе
чити чіткість формулю
вань запитань і відпові
дей. В картонки повинні 
включатися питання різ
ного ступеня трудності 
(рівня засвоєння), щоб 
при аналізі відповідей 
виявити менш ізасвю^ні) 
питання теми і операти
вно внести корективи в 
процес навчання.

В процесі проведення 
програмованого контрск
лю вдосконалюється не 
лише процес навчання,> 
але й процес контролю. 
Програми повинні пості
йно перероблятися і об
новлюватися, щоб не було 
примітивних і стереотип
них питань. Аналіз за
стосування постійного 
програмованого контро
лю на енергетичному 
факультеті за п’ять ро
ків, проведений декана
том і методичною комі
сією показав, що якість 
навчання підвищилася 
від 36,6 до 43,9 процен
та, . 1

Д. НАЛБАНДЯН, 
декан енергофакуль- 
тету.

М. ЧЕПУРНОЙ, 
голова методичної 
комісії.

У курсі «Охорона пра
ці» ми ще з 1981 року 
використовуємо ділову 
гру під назвою «ДІ- 
РАНС» (розслідуваня і 
аналіз нещасного випад
ку), а з 1982 року — ді
лову гру «ДІОПП» (на
дання першої допомоги). 
Спочатку за цими про
грамами навчалися сту
денти стаціонару, тепер 
включилися вечірники і 
заочники.

Досвід, який набутої, 
дає змогу зробити деякі 
практичні висновки. По- 
перше, введення ігор в 
учбовий процес підтверд
жує їх корисність з то
чки зору підвищення ак
тивності студентів, пог
либлення їх знань при 
вивченні курсу «Охорони 
праці», набуття практи
чних навиків по голов
них напрямках діяльно
сті в галузі охорони 
праці, оволодіння мето
дів, по-друге, надання 
першої допомоги потер- 
цілим. Кожен з цих на
прямів має для молодо
го спеціаліста, який по
чинає свою трудову ді
яльність на виробництві, 
велике значення. Сту
денти особливо стацю,-) 
нарники мають змогу 
набути практичних нави
ків з метою ефективно
го використання їх в 
їїр актичн ій р обот і.

Ділові ігри добре спри
ймаються студентами., 
На сучасному діючому 
манекені - тренажері є 
можливість відпрацюва
ти всі прийоми по на
данню першої допомо-і 
ги потерпілим при зупин

ці органів дихання і се
рця. На практиці це 
значить дуже багато, ос
кільки за 3—7 хвилин 
вимагається попередити) 
непоправиме — перехід 
потерпілого із стану клі
нічної смерті в біологіч
ну. На жаль, в багатьох 
випадках з причин нев
міння і недостатньої ква
ліфікації застосування 
прийомів проведення, 
штучного дихання непря
мого масажу серця сво
єчасна долі^арняна до
помога потерпілим не 

"надається. Це стосуєть
ся випадків пошкоджен
ня електричним струмом, 
блискавкою, надмірних 
теплових впливів, оомо- 
рожень і т. д.

Досвід показує, що 
проведення ділових ігор, 
як і інших видів учбо
вих занять, вимагає опе
ративного контролю дій 
учасників гри, оскільки 
трапляються студенти, 
які пасивно і недостат
ньо активно беруть участь 
у розв"зан,ні завдань, 
що їх ставить викладач 
перед колективом.

З метою підвищення 
ефективності проведення 
ігор, активізації всіх її 
учасників введено про
грамований контроль 
знань студентів з допо
могою автоматизованого 
класу АК-30. Для цього 
розроблені відповідні 
картонки в кожній з 
яких є п’ять запитань з 
п'ятьма варіантами від
повідей (з них один пра
вильний) . Використання 
такого контролю дає ба
гато переваг.

4
Найперше, значно Ско

ротився час, що витра
чається викладачем на 
контроль знань студен
тів. А це, в свою чер
гу, дозволило викладаче
ві більше уваги приділя
ти процесові кращої ор
ганізації і проведення 
гри, активізації її учас
ників. Викладач дістає 
можливість постійно ко
нтролювати хід гри, опе
ративно втручатися в 
різні ситуації, зв’язані з 
вирішенням студентам^ 
чергових проблем на то
му чи іншому етапі гри.

Не менш важливим є 
фактор контролю знань. 
За 5—7 хвилин викла
дач одержує інформацію 
про результати прове
дення гри (якості, ефек
тивності роботи студен
тів у даній грі). Про
грамований контро л ь 
дозволяє протягом кі
лькох хвилин перевіри
ти знання кожного сту
дента по основних вузло
вих питаннях гри, вия
вити, як він засвоїв ме
тодику, прийом, практи
чні навики, оцінити знан
ня з теоретичного мате
ріалу. У випадку незадо
вільної оцінки студент 
повинен відпрацювати 
повторно своє завдання.

Таким чином, чітка 
організація і проведення 
ділових ігор з викорис
танням програмованого 
контролю знань студен
тів забезпечує високу 
ефективність і інтенси
фікацію учбового проце
су.

В. КОБЕВНИК,
зав. кафедрою охо

рони праці.

Бесіда на актуа
Лекторська група інституту по атеїз

му проводить значну роботу по контр
пропаганді. Для студентів, трудящих 
міста і області читаються лекції на те
ми: «Український буржуазний націона
лізм, «Іудеїзм — теоретичний фунда

мент сіонізму», «Критика буржуазно- 
клерикальних фальсифікаторів положен
ня релігії, церкви і віруючих в СРСР».

Створено і діє студентський педаго
гічний загін, який проводить атеїстичну 
роботу з віруючими.

СВОБОДА СОВІСТІ
/Ч ВОБОДА совісті, як 
^  відомо, одна із свобод, 
що гарантує радянським 
громадянам Конституція 
СРСР. Кожний громадянин 
нашої країни сам, без на
силля з боку держави, ви
рішує питання про ставлен
ня до релігії і церкви. В 
СРСР в поняття «свобода 
совісті» включається право 
проповідувати будь-яку ре
лігію або не проповідувати 
ніякої, відправляти релігі
йні культи або вести атеїс
тичну пропаганду.

Свобода совісті в СРСР 
не тільки проголошується, 
але й гарантується. Цими 
гарантіями свободи совісті 
є відокремлення церкви від 
держави і школи. А це зна
чить, що церква в СРСР не 
може втручатися у внутріш- 
шню і зовнішню політику 
країни, вона не має права 
насильно брати з населен
ня налоги на свою користь. 
Церква в СРСР задовіль- 
няє релігійні потреби віру
ючих, в цьому її головне 
призначення. Але і держава 
не має права втручатися в

канонічну діяльність релігі
йних організацій, якщо во
ни не виходять за рамки 
законів про релігійні куль
ти.

В СРСР всі громадяни 
країни, віруючі і невірую
чі, користуються однакови
ми правами. Конституція 
СРСР вимагає від всіх гро
мадян країни сумлінного 
виконання своїх громадян
ських обов’язків. Наша Кон
ституція забороняє розпа
лювання ворожнечі чи не
нависті по релігійних моти
вах. Це положення вимагає 
поваги до релігійних по
чуттів віруючих і одночас
но поважного ставлення 
до атеїстів.

Як відомо, СРСР не ли
ше багатонаціональна, але 
й багаторелігійна країна. В 
ній близько сорока релігій
них віроповчань і напрям
ків. Рівне становище всіх 
релігій по відношенню до 
держави, рівне становище 
всіх громадян країни, неза
лежно від їх відношення 
до релігії, виключає релі
гійні чвари, а також чвари

між віруючими і невірую
чими.

Та радянське суспільство 
одночасно прагне виховати 
нову людину, людину кому
ністичного завтра, яка була 
б вільною від релігійних 
поглядів на світ і стояла 
на позиціях наукового сві
тогляду. Тому, згідно Кон
ституції, навчання у шко
лах, технікумах, вузах буду
ється на науковій основі.

Нерідко зарубіжні крити
ки звинувачують нас в 
тому, що в СРСР, мовляв, 
обмежують права вірую
чих. Це не так. Нині в 
СРСР близько 20 тисяч ре
лігійних об’єднань, вірую
чі мають можливість відві
дувати богослужіння, здій
снювати релігійні обряди. 
Саме в нашій країні масо
вого атеїзму не раз прово
дилися міжнародні форуми 
релігійних діячів за захист 
миру. Це свідчення того, 
що в СРСР здійснюється 
справжня свобода совісті.

Р. СОКИРЯНСЬКА,
доцент кафедри філо
софії.

Переможці
Профком студентів протягом звітно

го періоду постійно здійснював контроль 
за тим, як виконуються взяті соціаліс
тичні зобов'язання студентськими гру
пами під девізом «Рішення XXVI  з'їзду  
КПРС —  в життя!». Добру користь 
приносили щомісячні заняття в школі 
профактиву, де члени штабів соцзма- 
гання і профорги вивчали шляхи під
несення дійовості змагання. Крім того, 
члени штабу соцзмагання профкому дві
чі на місяць зустрічалися з начальника
ми штабів цехових організацій, де під
бивалися проміжні п і  де у м к и  досяг
нутих результатів, аналізувався хід 
огляду - конкурсу, прогнозувався кін
цевий ріезуАьтаТ, намічалася конкрет-' 
на допомога відстаючим групам.

Варто сказати і про те, що соцзо- 
бов’язання були прийнять на спіль
них профспілкових і комсомольських 
зборах академічних груп, тут же і на
мічалось, як треба працювати краще. Ве
лася ретельна робота по веденню доку
ментації, здійсненню планового контро
лю виконання взятих зобов'язань.

Підсумки змагання підбивали курсо
ві профбюро і бюро акультетів, які ре
комендували академгрупи на розгляд і 
затвердження штабом соцзмагмня проф-

визначилися
кому інституту як кращі групи інституту.

Однак не все було добре, коли підби
вали підсумки огляду-конкурсу. Наприк
лад, факультет автоматики і обчислюва
льної техніки представив на кращу 
групу факультету —  групу 2-АТ-80 на 
конкурс на призове місце по інституту. 
Коли ж шта.6 соцзмагання і профком 
студентів перевірили, то виявилося, що 
ця група мала правопорушення.

Займаються приписками в окремих 
групах на інженерно-будівельному фа
культеті. Своєчасно не інформують про 
хід конкурсу на енергофакультеті. П е
решкодою в роботі стає громіздка сис
тема підбиття підсумків.

І ось штаб соцзмзігання профкому 
разом з комітетом комсомолу розгляну
ли діяльність академічних груп у 1983 
—  1984 навчальному році, визнали кра
щими по інституту такі колективи: 
2-РТ-81, 2-ПМ-83, 4-АТ-81, 3 - ЗВМ-
81, 5-ТМ-81, З-ТМ-81, 6-ПЦБ-80, І-ПМ-
82, 1-РК-80, 2-ПЦБ-82.

Студенти цих груп заохочуються проф
комом інституту поїздкою у м. Яремче і 
пільговим придбанням путівок в Неми- 
рівський будинок відпочинку «Авангард».

6, ПІСКУНОВА , 
начальник штабу соцзмагання, член 
профкому студентів.

Сесія триває. Залікові книжки повняться новими оцінками.

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инженерньїе кадри» — орган партнома, ректора та, профкоме», комитета ЛКСМУ Вннницкого лолитехнического инетитута. БЮ 00185. Зам. 750. 
Вінницька обласна друкарня улрамімня у справах видавництв, поліграфи і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
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З М А ГА Н Н Ю -
ШИРОКІ КРИЛА
Ф орм и і м етоди соціалістичного змагання а 

умовах нашого вузу, які вже утвердилися, тепер  
чіткіше визначилися на кафедрах інституту, Все п ід 
порядковано тому, щоб активніше сприяти да ль 
шому вдосконаленню  учбово-виховного процесу, 
підвищенню якості підготовки спеціалістів і еф ек
тивності всієї нашої роботи по гідній зустр ічі на
ступном у X X V II з’їздові КПРС.

Важливою складовою  частиною як навчання, так 
і виховання, є, як відом о, учбово-'і науково-м ето
дична робота проф есорсько-викладацького скла- 

,д у . Це, образно кажу ми, технологія  нашого вироб
ництва, технологія  підготовки висококваліфікованих 
кадрів , для  народного господарства країни.

іреба визнати, що в минулі роки при організації 
соціалістичного змагання на кафедрах на багато по
казників по методичній роботі не зважали, а при 
підбитті підсумків їх не враховували. О собливо це 
стосується таких аспектів м етодроботи , як розробка  
і впровадження в учбовий процес активних методів  
навчання, інтенсифікація учбового процесу на осно

ві використання електронно-обчислю вальних машин, 
і технічних засобів, забезпечення дисциплін, які чи
таються, методичними посібниками, учбово -м ето 
дичною  документацією  та інш.

Тепер цей недолік  усувається. М етодична рада і 
профком  викладачів і студентів  схвалили розроблені 
кабінетом педагогічної майстерності показники по 
м етодичній роботі, які рекомендовані кафедрам

(Закінчення на 2-й стор,).

С Е С ІЯ , С Е С ІЯ  ФОТОРЕПОРТАЖ

Факультет автоматики 
і обчислювальної техні
ки по праву вважається 
одним з кращих в інсти
туті, Підвищенню зага
льної успішності і якос
ті знань тут приділяєть
ся особлива увага.. За 
підсумками міжсесійних 
атестацій та екзамена-

щ

ційни-х сесій фаотівці 
завжди виходять на пер
ше місце серед факуль
тетів інституту. Запо
рукою цих успіхів є по
стійна турбота декана
ту, персональна відпо
відальність викладачів- 
профілюючих кафедр, 
чітка робота консульта

ційних пунктів, навча
льно-виховної комісії, 
оперативне висвітлення 
ходу екзаменів в стін
ній пресі тощо. Тон у 
навчанні задають, як 
правило], комсомольські 
і профсп і л к о в І акти
вісти факультету.; В 
числі правофлангових

йдуть колективи академ- 
груп 4 АТ-81, 1 АТ-81, 
2 АТ-81, З ЕОМ-81, 2 
А І-80, 4 АТ-80, І АТ-82.

Студенти, яких ви 
бачите на верхньому 
знімку справа теж здо
бувають спеціальність 
інженерів системо - тех
ніків електр о нио-обч И.С-

ІНСТИТУТСЬКА ПАНОРАМА:  ПОДІЇ, ФАКТИ

лювальних машин. Ті-Г. 
льки навчаються вони на 
вечірньому факультеті 
інституту.

Людмила Мельник,
Лариса Мороз, Сергій' 
Паламарчук, Наталія
Тарнашинська, Світла
на Старикова (на знім
ку зліва на право) пра
цюють на різних підпри
ємствах. Різні’у них ха
рактери, різні вподобан- 
ня, та об’єднує усіх їх 
потяг до занять, любов 
до науки.

З кожним днем зрос
тає трудова напруга сту
дентів. Зимова екза
менаційна сесія вступила 
У' завершальну стадкю. 
Юнаки і дівчата Вінни-

ш м т  ж..
V цького політехнічного ін

ституту, як і весь ра
дянський народ, готу
ють гідну зустріч- на
ступному ХХІУІІ з'їзду 
КГІРС, 40-річчю Пере
моги у Великій Вітчиз
няній війні, піввіково
му ювілею стахановсь- 
кого руху, виборам до 
Верховної Ради УРСР 
і місцевих Рад народ
них депутатів. Підго
товка до цих знаменних 
дат надає особливого 
політичного змісту тій 
великій роботі, яка че
кає на нас в цьому році. 
І відрадно, що вже з 
перших днів 1985-го 
значно пожвавилась вся 
робота в інституті, зрос-

г; --- - .- і • ь,,
ла активність колекти
вів академгруп, виклада
чів і співробітників у бо
ротьбі за кінцевий резу
льтат — підготовку ви
сококваліфікованих спе
ціалістів.

Світлана Молчаиова 
(в центрі на знімку злі
ва) — першокурсниця. 
Навчається дівчина на 
тому ж таки факульте
ті автоматики і обчис
лювальної техніки. З 
перших днів свого сту
дентського життя праг
не бути схожою на кра
щих з кращих як у нав* 
чанні, так і в громадсь
кій роботі. Доцент 3. А. 
Кадиінська (на знімку 
справа) за екзамен з

інженерної графіки ви
ставила Світлані п'ятір
ку.

«Завершальному року 
п'ятирічки — високу ус
пішність і якість знань!». 
Під таким девізом скла
дають екзамени студен
ти енергетичного фа
культету. Першість 
соціалістичному змаган
ні за підвищення успіш
ності і якості знань ут
римує колектив академ- 
групи 2 ЕС-82 (староста 
Анатолій Травкін, груп- 
комсорг Олекса н д р 
Щерба). Студенти гру
пи прагнуть скласти всі 
екзамени тільки на до-

(Закінчення на 2-й 
стор.).

ВСЕ ЖИТТЯ

Д ЕСЯТЬ років тому в 
усіх вузах країни 

введено єдиний держав
ний екзамен з наукового 
комунізму. На відміну
від екзаменів інших сус
пільних дисциплін він 
ставить за мету не тіль
ки виявити знання сту
дентів у завершальній 
складовій частині марк- 
сизму-ленінізму, а й да
ти підсумкову оцінку

фесорсько - викладаць
кого складу усіх кафедр 
суспільних наук, а також 
в икл а дач ів пр оф і л ю -
ючих кафедр. Персона
льний склад комісії за
тверджується ректором 
Інституту, а її голова 
призначається міністром 
освіти республіки.

Підсумки екзамену з 
наукового комунізму об
говорюються на засідай-

ДОРОГОЦІННИЙ БАГАЖ
набутому багатству ідей 
марксизму - ленінізму 

цілісного вчення, . 
вмінння застосовувати 
його висновки і положен
ня на практиці.

Отже, державний ек- 
з наукового кому- 
— це підсумок 

ідеологічної зріло с т і, 
ідейно-політичної пере
конаності, світоглядного 
багажу, активної жити? 
тєвої ПОЗИЦІЇ, з  якими 
молодий спеціаліст всту
пить у професійну дія
льність.

Таким чином, держав
ний екзамен з науково
го комунізму є синтетич
ною, іуз(агальнюючс(к  ̂
формою контролю і то
му за своїм значенням 
стоїть рядом із захис- ■ 
том дипломної роботи.

Значення цього екза
мену неухильно зростає, 
про що свідчить спеціа
льне положення, затвер
джене наказом Мінвузу 
СРЄР у 1984 році.

Згідно цього наказу 
державний екзамен ни
нішнього року проводить 
в нашому вузі окрема 
Державна комісія, яка 
створена із числа про- ■■ г

нях кафедр суспільних 
наук, вчених радах інсти
туту, факультетів, ком
сомольських зборах стар
шокурсників.

Викладачі кафе д р и 
приділяють нал е ж н у 
увагу методиці підготов
ки і проведення держав
ного екзамену, видруку
вана спеціальна методи
чна розробка про підго
товку до екзамену.- Вже 
з перших занять з нау
кового комунізму сту
дентам доводиться «По
ложення про державний 
екза мен», роз’яснюють
ся критерії оцінок тощо.

На засіданнях кафед
ри і методичного семіна
ру систематично розгля
даються питання: даль
шого підвищення органі-, 
з а цій ного, методичного 
та психолого - педагогіч
ного рівня проведення 
Державного екзамену.

В. БОНДАР, 
завкафедрою науко
вого комунізму.
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ЗМАГАННЮ- 
ШИРОКІ КРИЛА

СЕСІЯшішщпіііцшттііііишпшііііщчи»иіиііппптшіищпищшиіщтііііцціі СЕСІЯ,

(Закінчення. Початок на 1-й стор.).

.................. ....  Ж
по організації соціалістичного змагання. Ці показ
ники охоплю ю ть основні питання учбової і науко
во-м етодично ї роботи, доповню ю ть планові. Вико
нання їх і перевиконання сприятиме вдосконаленню  
процесу навчання студентів.

При підбитті підсумків соціалістичного змагання 
каф едр за 1984 рік м етодкабінету і кабінету педаго
гічної майстерності було  запропоновано дати екс
пертну оцінку всім кафедрам по р о зп о д ілу  уч 
бової і науково-м етодичної роботи і визначити 
місце кожної кафедри у своїй групі. Користую чись 
найбільш об єктивними даними з усіх питань м ето
дичної роботи, можна буде  визначити оцінки і міс
ця кафедрам. В ц ілом у з боку каф едр претензій 
по результатах оцінок і визначення місць не було.

В кращий бік по р о зд ілу  учбової і науково-м ето
дичної роботи і в ц ілом у по виконанню соціалістич
них зобов язань визначаються кафедри автоматич
ної системи управління, автоматики і інформ аційної 
техніки, обчислю вальної техніки, економіки промис
ловості і організації виробництва, енергетики, елек
тронних приладів, те о р ії основ електротехніки, те 
оретичної механіки, хім ії, істор ії КПРС, ф іло со ф ії, 
а з ф акультетів  —  автоматики і обчислю вальної 
техніки, енергетики і радіотехніки.

Велику роль тут від іграю ть різні постійні (щ о
річні) чи цільові конкурси, які організовую ть і про
водять в інституті з учбово-м етодичних питань. Це 
конкурси на кращ ого лектора, асистента, кращий 
студентський конспект, кращий стенд кафедри по 
м етодичній роботі та інші.

Організовую чи на каф едрах соціалістичне змагання 
у іу й з  році на ч е ч ь  X X V II  з 'їз д у  КПРС, необхідно 
дом огтися того, щоб соціалістичні зобов’язання з 
питань м етодичної роботи були  напруженими і ц і
леспрямованими, щ об сам факт їх виконання, тим 
більш е перевиконання, сприяв дальш ом у вдоскона
ленню процесу, навчання студентів , щ об вся робота 
проф есорсько-викладацького складу була більш 
ефективною  і якісною.

В цьому —  патріотичний обов'язок кож ного пра
цівника нашого вузу. Успіш не виконання соціаліс 
тичних зобов’язань у 1985 році —  кращий пода
рунок наступному з’їздові нашої партії.

М. ІВАНОВ,
начальник штабу соцзмагання інституту, прорек
тор по учбовій роботі.

3. ГРОЗНИЙ,
член президії профкому співробітників інсти
туту.

НЕВЖЕ ЧОГОСЬ НЕ ВРАХУВАЛИ! 
(Продовження. Початок на 1-й стор.).

вом і ділом. Тому на- -  
слідки хороші. Група І  
складає екзамени ус- І  
пітно. В залікових кни- |

бре та відмінно. Найбі
льше турбот в ці дні у 
п'ятикурсників. Воно й 
зрозуміло. Настає пора 
звіту про п'ятирічне на
вчання в інституті. В ці 
дні на енергетичному фа
культеті проводиться ви
ставка студентських 
дипломних проектів з 
сиеціальност,ей  ̂ . 0301, 
0309, 0303, 0315. А поки 
йдуть екзамени, юнаки і 
дівчата збираються гру
пами в читальних залах 
бібліотеки, у вестибюлях, 
аудиторіях і коридорах, 
щоб ще раз згадати прой
дений матеріал, враху
вати, як кажуть, все до 
дрібниць.

Добре складають ек
замени студенти четвер
того курсу, зокрема, 
академгрупа 1 ЕПП-81 
(верхній знімок). В гру
пі 2 ЕСС-81 (староста 
Віктор Зелінський, груп- 
комсорг Сергій Стецен- 
ко) кожен прагне допо
могти один одному, по
радити, підтримати сло-

ПРЕСТИЖ ДИПЛОМА

«Престиж диплома. З
жках студентів більшість І чого він починається? Це 
четвірок і п'ятірок. І  питання хвилює усіх. Ад-

Не відстають від ! же професія людини, її
старшокласників і сту- і  покликання турбують кх>- 
дент.и другого року нав- |  жен трудовий колектив, 
чання. В академгрупі 1 наше суспільство. А сус- 
3 ЕС-83 (староста Ві- І  пільству зовсім не байду-
талій Дмитренко, груп- же, хто прийде на зміну
комсорг Інна Ковдій- В старшим, який слід в житті 
чук) на озброєння уна-  Е залишить молодше поко- 
вчання взято колектив- ■ Л1НИЯ- ЯКУ К0РисСТЬ прине- 
ний (бригадний) метод ■ се воно своїй Батьківщині, 
підготовки до екзаме- |  своєму народові>.
Нів І це дає свої пози- 1 Таким* словами розпо- 
тивні наслідки. Група |  миналася стаття студента 
вважається однією з кра
щих на другому курсі.

Екзамен — це дуже 
серйозна справа. Тож 
не будемо відривати 
студентів від їхніх кло
потів (знімок зліва 
внизу), а побажаємо 
кожному з них відмін
них успіхів.

С. Ф Е Д О Т О В .
Фото О . Володимирова

лому. Протягом усіх п'яти 
років навчання в інституті 
І. Ройзман систематично 
порушує навчальну дисци
пліну, зневажливо ставить
ся до викладачів і студен
тів. Ось які «знання» пока
зує цей горе - студент за 
чотири екзамени нинішньої 
сесії: 3, 2, 2, 2,. Такі оцін
ки виставили йому екзаме
натори в заліковій книжці.

Ще один «герой» є в 
групі 2 ТМ-80. Це Григорій 
Борохович. Навчається він 
здебільшого на двійки.

П У С Т О Ц В І Т И
. машинобудівного 

|  тету Олександра

НОВІ книги
»,

НОВІ КНИГИ НАДІЙШ ЛИ ДО БІБЛІОТЕКИ ІН С ТИ ТУТУ  
В ПЕРШ ІЙ ПОЛОВИНІ СІЧНЯ.

Симягов А. А. Автомати- 
зация управленческого тру-

развертки (Под редакцией 
Д. П. БриллиантоваУ М. Ра

да. М. Знание. 1984. (Новое дио и связь, 1984.
в жизни, науке и технике. 
Серия «Наука и техника уп
равлення» № 10).

Цетлин В. С. Словарь най- 
более употребляемьіх сло>з 
фрацузкого язьїка. 3-є йзд. 
переработанное и дополнен-Черняк В. К. Зкономичес- пт „ „„ ____~__ное. М. Русский язьік, 1984кие законьї и хозяйствен-

ньій механизм. 
1984.

К. Знання,

Чирков Л . Е. и др. Новьіе 
устройства телевизионной

Цифровая иммитация ав- 
томатизированньїх систем 
(институт проблем передачи 
информащш). М. Наука, 
1983.

Цьїкунов А. М. Адаптив-

мое управление об'ьектами с 
последствйем. М, Наука, 
1984.

Цьіплаков О. Г. Конструи- 
рование изделий из компо- 
зиционно - волокнистьіх ма- 
териалов. Л. Машинострое- 
ние, 1984.

Ш аругин И. И., Петро-
сянц К, О. Проектирование 
цифровьіх микросхем на 
елементах инжекционной 
логики. М. Радно и связь, 
1984.

Шумков Ю, М., Зйдель-
ман В. М. Програмное обес- 
печение автоматизированно-
го проектирования радио- 

злектронньїх схем. К. Техні

ка. 1984.
Федоров А. А., Каменева Я

В. В. Основьі злектроснаб- Я 
жения промьішленньїх пред- Я 
приятий. Учебник для ву-1  
зов. 4-е изд., переработан-“ 
ное и дополненное. М. Знер- 
гоатомиздат, 1984.

Филиню к М. А. Активньїе 
УКВ фильтрьі. М. Радно и 
связь, 1984.

Злектрические измерения 
злектрических и незлектри- 
ческих величин. Учебник 
для вузов. К. Вища школа, 
1984.

факуль- 
Мацика. 

«В дорогу виходь на світан
ні», видрукувана в багато
тиражній газеті за 18 трав
ня минулого року.

Зараз у Олександра, як 
|  і у його товаришів по ака- 
|  демгрупі, найвідповідальні- 
|  ша пора — пора екзаменів 
1 і робота над дипломним 
|  проектом. Всі хлопці ака- 
|  демгрупи, в якій навчає- 
I  ться Олександр Мацик, з 
Я усією серйозністю й від- 
|  повідальністю ставляться 
|  до навчання, беруть актив- 
|  ну участь в громадському 
|  житті факультету. Академ- 
|  група не раз виступала з
■ цінними цоч(ч,нами щодо 
|  складання екзаменаційний
■ сесій без жодної трійки і 
* завжди дотримувала сло-

Ось і нинішньої сесії

І хлопці поповнюють свої за
лікові книжки четвірками 

|  й п'ятірками.
|  На машинобудівному фа- 
■ культеті є багато студентів 
■ і академгруп, де юнаки і 
З дівчата навчаються без 
|  трійок. В числі кращих ко- 
■ лективів за підсумками п'я- 
|т и  екзаменів йдуть академ- 
Я групи 1 ПМ-82, 4 ТМ-81, 
8 5 ТМ-81 та інші.

Успішно складають ек
замени і більшість членів 

колективу 
Особливо

[ в а .

Справочно - библиографи 
чесний отдел. І

в студентського 
І  групи, 5 ТМ-80.
“ хочеться відзначити ком

сорга Климчука та старос
ту Демчука, які навчаються 
на відмінно, служать взір
цем для інших. Проте в 
цій групі є студент Ігор 
Ройзман, поведінка якого 
викликає гнівне обурення 
всього колективу п'ятії- 
курсників і факультету в ці-

систематично порушує на
вчальну дисципліну, на 
зауваження викладачів не 
реагує.

В групі З ТМ-80 цілий 
«букет» двійочників. Мико
ла Богуцький, Ігор Го- 
роль, Ірина Гриб та Олеся 
Гайдей приходять на нав
чання тоді, коли їм зама
неться. Здебільшого ж ці 
доньки й синочки в період 
занять розважаються на 
свій розсуд, займаються 
чим завгодно тільки не на
вчанням. Ніхто з цих не 
з'явився на зимову сесію і 
не склав ще жодного ек- 
замена. Про що ж дума
ють ці п'ятикурсникіиі? -Хі
ба можна таким людям 
видати на руки дипломи про 
вищу освіту? Як вони пра
цюватимуть на виробництві, 
чи зможуть вести за собою 
інших? Якщо відверто, то 
ні.

Пустоцвіти. Звідки вони 
беруться? Адже п'ять років 
тому кожен з них мріяв 
про свою майбутню профе
сію. Чому ж тепер ці моло
ді, фізично здорові люди 
нехтують нашою дійсністю, 
всім тим, що дала Батьків
щина юнакам, і дівчатам у 
справі навчання, вибору 
професії тощо. Студент не 
дитя, якого потрібно ВОДИ
ТИ за ручку. В такому віці 
людина мусить і повинна 
відповідати за свої вчинки. 
І вимагати цього потрібно з 
усією серйозністю.

Б. ЛІЩИНСЬКИЙ,
декан машинобудів
ного факультету.

-«за имженорнью кадрьі» —  орган парткома, ронтората, профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого политохничесного института.
вінницька обласна друкарня управління у  справах видавництв. поліграфи І книжкової торгівлі* м. Вінниця» вул. Київська. 4.
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МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ РОБОТИ

Шістдесят сім років тому у боях під Нарвою і 
Псковом народилася наша славна Радянська Армія. 
23 лютого вся наша країна відмічатиме річницю цієї 
події. У ході підготовки до цієї знаменної дати з 
метою активізації і посилення роботи по військово- 
патріотичному вихованню молоді, підготовки юнаків 
до служби в лавах Збройних Сил комсомольська 
організація інституту проводить місячник оборонно-

масової роботи серед студентської молоді.
У ці дні нам належить пожвавити всю політико- 

виховну і організаторську роботу, спрямовану у 
русло військово-патріотичного виховання. Комітет 
комсомолу закликає комсомольців всіх поколінь 
взяти активну участь у проведенні місячника.

В. ЧЕРНИКОВА,
заступник секретаря комітету комсомолу інституту.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А        І Н Ж Е Н Е Р Н І
Газета видається 

з лютого 1981 року. кадри
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 6 (174) Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 8 лютого 1985 року. Ціна 1 коп.

В  ПАМ’ЯТІ НАРОДНІЙ
Другого лютого минуло 

сто років з дня народ
ження видатного орга
нізатора і керівника на
родних мас в революцій
ній боротьбі проти цар
ського самодержавства 
Михайла Васильовича 
Фрунзе.

У 1904 році після за
кінчення із золотою ме
даллю гімназії і Петер
бурзького політехнічного 
інституту, де М. В. Фрун
зе вступив у партію біль
шовиків, він став профе
сійним революціонером і 
За активну діяльність 
невдовзі був арештова
ний і висланий з Петер
бургу.

У 1905 році партія 
посилає його в Іваново- 
Вознесенськ і Шую, де 
він перебуває на неле
гальному становищі, орга
нізовує найбільший в 
Росії політичний страйк 
текстильників. Бойові 
дружини Іванрво-возне- 
сенських текстильщиків, 
якими керував М. В. 
Фрунзе, прийшли на до
помогу московському 
пролетаріатові* в дні 
грудневого збройного 
повстання мужньо бо
ролись на барикадах 
Червоної Преси і.

У квітні 1906 р. М. В. 
Фрунзе на IV з'їзді 
РСДРП вперше зустрі
чається з В. І. Леніним. 
Царська охранка полю
вала за Фрунзе, на його 
сліди посилала найдос- 
відченіших агентів-сищи-

ків. У березні 1907 р. їм 
вдалося вистежити і 
арештувати його. У 1909 
—1910 р.р, Фрунзе було 
двічі винесено смертний 
вирок. Це викликало ве
лику хвилю робітничих 
страйків. Боячись даль
шого поширення револю
ційної боротьби, царсь
кий уряд спочатку замі
нив йому смертний вирок 
каторжними роботами, а 
потім довічною висилкою. 
У  1915 р. його вислали 
у Верхолинський повіт 
Іркутської губернії, звід
ки він втік.

У 1916 році, щоб за
мести сліди, партія нап
равляє його під прізви
щем Михайлов .в діючу 
арміію, де він на початку 
1917 р. очолив підпільну 
більшовицьку організа
цію з центром у Мінську. 
Після лютневої революції 
1917 р. М. В. Фрунзе 
обирається начальником 
народної міліції Мінська, 
членом фронтового комі
тету Західного фронту, 
головою Ради селянських 
депутатів Мінської і Во
линської губерній. У сер- 
пні 1917 р., він очолює 
штаб революційних
військ Мінської дільни
ці, не допустив просуван
ня корніловських військ 
у Петроград на допомо
гу тимчасовому буржу
азному урядові. Ко,рні- 
ловський штаб було 
арештовану, а війська 
роззброєні.

У вересні 1917 р. 
Фрунзе прибуває в Шую,

де його обирають голо
вою повітового комітету 
парті і і Шуйської Ради. 
В Росії на той час вла
да була в іруках тимча
сового уряду, а в Шуї в 
руках робітників. Шуй- 
ська Рада робітничих де
путатів була першим ра
дянським осередком, який 
стояв при владі. Одразу 
ж після перемоги Вели
кого Жовтня Фрунзе на 
чолі загону шуйськйхі 
робітників брав участь у 
боях в Москві, у штурмі 
Кремля. Весною і влітку 
1918 р. очолював Івано- 
ьо-Вознесенський губви- 
конком і губком партії, 
а з серпня 1918 р. був 
призначений військовим! 
комісаром Ярославсько
го військового округу.

Фрунзе був членом 
ВЦВК всіх скликань, 
член ЦК РКП (б). За 
видатні заслуги перед 
Батьківщиною він був 
нагороджений двома ор
денами Червоного Пра
пора і Почесною рево
люційною зброєю — шаб
лею з підписом: «Народ
ному геїюю Михайлу Ва
сильовичу Фрунзе — 
ВЦВК РРФСР». .

Помер М. В. Фрунзе 
на 41 році життя, похо
ваний на Красній площі 
у Москві. Радянські лю
ди глибоко шанують па
м'ять про легендарного 
революціонера, Героя 
громадянської війни. Йо
го життя завжди буде 
прикладом для людей.

В. ГОВОРОВ, 
інженер - полковник 
запасу.

У  м ем ориад а 

Славьі

Им не суждено бьіло
вернуться — 

Смертью храбрьіх пали
в той войне, 

Но сердца горячие
их бются, 

Вечно будут ЖНВЬІ

на земле!

ЯК ТОБІ слУЖИТЬСЯ?

л и с т И С О Л Д А Т С Ь К І
Олексій Яровенко лише два з поло

виною місяці навчався на факультеті 
автоматики і обчислювальної техніки, 
а потім його, як і багатьох інших пер
шокурсників, призвали на дійсну служ
бу до лав Радянської Армії.

«Навчався я в групі 1 АТ-84, — роз
повідає в своєму листі Олексій. — І за 
цей порівняно короткий строк все ж та
ки відчув себе студентом. Служу зараз

в Заполяр'ї
Разом зі мною служить також 

колишній студент радіотехнічного фа

культету Андрій Фостик. Ми добре па
м'ятаємо наказ, який дали нам в інсти
туті перед відправкою на військову служ
бу і завіряємо всіх викладачів і студен
тів, що з честю пронесемо через всі труд
нощі звання студента Вінницького по
літехнічного інституту. Після служби по
вернемося до рідного вузу і будемо про
довжувати навчання».

А ось рядки з листа Ігоря Шостачен- 
ка, колишнього студента групи 4 АТ-83. 
На військову службу його призвали на- 
ессі минулого року. Ігор постійно під
тримує зв'язки з своїми друзями по 
академгрупі, з викладачами.

«Приємно усвідомлювати, що під час 
служби, віддаля рідного краю, нас не 
забувають. Дуже вдячні всім нашим 
друзям за листи, що надходять з інсти
туту. Нас радують успіхи студентів фа
культету, цікаво знати буквально про 
все. Зі мною в роті служать ще чотири 
хлопці з Вінниці. Троє з них теж колиш
ні. студенти ФАОТу».

Олександр Каплинський теж служить 
в Заполяр’ї. «Нещодавно одержав по
дяку від командира за відмінну
службу. — Ділиться юнак своєю радіс
тю. — Моя військова служба пов'язана 
з моєю майбутньою професією. Так що я 
цілком задоволений».

Командир підрозділу, в якому слу
жить колишній студент групи 2 АТ-82 
гвардії сержант Сергій Демко надіслав 
в інститут листа-подяку за виховання 
славного захисника Батьківщини. «Гвар
дії сержант Демко відзначається висо
кою військовою майстерністю і виконав
ською дисципліною. Екіпаж радіостан
ції, очолюваний ним, є відмінним в під
розділі».

На знімку: 
ДЕМКО.

гвардії сержант Сергій

Каменньїе лица,
взгляд их зоркий 

В светлу даль из
страшних тех Бремен, 

Имена на обелисках
горько

Подтверждают:
«Зто бьіл не сон».

Жизнь свою отдали,
чтоб ми жили, 

И за зто нам их всех
ценить,

Грудью от бедьі
нас заслонили, 

Чтобьі нам смеяться

Бьіло им по восемнадцать, 
двадцать,

Младше, старше —
люди разньїх лет...

Шел на смертний бой с
врагом сражаться 

Наш простой
советокий человек.

и любить. Шел он, чтоби не било

Хатиней,!
Чтоб страдать и плакать

не прйшлось, і 
Чтоби в нашем мире

современном | 
Для войньї уж места

не наш лось.
В. СУСЬ, 

лаборант кафедри ЗППГ

ЗАСТОСУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ

ЕКЗАМЕН І ЕОМСучасне промислове 
виробництво характери
зується все зростаючим 
рівнем автоматизації 
технологічних процесів 
на базі застосування 
електронно - обчислю
вальних машин різного 
призначення. А тому мо
лодий спеціаліст з авто
матики і телемеханіки 
повинен досконало оволо
діти засобами обчислю
вальної техніки, вміти 
формулювати виробничі 
завдання для вирішення 
їх на ЕОМ, програмува
ти їх на різних мовах 
від символічно-кодових 
до проблемно-орієнтова- 
них.

Для вирішення цих 
завдань на кафедрі ви
щої математики студенти 
ФАОТу з спеціальності 
0606 постійно викорис
товують ЕОМ в ході лек
цій, практичних занять, 
лабораторних робіт і ек
заменів. Тут передбачено 
два режими застосуван
ня ЕОМ: робочий і кон
трольний. В робочому ре
жимі студенти складають 
алгоритми і програми 
для обчислень на мікро 
ЕОМ типу «Електроніка 
БЗ-34», «Електроніка 
МК-54». Ці машини ак
тивно застосовуються 
вже з перших днів нав
чання в інституті.

Досвід показує, що 
більшість студентів до
бре засвоюють техніку 
роботи з цими машинами, 
використовують їх при 
науково-дослідній ро)бо- 
ті, досліджують можли
вості раціоналізації мето
дів обчислень. Це, зо
крема, такі студенти, як 
О. Демешкін (1 АТ-82), 
В. Асауленко (2 АТ-82), 
Л. Вишневська 2 (АТ- 
82), Ц. Півень (2 АТ-82), 
Т, Горинчук (З АТ-82),

І. Стефаюк (4 АТ-82).
Активно і творчо зас

тосовують електронно- 
обчислювальну техніку 
запитань, екзаменаційних 
при дослідженні функ
цій і студенти першого 
курсу. Особливо хочеться 
відзначити О. Москалю- 
ка (2 АТ-84).

Не розлучаються з 
ЕОМ студенти спеціаль
ності АТ і лід час залі
ків та екзаменів. Викла
дачі ж кафедри вищої

математики Н. Фурдіяк 
та В. Палій спільно із 
старшим, інженером об
числювального центру В. 
Гер асимєнк)р розр об ил и 
автоматизовану діловіу 
гру «Статистичне моде
лювання складних сис
тем», в ході якої всі 
операції від видачі ва
ріантів завдання до пе
ревірки правильності їх 
виконання повністю ав
томатизовані і викону
ються ЕОМ, а студенти 
одержують міцні навики 
роботи на відеотерміна
лах та інших засобах 
обчислювальної техніки.

З 1984 року в інституті 
впроваджується а в т-ом а-

тизована система прийа 
му екзаменів АСГІЕ 
лМрія-1». Розробили її 
викладачі кафедри вищої 
математики товариші 
Гарних і Клочко. Вона є 
одним із етапів науково- 
дослідної роботи у спра
ві підвищення ефектив
ності навчального про
цесу.

АСПЕ «Мрія-1» являє 
собою складну логічно- 
лінгвістичну систему, яка 
забезпечує автоматизо
вану підготовку й розм
ноження єкзаменаційних 
квитків (білетів), а та
кож контроль за цра-

(Закінч. на 2-й стор.).
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ЕКЗАМЕН
(Поч. на 1-й стор.)

вильністю відповідей.
«Мрія-1» може вико

ристовуватися також і як 
засіб навчальної системи 
в ході навчального про
цесу. Відповіді на запи
тання екзаменаційного 
квитка набираються на 
клавіатурі відеотерміна
лів, а їх правильність в 
текстовому вигляді ві
дображається на екрані 
дисплея.

Велику роботу по за
безпеченню автоматизо
ваних систем навчання 
виконала старший інже
нер обчислювального цен
тру В. Герасименко. Во
на проявила багато

І ЕОМ
творчості і винахідливос
ті при вдосконаленні цих 
систем, навчила виклада
чів і студентів працювати 
на обчислювальних ма
шинах.

Подальше вдосконален
ня таких систем прово
диться СПІЛЬНО з ведучи
ми спеціалістами ВС) 
«Термінал» і спрямоване 
на зміцнення зв'язку з 
виробництвом, на впро
вадження в учбовий про
цес найбільш сучасних
технічних засобів навчіан- 
ня і контролю.

М. ВАЛ ЬДМАН, 
кандидат технічних 
наук, доцент.
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Та морози, як кажуть, 
заглянули і в наші окре
мі аудиторії. Заглянули, 
щоб прощупати на мо
розостійкість тих, хто 
вчиться, і хто навчає.

Як зігрітися?
Виявилося, що в першо
му, другому, третьому і 
четвертому залах тем
пература від плюс 5 до 
10 градусів. Дещо теп
ліше — від плюс 12 до 
16 градусів в аудиторіях 
403, 405, 421. Холодно в 
третьому учбовому кор
пусі, батареї ледь грі
ють, вікна погано утеп
лені.

Е. БЛІНК1Н,
В. ЛЯХВАЦЬКИЙ,
Н. МЕЛЬНИК, А. 
ТХОРІВСЬКИЙ, М. 
СИНЕЛЬНИК.

І ЩЕ ОДНУ СХОДИНКУ ПРОЙДЕНО

Все, чого навчився, як 
засвоїв пройдений матеріал, 
виявляють екзамени, які є 
важливим періодом в житті 
кожного студента. Тому й 
доводиться напружувати па
м'ять, все згадувати до дріб
ниць. Студенти групи 1-ААГ- 
84 Химич і Ходак успішно 
склали екзамен. Задоволена 
відповіддю викладач А. М. 
Головченко, яка приймає 
екзамен в студента В. Ма
трос ов а.

ХРАНИТЕЛЬ ЗЕЛЕНОЇ АПТЕКИ
Г і  ВОГО часу книга ро- 

венчан М. А. Носаля ііі 
І М. Носаля «Лікарські 
рослини і способи їх засто
сування в народі» стала по
мітною подією в історії фі
тотерапії. П’ять її видань 
кожного разу розкуповува
лися' одразу ж після виходу 
в світ. Академік АН УРСР 
В. Г. Дроботько, який осо
бисто редагував книгу, вис
ловився про неї так: «Цим 
матеріалам ціни немає». А 
ленінградські кінематогра

фісти зробили Івана Михай
ловича одним з головних 
персонажів повнометражно
го кінофільму «Увійдіть у 
цей храм».

Листи на ім’я знавця 
трав і невтомного пропаган
диста охорони природи ма
ло не щодня надходять з 
уш'х куточків Радянського 
Союзу. На окремих конвер
тах просто значиться «Міс
то Ровно, І. М. Носалю».

Нині він працює над но
вою книгою про цілющі

рослини і народну медици
ну. Вона не буде розшире
ним і доповненим варіан
том попередньої, і порушу
ватиме ряд нових актуаль
них проблем, пов’язаних з 
природоохоронною роботою 
та дослідженням лікуваль
них властивостей рослин.

— Роботу над новою 
книгою вважаю своїм люд
ським і громадянським обо
в'язком, — сказав Іван Ми
хайлович, — бо сама книга 
— данина народній мудрості.

С П О Д О Б А Л А С Ь  УС ІМ
На кінцевій тролейбус

ній зупинці вулиці І(е- 
лецькій обласного центру 
гостинно відкрило двері 
нове спеціалізоване кафе 
«Піццерія». Це слово в 
перекладі з італійської 
мови означає хліб. З ча
сом його рецептура, тех
нологія удосконалюва

лись і піцца стала ви
шуканим, популярним 
блюдом, з хорошими 
якостями. Зрозуміло, во
на сподобається не лише 
літнім відвідувачам, а й 
дітям.

У новому кафе є т - 
кож кондитерські вироби, 
гарячі бульони, різні на
пої, морозиво.

Приміщення закладу 
громадського харчуван
ня має привабливий ви
гляд, його інтер'єр офор
млено в національному 
стилі, де переважають 
червоні кольори. Тут мо
жуть одночасно посмаку
вати стравами і від почи
ни понад 60 чоловік.

Кафе «Піццерія» уже 
відвідало чимало меш

канців.

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ В ДІЇ
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Завершальний рік оди
надцятої п'ятирічки оз
наменовується новими 
успіхами на всіх ділянках 
господарського і культур
ного будівництва. Вся 
робота нині підпорядко
вується гідній зустрічі 
наступного XXVII з'їзду 
КПРС, який стане важ
ливою історичною подією 
в житті партії і народу. 
На з'їзді буде прийнято 
нову редакцію Програми 
КПРС, внесено необхід
ні зміни в статут партії.

Форум комуністів виз
начить довготривалу пер
спективу соціально-екЬ- 
номічного розвитку краї
ни на дванадцяту п'яти
річку і до 2000 року.

У ці дні трудящі краї
ни готуються до виборів 
кандидатів у депутати 
органів державної вла
ди. Всі ми відмічатимемо 
40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні, 
80-річчя революції 1905 
—1907 років в Росії, 50- 
річчя стахановського ру
ху. Цій визначній події 
надають особливого по
літичного змісту всій 
роботі у завершальному 
році п'ятирічки. Як 
справляться трудящі з 
своїми завданнями у цьо
му році, залежить за
гальний успіх п'ятирічки 
в цілому.

у  НИНІШНЬОМУ учбо- 
&  вому році на вечір
ньому факультеті за пла
новими даними кафедр 
ведуть учбові заняття  ̂
228 штатних викладачів, 
з яких більше полови
ни з вченими ступенями 
і званнями. Однак, по
рушуючи наказ по інсти
туту, окремі кафедри 
планують для занять на 
вечірньому факультет/) 
менш кваліфікованих ви
кладачів. У процентному 
відношенні викладачі з 
ступенями на кафедрах 
складають: науковогр;
комунізму —  20, вищої 
математики —  22, кон
струювання і виробниц
тво радіопаратури —  25, 
будівельних конструкцій 
—  50, економіки —  50, 
електростанцій —  33 про
центи. Мають місце ви- 
падки. коли для вечір- 
ників читають лекції; 
асистенти В. Смоляк, В. 
Волощенко, Б. Цицеро- 
шенко, Л. Цветков з ка
федри промислово-ци
вільного будівництва, 
Б. Штефан —  з кафедри 
«Охорона праці». Деякі 
викладачі представляють 
недопрацьовані робочі 
плани, зокрема, на ка
федрі теоретичних ос
нов радіотехніки Е. Паш- 
ковський, І. Славський.

На 1 вересня минуло
го року вечірній факуль
тет мав 101 студента з 
академічною заборгова
ністю. Деканат прово
дить відповідну роботу 
з цими студентами: вик
ликає на особисту бесі
ду, надсилає листа за> 
місцем роботи і додо
му, проводить наради, 
організовує консул ьта> і 
ції.

Бажає кращого відві
дування занять студента
ми. На третіх і четвертих 
курсах окремі студенти 
пропустили по 80— 84] 
проценти годин учбового 
часу. Серед них —  В. 

Черняховський (1-ЕПП-82) 
В Козловська (2-АТ-82),* 
В. Грядних (1-ЕВМ-82), 
Е. Мельник (1-ТМ-81), С. 
Малярчук (1-ТМ-81), В* 
Ласниченко (2-АТ-81), А. 
Науменко (2-АТ-81), Б. 
Коже/*”я.кю (1 -ААХ-81 !{л 
Трапляється, що окремі

Радянські люди впев
нені у виконанні намі
чених планів, вони ціл
ком і повністю підтриму
ють мудру зовнішню 
і внутрішню політику 
КПРС.

Виходячи з намічених 
завдань, група народно
го контролю інженерно- 
будівельного факультету 
спрямовує свою діяль
ність на забезпечення 
підготовки висококвалн 
фікованих спеціалістів, 
прагне домагатися поліп
шення всієї роботи ко
лективу. Протягом мину
лого року, наприклад, 
двічі було серйозну ува
гу привернути до питань 
осінньо-зимової і зимо
во-літньої екзаменаційних 
сесій. Разом з профспіл
ковою організацією пере
вірялося виконання роз
порядку дня і ведення 
обліку виходу на роботу 
співробітників кафедр. 
Народні контролери ці
кавилися, -як студенти в 
гуртожитку № 4 вико
ристовують свій вільний 
час, як ведеться облік 
відвідування в класних 
журналах студентів ака 
демгруп. На обговорення 
виносилося питання і про 
готовність факультету і 
кафедр в новому нав
чальному році, відвіду
вання студентами лекцій.

В полі зору народних

дозорців був побут, від
починок і забезпечення 
харчуванням студентів. 
Одне слово, приділялась ^ 
повсякденна увага тому, ^ 
як живе і навчається N 
студентська молодь. За Ч 
результатами перевірок, ^ 
якщо спостерігалися від- ^ 
хилення від встановлено- N 
го порядку і правил, 4 
складалися акти з відпо- ^ 
відними висновками і N 
пропозиціями, ЯКІ ДОБО- ;> 
дилися до відома адмі- ^ 
ністрації факультету, N 
партійної організації, ке- Ч 
рівництва кафедр, під- 
розділів і служб. Крім ^ 
того, найбільш суттєві Ч 
прорахунки знаходили Ч 
своє відображення у ^ 
«Комсомольському про- 
жекторі», окремі керів- Ч 
ники звітували на засі- Ч 
данні групи, зокрема, ^ 
комендант учбового кор- N 
пусу № 3 і комендант Ч 
гуртожитку № 4. Критич- 
ні зауваження виноси- Ч 
лися на обговорення в Ч 
стінгазету «Будівельник». >5 

Треба відмітити, що !* 
результати діяльності Ч 
нашої групи народного Ч 
контролю сприймаються 
на факультеті з належ
ним розумінням.

Н. МАКАРЕНКО.
голова групи народ
ного контролю інже
нерно - будівельного 
факультету.

групи взагалі не зв яв
ляються на заняття. Ста
рости груп хоча й відмі
чають відвідування сту
дентів академгруп в жур
налах, але зведених дові
док не готують, перед 
факультетом і учбовим 
відділом не звітують. Не 
всі викладачі відмічають, 
хто присутній на лекціях, 
практичних заняттях. 
Журнали академгруп 
(основний документ) ви
кладачі ведуть без чіт
кого заповнення всіх рек-

ді3натися з ким велася
:

культету передбачаються 
графіками по середах і 
суботах, але ніде не фік
суються, тому не можна Чг  І З и а т и г а  п  и і 4 АА с ю  гт Я Г  а  к
робота, які були консуль
тації. У розділі журналу  ̂
академгрупи «Виконання Ч 
учбового плану» врахо- [> 
вуються проведені занят- } 
тя тільки викладачами, і 
які читають лекції. Прак- [» 
тичні і лабораторні в
цьому розділі не фіксу- Ч 
ються. Ч

Окремі викладачі по- 4 
рушують учбовий процес. ^ 
Це стосується, зокрема, Ч 
А. Малярчука, Ю. Ко- [ч 
жем'яко, та інших- Трап- ^ 
ляється, що дехто з вик- 
лздачів починає заняття Ч 
з запізненням, закінчує Ч 
їх раніше встановленого ^ 
часу. Припустилися цих Ч 
порушень доцент С. П'я- Ч 
тін, старший викладач ^ 
А. Ратшгейн, молодший Ч 
науковий ч

візітів. У розділі журна
лу «Облік біжучої ус
пішності і атестації» не 
заповнюються види уч
бових занять, наймену
вання тем і розділів, не 
заносяться оцінки. 19 
викладачів не проста-’! 
вили оцінок по атестації 
в журналах академгруп. 
Серед них, наприклад, 
доценти Б. Васильєв і Г. 
Урлапов (по електротех
ніці і прикладній меха
ніці), викладач О. Ко
роль (по кресленню) та 
інші.

Міжсесійний контроль 
засвоєння студентами 
матеріалу повинен про
ходити на семінарсь 
ких, практичних, лабора
торних та інших видах 
занять з виставленням 
оцінок в журналах ака
демгруп. Доцент Л. Гей- 
шандов і асистент І. 
Славський (кафедра 
ТОР) виставили атестацію 
15 жовтня 1984 року за 
усним опитуванням без 
фіксації результатів цьо
го опитування. Доцент 
Л. Гейвандов атестував 
на «4» студента Дикуна 
(група 1-РТ-81), який не 
відробив пропущену ла
бораторну роботу.

Консультації і індиві
дуальні заняття з сту
дентами вечірнього фа-

співробітник Ч
ЧБ. Ляхватський. виклада- Ч 

чі В. Ткач, С. Звери- ^ 
ніна. Ч

Як бачимо, по-перше, Ч 
деканату і завідуючими Ч 
кафедрами належить по- Ч

Чсилити вимогливість до 
студентів, які не відві
дують занять, мають ака- 
демзаборгованість. По- 
друге, завідуючим кафе
драми іноземних мов, 
фізики, автомобілі і ав
томобільне господарство, 
теорії машин і механіз
мів і двигунів машин, ра
діотехнічних пристроїв/ 
автоматики і інформацій
ної техніки сприяти по
ліпшенню учбового про
цесу на вечірніх занят
тях, не допускати його ^ 
порушень з боку окре- ^ 
мих викладачів. |>

Про наслідки проведе- Ч
ної роботи інформувати  ̂
групу народного кон- Ч 
тролю інституту до 20
лютого ц. р.

Г. ЗАВАЛЬНЮК, 
член групи народно
го контролю Інсти
туту,
Г. ХРЖАНОВСЬКИИ, 
заступник декана ве
чірнього факультету 
інституту.

N
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УЧАСНИКИ ЗМАГАННЯ ПРОПОНУЮТЬ
М. Синельников, началь

ник учбового відділу:
«Профспілковому коміте

ту варто уважно розібрати
ся в суті, формах і мето
дах організації соціалістич
ного змагання у стінах на
шого вузу і донести це до 
всього колективу. — Пога
но, що за десять років 
профком не зміг вирішити 
питання про організацію в 
інституті змагання за зван
ня «Колектив комуністичної 
праці», «Ударник комуніс
тичної праці».

В. Красиленко, доцент ка
федри ТОР:

«Погано, що при підбит
ті . підсумків соцзмагання, 
недостатньо враховується* 
головний показник роботи 
— як викладач веде занят
тя, читає лекції-.. Викладачів 
потрібно оцінювати насам

перед по їх роботі з сту- ків, які б відображали різні «Необхідно спростити сис- О. Кузьмін, зав. кафедрою
дентами: як вони читають сторони діяльності виклада- тему підбиття підсумків нарисиоТ геометрії:

чів з наголосом на голов- змагання, зменшити кіль- «Належить уніфікувати ін- лекцп. що думають про них . . . 1 Т ,  7,* 1 йому — якості викладання», кість оцінкових показників, дивідуальні соцзобов язання,
студенти... Необхідно від- Ю. Гавруцький, доцент оцінювати роботу по голов- виробити оптимальну кіль-
працювати систему показни- кафедри ТСП: них показниках». кість показників, спростити

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  ІНЖ Е НЕ РН І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри
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систему підбиття підсумків, 
відпрацювати систему взає
моперевірки, налагодити 
оперативну систему глас
ності».

В. Олійник, старший вик
ладач кафедри фізвихован- 
ня:

«^Кафедра фізвиховання 
не враховується при під
битті підсумків соцздлаган- 
ня. Варто враховувати ре
зультати спортивної і оздо
ровчо-масової роботи, яке 
ведеться на кафедрах і ф а
культетах».

В. Попов, голова профбю
ро інженерно-будівельного 
факультету.

«Змагання ще не стало 
потребою кожного. Ставлен
ня до нього у декого фор
мальне, безвідповідально, 
легковажне. Необхідно пе
ретворити змагання з гри 
в очки у систему управлін
ня розвитком інституту»-

' у  МИНУЛОМУ роц| 
&  зусилля колективу 
ВПІ були зосереджені на 
вдосконаленні навчально
го процесу, підвищенні 
рівня підготовки майбут
ніх спеціалістів.

Характерною особли
вістю минулого року бу
ло те, що вся робота бу
дувалась згідно цільових 
комплексних програм, 
активно проводились роз- 
розбки учбово-методич
них комплексів дисциплі
на і спеціальність 
(УМКД і УМКС). Інтен
сифікації учбового про
цесу сприяло також впро
вадження ділових ігор,

ли участь майже три ти
сячі майбутніх спеціаліс
тів. Із 1247 дипломних 
проектів 573 визнані реа
льними І рекомендовані 
державною екзаменацій
ною комісією до впро
вадження.

Підсумки соціалістич
ного змагання за минулий 
рік свідчать, щ-о найкра
ще попрацювали колекти
ви факультету автомати
ки і обчислювальної тех
ніки, кафедр АСУ, філо
софії, економіки промис
ловості, теоретичної ме
ханіки. Перші — треті 
місця в групах, що зма-

Високих результатів 
по основних напрямках 
роботи домоглися колек
тиви кафедр електричних 
систем, радіотехнічних 
пристроїв, інженерної пе
дагогіки та вищої мате
матики.

Проте окремі колекти
ви кафедр в минулому 
році дещо знизили свої 
темпи. Це стосується ка
федр ТОР, ААГ, буді
вельних конструкцій, ДМ 
і ТММ. Керівникам цих 
кафедр слід уважно про
аналізувати стан справ 
в своїх колективах і вжи
ти рішучих заходів для 
усунення недоліків.

Р О З В И В А Т И
А К Т И В Н І С Т Ь

власних методик, проб
лемного навчання.

В інституті ведеться 
монтаж першої в країні 
системи ігрового моде
лювання, що поєднувати
ме методику ділових ігор 
з використанням ЕОМ і 
виходом даних на екран.

Активно розвивались 
тож і наукові досліджен
ня. Річний обсяг викона
них н а у к-ой о-дослід ни} ( 
робіт виріс до 8,5 млн. 
карбованців при плані 
7,5. Економічна ефектив
ність від наукових дос
ліджень зросла на три 
мільйони карбованців в 
порівнянні з 1983 роком. 
Було одержано також 6 
патентів і 100 авторсь
ких свідоцтв на винаходи.

Вчені інституту беруть 
активну участь в реалі
зації Продовольчої про
грами СРСР. Дві галу
зеві лабораторії працю
ють' над вдосконаленням 
конструкції сільгоспма
шин та обладнання для 
п отр е б с і л ьськ огос п од а р - 
ського виробництва. Річ
ний економічний ефект 
від впровадження цих 
розробок складає близь
ко 2,6 млн. крб.

Велига увага приділя- 
. лась також аміцненню 

зв’язків інституту з, ви
робництвом, 3 цією ме
тою були укладені дого
вори трудової співдруж
ності між 23 підприєм
ствами регіону, що сприя
ло значному поліпшен
ню контролю за стажу
ванням випускників ін
ституту.

Активізувалась і нау
ково-дослідницька робо
та самих студентів. У ви
конанні держбюджетних 
і госпдоговірних тем бра

таються, розділили: се
ред факультетів — 
ФАОТ, ЕФ, РТФ. Серед 
профілюючих кафедр: 
АСУ, АіІТ, ОТ. Серед за- 

гальноінженерних кафедр: 
економіки, енергетики, 
електронних приладів, 
ТОЕ. Серед загальноос
вітніх кафедр: теоретич
ної механіки, фізики, хі
мії. Серед кафедр сус
пільних наук: філософії, 
історії КПРС, наукового 
комунізму. По першій 
групі АУП переможцями 
вийшли учбовий відділ, 
науково-дослідний сектор, 
бібліотека. По другій гру
пі на перше місце вий
шов колектив відділу ка
дрів. Серед підрозділів 
обчислювального центру 
переможцями вийшли: 
група обслуговування 
технічних засобів, вироб
ничо-експлуатаційна гру
па та група програмістів.

По групі адміністра
тивно-господарські части
ни переможцями в соціа
лістичному змаганні вий
шли колективи гуртожит
ку № 3,. учбового корпу
су № 9 та служби поста
чання.

В минулому році в по
рівнянні з 1983-м значно 
краще працювали колек
тиви кафедр ТАМ, мета
лорізальних верстатів, 
опору матеріалів, росій
ської мови.

Особливо напружено і 
плідно попрацював ко
лектив кафедри економі
ки промисловості. З сьо
мого місця у 1983 році 
він вийшов торік на пер
ше в своїй підгрупі, ви
передивши такі ведучі 
кафедри, як електронних 
приладів, енергетики і 
ТОЕ.

Сротягом минулого ро
ку колектив інституту на
полегливо впроваджував 
у практику ініціативу пе
редових вузів республіки 
по організації соціаліс
тичного змагання і під
вищенню його дієвості. 
Виходячи з п’ятирічного 
плану економічного і со
ціального розвитку інсти
туту, ректорат спільно 
з профкомом розробля
ють для всіх факультетів 
плани — завдання на ни- 
нІшний рік з усіх видів 
виробничої діяльності. 
Деканати і профбюро в 
свою чергу розробляють 
плани кафедрам, з яких 
формуються індивідуаль
ні завдання професорсь
ко-викладацькому окладу 
та співробітникам. На ос
нові цих планових зав
дань з врахуванням іні
ціатив на всіх чотирьох 
рівнях (співробітник — 
кафедра—ф аку льтет—ін 4 
ститут) розробляються 
умЮ'Ви соціалістичного 
змагання.

В завершальному році 
XI п’ятирічки і в ході 
п ід готов ки до XXVIІ
з’їзду КПРС уоім нам 
належить значно активі
зувати свою роботу. Ад
же колектив інституту 
взяв на себе зобов’язан
ня боротися за право но
сити найвище з усіх імен 
— ім’я Володимира Іллі
ча Леніна. І тому поряд 
з розвитком і активізаці

єю трудового суперництва 
слід розвивати активність 
кожного члена профспіл
ки.

М. ФИЛИНЮК, 
голова профкому вик
ладачів і співробіт
ників.

ВЕЛИКА СПІВДРУЖНІСТЬ
Е (3 досвіду 
Б автоматики 
І  ної техніки)

роботи колективу кафедри 
і нформаційно-вимірюваль-

Е Кафедра АіІТ по-праву вважається од- 
І  нією з кращих в інституті. Згідно плану 
§ науково-методичної роботи викладачі 
Б кафедри часто проводять взаємовідвіду- 
5 вання лекційних і семінарських занять, 
В часто тут бувають і відкриті лекції. Кра- 
Е щим лектором конкурсна комісія кафед- 
В ри визнала доцента Я. І. Капицького, а 
В серед асистентів — О. І. Худолея.
|  У листопаді минулого року всі ведучі 
В викладачі кафедри завершили розробку 
В учбово-методичних комплексів «дисцип- 
|  л:на» (УМКД) з усіх дисциплін, що чи- 
Е таються для студентів спеціальностей 

0606 і 0608 з врахуванням нових про
грам.

Розробка УМКС (спеціальність) ве
деться у відповідності затвердженого 
графіка. В ній беруть участь всі викла
дачі кафедри.

Регулярно тут проводяться і засідан
ня учбово-методичного семінару. Всі 
викладачі кафедри читають лекції з зас
тосуванням активних методів навчання. 
Особливо тут хочеться відзначити дЬцен- 
тіві В. А. Поджаренко та І. Я. Хаімзона. 

Е Професором В. Т. Маліковим і доцен- 
Е том М- І- Байдаком розроблено ілюстра- 
Е тивний матеріал для кодоскопа з курсів 
Е «Електричні вимірювання» та «Електрон-. 
Е ні влаштування автоматики і телемеха- 
Е віки».
5 Асистент О. І. Xудолей розробив ме- 
Е тодичні вказівки по застосуванню класу 
Е програмованого контролю «Евріка». На 
В кафедрі розроблено також модульний 

варіант для фронтальної постановки ла
бораторних робіт з курсів «Електроніка» 
та «ЕУА» і ІТ». Зараз вводиться в дію 
вимірювально-обчислювальний комплекс 
АРМ-Р на базі ЕОМ СМ-4, на якому 
передбачається впровадження в учбовий 
процес лабораторних робіт з курсів 
«Програмування», «Обчислювальні ма- 

_ шини і системи», «Обчислювальні методи 
Е і застосування ЕОМ».
§ Підвищенню ефективності учбової ро- 
Е боти, зміцненню зв’язків навчального 
Е процесу з практикою сприяла організа- 
Е ція філіалу кафедри на ВО «Термінал», 
Е а також широке залучення студентів до 
Я науково-дослідної роботи, в тому числі

І
і

до виконання госцдоговірної тематики. Е 
В минулому році обсяг науково-дос-в 

Дід них робіт на кафедрі складав понад® 
мільйон двісті п’ятдесят тисяч, а еконо
мічний ефект — три мільйоні вісімде
сят тисяч карбованців, хоча кількість в 
співробітників зросла незначно. Підви-з 
щення ефективності роботи колективу в 
пов’язане з укладанням крупних пер-5 
елективних і довгострокових тем, в яких Б 
максимально використовується весь нау- В 
ковий потенціал кафедри, зокрема, ре-Е 
зультати попередніх досліджень.

Тематика науково-дослідницьких робіт Е 
досить широка. Вона включає розробки Е 
і впровадження приладів, які застосо-Е 
вуються в сільському господарстві, ме-Е 
дицині, різних галузях народного госпо-Е 
дарства.

Значна кількість наукових співробіт-Е 
ників і викладачів кафедри — колишні Е 
студенти нашого інституту, які стали Е 
займатися науковою роботою ще на мо-Е 
лодших курсах. Багато з них захистили Е 
кандидатські дисертації.

На кафедрі набуто великого досвіду в 
спільної роботи з інститутським СКТБ в 
«Модуль». Ва даний час науковий і ви-в 
робничий п&тенціал СКТБ «Модуль»* 
значно зрк^щ о дає можливість спільно в 
виконувати складні науково-дослідниць-Е 
кі і дослідно-конструкторські роботи.

При виконанні НДР широко застоео-Е 
вуються засоби обчислювальної техніки в 
— великі, малі і мікро-ЕОМ. Це дає в 
можливість скорочувати строки виконай-в 
ня нових розробок і підвищити ЇХ ЯКІСТЬ. Е

Підвищенню ефективності учбово-мето- Е 
дичної та науково-дослідної роботи в |  
значній мірі сприяє організація дієвого § 
соціалістичного змагання. Воно прово-Е 
даться тут між учбово-науковими гру-Е 
пами по шести напрямках: учбова, мето- Е

Е
днчна, наукова та громадська робота, 
розвиток матеріальної бази і трудова _ 
дисципліна.

Регулярне підведення підсумків тру-Е 
дового суперництва, його глибокий ана-5 
ліз допомагає керівникам учбово-науко- Е 
вих груп виявляти вузькі місця- в роботі В 
і своєчасно вживати заходів для їх В 
усунення.

Р. КВЄТНИЙ, 
партгрупорг кафедри,

Ю. ДМИТР1ЄВ, 
профгрупорг.

^ І ІШ І І і т і Ш І ї ї і Ш ІШ И В І ї н і ї ї ім в А н ш в ш і ш т ш іш м і ш ін А ї в ш н т ш ш р і п в м ш и н н ін н и і ш і і т ч ^

А ктивний пропагандист тов. Говоров завжди з І  молоддю,
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У пошуках оптимального варіанту
Питання про те, як 

організувати соціалістич
не змагання, поставив 
В. І. Ленін і дав на ньо
го відповідь. І ось уже 
більше піввіку, керую
чись основними положен
нями ленінської праці, 
трудящі країни постійно 
ведуть пошуки кращої 
організації виробництва, 
підвищення продуктивно
сті і ефективності всієї 
роботи. Кожен історич
ний етап розвитку соціа
лістичного суспільства 
вимагає свого конкретно
го розв’язання назрілих 
проблем. І колективи, 
проявляючи ініціативу, 
збагачували форми і ме
тоди трудового суперни
цтва, домагалися вищих 
кінцевих результатів.

Організація соціалісти
чного змагання в умо
вах вузу має свої специ
фічні особливості. І на
стала потреба доконечно 
вияснити, які ж нові ва
желі треба привести в 
дію, щоб на вищу сту
пінь піднести творчу ак
тивність викладачів, спів
робітників інституту. То
му й було вирішено звер
нутися до лабораторії со
ціологічних досліджень, 
яка діє в нас під керів
ництвом завідуючого ка
федрою наукового кому
нізму В. І Бондаря. Ме
тою дослідження було 
визначення головних при
чин, які впливають на 
активність змагання, ви
явлення напрямків під
вищення його дієвості.

Склали анкети, їв яких 
було десять запитань,

роздали їх на кафедри. 
З найбільшим нетерпін
ням чекали відповідей на 
три запитання: що зни
жує дієвість змагання 
між кафедрами, як ви 
оцінюєте свою участь в 
змаганні, що необхідно 
зробити насамперед, щоб 
піднести дієвість змаган
ня в інституті?

255 викладачів дали 
чіткі і конкретні відпові
ді. Дослідженням було 
охоплено близько 46 про
центів викладачів, що до
зволяє вважати одержані 
результати досить об’єк
тивними і цілком можли
вими у використанні їх 
за основу при плануван
ні і проведенні робіт по 
поліпшенню організації 
змагання у вузі.

Які ж основні напрям
ки цієї роботи? Першо
черговим завданням, як 
показало анкетування, є 
залучення кожного без 
винятку викладача і спів
робітника в дійове, жи
ве, творче змагання. Про 
це свідчить той факт, 
що 45 процентів опиту
ваних визнало, що участь 
у змаганні беруть недос
татньо активно. Близько 
10 процентів вважає, що 
взагалі не бере участі у 
трудовому суперництві. 
22 проценти визнає свою 
участь у змаганні фор
мальною. І тільки 27 
процентів вважає с$бе 
активними учасниками 
у вузівському соцзма- 
ганні.

Що потрібно для того, 
щоб різко піднести справ
жню масовість у змаган

ні, залучити до активної 
боротьби кожного члена 
нашого колективу? Що 
перешкоджує вирішенню 
цього завдання? І на ці 
запитання одержано кон
кретні відповіді. Пере
важна більшість виклада
чів і співробітників вка

зує на такі недоліки в ор
ганізації змагання.

Складна система під
биття підсумків між ка
федрами Часті відлучен
ня на виконання робіт, 
не зв’язаних з основною 
діяльністю. Необ’єктив- 
ність підбиття підсумків. 
Слабке моральне заохо
чення, недостатнє мате
ріальне стимулювання. 
Велика кількість оцінко- 
вих показників при під
битті підсумків. Недос
татня особиста актив
ність і добросовісність. 
Незадовільне плануван
ня показників кафедрами.

Аналіз анкет дозволив 
також виявити деякі пи
тання, що безпосередньо 
зв’язані з організацією 
змагання, які в інститу
ті, на думку опитуваних, 
на сьогодні вирішені. Це 
висока вимогливість ке
рівництва інституту і

підрозділів, створення 
хороших умов праці, на
явність добрих СТОСУН7 
ків у колективі.

У ході дослідження 
було одержано ряд про
позицій, реалізація яких 
вимагає систематичної 
організованої роботи не

лише штабу соціалістич
ного змагання, але й 
всього колективу, зокре
ма, партійної, профспіл
кової, комсомольської та 
інших громадських орга
нізацій. Йдеться перед
усім про поліпшення до
бору профспілкових ак
тивістів, підвищення гла
сності соцзмагання, ви
користання заохочення, 
забезпечення чіткості, 
конкретності і діловитос
ті у розв’язанні всіх пи
тань, посилення контро
лю за виконанням соцзо- 
бов’язань, розроблення 
чітких вказівок по під
биттю підсумків у кож
ній групі, які змагають
ся, посилення контролю 
за своєчасністю і правди
вістю звітності.

Зауважень по органі
зації соцзмагання і про
позицій по ліквідації не
доліків, як бачимо, нема

ло. Роботу в цьому нап
рямку належить викона
ти велику, і, звичайно, 
робота ця має бути не 
разова, а постійна, сис
темна, і працювати по
винні не окремі, навіть 
найбільш активні і авто
ритетні, а всі без винятку 
керівники підрозділів гро
мадських організацій і 
актив.

І ось тут примушує 
замислитися один факт. 
Кожному, кому було вру
чено анкету, пропонува
лося назвати своє прізви
ще і телефон з тим, щоб 
штаб соціалістичного 
змагання міг при потре
бі залучити його до ро
боти. З усіх 255 чоловік 
назвали себе лише 26. 
Тільки один з кожних де
сяти членів колективу го
товий включитися в ак
тивну роботу по розвит
ку змагання в інституті. 
Останні, тобто 90 про
центів, вважають, що 
до цього вони ніякого 
відношення не мають, 
що, мовляв, їх хата 
скраю.

Особливо серйозні зау
важення штаб соцзмаган
ня по підсумках дослід
ження має до профбю
ро енергетичного факуль
тету. Факультет цей за 
підсумками змагання 
1984 року посів почесне 
друге місце на ФАОТІ. 
Це, звичайно, добре. Але 
результати могли бути, 
очевидно, більш вагоми
ми, якби на факультеті 
організацією змагання 
від профбюро займався 
не тільки голова Сергій

Борисович Корж ,але і 
його заступник. Та люди
ни такої на факультеті не 
підшукали, хоча проф
ком інституту ще в лис
топаді минулого року 
прийняв рішення про ви
ділення до складу проф
бюро кожного факульте
ту особи, яка б займа
лася організаційними пи
таннями змагання. І в 
результаті, як бачимо, 
енергетичний факультет 
виявився єдиним, де не 
було проведено анкету
вання.

Дослідження організа
ції соцзмагання, зрозумі
ло, буде не останнім. По
дібну роботу планується 
проводити і далі. Але 
штаб соцзмагання дає 
собі відчит у тому, що 
знати — це значить дія
ти, рішуче усувати вияв
лені недоліки.

Тільки у спільній, кон
кретній, постійній роботі 
всього колективу при 
сумлінному ставленні ко
жного до своїх обов’яз
ків, — так і тільки так 
можна успішно виконува
ти взяті соціалістичні зо
бов’язання, в цьому чис
лі найбільш відповідаль
не і найпочесніше зобо
в’язання, сформульоване 
у девізі колективу інсти
туту: «За успішне завер
шення одинадцятої п’я
тирічки, гідну зустріч 
XXVII з’їзду КПРС, 40- 
річчя Великої Перемоги, 
присвоєнню інституту іме
ні В. І. Леніна».

А. АФОНІН,
заступник голови
штабу соцзмагання

що пош т
ДОСЛІДЖЕННЯ

Е О М  і
змагання

Підсистема «Контроль 
виконання доручень по 
вузу» може бути вико
ристана і з метою кон
тролю за ходом виконан
ня соцзобов* язань як ок
ремими підрозділами, так 
і інституту в цілому. 
ЕОМ може робити добру 
послугу профспілковому 
комітетові — брати ін
формації по соцзобов’я- 
заннях, видавати нагаду
вання виконавцям про 
наближення строків ви
конання, знімати з кон
тролю виконання соцзобо- 
в'язань, виводити на ек
ран дисплея інформацію 
про стан виконання соц- 
зобов’язань тощо.

Інформація, яку видає 
підсистема, може вико
ристовуватися профспіл
ковим комітетом при під
битті підсумків і оцінці 
трудової діяльності як 
очремого колективу, так 
і колективів в цілому.

Впровадження і ек
сплуатація підсистеми річ 
не така вже й проста. По- 
перше, все, що подаєть
ся машині, повинно бути 
абсолютно правильним і 
своєчасним. Лише за та
кої умови вона буде слу
жити вірою і правдою.

Дехто й досі не вірить, 
що АСУ може прожити. 
А дехто й взагалі не хо
тів би впроваджудвати 
цю систему, бо тоді буде 
налагоджено суворий об
лік всіх матеріальних цін
ностей, а це вже самі 
знаєте, що воно таке.

О. КОРЗІН. 
начальник бюро об
числювального цен
тру,

*
Якщо йдеться про серйозне у фізкуль

турі і спорті, то, насамперед, ми вва
жаємо, що кожен, хто прагне зберегти 
себе для великої і плідної роботи, пови
нен все своє життя присвятити постій
ним заняттям фізичної культури, яка 
забезпечує високу працездатність і дов
голіття. л

Ярослав Іларіонович Кулик, ' заві
дуючий кафедрою фізичного виховання, 
доцент. Педагогічній роботі він присвя
тив двадцять один рік, багато сил і енер
гії видає розвитку і створенню спортив
ної бази вузу. За спортивно-масову ро
боту колектив інституту шість разів 
нагороджувався перехід(ним| Цервоним 
прапором Укрради ДСТ «Буревісник». 
Ярослав Іларіонович, постійно ділиться 
своїм багатим педагогічним досвідом, 
допомагає молодим викладачам оволоді
вати навиками педагогічної майстерності, 
він брав участь у роботі восьми Всесоюз
них і республіканських з’їздах, сімпозіу- 
мах і 'конференціях, підготував чотири 
майстри спорту СРСР, 21 кандидата в 
майстри спорту і 57 спортсменів першо
розрядників.

*

У  Ч ІТ К О М У  С П Р Я М У В А Н Н І
В арсеналі формування 

знань майбутніх інженерів- 
енергетиків є глибоке вив- 
чння ними економічних дис
циплін. Це викликано ба
гатьма особливостями галу
зі енергетики, які докорін
но відрізняють«я від іншуих 
галузей народного господар
ства високим вмістом кон
центрації і централізації ви
робництва тощо. А тому ви
кладання таких тем, як 
«Проблеми розподілу за
трат в умовах ТЕЦ», «Про
блеми визначення продук
тивності праці в умовах 
енергетичного виробництва», 
«Методика оптимізаці: тран
спортного перевезення па

лива» та інших носять спе
цифічний характер.

Досвід показує, що суть 
проблемних питань доцільно 
розкривати на кінцевому 
етапі (остання пара) лекції, 
підготовити студентів до ак
тивної участі в проведенні 
що дає можливість краще 
проблемних лекцій.

Постановка ряду проблем
них питань потребує наоч
ності (схем, таблиць д іа 
грам). Наприклад, при ви
борі варіантів раціонального 
перевезення палива з послі- 
дуючим визначенням кінце
вого палива і кінцевого спо
живача активність студентів 
була значно вищою при на-
_____ :_________________

явності наочних матеріалів.
Пропозиція різних варіан

тів по визначенню продук
тивності праці в енергетиці 
і їх детальний аналіз з виз
наченням достоїнств і недо
ліків розвиває творче, еко
номічне мислення студентів, 
сприяє розвитку їх ініціа
тиви.

Вдала лекція з елемента
ми проблемних методів ви
магає доброї попередньої 

підготовки як викладача, так 
і самих студентів.

Тут багато в чому зале
жить від майстерності вик
ладача, його діловитості і 
заповзятливості, від того, 
наскільки він зуміє загост

БУЛО Б ПОЧЕСНО
Здається, моя пропозиція одержання квартири, одер- 

в якійсь мірі може сприяти жувати надбавку по госпте- 
інтенсивній праці наших мі, за рахунок інституту пе- 
співробітників, полегшенню редплачувати технічні жур- 
управлінню змаганням твор- нали і т. п. 
чих людей інституту, що, як Це заохочення діє 1 рік, 
відомо, е справою досить де- потім його потрібно підтвер- 
лікатною і не пора у нашо- дити. Наприклад, заслуже- 
му вузі узаконити звання ний або кращий асистент 
«Кращий спеціаліст В ПІ» повинен одержати такі мо- 
(доцент, асистент, науковий ральні пільги, як старший 
співробітник, інженер, вах- викладач. Кращих спеціалІ- 
тер і т. п.), А щоб стати стів може бути стільки, скі- 
цим кращим, потрібно до- льки людей виконають умо- 
триматися певних умов (во- ви, що стосуються цього 
ни мають бути розроблені звання.
по кожній професії). Напри- Кращих спеціалістів по
клад, для доцента може бу- винні висувати кафедри і 
ти така вимога: проблемне факультети, а потім ці кан- 
читання лекцій, підготовка дидатури розглядаються у 
4 методичних вказівок, по- профкомі чи на ректораті, 
дача заявок на винаходи, А хто певну кількість радів 
студентських робіт на кон- стає кращим спеціалістом ін- 
курс ,читання лекцій перед ституту (10—15 разів), то- 
населенням, робота з еконо- му присвоюється звання «За
мінним ефектом 20—50 ти- служений спеціаліст ВПІ». 
сяч крб. і т. д. Тих, хто бу- Думаю,, це буде дуже по- 
де «Кращим спеціалістом чесно і престижно.
ВПІ», в першу чергу наго
роджувати, скажімо, путів- І. ДУДАР,
ками, надавати пільги на доцент.

рити проблему, викликати 
зацікавленність у студентів 
до вирішення назрілих проб
лем і господарських ситуа
цій. Дуже важливим є залу
чення студентів до співтвор
чості з викладачами, при 
якій студенти часто разом з 
викладачами приходять до 
конкретних висновків. Ці 
риси виробляються наполег
ливою і повсякденною пра
цею студентів.

Наш досвід свідчить про 
те, що серед всіх резервів 
вдосконалення навчального 
процесу особливо варто 
приділяти увагу безумовно
му забезпеченню вдалого 
початку лекції. Протягом 
перших п’ятнадцяти—двад
цяти хвилин викладач пови
нен сформувати головну ме

ту лекції, її роль і місце у 
вивченні дисципліни, пере
конати студентську аудито
рію в актуальності і злобо
денності теми. При цьому, 
визначеної мети можна до
сягти лише при правильно
му визначенні ідейно-політи
чного спрямування своєї те
ми у світлі вимог XXVI з’їз
ду КПРС і наступних Пле
нумів ЦК КПРС та держав
них планів економічного і 
соціального розвитку країни.

в. погости,
доцент кафедри економі
ки промисловості І ор
ганізації виробництва.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инженарньїв кадри» — орган парткома, роктората, просрномов, 
вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв.
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БОРІВ ДО ВЕРХОВНОЇ 

РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

ТА МІСЦЕВИХ РАД НА

РОДНИХ ДЕПУТАТІВ.

В С І  Н А  
ВИБ ОР И!
В обстановці великого 

політичного, трудового  і 
творчого піднесення 
йдуть назустр іч  виборам 
до Верховної Ради У к 
ра їнсько ї РСР та м ісц е
вих Рад народних деп у
татів викладачі, сп івро
бітники і студенти нашо
го інституту. П іслязав
тра, у неділю  вони прий
дуть на виборчі д ільник 
щоб віддати сво ї голоси 
за кандидатів у депутати . 
Ком уністи успіш но реа
лізували намічені кон
кретні заходи по м о б іл і
зац ії колективів на по
ліпш ення навчально-ви
ховної роботи, заб езп е
чення кращ ої усп іш ності 
студентів , зм іцнення д ис
ципліни і порядку у с т і
нах учбового закладу . 
Повсюди на агітпунктах 
роз’ясню ється виборцям 
внутріш ня і зовніш ня по- 

I л ітика КПРС і Радянсько ї 
держ ави по збереж енню  
миру, розповідається про 
те, яка робота ведеться 
но гідн ій зустр іч і наступ
ного X X V I I  з ’їзд у  нашої 
партії, відзначенню  40- 
річчя Перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні, як 
у масш табах країни , так 
і республіки  та області.

Вибори до Верховної 
Ради У РСР та м ісцевих 
Рад народних депутатів 
стануть великою полі
тичною подією  у нашо
му сусп ільном у житті. 
Вони мають величезне 
значення для більш ши
рокого залучення тр уд я
щих до управління спра
вами держ ави , їх  полі
тичної і тр уд о во ї актив
ності. Передвиборні збо
ри були д іловими, вони 
носили конструктивний 
характер , їх  учасники 
оцінювали роботу д е р 
жавних органів, вико
нання наказів виборців. 
Це була дем ократія  в 
д ії.

В агітпунктах роз яс- 
ню валося, що нев ід ’єм 
ною складовою  частиною 
політичної системи ра
дянського  сусп ільства є 
профспілки, комсомол, 
кооперативні та інші 
об ’єднання тр удящ их, які 
охоплю ю ть практично все 
доросле  населення, у 
в ідповідності з своїми 
статутними завданнями 
вони активно беруть 
участь в управлінні кр а ї
ною, У р озв ’язанні полі
тичних, господарських і 
соц іально-культурних пи
тань. А гітатори  п ід кр ес
лю вали, щ о наша дем о 
кратія передбачає нероз
ривну єдн ість прав і обо
в’язків гром адян , їх  ви
соку організованість- М іц
на дисципліна і порядок 
—  н ев ід ’ємні частини со 
ц іалістичної д ем о кр атії.

О. ПЕСЬКО,
заступник секретаря
парткому*

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  І Н Ж Е Н Е Р Н І
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ТРИ ВАЄ М ІСЯЧ Н И К О Б О 

РО ННО  - М А С О В О Ї РО БО 

ТИ. У С ІМ  НАМ  Н А Л ЕЖ И ТЬ 

ПО Ж ВАВИТИ  П О Л ІТИ КО - 

ВИ ХО ВН У І М А С О В У  Р О 

БО ТУ, С П РЯМ УВАТИ  ї ї  У 

РУ С Л О  В ІЙ С Ь К О В О -П А ТР І

О ТИ ЧН О ГО  ВИ ХО ВА Н Н Я. 

РОБИТИ ЦЕ ПО ТРІБН О  П ІД  

З Н А К О М  БО РО ТЬБИ ЗА  

Г ІД Н У  ЗУС ТР ІЧ  Н А С Т У П Н О 

ГО X X V I I  З ’ЇЗ Д У  КП РС , 

В ІД ЗН А Ч ЕН Н Я  40-РІЧЧЯ П Е

РЕМ ОГИ У ВЕЛИ КІЙ  В ІТ

ЧИЗНЯНІЙ  ВІЙН І.

® У АСТАНОВА на неу- 
5  П хильне поліпшення 
Е роботи, підкріплена ціле- 
Е спрямованою організа-
1 горською та ідейно-ви- 
Е ховною діяльністю пар- 
Е тійного і профспілково- 
Е го комітетів, ректорату, 
Е науково-дослідного сек- 
Е тору, структурних під- 
Е розділів інституту, захо- 
Едами по зміцненню тру- 
Е дової і виконавської дис- 
|  ципліни дали свої відчут- 
Е ні наслідки: в четверто- 
Е му році одинадцятої п’я- 
|  тирічки інститут домігся 
|  надпланового виконання 
|  показників обсягу науко- 
« вої тематики на 14 про- 
|  центів; економічної ефек- 
|  тивності на 7 прощ, на 
|  5,7 проц. зріс також і по- 
!  казник росту науково-
2 педагогічних кадрів (док- 
2 торів і кандидатів наук); 
2 в народне господарство 
«країни впроваджено зверх

даментальних робіт ка
федр АСУ, обчислюваль
ної техніки, телектрон- 
них приладів, теоретич
них основ електротехні
ки, вищої математики і 
хімії була затверджена 
Постановою президії АН 
УРСР.

На рахунку науковців 
інституту багато цікавих 
винаходів і розробок. 
Колектив лабораторії ме
дичної кібернетики, на
приклад, на базі техніч
них і програмних засобів 
розробив автоматизовіа-' 
ний лікувально-функціо
нальний діагностичний 
комплекс «Пацієнт». Цей 
комплекс забезпечує мож
ливість автоматичного 
аналізу електрокардЬ- 
грами, електроенцефоло- 
грами, електромагніто- 
грами, реограмн артері
ального тиску, парамет
рів дихання, температури

лена технологія прове
де н н я р Є М ОН ТН И X робі ї ̂  
під напругою і елемен
тів оснастки високовольт
ного ремонтного комплек
су.

За девяті місяців ми
нулого фоку за допомо
гою цієї технології було 
замінено майже півто- 
ритисячі ізоляторів та г  
понад тисячу ро,зпірок на Е 
ЛЕП 330 і 750 кв, не 
знімаючи при цьому на- і  
пруги. Зниження втрат551 
електроенергії дало мож- г 
ливість заощадити май- |  
же мільйон карбованців. 
Тепер ця- технологія зас
тосовується на всіх під
приємствах Міненерго Ук- |  
раїни. **

Торік в повному обся
гу виконали завдання 
Державного плану еконо
мічного і соціального 
розвитку СРСР колекти- |  
ви кафедр обчислювальної ”

ПОШУК Т Р И В А Є
плану 15 наукових роз
робок, захищених автор
ськими свідоцтвами, в 
Державний комітет по 
винаходах направлено 
324 заявки, що переви
щує плановий показник 
на 62 проц.

Запорукою цих та ін
ших успіхів є дійове со
ціалістичне змагання між 
кафедрами і факультета
ми. Аналізуючи підсумки 
роботи усіх структурних 
підрозділів, скажемо від
верто, що плани і соцзо- 
бов’язання виконані там, 
де наукова творчість лю
дей вміло поєднувалась 
з доброю організацією 
справ.

Серед профілюючих ка
федр переможцями вий
шли колективи АСУ, АіІТ, 
ОТ та електричних сис
тем.

В числі загальноінже- 
нерних кафедр призові 
місця завоювали колек
тиви кафедр електронних 
приладів, опору матеріа
лів, енергетики, ТОЕ.

Серед загальноосвітніх 
переможцями в соціаліс
тичному змаганні визна
но колективи кафедр тео
ретичної механіки, вищої 
математики та фізики.

Перше місце серед фа
культетів інституту по 
науково - дослідницькій 
роботі присуджено
ФАОТу, друге — маши- 

ї нобудівному1, третє —'
| енергетичному.
І В минулому році ко- 
і лективи цих підрозділів 
виконували чимало робіт 
наукового і цільового 
характеру. Тематика фун-

тіла та інших фізиоло- 
гічних показників. Він 
одержав високу оцінку 
вчених і спеціалістів, є 
надійною основою для 
подальшого розвитку уні
кальної медичної мікро- 
компютерної техніки.

В минулому році «Па
цієнт» демонструвався 
на Міжнародній вистав
ці «Інвекс-84» в м. Брно 
(Чехословаччина), і був 
удостоєний диплома.

Підприємства сільсько
господарського машино
будування використову
ють розроблені науковця
ми інституту гідроцилін
дри ГА-76010А і ГА- 
76020А управління варіа
тором молотильного ба
рабана зернозбиральних 
комбайнів «Нива», «Ко
лос» і «Сибіряк». Вико
ристання гідросистеми 
управління варіатором! 
молотильного барабана з 
гідроциліндрами заміняє 
механічне регулювання, в 
результаті чого знижу
ється металоємність ма
шин, підвищується їх 
надійність, забезпечуй 
ється напівавтоматичне 
безступінчасте регулюван
ня, стабільність натяжки 
паса і обертів молотиль
ного барабана.

Торік таких гідроцилін
дрів було випущено по
над триста тридцять 
шість тисяч штук з еко
номічним ефектом у два 
мільйони сто сорок вісім 
тисяч карбованців.

Колективом енергофа- 
ку спільно з науковцями 
і спеціалістами ВО «Він- 
ницяенерго» була розроб-

техніки (науковий керів
ник професор О. П. Ста- 
хов), електричних стан
цій (науковий керівник 
кандидат технічних наук 
П. Д. Лежнюк), ЕППМ і 
с/г (науковий керівник _ 
доцент Б. С. Рогальсь- |  
кий), енергетики (науко
вий керівник доцент С. І. 
Ткаченко), АСУ (науко
вий  ̂ керівник доцент £ 
Н. П. Байда) і теоретич- |  
ної механіки (науковий 
керівник А. В. Ємелья- |  
нов).

Складність завдань, що 
стоять перед народним! 
господарством країни |  
обумовлюють активізацію ” 
пошукових і патентно- 
лицензійних робіт. Проте 
колективи окремих^
кафедр нашого інститу
ту ще слабо працюють в |  
цьому напрямку. Це сто- ~ 
сується в першу чергу 
таких кафедр, як буді-1 
вельних конструкцій, охо- І  
рони праці, економіки |  
промисловості, конструю-_ 
вання і виробництва ра-ї 
діоапаратури, автомобі-1 
лі і автомобільне госпо
дарство, інженерної пе
дагогіки та інших.

Нинішний рік буде за
вершальним етапом ви 
конання цільової ком
плексної програми «Нау-« 
ка». Тож слід усім акти _ 
візувати пошукову робо-« 
ту для успішного вико--  
нання взятих соцзобов’я- 
зань.

В. ОСАДЧУК, 
проректор;

А. ЗАРІЧНИЙ,
начальник НДС, член
профкому.

БІЧНО СВІЖОЮ БУДЕ СТЕЖИНА
На схилах дніпровських стоїть обеліск, 

На граніті його грають сонячні промені, 
Відбивають каміння цей сонячний блиск 
На дерева, що стали мов стомлені. 
Тільки пам’ять людська не забуде

повік...
До загиблих приходять дорослі і діти, 
На могилах бійців сайвом райдуг

весь рік

Виграють і вінки й живі квіти. 
Пам’ятає Вітчизна відважних синів, 
Пам’ятає уся їх країна.
До могил всіх героїв колишніх боїв 
Вічно свіжою буде стежина.

Костянтин БАЛ А КА НО В, 
студент третього курсу машинобу
дівного факультету.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ 
і ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

В К Л О Н І М О С Я
ВІЧНОМУ вогню

Навряд чи знайдеться 
ще така країна, де сві
домість людей спромож
на була, б, як у нас, сяг
нути глибини смислу, за
кладеного у трьох сло
вах — свято Великої Пе
ремоги. Мабуть, жоден 
народ не виявляв стіль
ки волі, як ми, у смер
тельному двобої з фа
шизмом. Це свято наших 
ветеранів. І тих, хто на
родився після війни. Свя- 
то всіх тому, що у нас 
єдине духовне джерело 
— велика революція, 
єдина Батьківщина — 
велика Країна Рад. У нас 
ця свідомість передаєть
ся з молоком матері.

Заносячи ніж для бан
дитського удару по на
шій країні, гітлерівські 
тактики і стратеги вра
хували все: кліматичні 
умови, можливості 'р а 
дянської зброї, дислока
цію військ, паливо і стан 
доріг. Усе, крім приро
ди нашого суспільства. 
Ну хіба вони були спро
можні врахувати, що во
гневі точки ось так нак
риватимуть собою учора
шні школярі?! Що май
же 450 простих хлопців, 
які ще вчора боялися на
віть запрошувати дівчат 
на танець, підуть на по
вітряний таран?! Що по
над 400 радянських 
льотчиків в останню мить 
спрямують свої палаючі 
червонозоряні машини в 
танкові та автомобільні 
колони, на військові еше
лони з живою силою і 
технікою фашистів?! Хі
ба мали на увазі отих 
солдатів, що! виходилт/ 
один на один з танками?!

Люди робили останній 
крок для того, щоб за
хистити друзів по зброї. 
Свідомість підказувала 
єдиний вихід лише 
ціною власного життя. 
Любов до Батьківщини,

почуття солдатського обо
в’язку, сила ненависті до 
ворога в такі хвилини 
були вищими від інстин
кту самозбереження. З 
майже чотирьохсот ге
роїв, що кинулися на 
ворожі амбразури, чудом 
вціліло семеро.

На початку жовтня 
1944-го завершуєт ь с я 
визволення від фашист
ських окупантів усієї 
території Радянської Ук
раїни. Знову вільною 
стає рідна земля. Біль
ше не топтатиме її ку
тий чобіт чужинця. Але 
їй ще не до свята. Роз
ділить вона радість тор
жества разом з усіма ін
шими республіками - по
сестрами лише через пів
року. Коли світ буде пов
ністю очищений від гіт
лерівської погані. Коли 
під вікнами зажурених 
осель білим крилом май
не в садках весна —пе
реможниця. Розділить, 
виплакавши сльози ра
дості і безмежної скор
боти за полеглих синів 
своїх і дочок. Виносячи 
вирок фишастським зло
чинцям, Батьківщина-ма- 
ти назве ціну розплати 
— 20 мільйонів радянсь
ких людей, полеглих на 
полі бою. Замучених у 
катівнях і концтаборах. 
Спалених і повітаних. 
Розстріляних і закопаних 
живими.

І приємно сьогодні; 
нам, що нинішнє поко
ління ленінців з гідніс
тю прагне кожним сво
їм кроком, кожним днем 
життя й боротьби під
тверджувати відданість 
справі, яку заповідав 
В. І. Ленін, — учитися 
комунізму.

В. ГОВОРОВ, 
голова секції війсь
ково - патріотичного 
виховання.

Солдати на привалц
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ТЕОРЕТИЧНІЇ КОНФЕРЕНЦІЯ
»  Двадцятого лютого в ак
товому залі інституту від
булась теоретична конфе
ренція викладачів і спів
робітників, присвячена 40- 
річчю Перемоги радянсь
кого народу у Великій Віт
чизняній війні 1941 — 
1945 рр.

Вступним словом конфе
ренцію відкрив заступник 
секретаря парткому по іде
ологічній роботі, завідую
чий кафедрою історії КПРС, 
кандидат педагогічних на
ук, доцент Б. А. Вальчук.

З доповіддю «Комуніс
тична партія — натхненник 
і організатор перемоги ра
дянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні» ви
ступив секретар партійного 
комітету інституу І. Г. Ме
льник.

Про роль радянське! 
науки в розгромі ударних 
сил імперіалізму, створен
ня могутньої радянської 
зброї з роки війни розпо
вів рекіор інституту, док
тор технічних наук, про
фесор І. в. Кузьмін.

«Незламна сила дружби 
радянських народів — од
не з головних джерел пере
моги над німецьким фашиз
мом» — така тема допо
віді декана енергетичного 
факультету, кандидата тех
нічних наук, доцента 
Д. Б. Налбандяна.

Питанням посилення 
військово-патріотичного ви
ховання серед студентсь
кої молоді була присвяче
на доповідь учасника Ве
ликої Вітчизняної війни, ін
женер-полковника у відстав
ці В. М. Говорова.

НІХТО НЕ ЗАБУТИЙ, 

НІЩО НЕ ЗАБУТО

Н А АГІТПУНКТАХ
другого і п’ятого гур

тожитків силами бібліо
теки, кафедри марксист
сько-ленінської філосо
фії, клубу і секцій війсь
ково - патріотичного ви
ховання було проведено 
усний журнал «Слово 
про подвиг і мужність», 
присвячений 40-річчю 
Перемоги у Великій Віт
чизняній війні. Ця нова 
форма ідейно-виховної 
роботи викликала жва
вий інтерес у слухачів.

Перша сторінка при
свячена початку війни. 
Звучить пісня «Священ
ная война», яка вислов
лює любов і гордість, 
гнів і біль, клятву на 
вірність всього радянсь
кого народу любимій 
Вітчизні:

іііііішшвіїїііііінайіашмшп

ВІД ІМЕНІ 
ПАМ'ЯТІ

швотшіївіііііішііііішіііі*.

Не смеют крьілья
черньїе

Над Родиной летать! 
Поля ее просторіше 
Не смеет враг топтать!
З особливим хвилю

ванням сприймають слу
хачі приспів пісні:

Пусть яр ость
благородная 

Вскипает, как волна! 
Идет война народная, 
Священная война!
Про перші дні війни, 

мобілізацію фронту і ти
лу, про заклики партії і 
уряду віддати всі сили 
для перемоги над воро
гом розповідає старший 
викладач кафедри філо
софії В. П. Поливаний. 
З великою увагою при
сутні слухають учасницю 
Великої Вітчизняної вій
ни 3. У. Постнікову.

Друга сторінка журна
лу — хвилююча розпо
відь про героїв-вінничан. 
Затамувавши подих, при
сутні слухать працівни
ка бібліотеки Н. Г. Гор- 
бачук — організатора ус
ного журналу, яка веде 
розповідь про звитяжців, 
показує літературу про 
героїв.

Остання сторінка жур
налу присвячена фальси
фікаторам історії, під
сумкам Великої Вітчиз
няної війни. Про це роз
повідає голова секції 
військово - патріотичного 
виховання В. М. Гово- 
ров.

Журнал викликав гли
бокий відгук в серцях 
студентів. На їх прохан
ня усний журнал буде 
проведено в усіх студен
тських гуртожитках. Він 
виявився ефективним за
собом ідейно - виховно' 
роботи. Бажано, щоб не 
був осторонь цього ко
мітет комсомолу, щоб 
всі комсомольські бюро 
факультетів взяли актив 
ну участь у такій форм 
проведення ідей но-по лі  ̂
гичного і військово-пат 
ріотичного виховання.

Л. ГАЛИЦЬКИЙ,
доцент кафедри фі
лософії.

Леонід Іванович Тимченко — старший науковий 
співробітник кафедри обчислювальної техніки. Не
щодавно захистив кандидатську дисертацію. А ще 

його знають, як одного з кращих винахідників і ра
ціоналізаторів. На рахунку молодого вченого близь
ко сорока рацпропозицій. Він лауреат премії ЦК 
ВЛКСМ, нагороджений ерібною і бронзовою медаля
ми Виставки досягнень народного господарства СРСР.

ГОСТРИЙ СИГНАЛ

Забуті позивні
Кілька років у нашо

му інституті існує сту
дентський аматорський 
радіоклуб. Та буде ради 
справедливості краще 
сказати — існував. Вже 
кілька місяців його две
рі на замку, в ефірі не 
чути позивних. Дарма, 
виходить, місцевий ко
мітет ДТСААФ колись 
придумував йому ім’я.

Ніхто не заперечить, 
що робота на радіостан
ції є гарною практикою 
для майбутніх радіоін- 
женерів, тим більше, що 
серед студентів радіофа- 
культету багато ентузіас
тів цієї справи. Пам ’я- 
таю, коли ще був пер
шокурсником, з яким не
терпінням чекав нагоди 
переступити поріг радіо
клубу. Тоді радіоспра
вою захоплено займалися 
п'ятикурсники Ва д и м 
Вдовиченко, який нині 
працює інженером на од
ному з вінницьких під
приємств, Юрій Заічков- 
ський, що тепер служить 
в лавах Радянської Ар 
IV ії, та інші студенти. 
Станіслав Гжибовський, 
який в армії був зв’яз
ківцем, передавав науку 
своїм товаришам. Май
стер першого класу, він 
все робив для того, щоб

новачки не тільки нав
чилися, але й полюбили 
радіосправу, захоплюва
лися нею.

Тоді студенти вивчали 
азбуку Морзе, знайоми
лися з матеріальною ча
стиною передавача, сту
діювали правила і нор
ми поведінки в ефірі. 
Одне слово, готувалися 
до серйозної роботи. Як 
пам’ятка про ті добрі 
часи — встановлення 
зв’язків з багатьма раді
олюбителями планети. 
Можливо, що й досі 
хтось з них виходить в 
ефір, з надією натрапи
ти на інститутські пози
вні, але все то марно.

Нема потреби наголо
шувати на тому, яка 
користь від радіоклубу. 
Йдеться ж не про якісь 
розваги, дитячі забави, 
а про поліпшення підго
товки майбутніх спеціа
лістів.

Зараз радіоклуб очо
лює Олександр Тимощук 
— інженер кафедри ра
діотехнічних пристроїв. 
Чому б на допомогу йому 
не виділити кількох стар
шокурсників, які б разом 
посприяли активній ро
боті клубу?

К. БАЛАКАНОВ,
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ІЕ

ГРОНО БІЛОГО
Е: Жахливе видовище — атакуючі тан-
Е! ки. Ти бачиш, як з гримкітливим ре* 
Е; виськом і скреготінням невблаганно на- 
Е;: сувається на тебе смерть, і навіть з гра- 
Е; натами в руках відчуваєш себе безза- 
:: хисним і немічним. Знаєш: не такі вже 
Еі й страшні ці танки, як здається. Та все 
Е: ж з окопів хтось обов’язково крикне: 
Еі «Де ж та артилерія? Чого мовчить?».
:: Здалеку донісся слабкий звук, наче

хтось ударив в пусту діжку. Командир 
:• батареї старший лейтенант Юрій Ха 
Е; ритонов розгледів у бінокль наступаючі 
Еі німецькі танки. Лівою рукою він до бо 
Еі лю в пальцях стискав зрізану осколком 
Еі снаряда гілочку білого бузку, а правою 
ї : спирався на палицю: нещодавно попав 
:■ йому в ногу осколок.
:: В санчастині лікар, оглянувши його,
Е| коротко наказав: «В госпіталь». А. Ха- 
Еі ритонов випросив у знайомої сестри 

милицю і увечері, не сказавши ніко- 
Еі мУ й слова, шкутильгаючи, пішов на ба- 
Еі тарею. Рана загоїлась трохи, і комбат 
Еі викинув милицю, замінивши її звичай- 
Еі ною палицею.
Еі Він владно змахнув стиснутою в доло- 

ні білою квіткою, спокійно, але голосно 
Еі крикнув:

НЮрій зривається і різко командує"
1 — Обслуга — в прикриття! |Е
Він знав, що зараз розпочнеться арт-;: 

/підготовка. Фашисти зосередять весь.: 
вогонь на його батарею. £

Перший снаряд колупнув землю зов- 
сім поруч, осипавши позицію градом ос- |« 
колків. А потім вже важко було розібра' ;= 
тися, як лягали снаряди. Батарею за-11 
тягнуло їдким димом і нічого не будо і: 
видно. Ось рвануло зовсім близько. Ком- :Е 
бат впав на землю скрегіт металу на ІЕ 
якусь мить заглушив його. Коли підняв-:: 
ся — побачив жахливу картину. Одна :« 
гармата, знівечена прямим влученням,;- 
відлетіла вбік. Інша лежала догори ко-;Е 
лесами на тому ж місці, де й стояла. -Е

Шкутильгаючи, комбат побіг вздовж |Е 
позиції. На обрії він знов побачив воро- і: 
жі танки і, шепочучи запеклими губами, ;Е 
став лічити: «П’ять, сім, десять...» £

— До бою! — хрипло прокричав ком- £
бат. і:

Вискочили з прикриття чотири зчорні- ;Е 
лих солдати, та серед них не виявилось -Е 
жодного навідника гармат. Харитонов ;Е 
зразу ж заспокоївся, тихо, наче про се-!Е 
бе, наказав: ;:

— Снаряд! -Е

Еі — Приготуватися до бою!
Еі Головний танк летів вперед, зали- 
Еі шаючи позаду шлейф пилюки і диму. 
Е: Вуха артилеристів різав наростаючий 
Е; свист снарядів. В нудотному чеканні 
Еі вибуху у бійців захоплювало подих. Але 
Еі снаряд пронісся над батареєю і розір- 
Еі вався в гайочку, підкинувши догори мо- 
:і лоду берізку.
Еі «Ага, — подумав Юрій, — значить, 
Еі вони вважають, що там стоїть наша ар- 
Е: тилерія. Це нам на руку»....
Еі До головного танка вже п’ятсот, вже 
ЕІ чотириста метрів. Артилеристи заціпені* 
Е: ли. Стиснувши зуби, не кліпаючи очима, 
Еі всі дивляться на комбата.
Еі Той повільно підніміє руку, вичікує і 
Е; різко опускає її, наче забиває цвяха.
Еі , — Вогонь!
Еі Гармата з гуркотом виплюнула полу- 
Е: м’я. Під головним «тигром» зірвався кущ 
Еі землі. Танк крутнувся на місці, в нього 
Еі на ходу врізався другий. Третій з підби- 
Еі тою гусеницею безпомічно сповз у вир- 
Е: ву, уткнувшись дулом в землю.
Г:і — Відбій — стомлено мовив комбат. 
;іі Він витер рукавом спітніле чоло і тут 
:: тільки помітив затиснуту в руці білу квіт- 
ЕІ ку бузку. Жадібно вдихнув її ніжний 
Еі аромат. «Пахне як! Землею нашою» 
Еі Здивовано глянув на неї і сунув в на- 
Е; грудну кишеню, де лежав новенький 
Еі партквиток.
Еі Того дня батарея відбила ще дві тан 
Еі кових атаки. Втратили одну гармату і 
Г трьох бійців. Наступного також відби- 
Еі ли три танкових атаки. Втратили ще 
Еі чотирьох солдатів.
Еі Настало 9 травня 1943 року. Юрій 
Е; Харитонов прислуховувався до тривожної 
Еі тиші, оглядаючи обрій в бінокль.
Е; Чутливим вухом вловив приглушений 
Еі звук — бум. За ним ще бум, бум, бум...
<Ї£і5Ї£ПЇІЇ*ЇЇЇЇІЇг«гїІЇ»м ЇгЇгггЇвєІїїгг'” г’':':г:їггг:8

Подали зразу чотири. і;
Ось він, головний «тигр». Юрій добре;: 

бачить його в прицілі. «Хай підійде по-;: 
ближче... Ще ближче»... і:

Земля здригнулась. і:
— Є! — радісно вигукнув хтось із ІЕ 

бійців. і:
Танки, запримітивши гармату, відкри-і: 

пи шалений вогонь. А комбат вимагав і: 
диш одне: «Снаряд! Снаряд!». І бив, бив, і: 
бив. Він навіть не зчувся, як його ранило 
в праву руку. Кров стікала на мідні гіль" і: 
зи. Кров разом із снарядами попадала £ 
в дуло. Кров’ю і сталлю стріляла ця ІЕ 
гармата. *=

Ще один танк судорожно здригнув і ІЕ 
затих, розпластавши довгу гусеницю.

Сонце скотилось з зеніту. Біля гармати 
один лиш комбат. Велетень «тигр» преть
ся прямо на нього. Харитонов кидається 
до снарядних ящиків. Порожньо, жод
ного снаряда.

Старший лейтенант бере в руки по 
гранаті, висмикує зубами одну запобі
жну чеку, другу....

Зупинилося сонце. Кров стікає на гра
нату, з гранати на чорну траву. Люди
на йде назустріч металевій потворі. Вона 
знає, що гранату не кинути — нема сил. 
А броня насувається сталевою горою. І 
людина кидається під неї...

Коли хоронили залишки комбата, в 
лівій нагрудній кишені поряд з партій
ним квитком знайшли зім’яте гроно бі
лого бузку. Воно було червоне від кро
ві героя і пахло перегорілою землею.

С. ФЕДОТОВ. :=

Р едактор
С. Д Ж Е Д Ж У Л А .
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ч'нницька обласна друкарня управління у справах видавництв. поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська. 4



ПЕРЕМОЖЦІ ВИЗНАЧИЛИСЯ
В минулому роді на фа

культетах і кафедрах ін
ституту проводилися 
конкурси на кращу по
шукову та винахідницьку 
роботу. Мета їх — по
дальший розвиток твор
чої ініціативи,/ залучен
ня до пошукової і ви

нахідницької роботи ши
рокого кола викладачів, 
співробітників і студен
тів, спрямованої на ви
рішення поставлених 
XXVI з'їздом КПРС 
завдань у справі поліп
шення матерій; (ьш> тех

нічної бази, прискорен
ня науково-технічного 
прогресу і росту ефектив
ності виробництва.

В Державний комітет 
по винаходах було на
правлено від інституту 
324 за*явки на винахо
ди, з них 156 — факу

льтетом’ автоматики і об
числювальної техніки. 
Одержано 115 позитив 
них рішень і сто авто
рських свідоцтв. Всі ка
федри/РАОТу перевико
нали плани, встановлені 
цільовою ко мплексною 
програмою «Наука». Во
ни одержали 44 позитив
них рішення і 31 автор
ське свідоцтво. Активно 
працювали такі колек

тиви кафедр, як радіо
технічних пристроїв, тех
нології металів, ТММ, ЕС, 
теоретичних основ елек
тротехніки, хімії, енер- 
гопестачання промисло
вих підприємств МІСТ І' 
сільського господарства."

Призові місця за під
сумками конкурсів за
воювали колективи ка
федр обчислювальної 
техніки, АІіТ, АСУ.

Кращими винахідника
ми серед викладачів і 
співробітників визнані 
В. Кожемяко, В. Краси- 
ленко та Л. Тимченко. 
Серед студентів І. Поно- 
марчук, С. Білан та 
Н. Яцковська.

А. СТАХОВА, 
завідуюча пат ент-  
ним відділом,

Н. ЛАВРЕНЮК, 
інженер.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А І НЖ Е НЕ Р Н І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТ КОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 9 (177) Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 1 березня 1985 року. Ціна 1 коп.

Володимир Іванович Виноградов працює слюсарем 
на другій дільниці СКТБ «Модуль». Своєю сумлін
ною працею, активною участю в громадському жит
ті завоював заслужений авторитет в колективі коп 
структорсько-технологічного бюро.

Володимира Івановича знають як одного з кра 
щих виробничника, раціоналізатора, члена профбю
ро і добровільної народної дружини.

За підсумками соціалістичного змагання у 1984 
році Володимир Іванович Виноградов вийшов пере
можцем серед членів свого колективу.

Фото Р. Кутькова.

Ш Н 1

Від роботи  Ко ж н о го
Від високої якості ро

боти кожного — до ви
сокої ефективності пра
ці колективу! Під таким 
девізом трудяться в ЦІ 
дні співробітники обчис
лювального центру. Го
туючи гідну зустрів 
XXVII з'їзду КПРС, ко
лектив обчислювального 
центру взяв на себе під
вищені соціалістичні зо
бов'язання на 1985 рік. 
Ці зобов'язання носять 
конкретний характер і 
спрямовані на безумов
не виконання виробни
чих планів, вдосконален
ня технології виробниц
тва, використання ре
зервів і зниження собі
вартості продукції, під
вищення продуктивності 
праці, ефективніше ви
користання обчислюваль
ної техніки в навчально
му процесі, підвищення 
професійної майстернос
ті, загальноосвітнього,

політичного та економіч
ного ріння, зміцнення 
трудової - дисципліни, 
'підвищення культури 
виробництва, вихован
ня високих моральних 
якостей людини тощо.

Всі трудівники обчис
лювального центру бо
рються за звання «Удар
ник комуністичної пра
ці». Підсумки трудово
го суперництва підво
дяться тут щомісячно, 
щоквартально і за рік.

Хотілось би відзначи
ти, що при організації і 
проведенні соціалістично
го змагання в інститу
ті колектив обчислюваль
ного центру міг би на
дати в цій справі від
чутну допомогу ректо
рату і профкому. Йдеть
ся про те, що в резуль
таті впровадження ком
плексу обчислювальних 

засобів термообробки 
ЕС ТЕЛ 2.1 появилась

можливість повністю або 
частково автоматизу
вати функції збору, кон
тролю І передачі на об
робку ЕОМ різноманіт
ної інформації про дія
льність інституту.

Великим досягненням 
використаня обчислюва
льної технік» є і те, що 
вона дає можливість для 
оперативного одержання 
необхідної інформації,, 
яка всебічно характери
зує об'єкт управління. 
Аналогічно цьому мож
на вирішувати і функції 
організації та управлін
ня соціалістичним зма- 
ганянм а усьому вузі.

Для вирішення цього 
питання штабу соціаліс
тичного змагання інсти 
туту необхідно розро
бити і визначити чіткі 
вимоги до учасників соц- 
змагання, за якими ко
лектив обчислювального 
центру мав би можли

вість реалізувати відпо
відну підсистему.

Для ефективного фун
кціонування цієї підсис
теми дуже важливо, щоб 
керівництво інституту, 
усі підрозділи вирішили 
питання про збір інфор
мації, що характеризує 
трудове суперництво. 
Тільки комплексне ви
рішення цього питання 
силам|( штабу соцзма- 
гання і керівництва ін- 

'ституту дасть можли
вість обчислювальному 
центру сповна викорис
товувати можливості об
числювальної системи в 
організації соціалістич
ного зміагання, а в пер
спективі і створення ав
томатизованої системи 
управління трудовим су
перництвом.

В УДОВИК, 
голова профбюро 
обчислювальн о г о  
центру.

Вузівське життя: проблеми, пошуки

З А Д Л Я
МАЙБУТНЬОГО

Майбутній інженер, це. 
як правило, майбутній 
керівник і організатор 
виробництва. А тому вже 
в стінах вузу ми повин
ні навчати його працюва
ти самостійно над підви
щенням своїх професій
них знань і розширен
ням суспільно-політично
го світогляду, вміло за
стосовувати на практиці 
принципи наукової орга
нізації праці, володіти 
раціональними прийома
ми пошуку і використан
ня науково-технічної ін
формації, використовува
ти автоматизовані систе
ми проектування і обчис
лювальну техніку, прово
дити дослідження і екс
перименти, при й м а т и  
обгрунтовані рішення, 
вміти організувати тру
довий колектив і керу
вати ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ, 
проводити ПОЛІТИКО-ВИ- 
ховну роботу серед тру-

І дяїцих, організовувати 
соціалістичне змагання і 
І  сприяти розвитку радіо

! к ш ^ в ш н м ш ш в і я і » н

налізаторського руху, 
вживати заходів по за
побіганню виробничого 
травматизму і професій 
них захворювань 

Отже, коло діяльності 
майбутнього інженера до
сить широке. І така ді
яльність, як свідчать со
ціологічні дослідження в 
масштабах країни, дале
ко не під силу всім ви
пускникам технічних ву
зів. Шістдесят сім про
центів випускників з три
річним стажем роботи 
постійно переживають 
труднощі в роботі з ко
лективом. При цьому 
найбільш складними для 
них є питання організа
ційного і виховного ха
рактеру. І не випадково 
в матеріалах червневого 
(1983 р.) Пленуму ЦК 
КПРС вказувалось, що 
партія добивається того, 
щоб радянська людина 
виховувалася не просто' 
як носій певної суми

(Закінч, на 2-й стор.).
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XXVII з'їзду  КПРС— гідну зустріч!Ц  ИСОКИМИ показ- 
пиками в роботі 

відзначають кожен тру
довий день завершаль
ного року п’ятирічки 
викладачі і співробітни- 
к и к а ф едір и економ ік и
промисловості і органі
зації виробництва. Впер
ше в минулому році ка
федра вийшла перемож
цем в соціалістичному 
зм агаїніні серед кафедр 
з аг а льноіїїн жієніерін и х д и -
СЦИПЛІїН.

Це закономірний ре
зультат великої копіт
кої і цілеспрямованої 
роботи по формуванню 
в колективі обстановки 
творчого пошуку 4 су
перництва», (створенню 
н а лежн ого м і,к р ок л і м а -
ту, яку наполегливо 
проводять партійна і 
профсп ілкоїв а срга̂ н і|з|в - 
ції, керівництво кафед
ри. Все це дало можли
вість різко підвищити 
ефективність роботи 
кожного викладача і 
сп ї вробі тн ик а, за п а лити, 
як кажуть, іскру тру
дового суперництва між

ус ім а член а м и колек
тиву.

Робота кафедри акти
візувалась по всіх її на
прямках. Викладачі на
полегливо впроваджують 
в учбовий процес актив
ні методи навчання: 
проблемне читання лек
цій, ділові ігри, техніч
ні засоби. Тут в першу 
чергу варто відзначити 
доцентів В. Погосяїна, 
Є. Марчєнко, Г. Буш- 
мича, В. Смалія.

Справ жн всію пік о,Лзю 
передового досвіду ста
ли відкриті лекції і за
няття, які проводяться 
регулярно. І не випад
ково доцент В. Погосян 
став переможцем зага
льноінститутського кон
курсу на звання «Кра
щий лектор ВПІ».

В е лик а (у в ага д р и ді- 
ляється також вдоско
наленню методичної ро
боти. Зараз в арсеналі 
кафедри 55 методичних 
вказівок - з . дипломного 
і курсового проектуван
ня, практичних І лабо
раторних робіт, вивчен

ню окремих тем. Забез
печення студентів всіх 
форм навчання методич
ними вказівками сягає 
80—90 процентів.

Особливо плідно пра
цюють в цьому напрям
ку доценти Ю. Макси
мов, В. П огосяін, Є. Мар- 
ченко, асистенти Н. Бе- 
Лінська, І. І в анісова.

Одним з першочерго
вих завдань, що стоять 
перед колективом ка
федри, є активізація на
уково - дослідницької 
роботи. В даний час на 
кафедрі виконується дві 
госпдогоївїрні роботи з 
річним обсягом сто ти- 
• оя ч к а р боївлиці в (к ер і в - 
пики - доценти Г. Буш- 
мич та В. Смалій).

Члени кафедри зай
маються пошукам вирі
шення таких актуальних

і в а ж л и вих н арод н о- гос- 
подарських завдань, як 
вправ адж екня методу
функціонально - вартіс
ного аналізу. і держав
ного розрахунку'в прак
тичну діяльність вироб
ничих підрозділів і кон
структорсько - техноло
гічних організацій, Тіль
ки за роки одинадцятої 
пі ятир іч;к и ек днем ЗДйй; 
ефект від впроваджен
ня цих рекомендацій - на 
Вінницькому електро- 

: технічному заводі' скла
дає близько трьохсот 
тис'яч карбованців.

До виконання нау
ково - дослідних робіт 
все більше залучається 
студентів старших кур
сів. Торік, наприклад, 
267 (студентів (серед 
цих 20 заочників) вико
нували свої курсові ро

боти за індивідуальними 
завданнями, розробля
ли конкретні теми вдос
коналення фганізації 
виробництва в реальних 
умовах діяльності ’ під
приємств і об’єднань.

Одним з важливих 
н апрямків дія л ьиост і
викладачів і співробіт
ників кафедри є ідейно- 
виховна та громадська 
робота. Вони працюють 
наставникам и, п роп а - 
гвнцистами, беруть
участь в роботі вибор
них партійних і проф
спілкових органів фа
культету, читають лек
ції в трудових колекти
вах міста і області, ок
ремі з них працюють 
викладачами універси
тету марксизму - лені
нізму при обласному ко
мітеті Компартії Ук
раїни.

Значний крок зробле
но і у оправи естетично
го оформлення кафед
ри. Повністю завершено 
оформлення залу 0401 
для застосування техніч
них засобів навчання,

двох лабораторій, по- 
. стінно зростає матеріа
льно - технічна база 
кафедри. Ряд викладачів 
і співробітників (Г. Бу
цім ич, П. Білокур, 
Н. Белінська, Л. Кири- 
чешко) беруть активну 
участь в спортивних 
змаганнях і в художній 
самодіяльності .

Колектив кафедри, як 
і всього інституту, го- 
т у єт ь с я г і д н О З у С Тр і т и
XXVII з’їзд КПРС, від
значити 40-річчя Пере
моги радянського на
роду у Великій Вітчиз
няній війні. Багато нам 
ще іналежить зробити у 
справі поліпшєиня на
уково - дослідної та 
ідейно - (виховної ро
боти, зміцнення мате
ріально - технічної ба
зи. Над вирішенням 
усіх цих та інших пи
тань і працюють всі чле
ни нашого колективу.

В. к о з л о в с ь к и й ,
завкафедрою;
Б. ВИДИШ,
профгрупорг.
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Iй ”оп ІЄОІҐОСІВН А̂ ОМЯЗНВІ/ВСІ ИХИНЗУПИСІН

‘Анща Анвнєиьхіа вн їґосівн ихваАєіігідоіч
В
Я ’
Ія

-осід вмязхзитвф ‘ї/вєвн иігАнсІзаоц имнвл 
• иихсізахзь ‘иіхзсії ‘иилАйїґ ‘ниіґо взаАн
-ИМ ИІМВХВНВСІІ Є ИМНВХ VIII ПҐОХ Т ‘ВНЖО’И1
зн пНивон юяз єзсізь ихвмзАносіи влог* 
-оа о т  ‘шгвнє иноа зігу 'оігАд зн олоьш: 
зшчь’ід аіниід А ніім і хвнвйл ‘мояіхниал 
іаікім аімнвх химчзхзишвіЬ яхвїт'іґва'г7' 
оігАнАз хнмв вн ‘імиаоїгавц імомАсіхн 
-он митУГоігои і імияохзісісь і^охнвнзхизі' 
КИГПІҐОІГОІМ є имвсізнвз вкчхв'пі/вни'і/г 
гзсізн иаоїічм оипгих^ •иіоіі'всізнзл г 
іі'оь вн нтоа нзУґож яотміїг зн влзсїзд р 
о*и зрв ‘нлігод УГіа акіхзмоігім яхнУті/ вр 
-хн п вв “іґвсілнііі’вхл вє ию А вітнАхзг 
вмв ‘лдМН іієіаиТГ лиаУ/он оімив'п'влд 

юсізх ирлкігои зїГ ‘імавоп Ч/вн нхкіаво^ 
плой хвсіп іхсізиз ізонз кваш ашоирг 
н’я т -вминнзімязии ик мви а кзоігваАп 
(Івмвв кххиж зза вн знзьвд ззя  ‘Чґвєв'' 

яотиіУПа зн мо(Ім вн ін ‘мчзиіа химязхзил'г 
-вф нАхзвн аваидіґіа ашЧ/ охвлвд иимк 
‘ваонзхАчу вминаомрон імоьмїґєосіч/пі г 
нзяїйізАє аоноииз нихнкхзо>у моазгило^ 
хдуу -ЧГовіїїз ниїґо з т  іхк мвн июі^ ^ 

аШиїд кинажУТні7 
-ош-о(і олои А ихвЧґзсїзи аизосіиои і яхзз.̂  
ні авїїЧ/іа (ІиЧґнвном ‘АлиаЧґон ололор 
-зночії/ є оізн знжзрвн ньсивЧ/Ч/ід -Амни1 
аПГ ‘вігваАлярАивн о т  ‘АмчнзЧГАх ‘Амянзг 

-и^ ‘имішігіЧ/ ізіЧі всіиЧ/нвімом ирнєвмоі 
Аїліои иігом ‘иинвяоаи'гГє яАд ‘аАоисіп о т  
‘аиЧГнвмом іНнв^д -Амьвхн н Акюмязазр 
вн монвріЧГ є иінЧ/о вн Аносіодо вігваАвш 
-влсіо ‘иномо а врАнсізаон і хі вігинииАг 
ниву ‘яхоївнАхоУПа Шиїд ішвн о т  ‘віґихш 
-он вноа ‘хинзнвсіон иьоіАєк язсізн ‘изьон 
г Ан^о я -оізЧіиннижАб^ивз вігвхз иігом 
‘аімосі ихк'п'гґвнхзіт и з т  оігАд зн иімкі 
‘вігвсілнінзу/ а си'пинзврмихк аз'ЕГ — мою 
-вхз синву о^и сив^влє у< -хвлннм А хим 
осій ИРВХИЬ ‘ХВРІЯІГіфОНІМ А XI ИРИЬВО 
иа ‘зхзвнє хин є хояхвлвд осій ид •хні/ 
-лзігон вє і ‘здзз вє і иід А иігти ‘шиж 
‘инод іхиаиж а кзихитиіі* оігвниа Ам 
-ом ‘хих оринзиіЧґє аїлиаУ/он хиУі имяхдмз 
і ‘лиачгон зЧі — кххиж знжо>у 'яхзінжзіі* 
-вези і АУґодоаз оюаз вє Чґосівн твн авїї 
-Хґіа изіГопг ашоичігш ’кхьиж сиххАз] 
і юохзшє яАд оюнєиьхід іґзсізн моєв я 
-одо олом вігЧГ ‘хитні хояхвлвд і внім 
-тікімоц всі̂ нвзмзіго 'вазяззс1з\д[ иізмзіго 
‘юнтАхвл іітку/ ‘оігзхзвд иігомим ‘іом 
-язнв іаіз'іі'оі'ізо')! ю д ‘ваозойхвуу всіїґнвз 
-мзіі*о  внзімі взяхАжзеїздє иінУГосІвн іхв,м 
-вн а иЧ/жававн '« і^а — внаиьхід о т  
•иьоюііі'їмоЧГіазА ‘инаиьхід иЧґвсі оюдоз зАа 
-хсізж внод івниЧґопі- в^вз імин ЧГзсІзи 
оілу ічнвЧГжвсіхз хнньиєїф хвбхз ‘вххиж 
оЧГ иниЧ/опг аодоїР мин Чґзсін о д і — тим 
-повзтинсізу-» д ‘уу яоиігом авзин онзіі* 
-нохва — {Аиєихоїсілви вігиз вмирза ^мв 
‘О» хоісіхви-ЧГосівн ‘яЧізсІод-ЧґосІвн ‘мннаїїї 
-А(їх — Чґобвн иимяонвЧґвЗ иинярвноіЧівн 
-охвлвд яАд ило^зсізн гозЧкіоах минаоро у 
•колосіоа ЧГвн Алоі^збзи АазЧінім А Асіїя 
Анхнхоизн ‘йєюсізл і яхзінжАім тнитаїм  
-яхвд оЧґ аодот* АнивьиааЧ/вн иігиавосіи 
инюа ітвц ‘Чґосівн твн оюігиз оюназь 
-ші-за в янваАдосіииа химиїгза имосі

инаиьхід иімвігвЧґзм і имвнзЧґ 
-йо вюяхвлвд иинзьвнаЧґіа лиаЧГои иин 
-хвсі хд ’ніігсізд иігвсід і^омсІАхш ‘иносіаз 
нівсім хояхвлвд ‘инівсім^ ‘іЧіиннід іннзх'
• оааиа А яхзвьА иігвсід инод л^х!80и 8 !

’Алід Аімомвх
язо Алвазсізи звЧґЧґія ( і с і і н з Чі  я) яомяхАч} 
кияонвяу віз^ у мониьоиЧґія ииЧпвсімивм

—хвжиіг вн вмиві^АлосІи АхАхихзн; яімии 
>хі9ойяшз і яіьвЧґбігмия хояхвлвд вігд

т з ш  т т

В вігімАє вноа з у̂ ьіхсіви вньихзінАьіол 
В вігАд нлонзсізи імойохвєшвлсіо і комин 
|  -нзнххвн идяхосіод юьжвхивн имосі їзд

•инаиьхід изіі*вЧ/зк і аінзЧГсІо вз 
|  -иілохзоЧГА аірвсізнзл ‘аісІзЧіїфо ‘аіхвЧГііюо
■ аіноияьмк і  зтчігід ‘Ааоюз оломязнвЧГв(-у 
® восізл вннваа онзоазисіїї оіі*Ад квніоа 
В кимязнвЧГвсІ ьвзих у у згпяілд иниіа имосі 
В вд 'яінвсівх хинвсіхшои 009 н^инзиічга ‘оіг 
І  рзхзвл иігомиду і̂иаЧґон — яіавсі
(  -озосіхвдд/ всіч/нвзмзіго лиаЧґон ві/исіохаон 
|  аювсі і%£ яніітомои хитвн яхзіЧГоігоду 

•віляд чхзоЧґоігок ввмвм ход 
— нвіга ‘вваохзизн ‘ввнтвсіхз 
•'вігтойн викгсів доь ‘витчувц  

‘вваїясімисіи орАчг кзЧіЧ/(Ізз оквсіц 
хакоігАи иимсвсіа вн вігвЧґвц 

‘иічннвлвііА чхидвігзо чнохо доху-і 
‘хзігокгео иимзнвксізх чхитАсІмоз

■ імонвсівх чзвігззн чхзоЧГоігок в т в ц
иоЧґоа иомзниігвх онвяиігвн 

‘хвник вн охтасі чхзоЧГоігої̂  Агпвн 
‘ионич/зз изннвй язвігваїтімоул 

•ионншгчг зн віляд яхоочтоігок в т в н  
|  гЧіяіголсІзд
( иляро иззхзон имчгвсі АмкАЧґ вн яхоївчг 
І  -внз інзк у охвлвд хиндіЧґон аіЧ/вігмисІи

аінюя хинязнвЧґвсІ Ах 
|  -АЧГ оюіі-из Чґзсізц иігвохзиа зн чіі*вхз і вн

Яя

я
яяяяя

іпіАз вн ‘ісіок Аконсіо^ і іьонаїц вн іаАч/ 
шмязсІА>у вн ‘коЧі'всілнііі’вхз ‘коЧґвсІлншзу/ 
‘кзроиохзвазз ‘оюамзоду ‘коази>у ‘оюз 
-зчго Чґш ‘іноЧґсіом АконЧґ]хва вн кохосіоа (  
кинзиавнзн а юд иігза инод иниіа юнвн Е 
-аиьхід уомиїі-зд иминзвьА взяхиЧГАсІх Я 
інин їхАхихзні д  *аомиігА>у ‘ваомихооц 
‘мАтосІтігну ‘омнзьоіхзо>у ‘мвашз ‘ним 
-чзсІолАд ‘аонихсіу ‘нзпинноїх ‘ом 
-нзтиігх ‘мошвкол ‘аомвлігАд їхАх 
-ихоні а іходосі он ітиііваох ітвн і иі/Ад 
ішвминдіівлва икимчзхзитвф а иід А аио 

-Ахза хитсізн шзиь а охх ‘хих Чґзсіз ‘Нія 
-оь’оь хоясіх оч/ олонЧ/о Ч/іа изоілітиігев 
хиаиж я аімосі ^^бу і езбу ‘̂ 6 1  8.1.г>9 
аіминзвьА вхз хинжом д *оюніЧі оіомлзі/зк 
взававЧ/ иимв ‘лиаЧ/он орваоюиіЧ/а изч/ 
-от  химязнвч/всі внніїгомои оюдяхосіод 
инаиьхід псіохзі а оюьжваиви оізіЧі врвя 
-Асізн вмв 'пх^вн оі/омавн олонваохсІАха 
онзи ‘АЧ/оївн олотвн олочза і аініоа 
химязнвч/всі чхзімиїхз і чхзшжАк Ан^ві/ 
-мисіпазд аісІхзАє лосіоа мвні/о ’Аниіа их 
-итсізава АмосІ уу̂ бу інззо очг иьсяАаохвсІ 
-аосі ‘аіхвч/роз вноияі/ш с ‘д ‘аімвхір ьвз 
-их д оняаиі/д ‘аімнвх іьвзих уг Ч/вноп 
‘иіашиЧ/ 061 олоян вн итаАним ‘аоюз 
иимязнвЧ/вл вн ві/вивн онкоі/осіїа ‘ок 
-оЧґ і а мв ‘вниььзшн УМЧОІОИГПУ^М

пгомчміац кпмс(-()р

^ ш ія ія я я ія ія і і і і я в ід і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і і я ! ! ш і і ід ія и і і і і іш ш і ів і і і а к і і і і і і і і і і і і і і і і і і іш і і ін ів д ів ів і8 і і^

мАвн ХИННІИОНОМЗ 
хвЧґиЧґнвм ‘имілолвЧґзи 
ЮНСІЗНЗЖНІ исІЧґзфвм 
ьвЧ/вігмиа иитсівхз
‘НІНОФУ V

•вяхЧіиндобиа яі<1 
-охваїнелсіо і аіминаїсізм 
-аісізнзжні хінхАдивк Ам 
-аохолЧ/ш Аньїдзза ихит 
-ніі/он оньвна чхзіаиі/ж 
-ок чхзвЧ/ ніі/ниЧіоні/ хин 
-Ч/іаонЧ/іа зоЧіосін ииаод 
-ьА а вннзжЧ/ваосІна і вн 
-ніігавсІнА кзігдосіи а исі 
-Ч/зфвм оіннзсіоахз он Ак 
-Ач/ва олоквз віЧівєіі/ взсі 
ивхарАєзсї АкоазЧінрі д  

аіхнзЧ/Ахз чхзінтіи 
-зА і онч/ова в ‘аізсІАм вн 
-нвЧ/ві/миа чхзімв взчхит 
-иаЧ/ш ‘нірниЧІзиЧ/ хинва 
-явнзтиа вннвЧ/вігмия ві/Ч/ 
иеокА інжзрвіі л на^0810 
яхАч/Ад зжЧ/у ’икиньвна 
зЧ/Ад олояЧі Ч/іа хмзфз 
зж к в з шша хинярвмиЧ/ 
-всі і химхзшоЧ/Асіх вннзЧ/ 
-заосін вх яіхзи/ вїЧізнз 
Асіодвн олоаомхвЧ/оЧ/ 
зАдзйхон зн имілолвЧ/зн 
юнсізнзжні ийі/зфвм юь 
шАнзі іавд вн ж одв їй 

-иниЧ/о юнсІАхмАсІхз юаон 
мв внніїгавсІиА кзігдосіи 
нсіч/зфвм вннзсіояхд) 

звь иин
-в4/ а 8‘д ихосін Носій / ‘д 
зкиівЧ/ві/мз Азвь охоа 
-одьА Алвздо Акончі/влва 
а влва вкохин в‘ур^ оЧ/ 
ООС є взяхитчі/іда лвздо 
хі ‘-Чгосін 09 оживк Ак 
-очЧі ИСІН ЗКИХВЧ/ВІ/МЗ СНІг 
-іфосін оловоЧ/АсІхончітвл 
•ва инііі’ниЧізиЧ/ вн ииЧ/ 
-ол ж вннвхзосід люсін уд 
оЧ/ Чюсіи у/дд а ннЧ/ол Ал 
-вздо Аконяі/влва а іава 
иікохин хі звЧ/іяонЧ/іа 
авсімв о т  ‘иниЧ/ол ^д ї 
олочза зкихвч/ві/мз аіз 
-сіАм хннсізнзжні а Азвь 
вннзьосіомз АкочЧі исіул 
•ііЧіваїїгвіЧізнз иніі/ ниЧізир 
монАхвсІ ва ‘зза ва тзсін 
‘{ онгіфосін 0Л0НСІЗНЗЖНІ 
инііґниЧізиЧ/ монАхвсІ вє их 
-ваа д оі/Ад внжок ніілі 
-иЧізиЧ/ хиЧі вннвЧГвіі'миа 
ніґЧґ звь иинЧ/іхдозул
•(ИНИЧ/ОЛ у7і ) «ІХЗОНЯРВІЧ/ 
ЮНСІЗНЗМСНІ ВМИХМВСІІЛ»
‘ (иниЧ/ол 3£) «іаихмзв* 
-ом АкоаоЧ/АсІх а иходосі 
юнаохиа і юмчзсіохва 
-інвлсіо иаонзо» ‘(иниЧ/ 
-ол зд) «іЧівсін юаокАаосІ 
ВНЗІЛЦ» ‘ (иниЧ/ол лвз 
-до) «яхзіняігвіЧізнз А вн 
нз^зад» мв ‘иніілшЧізиЧ/ 

імвх ихвхиь квьвЧ/вігмиа 
її ихиьАсіоЧ/ і вннії/авсі 
-нА кзігдосіи а Асії/зфвм 
АнчрвіЧізнз іхАхихзін а их 
-исіоахз всіон ‘яхАдвк ‘віг 
-вхзвн м<ол Азвь оьодосі 
олои Чюсін ді  омяаирд 
сйзнзжні А звкивє вх 
-одосі внаохиа і вмчзсіох 
-ваінвлсіо зжЧ/в ‘киняіла

•оЧ/ва ихвжваа внжок 
иь Ч/всІа̂ Іі ‘аіхнзЧ/Ахз оюм 
-аохолЧ/іи оюмязсіохвєш
ВХСІО І ОЮНСІЗНЗЖНІ оюн 

-ЯІІ’ВІЧІЗПЗ ЖШ ВЗОРВІ/МЗ
о т  ‘вннзіпонЧ/іаяшл 

•іаихмзігом АкоаоЧ/АсІх 
а изонярніУ іомязнііі* 
-євсіиА у юмязсіохвєшвлсіо 
Лонаохиа-онизЧ/ї ючнхАд 
■ивк оЧ/ аіхнзЧ/Ахз Амаох 
-олЧ/ш вн — зт н зк  аіа 
-всі чхвззЧ/ а і АмаохохЧ/ш 
Ансізнзжні АняігвіЧізнз 
вн взчхиЧ/оаЧ/іа Азвь олои 
-чрвьавн внихзвь вгпяілд 
:оюнніказн зї/Ад віЧг 
-сіоиосіи внярвлвд шірпиЧі 
-зиЧ/ хинаїсі ві/Ч/ яхзінчіі'в 
-Ач/іаиЧ/ні оінхт ‘инАйл ін 
-вавмя вн ші/ниЧізиЧ/ Аі/іЧ/ 
-оиаосі оіхзінаокА оюнзь 
-внаиа ‘яінвви хинярвь 
твн хиьоіАашвнв вігом 
квннзжзкдо кинзиіЧ/ а 
Анвав.аои ‘хвмнАхвсієосі 
я чхзіньохзн Анази ил 
-вяА оЧ/ ихваа и отмв ЛЧ/ 
-ох чхіавн взчхинша зн
ОНХОХЗІ АЗВЬ ОЛОНЯІІ’ВЬЯВН
Ач/ноф • РіЧ/опаосІ иимвл 
всізнзжні охочнхАдивк 

іхзонярвіЧ/ аіхмзизв хия 
-оЧ/АсІхончігвлва вннзьаиа 
вн -Чюсіи д зти і/ і Амаох 
-олЧ/іи АаомАвноняіі’влва 
вн взяхзиілЧ/ия Азвь охон 
-ярвьавн Шосін д‘0£ ‘(Аз 
-вь олончігвьавн олочза 
*ТюсІи У̂‘£9) іЧіаохолЧ/ш
ИІНСІЗНЗЖНІ ИІНЯІІ’ВіЧіЗИЗ
взяхзвіі’іЧ/исІи влваА вн 
-аоігол їхАхихзні я о т  ‘вз 
-с хзві/авиа ох ‘аінві/н хиь 
-одосі хиаодьА АсІАхмАсІхз 
Акоі/іЧі а ихваа оЧпмуА

•янвх
-ин хиЧі а имаохолЧ/ін іон 
-ЯРВХНЗКВЧ/нАф юнчі/віЧі 
-зпз яхоївіЧ зн імв ‘иквсі
-ОХМЗР ВЗЯХОІВХИЬ ИІ/ОМНІ
‘хвзсІАм хинаїсі он швЧ/ 
-ИМЄОСІ ‘оньихвкзхзиз зн 
иноа взчхснвхиь о т  ‘зх і 
нірниЧіонЧ/ хиЧі внзньаиа 
вн звяирна онаихвлзр 

Азвь олон 
•чі/вьавн олочза вхнзЧюсІи 
90‘0 ои онзЧ/заЧ/ш АхАсІ 
оломяЧшнЧ/іхвниа і оломчз 
-сіохвєірвноіЧівсі АмхиааосІ 
‘аіминхідосі ііЧівміфії/вам 
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-сіо ‘Азвь олоаодьА Шосін 
у‘0 онзЧ/заЧ/іа іаихмзі/ 
ом а иходосі юнаохич 

і уоньихіїгон-онизч/і имих
МВСІН І ИСІОЗХ -НИЧ/

-ол хиаодьА Алвдзо олон 
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пЧіваїнвлйо внзньаиа від 
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-ваінвлсіо юаомАвн вннзь 
-аиа вр'д' шимчаин зж  
-Ач/ іннзпюнЧ/ш АконхнзЧі 
-осін А ‘вннзьаиа хі вігЧ/ 
изчхзвілЧ/иа о т  ‘звь иин 
-яі/внави в ‘вкзн сІЧ/зфвм 
ХИНЯІГВІЇІЗНЗ нірниЧізиЧ/ 
хинчі/вьявн ихтзсі д 

•ЗчЗЧЮСІН
ииаодьА яхоїАяокисїнз 
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квз чхиьЧ/таз зЧі осір 'вр 
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вннзьаиа вн взяхиЧ/оаЧ/іа 
о т  ‘Азвь чхзімяілх ‘АмкАЧ/ 
оюк вн ‘ж зза вл ’АьвЧ/ 
-4/ія Анжзі/вн яхАч/вЧ/ ‘он 
-ивьиаа ‘иЧ/охва іЧі із^
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-аздва зн ‘«вЧ/авсіц» вхза 
-вл хвмнісіохз хюяз вн вІҐ 
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мв ‘зза ва тзсін ‘в ‘чнвнє
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Газета видається з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, П РОФ КОМ ІВ ТА КОМІТЕТУ  
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10 (177) Виходить раз 
иа тиждень П’ятниця, 8 березня 1985 року. Ціна 1 коп.

Чоловіки про

У Д А РУН О К -Н И ЗЬ К И Й  УКЛІН

Член К П Р С  Галина Петрівна Завальнюк — давній друг і порадник газети. А ще її  знають в інституті, як сумлінну трудівницю, активістку.За підсумками соціалістичного змагання у 1984 році Галина Петрівна вийшла переможцем серед співробітників учбового відділу.Фото Р. Кутькова.

Міжнародне жіноче свято має славну історію. Воно започаткувалося у 1910 році як день солідарності трудящих жінок у боротьбі за рівноправність. Вперше цей день в Росії відмічався у 1913 році в Петербурзі під знаком боротьби за економічну і політичну рівноправність ж інок.І ОТ тепер щорічно це свято входить в життя як символ весни, щастя і радості жінки-матері, жінки - трудівниці, яка ростить дітей і хліб, плекає рідну землю, створює достаток, вносить свій гідний внесок у справу збереження миру.Великі заслуги жінок перед Вітчизною в роки громадянської в і й н и ,  перших п’ятирічок. Вони споруджували фабрики і заводи, створювали колгоспи і радгоспи, не* слії в маси нову культуру і побут. Під час Ве

ликої Вітчизняної радянські жінки заміняли в тилу чоловіків, які воювали на фронтах, взяли на свої плечі важку ношу турбот про країну, її армію, віддавали всі сили на прискорення Перемоги над ненависним ворогом. Вони брали участь у боях, показували зразки справжнього героїзму. Більше 800 тисяч жі иок було у лавах' захисників Вітчизни, майже половину всього медичного персоналу Збройних Сил складали жінки. За мужність і відвагу більше 72 тисяч жінок було нагороджено орденами і медалями, близько 50 ж інкам присвоєно звання Героя Радянського Сою зу, а чотири стали повними кавалерами орденів Слави. В числі тих, хто у важкі роки війни вніс свій внесок у розгром фашистських загарбників, були і наші співробітниці інституту 3. У.

Постнікова. Г. Г. Кула- кова, А. Ф. Стрельцова.У нашій країні жінкам належить велика роль в усіх сферах громадського життя. Сумлінно вони трудяться на заводах і фабриках, полях і фермах, в освіті і охороні здоров’я, у сфері обслуговування населення. В а гомий їх внесок у розвиток науки, техніки, культури, виховання підростаючого покоління. ГІонад 4,5 мільйона жі цок члени К П Р С , 1329 жінок було делегатами X X V I-го  з’їзду К П Р С , більше мільйона обрано їх народними депутатами. Десятки тисяч жінок очолюють підприємства, установи, партійні, профспілкові, комсомольські організації. За високу активність, зразкову працю кожна третя нагорода Батьківщини вручена жінці, кожний четвертий Герой Соціалістичної Праці — жінка. Б і

льше 500 радянських і трудівниць удостоєні | звання лауреатів Ленін-' ської і Державної пре- І мій С Р С Р .У нашому інституті § добре трудяться, навча-н ють і виховують молодь а  622 жінки, серед них 135- викладачів. Кожна ш ос-Е та жінка — викладач 5 має вчений ступінь.У день 8-го Березня, 5 в це радіане і сонячне Е свято, від імені всіх чо- Е ловіків нашого інституту, Е ветеранів війни праці. Я Збройних Сил бажаю 5 всім вам, дорогі жінки, Я всім матерям, дружинам,» сестрам міцного здоро-Я в’я, великих успіхів у я праці, радощів у житті, я щастя вашим сім’ям, ши- я рокого- і світлого шляху я дітям, миру І ЧИСТОГО я  геба над головою.
В. ГОВОРОВ. Іспівробітник інсти- Ятуту.
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=До XII Всесвітнього фестИВАЛЮ і студентівіу г  О Л О Д Ь  і мир неподіль- ні. Це істина, що пере* живає віки. Адже доки існуватиме світ, доки світитиме сонце над нашою планетою одвічним лишатиметься високе і щире прагнення юнаків і дівчат різного кольору шкіри, з різних континентів приєднати свої голоси до великого хору борців за світле майбутнє людства.Сьогодні, коли прогресивна молодь планети готується до X II  Всесвітнього фестивалю молоді і студентів, що відбудеться в Москві, цікаво пригадати і історію зародження цього інтернаціонального руху, його традиції й особливості, як від форуму міцніло бажання молоді згуртуватися в боротьбі за мир, демократію, національну незалежність і соціальний прогрес.Отже, X II  Всесвітній... На якому «грунті» він народжується? Нашій великій П еремозі над фашизмом виповнилося півроку, минуло три місяці, як розвіявся атомний гриб Хіросімі й Н агасакі, а в лондонському Альберт - холі збираються на міжнародну конференцію представники молоді шістдесяти трьох країн усіх континентів, для кого друга світова війна була часткою їх ньої біографії. Вони поклялися тоді, що «умілі руки, гострий розум і ентузіазм молоді ніколи більше не витрачатимуться на війну», і заснували Всесвітню федера

цію демократичної молоді. Саме на цій конференції народилася ідея провести Всесвітній фестиваль як грандіозне міжнародне свято молодості, як огляд сил молодих борців за мир і демократію.Місцем проведення фестивалю була названа сто-

иця Чехословаччини — П рага. Гасло першого фестивалю «Молодь будує мир своїми руками» об’єднало десятки мільйони юнаків ідівчат планети, які делегували у Прагу сімнадцять тисяч кращих своїх ровесників.Через два роки після П разького, незважаючи на підступи імперіалізму і реакції, всупереч їхнім спробам не допустити на фестиваль демократичну молодь з капіталістичних і колоніальних країн, незважаючи на переслідування делегатів першого фестивалю, на Д р угий Всесвітній у Будапешті зібралося вісімнадцять тисяч юнаків і дівчат, посланців вісімдесяти двох країн. 1951 року естафету фестивального руху прийняв Берлін. Тоді «холодна війна», розв’язана імперіаліс

тами, досягла кульмінації. Патріоти Кореї вели жорстокі бої проти американських агресорів. Тривала визвольна боротьба в’єтнамського народу проти французьких колонізаторів.Складні дороги випали тоді на долю багатьох. Скажімо, молодий (в’єтнамсь

кий машиніст з Хайфона Л і Дук Фо півроку йшов пішки, аби потрапити до фестивального Будапешта. Прямісінько з в’язниці прибув на форум Врік Мол, голландський юнак, що відмовився воювати в Індонезії. А хіба можна забути драматичну долю грецької дівчини Должніки Хераноусі- ан? Під час розгону демонстрації, щоб зупинити танк, вона кинулася під нього. Втратила обидві ноги, жертвуючи собою в ім’я свободи. Должніка приїхала в Берлін на Третій фестиваль. Відгукнувшись на запрошення західноберлінеького сенату, тисячі німецьких юнаків і дівчат, учасників Всесвітнього фестивалю, перейшли в західні сектори Берліна, щоб зав’язати добрі стосунки з населенням і розповісти про мету форуму. Насправді це запрошення було провокацією, За-

 молодіхідноберлінська поліція вчинила напад на мирну демонстрацію юнаків і дівчат і понзвірячом|у розправилася з ними.Але вже ніщо не могло зупинити фестивального потоку. У  день закриття Берлінського форуму, його делегати поклялися «віддати

всі сили боротьбі за те, щоб перешкодити розв’язанню нової війни...»Столицею Четвертого фестивалю став Бухарест. Влітку 1953 року там зібралися тридцять тисяч юнаків і дівчат з ста одинадцяти країн. То був час, коли починався розпад найбільших колоніальних держав. І це відчувалося в офіційній програмі заходів, в загальному настрої представницького зібрання молоді планети.Якою напруженою, скажімо, була боротьба за ви ведення французьких військ з В ’єтнаму! Приклад молодого француза Андре М артена, котрий відмовився вбивати в’єтнамських однолітків, наслідувало чимало його земляків. Справжнім святом на фестивалі став день, коли надійшло повідомлення про припинення війни в Кореї.

Багато * незабутніх вражень подарував Четвертий фестиваль своїм учасникам.Фестивальний рух продовжував тріумфальну ходу. П ’ятий Всесвітній зібрав у серпні тисяча дев’ятсот п’ятдесят п’ятого року в .В ар шаві тридцять одну тисячу учасників з ста чотирнад

цяти країн. Фестиваль був забарвлений теплим почуттям поваги, захопленням працею польського народу, який зумів підняти з руїн, відродити ще кращою свою зруйновану столицю. У десяту річницю бомбардування Хіросіми делегати, зібравшись на мітинг, заявили: «Ми вимагаємо заборони атомної та водневої зброї. Наше прагнення ми підкріплюємо мільйона м и підписів, зібраних під зверненням Всесвітньої Ради Миру. Ми хочемо миру, хочемо згоди всіх народів, роззброєння, мирного співробітництва і використання геніальних відкриттів людської думки для добробуту і щастя народів».Півмільйона юнаків і дівчат зібрала міжнародна маніфестація тисяча дев’ятсот п’ятдесят сьомого’ року під час Шостого фестивалю у М оскві. їх  об’єднав девіз «За мир

і дружбу!» Багато учасників фестивалю наочно переконалися в тому, що стало нормою життя радянських людей: вільна праця, відсутність безробіття, національна рівність, безплатне навчання і медичне обслуговування. На форумі була проведена маніфестація молоді за мир, вогнище солідарності з молоддю колоніальних країн, багато інших політичних заходів, дискусій, двадцять студентських семінарів. За два тижні від- ..булоєя близько п’ятисот зустрічей між різними делегаціями, в яких взяли участь понад сорок тисяч юнаків і дівчат.Сьомий фестиваль вперше проходив у капіталістичній країні — у Відні. Н езваж аючи на перешкоди, це зібрання довело, що успіх і популярність попередніх фестивалів неможливо затьмарити, воно ще раз ствердило непорушність устремлінь 
МОЛОДІ До миру  ̂ дружби, рівності.Хельсінкі — місце проведення Восьмого Всесвітнього фестивалю молоді і студентів. Вулицями фінської столиці під захопленим поглядом посланців усього світу проходив перший космічний син планети Юрій Га- гарін. Щ е задовго до прибуття літака з космонавтами на борту в хельсінсько- му аеропорту зібралося море людей, які скандували російською: «Га-га-рін! Г ага-рін!».(Закінчення на 2-й стор).

мИ єдністю сильні
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МИ єдністю СИЛЬНІ
(Закінчення. Початок на 

1-й стор.)«Ідеям фестивалю наданий більш конкретний зміст, яким є солідарність. Справді, сьогодні, як ніколи, со- ідарнїсть необхідна. Це грізна зброя проти імперіалізму», — підкреслили у своїй заяві представники африканських та арабських молодіжних організацій, члени міжнародного підготовчого комітету IX фестивалю, який зібрав тисяча дев’ятсот шістдесят восьмого року в С о фії двадцять тисяч молодих борців за мир, Він знаменував початок нового етапу в розвитку фестивального руху, продемонстрував політичну зрілість молодіжних виступів і їхню гостру спрямованість.Найактуальнішим питанням часу §ула присвячена робота Десятого фестивалю молоді та студентів у Берліні, що пройшов під гаслом «За антиімперіалістичну солідарність, мир і дружбу». Свято молоді світу було зігріте міжнародним потеплінням у політичних сто

сунках між країнами, що настало внаслідок ініціативи і послідовності Радянського уряду в боротьбі за мир. Перехід від політики «холодної війни» до взаєморозуміння у міждержавних відносинах став життєвим підтвердженням Програми миру, висунутої С Р С Р .Перша соціалістична країна західної півкулі — Куба — стала господарем Одинадцятого Всесвітнього. На фасаді аеропорту імені Хосе Марті гостей зі ста п’яти країн зустрічали слова: «Молодь і студенти за мир в усьому світі, за розрядку, міжнародну безпеку і співробітництво, за припинення гонки озброєнь, загальне і повне роззброєння».Кожен фестиваль особливе, неповторне свято. Недарма ж люди назвали фестивалі) яскравою сторінкою життя молоді планети X X  століття. Благородні фестивальні гасла немов смолоскипи, осявають світ. З такими гаслами в різних регіонах нашої планети відбуваються фестивалі окремих угрупувань, політичні мані

фестації та естафети, мистецькі конкурси та спортивні змагання. Рік у рік множаться лави молодих борців за світле м-айбутнє всього людства, коло прихильників фестивального руху.І ось Москва знову готується до побачення з молоддю планети. Комсомольці та піонери країни виступили з ініціативою створити Всесоюзний сад миру і дружби. Двадцять сьомого липня, в день відкриття фестивалю в Москві розчинить двері Палац молоді, Там розташується музей історії В Л К С М , приміщення для зустрічей та занять за інтересами. Сьогодні Палац — велика будова, на якій працюють бійці загону «Д руж ба», посланці всіх союзних республік. Юнаки і дівчата нашої республіки беруть активну участь у підготовці до фестивалю, присвяченому сорокаріччю Перемоги. В усіх областях триває рух «Діти Країни Рад — учасникам фестивалю».
В. Ч ЕРН ІК О ВА, 

заступник секретаря ко
мітету комсомолу.

Ш РТ.УШ ІШ РОВТ

Завершився зимовий етап спартакіади «Здо- роїв’я», який проводився3 шести видів спорту. Особливістю спартакіади було те, що до традиційних учасників змагання приєдналася команда кафедр суспільних наук. Змагання проходило по двох групах. До колективів фізкультури першої групи відносилися факультети автоматики і обчислювальної техніки, машиноб у д і в н и й , женернобудівел ь н и й , радіотехнічний, обчислювальний центр, кафедри суспільних наук. У другій груш брали участь адміністративно - господарське управління, адміністративно - управлінський підрозділ, СКТБ «Модуль», підготов ч е відділення.Першими у боротьбу вступили баскетболісти. Сильнішими виявилися команди факультетів машинобудівного — 18 оч- ків, автоматики і обчислювальної техніки — 16, радіотехнічного — 12,обчислювального центру — 12. енергетичного — 11, кафедр суспільних наук —  9, інженерно-будівельного факультету —4 очка.У змаганні волейбольних команд перемогли співробітники факульте

ту автоматики і обчислювальної техніки, на другій позиції — команда кафедр суспільних наук, третє місце посіли спортсмени обчислювального центру. А от сильна к° манДа інженерно- будівельного факультету не зуміла організувати свої ряди (фізорг Борис Цицерошенко).У настольному тенісі лідирували співробітники обпилювального центру, другими були фао- тівці, на третьому місці — співробітники інженерно-будівельного факультету, за ними — співробітники кафедр суспільних наук, радіотехнічного факультету, машинобудівного, енергетичного.Сонячного дня 16 лютого проходили змагання по лижних гонках. В них взяло участь більше ста чоловік. Перемогли ьоманди інженерно-будівельного факультету, автоматики і обчислювальної техніки, СКТБ «М одуль».В особистій першості серед чоловіків до ЗО років перемогли В. Глин- ський (Ф АОТ), М . Гад- зира (енергофак), А. Па- щенко (СКТБ «Модуль»), До 40 років — О. Коро-

!іін (кафедра історії І\П РС), Л . Макаревич (СКТБ «Модуль»), В. Матвійчук (кафедра опору матеріалів). Д о 45 років — М. Литвинов (А С У ), В. Іванов (СКТБ «Модуль»), А. Головчен- ко (СКТБ «Модуль»).В особистій першості серед жінок до ЗО років— В. Колесник (обчислювальний центр), І. Ба- дкж (СКТБ «Модуль»), С. Криво,ручко (СКТБ «Модуль»). До 40 років— В. Попруга (СКТБ «Модуль»), І. Стукален- ко (М РВ ), Л . Григор’є- ва (кафедра опору матеріалів). До 45 років — Н. Слободянюк (СКТБ «Модуль»). Д о 50 років Г. Котл ярова (кафедра хім ії).Серед шахістів сильнішими виявилися команди факультетів автоматики і обчислювальної техніки, машинобудівного, енергетичного, обчислювального центру, кафедр суспільних наук та інженерно - будівельного факультету. На жаль, минулорічний чемпіон по шахах — команда радіотехнічного факультету (фізорг Володомир Ма- гозін) не взяла участі в змаганнях.
О. МРИЩ УК,

голова спортивного
клубу ВПІ.

ш . М О Л О Д ЕЖ Ь  И И Д ЕО Л О ГИ Ч ЕСК А Я  БОРЬБА

Д А Ж Е  непродолжительное, весьма по- верхностное прикосновение к исто- рии боевого содружества народов нашей странн, усиления их интернациональной сплоченности в ходе Великой Отечест- венной войньї, раскрьітие героического подвига, совершенного сьінами всех на- циональностей в имя защитьі своей Р о дини, играет исключительно важную роль в деле коммунистического воспита- ния советских людей, и особенно нашей молодежи будущих и нинешних» воинов армии и флотаі в укреплениии их дружби с воинами братских социалистических стран — участниц Варшавского дого- вора.н іАктуальность зтой пррблсміьі опре- деляется также необходимостью аргу- ментированного разоблачения буржуазних фальсификаторов истории, которне извращая суть национальньїх отношений Советского многонационального государ- сгва, клевещут на нерушимое единство социалистических наций в период Великой Отечественной войньї.

теме мероприятии по идеино-политичес- кому воспитанию студентов как в ходе учебного процесса, так и вне его ми должньї показать нашей молодежи на конкретних примерах всю несостоятель- ность и лживость буржуазной пропаганди, которая стремится фальсифициро- вать историю Великой Отечественной войни.Родился и вьгрос я на Кавказе, преДСта. вляю один из народов Кавказа, повтору мне ближе внутреннее рдинство/закав- казских народов, построенное на принципах ленинской национальной политики, пролетарского интернационализма, узах дружби и братства, а также общности социалистического, зкономического и по- литического строя, отсюда и проте на конкретних примерах показать ту ог- ромную работу по мобилизации людс- ких и материальннх ресурсов для фронти и разгрома фашистов, особенно при битвах за Кавказ, которая била проведена в республіках Закавказья.
оюз нерушимий

Надример, американский историк Д. Д ж укс в своей работе «Стдлинград — поворотний пункт» пишет, что национа- льная структура С С С Р  таила в себе яко- бн не силу, а слабость, ибо, по его лож- ному мнению, «Национальнне меньшин- ства стремились набавиться от русского ярма». И только — де искусство совет- ской пропаганди, сумевшей «обьіграть творимие немцами зверства», смогло под- нять патриотизм советских людей. Джукс совершенно бездоказательно и вопреки истине заявляет, что многие советєкие люди находились в оппозиции к, «ста- линскому коммунизму» и в связи с зтим не возражали сотрудничать с йем- цами, считали победу Германии неиз- бежной».Такой же клевегнический вивод дела- ют западногерманские военние специа- листьі, автори сборника статей «Итоги второй мировой войни», которие пьіта- ются доказать, будто население Украйни, Белоруссии, Прибалтики «с- ра- достью встречало» немецких завоевате- лей, что якобьі «малие» народи, как, на- пример, народи Северного Кавказа...» «долучили поддержку со сторони нем- цев...»Все зти неуклюжие допитки буржуазних идеологов и фальсификаторов истории минувшей войньї преследуют цель не тодько исказить истинную картину дружби советских народов и их боевой сплоченности, ,но и визвать недоверие между социалистическими нациями, а может и ішссорить их и тем самим ослабить С С С Р  в настоящем и будущем.Многочисленньїе автори в империалис- тических государствах, и в первую оче- редь в С Ш А , Ф РГ, Англии и Франции, в своих «трудах» настойчиво стремяТся фальсифицировать (Всенародний, клас- совий, освободительньїй характер Великой Отечественной войньї. Они пьітают- ся умалить значение боевого содружества народов Советского Союза в борьбе с фашизмом, всячески принижают роль в войне нерусских воинов. А с другой стрронн, чтобьі как-то оправдать пора- жение немецко-фашистских войск в би- твах гіод Москвой, Сталинградом и в других сражениях, они сваливают все (как зто делается, например, в запад- ногерманском учебнике истории) на якобьі имевшее место «многократноко- личественное ПреВОСХО'ДСТВО советских войск за счет «безчисленних азиатских орд».Невольно здесь возникает вопрос: «На кого 'в первую очередь расчитана вся зта пропагандистская стряпня буржуазних фальсификаторов, питающихся исказить подлинную историю Отечественной войни?». Конечно же на нашу моло- дежь, которая об истории Великой Отечественной войньї, о подвиге советских воинов разньїх национальностей и их роли в разгроме фашизма, знает только из устньїх рассказов своих отцоз и дедов или же из учебников истории, КНИГ и кинофильмов. Вот почему в общей сис-

Из представителей кавказких национальностей били созданн десятки нових соединений и частей, в том числе и на- циональнне формирования. Работу по созданию воинских соединений в респуб- ликах направляли Ц К  Компартий Арме- нии, Грузии и Азербайджана.За каждой формировавшейся дивизией били закрепленьї секретари Ц К , обко- мов и райкомов, которне оказивали им повседневную практическую помощь.При самом активном участии рабочих, колхозников и интеллигенции Азербайджана били созданн в августе - октяб- ре 1941 г. несколько стрелкових диви- зий.По своєму составу они б и л и национальннми соединениями. На терри- тории Азербайджана били созданьї в на- чале и в конце 1942 г. еще несколько стрелкових д и в и з и йУсилиями трудящихся Армении Б1941 — 1942 г.г. также били сформиро- вани национальнне с т р е л к о в и е  дивизии. 76-я стрелковая дивизия била создана в 1920 г. из партизанских от- рядов и боевьіх дружин Армении. Будучи кадровим национальннм соединением, она дислоцировалась на территории рес- публики и в начале войньї била пополне- на за счет местннх ресурсов личньїм составом и транспортом.За успешнне боевьіе действия 76-я стрелковая дивизия била перейменована в 51-ю гвардейскую.Из представителей разньїх националь- иостей на территории Армении в 1941 —1942 г.г. било сформировано еще несколько дивизий. Среди личного состава зтих дивизий били армяне, грузини, азербайджанци, русские, украинцьі, и др. Но преобладавшую часть в них сос- тавляли войньї закавказских национальностей.Многие дивизии били созданьї и в Грузии.Трудящиеся закавказских республик в 1941 — 1942 г.г. создали свише 10 национальньїх дивизий, а в 18 соединени- ях войньї кавказских национальностей составили от 70 до 40 процентов.Однако состав республиіканских фор- мирований не бнл постоянннм на про- тяжении всей войньї. Уже в 1943 году наблюдаетея тенденция к уменьшєнию веса национальньїх воинов в их составах. Многие национальнне соединения постепенно становятся все более много- циональними. К середине 1944 г. она обьединяли воинов уже более тридцати национальностей, так как пополнение зтих соединений уже велось главньш образом за счет людских ресурсов осво- божденннх районов Украйни, Белоруссии, Прибалтики. Д . Н А Л Б А Н Д Я Н ,
декан чжергетического факультета.

(Окончание в следующем номере).

Редактор С. ДЖЕДЖУЛА.
ии;ненерньіе кадрьі» — орган парткома, ректората, профкомові, 
« «чицьчл обласна друкарня управління у справах видавництв.
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Сила парт і ї  
і н а р о д у — 
в є д н о с т і

Інститутський колектив з гарячим схваленням 
зустрів повідомлення про те, що позачерговий 
Пленум Центрального Комітету нашої партії одно
стайно обрав Генеральним секретарем ЦК КПРС 
товариша Горбачова Михайла Сергійовича — ви
датного партійного і державного діяча, який віддає 
свої знання, багатий досвід і організаторський та
лант перетворенню в життя політики партії, само
віддано служить великій справі Леніна, інтересам 
трудового народу.

У промові Генерального секретаря ЦК КПРС на 
Пленумі розкрита стратегічна лінія партії на прис
корення соціально - економічного розвитку країни 
і вдосконалення всіх сторін життя радянського сус
пільства. Ця незмінна лінія охоплює як перетво
рення матеріально - технічної бази виробництва, 
вдосконалення системи суспільних відносин, насам
перед економічних, так і розвиток самої людини, 
якісне поліпшення матеріальних умов ї ї  життя і 
праці, ї ї  духовного світу. Разом з тим чітко сказа
но про те, що потрібно робити зараз практично, 
щоб гідно зустріти XX V II з ’їзд  КПРС, успішно за
вершити роботу по виконанню планів нинішнього 
року і забезпечити тим самим впевнений старт для 
наступної п’ятирічки.

Своє найперше завдання партія вбачає в тому, 
щоб домогтися вирішального повороту у переводі 
народного господарства на рейки інтенсивного роз
витку, в короткі строки вийти на найпередовіші 
науково - технічні позиції, на вищий світовий р і
вень продуктивності суспільної праці. З цією метою 
необхідно і надалі наполегливо вдосконалювати 
господарський механізм, творчо застосовувати го
ловні принципи соціалістичного господарювання — 
невпинно здійснювати плановий розвиток еконо
міки, зміцнювати соціалістичну власність, розши
рювати права, підвищувати самостійність і відпо
відальність підприємств, посилювати їх зацікавле
ність у кінцевих результатах роботи. Весь економіч
ний розвиток в кінцевому результаті повинен бути 
підпорядкований інтересам людини. Партія буде 
невпинно проводити розроблену нею соціальну по
літику, наповнювати все більш глибоким і конкрет
ним змістом програмне положення: все в ім’я лю 
дини, на благо людини. Вона виходить з того, що 
поліпшення умов життя повинно ^грунтуватися на 
зростаючому внеску кожного в загальну справу.

Одним з своїх головних завдань партія вбачає да
льше вдосконалення і розвиток демократії всієї 
системи соціалістичного самоуправління народу. Во
на наполегливо домагається підвищення ролі Рад, 
активізації профспілок, комсомолу, народного ко
нтролю, трудових колективів.

«Час, — відмітив товариш М. С. Горбачов, — ви
магає напруженої творчої роботи всіх партійних 
організацій зверху донизу. На всіх ділянках, скрізь 
і всюди комуністи повинні бути прикладом вико
нання громадського обов’язку, добросовісної пр а-' 
ці на благо суспільства, повсюдно утверджувати 
ленінський стиль в роботі. В першу чергу це сто
сується кадрів партії, партійних і державних ке
рівників. КПРС буде невпинно проводити лінію на 
посилення вимогливості, на підвищення відповідаль
ності за доручену справу».

Наша партія і народ, тісно згуртовані навколо Це
нтрального Комітету КПРС, Політбюро ЦК, зроб
лять все, щоб ще багатшою і могутнішою була Ра
дянська Вітчизна, щоб ще повніше розкрилися твор
чі можливості соціалізму. Сила партії і народу — 
в нерозривній єдності.

Студенти, викладачі, співробітники нашого інсти
туту з гарячим схваленням зустріли повідомлення 
про те, що позачерговий Пленум Центрального Ко
мітету Комуністичної партії одностайно обрав Ге
неральним секретарем ЦК КПРС товариша Горбачо

ва Михайла Сергійовича — видатного партійного і 
державного діяча, який віддає свої знання, багатий 
досвід і організаторський талант перетворенню в 
життя політики партії, самовіддано служить вели 
кій справі Леніна, інтересам трудового народу.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН. ЄДНАЙТЕСЯ!
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кадри
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ. ПРОФКОМІВ ТА 

КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО
КОМІТЕТУ
ІНСТИТУТУ
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-ІНСТИТУТСЬКІЇ п а н о р а м а :  п о д ії ,  ф а к т и
40-РІЧЧЮ ПЕРЕМОГИ — ударну працю, від

мінне навчання і творчий пошук молодих! Під та
ким девізом працюють і навчаються тисячі юнаків 
і дівчат Вінницького політехнічного інституту. В 
комсомольських організаціях і групах СКТБ «Мо
дуль», серед колективів адміністративно - господар
ського персоналу, обчислювального центру, бібліо
теки все ширшого розмаху набуває соціалістичне 
змагання за гідну зустріч цієї знаменної дати та 
підготовку до XXVII з'їзду КПРС.

У СТУДЕНТСЬКИХ колективах завершується 
формування будівельних загонів на період третьо- 
го трудового семестру, йде підготовка до літньої 
екзаменаційної сесії.

УСПІШНІЙ ПІДГОТОВЦІ до екзаменів, скла
данню курсових і дипломних робіт, розвитку твор
чої думки сприяють конкурси, науково - технічні
конференції, які відбуваються в інституті.

У ЦІ ДНІ на базі Вінницького політехнічного ін
ституту проводиться обласна науково - технічна 
конференціяу присвячена 40-річчю Перемоги радян
ського народу у Великій Вітчизняній війні. В ній 
беруть участь студентські колективи вищих /а се
редніх спеціальних учбових закладів Вінниччини. В 
залах і аудиторіях інституту організовано вистав
ки технічної творчості молодих, працюють секції.

НА ЦЬОМУ ТИЖНІ пройшли чергові заняття 
загальноінститутських постійно діючих семінарів:
психолого-педагогічного1 з основ програмування і 
застосування ЕОМ в учбовому процесі та застосу
вання технічних засобів навчання.

З лекціями на заняттях виступили В. Г. Попов, 
Ю. С. Данилюк, Л. Н. Кошек, Б. П. Зель.

Шість років тому Любов Миколаївна Янчук закін
чила наш інститут. Навчалася на вечірньому фа
культеті. Тепер працює на посаді інженера кафед
ри автоматизованих систем управління. Сумлінною 
працею, активною участю в громадському житті 
здобула авторитет і повагу всього колективу.

Любов Миколаївна — член профбюро кафедри, 
очолює культурно - масовий сектор. За підсумками 
соціалістичного змагання у 1984 році Л. М. Янчук 
вийшла переможцем серед співробітників свого 
колективу.

Фото Р. Кутькова.
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ТТ ОСТІЙНО паліпшу- 
ється народний доб

робут і соціальний роз
виток, нарощуються 
суспільні фонди спожи
вання трудящих нашої 
країни, за рахунок різ
них джерел фінансуван
ня зростає введення в 
експлуатацію житлових 
і побутових площ. В 
інституті також багато 
робиться для того, щоб 
студенти, викладачі, 
співробітники були за
безпечені всім необхід
ним для роботи і жит
тя. У нас діє прекрасна 
їдальня, споруджується 
житло, аудиторії і зали 
обладнюються новими 
меблями, телевізорами, в 
лабораторіях появляєть
ся сучасна апаратура і 
прилади. Жити, вчитися 
і працювати стало добре 
і цікаво. Але щоб це 
життя було ще кращим, 
потрібно більше працю
вати.

Плани на нинішній 
рік орієнтують, а соціа
лістичні зобов’язання 
вимагають трудитися ін
тенсивніше, підвищувати 
якість підготовки спеціа
лістів, р езу льт атиівн іст ь 
науково - дослідних ро
біт, і, безперечно, по

стійно дбати про збере
ження соціалістичної 
власності, економити у 
великому і малому.

Та потрібно сказати, 
що у нашому # інституті 
має місце неекономне 
в итр ачанін я сировини, 
м атер і ал ів, електрюен ер - 
тії, газу, води. Суттєві 
збитки приносять фак
ти негосподарського 
ставлення до соціаліс
тичної власності, псу
вання її. Народні до
зорці, зрозуміло, не мо
жуть проходити байду
же повз такі випадки, 
де панує марнотратство.

Наше завдання поля
гає їв тому, щоб кожен 
викладач, студент, снів - 
робітник визнавав себе 
народним дозорцем, щоб 
кожен член нашого ба- 
гаточисельного колек
тиву вважав себе госпо
дарем інституту, завж^ 
ди пам’ятав, що він 
стоїть на чатах нашого 
загального добра. З 
цього погляду і хочеть-. 
ся сказати, що окремі 
наші товариші інколи 
забувають чи не дооці- 
нюють святого принци
пу «від кожного — за 
здібностями, кожному — 
за працю».

Ну, скажіть, чи бага
то зусиль потрібно за
тратити, щоб вимкнути 
світло, газ, чи закрити 
Кран, щоб дарма не вит- 
рачалаея елект роенер-
гія чи вода? А цього 
дехто не робить. Поста-

Будь
вимо питання так: як у 
нас обстоять справи з 
в ик ор истанн ям енерго-
ресурсів? Численні пе
ревірки, проведені на
родними контролерами, 
засвідчують, що в примі
щеннях інституту, в 
гуртожитках робиться 
далеко не все, щоб ра
ціонально використову- 
вати тепло і світло,

У студентських гур
тожитках, у місцях за
гального призначення, 
вдень і вночі горять 
е лектр оламп очки. З д а-
в а лось би, дрібниці. Та 
якщо підрахувати, що 
в місцях загального ко
ристування, а їх в гур

тожитках близько 500, 
підключено десь 1500 
лампочок потужністю 
40—60 ват, то лише за 
одну годину вони по
глинають близько тися
чі кіловат - годин еле
ктроенергії. Якщо ж

усі ці лампочки протя
гом року горітимуть 
лише по одній годині 
щодня,то це значить, 
що д ар ем но по лет ять,
як кажуть, на вітер де
сятки тисяч карбован
ців. А якщо сюди до
дати електронагріваль
ні прилади, телевізори, 
магнітофони, електро- 
к ип ’ я т й л ьники , е лектр о - 
чайники та багато інших 
електроприладів? Вони в 
гуртожитках є, хоча ко
ристуватися ними забо
ронено, оскільки непра
вильна їх експлуатація 
може призвести до не
щасного випадку чи по
жежі. А пожежа вже

одного разу виникла в 
кімнаті № 809 гуртожит
ку № 3.

До подвійних витрат 
електро енер гі ї при з ве -
дить неправильне корис- 
т у в аяня електроплитам и 
на кухнях, четвертого і

п’ятого гуртожитків, дз 
студенти часто зали
шають їх не вимкнути
ми. З цієї причини еле
ктроплити виходять з 
ладу. В четвертому гур
тожитку таких несправ
них плит аж 18. Це не 
що інше, як марнотрат
ство. Подібна картина і 
в п’ятому гуртожитку. А 
що може бути простіше, 
як вчасно вимкнути ви
микач!

Серед білого дня го
рять електролампочки 
у порожніх кімнатах, в 
лабораторіях, коридо
рах, аудиторіях. На ба
гатьох кафедрах, в слу
жбових приміщеннях

вмикаються нагрівачі, 
навіть саморобні. Роб
лять це там, де не утеп
лені вікна, погано пра
цює система парового 
опалення. Все це — ре
зультат поганої підго
товки до зими із боку 
адміністративно - гос
подарської частини,
комендантів.

Холодно в залах 
№№ 1, 2, 3, 4, в ауди
торіях №№ 403, 405,
421. Видно служба АХЧ 
не розраховувала па 
сувору зиму, а тепер це 
відбивається на здоров’ї 
людей, на перевитраті 
електроенергії.

Рік тому народні ко
нтролери інституту по
рушували на сторінках 
б а татотиіраїжк и питання 
про раціон ал ьн е ви тр а - 
чання електроенергії, 
закликаючи вирушити в 
похід за її бережли
вість всі служби і орга
нізації інституту, сту- 
денство. Та лише студ- 
рада гуртожитку № З 
енер поф а к;у ©ідгукіну лі а - 
ся на це.

В. ДЕМЕШКО, го
лова головної групи 
народного контролю 
інституту, В. КЛИМ- 
ЧУК, завсектором.

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ -  В Д І Ї ---------------—

господарем
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МОЛОДЕЖЬ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРОТЬБА(Окончание. Начало в № 10).
ОНАЧИТЕЛЬНЬІИ вклад в освобож- 
*-*дение Советской Украиньї от гитле- 

ровских захватчиков внесли воиньї на- 
циональньїх соединений закавказских 
республик. В течение долгого времени 
тяжельїе и кровопролитньїе бон вели в 
районе Полтавьі и Харькова националь- 
ньіе формирования Армении — 76-я гор- 
нострелковая им. К. Е. Ворошилова ' и 
109-я стрелковьіе дивизии, а также бро- 
непоезд «Советская Армения», танко
вая колонна «Давид Сасунский», пост- 
роенная на средства трудящихся Арме
нии.

Неоднократно в приказах Верховного 
главнокомандующего отмечались успеш- 
ньіе боевьіе действия грузинских наци- 
ональньїх формирований: 394-я Криво- 

1 рожская и другие стрелковьіе дивизии, 
ведущие кровопролитньїе бои с фашис
тами за освобождение Крьіма и юга 
Украиньї.

Беспощадно били врага 416-я Таган- 
рогокая и другие стрелковьіе дивизии, 
сформированньїе в Азербайджане. 416-я 
Таганрогская дивизия за освобождение 
г. Мелитополя бьіла удостоєна ордена 
Красного Знамену В дальнейшем зта 
дивизия принимала участие в освобож- 
дении Миколаєва и Одессьі, за что бьіла 
отмечена орденом Суворова 2 степени.

В боях на территории Советской Ук
раиньї отличились воиньї 130-ти нацио- 
нальностей Страньї Советов, вся друж
ная семья советских народов, спаянньїх 
братскйми узами дружбьі и общей су- 
дьбой.

«Украинский народ навсегда сохранит 
в своей памяти ратньїе подвиги воинов 
—представите лей всех союзних респуб
лик, покривших себя на полях сражений

неувядаемой славой» — говорил член 
Политбюро ЦК КПРС, первьій секретарь 
ЦК Компартии Украиньї тов. В. В. Щер- 
бицки й.

В марте 1943 г. я бнл призван в Кра
сную Ар мию. Наша воинская часть фор- 
мировалась на Кавказе, состав ее бьіл 
многонаифнальньш. Здесь * били рус-

ские и украинцьі, армяне и грузини, 
азербайджанцн и представители дру
гих народностей Кавказа. Однаково в 
большинетве своем она била сформиро- 
вана из представителей закавказских 
национальностей. В зтой части у про- 
служил до конца войни, вместе со сво- 
ими боевнми товаришами и друзьями 
день Победи ми встретили в освобож- 
денной Чехословакии в г. Братиславе.

Всех нас в ходе боев обьединяла бра- 
текая дружба, товарищеская взаимопо- 
мощь, жгучее желание как можно бьіст- 
рей приблизить день Победи.

С лета 1943 года вся моя воєнная би- 
ография, солдатская судьба била свя- 
зана с Украиной, которую я прошел с 
войсками 2-го Украинского фронта от 
восточной до западной границн респуб- 
лики. Невозможно в газетной статье пе- 
рєчнслить все те чудовищние преетупле- 
ния, которие творили гитлеровцн при 
отступлении на Украине. Все населен

ії не пункти, через которие проходила 
наша часть, на левобережной Украине 
били практически полностью сожженн, 
либо уничтоженн. Зто били не только 
следьі тяжелнх боев, а в большинетве 
своем следьі преступлений фашистов, 
проводивших в жизнь акцию внжженной 
земли. Уничтожали фашисти все: мости,

рельсн, школи, опори линий связи, злек- 
тропередач, словом все, что успевали 
уничтожить и что возможно било унич- 
тожить.

Все зто делалось по продуманной схе- 
ме, с упорством и маникальной методич- 
ностью еадистов.

Летом 1944 года часть, в которой я 
служил, била переброшена во второй 
зшелон передовой линии фронта, кото- 
рнй проходил по левому берегу реки 
Прут. На зтом участке передовая линия 
фронта проходила невдалике от румьш- 
ского города Ясси.

После прорнва фронта для внполне- 
ния спецзадания командования наша 
часть била переброшена в г. Плоешти, 
а затем в Карпати.

Успешно вьшолнив задание командо
вания, часть, в которой я служил, била 
направлена в г. Будапешт для участия 
б уничтожении окруженной в Буде гит- 
леровской группировки.

Весь боевой путь, пройденннй наши

ми Вооруженньїми Силами в годи вой- 
ньі, бьіл насищен примерами мужества 
и отваги воинов различних националь
ностей Советского Союза, позтому спра
ведливо Великую Отечественную войну 
називают всенародной.

Ньінешнее поколение, как я уже гово
рил, знает о зонне, ее тяготах и страда- 
ниях лиши по рассказам очевиднеє, из 
книг и кинофильмов. А наша молодежь 
обязана всегда помнить, какой ценой 
завоевана победа и бить во всех делах 
достойной подвигов старших.

Нельзя сбраснвать со ечетов и стрем- 
ление буржуазних идеологов идейно ра- 
зоружить какую -то часть нашей моло- 
дежи, для чего широко используется 
кми радно, телевидение. печать, личние 
контакти. Расчет делаетея на неиску- 
шенность, недостаточную опнтность от- 
дельной категории молодих людей;

При планировании идейно-политичес- 
кой работьі она должна непременно со- 
четаться с военно-патриотической, при- 
чем при составлении зтих планов и ор- 
ганизации самой работьі ми должни 
помнить, что наш институт из многона- 
ционального стад интернациональним 
Комитет комсомола нашего факультети 
постоянно помнит об зтом и держит в 
центре внимания всю зту работу.

Перед молодим поколением нашего 
времени стоит очень важная задача — 
воссоздать во всей полноте и сохранить 
для будущих поколений бесценнне сви- 
детельства ратного и трудового подви
га, совершенного советским народом в 
годи Великой Отечественной войни — 
зто будет бесценннй памятник старше- 
му поколению.

Д, НАЛБАНДЯН,
декан знергетического факультети.

Союз неруш имий
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Другий рік служить в лавах Радянсь
кої Армії Сергій Чернов. Він сумлінно 
ставиться до виконання свого війського 
обов'язку. Бойовою і політичною підго
товкою оволодіває успішно. Закріплену 
за ним 'Техніку знає відмінно, став спе
ціалістом другого кіасу, оволодів су
міжну професію зв’язківця, свій досвід і 
знання охоче передає підлеглим. За зраз
кове ставлення до виконання військово
го обов'язку призначений на командну 
посаду, йому присвоєно звання молод
шого сержанта.

Сергій Чернов бере активну участь у 
громадському житті підрозділу, він —: 
член бюро ВЛКСМ, у грудні минулого 
року прийнятий кандидатом в члени 
КПРС, у колективі користується заслу
женим авторитетом.

ЗА БЕЗПЕКУ РУХУ

П’ЯНИЙ ЗА КЕРМОМ -  ЗЛОЧИНЕЦЬ
Найнебезпечніше, що 

можна собі тільки уяви
ти на трасі, — це авто
мобіль, за кермом яко
го п’яний водій. Так і 
знай, що станеться шля
хова пригода, яка при
несе біду.

Протягом минулого ро
ку на території нашої об
ласті сталося 286 аварій, 
під час яких 59 чоловік 
загинуло, 303 одержало 
тяжкі тілесні пошкоджен
ня. Виною було те, що 
за кермом автомобілів 
^перебували п’я?ні водії.
* 3 студентами Вінни

цького політехнічного ін
ституту Юрієм Франиши- 
ним, Володимиром Миса- 
ком, Валерієм Супруном, 
які сіли за кермо авто
мобілів в нетверезому 
стані, на щастя, лиха не 
скоїлося, бо їх вчасно 
затримали працівни к и 
державтоінспекції.

Валерій Супрун не мав 
при собі прав на управ- 
•ління автотранспортом^ 
кін, бачите, хотів собі 
просто проїхатися, та й 
ще, як кажуть, з вітер
цем. А Володимир Ми- 
сак так захопився їздою.

що вихорем мчав через 
населений пункт, де
швидкість руху обмеже
на.

Зрозуміло, любителів 
порозважатися на трасі 
покарано — їх позбав
лено прав на управління 
автотранспортом на рік. 
З цього повинні зробити 
висновок інші власники 
автомобілів, які полюб
ляють заглянути в чар
ку і сідати за кермо.

Ф. ЩЕРБА), 
державтоінспектор 
Ленінського райвід
ділу внутрішніх справ.

Вся робота комітету 
комсомолу енергетичного 
факультету '/спрямована 
Ьині на підготовку до 
40-річчя Перемоги та гід
ну зустріч XXVII з’їзду 
КПРС.

Цим знаменним датам 
комсомольці факультету 
присвятили і складання 
екзаменів під час зимо
вої сесії.

Члени штабу сесії бра
ли активну участь у під
готовці до екзаменів, про-

Ін ф о р м у є  Н В К
водили велику організа
ційну роботу в академ- 
групах. На комсомоль
ських зборах обговорюва

лися соцзобов’язання, ана
лізувалися підсумки здо
бутого. І не випадково 
значна кількість академ- 
груп склала всі екзаме
ни на «добре» та «від

мінно». В числі кращих 
хочеться назвати колек
тиви груп 1 ЕС-82, З ЕС- 
83, 2 ЕСС-82, 2 ЕС-82, 
З ЕПП-82, 1 ПЕ-81 та 
2ЕСС-81,

Т. БІРЮКОВА, 
голова навчально-ви
ховної комісії факу
льтету.

£<Ш
На календарі перший 

місяць весни. І хоча на 
дворі ще лежить сніг, а 
ночами стовпчик термо
метра опускається ниж
че нульової відмітки, бе
резень все ж таки дає 
про себе знати. Вслухай
тесь, як гарно виспіву
ють синички. Пофанта
зуйте трішки і ви збаг
нете, що вони кличуть 
нас до сонця й вітру, 
будять від глибокого при
родного сну усю приро- 
дУ-

— Скоро-скоро, •*— -
чать сороки, — весна за- 
жебонить струмками, ро
зквітне пролісками і ря
стом, обізветься піюснею 
усього птаства.

З приходом весни все 
оживає і молодіє в при
роді. В цю пору дівча
там і жінкам теж хо
четься бути нарядними 
і красивими. А допомо
жуть їм у цьому не ли
ше нові обнови, а й 
гарні зачіски.

Декотрі дівчата і жінки 
вважають, що з довгого 
волосся неможливо зро
бити гарну зачіску. Це 
не так. І радимо усім:

не спішіть обрізати ко
си. В народі ж не дарма 
кажуть, що довга коса 
дівоча краса. Отож про
понуємо кілька зачісок 
для тиху у кого довгі ко
си.

«ЛЮБАВА». Вона піді
йде і дівчатам і жінкам, 
«елегантного» віку. Про
понуємо три варіанти:: 

волосся спереду гладко за
чесане вгору (мал. 1), 
набік (мал. 2) і оформ
лене чолкою (мал. 3).

Основна деталь зачіс
ки — сплетений «ланцю
жок». Його (мал. 1) роб
лять так. Двома пара
лельними проділами, які 
проходять по верхній ча
стині голови (від вуха 
до вуха), відділяється 
частина волосся завшир
шки 3—4 сантиметри, на
кручується на бігуді рів
номірними пасмами зліва 
направо. На потиличній 
частині голови волосся 
розчісується вниз і роз
діляється вертикальними 
проділами, накручується 
на бігуді в тому ж на
прямку, що й пасма на 
верхній частині голови. 
Висушене волосся до0г

ре розчісується і покри
вається лаком.

На зачісках, показаних 
на мал. 2, 3 волосся спо- 
(чатку причесується на
бік і чолкою, а потім пле
теться «ланцюжком». Са
ме він і надає зачісці 
святковості.

Можна використати в 
зачісках таку деталь, як 
тоненькі кіски. Ними пе- 

рехвачується волосся будь 
-де — спереду, збоку, по 
всій його довжині. За
лежно від віку, смаку, 
призначення зачіски мо
жна залишати волосся 
вільно розпущеним, заги
нати кінці всередину, 
закручувати джгутом або 
заплітати у пишну косу.

Прикрашуйте зачіски 
стрічками, декоративний 
ми гребінцями, заколка- 
ми. Отже, побільше фан
тазії, і зачіска, безпереч
но, додасть вам чарів
ності.

Т. БЛІДЧЕНКО, 
перукар-модельєр.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

« за  инженерньїе надрьі* -  орган парткома, ронтората, профкомов, комитета ЛКСМУ Вмнницкого политвхнического института БЮ 05048 Зам. 1498
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Позивні червоної суботи
Викладачі і співробіт

ники, усі студенти нашо
го інституту одностайно 

підтримали ініціативу тру
дових колективів столи

ці Батьківщини Москви 
про проведення 20 квіт
ня 1985 року комуніс
тичного суботника, прис
вяченого 115-й річниці з

дня народження В. І. Ле
ніна.

Крім внутрівузівських 
об’єктів студентам нале
жить впорядкувати Хме
льницьке шосе, проспект

Ленінського комсомолу, 
вулиці: Келецьку, Арто- 
болевського та лісопарк 
в районі Вишеньки.

Комуністичний субот- 
ник для студентів розпо

чнеться 25 березня вихо
дом на роботу двох ака- 
демгруп від кожного фа
культету. Щодня до двад
цятого КВІТНЯ включно,

крім вихідних, на впо
рядкуванні вулиць міста 
і на внутрівузівських 
об’єктах працюватимуть 
юнаїки та дівчата.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  І Н Ж Е Н Е Р Н І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 12 (179) Виходить раз 
на тиждень П'ятниця, 22 березня 1985 року. Ціна 1 коп.

у
20 березня відбулися за

гальноінститутські партійні 
з б о р и ,  н а  я к и х  
було обговорено підсумки 
зимової екзаменаційної се
сії і завдання парторганіза- 
цій по успішному виконан
ню планів і соціалістичних 
зобов’язань XI п’ятирічки 
та гідній зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС.

З доповіддю по цьому пи
танню виступив прорек
тор інституту Ю. О. Кар- 
пов.

На зборах обговорено та
кож питання про підготов
ку і святкування 40-річчя 
Перемоги радянського на
роду у Великій Вітчизня
ній війні.

З інформацією про ро
боту парткому у цьому пла
ні виступив заступник сек
ретаря парткому по ідео
логічній роботі Б. А. Валь- 
чук. Він відмітив, що ор
ганізаторські І масово-по
літичні заходи по підготов
ці до святкування 40-річчя 
Перемоги проходять під 
знаком посилення всієї ідей
но-виховної роботи, спрямо
ваної на дальше підви
щення навчальної, трудової 
і суспільної активності сту
дентів, викладачів і співро
бітників. На факультетах 
значно активізувалася робо
та по військово - патріотич
ному вихованню молоді, 
пропаганді революційних, 
бойових і трудових тради
цій радянського народу, 
Збройних Сил СРСР.

Певну роботу тут прове
ли секретарі партійних ор
ганізацій і їх заступники по

ідеологічній роботі товари
ші Арапова, Буренніков, 
Горшечніков, Сім’ячко, від
повідальні в парторганіза- 
ціях за військово - патріо
тичне виховання студентів 
товариші Бугорський, Куз- 
нецов, Шульмані, Савиць- 
кий та інші. На зустрічі 
з студентською молоддю 
приходять ветерани війни і 
Збройних Сил І. В. Кузьмін, 
В. Т. Маліков, В. М. Гово- 
ров, Б. А. Земляков, Г. М. 
Шульман та інші, які про
водять в академічних гру
пах уроки мужності.

Разом з працівниками біб
ліотеки викладачі кафедри 
філософії провели в усіх 
гуртожитках тематичні ве
чори на тему: «У житті 
завжди є місце подвигу». 
Цікаво і змістовно прово
дять зустрічі в гуртожит
ках викладачі кафедр істо
рії КПРС, російської мови, 
деяких інших. Заслуговують 
уваги заходи, на які запро
шуються Герої Радянсько
го Союзу. 27 академгруп 
відвідали к і м  н а т у 
бойової слави при гарнізон
ному Будинку офіцерів, по
дивилися документальний 
кінофільм «Маршал Жуков».

Однак робота по підготов
ці до 40-річчя Перемоги в 
окремих парторганізаціях і 
партгрупах потребує знач
ного поліпшення. Ще низь
кий процент відвідування 
лекцій, зустрічей з ветера
нами війни. Дещо зменши
лася кількість заходів у 
клубах-кафе гуртожитків 
на патріотичні теми, бажає 
кращого оформлення наоч

на агітація. Стінгазети ок
ремих факультетів, кафедр 
і підрозділів оформляють
ся слабо, вони бідні за те
матикою. Належить краще 
використовувати внутріву- 
зівське телебачення і радіо
мовлення для військово- 
патріотичного виховання. 
Партійним бюро необхід
но на своїх засіданнях роз
глянути, як виконуються за
ходи в цехових парторгані
заціях і групах, зробити 
все для активізації ідеоло
гічної роботи на честь 40- 
річчя Перемоги.

У прийнятій постанові 
намічено ряд нових захо
дів, спрямованих на підне
сення всієї роботи у дні, 
які передують відзначенню 
великих торжеств у нашій 
країні. Передусім йдеться 
про дальше посилення 
впливу всіма засобами ма
сової інформації на поліп
шення патріотичного і ін
тернаціонального виховання 
студентської молоді. З цією 
метою партійним бюро і 
^канатам належить пов
сюдно на кафедрах, в учбо
вих корпусах, у відділах 
і службах, гуртожитках за
безпечити привабливу і зміс
товну наочну агітацію, 
провести конкурси на кра
ще художнє оформлення 
стендів, панорам, випусків 
стінних газет, присвячених 
цій визначній історичній 
події.

У постанові зосереджено 
увагу на постійне вихован
ня у молоді почуття вели
кої любові до рідної Віт
чизни, готовності молодих

стати на захист її священ
них рубежів. Щоб виявити 
кращі риси вихованців у 
відданості партії і народу, 
пробудити в них глибокий 
інтерес до історичних за
воювань радянських людей 
у боротьбі з фашизмом, зо
бов’язано кафедри суспіль
них наук і комітет комсомо
лу організувати і провести 
конкурс студентських ре
фератів на тему: «Моя сім’я 
у Великій Вітчизняній вій
ні». Тема 40-річчя Перемо
ги повинна всебічно висвіт
люватися на ст^рінкаx бага
тотиражної газети.

Партійним, профспілко
вим, комсомольським орга
нізаціям належить подбати 
про високий рівень органа- 
зіаторської і (ідейно-вихов
ної роботи, пов’язаної з 
підготовкою і святкуванням 
40-річчя Перемоги. Практи
кувати і надалі проведення 
усних журналів, уроків муж
ності, тематичних вечорів, 
зустрічей з ветеранами вій
ни, екскурсій по місцях ре
волюційної, трудової і бо
йової слави радянського на
роду, спортивних змагань. 
Кафедрі фізвихован н я, 
спортклубу організувати і 
провести меморіал імені 
Героя Радянського Союзу 
Лялі Ратушної.

Постанова зобов’язує вша
новувати ветеранів Вели
кої Вітчизняної війни, які 
працюють в інституті, взя
ти участь у торжествах, 
які проводитимуться у на
шому місті.

Інститутська молодь живе і виховується на револю 

ційних, бойових і трудових традиціях радянського на 

)одуг проявляє безмежну любов і відданість справі Ко 

муністичної партії, ідеям великого Леніна.

У р о к и  
муЖності
Невдовзі радянський 

народ відзначатиме слав
не 40-річчя Перемоги над 
фашизмом. Комсомольсь
ка організація факульте
ту автоматики і обчис
лювальної техніки влаш
товує зустрічі з учасни
ками Великої Вітчизняної 
війни, проводить значну 
військово-патріотичну і 
політико-виховну (роботу 
серед студентів. Однією 
з форм такої роботи є 
уроки мужності. Насиче
ні цікавими фактами роз
повіді ветеранів війни 
про пройдений бойовий 
шлях, про важкі дні на 
фронті виховують у юна
ків і дівчат патріотичні 
почуття, любов до рід
ної Вітчизни.

Нещодавно у труні З 
АТ-84, де комсоргом Вік
тор Кравчук, відбувся 
урок мужності, на який 
було запрошено ветерана 
війни, кавалера багатьох 
орденів і медалей Ю. К. 
Марущака. Присутні з 
великим інтересом слуха
ли його розповідь, діли
лись своїм н ара женн я
МИ.

Тепла зустріч комсо
мольців відділення обчи
слювальної техніки відбу
лася також з ветераном 
війни, партгрупоргом ка
федри автоматизованих 
систем управління Б. С. 
Бугореьким. Під час зус
трічі було проведено ус
ний журнал «Слово про

подвиг». Його підготува
ла працівник бібліотеки 
інституту Н. Г. Горбачук. 
Своїми спогадами поді
лився з комсомольцями 
другої і третьої груп 
ЕОМ-82 викладач циві
льної оборони, ветеран 
війни О. М. Андрощук.

Цікаво пройшли уроки 
мужності і в тих групах, 
де виступали товариші по 
навчанню — колишні во
їни Радянської Армії. Во
ни розповіли про те, як 
їм служилося, що винес
ли вони з армійських бу
днів, як виконували свій 
інтернаціональний обо
в’язок. їхній приклад по
служить тим юнакам, 
які нині готуються до 
служби в армії.

На нашому факульте
ті проводиться підготов
ча робота по створенню 
кінополітклубу на базі 
кінотеатру «Мир». Перше 
засідання відбулося на 
відділенні автоматики і 
обчислювальної техніки. 
Ветеран війни Л. А. Зо- 
тов цікаво розповів про 
героїчну Сталінградську 
битву, про ті події, учас
ником яких йому довело
ся бути. Потім усі диви
лися кінофільм «Корпус 
генерала Шубнікова», що 
відображає героїчні дні 
оборони Сталінграда.

€ . МІНЯЙЛО, 
член комітету комсо
молу ФАОТу.

Пора вЕликИх сподівань і звершень
П’ятикурсниіки в ж е 

сьогодні можуть говори
ти: «Прощай інститут!» 
Здобули вони таке пра
во, пройшовши школу 
спеціаліста у стінах по
літехнічного. Пройде не 
так вже й багато часу 
і дипломники звітувати
му ть перед державною ек
заменаційною комісією за 
всі роки навчання у вузі. 
А поки що вони працю
ють над своїми диплом
ними роботами.

Разом з застосуванням 
стандартних програм для 
розрахунку оптимальних 
режимів багато студен
тів розробили свої про 
грами для вирішення по 
ставлених завдань. Біль 
шість дипломних проек 
тів наших випускників, 
як і в попередні роки, 
виконуються на замовлен
ня промислових підпри
ємств. З дипломниками 
працюють найдосвідчені- 
ші виклада/чі і співробіт
ники профілючих кафедр. 
Під їх безпосереднім ке

рівництвом здійснюється 
робота над дипломними 
проектами.

Цей знімок наш фото
кореспондент Р. Кутьков 
зробив в лабораторії

штучного інтелекту ка
федри автоматизованих 
систем управління.

Микола Петрович Іль- 
ницький (перший зліва) 
тринадцять років тому 
закінчив наш інститут.

Працює ,на кафедрі АСУ 
старшим науковим спів
робітником. Він — відпо
відальний виконавець го- 
епдоговірної роботи. Під 
його безпосереднім керів
ництвом, а також аспіра

нта кафедри Олександра 
Івановича Горох овськоіго 
та молодшого наукового 
співробітника Антоніни 
Іларіоінівни Яковенко (на 
знімку в центрі), випу
скниці факультету авто

матики і обчислювальної 
техніки Лариса Нечипо- 
ренко та Любов Нечиїпо- 
рук працюють над комп
лексним дипломним про
ектом за тематико лабо
раторії.
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До 4 0 -річчя Перемоги
П ЕРЕД початком Ве

ликої Вітчизняної ві
йни у нашій країні була 
1821 наукова установа, 
де налічувалося більше 
98 тисяч наукових пра
цівників. У системі Ака
демії Наук СРСР пра
цювало понад 300 акаде
міків і члені в - ко,р еспон - 
дентів АН СРСР, 4700 
наукових і науково-тех
нічних співробітників. 
Фронт дослідницьких ро
біт радянських вчених 
ширився в усіх галузях 
науки. Фундаментальні 
дослідження визначали 
передній край знань, да
вали поняття глибинних 
законів природи і суспі
льства. В умовах поси
леній я о бор о нозда тн ості 
країни важливу роль ві
дігравали не лише наші 
природні ресурси, але й 
такі науки, як хімія, фі
зика, квантова механіка 
та інші. Як говорив ве
ликий російський вчений 
-хімік Д. Менделєєв, обо
рону країни треба шука
ти не тільки в рушницях 
і гарматах, але і в роз
витку знань про природу.

В умовах війни, що 
почалася,, коли агресор, 
використовуючи рапто
вість віроломного напа
ду, захопив великі райо
ни країни, належало не
відкладно вирішувати 
технологічні, виробничі, 
і науково - дослідні про
блеми . Комун істичн а п а - 
ртія, терміново розроб
ляючи прогр аму створен - 
ня складного військово
го господарства, перед
бачала мобілізацію всіх 
наукових сил і накопи
ченого ними досвіду для 
розв’язання важливих на

уково -тех нічн их проблем 
оборонного характеру.
|  ІУ процесі створення^ 
нової зброї і вдоскона
лення бойових засобів 
широко використовували
ся відкриття в галузі ра
діолокації, оптики, реак
тивної техніки, техніки 
ультразвукових хвиль, 
хімічних і фізичних ас
пектів процесів горіння і 
т. д.

Сибіру і Казахстану, ві
це-президент Академії 
Наук СРСР академік 
Чудаков став на чолі Ко
місії по мобілізації ресу
рсів Поволжжя і При- 
кам”я, . віце-президент 
Академії Наук СРСР 
академік Іоффе очолив 
організовану Президією 
АН СРСР Комісію по на
уково-технічних військо
во -морських питаян ях І

хворюваннями. Створена 
під керівництвом докто
ра технічних наук. Гра- 
біте 76-мм гарамта (ЗІС- 
3) виявилася неперевер- 
шеним в артилерійській 
техніці зразком. Це бу
ла перша в світі гарма
та, поставлена на конве- 
йєрне складання. Кон
сультант Гітлера по ар
тилерії доктор Вольф

П о д в и г  н а у к и
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1 розв’язання важливих на- Уралу, п

В інституті відбулася теоретична кон
ференція викладачів і співробітників, 
присвячена 40-річчю Перемоги радянсь
кого народу у Великій Вітчизняній вій
ні. З доповіддю на ній про «Подвиг ра
дянської науки у розгромі німецько-фа
шистських загарбників і мілітаристів 
Японії» виступив ректор інституту, док-

3 метою більш тісно
го об єднання основних 
галузей народного госпо
дарства з наукою ряд ве
дучих вчених було вису
нуто на високі державні 
пости. Заступником нар
кома чорної металургії 
став академік Бардін, 
з асту пн иком нарком а

електропромисловості член 
-кореспондент АН СРСР 
Берг, заступником нарко
ма електростанцій — ака
демік Веденєєв. Прове
дення в життя завдань, 
зв’язаних з обороною, 
здійснював Відділ спеці
альних робіт на чолі з 
визначним вченим, зго
дом академіком Садовсь- 
ким. Президент Академії 
Наук СРСР академік 
Комаров очолив Комісію 
по мобілізації ресурсів 
Уралу, потім Західного

тор технічних наук, професор І. В. КУЗЬ- 
МІН.

Увазі читачів пропонуємо окремі фраг
менти з великого подвигу радянської 
науки, що був глибоко і всебічно висвіт
лений у доповіді, яка прозвучала на кон
ференції.

Військово-інженерну КО
МІСІЮ. Академік Бруєвич 
став на чолі комісії по 
авіації, академік Орбелі- 
— військово-санітарної 
комісії, головою комісії 
п о гео лого-геогр афінно
му обслуговуванню Чер
воної Армії призначили 
академіка Ферсмана. По
дібні організаційні фор
ми сприяли найбільш 
ефективному використан- 
ню наукових сил на жит
тєво важливих для кра
їни напрямках. Завдяки 
вжитим заходам швидко 
розроблялися і вдоскона
лювалися конструкції 
нових типів зброї і боє
припасів, ар ти л ер і йських 
гармат, мінометів, танків, 
літаків, кораблів, радіо
апаратури, медичних пре
паратів, методів профі
лактики і боротьби з за-

відмічав, що «німецькі 
а р т и л е р і й с ь к і  кон
струкції перевершували 
гармати інших держав, 
крім радянських. Я про
води в п ор і в ня льн і стр і - 
льби з різних гармат, які 
попадали нам. І вважаю, 
що радянська гармата 
ЗІС-З є кращою 76-мм 
гарматою другої світової 
війни. Можна без пере
більшення сказати, що 
це одна з найбільш гені
альних конструкцій в іс
торії дульної артиле
рії».

Багато знань і праці 
вклали радянські вчені 
у створення реактивної 
артилерії, танків. Після 
Корсунь - Шевченківської 
битви, де важкий танк 
ІС проходив випробову
вання на полі бою, фа
шистським командуван

ням було видано секре
тний наказ «уникати зу
стрічних боїв з танком 
ІС і стріляти по ньому 
тільки із засідок і при
крить».

У розробку проблем 
літакобудування гідний 
внесок зробили вчені 
академік Христианович і 
член - кореспондент АН 
СРСР Келдиш, творчий 
колектив на чолі з Міко- 
яном. Безцінну науково- 
тех ніч ну доп омогу над а - 
ли діячі наук Військово- 
Морському Флоту. Пар
тія підтримувала все те 
передове в науці і виро
бництві, що могло спри
яти розвиткові військо
вої промисловості, боро
лася за його швидке ос
воєння і масове застосу
вання.

Зусилля ідеологічних 
працівників були спря
мовані на вирішальний 
фактор Перемоги — на 
ф о р м у в а ння соціа л і стич - 
ної свідомості, марксис
тсько - ленінського світ
огляду, колективістської 
психології радянських 
людей, морального духу 
радянського воїна-іінтер- 
націоналіста. Бо тільки 
той, хто чітко уявляє 
всесвітнє соціально - по
літичне значення того, 
що відбувається, підпо
рядковується справедли
вому характеру своїх бо
йових дій, тільки такий 
воїн, сміливий, рішучий, 
переконаний у кінцево
му успіхові, міг ефекти
вно використовувати ту 
першокласну бойову тех
ніку, яку створював і до
віряв йому багатонаціо
нальний радянський на
род.

в

т
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.......-----------------------------*--------- —-----------------------------------------------------------------  ^
Навчаючись у інституті, ^ 

студенти-іноземці спілку- & 
ються з нашою молоддю, 
вивчають наші звичаї, ку- ^ 
льтуру і побут. Особливо ^ 
їх цікавить героїчний по- §  
двиг радянського народу,. Я - 
його Збройних Сил у 60і к 
ротьбі з гітлерівським § 
фашизмом. У ці дні вони ^ 
мають змогу побувати на  ̂
зустрічах з ветеранами ^ 
війни, послухати їх розпо- ^ 
віді про події, які відбу- ^ 
валися на фронтах. Цього ^ 
разу до студентів завітав ^ 
колишній фотокореспон- ^ 
дент ТАРС Ю. Д. Копит. ^ 
Він показав присутнім се- ^ 
рію фронтових знімків, ^
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прав авторов, изобре- 
тателей, рационализато- 
ров. М. Вьісшая школа, 
1984.

Донцов А. И. Психо- 
логия коллектива. М.
1984.

Ерофеев Ю. Н. Им-
пульсная техника. Учеб- 
ное пособие. М. Вьіс
шая школа, 1984.

Игнатенко Б. В., Пав- 
ловєкий В. И. Язьїки 
манипулирования дан- 
ньіми. Модели и сред- 
ства. К. 1984.

Климов В. В. Импульс- 
ньіе ключи в цьіфро- 
вьіх устройствах. М. 
Радно и связь, 1984.

Крупнов А. Ф. Микро- 
волновая спектроско- 
пия. М. Знание, 1985.

Локтец О. В., Числов
Гі. А. Задачник по на- 
чертательной геометрии. 
М. Вьісшая школа, 1984.

Рьібакова Г. И. Сбор- 
ник задач по общей фи- 
зике. Учебное пособие. 
М. Вьісшая школа, 1984.

Стандартизация в стро- 
ительстве (В. И. Сьічев, 
С. М. Мерсесов, Т. Т. 
Мартььнюк, В- В. Ти- 
менко), М. Строй издат,
1985.

Тнхемирова А. В. Оден
ка зффективности уп
равлення производст- 
вом. М. Зкономика,
1984.

Тьіучу З X* Концепту - 
альное программиро- 
вание, М. Наука, 1984.

Файбишєнко В. К. Ма~
тематические конструк- 
ции. М. Стройиздат, 
1984.

Справочно - бібліо

графічний відділ.
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Ї Х  ШЛА весна. Весна 

■ 1942-го. Ще не було
ні Сталііиградської битви, 
ні Курської, ні форсування 
Дніпра, До травня 1945-го 
було ще довгих і неймо
віро важких три роки...

В той суворий час наша 
армія проходила жорстоку ; 
школу війни, оволодівала 
1ВІ йськовим м истецтв ом,
готувала до майбутніх боїв 
все НОВІ і нові офіцерські 
кадри. Ось і мене, моло
дого офіцера після кількох 
місяціїв перебування на 
фронті направили на кур
си перепідготовки.

Саме у. ті пам’ятні дні 
ме.ні випало щастя зустрі- 
тися я матір’ю. Ми не ба
чилися з 1939 року, з того 
самого дня, коли я пішов 
на службу в Червону Ар
мію. У окладній обстановці 
воєнного часу та зустріч 
була справжнім . подарун
ком для- нас обох. Згадуючи 
її, знову і знову пережи
ваю безмежну радість.

Напередодні надійшов 
наказ — кращих слухачів 
курсів перепідготовки офі
церів, які найбільш успіш

но справились з учбовою 
програмою, перевести у 
місто Балд ай. А звідти — 
у бойові частини Північно- 
Західного фронту.

Кожен з нас переживав 
почуття задоволення. Ад
же ми вважали, що навча
тись під час івійни навіть 
військової справи — вели
ка розкіш. І з чисто юна
цьким запалом рвались у 
бій.
Ніч у роздумах і чеканні 
минала повільно. А зов
сім поряд — в хатині ста
рого рибалки не спала моя 
мати. Ніхто з нас не знав, 
що ми знаходимось так 
близько одне від одного.

Перед виїздом у Балд ай 
я написав їй листа в яко
му повідомив, що випадко
во зустрів у Валдаї брата 
Бориса. Ніякого брата У 
мене не було. Я був єдиною 
дитиною в сім’ї, Мати усмі

халась цій моїй хитрості, 
з допомогою якої дізна
лась, де мене можна розшу
кати.

І ось тепер вона приїха
ла у Валдай. До острова, 
де розташований монастир, 
в стінах якого діяли офіцер- 
сакі курси — всього кіль
ка кілометрів. Скільки зу
силь довелось докласти 
моїй матері, щоб добра
тися сюди через фронти, 
через пожарища! І яким 
гірким було розчарування, 
коли у штабі їй повідоми
ли, що лише вчора Бори
са Землякова відправили у 
військову частину. І щ<> те
пер, пакам їсть ще не потра
пив на фронт, його можна 
розшукати у Вишньовому- 
Волочку або в Бологоє...

Вражена цією звісткою, 
вона спочатку навіть не 
усвідомлювала того, що 
сталося. Таких неймовірних

зусиль коштувало їй добра
тися сюди і даремно. Во
на йшла до переправи, а 
ноги не слухались. Від сліз 
не бачила дороги перед со
бою.

Я теж ішов до перепра
ви, тільки з протилежного 
боку. Був сердитий на своє 
невезіння. Йшов і думав:— 
Чому саме я виявився тим 
одним зайвим, котрого вик
ликали просто «про запас», 
на всяк випадок?

До переправи було три 
дороги. Я пішов найдов
шою з них. І на щастя. Бо 
саме цією дорогою мені 
назустріч йшла мати.

Згадуючи той щасливий 
випадок ми й досі дивуємось 
примхливості долі. А тоді 
я дивився у сповнені сліз 
мамині очі, і не міг повіри
ти у таке щастя.

Бродили по острову і 
розповідали одне одному

все те, що довелось пере
жити за час розлуки. А 
розповідати було що. Мама 
з перших днів війни теж 
пішла «а фронт. У складі 
тодішньої Сибірської доб
ровільної дивізії вона по
трапила під Єльню і відхо
дила я палаючого міста у 
складі , його останніх захис
ників. Брала участь у обо
ронних боях під Москвою і 
потім — у наступальних 
боях.

Я до курсів теж встиг 
«понюхати пороху», прибув
ши у грудні 1942 року на 
Північно - Західний фронт 
у складі окремого лижного 
батальйону в район Старої 
Руси, оточеної фашистами...

Так! Нам було що зга
дати. Ми сиділи на березі 
озера. Нас оточували рідкі 
сосни, і навкруг стояла 
дивна тиша. Навіть не ві- 
рилось, що йде війна, що 
десь рвуться снаряди і 
бомби, що гинуть люди. Ті 
хвилини радісної зустрічі 
ми пронесли в серцях че
рез усю війну.

Я провів маму до шосе,

посадив на попутну мати 
ну, а сам повернувся д< 
казарми. Увечері "нас під 
нили ііо тривозі і ми ПІДІЛІІ 
важкими • дорогами .. війни 
Разом я бойовими добра 
тамами ми визволяли ві; 
фашистської нечисті При
балтику, Білорусію і Че 
хословаччину. А моя слав 
на, моя мужня мама бра 
ла учста в боях за вдав о 
лєніня Батьківщини, потііу 
П ольщі і зустріла свят 
Перемоги під Берліном:.

Отже, ми воювали з неї 
на різних напрямках, ал 
та незабутня . щаслива : зу 
стріч . додавала нам сил 
в пев неності, др имн о жу в а лі 
витривалість.

Ми йшли різними дорога 
ми війни назустріч, одні 
м ет і, н азу с тр Іч Пер ем озі.

Б. ЗЕМЛЯКОВ, 
учасник Великої Вітчиз
няної війни.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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Основна робота професорсько-викла
дацького складу визначається показни
ками успішності і якості знань студентів. 
Працюємо багато, впроваджуємо актив
ні методи навчання, широко використо
вуємо обчислювальну техніку, технічні 
засоби, готуємо і видаємо методичні по
сібники, виводимо алгоритмізовані оцін
ки якості знань, а результати у порів
нянні за п’ять років не досить таки знач

ні, вони могли б бути вагоміші. Визнач
ний фактор оцінки роботи викладача-пе- 
дагогічна майстерність. Як ми володіє
мо нею? Наука повинна сприяти поліп
шенню навчального процесу, а не пере
шкоджати йому.

Ці та інші проблеми порушує прорек
тор по навчальній роботі, професор 
Ю. Карпов у статті, що друкується в 
сьогоднішньому номері газети.

Сумлінно навчатися — зн а
чить сумлінно і постійно 

працю вати над собою. В ово
лодінні наукою  це може бу
ти канікул. Лише наполег
ливістю  дом агаю ться сталих 
знань, стаю ть спеціалістами. 
Більш ість вихованців загаль- 
нотехнічного ф акультету, так 
і робить. Дні, які вони прово
дять у стінах вузу, виповне
ні напруж еною  працею , п із
нанням  і засвоєнням  знань і 
навиків в інститутських ла
бораторіях.

П Р О Л Е Т А Р І  ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А ІНЖ Е НЕ Р Н І
Газета видається 
з лютого 198 І року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ ІЗ (170) Виходить раз 
на тиждень П ’я тн и ц я ,  29 б е р е з н я  1985 року . І Ціна 1 коп.

У штаб по проведенню  
ком уністичного суботни- 
ка, який створено при 
парткомі інституту, пос
тійно надходять повідом
лення з об’єктів , на яких  
трудяться студенти. Про
ведена у колективах на 
високому рівні ідеологіч
на і організаторська ро
бота сприяє ч ітк ій  і зла- 

» годженій діяльності ака- 
5 демгруп ф акультетів.

Номуніїстичний субот- 
5 ник — це свято в робо-»  
2  чій спецівці у ниніш ньо

му році має особливе зна
чення. Ударною працею  
відзначаючи 115-у р ічни
цю з дня народження  
В. І. Л еніна, студенти, ви
кладачі, співробітники ін
ституту готуються висо
кими здобутками у пра
ці зустріти  наступний  
X X V II з'їзд наш ої партії.
В інституті панує атмос
фера високого політично
го піднесення. Адже нев
довзі урочисто відзнача
тиметься 40 річчя Пере
моги радянського народу 
у Великій Вітчизняній ві
йні. Партійні орган ізац ії 
роблять все для того, щоб 
у колективах набувало 
великого розмаху соціа
лістичне зм агання, яке б 
охоплювало всі сфери на
вчального, виховного, гро
мадсько - політичного  
ж иття  інституту.

Партком підвищує ви
могливість до ком уністів, 
які як відмічалося на по
зачерговому Пленумі ІІК  
КПРС, повинні служити  
прикладом виконання гро
мадського об ов 'язку , сум
лінної праці на благо су
спільства. повсюдно ут
верджували ленінський  
стиль в роботі. І це дає 
добрі наслідки.

У штабі по проведен
ню ком уністичного субо- 
тника контролюється ви
конання плану - граф іка  
академ груп, кож на з яких 2  
трудиться по чотири го- а  
дини за два виходи. На Я 
об’єкти з 25 березня по -  
22 квітня вийде більше а  
двох тисяч студентів. ї 

У ці дні сумлінно по
трудилися на споруджен
ні внутрівузівських об’є
ктів  і впорядкуванні ву
лиць житлового масиву 
«виш енька» студенти ене
ргетичного та маш инобу
дівного ф акультетів. Се
ред енергетиків  хочеться 
особливо виділити ака- 
демгрупи 1 ЕПП-84 та 2- 
ЕПП-84 на чолі з молоди
ми ком уністам и А нато

лієм Пястою і Світланою  
Легун.

Ожила і споруда по впо- -  
рядкуванню житлового а  
будинку інституту по ву- а  
лиці Келецькій. Тут в ж е -  
ударно попрацювали к о -а  
лективи академ груп З ТМ -Я  
84, 2 ААГ-84 і ААГ-84 ма
шинобудівного ф акульте
ту. Реш та академгруп  
трудилася на будівницт
ві головного учбового кор
пусу, впорядкуванні коте
льні, гур тож итків , терито
рій інституту.

О. ТА Р А Н УХА ,
проректор по адміні
стративно-господарсь
кій частині, член ш та
бу по проведенню ко

м уністичного Суб€ГП- “  
ника. а

Вузівське життя: проблеми, пошуки
о

Г/ЇДУЧИ назустріч XXVII 
з’їзду КГІРС, готуючи 

гідну зустріч 40-річчю Пе
ремоги радянського наоо- 
ду у Великій Вітчизняній 
війні, колектив викладачів 
і співробітників інституту 
докладає багато зусиль для 
успішного виконання пла
нів і соціалістичних зобо
в’язань завершального ро
ку і одинадцятої п’ятирічки 
в цілому. За підсумками 
Всесоюзного соціалістичного 
змагання 1984 року наш 
'.інститут зайняв почесне 
друге місце серед вищих 
учбових закладів країни. 
Все це, звичайно, радує 
нас. Та сьогодні варто зу
пинитися на тих упущеннях 
і недоліках в роботі, над 
якими в майбутньому слід 
працювати усьому нашо
му колективу. ^

Результати зимової екза
менаційної сесії свідчать 
про те, що в організації 
навчального процесу у нас 
є багато невикористаних 
резервів і можливостей для 
підвищення як абсолютної 
успішності, так і якості 
знань студентів. Саме цими 
двома показниками і виз
начається основна робота 
професорсько - викладаць
кого складу інституту.

Абсолютна успішність 
студентів стаціонару, як 
свідчать результати зимо
вої сесії, становить 95 про
центів, що на один процент 
вище від попередніх зимо
вих іспитів. Показник аб
солютної успішності зріс 
на всіх факультетах, за 
винятком вечірнього, де 
допущено зниження абсо
лютної успішності майже 
на три проценти. Число ж 
студентів стаціонару, що 
склали екзамени без трі
йок, практично не зміни
лося. Найвища абсолютна 
успішність, як і в поперед
ні роки, у студентів енер
гетичного факультету. Най
нижча у — вихованців ма
ні и.н обудівнО'ГО, особливо 
др утокурсник і в. Кі л ькі с ть 
студентів стаціонару, що 
мають по одній лише трий- 
ці, теж залишилася без 
всяких змін.

Така відносна стабіль
ність результатів знань свід
чить про те, що деканати і 
кафедри працюють, так би 
мовити, навпомацки, без 
глибокого аналізу причин 
усіх недоліків і вжиття 
конкретних заходів. На 
підтвердження цього наве
ду такий приклад. На чет
вертому курсі машинобудів
ного факультету із загаль
ної кількості трійок біль
ше половини припадає на 
предмет з політекономії. В 
той же час окремі студен
ти ч інших предметів мають 
четвірки і навіть п’ятірки, 
а з політекономії двійки. 
На четвертому курсі інже
нерно - будівельного фа
культету з цього ж предме
ту. понад 63 проценти трі

йок. Причому єдиних. При
близно така ж картина спо
стерігалась і в минулому 
році.

Я ні в якому разі не вис
ловлюю сумніву в компе
тентності лектора, профе
сора В. Птущенка, його 
педагогічній майстерності 
чи об’єктивності щодо 
знань студентів. Але ж 
цей факт повинен застави
ти задуматися і самого ви
кладача, і деканат, і пар
тійне бюро над тим, в чо
му причина, чому студенти 
не довивчають саме політ
економії? Подібних фактів 
ще багато на кожній ка

ки її першого і останнього 
років. А вони, на жаль, не 
радують нас. Якщо порів
няти успіхи зимової сесії 
1981 року з результатами 
нинішньої екзаменаційної 
кампанії, то вони нижчі 
практично на всіх курсах і 
факультетах.

Виникає цілком законо
мірне запитання: в чому
ж причина? Працюємо ба
гато, впроваджуємо актив
ні методи навчання, широ
ко використовуємо обчис
лювальну техніку, технічні 
засоби, готуємо і видаємо 
багато методичних посіб
ників, впроваджуємо алго

і й іш к й іш з ів д ш ш в в з і ' і в в і ї їш і і і ь ш і їй 'ш а з ш ш ії ї і і ’ш 'з і^ ій ш ііш ш ''. .

ПРАЦЮ ВАТИ і 
НА КІНЦЕВИЙ 
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федрі, на кожному факуль
теті.

Дев’яносто п’ять процен
тів абсолютної успішності 
— це ті дані, що ми одер
жали на кінець сесії з вра
хуванням усіх перездач 
екзаменів. Якщо ж відки
нути всякі перездачі, а во
ни, як правило, обумовлю
ються «поважними причи
нами», то абсолютна ус
пішність студентів стаціо
нару складатиме лише 76,2 
процента. Тобто, майже ко
жен четвертий студент ін
ституту не встигає з того 
чи іншого предмета. Лише 
22 академ-групи із 190 
склали екзамени без дві
йок. На чотири і п’ять 
навчаються тільки дві гру
пи 2 ЕС-82 і 1 РК-82. А є 
і такі групи, де двійок бі
льше, ніж самих студентів. 
Особливо низьку організо
ваність в підготовці до ек
заменів цроявив інженерно- 
будівельний факультет. Тут 
на перших двох курсах аб
солютна успішність трохи 
вище 50 процентів. Най
краща організація навчаль
ного процесу на енергетич
ному факультеті. Навіть 
беч всяких перездач екза
менів абсолютна успішність 
тут найвища і не випадко
во, бо робота деканату, 
громадських організацій і 
самого декана Д. Б. Нал- 
бандяна спрямована в пер
шу чергу на підвищення 
успішності і якості знань 
студентів. Зараз, коли за
вершується п’ятирічка, ми 
вправі порівнювати здобут-

ритмізовані оцінки якості 
знань, а результати за п’ять 
років не зросли, а, навпа
ки, зменшились.

На нашу думку, однією 
з головних причин знижен
ня успішності є різке зни
ження конкурсу абітурієн
тів. Якщо у 1980 році на 
кожних сто місць було по
дано 245 заяв, то в мину
лому році тільки 168.

Про слабку підготовку 
студентів - першокурсників 
свідчать і результати так 
званої нульової контроль
ної роботи, проведеної на 
першому курсі з математи
ки у вересні минулого ро
ку за обсягом матеріалу 
середньої школи. Абсолют
на успішність склала лише 
37,5 процента, якість знань 
— 15,6 процента.

Звичайно, такий склад 
першокурсників вимагає від 
нас усіх особливо ретельно
го підходу до організації 
навчального процесу.

Проведені в першому се
местрі нинішнього навчаль
ного року соціологічні дос
лідження серед студентів 
першого і другого курсів 
показали, що першокурсни
кам особливо важко вда
ються такі дисципліни, як 
нарисна геометрія, фізика, 
хімія та вища математика. 
Важке засвоєння цих пред
метів обумовлюється вели
ким розривом між шкіль
ною підготовкою і вимога
ми інституту та неякісним 
проведенням занять. Біль
ше половини опитаних сту 
дентів пропонують органі

зовувати зустрічі з старшо
курсниками для вивчентя і 
запровадження досвіду, сту
дентського життя, вміння 
конспектувати лекції і пер
шоджерела, працювати з 
п і дручн и к а м и, озн айомити- 
ся з формами і методами 
самостійної роботи, факуль
тетськими і інститутськими 
традиціями.

По суті, лише в цьому 
навчальному році розроб
лено в інституті план за
ходів по адаптації першо
курсників, та реалізації 
цих заходів, як свідчать 
анкетні дані всіх опитаних, 
здійснються повільно. Ре
алізація усіх цих заходів 
безсумнівно принесе велику 
користь. Про ще свідчить 
хоча б такий приклад. В 
цьому навчальному році 
кафедра вищої математики 
стала більш систематично і 
організовано проводити до
даткові заняття і вже ці 
перші кроки дали можли
вість підвищити успішність 
першокурсників на п’ять 
процентів в порівнянні з 
минулим навчальним ро- 
ком.

Другою не менш важли
вою причиною підвищення 
успішності і якості знань, 
як вже було сказано, є 
якісне проведення занять.

Більшість кафедр інсти
туту виконують плани про
ведення відкритих занять, 
в з аєм о в і д в і д у в а н ь, кафед
ральні рецензії стали більш 
критичними і принципови
ми. На жаль, на кафедрах 
п ол ітек он о м і ї, теор ети ч но ї
механіки, вищої математи
ки, технології будівельного 
виробництва (ТБВ) не ви
конано планів проведення 
відкритих занять. На ка
федрах ТБВ, промислово
го. і цивільного будівництва, 
ЕППМ і с/г, МРС, КДВРА 
записи про взаємовідвіду- 
вання робляться формаль
но, без глибокого аналізу 
занять.

П е д а гог і чн а м айстерн і с т ь 
викладачів ще не стала у 
нас визначальним фактором 
при оцінці їхньої роботи, 
хоча ми і проводимо кон
курси на кращого лектора
і асистента. Небажання ок
ремих викладачів, а інколи 
і нездатність до кваліфіко
ваного проведення занять 
обумовлюється байдужістю 
до своєї роботи, до студен
тів, до престижу і тради
цій інституту в цілому. З 
цими негативними явищам;* 1 
слід вести постійну і рішу
чу боротьбу. Адже байду
жість до роботи обов’язко
во породжує формалізм, ко
ли створюється лише ви
димість роботи, а по суті 
йдуть приписки. В окремих 
викладачів віідсутнє по
чуття відповідальності за 
свою роботу. Допускають 
зриви занять з різних при
чин асистент В. Дереч, 
(Закінчення на 2-й стор,).
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Інститутська! 
панорама: | 

події, |
Іфакти |

КОМУНІСТИ ф акультету  |  
автоматики і обчислю *

вальної техніки на черго- ■ 
вих партзборах обговори- Щ 
ли свої завдання по під- |  
вищ енню еф ективності ц 
наукової роботи та п р и с -1  
коренню  впровадж ення § 
наукових розробок в на- ■ 
родне господарство кра- ■
їни. ■

З доповіддю на зборах ■ 
виступив проректор по и 
науково - дослідній робо- |  
ті, комуніст В. С Осад- ■ 
чук. *

Підсумки науково-дос- У 
лідної робооти за  1984 рік Р 
та завдання по дальш е- £ 
му її поглибленню  обго- ш 
ворили також  на своїх  ■ 
зборах комуністи ен ер ге -1  
тичного ф акультету.

Партійні збори на цьо- 
| му тижні пройш ли також  
І на інженерно-будівельно- 
I му ф акультеті. Тут обгб- 
I ворю валися питання про Е 
І посилення трудової і в и -1  
і конавської дисципліни та К 
І святкування 40 - річчя *
І Перемоги радянського на- |  

роду у Великій Вітчизня- |  
І ній війні.

В інституті з 27 берез- ■ 
ня розпочалися донорськіИ  
дні. Першими виконати |  
свій патріотичний обов’я- в 
зок прийш ли в и х о в а ти  ■ 
енергетичного і машино- Щ 
будівного ф акультетів .

В комітеті комсомолу £
] інституту заверш ено фор- .
| м ування студентських ■
І будівельних загонів, які ■ 
[працю ватим уть н и н іш н ім ї 
літом в р ізних куточках 1  
області і країни . В село ■ 
Ч ернятку Б ер ш ад ськ о го ї 
району зокрем а, виїде ін -1  
тернаціональний загін. ■ 
Студенти - іноземці разом  ■ 
з ю накам и і дівчатами Щ 
Країни Рад безкош товно ■ 
працю ватим уть на спо- ■ 
рудж енні колгоспних об’-1  
єктів.

На засіданні вченої р а -1  
ди інституту, як а  відбу- Б 
лася учора, обговорено ■ 
питання про підготовку р  
науково-педагогічних кад- ■ 
рів на маш инобудівному Щ 
ф акультеті, підсумки ін -1  
спектування якості підго- * 
товки спеціалістів, пере- ■ 
вибори професорсько-ви- ■ 
кладацького складу, в и -2  
бори за  конкурсом. Було |  
обговорено і затвердж е- |  
но також  учбові робочі 5  
плани всіх спеціальнос- |  
тей загаїльно-тііхнічного І  
ф акультету  та ряд інших ■ 
питань.

На цьому тижні прой- Я -» 
шли чергові заняття за- І  
гальноінститутських п о с -■ 
тійнодію чих сеіМіНарів: *  
психолого - педагогічного |  
з основ програм ування і ■ 
застосування ЕОМ в  уч- §  
бовому процесі та заото- І  
сування технічних засо- ■ 
бів навчання

■
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(Початок на 1-й стор.). ділових гри та 17 інших обхідні для грамотного ви- далися вказані проблеми. Не слід забувати, що ді-

ігрових методів, 21 ділова 'користання електрони о-Ьб- Кожна профілююча кафед- яльність інституту визнача-
старший викладач А. Афо- гра і 24 інших ігрових ме- числювальних машин. ра має в своєму розпоряд- ється кінцевим результатом,
нін, доценти Г. Урлапов, тодів знаходяться у стадії За даними профілюючих женні у відповідності з уч- Конкретний внесок інститу
ту Колесник, Л. Гейван- завершення, понад 170 ви- кафедр в цілому по інсти- бовими планами години, які ту в соціально-економічний
дов. кладачів проводять занят- туту 90 процентів диплом- повинні використовуватися розвиток країни визначає-

Організація і проведення тя з застосуванням мето- них проектів виконується з для введення курсів, якраз ться насамперед тим, як пра-
навчального процесу т'з дів проблемного навчання, застосуванням ЕОМ. Та чи і пов’язаних з новими на- цюють його випускники на
сучасному- рівні немислима Ентузіасти цієї справи про- впевнені ми в тому, що усі прямками в науці і техніці, виробництві. На жаль, жо-
без наукових досліджень фесори І. В. Кузьмін, В. А. ці випускники самостійно Ці курси повинні постійно ден факультет, жодна ка-
на кафедрах, без широко- Птущенко, В. С. Осадчук, МОжуть на виробництві за- поновлюватися, вдосконалю- федра не має тісних зв’яз-
— — ......... -  п"'” ттл,,л,гп“ м сЬ Ппл^лпяний лот ієн- - * ків 3 св0| ми випускниками,

вй
І

го залучення студенства до М. Ф. Друкований, доцен 
науки. Але й тут треба ти В. Ф. Кобевник, В. А. 
маги почуття міри. Тільки Красиленко, М. Р. Вальд- 
в першому семестрі цього ман, Є. І. Марченко, В. В. 
навчального року зарегіст- Назаров, А. Д. Чернишов, 
ровано перенесених або за- в. В. Лузгін, В. М. Пого- 
міиених 1300 годин учбо- сян, більшість лекторів ка- 
вого часу. Тобто щотижня федр суспільних наук 
замінялось понад 50 за- Значною поліпшилась ро
нять, в тому числі більше бота більшості кафедр по 
двадцяти лекцій. Торік забезпеченню видів занять 
практично щодня більше учбово-методичною літера- 
двадцяти викладачів вин турою. Доброю традицією 
жджали у відрядження у стало у нас щорічне прове- 
наукових справах. Тривала дення науково-методичних 
відсутність професорсько конференцій з найважливі- 
викладацького складу, за м і - ших питань учбово-вихов
на одних занять іншими ке ного процесу. В інституті 
сприяє поліпшенню навчаль- СТВорена і постійно вдоско- 
ного процесу. Завідуючим налюється система внутріву- 
кафедрам треба пам'ятати, 3 і ВСь к о г о  підвищення квалі- 
що наука повинна сприяти фі,кації викладачів, 
поліпшенню навчального ці та інші приклади свід- 
процесу, а не перешкоджа- чать Пр0 те> що в інституті 
ти йому. проводиться велика методи-

В той же час ми далеко чна робота, та от яка ефек- 
не ПОВНІСТЮ використовує- ХИБНІСТЬ від цього, ми пев- 
мо всі можливості для за- но сказати не можемо. За 
лучення студентів до нау- якими критеріями і показ

не знає*їх успіхів, їх труд- 
5 нощів. Учбовий відділ ін- 
Е ституту зібрав деяку інфор- 
§ мацію про наших випускни- 
Е ків за п’ять років з 1978 по 
Е 1982 на десяти підприємст- 
Е вах Вінниці. Результати не 
Е дуже втішні. Серед випуск- Е шгків 1978 року, скажімо', 
а більше ніж п’ята частина 
§ вже не працює на підпри- 
I  ємствах за фахом. Підви- 
В шення на посаді одержало 
£ за цей час 38 процентів ви- Е пускників. Пошуковою і ра- 
5 ціоналізаторською діяльні- 
|  стю займається лише 19 про- 
В центів випускників. Така ін- 
Е формація повинна бути на В кожній кафедрі, на кожно- Е му факультеті по кожному 
§ випуску з тим, щоб постій- 
В но аналізувати якість підго- Е товки наших вихованців і 

гліїшіішііііііііііішіїшішшвшіїашваїїваїешаївіввіїшшіїїішіі^ вносити в навчальний про
цес необхідні корективи.

стосовувати різні види об- ватися, замінюватися інши-- Важливо зрозуміти усім,

ПРАЦЮВАТИ 
НА КІНЦЕВИЙ

Р Е З У Л Ь Т А Т
Особливо це стосу- никами визначити її в кож- числювальної техніки? Як- ми, що, на жаль, не завжди вступивши у заверти

ється вечірнього факульте- НОМу конкретному випад- що відверто, то ні. Ми по- у нас робиться. Адже інсти- ний Рік одинадцятої п ят -
ту. Більшість з них нра- ку? відбивається на за- винні вести підготовку спе- тут повинен бути -на зразок річки, ми вже зараз попи -
цюють на таких робочих своєнн} студентами матері- ціалістів з врахуванням най- гнучкого автоматизованого ні годувати нові реальні
місцях, де наукові 
лідження кожного з

дос" алу застосування активних сучасніших досягнень нау- виробництва, 
них методів навчання, викорис- кгці техніки. Практична підготовка мо-

конкретні плани на дванад
цяту п'ятирічку і до 2000 
року включно. А для цьогоможуть принести значну і тання ТЗН, рівень забезпе- Лише чотири проценти лодигх спеціалістів завжди ^впяти тенлеш

конкретну допомогу рідним ігення методичною літерату- дипломних проектів наших була і залишається важли- . ПІ-ЯХИ‘ ппзвитку вищої
підприємствам. Кафедри ш- рою? Чи ВПЛиває на ефек- випускників причети, до ак- Д ю і складною проблемою. -‘ Г Г п іл о м у  Значну Т

—  —  о  ̂ _ -------  туальних напрямків науки і о і НСТи т у т і  іія пооблемя ви- ОСВІТИ в Д1Л̂ МУ-. >̂начуУ Р
чиої техніки. В цьому навчаль- - ботУ п0 пРоФ0Р!ен_1'аци„ДЛіД

ституту несміливо засто
совують індивідуальний під
хід до студентів - вечірни-

навчального
цесу розробка методичної 
документації у формі УМК- йому році лише

рішується перш за все шля- 
кафедри хом вдосконалення виробни-

їхньої роботи можуть бути
відмінені зовсім, або ж пи*танвями виробити мето- 
якось змінені лабораторні пиіглг . *  ^ ^ кгипчпст[

проводити в школах, проф
техучилищах. До XXVII

впритул зайнятися цими АСУ, та А11Т з спеціально- куїрсу «Практика інженер- 3 13ДУ КПРС наш інститут
г - "  ________ _____Л ЛСПС ЛСЛО п л .п п л т ,  - .Г - . 1 г  плтиті їои пгі тітітгтт о іпті/ПІЛ і

Д 1 УМК-С? 'Настала пора обчислювальної техніки, чої викладанням

роботи з окремих дисцип
лін, коли учбові курсові 
проекти повинні замінятися 
реальними.

стей 0606 та  ̂0608 планують ІІО*1* діяльності», створенням повинен підійти з чіткою і
дику оцінки ефективності ввести такий матеріал в філіал[в кафедр на промне- обгрунтованою перспекти-
хоча б головних напрямків дипломні проекти. А решта доВВх підприємствах. Особ- вою свого розвитку, орієнто-
методичної роботи. профілюючих кафдр чого ли,в0 корисним є створення ваною на досягнення найви-

Цілий комплекс проблем, вичікує» філіалів кафедр на веду- щих кінцевих результатів.
Якість підготовки спеці- пов’язаних з підготовкою Отож необхідно всім про- чих підприємствах тієї чи на збільшення внеску в со-

алістів у значній мірі за- кваліфікованих спеціалістів, філюючим кафедрам тер- іншої галузі. Лише п'ять ка- ціально-економічний і нау-
лежить віт, рівня методич- стосується обчислювальної міново переглянути свої федр інституту мають свої ково-технічний прогрес,
ної роботи в інституті. У техніки. Наші випускники позиції і добитися того, щоб філіали на виробництві. Ре-
нас в цьому напрямку про- незалежно від їх спеціаль- уже в цьому році не менше, шта профілюючих кафедр Ю. КАР ПО В,
водиться значна робота, ності повинні одержувати як в одній третій частині не поспішають з організаці- проректор по навчаль-
Впроваджено, зокрема, 23 міцні знання і навички, не- дипломних проектів розгля- єю таких філіалів. ній роботі.

(ШШШ1ШЙІ

До 40-річчя Перемоги

Йшов солдат, 
й ш о в

Як відомо, партія і ра
дянський уряд вживали 
всіх невідкладних захо
дів, щоб якомога міцні
ше загнуздати агресора, 
зламати наступальний 
порив ворога... Одним з 
першочергових завдань 
була перебудова проми
словості, мобілізація і 
підготовка кадрів для 
фронту. За рішенням ра
дянського уряду військо
ві училища переводилися 
на прискорену програму 
підготовки командного 
складу.

Прискорений корпус 
другого Ленінградського 
артилерійського учили
ща закінчив і Іван Тимо- 
фійоївич Корольов. У 
червні 1942 року в ін  
одержав направлення на 
Західний фронт, став 
командиром взводу гар
матного артилерійського 
полку резерву Головно
командуючого. Тут муж
нів і набирався бойового 
досвіду молодий коман
дир, який став комуніс
том. Полк продовжував 
вести наступальний во
гонь, примушуючи воро
га відкочуватися на за

хід. Високу бойову виуч
ку і масовий героїзм по
казали радянські воїни 
при звільненні міст Кф°- 
во, Орші, Рязьми, Роеа- 
вля Риги, Невеля та ря
ду інших населених пунк
тів. За проявлену хороб
рість Іван Тимофійович 
був удостоєний високих 
урядових нагород — ор
дена Червоної Зірки і 
медалі «За відвагу».

І. Т. Корольов присвя
тив захисту рідної Віт
чизни все своє життя. 
Він навчався у військо
вій академії, служив на 
космодромі, сповна від
давав свої сили солдат
ському обов’язку. Його 
груди прикрашає бага
то орденів і медалей Ра
дянського Союзу.

І ось уже більше деся
ти років Іван Тимофійо- 
нич з тим же запалом і 
енергією трудиться в на
шому інституті. За сум
лінну працю він наго
роджений Почесними гра
мотами Мінвузу УРСР, 
ВПІ. заносився на інсти
тутську Дошку пошани.

В. СУМІН.
іівввшіїїташішішвіїзтіїїяіш

« Молодежь и идеологическая борьба

И ЮНЬСКИЙ Пленум ЦК 
КПСС 1983 года под- 

ч ерк н у л: « Многоч ис лей н ьіе
идеологические центри им- 
периализма стремятея не то- 
лько поддерживать, но и на- 
с а ждать религнозность, при
дать ей антисоветскую нап- 
равленность. Особая ставка 
делаетея на религиозньїх зк- 
стремистов»,

зти центрьі стремятея сфор- 
мировать в зарубежньтх не- 
социалистических странах от- 
рицательное общеєтвен н о е 
мнение о нашей стране и ми
ре социализма в целом. Бо- 
лее того, представить невоз- 
можньїм, как з то еделал пре
зидент США Рейган, мир.ньїе 
переговорні с СССР, где го- 
сподствует атеизм и, следо-

СССР» читаютея всем сту
дентам, как советским, так 
и иностранньїм. Политклуб 
РТФ успешно вьіетупает с 
п р огр а м м о й « Р е л и г июзн ьі й
зкетремизм: фактьі, факти...» 
не только в инстнтуте, но и 
в трудових коллектпвах об- 
ласти и города. Библиотека 
института оформляєт вистав
ки литературьі по проблемам

О Т С Т А И В А Т Ь
свои позиции

Д и в ер с и он н о -іпр о,п а г а,н д ист - 
ские центрьі Запада спеку- 
лируют на проблеме свобо- 
дьі сов ести при социализме 
и хотят превратить религию, 
отношение к ней и церкви 
из дела личной сов ести гра- 
ждан в рьічаг шантажа и 
давлення на наше государ- 
ство, общество в целом. Они 
стремятея пооорить церковь 
с социалистичесікИм государ- 
ством, противопоставить ве- 
рующих граждан страньї не- 
верующим, использовать це- 
р ков н ьіе ор га н из а ци и и о с о- 
бенно сектанекие общиньї 
как укрьітие для различного 
рода диссндентов и отще- 
пенцев. Более того, возво- 
дя клевету на политику Ком- 
мунистической партии и со- 
циалистического государст- 
ва в религиозном вопросе

вательно, невозможно дос- 
тичь соглашения, т. к. пози- 
ция верующих и атеистов в 
вопросах морали несовмест- 
ка. Зта несов м ести м ость
распространяется им и на 
сферу ІПОЛИТИІКИ.

Вот почему столь важно 
нести атеистичеокую контр
пропаганду, которая предста
вляє? собой целенаправлен- 
ное противодействие буржу
азною и религиозной пропа- 
гаяде, нейтрализацию ее 
б л и я н и я  и заблаговременное 
формирование ее невосприя- 
тия.

В нашем инстнтуте прово- 
дитея немалая работа по 
атеистической контрпроща - 
ганде. Лекции «Критика бур
жуазно-клерикальних фаль- 
сификаций положення рели- 
гии, церкви и верующих в

атеистическои контрпропаган
ди. Лектори — а тенет ьі нн- 
егитута активно вьіступают 
с критичной клерикального 
антикоммунизма.

Но зтого не достаточно. 
Р а зоб л а чен и е идеол ог и чес - 
ких диверсий под прикрьіти- 
ем религии, розьяснение по- 
литики КПСС и Советского 
государства по отношению. 
к религии, церкви и веру- 
ющим должньї бьіть состав- 
ной частью идеологичеокой, 
воспитательной работьі в ка- 
ждой академичеекой группе. 
И чем разнообразнее будут 
форми зтой работьі, чем 
глубже ее содержание, тем 
зффективнее ее результати. 

Р. СОКИРЯНСКАЯ, 
доцент кафедри филосо- 
фии, кандидат философ 
ских наук.

ЛІД

\ таїть небезпеку
У зимові місяці 1983— 

1984 років по нашій 
І області загинуло 34 лю
дей, з них двадцять ві- 

І сім чоловіків, шість жі
нок і троє дітей. Біля 
села Ларівки Вінницько- 
ю району, переходячи 

і Буг, провалився і вто
пився М. Забужанський.

І Це ж саме; трапилося з^ 
І В. Левчуком на річці* 
біля спортивного товари І  

І ства «Спартак». |
Основні причини за-ги-| 

І белі людей на льоду п о -| 
‘лягають в тому, що по-в 
І рушуються правила і за -! 
І ходи безпеки, зловжи- ™ 
вання алкоголем, безна-1 
глядне перебування дітей |  
на берегах річок і б іля | 
криниць, катання на кри-| 
жинах під час льодохо-| 
ду. У січні березііі|

Л984 року рятувальника-В 
І ми і їх активістами з і  
і крижин було знято у ї  
Вінниці дванадцять ді І 
тей. Таким чином попе |  
реджено ЛИХО', яке могло|

І статися.
Тож пам’ятайте, яки 

тільки з ’явилися потіч- 1  
Іки весняних вод, не мо ї  
ж.на виходити на лід, ка-* 

датися там на ковзанах,* 
лижах, санках. Небезпе-І 
чно підходити до річок |  
і водоймищ, які обляга |

І ють крутими схилами, |  
і  бо на крихкому снігу і ї  
Щ мокрому грунті легко пос-Я 
Іковзнутися і опинитися у і  
І крижаній воді. На мос-1 
тах і набережних не слід! 
перегинатися на перилахЩ 
і огорожах, бо це м ож е|

І призвести до нещасних |
І випадків.

Категорично заборони-!
І ється виходити на лід у*
І весняний період і зат і-і 
!вати масові ігри, збирати-1 
] ся групами, кататися н а | 
'плаваючих крижинах. |  
Лише завдяки вчасному|

| прибуттю рятівників н е ї 
І трапилося біди з учнем! 
сьомого технічного учи-* 
лища Сергієм ПанчукомІ 
і другокласником п’ятої |  
школи м. Вінниці Вікто |  
ром Чуйковським.

При нещасних випад- ш 
_ ках на льоду треба н е ї 
|  втрачати почуття зібран-* 
В ності, вміти діяти само- і  
В стійно. Ось кілька порад. І  
В У випадку, коли крига |  
І  під ногами проламалася |  
!  і ви потрапили в ополон- ц 

ку, широко 'розставляй- £ 
те руки, опирайтеся гру-!  
дьми чи спиною на лід, ® 
обережно вибирайтеся з і  
небезпечного місця в ТОЙ І  
бік, звідки йшли. Потім! 
поспішайте до теплого |  
приміщення, ЗНІМІТЬ МОК-І  
рий одяг, одягніться в !  
сухе, зверніться до шви !  
дкої медичної допомоги.* 

Тож будьте обережні! 
і на льоду, постійно п а - | 
м’ятайте, що весняний| 
лід таїть в собі небез-Е 
пеку. Водоймища пере- в 

I ходьте тільки в дозволе-Я
них місцях. Під час льо
доходу не залишайте ді- 

I гей на берегах річок без І
І нагляду. Якщо вирішили! 
порибалити, то йдучи |  
до ставка захопіть з с о - | 
бою мотузку, лід прору- ■ 
б}йте не густими ополон * 

І нами, бо вони його ос 
лаблюють. Суворо дотри 
муйтеся правил безгіе
ки. і

іВ. ПАНКОВ 
голова Ленінської 
райради рятування і  
на воді м, Вінниці.

Редактор
С. Д Ж Е Д Ж У Л Д .
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У  парткомі інституту

Підвищувати
ефективність
і я к і с т ь  
к о н т р о л юНа своєму черговому засіданні партком інституту заслухав звіт начальника навчального відділу комуніста М. О. Синельника, про роботу відділу по підвищенню ефективності і якості контролю за організацією учбового процесу в інституті.Було відмічено, щовиконуючи рішенняX X V I з’їзду К П Р С , постанову ц к  К П Р С  «Про дальший розвиток вищої школи і підвищення якості підготовки спеціалістів», працівники відділу проводять певну роботупо їх реалізації. Вдосконалюється діяльність відділу по організаціїконтролю за всіма видами учбового процесу, встановилися більш тісні зв’язки з кафедрами, відділами і службам и  Інституту. Питання роботи відділу розглядаються на раді інституту, ректораті, партійних зборах і засіданнях партбюро. В практику входять звіти членів колективу, проводиться їх навчання, атестація-Разом: з тим у роботі учбового відділу мають місце певні труднощі, окремі недоліки, нерозв’язані проблеми. Баж ає кращого здійс- нення  ̂ контролю за виконанням наказів, інструктивних листів, рішень вищестоячих органів, більш дійового впливу на дальше впровадження в учбовий процес обчислювальної техніки, технічних засобів і активних методів навчання.В прийнятій постанові зобов’язано учбовий відділ (начальник М. О. Синельник), підвищити рівень і ефективність контролю за забезпеченням всіх вимог вищої школи *в ході учбового процесу, домагатися постійного контролю за ходом виконання на- щазі'в* /розпоряджень, інструктивних вказівок по вдосконаленню якост і навчання, проявляти високу вимогливість і партійну принциповість По усуненню недоліків. Проректорів по учбо

вій роботі комуністів Ю . О. Карпова, М. Є. Іванова, В. Д . Свердлова зобов’язано підвищити вимогливість до керівників підрозділів з питань організації учбового процесу. На своїх засіданнях, партзборах, партбюро А У П , партгрупі учбового відділу розглянути питання підвищення ефективності і  якості контролю за організацією учбового процесу в інституті, підвищенню вимогливості до кадрів управління згідно рішень березневих Пленумів ЦК К П Р С  і ЦК Компартії України.На засіданні було заслухано також інформацію заступника секретаря парткому т. «Песько О. И. «Про хід виконання заходів парткому по реалізації впровадження досвіду ідейно - виховної роботи в колективі Київського політехнічого інституту, схваленогоЦентральним Комітетом Компартії України».З метою координації і денно-виховної роботи її надання методичної допомоги факультетам партком інституту своєю постановою доручив ректорату створити за досвідом Київського політехнічного інституту секції викладачів суспільних наук на кожному з факультетів стаціонару.Зобов’язано ректорат (Ю. О. Карпов), деканати спільно з завідуючими кафедрами суспільних наук визначити склад секцій по кож ному факультету, підібравши з числа найбільш досвідчених і авторитетних викладачів — комуністів керівників цих секцій і ввести їх до складу вчених рад факультетів.Ідеологічній комісії парткому (Б. А. Валь- чук) розробити рекомендації по використанню викладачів кафедр суспільних наук — членів цих секцій в ідейно-виховній роботі, яка проводитиметься на факультетах.
ЗГАДАЛАСЯ 
ЛАСТІВКА44
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Назустріч X X V II

Комітет комсомолу факультету автоматики і обчислювальної техніки зібрав матеріали з історії своїх будівельних загонів, які впродовж багатьох трудових семестрів працювали на різних народногосподарських об’єктах країни.Все починалося з перших двадцяти семи посланців інституту, які в 1967 році у складі обласного студентського будівельного загону взяли участь у спорудженні зерносховища і житлового будинку у селищі Нєфтєю- ганськ Тюменської області.

Двічі, у 1968 і. 1969 роках, загін, що став називатися «Ластівка», виїжджав в Акрим цієї ж області. За той час було зведено і здано в експлуатацію БО будинків для лісорубів, їдальню, хлібопекарню. Будзагонівн ці проводили суботніики і недільники і перераховували гроші у фонд Миру. Загін «Ластівка» під час трудових семестрів освоїв два мільйони карбованців капіталовкладень.
Є. МІНЯЙЛО, 

член комітету комсомо
лу ФДОТу.

Вісім років підряд кафедра обчислю
вальної техніки вважається кращою в 
інституті в пошуковій і патент но-лицен- 
зійній роботі.

Питання мобілізації колективу на без
умовне виконання планів і соціалістич- 
них зобов'язань постійно знаходиться в 
центрі уваги керівництва і партійної 
групи.

Готуючи гідну зустріч X X V I I  з’їзду  
К П Р С , колектив науковців зобов’язав
ся в цьому році виконати госпдоговір- 
них робіт на суму 620 тисяч карбован
ців і забезпечити економічний ефект від 
впровадження наукових розробок на 
суму один мільйон двісті тисяч карбо
ванців.

Викладачі і науковці кафедри не тіль
ки самі займаються пошуковою і дос
лідною роботою, а й залучають до цьо
го широке коло студентів.

В числі кращих керівників дипломних 
проектів і аспірант кафедри Володимир 
Григорович Красиленко, якого ви бачи
те на знімку.

Фото Р. Кутькова.

Що намічено— 
виконаємо

З кожним днем весна вес бі
льше вступає в свої права. 
Невдовзі той час, коли все 
довкола зазеленіє, зацвітуть 
сади. У цю пору з’являється 
багато турбот по впорядку
ванню скверів, вулиць, под
вір’їв.

В ці дні студенти нашого 
інституту виходять на впо
рядкування територій ін
ституту, вулиць, парків і 
скверів житлового масиву 
«Вишенька». Учасники ко

муністичного суботника, при
свяченого 115-річниці з дня 
народження В. І. Леніна пра
гнуть сумлінно виконати на
мічений обсяг робіт, зроби
ти чистими і привабливими 
території, домогтися зразко
вого порядку у зонах відпо
чинку трудящих.

Кожен факультет інститу
ту має свої визначені об’єк
ти по впорядкуванню. Крім 
благоустрою студенти пра
цюють на спорудженні го
ловного учбового корпусу 
та житлового будинку інсти
туту. З кожного факультету 
на роботу щодня виходить 
по дві академгрупи.

На цьому тижні на будів
ництві інститутських об’єк
тів добре потрудилися ко
лективи груп З ЕОМ-84, 
1 АТ-82, 1 АТ-84 (факультет 
автоматики і обчислюваль
ної техніки), 2 ТМ-83, 4 ТМ- 
83 2 ТМ-83 і 4 ТМ-81 маши
нобудівного факультету.

В. ЧЕРНІКОВА, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інсти
туту.

Активні методи навчання

ДІДОВА ГРА «КОНДЕНСАТОР»Ріст автоматизації проектування і розрахункових досліджень на енер- гомашинобудівних заводах і електростанціях вимагає дальшої розробки засобів у справі підготовки таких інженерів, які могли б вміло використовувати систему автоматизованого проектування (САП Р) і обчислювальні комплекси. Одним з таких засобів є ділова гра «Конденсатор», створена співробітниками кафедри енергетики і обчислювального центру і інституту. Розробили її товариші Головченко, Шолохов, Яремчук, Тре- йгер, Повозников, Сід- лецька, Афоніна, Пав- лова та Мамойко.Гра, що імітує процеси вирішення завдань проектування і експлуатації конденсаційних установок на заводах та електростанціях, дає можливість студентам ознайомитися з методами керівництва інженерними підрозділами, розширити і збагатити досвід синтезу і аналізу технічних, систем, розвивати нави- к и роботи з електронно-обчислювальними машинами.Учасники гри, тобто студенти, виступають у ролі керівників груп і підлеглих їм інженерів. Завдання групи — одержати максимальну оцінку дій в таких ігрових ситуаціях.
1. «Прикидка». Суть ситуації полягає в то-му, щоб якнайшвидше оцінити вплив на економіч

ність блоку електростанції різних параметрів кон д е не а ці й н о ї уст а н ов к и.2. «Зав’язка». Студентам дається початковий варіант конденсаційної установки, вар’їруючі параметри якого одержані, наприклад, за допомогою датчика випадкових чисел. Необхідної знизити затрати на установку «ручними» розрахунками.3. «Синтез». Дано варіант конденсаційної установки, параметри якого визначені на попередньому етапі. Необхідно' знайти оптимальний варіант установки за допомогою ЕО М .
4. «Аналіз». 1. Трубки конденсатора забруднились селікатними відкладеннями. Необхідно визначити строк повної зупинки блока, щоб відкрити конденсатори і прочистити їх.5. «Аналіз» 2. В конденсаційній установці блока виявлено неполадки. Студенти повинні знайти остаточно визначений (рубіжний) час роботи блоку, допустимий за умовами теплового забруднення водосховища.Всі рішення в першій ситуації здійснюються за допомогою картотек без- машинного контролю знань студентів.У  дчугій сч уаД і рг- щенн-г приймаюгьс за і езульт тами оптуміза- іЛ  оді ого з параметрів, одержаних варіантними р озр ах нка ми и а мі кір; калькуляторах за (про

щеною методико о зазначення -атрат на установку.Синтез установки зд ійснюється на Е О М  за допомогою заданої програми. Програма ця визначає затрати на установку в залежності від термодинамічних, конструктивних і вартісних перемінних і розраховує її експлуатаційні характеристики.Завдання учасника цієї гри — в побудові такого управління по перемінних. яке призводить до найменших затрат на установку при умові її транспортабельності і технічної здійснимості. Управління процесом синтезу здійснюється в д іалоговому режимі роботи з Е О М  в дисплейному класі.Аналіз синтезованої установки здійснюється на основі розрахованих Е О М  еь єн чуатаціиііих 
> арактзоистик довідково- лігщатури Защльчі напрямки виріаі янр еглуат ційних зад** ви
значаються учасниками мето д о  м «розумового штурму». Конкретні плани вирішення складаються за алгоритмом постановки і рішень учбової проблеми, розробленої професором І. В. Кузь- міним.Керівник гри виступає в цій у ролі консультанта. Він намічає також стратегію наукових досліджень в ході гри для одержання нових даних про проектуючі чи модер

нізуючі конденсаційні установки. Керівники груп складають укрупнені плани етапних досліджень, видають завдання інженерам груп і аналізують одержані р езульт а т и .Інженери, деталізують одержані завдання і виконують їх .Керівник гри оцінює дії керівників груп, а ті, в свою чергу, оцінюють роботу підлеглих їм інженерів.Правильні рішення в першій, четвертій і п ’ятій ситуаціях оцінюються в п’ять балів, неправильні рішення відхиляються. Результати другого і третього етапів також оцінюються балами, число яких дорівнює ефекту оптимізації установки, взятому в процентах.Оцінка керівнику групи визначається як середньоарифметична оцінка інженерів груп. Переможці визначаються за сумою набраних балів.Ефективність гри в значній мірі обумовлюється вмінням її учасників працювати з обчислювальною технікою. Д о бру підготовку в процесі гри показали студенти груп 1 ЕС-89 С . Чубен- ко, З ЕПП-83 А. Видмищ, і ЕПП-83 А. Климчук та інші.
Д. НАЛБАНДЯН,

зав. кафедрою енер
гетики.

А. ГОЛОВЧЕНКО,
доцент кафедри.
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До 40-річчя Перемоги
П ТРАВНЯ Нинішнього року все про- 
**  гресивне людство планети відзнача

тиме 40-річчя Перемоги над фашизмом. 
Друга світова війна, нав’язана гітлерів
ською Німеччиною народам Європи, за
кінчилася повним крахом і провалом 
агресивних замислів загарбників. Радян
ська Армія визволила від рабського по
неволення багато європейських народів. 
Перемога над фашистською Німеччиною 
сприяла утворенню соціалістичної сис: 
теми країн. З  тих пір почався розпад і 
всієї колоніальної системи світу, В ході 
колоніально-визвольної боротьби десятки 
країн Азії, Африки і Латинської Амери
ки здобули національну незалежність і 
свободу. Народи всього світу хочуть у ми
рі і дружбі розвивати добрі стосунки між 
собою, взаємозбагачуватися.

Про це говорили і учасники науково- 
практичної конференції іноземних сту
дентів, які навчаються -у вищих та се
редніх спеціальних закладах Вінниці. 
Конференція була присвячена 40-річчю 
Перемоги над фашизмом і проходила у

Вінницькому медінституті. Відкрила її за
ступник голови міськвиконкому Т . £ » у о -  
ко. з  доповіддю виступив відповідальний 
секретар міськради по роботі з студента
ми - іноземцями т. Шумарін.

Ветерани Великої Вітчизняної війни, 
зокрема, Герой Радянського Союзу т. 
Стехов , колишній військовий фотоко
респондент ТДРС т. Копит та інші роз
повіли присутнім про героїчний подвиг 
бійців Радянської Армії, всього радянсь
кого народу в боротьбі з чорцою фа
шистською чумою.

Кубинець Ла Фарге Юр’єв — студент 
Вінницького політехнічного інституту та І Н Ш І  студенти — іноземці висловили ветера
нам Великої Вітчизняної війни сердечцу 
вдячність і разом з ними поклали вінки 
до пам’ятника загиблим у сквері медін
ституту. Вечір закінчився святковим кон
цертом.

В. ЄГОРОВ,
працівник деканату по роботі з сту

дентами - іноземцями.

Г Р И В А 6  огляд-конкурс 
інститутських підроз

ділів на краще впорядку
вання закріплених внутрі- 
вузівських територій. Ог- 
ляд-конкурс проходить у 
два етапи — до 25 квітня і 
25 серпня. Він приуроче
ний дню 1 травня і 40-річ
чю Перемоги та Дню  знань 
і М иру. Девіз конкурсу: 
«Перетворимо територію ін
ституту у квітучий сад!».

На переможців конкурсу 
чекають пільгові туристські

НЕХАЙ БУДЕ, 
ЯК САД

путівки вихідного дня, П о 
чесні грамоти і подяки ад
міністрації інституту і проф
кому.

А  поки що — робота, 
яка повинна перерости в 
красу. Тож нехай радують 
перехожих любовно обход
жені дерева, милують зір 
своєю красою газони і 
клумби, тінисті алеї.

Н. ГУШИНЕЦЬ,
викладач кафедри істо 
рії КПРС, член профко
му.

МОЛОДЕЖЬ И ИДЕОЛ ОГИ ЧЕСКАЯ ВОРЬБА

ФБЩЕСТВЕВНАЯ Р Ж А  КЛІ „ І ІЛ Г Р Ш А 1
РЕЗУЛЬТАТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВЕДЕННОГО СРЕДИ СТУДЕНТОВ СТРАНЬЇ, КОМЕН-

ТИРУЕТ ДОКТОР ФИЛОСОФСКИХ НАУК В. МАНСУРОВ.

г ; У Р Ж У А З Н Ь ІЕ  про- 
пагандистьі подчас 

сравнивают советских 
студентов с западньїми 
и даже делают виводи , 
что те и другие «сдела- 
ни из одного теста» — 
ничем не интересуются, 
инициативи не проявля- 
ют — в общем, социаль- 
но пассивньї. П ри втом 
они ссьілаются на кри- 
тические вьіступления
нашей печати, личньїе 
«наблюдения» западних 
репортеров или цити- 
руют «одного московс- 
кого студента».

Советские социологи 
провели немало иссле- 
дований (разумеется,
анонимньїх), чтобьі в и 
яснить, как относятся 
студенти нашей страни 
к общественно полезним 
делам. Результати ис- 
следований показали, что 
одних только количест- 
венньїх характеристик 
недостаточно, ведь наша 
идеологические против
ники,, к примеру, обви- 
няют комсомольские ор- 
ганизации, администра- 
ции вузов в том, что они 
якоби принуждают сту- 
денуов вузов занима- 
ться общественной ра- 
ботой.

Чтоби не било ника
них сомнений на зтот 
счет\ исследователи ре-

іиили виявить мотиви, 
по которим студенти 
занялись общественной 
деятельностью.

Вияснилось, что в 
большинстве своем сту
денти считают общест- 
венную работу полезной 
и для себя, и для своих 
сокурсников, и для все- 
го коллектива в целом. 
Почти все из них отве- 
тили, что чувствуют от- 
ветственность за пору- 
ченное дело ( все. зто 
— мотиви общественно 
значимие)ь

Кроме того, анализ 
ответов молодих людей 
позволяет сделать в и 
воду что общественная 
деятельность помогает 
йеятельности научной: 
она учит общаться, ра- 
ботать с людьми, дает 
навики организаторской 
работи, готовит к прак- 
тической деятельности 
после окончания вузи. 
Ведь не секрет, что не- 
которие молодив люди 
іїеорию знают ь^зплохо1, 
а вот на практике зна- 
ния свои применить не 
умеют.

Многие студенти, как 
вияснилось, занялись 
общественной раб отой 
еще и потому, что с ее 
помощью надеялись за- 
воевать авторитет сре- 
ди товарищей. Что же,

потребность самоутвер- 
ждения для молодого 
человека вполне ес- 
тественна, ничего пло
хого в ней нет (в втом 
случае личньїе интере- 
си  не идут вразрез> с- 
общественними, а на- 
оборот, им соответству- 
ют).

Меньше двух с поло- 
виной процентов опро- 
шенних заявили, что они 

используют общественную 
работу в качестве сред- 
ства для достижения 
личних целей — напри- 
мер, для того, чтоби 
иметь преимущества при 
распределении, — или 
рабоїают по принципу 
«лишь б и  не ругали». 
Как видим, зти «инди- 
видуалисти» составляют 
исключение.

Социологи заинтересо- 
вались и теми причина
ми, по которим студен
ти общественной дея
тельностью не занимают- 
ся. Между прочим, вка
залось, каждий третий 
из них считает, что дея
тельность зта для сту
дента необходима; боль- 
шинство оправдивают 
своє в ней неучастие' 
об'єктивними обстояте- 
льствами, как-то: не- 
хватка времени или то, 
что им «никто не пред- 
лагал» никакого общест-

венного поручения.
Можно сделать ви- 

вод: среди студентов, 
которие приняли учас
тив в социологическдм 
исследовании, вказались 
буквально единици та
ких, кто не видел б и  в 
общественной работе 
пользи для себя и для 
общества. Практически 
все студенти включают 
общестдрнную (деятель
ность в систему своих 
личних ценностей: они 
считают, что лично им 
зта работа пригодится, 
чтоби найти себя, рас- 
крить свои природние 
дарования, \ расширить 
политический кругозор и 
даже у&еличить круз 
знакомств.

Д ругой вопрос, что у 
некоторих наших моло
д и х  людей слова рас- 
ходятся с делом. Такие 
студенти признают цен- 
ность общественной де
ятельности чисто теоре- 
тичеки, а на практике 
от нее «отлинивают».

Д а , ц утакое бьівает. 
Но делать на зтом ос
нований виводи , что 
нинешнее поколение сту
дентов, наша будущ ая  
интеллигенция, «соци- 
ально пассивна», конеч
но, нельзя (с точки зре- 
ния бурж уазних пропа- 
гандистов, ото равно-

сильно признанню, что 
наша молодие люди — 
такие же «индивидуа- 
листи», как их сверст- 
ники на Западе).

Наша печать, как пра- 
'%илаг, часто пишет о 
«яростних студенческих 
стройотрядах», которие 
и по сей день отправля- 
ются на стройки Сиби- 
ри и Дальнего Востока, 
благоустраивают Нечер- 
ноземье.

А вот студенческим 
буднямр > общественной 
жизни наших молодих 
людей внимания порой 
уделяется куда меньше. 
Между тем єсть на 
зтот счет удивительно 
точние слова К. М арк
са, которие приводит в 
своих воспоминаниях 
Гіоль Лафарг: «Учений, 
если он не хоочет сам сни- 
зить свой уровень, ни- 
когда не должен прери- 
вать своего активного 
участия общественной 
жизни и не должен си- 
деть вечно взаперти в 
своем кабинете или в 
своей лаборатории, вро- 
де крисьц забрав'шейся 
в сир...» Иними слова
ми, настоящий интелли- 
гент, хороший специа- 
лист должен бить не 
«кабинетним ученим», а 
социально активним че* 
ловеком.

НОВІ
КНИГИАвтоматизация управлення вузом. А. Я. С,а- 

вельев, Ю. Б. Зубарев, 
В. Е. Коваленко, Т- А. 
Колоскова. Москва, «Радно и связь», 1984.

Александров Г. А.Зффективность зконо- мИіКіИ;. Москва, ^«Зконо- мика», 1984.
Балашов Е. П. и др.Микро и імини З В М . Ленингр-ад, «Знергоатом- издат», 1984.
Броудай И., МерейД ж . Физические ОСНОВЬІ микротехнолотиі- Пер&- вод с ангдиійокого Москва, «Мир», 1985.Болдин А. А. Основнівзаимозаменяемости в машиностроении. Учеб- ное пособие. Второе из- дание, переработанное и дополенное. Москва. «Машиностроение», 1984.
Громов Г. Р. Нацио- нальньїе информациюн- ньіе ресурси: проблеми промишленной зксплуа- тации, Москва, «Наука», 1984.
Девекин В. Н. Практикум по грамматике немецкого язика. Пособие для вузові Москва, «Висілая школа», 1985-
Долин П. А. Справоч- н.ик по технике безопас- ности. Шестое издание, переработанное и до- полненное. Москва,«Знергоатом и з д а т», 1984.
Курьіткин Ю. М. и др.Зарубежнне интеграль- нне микросхеми широкого применения. Под редакцией А. А. Черньї- шова. Москва, «Знерго- атомиздат», 1984.
Мирский Г- Я. Микро- процессорн в измери- тельннх приборах. Москва, «Радно и связь», 1984.Надежность систем злектроснабжения (Зо- 

рин В. В., Тисленко 
В. В., Клеппель Ф., 
Адлер Г.). Київ, «Вища школа», 1984.

Сапаров В. Е., Мак
симов Н. А. Системи стандартов в злектро- связи и радиозлектрони- ке- Учебное пособие для вузов. Москва, «Радио и связь», 1985.

Скрицкий В. Я., Рок- 
шевский В. А. Зксплу- атация промишленньїх ридроприводоа., Москва, «Машиностроение», 1984.

Довідково-бібліогра
фічний відділ.

5 3 0 ( 1 1И рад ость перемен, Омиїренье и покой А  их било не мало,.. Всего понемногу: И горн, и реки, ярі Я вьібрал дорогуИ тяжесть діней Дюдіскую силу кірушат, Осознаешь И пильной дороги, Леса и поля — И боль, и тревогу,ушедших, И не уйти Гіореньем своим: И встречіного іветра, То юность и песня, Любовь и надежду,И пьіль дорог От зтих адских мук. Чего достиг? И знойного лета, И  правда моя. И веру, и, прежде,Исхоженних и нет. Смятенья крик А сколько жить И снежіннх буранов, Всего понемногу, Чем сердце забьетсяВ глубоких снах, Созінанием обрушен, осталось? И пепла в огне... Йду на дорогу. В истоме моє,Д о памяти дошедших, Но слншен сток, Живешь зачем?.. Всего понемногу Огонь попитаний Я должен дойти,В мечітах живих, И сльїшен зон пути И все идешь, идешь Изведать би мне. И сетер скитаний, Ведь я вьібрал ее!Где нет немьіх тревог И сердда стук... Путем прямим. Всего понемногу, И света мерцанье Максим ДОВГОРУК,И смерти нет — Я називаю зто Я називає зто Всего понемногу... В далеком окне... студент енергофаку.
Я називає зто испнтаньем жизни. осознаньем жизни. И вижу в палящей Всего понемногу

ощущеньем жизни. Успехов и потерь, * * * Пустине дорогу, Изведать би мне. Р е д ак то р
І ____   ̂ _ Г  П Ж Р П Ж У .П А

«за инженерньїе кадрьі» —  орган парткома, ректорате, профкомов, комитета ЛКСМУ Вмнницкого политехнического института.
вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв. поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
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Сьогодні в номері:
А Дисциплінованість і чесність у взаєминах вклю

чають в себе і найсуворішу взаємну вимогливість, і 

велику особисту відповідальність за те, що робиш, як 

поводиш себе на роботі, за порогом вузу.
Член нашої редколегії Є. Міняйло, п’ятикурсник 

ФАОТу, представив матеріали, іцо друкуються на 2-й 

сторінці.

Т у ї О РАЛЬНА дисциплі- 
на —  це, перш за 

все, внутріш ня поряд- 
н'сть лю дини, душевна 
переконаність, цільність 
життєвих принципів. Ви-

Все
конання ї ї  норм н ем ож 
ливо визначити ні поса
довою  інструкцією , ні на
казом. У свій час М ихай
ло Іванович Калінін пи
сав-, щ о можна засвоїти 
м арксизм -ленін ізм  лише 
формально, можна д о б 
ре вивчити всі формули, 
історичні п о д ії і дати, але 
не стати при цьому пере
конаним марксистом-ле- 
нінцем... З д р уго го  боку, 
можна ф ормул не знати, 
але по суті володіти д у
хом м арксизм у-ленін ізм у.

В основі соціал істичної 
м оральної дисципліни л е 
жить глибока ідейна пе
реконаність, коли знан
ня стають керівництвом  
до д ії. Мова йде про 
єдність знань, п е реко
нань і дій. С відом им и і 
активними учасниками 
вдосконалення розвину
того соціал ізм у можуть

стати лише ті люди, у 
яких принципи ком ун іс 
тичної моралі увійш ли у 
плоть і кров, д ійш ли до 
розум у і серця.

Саме так, лю ди з гу р 

товують колективи. А згу
ртований колектив бага
то мож е зробити. П рак
тика переконливо св ід 
чить, щ о успіхи м іцні 
там, де люди близько до 
серця сприймають зага
льну справу: долю  пла
нів і зобов ’язань, де не 
залишається непомітним 
особистий, хоч, на пер
ший погляд, і невеликий 
вклад, а будь-як, п о р у 
шення дисципліни, випа
дки нехлюйства, м арно
тратства, байдужості д і
стають ріш учий осуд.

« Щ о  таке добре і що 
таке погано», —  наука 
не така вже й проста, як 
м ож е здатися не досить 
обізнаній лю дині. Щ о б  
освоїли ї ї  більш ість, а по
тім і всі, необхідні те р 
піння і д о в ір ’я, перекон
ливість слова і особистий 
приклад. Щ о д о  відхилень

від загальноприйнятих 
правил, то вони трапля
ються. Але справа в то 
му, що їх не залишають 
без реагування, сповна 
використовую ть величез

ну силу колективної д у 
мки. Дисциплінованість і 
чесність у взаєминах 
включають в себе і най
суворіш у взаємну вим ог
ливість, і велику особ и
сту відпові(дальнкть за 
те, що робиш , як пово
диш себе на роботі, за 
порогом  вузу.

Ф орм алізм , адм ін істру
вання, так званий «вало
вий підхід» протипоказа
ні. На останньому пле
нумі обком у партії саме 
за це критикувався стиль 
роботи окремих кер івни
ків.

Не можна закривати 
очі на те, що доводить
ся зустрічатися з лю дь
ми, моральний світогляд 
яких диктується е го їсти ч 
ними прагненнями. Вико
ристовую чи надане їм  
д о в ір ’я, вони допускають 
зазнайство, чванство, по

руш ення правил повед ін
ки, зловживання сво їм  
служ бовим  становищем, 
забуваючи, щ о дисци пл і
на в партії для всіх 

Тут доречно  нагадати:

високий авторитет ке р ів 
никам створила партія. І 
кер івник вже з перш их 
днів роботи користуєть
ся ним. Тільки це ще не 
його авторитет, а авто
ритет того органу, який 
він представляє. Далі ж 
від поведінки, рішень, 
вчинків керівника за
лежить —  буде цей ав

торитет зм іцнюватись, р о 
сти, або, навпаки, слаб
нути, засихати. О соб ис
тий приклад керівних ка
дрів цементує усю  вихо
вну роботу, або, якщо 
він негативний, розмиває, 
ослаблює ї ї  дієвість.

Дисципліна для всіх о д 
на... Вірність цьому ле
н інськом у заповіту ще 
раз з новою  силою  п ід 
твердив позачерговий б е 
резневий (1985 р.) Пле
нум ЦК КПРС. З м іц н ю ю 
чи сво ї ряди, партія з

високою  м ір о ю  вим огли
вості п ідходить до оц ін 
ки роботи своїх кадрів, 
всіх ком уністів, прищ еп
лює їм  такі високі я ко 
сті, як скромність, почут

тя нового, прагнення не 
зупинятися на д осягн у
тому, критично о ц іню ва
ти результати своєї р о 
боти, чесно служити на

роду, б езком пром існо  б о 
ротися із зловживан

ням, базіканням, кар ’єриз
мом, підлабузництвом, 
шахрайством, приписка
ми, хабарництвом, б ю р о 
кратично -чиновницькою  
пихою.

Здатність правильно 
сприймати критику і р о 
бити з неї в ірні виснов
ки —  одна з перших оз
нак пол ітичної культури. 
А стим улю ю чий, осв іж а
ючий вплив критики ще 
більш посилюється ї ї  гла
сністю: в ідкритим  харак
тером.

Все починається з дис
ципліни... Без цього не 
можливі були б перші 
п’ятирічки, перемога над

ф аш измом у Великій 
В ітчизняній війні, віднов 
леиня зруйнованого в ій
ною  народного  господ ар
ства. А  хіба мислимо 
здійснити найвідповіда

льніш і завдання н ин іш 
ньо ї п’ятирічки без ви 
со ко ї св ід ом о ї д исципл і
ни кожного? Тому-то па
ртійні о р ган ізац ії неухи
льно підвищ ую ть ви м ог
ливість до  кож ного  чле
на партії, їх в ід пов ідаль
ність за досягнення на
м ічених цілей. На цій ос
н о в і —  наполегливо і 
посл ідовно зм іцнюється 
дисципліна в усіх сферах 
наш ого життя. Це ви пр о 
буваний і надійний ва
ж іль дальш ого п іднесен
ня труд ово ї активності і 
творчості наших труд  я 
щих у боротьбі за гідну 
зустріч 115-ї р ічниці з 
дня народження В. І. 
Леніна, 40-річчя Великої 
П ерем оги радянського 
народу у Великій В ітчи
зняній війні, наступного 
X X V II з’їзд у  наш ої р ід  
но ї лен інської партії.

починається з дисципліни

ПЕРШІ
Більше десяти (років 

тому відбувся перший 
випуск студентів факу
льтету автоматики і об
числи  ̂вальної техшки. 
Тепер викладачі, сту
денти факультету зби
рають матеріали', які 
стосуються історії роз
витку і становлення 
свого факультету. Ро
биться інадзівичаїйно цін
на і потрібна справа. Ні
що не повинно піти в 
з а б у ття. Л і топ не ф а - 
к у ль хетських буднів і

Перші вихованці фа
культету одержують сту
дентські квитки.

ВИПУСКНИКИ
авит — повчальний до
кумент для тих, хто те
пер тут навчається, хто 
прийде сюди навчатися.

Ось лише деякі імена. 
Серед тих, хто навчався 
у перші дні заснуван
ня факультету, В. Ба- 
с.о в — нині заступник 
н а ч аліьнкк  а н аук ово -
дослідного сектору, на 
кафедрах автоматизо
ваної с истеми уп рав л їн - 
ня, автоматики і об
числювальної техн ік и 
трудяться А. Шепетко, 
П. Мельничук, В. Ду- 
бовой, на СКТБ «Мо
дуль» — О. Конючевсіь- 
кий.

За час свого існуван

ня колектив факультету 
був ініціатором слав
них починів. Тут наро
дився і набув поширен
ня девіз «Свій інститут 
будувати своїми рука
ми». ' Головний учбовий 
корпус, що споруджуєть
ся,—це у великій мірі 
справіа рук фготівці в. 
Факультетові належні ь 
ініціатив,а по укладанню
Д ОВіГОСТріОКОІВіИХ ДОГ 0 В 0' -
рів з радгоспами у по
рядку допомоги на зби
ранні .врожаю.

В. КОРОТ1Н, 
п’ятикурсник ФАОТу.

Матеріали про життя 
факультету читайте на 
2-ій сторінці.

-------------- ------------------------------------ДО ДНЯ КОСМОНАВТИКИ — ------------ ------------------------- --------------

К О С М О С  І М И Р Н І  С П Р А В И  Л Ю Д С Т В АБільше чверті віку від
діляють нас від початку 
космічної ери. Світ ніко
ли не забуде 12 квітня 
1961 року, коли комуніст 
Юрій Олексійович Тата
рія піднявся в космос і 
вийшов на навколоземну 
орбіту. Радянські люди 
першими розпочали . цей 
відважний штурм... І ко
жен наш космічний політ 
— це стартовий майдан
чик для нового пориван
ня в глибини незвідано
го простору. Запуск бага
томісних кораблів, пер
ший вихід у відкритий 
космос Олексія Леонова, 
зустріч і стикування на 
орбіті, створення довго
строкових наукових лабо
раторій на навколоземній 
орбіті, тривалі роботи ек
спедицій в космосі, — 
все це важливі віхи на 
шляху людства до зірок.

Штурм космосу вима
гав мобілізації всіх засо

бів сучасної науки, тех
ніки і технології вироб
ництва. Сьогодні прак
тична космонавтика оку- 
повується сторицею. Су
путники служать тепер 

. не лише одній науці про 
зсесвіт. Вони стали не
від’ємною частиною на

родного господарства кра
їни. Сьогодні практично 
немає такої галузі народ
ного господарства, яка б 
не користувалась послу
гами космонавтики.

Одне з найперших пра
ктичних застосувань — 
космічна техніка знайш
ла себе у дальшому роз
виткові зв’язку. Запуск 
в 1965 році супутника 
«Молния» дав можли
вість створення КОС М ІЧН О Ї 

системи для організації 
Центрального телебачення 
через космос. До 50-річ-

чя Радянської влади бу
ло збудовано 20 перших 
наземних станцій систе
ми «Орбіта» і число те
леглядачів першої прог
рами Центрального теле
бачення зросло на двад
цять мільйонів чоловік. 
Завдяки поповненню на
земних ліній супутника
ми зв’язку «Молния», 
«Радуга», «Екран» і «Го
ризонт» програми Цент
рального телебачення 
тепер дивляться майже 
90 процентів всього на
селення країни. ‘Розрахун
ки підтверджують, що за 
Уралом супутникові лінії 
зв’язку втроє дешевші 
від радіорелейних. Темпи 
їх створення в десятки 
раз вищі, при цьому зна
чно економляться мате
ріальні і трудові ресур
си.

Супутники зв’язку на
були ще однієї «профе
сії». Вони передають фо
токопії центральних га
зет в Хабаровськ, Ір
кутськ, Красноярськ, Аш- 
хабад, Архангельськ та 
інші міста.

З 1967 року в Радян
ському Союзі діє метео
рологічна космічна сис
тема «Метеор». За один 
виток навколо планети 
метеосупутник, охоплюю
чи спостереженням майже 
п’яту частину земної ку
лі, збирає інформації в 
сто разів більше, ніж усі 
наземні станції разом. 
Без космічної інформації 
сьогодні не обходиться 
жоден з прогнозів пого
ди. Використання цієї ін
формації дає можли
вість щорічно економити 
для народного господар

ства країни 500—700 мі
льйонів карбованців.

В Радянському Союзі 
поступово створюється ре
гулярна служба спосте
реження за природними 
ресурсами країни. Надз
вичайно цінною вияви
лась супутникова інфор
мація для розвідки іфри- 
сьих копалин. Перевірка 
геологічних прогно з і в, 
проведена на основі кос
мічного картування, під
твердила їх правильність 
і ефективність. Це дає 
можливість геологороз
відникам економити час, 
більш цілеспрямовано 
концентрувати техніку, 
фінанси і кадри на най
більш важливих, актуаль
них напрямках своєї ро
боти.

Яскравою сторінкою 
ввійде в літопис космо

навтики створення довго
строкових орбітальних 
станцій «Салют-6» і «Са- 
лют-7». Ці позаземні ла
бораторії, як показує до
свід, здатні вирішувати 
надзвичайно широке ко
ло наукових і практичних 
завдань.

Наша країна відкрила 
людству дорогу в кос
мос, і цією дорогою те
пер ідуть вчені різних 
країн. Піонер освоєння 
Всесвіту — Радянський 
Союз став ініціатором 
перетворення космічного 
простору в арену міжна
родного співробітництва.

Космос може і повинен 
бути тільки мирним.

Г. ГОРШЕЧНИКОВ.
В. КАВАЛЕР, І. КО- 
РОЛЬОВ — ветера
ни космодрому Бай- 
канур.
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Доброго
злету

І

Роки летять, мов 
швидкокрилі птиці. Ось 
і десять, минає оди
надцятий. А ще скіль
ки буде їх попереду — 
тих років, світлих сту
дентських! Ластівкою 
вони прилітають до 
твого і мого вікна. І 
приємно стає, що бага
то колишніх фаотівців 
тепер сумлінно трудять
ся на ділянках народ
ного господарства, що 
багатьом з них дові
рено високі пости пар
тійної, комсомольської 
роботи, що колишні ви
хованці нині самі ста
ли вихователями, взір
цем для інших. На міс
ці тих, колишніх, нове 
поповнення. Тож беріть 
з собою в дорогу все 
краще, чим багатий фа
культет, щиро заздріть 
тим, хто сумлінно ово
лодівав наукою до вас, 
перевершуйте їх!

І ви, нинішні першо
курсники, якщо докла
дете всіх своїх сил, ро
зумно, для великої май
бутньої справи віддасте 
студентські роки, ви теж 
станете шанованими ви
пускниками, різниця бу
де тільки в тому, що в 
історичній хронології 
вас зачислять до дру
гого десятка кінця ві
сімдесятих років.

Та поки що одним 
потрібно добре навча
тися, іншим з повною 
віддачею сил трудити
ся.
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ФАКУЛЬТЕТУ автома
тики і обчислюваль

ної техніки виповнюється 
одинадцять років. Хоча 
це, як мовиться, не кру

гл а  дата, та ми щороку, 
відриваючи листок кален

даря, оглядаємося на прой
дений шлях, думаємо над 
тим, чого досягли, що 
нам потрібно ще зробити, 
щоб і далі ширилися кро
ки нашого зростання.

Тож оглянемося на де
сятиріччя назад. За ми
нулі роки на факультеті 
підготовлено 1126 спеціа
лістів для народного гос
подарства, з них 183 чо
ловіки закінчили інститут 
з відзнакою. Нині здобу
вають освіту 929 студен
тів, В тому числі сто іно
земних.

Хто ж навчає таку ве
лику кількість студентсь
кої молоді? Триста де
сять викладачів і співро
бітників, з них п'ять про
фесорів, докторів наук, 
шістдесят доцентів і кан
дидатів наук. Поруч з ве
ликою навчально-вихов
ною роботою професорсь
ко-викладацький склад і 
співробітники виконують 
значний обсяг науково- 
дослідних робіт. За роки 
одинадцятої п’ятирічки 

вони складають майже сім

з. половиною м і л ь 
йона карбованців. По 
впровадженню їх резу
льтатів у народне гос
подарство економічний*

ні зв язки з підприємст
вами Вінниці і області. 
На виробничому об’єд
нанні «Термінал», ЦКБІТ 
створені філіали кафедр 
факультету, що дозволяє

ському житті. Партійна, 
комсомольська організа
ції виступають ініціато
рами нових прогресивних 
форм і методів роботи з 
студентами. Це дало

КРОКИ ЗРОСТАННЯ
ефект склав 18 мільйо
нів карбованців. Одер
жано 182 авторських 
свідоцтва на винаходи, 
Державну правію рес
публіки, 39 дипломів 
міжнародних виставок1, 
ВДНГ СРСР і УРСР.

Факультет з н а ч н у  
увагу приділяє підготов
ці наукових кадрів. За
раз в аспірантурі навча
ється 65 чоловік, пра
цює регіональна спеціалі
зована рада по захисту 
кандидатських дисерта
цій. За роки одинадцятої 
п’ятирічки співробітники 
факультету захис т и л и  
три докторських і двад-1 
цять дві кандидатських 
дисертацій, підготовлено 
сім кандидатів наук з 
числа випускників факу
льтету.

Наш колектив підтри
мує тісні науково-техніч-

ростшно підтримувати і 
пов’язувати навчальний 
процес з реальними пот
ребами виробництва. Ве
деться активна робота 
по вдосконаленню мето
дів навчання: ділові ігри, 
проблемні лекції, апробу
ються ігрові методи нав
чання.

Вперше у нашій країні 
на факультеті розробля
ється і впроваджується 
комплекс «Ігрового моде
лювання» із застосуван
ням ЕОМ і виведенням 
інформації на екран. У 
нас впроваджено один 
з перших у республіці 
навчальний комплекс ав
томатичного проектуван
ня з дисплейним класом.

У колективі ведеться 
значна ідейно-виховна ро
бота, вихователі, співро
бітники і студенти беруть 
активну участь в громад-

змогу впровадити мето
дику роботи громадських 
організацій за напрямка
ми.

У нас впроваджено си
стему розподілу стипен
дій за результатами під
сумків соціалістичного 
змагання між академіч
ними групами з враху
ванням бригадного під
ряду внутрі груп.

Система ідейно-вихов
них заходів з студента
ми дозволяє постійно по
повнювати ряди активіс
тів. Кращі випускники 
^^акультету, комуністи бу- 

. ли рекомендовані на ком
сомольську роботу в тру
дові колективи. Понад 
двісті чоловік. бере 
участь у гуртках худож

ньої самодіяльності. У нас 
працює студентський клуб 
«Айвенго», уча с н и к и  
якого стали переможця

ми обласного конкурсу, 
присвяченого 40-річчю 
Великої Перемоги. Ство
рено і працює перший 
н нашому інституті сту
дентський хор, інтерклуо, 
штерагітбриг^да. Більше 
трьохсота ятдесяти чоло
вік беруть участь у спор
тивних секціях і клубах. 
Минулого року наш ко
лектив здобув перше ін
ститутське місце, йому 
було вручено перехідний 
Червоний прапор, окремі 
студенти неодноразово 
виходили переможцями, 
ставали призерами респу
бліканських спортивних 
змагань.

Приємно сьогодні го
ворити й про те, що фа
культет в цілому виходив 
переможцем у соціаліс
тичному змаганні: у 1981, 
1982, 1984 роках він по
сідав першість.

Говорячи про успіхи, 
ми водночас не забуває
мо про те, що попереду 
велика і відповідальна 
робота, як цього вимага
ють рішення березневих 
Пленумів ЦК КПРС і ЦК 
Компартії України.

С. ЛЮТВОРТ, 
декан факультету ав
томатики і обчислю
вальної техніки.

Засобами
наочності

Багатогранне факуль
тетське життя. У його 
калейдоскопі величезна 
кількість різноманітних 
подій, які стосуються 
навчання, виховання, по
буту, культури, мора
лі, Розв’язувати питання, 
які постають на цьому 
шляху, значить сприяти 
утвердженню в студен
тському колективі висо
ких норм поведінки, зра
зкового дотримання пра
вил комуністичної моралі, 
свідомого виконання сво
їх обов’язків перед ви
щою школою. Арсенал і 
ідейного і виховного 
впливу має багато засо
бів, завдяки яким здій
снюється комплекс ціле
спрямованого виховання.

На нашому факульте
ті активно діє «Комсо
мольський прожектор», 
випускається стінна газе
та. Тут дбають про те, 
щоб постійно надавали
ся гласності прийняті рі
шення комсомолу, опера
тивно висвітлювалися по
дії з життя факультету, 
вузу. Олександр Пань- 
ьов, що очолює «прожек
тористів», домагається 
оформлення текстових 
повідомлень малюнками, 
їх виконують В. Воло
шин, С. Короновський, 
Г. Божедій. Важливу 
роль відіграє і фотоілю
страція 1. Зелінеького, 
О. Гаврилюка. У панора
мі факультетського жит
тя знаходять своє відо
браження матеріали про
ведених рейдів у гурто
житках в інституті з 
питань порядку і дисцип
ліни.

О. СОЛОВЙОВА,
член комітету ком
сомолу ФАОТу.

У другому гурто
житку вже давно жи
вуть студенти. А для 
колективу цкад/емігрупи 
2 АТ-73 то був об’єкт, І  
якого потрібно було В110- І  
рядкувати, щоб посели- |  
ти туди новоселів. І ста- щ 
ралися хлопці й дівча- ? 
та. щоб ті, хто прий- “ 
дуть після них, згаду- 1 
вали їх, студентів 1973 1 
року, добрим словом. 
Сфотографувалася гру
па якраз перед тим, як 
мала приступити до 
роботи.

Уже третій рік ми на
вчаємося разом. Якщо го
ворити відверто, то спо
чатку # як тільки посту
пили в інститут, не було 
між нами великої і спра
вжньої дружби. Воно, 
мабуть, завжди так, ко
ли життя об’єднує різних 
за характерами і уподо
баннями людей. Вихован
ці різних шкіл, різних сі
мей на перших псірах 
проглядалися одне дО од
ного, вивчали. Не обхо

дилося, звичайно, і 
суперечок.
Та настав момент, який 

поклав початок сім’ї єди
ній. Це був колгосп, ку
ди ми виїхали на роботу. 
Тут нас здружила спіль
на праця, тут одразу все 
підпорядкувалося єди
ній меті — трудовим 
здобуткам, нашій участі 
в громадсько - корисній 
роботі, А звідси взяло 
початок і ставлення од
ного до всіх, і всіх до

одного. Спільна праця не 
тільки приносить насна
гу, але й виховує люди
ну. Такого висновку дій
шли всі, бо кожен від
чув плече товариша.

На другому курсі вже 
шість чоловік з нашої 
групи трудилися у буді
вельних загонах. Треба 
було чути, як захоплено 
розповідали вони про 
своїх товаришів, про ро
боту. Нинішнього року 
багатьом знову захотіло
ся потрудитися під час

третього семестру. І це 
дуже приємно.

Наші дівчата люблять 
співати і танцювати. За
хоплення художньою са- 
діяльністю — це теж один 
з проявів дружби і ко
лективізму. На огляді - 
конкурсі, що проводився 
на нашому факультеті, 
група наша здобула пер
ше місце.

В той же час колектив 
групи, в якій двадцять 
дівчат і один хлопець, не 
забував про навчання. Як

під час семестрів, так і 
сесій у нас діє бригад
ний підряд, що сприяє 
підвищенню успішності. 
На відділенні обчислюва
льної техніки за підсум
ками навчання і участі в 
громадській робооті на
ша група також вийшла 
на перше місце.

Дружба — велика си
ла. З нею ніщо не страш
не.

Н. ДЗЮБЕНКО, 
комсорг групи 2 ЕОМ

Передній краї
Уже саме створення по- 

літкіноклубу засвідчує 
той факт, що студентсь
ка молодь прагне розши
рювати свій політичний 
кругозір, активно сприй
мати політичне життя 
країни, планети в цілому, 
бути поборниками миру 
і прогресу. На факульте
ті автоматики і обчислю
вальної техніки партійна, 
профспілкова, комсомо
льська організації нада
ють великого значення по
літичній освіті молоді,

дбають про те, щоб ви
хованці стали не лише 
справжніми фахівцями 
своєї справи, але й бу
ли переконаними ідеоло
гічними бійцями. Це ду
же важливо у майбутній 
самостійній робооті.

Політичний кіноклуб, 
що створений і вже діє 
на базі кінотеатру «Мир», 
свою роботу спрямовує 
на підвищення рівня іде
ологічної і політико-вихо- 
вної роботи серед сту
дентів, дає можливість

збагатити знання своїх 
слухачів і глядачів, до
нести до свідомості кож
ного глибоке розумін
ня переваг соціалістично
го способу життя над 
капіталістичним. Голов
на тема — це підготовка 
до наступного XXVII з’ї
зду КПРС, гідне відзна
чення славного сорока
річчя Перемоги радянсь
кого народу у Великій 
Вітчизняній війні.

Крізь усі заняття чер
воною ниткою проходить 
ідея боротьби за мир в

усьому світі, відвернен
ня катастрофи нової вій
ни. Ось і минулого разу 
на бесіду, що організу
вала рада політкіноклу- 
бу, було запрошено ве
терана війни Л. О. Зото- 
ва, який розповів про ге

роїчну оборону Сталінгра- 
да. З цікавими матеріала
ми на атеїстичну тему 
виступила доцент кафед
ри філософії Р. М. Ооки- 
рянська. Такі зустрічі 
приносять багато корис
ті, сприяють активному 
вихованню молоді.

У політкіноклубі немає

байдужих. У бесідах 
охоче беруть участь са
мі студенти, вони обмі
нюються думками, пору
шують актуальні питання 
сьогодення.

Нова форма ідеологіч
ної роботи може і повин
на дати вагомі наслідки. 
Сюди прийдуть нові чле
ни, які поповнять ряди 
ідеологічних бійців

О. ПЛАКИДЮК, 
студент ФАОТу.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

' І ! ! :^ .М.>Г^ ГвР«  НаЯРШ’  “  ,р Г*Н паРткома* профивмот, номит. т .  ЛКСМУ Вннннциого пояитахничасиого института.вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії І книжкової торгівлі: м. Вінниця, вуя, Київська, д. БЮ 05076. Зам . 1944.
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ЮНАКИ І ДІВЧАТА! БЕЗУСТАНННО ОВОЛОДІ 
ВАЙТЕ ЗНАННЯМИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРОФЕСІЙ
НОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ! ПРИМНОЖУЙТЕ РЕВО 
ЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ Й ТРУДОВІ ТРАДИЦІЇ КО
МУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ І РАДЯНСЬКОГО НА 
РОДУ!

УЧІТЬСЯ ПО-ЛЕНІНСЬКОМУ ЖИТИ, ПРАЦЮ
ВАТИ, БОРОТИСЯ!

ЮНАКИ і ДІВЧАТА! ЗМІЦНЮЙТЕ АНТИІМПЕ
РІАЛІСТИЧНУ СОЛІДАРНІСТЬ, МИР І ДРУЖБУ 
МІЖ НАРОДАМИ! БЕРІТЬ АКТИВНУ УЧАСТЬ У 
ПІДГОТОВЦІ XII ВСЕСВІТНЬОГО ФЕСТИВАЛЮ 
МОЛОДІ І СТУДЕНТІВ У МОСКВІ

(Із Закликів ЦК КПРС).

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

ВСІ -  НА СУБОТНИК! 
іи ііи и н и ііііц іи в а м м —

А  І Н Ж Е Н Е Р Н І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 19 квітня 1985 рШу. Ціна 1 коп.

Інститутська панорама: події, факти
Завтра —  Всесоюзний комуністичний суботник. До 

цього дня студенти вже виконали значний обсяг р о 

біт по впорядкуванню  територ ії інституту, вулиць і 

скверів, лісопарку. Завтра весь колектив візьме 

участь у проведенні свята в робочій  спецівц і.

Наступний тиждень насиченинй подіями великої 

пол ітичної ваги.

22 квітня відбудуться урочисті збори інституту, 
присвячені 115-й р ічниці з дня народження В. і. Ле

ніна.

П ротягом  тижня проходитимуть урочисті збори у 
студентських колективах, присвячені 40-о іччю  Пе-

ИМШІІШІІ1ШІІІ 1ШШІ1Ш1?

рем оги радянського народу у Великій Вітчизняній 
війні. В інституті все робиться для того, щ об гідно 
відзначити день 9 Травня.

У ці весняні, дні, які передую ть літній екзам ена

ційній сесії, на факультетах, в академгрупах панує 

атмосфера творчого піднесення. Студенти прагнуть 

глибоко оволодівати наукою, щоб на екзаменах ви
явити сталі знання. Багатьох з них попереду чекає 

третій трудовий семестр —  робота на спорудж енн і 
і р е конструкц ії народногосподарських о б ’єктів- 

Партійні, проф спілкові, ком сом ольські орган ізац ії 

свою  діяльність п ідпорядковую ть тому, щ об гідно 
зустріти наступний X X V II з ’їз д  наш ої партії. 

і і і і і ш і і и ш і і і і ш ш і в і і н і і і і і з ш і і ш і ш ш і і ш і і ш і і і і і і і і і і ш і і і ш

ПОЗВ’ЯЗУЮЧИ завдання,
■ повязані з підвищенням 
ефективності учбово-вихов
ного процесу, ректорат, пар- 
ТКОМ, профком інституту 
надійно опираються на іні
ціативу і енергію колективу. 
Важко переоцінити роль і 
значення -^соціалістичного 
змагання — воно сприяє 
найбільш повному виявлен-

Реалізувати такий підхід 
складно, але конче необ
хідно. Конкретні заходи і
ДІрОІПОіЗ ИЦІ ї  р 03,р ОбЛЯІОТЦСЯ'
і будуть завершені. Але у 
цій справі необхідна участь 
всього колективу. А щоб зу
силля були об’єднані і спря
мовані в одне русло, необ
хідно визначити ті основні, 
принципові вимоги.

відмічається, що однією з 
вимог наукової організації 
змагання є «використання 
мінімального числа оцінко- 
вих показників, приведених 
у порівняльний вигляд»».

Якщо говорити конкретно 
про умови вузу, то і до нас 
у повній мірі поки що мож
на в ід нести з ау в а ження,
сформульовані в постанові

між його організаторами. 
На жаль, де в кого ще в 
думка, що організація соц- 
змагання — це цілком спра
ва профспілкової організа
ції. Думка ця хибна. Зма
гання, будучи одним з ва
жливих турбот профспілки, 
не в меншій мірі стосується 
і партійної організації, і ад
міністрації. Всі вони повин-

йде про те, що окремі нап
рямки роботи — навчальна, 
учбово- і науково-методич
на, науково-дослідна та ін
ші — оцінюються і аналізу
ються відповідними функці- 
йними службами і відділа
ми інституту. Вони ж і роз
поділяють місця між факу
льтетами і кафедрами за 
закріпленими напрямками

якщо розрахунковим шля
хом визначити їх поки що 
складно, — це стане мож
ливим тільки після створен
ня системи АСУ — ВУЗ,— 
то початкове визначення і 
облік при підбитті підсум
ків можливостей кафедр і 
факультетів справа реальна. 
Цього можна домогтися на 
основі вищих досягнень в

------------------------------------------------------------------------------------- ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ-------------------------- :--------------------------------------------------------------

ПО-НОВОМУ ОРГАНІЗУВАТИ ЗМАГАННЯ
ню творчого потенціалу, під
вищує відповідальність за 
долю планів і зобов’язань.

В умовах широкого впро
вадження активних методів 
навчання, дальшого розши
рення і підвищення віддачі 
наукових досліджень по-но
вому постає питання про 
те, як організувати змаган
ня. Газета «Правда» 21 бе
резня цього року вказува
ла: «Потрібно рішуче від
мовитися від застарілих під
ходів і методів, що орієнту
ють на валові,, сугубо обся
гові підсумки і показники».

Що ж означає ця вимо
га «по-новому організувати 
змагання» в умовах нашо
го інституту? Коли говори
ти коротко, то можна від
повісти так: треба рішуче 
в вкорінити будь-які елеме
нти формалізму, парадності 
і паперотворчості у змаган
ні, забезпечити найвщцу 
дисципліну й відповідаль
ність ножного за доручену 
ділянку роботи, залучити 
всіх без винятку членів ко
лективу до справжньої бо
ротьби за досягнення мак
симально високих результа
тів і забезпечення загальнно- 
го піднесення.

Одна з таких вимог сфор
мульована в постанові ЦК 
КПРС «Про вдосконален
ня організації, практики 
підбиття підсумків соціа
лістичного змагання і зао
хочення його переможців». 
«Умови змагання і його по
казники, — підкреслюється 
в постанові, — повинні бу
ти ясними, чіткими.

...Необхідно стежити за 
тим, щоб... від учасників 
змагання не вимагалась ве
лика кількість різних да
них». Розвиваючи і поглиб
люючи цю думку. Політбюро 
ІДК КПРС на своєму засі
данні 15 листопада 1984 р. 
вказало: «...корисно продов
жити... скорочення зайвої 
звітності, всякого роду па
перотворчості».

Питання скорочення чис
ла показників при підбитті 
підсумків змагання сьогодні 
ставиться не просто як ви
мога практики. Це — одна 
з вимог наукової організа
ції змагання. В рекоменда
ціях другого Всесоюзного 
наукоїво-практичного семі
нару «Економічні і правові 
питання вдосконалення ор
ганізації соціалістичного 
змагання», вироблених нау
ковою радою по соцзмаган- 
ню АН СРСР і ВЦРПС,

колегії Мінвузу СРСР і 
Президії ЦК профспілки 
гро дальший розвиток со
ціалістичного змагання» де 
вказується, що «...як і рані
ше використовується невип
равдано велика кількість 
показників, за якими підби
вають підсумки, а також в 
деяких випадках бальна сис
тема, хоча практика її зас
тосування неодноразово за
суджувалася Мі н в у з о'м 
СРСР і ЦК профспілки».

Ігнорувати цих вимог ніяк 
не можна. І хоча реалізува
ти їх сьогодні не просто, 
але домагатися цього, пра
гнути потрібно. Це — наш 
обов’язок. І штабові соці
алістичного змагання, ке
рівникам підрозділів і гро
мадських організацій необ
хідно вживати конкретні 
заходи по забезпеченню яс
ності умов змагання, скоро
чення числа показників, всі
лякої зайвої звітності і па- 
перотіворчості. Підбиття під
сумків змагання — не са
моціль, а ланка в системі 
заходів по дальшому під
вищенню результативності 
роботи.

Важливим напрямком під
вищення дієвості змагання є 
більш точний, суворий, кон
кретний розподіл функцій

ні діяти спільно. І тому осо
бливо важливо, підкрес
лювалося в Постанові ЦК 
КПРС про роботу Куйби- 
шевського міськкому КПРС 
по організації соціалістич
ного змагання — і забез
печити між ними чіткий 
розподіл функцій .

Але як, скажіть, можуть 
забезпечити такий розпо
діл функцій на інженерно- 
будівельному факультеті, 
коли на розширеному засі
данні профбюро, де мали 
обговорюватися підсумки і 
хід соцзмагання, не знайш
лося хвилин п’ятнадцять, 
щоб вислухати представ
ника профкому. То ж чи мо
жна чекати високої дієвос
ті змагання на факультеті, 
якщо згадане засідання про
фбюро проходило практич- 
нон без декана. який, пос
тавивши у найзагальнішо- 
му плані завдання і, пок
ритикувавши інститутську 
систему організації змаган
ня, залишив засідання?

Досвід раціонального роз
поділу функцій організато
рів змагання стосовно під
биття його підсумків у нас 
уже є. Він сформований на 
факультеті автоматики і об
числювальної техніки і був 
апробований у 1984 р. Мова

діяльності. Робоча група 
профкому узагальнює всі ці 
матеріали і готує пропози
ції на спільне засідання 
ректорату і профкому по 
підсумковому розпо д і л у  
місць у змаганні. Такий під
хід сприяє скороченню різ
них паперів, дозволяє глиб
ше і об’єктивніше проана
лізувати і узагальнити під
сумки діяльності тих, хто 
змагається. Досвід цей необ
хідно розвивати і вдоскона
лювати далі, закріпити в 
нових умовах соціалістично
го змагання.

Варто сказати і про зв’я
зок суперництва з плануван
ням роботи (Підрозділ ів.

Без чітких, напружених, 
але реальних планів високу 
дієвість змагання забезпечи
ти не можна. План — осно
ва змагання, в ньому відо
бражені мета і завдання ко
лективів, і лише той колек
тив може розраховувати 
на перемогу, який успішно 
справляється з плановими 
завданнями. Ця обставина 
повинн-а бути найважливі
шим критерієм при визна
ченні переможців.

Разом з цим необхідно 
знати і враховувати реаль
ні і потенціальні можливо
сті тих. хто змагається. І

кожній групі по кожному 
напрямку роботи (еталони) 
з співставленням з ними ре
зультатів діяльності інших 
колективів груп. Такі порів
няні оцінки — критерії 
ефективності — можуть ста
ти дієвим засобом забезпе
чення порївняльності у зма
ганні.

Робота по вдосконаленню 
змагання, звичайно, не об
межується заходами по по
ліпшенню взаємодії його ар* 
ганїзаторів і підвищення їх 
відповідальності, не зводи
ться до забезпечення порів
няльності. Необхідно вдос
коналювати стимулювання, 
зміцнювати дисципліну, під
вищувати гласність, ширше 
впроваджувати передовий 
досвід. Розвиваючи цю ро
боту, варто постійно пам’я
тати: змагання лише тоді 
стає соціалістичним, коли 
не просто з’являється ба
жання стати кращим в ро
боті, але коли виникає гос
тра внутрішня потреба до
помогти відстаючим, поді
литися з ними досвідом, 
щоб разом йти вперед до 
спільної мети.

М. ФИЛИНЮК, 
голова профкому викла
дачів і співробітників, 
професор.

------------- ----- ------------------------------------------------------------------------ ЦІКАВО ЗНАТИ

ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ: КИЇВСЬКИЙ ВАРІАНТ
Колесо винайшли дав

но. Кругле. Раціональне. 
Просте. Примусили його 
рухатись... А потім удоско
налюють. змінюють дви
гуни, різні прилади та 
пристрої, що приводять 
в рух СОТНІ тисяч коліс 
«Жигулів», «Москвичів», 
«Волг». Пошуки нових, 
оптимальних варіантів 
особливо настирливо ве
дуться у нових галузях 
автомобільної промисло
вості, і найперше — у 
електромобілебудуванні.

— Власне, справа не 
така вже й нова. Вірніше,

забута. Та ось поглянь
те, — кандидат техніч
них наук інституту елек- 
тродинамики АН УРСР 
Віктор Борисович Пав- 
лов показує фотографію 
респектабельного добро
дія у високому капелю
сі. Той статечно сидить 
за кермом незграбного 
автомобіля. — Це — ан
глієць на електромобілі 
власної конструкції.. Де
в’ятнадцяте століття... То
ді світлі голови в науці 
так і облишили затію з 
електричним «самока
том». Зрештою, всі вип

равдання цьому були: 
недосконалі джерела жи
влення, енергії, яких ви
стачало на дуже коро
ткий час. Не було вда
лих систем перетворен
ня енергії.

Однак електромобілю 
стати музейним експона
том у наш час не дове
лося. Мабуть не варто 
говорити про переваги 
такого виду транспорту 
на вулицях сучасного мі
ста? Взяти хоча б відсут
ність шуму і вихлопних 
газів у порівнянні з аів- 
томашинами. Крім того,

підраховано, що 80 про
центів внутріміських пе
ревезень загалом- здій
снюється на відстань до 
100 кілометрів. Примі
ром. на вантажні типи 
волзьких електромобілів, 
до яких причетні київсь
кі вчені, можна перек
ласти перевезення пош
ти, продуктів, промисло
вих товарів. До того ж 
високі швидкості йому 
не обов’язкові. Хоча б 
тому, що автомобілі мі
ськими вулицями розви
вають швидкість не ви
щу, як 60 кілометрів на

годину. З-.поміж переваг 
варто виділити іще од
ну істотну: коефіцієнт 
корисної дії електродви
гуна перевищує 90 про
центів, Майже втричі 
вищий аніж у двигунів 
внутрішнього згоряння.

В Інституті електроди
наміки АН УРСР випро
бовується такий тип 
електромобіль є. Нехай 
він у порівнянні з сучас
ними «КамАЗами»/«Вол
га ми» та «Жигулями» 
поки що «конкурент у 
коротких штанцях». Не
хай. Але він заявляє цро

себе все настирливіше. 
І Автор Перекопі а вся у 
цьом^. Дів годин на .ек
скурсія на електромобілі 
«ВАЗ-2801» ще раз до
вела: є в нього й швид
кість, і потрібний за
пас ходу, і багато пе
реваг у порівнянні з по
тужними дизелями чи 
двигунами внутрішнього
згоряння. Попереду ще 
багато проблем. Але по
вірте: машин з написом 
«Електро» на борту на 
вулицях буде дедалі бі
льше.

Р. НАУМЕНКО.
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До 40-ріння Перемоги̂------ —̂==^ ц=ціі-.._^д—« СПОРТ

Жарким було небо-
Василь Якимович Яковиши*н працює комендантом 

першого, учбового корпусу. У роки Великої Вітчизня
ної війни був льотчиком. Наш громадський корес
пондент студент третього курсу машино-будівного 
факультету К. Бакланов мав розмову з ветераном

— Василю Якимовичу, 
розкажіть, б;удь ліаскаі, 
про ваші дні перебування 
на фронті.

— У 1939 році у сво
їх неповних дев’ятнад
цять я добровільно всту
пив до лав Червоної Ар
мії був зарахований до 
числа курсантів льотного 
училища, Партія і ра
дянський уряд приділя
ли велике значення зміц
ненню обороноздатності 
нашої країни. Перед по
чатком війни відбувся 
прискорений випуск кур
сантів. Ми одержали 
звання старшин і були 
направлені у військові 
частини. Я дістав приз
начення у Новозибково 
Брянської області в ес- 
кадрилю бомбардуваль

ників. Там і почув звіст
ку про війну. У частині 
відбувся мітинг, ми бу
ли мобілізовані на фронт.

З того часу моя доля 
була зв’язана з бомбар
дувальниками далекої дії. 
Під час битви за Моск
ву я здійснив п’ять бо
йових вильотів. Затим — 
Ленінградський фронт. 
У небі над Невою був 
збитий. У Фінській зато
ці мене підібрав екіпаж 
торпедного катера.

У лютому 1942 року 
за наказом Ставки Вер
ховного Головнокоманду
ючого ми здійснювали ви
льоти на Берлін. За ці 
операції був нагородже
ний орденом Червоного 
Прапора. Вручав його 
мені М. І. Калінін.

Літав я і в Запо
ляр’ї, супроводжував ка

равани морського транс
порту. Пам’ятаються зу
стрічі з американськими 
і англійськими льотчика
ми. Вели бої ми і в Но
рвегії, Фінляндії. Всього 
за війну я здійснив двіс
ті двадцять бойових ви
льотів.

Коли наша армія пе
рейшла у рішучий наступ 
проти ворога, а це ста
лося після Сталінградсь- 
кої битви, тоді я був на 
Карельському фронті. 
За визволення від фаши
стів Риги наш полк став 
іменуватися Ризьким.

Потім була Білорусія, 
Польща. З польської зе
млі ми злітали на Кеніг
сберг, Берлін.

— А де були ваші ос
танні вильоти?

— Останні свої вильо
ти я здійснив на Дале
кому Сході, громив Ква- 
нтунську армію. Дислоку
валися ми на базах Пів
нічної Кореї. Там і діз
налися про бомбардуван
ня Хіросіми та Нагаса
кі.

1 КОМПЛЕКС ГПО-В ДІЮІ . .____  .. ..

У повоєнні роки ми кі
лька разів зустрічалися 
з своїми однополчанами. 
Тепер я знову одержав 
запрошення на свято 
Перемоги.

В армії зараз слу
жать сини та онуки 
фронтовиків, виконують 
свій священний обов’язок 
перед Батьківщиною.

Завидна доля
Кожному солдатові ми

нулої війни довелося пе
режити важкі випробу
вання. Не обійшла сто
роною і доля Володими
ра Яковича Суміна. Піс
ля закінчення Вольської 
школи молодших авіаєпе- 
ціалістів його направля
ють у гвардійський бли
жній бомбардувальний 
полк, що тоді розміщав

ся під Смоленськом. Ра
зом з усіма молодий 
воїн брав участь у виз
воленні Білорусії, При
балтики, багатьох міст і 
сіл, знищенні Курляндсь
кого угрулування против
ника. За проявлені муж
ність і відвагу Володи
мир Якович був нагоро
джений медалями «За 
бойові заслуги», «За пе

ремогу над Німеччиною», 
«За взяття Кенігсбергу».

По війні В. Сумін три
валий час служив у ла
вах Радянської Армії, 
передавав свій багатий 
досвід молодому попов
ненню. Після звільнення 
у запас він ось уже біль
ше одинадцяти років 
працює у нашому вузі. 
За сумлінну працю Во

лодимир Якович ба
гато років заохочувався 
керівництвом інституту, 
його фотографія прикра
шала інститутську До
шку пошани.

С ЛУКАШЕВИЧ,
С. КОЗЯР, 

співробітники учбо 
ВОГО відділу.

З підвищеним інтересом
У дні підготовки до 

40-річчя Перемоги ра
дянського народу у Ве
ликій Вітчизняній війні 
на машинобудівному фа
культеті широкого роз
маху набуло патріотич
не і інтернаціональне 
виховання молоді, поліп
шилася ідейно-виховна 
робота. На всіх курсах 
проведено .військово-пат
ріотичні конференції, сту
денти Н. Андрійчук, І. 
Фіалковський, В. Титу- 
ла та інші виступили з 
рефератами «В. І. Ленін

— основоположник ра
дянської військової нау
ки», «Служба в лавах 
радянських Збройних 
Сил — почесний обов’я
зок кожного радянського 
громадянина», «Матеріа
льна база захисту соці
алізму». На конференці
ях з цікавими розловід- 
дями виступили ветера
ни Великої Вітчизняної 
війни.

У другому гуртожит
ку, на факультеті офор
млено тематичні стенди 
«40-річчя подвигу радян

ського народу у Великій 
Вітчизняній війні», «Віт
чизни вірні сини», «40- 
річчю Перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні» 
та інші. У кожній ака- 
демгрупі проходять уро
ки мужності по військо
во-патріотичній темати
ці. Регулярно виходить 
стінгазета «Механік», в 
якій висвітлюються пи
тання на цю тему.

У цьому місяці всі ве
чори в клубі-кафе «Зо
діак» проходять з учас
тю ветеранів, студенти

відвідують музеї, відбу
ваються політінформації 
і бесіди в групах та на 
потоках. Партійна, проф
спілкова і комсомольсь
ка організації використо
вують підготовку до свя
ткування Великої Пере
моги з метою дальшого 
підвищення трудової і 
політичної активності 
студентів нашого факу
льтету. В. ВОЙТКОВ, 

відповідальний за ві
йськово - патріотичну 
роботу машинобудів
ного факультету.

§ Як уже повідомлялося 
к в пресі, з січня цього 
8 року набув чинності вдо- 
|  сконалений комплекс фі- 
1 зимних випробувань на 
8 значок «Готовий до пра- 
8 ці й оборони СРСР».
|  Фізкультурний КОМГІ- 
|  лекс ГПО вперше було 
8 розроблено понад 50 ро- 
|  ків тому. Всім своїм дру- 
8 зям він дарував здоров’я 
^ і силу, одночасно з еко- 
8 номічним зростанням та 
я соціальним перетворен- 
8 ням країни змінювався 
|  сам. Його зміст завжди 
8 враховував попередній 
^ досвід, наукові дослід- 
8 ження практичні рекомен- 
§ дації.
я Внесені цього року в 
к діючий з 1972 року змі- 
|  ни й доповнення вихо- 
8 дять з вимог вересневої 
І  (1981 р.) Постанови
^ ЦК КПРС і Ради Міні- 
|  стрів СРСР «Про даль- 
« ше піднесення масовості 
Я фізичної культури та 
8 спорту». Молодь іще в 
|  шкільному віці має до- 
& сягти всебічного фізич- 
8 ного розвитку, аби вихо- 
8 вати потребу постійно 
Я займатися фізкультурою 
Я та спортом — ось у 
8 цьому головне завдання 
8 вдосконаленого комплек- 
8 су ГПО.
Г Його структура сього- 
8 дні складається з двох 
Я самостійних, але взаємо- 
8 зв’язаних частин. Комп- 
|  лекс «Будь готовий до 
8 праці й оборони СРСР» 
8 — для учнів 1—8 класів. 
8 Тут враховано положен- 
я ня реформи загальноос- 
8 вітньої і професійної шко- 
8 ли, прискорений фізичний 
§ розвиток дітей. Комплекс 

БГПО з обміні’яз у є кож
ного школяра активно 
займатися фізкультурою 
і спортом.

У комплексі чотири 
К ступені — «До старту 
8 готовий», «Стартують 
Я усі», «Сміливі й спритні», 
|  «Спортивна зміна». 16-

Другий — «Фізична до- Я 
сконалість» — признана- 8 
ється для людей віком 8 
18—39 років. У цьому |  
та третьому ступенях ви- ^ 
значено єдині — в п’яти- |  
річному діапазоні — ві- я 
кові групи для чоловіків Я 
і жінок. «Здоров’я в ру- 8 
сі» — це назва третього 8 
ступеня ГПО. Він для чо- ^ 
ловіків і жінок 40 років 8 
та старших. |

Зміни зазнала не ли- Я 
ше структура комплексу, Я 
але і його зміст. Введе
но рекомендований об
сяг рухової активності ^ 
на тиждень. А раніше Ь 
майбутні значківці ГПО я 
тренувалися без чіткої 
програми. Внесено сут
тєві виправлення у зміст 
видів випробувань кож 
ного ступеня комплексу, 
Однак збережені вправи 
що розвивають основні 
якості й прикладні нави 
чки, характерні та влас 
тиві тому чи іншому ві 
кові. Це дозволило зро 
бити комплекс доступні 
шим, мобільнішим, що, 
без сумніву, забезпечить 
широку масовість підго
товки значківців ГПО.

В новому варіанті ком
плексу БГПО та ГПО 
взято напрямок на акти
вний розвиток витрива
лості. Змінено умови 
вправ зі стрільби, реаль
нішими стали умови ви
конання туристських по
ходів.

У всіх ступенях БГПО, 
а також у вікових гру
пах ГПО встановлено два 
рівня труднощів оволо
діння нормами: на «Скла
дено» та «Золотий зна
чок».

Цього року відбудеть
ся 1-й Всесоюзний огляд 
фізичної готовності насе
лення до праці й оборо
ни на основі комплексу. 
Він пройде під девізом 
«Складання норм комп
лексу ГПО — патріотич
ний обов’язок кожного 
громадянина країни».

Політехніки! Усі на
І  річним уже буде до сна- 
|  ги комплекс «Готовий до 
|  праці й оборони СРСР». старти ГПО! 
8 Він має три стуїтри ступені. Пе- Усі на зустріч із здо-

називаєтьсяя ршии, ЩО ------------------------
я «Сила й мужність», адре- 
|  совано учням 9—11 кла- 
8 сів та технікумів і ПТУ 
|  (Юнакам та дівчатам 16 
І  —17 років включно).

ров ям 1 наснагою!

П. ТУРЛЮК, 
голова спортивно-оз
доровчої комісії про
фкому.

Вінницький політехнічний інститут оголошує прийом студентів 
на 1-й курс 1985-1986 навчального року на факультети:

з відривом від виробниц
тва (строк навчання 5 років) 

енергетичний факультет
з спеціальностей:

Електричні станції. 
Електричні системи. 
Електропостачання про

мислових підприємств, міст 
та сільського господарства.

Машинобудівний факуль
тет з спеціальностей:

Автомобілі та автомобіль
не господарство.

Технологія машинобуду
вання, металорізальні вер
стати та інструменти.

Факультет автоматики та 
обчислювальної техніки з 
спеціальностей:

Автоматика і телемехані
ка.

Електронні обчислюваль
ні машини.

Напівпровідникові та мі- 
кроелектронні прилади.

Конструювання та вироб
ництво електронно - обчис
лювальної апаратури.

Радіотехнічний факультет 
з спеціальностей: 

Радіотехніка
Конструювання і вироб

ництво радіоапаратури.
інженерно * будівельний 

факультет з спеціальностей: 
Промислове та цивільне 

будівництво.

Без відриву від вироб
ництва (строк навчання 6 
років).

Вечірній факультет з
спеціальностей:

Електропостачання про
мислових підприємств, міст 
та сільського господарства.

Технологія машинобуду- 
ваня, металорізальні верста
ти та інструменти.

Автоматика і телемехані
ка.

Електронні обчислювальні 
машини.

Радіотехніка.
Промислове та цивільне 

будівництво.
Автомобілі та автомобіль

не господарство.
Загальнотехнічний факу

льтет з заочною формою 
навчання (строк навчання 
З роки) з таких груп спе
ціальностей:

Енергетика.
Машинобудування та при

ладобудування і автомати
ка.

Радіотехніка і зв’язок.
Технологія продовольчих

продуктів.
Технологія товарів ши

рокого вжитку.
Будівництво.
Транспорт.
Економіка.

(Після закінчення ЗТФ 
студенти переводяться на 
IV курс заочного навчання 
по спеціальності).

Прийом заяв на навчання 
з відривом від виробниц
тва проводиться З 1 ЛИПНЯ 
до 31 липня, на навчання 
без відриву від виробниц
тва —■ з 20 квітня до 31 
липня.

Заява подається на ім’я 
ректора Вінницького полі
технічного інституту за єди
ною формою згідно з до
датком М' 2 до Правил при
йому.

До заяви додаються: до
кумент про середню ос
віту в оригіналі; характе
ристика для вступу до вузу 
з останнього місця роботи 
чи навчання завірена пе
чаттю підприємства, уста
нови, організації (звільне
ним в запас військовослуж
бовцям — не обов’язково); 
витяг з трудової книжки 
чи книжки колгоспника, за
вірений адміністрацією 
(для працюючих); медич
на довідка за формою 
№ 086-у; 6 фотокарток для 
документів 3x4 ісм.

Особи, які рекомендова
ні педагогічними радами, 
технікумів і професійно-

технічних училищ для всту
пу в денні вузи, подають 
довідки встановленного зра
зку згідно з додатками № З, 
№ 4. Правил прийому.

З прибуттям до інститу
ту вступники подають 
особисто паспорт, військо
вий квиток (військовозобо
в’язані запасу), або припис
не свідоцтво (особи при- 
зивного віку).

Вступні іспити на навчан
ня з відривом від вироб
ництва провадяться з 1 до 
20 серпня, на навчання без 
відриву від виробництва 
— з 15 травня до 20 серп
ня. (кількома потоками).

На всі факультети і спе
ціальності, крім груп тех
нологічних спеціальностей 
загальнотехнічного факуль
тету. вступники складають 
іспити з таких дисциплін: 
математики (письмово і ус
но), фізики (усно), україн
ської або російської мови 
та літератури (письмовий 
твір).

При вступі на групи тех- 
нелогічних спеціальностей за
гальнотехнічного факульте
ту іспити провадяться з 
хімії (усно), математики 
(усно), фізика (усно), ук
раїнської або російської

мови та літератури (письмо
вий твір).

Нагороджені по закінчен
ні середньої школи золотою 
(срібною) медаллю або ті, 
що закінчили середній уч
бовий заклад або середнє 
профтехучилище з дипло
мом з відзнакою, складають 
тільки іспит з математики 
(письмово), а на групи тех
нологічних спеціальностей 
загальнотехнічного факуль
тету — з хімії (усно). При 
складанні іспиту з оцінкою 
«п’ять» вони звільняються 
від дальшого складання іс
питів, а при одержанні оцін
ки «чотири» або «три» скла-, 
дають іспити з усіх відпо
відних дисциплін.

Особи, що не мають в до
кументі про середню освіту 
оцінки «задовільно» і зда
ли два вступних іспити (з 
письмової математики та 
фізики) не менш ніж на 
9 балів, звільняються від 
дальшого складання іспи
тів.

Зарахування до складу 
студентів на навчання про
вадяться з 20 до 31 серпня.

ПРИМІТКИ: 1. Особи, які 
вступають до інституту в 
наступні роки після закін
чення середнього учбового

закладу, як правило, повин
ні мати стаж практичної 
роботи не менше 6 місяців 
за кожний рік, коли вони не 
навчалися.

2. Документи, що надси
лаються поштою, необхід
но відсилати цінним лис
том.

3. Документи, що додаю
ться до заяви (крім доку
мента про освіту) повин
ні бути датовані 1985 роком.

4. На вечірній факультет 
приймаються особи, які про
живають в. м. Вінниці, на за
гальнотехнічний факультет 
— особи, які проживають 
в м. Вінниці та у Вінниць
кій області.

Для абітурієнтів в липні 
будуть організовані підго
товчі курси.

Інститут провадить набір 
на підготовче відділення.

При інституті є гурто
житки та їдальні.

За довідками звертатися 
до приймальної комісії.

Адреса інституту: 286021, 
м. Вінниця, Хмельницьке 
шосе, 133, приймальна ко
місія.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«за инженерньїв кадрьі» —  орган парткома, ректора та, профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого политехнического института. 
в інницька  обласна друкарня управління у справах видавництв. пол іграф ії і книж ково ї торгівл і: м. Вінниця, вул. Київська. 4.
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НАЗУСТРІЧ XXVII З'ЇЗДУ КПРС

ЧАС АКТИВНИХ 
ЗВЕРШЕНЬ

Комуністи, весь колектив ність на себе. Потр ібно вмі- 
наш ого інституту глибоко ти поставити завдання і до- 
ознайомилися з д опов іддю  вести до кінця його роз- 
Генерального секретаря ЦК в’язання. І чи не найголов- 
КПРС М. С. Горбачова на н іше —  бажання вчитися 
кв ітневому Пленумі ЦК працювати.
КПРС. Повідомлення про Вуз, що готує майбутніх 
скликання чергового X X V II фахівців, має свою найго- 
з ’їзду нашої партії і завдан- ловніш у роботу, —  постійно 
ня, зв ’ язані з його п ід го- давати своїм  вихованцям 
товкою  і проведенням, вик- знання, прищеплювати їм 
^икали жвавий обм ін дум- практичні навики майбут- 
ками серед викладачів, спів Ньої спеціальності. І ще вуз 
роб ітників, студентів. — це передній край науки,

Справді, великий у нас щ о забезпечує дальший 
загін молоді, який нині здо- розвиток технічного прогре- 
буває освіту, а завтра ста- Су і нам не байдуже, хто як 
не на виробництві. Ниніш ні і чому вчить, як рухається 
випускники трудитимуться ця наука. Партком, партійні 
над втіленням в життя р і- орган ізац ії інституту, виходя- 
шень, що їх у лю тому нас- чи з настанов партії, пильно 
тупного року  прийме X X V II приглядаються до можли- 
з .зд КПРС. «Ш ироко  вико- востей і резервів, до успі- 
ристовую чи досягнення нау- ХІВ і недоліків, 
ково-технічної револю ції, Чого гріха таїтИ| на дея- 
привівши ф орми сощ аліс- [<их каф ЄДрах ще проявля- 
тичного господарю вання у ється неб ажання помічати 
в ідповідність з сучасними негативні явища. Нещодав- 
умовами і потребами, ми ^  наприклаДі на засіданні 
повинні добитись істотного парткому було заслухано 
прискорення сощ ально-еко- роботу Партбю р0 і адм іні- 
ном ічного  прогресу. Іншо- страцій факультетів автома
те шляху просто немає»—  тики • обчислювальної тех- 
вказує М. С. Горбачов. ніки та рад іотехнічного з

Ось як постає питання. І питань п ідготовки науково- 
р о зв ’язувати його, безпе- пеДагогічних і кер івних кад- 
речно, належить наполегли- ■ Не буду зупинЯтися на 
во і творчо, щ об п р и с к о р и -  позитивних досягненнях. Як 
ти економ ічний розвиток, загальний недол ік за два 
щ об бути на р івн і великих останніх роКи на ж одном у 
завдань, що їх диктує час. 3 факулЬтетів не видано 
Перебуваючи у стінах вузу, учбового посібника чи кии- 
потрібно готувати себе до жки> не п ідготовлено моно- 
завтрашньої серйозної ро- граф ії 3 проблем вищ ої 
боти. Треба глибоко  розу- школи> На РТФ не ведеться 
міти, що особливо актуаль- СЄрйозна цілеспрямована 
ним є питання про зм іцнен- р о бота з колиш німи випуск- 
ня порядку^ і дисципліни. никами> що залишилися на 
Це — настійна вимога дня. кафедрах, фактично нехуа 
Кожен повинен самовідда- р езерву керівних кадрів, 
но займатися своєю спра- Партійні бю ро  і ради фа- 
вою, сум л інно виконувати культетів недостатньо за
йвої прям і обов язки: ком у слуховують звіти дослідни- 
— вчитися, ком у —  навча- к ів Про хід  п ідготовки ди- 
™. сертаційних робіт. О собли-

У допов ід і товариша М. С. во серйозні недол ікі в під- 
Горбачова визначаються готовці науково-педагогіч- 
«головні лозунги моменту, них і кер івних кадрів на ра 
які треба зробити лейтмо- д іотехнічному факультеті, 
тивом наших передз’їзд івсь- Пленум ЦК нашої партії 
ких зборів, усієї п ід готовки  ставить серйозні і в ідпові- 
до X X V II з ’ їзду партії, —  дальні завдання по підви- 
це творча праця, єдність щ енню  особистої вї)дпові- 
слова і діла, ініц іатива і дальності за доручену ді- 
в ідповідальність, вимогли- лянку роботи. Виходячи з 
вість до себе і товаришів», нових вимог, нам потрібно 
Вчинки і діла — ось крите- підтягнутися в роботі, ак- 
р ій, за яким оцінюється лю- тивізувати всю свою діяль- 
дина. На часі зростання та- ність, щ об гідно  зустріти 
ких д ілових якостей, як ком - наступний X X V II з ’їзд  КПРС. 
петентність, почуття нового,
ініціатива, см іливість і го- І. МЕЛЬНИК,
товність брати відповідаль- секретар парткому.

з с в я т о м
ПЕРШ О Т Р А В Н Я !

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  І Н Ж Е Н Е Р Н І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ Вінницького ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 17 (174) Виходить р а з  
на тиждень Вівторок, ЗО квітня 1985 року. Ціна 1 коп.
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- ПРИВІТАННЯ----- —
День міжнародної солідарності трудящих у бороть

бі проти імперіалізму, за мир, демократію і соціалізм 
відзначатиме все прогресивне людство світу.

Студенти, викладачі і співробітники інституту, як і 
весь радянський народ, зустрічають Першотравень в 
обстановці високого трудового і політичного підне
сення, викликаного підготовкою до 40-річчя Великої 
Перемоги радянського народу над фашизмом та чер
гового XXVII з ’їзду КПРС.

Вони відзначають, що запорукою всіх наших пере
мог є непохитна єдність Комуністичної партії і наро
ду, наша вірність заповітам великого Леніна, вислов

люють впевненість в тому, що успішне виконання пла

нів і соціалістичних зобов’язань одинадцятої п’яти
річки сприятиме дальшому підвищенню добробуту, 
освітнього рівня і культури всіх радянських людей.

В інституті з кожним роком поліпшуються умови 
для виховання і підготовки молодих висококваліфі
кованих спеціалістів, здатних до активної трудової і 
громадської діяльності.

У день свята весни, миру і щастя сердечно вітаємо 
весь інститутський колектив з Першотравнем, бажає
мо доброго здоров’я, нових творчих успіхів на благо 
рідної Вітчизни.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМИ, КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ.

ЇХ ІМЕНА НА 
ДОШЦІ ПОШАНИ

Колектив інституту ус
пішно справився з вико
нанням планів і соціаліс
тичних зобов’язань за ми
нулий рік. В цьому пози
тивну роль відіграло тру
дове суперництво,, яке про
ходило під девізом гідної 
зустрічі 40-фіччя Великої 
Перемоги та боротьби за 
присвоєння інституту імені 
В. І. Леніна.

Спільною постановою 
ректорату і профкому ви
кладачів та співробітни
ків на інститутську Дошку 
пошани занесено слідуючих 
товаришів: Архипова Ми
колу Васильовича — спів
робітника інституту,, Бу- 
реннікова Юрія Анатолі

йовича —* старшого викла
дача кафедри ТАМ, Ба
сюру Анатолія Степановича 

доцента кафедри АіІТ, 
Вальчука Бориса Анаста- 
сійовича —  завідуючого 
кафедрою,- історії КПРС, 
Гарник Валентину Анто
нівну — старшого викла
дача кафедри вищої мате
матики, Горшечникова Юрія 
Антоновича — старшого 
викладача кафедри ТАМ, 
Груминського Валентина

Максимовича — бригадира 
СКТБ «Модуль», Змієвсь- 
ку Марію Тимофіївну — 
завідуючу підготовчими 
курсами, Калайду Василя 
Степановича — начальника 
ЕОМ обчислювального цен
тру, Малікова Віктора Ти- 
хоновича — професора, за
відуючого кафедрою АіГГ, 
Мокіна Бориса Івановича 
— завідуючого (кафедрою 
ТСС, Налбандяна Давида 
Бегляровича — декана

енергетичного факультету*, 
Пінчука Юрія Климентійо- 
вича — декана вечірнього 
факультету, Риндюка Во
лодимира Івановича — аси
стента кафедри теоретичної 
механіки, Сажаєва Костян
тина Семеновича — водія, 
Сокирянську Ріту Марків- 
ну — доцента кафедри фі
лософії, Скнар Олександра 
Пилиповича — доцента ка
федри філософії, Филиню- 
ка Миколу Антоновича — 
доцента кафедри електрон
них приладів, Юдіна Дмит
ра Олексійовича — стар
шого наукового співробіт
ника кафедри конструюван
ня і виробництва радіоапа
ратури.
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За дороговназот п а р тії
і першокурсник, і випускник, кожен викладач і 

співробітник інституту, як і весь наш народ одностай
но підтримують курс Радянського Союзу на зміцнен
ня і збереження миру. Партія, будучи вірною вчен
ню свого засновника і вождя, веде нас цим шляхом.
І саме тому ми впевнено рухаємося уперед, добиває
мося все нових і нових перемог. Нині, як вказувало
ся на березневому (1985 р.) Пленумі ЦК КГ1РС, стра
тегічним нашим завданням є прискорення соціально- 
економічного розвитку країни, вдосконалення всіх 
сторін життя суспільства. Ми повинні і зобов’язані в 
найкоротші строки вийти на найпередовіші науково- 
технічні позиції, на вищий світовий рівень продуктив
ності суспільної праці. Тому маємо, насамперед, не
ухильно дбати про дальший розвиток економіки, 
зміцнення соціалістичної власності, посилення органі
зованості і дисципліни. Тільки так можна наповню
вати дедалі глибшим і конкретнішим змістом програм
не положення партії: «Все в ім’я людини, на благо 
людини».

З повним розумінням сприйнявши настанови партії, 
робітники, колгоспники, інтелігенція, всі радянські 
люди розгорнули широкий розмах соціалістичного 
змагання за успішне виконання плану нинішнього ро
ку і п’ятирічки в цілому, за гідну зустріч наступного 
XXVII з ’їзду КПРС. По-новому організувати змаган
ня — така вимога ставиться у нашому інституті. Ко
лектив багато робить для того, щоб трудове супер
ництво було , справді дієвим, працювало на кінцевий 
результат.

Усе своє життя В. Е Ленін віддавав боротьбі за те, 
щоб краще жилося трудящим і їхнім дітям, і саме 
цим здобув всенародну шану і всенародну любов, які 
живуть понині і житимуть у віках. Одним з найяскра
віших проявів цього є традиційні Всесоюзні комуніс
тичні суботники, які присвячуються річницям з дня
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народження В. Е Леніна. Мільйони і мільйони людей 
виходять на них і трудяться без претензії на винаго
роду за працю. Та ще й як трудяться — кожен ста
рається зробити якомога більше і краще. Свою вір
ність цим славним ленінським традиціям показав і 
наш інститутський колектив.

Багатогранне життя вузу прагне охопити наша ба
гато тиражна газета, активісти якої 5 травня відзна
чатимуть День преси. В їх числі — ветеран Великої 
Вітчизняної війни, голова секції військово-патріотич
ного виховання В. М. Говоров, співробітник учоЬво- 
го відділу Г. П. Завальнкж, студент п’ятого курсу 
факультету автоматики і обчислювальної техніки 
Евген Міняйло, завідуючий методкабінетом 3. Я- 
Грозний, декани факультетів загальнотехнічного, заоч
ного, енергетичного, автоматики і обчислювальної тех
ніки А. М. Тхорівський, В. С. Білоусов, С. Г. Лют- 
ворт, Д. Б. Налбандян, заступник голови профкому 
викладачів і співробітників інституту В. Е Коваль
чук, секретарі партбюро факультетів радіотехнічного 
і машинобудівного В. Клочко, Ю. А. Буренніков, зав. 
кафедрою нарисної геометрії О. М. Кузьмін, прорек
тор по учбовій роботі Ю. О. Карпов, професор В. С. 
Осадчук, доцент М. А. Филинюк, голова спортклубу 
О. Мрищук, народні дозорці В. Демешко, В. Климчук, 
член ради молодих вчених і спеціалістів СКТБ «Мо
дуль» Е Матюшенко, викладач кафедри історії КПРС 
О. М. Воронцов та багато інших.

З безсмертним іменем Леніна, натхнені безсмерт
ними ленінськими ідеями, живемо, працюємо, боре
мося, творимо новий світ, і дедалі вище й вище над 
нами піднімається полум’яний Заклик ЦК КПРС:

— Під прапором Леніна, під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до нових перемог у комуніс
тичному будівництві!
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Нині надзвичайно ве
лике значення має роз
виток науки і техніки.
І коли ми говоримо про 
науково-технічний про
грес, дошукуємося істи- 
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мки, є аудиторія ла
бораторія. А почина
ється все з в е л и- 
кого бажання умудрено
го досвідом викладача 
пробудити інтерес до но
вого, досі не звіданого,

ків і дівчат до вершин 
пізнання науки.

Якраз такою великою 
аудиторією, що вмістила 
в себе сотні допитливих, 
і була обласна студент
ська науково - технічна

П О Л І Т БЕЗ КІ НЦЯ
ї "

і

і

ни у складних процесах 
взаємозв’язків людини і 
природи, прагнемо поста
вити на службу людству
нові досягнення в галузі 
техніки, її творчих роз
робок, то завжди натра
пляємо на відправний 
пункт першопошуку. Сто
совно студентства тим 
пунктом, на якому влас
не починається політ ду

спрямувати допитливйи 
розум до таїн невідомо
го.

У кожного з молодих 
вихованців інституту своя 
стежина, яка веде в ці
кавий світ науки. Сього
дні ж мову хочеться по
вести не про одинаків, 
які досягають високих 
рубежів, а про масове 
сходження сотень юна

ІЯ ІІШ Н Ш Ш Н Я бШ Ш !!
конференція. Проходила 
вона на базі нашого ін
ституту, присвячена бу
ла 40-річчю Перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній вій
ні. Тут працювало трид
цять сім секцій, на яких 
заслухано 643 доповіді. 
Варто сказати й про те, 
що 53 з них було на рів-

в > и а н к ш ш ш і

ні винаходів, 84 — за 
результатами впровад
ження, 125 — рекомен
довано до впровадження. 
Сорок вісім доповідей 
було підготовлено сту
дентами - іноземцями.

Про масовість прилу
чення до науково-техніч
ної творчості свідчить і 
така цифра — 1338. Та
ка кількість студентів 
взяла участь в роботі 
секцій. Конференція про
йшла активно організо
вано і на достатньо ви
сокому рівні. Такий ви
сокий творчий настрій 
сприятиме дальшому роз- 
в итков і н а у к ово -доюлі д * 
ної роботи студентів, бу
де добрим імпульсом на 
майбутнє.

У день свята весни 
приємно повідомити чи
тачів газети, що Почес
ною грамотою нагород

жено тридцять шість сту
дентів. З нашого факу
льтету це Станіслав По- 
долянчук, Володимир 
Карпусь, Ігор Миронен- 
ко, Анатолій Бурневсь- 
хий, Наталія Поліщук, 
Олена Філоненко. Оголо
шено подяки тридцяти 
дев’яти викладачам.

Науково - т е х н і ч н а  
творчість молодих спри
яє значній активізації 
пошукової діяльності. На
буті у стінах вузу нави
ки наукового підходу до 
розв’язання невирішених 
завдань роблять добру 
послугу кожному, хто 
згодом трудитиметься на 
виробництві. Тому всіля
ка підтримка і заохочен
ня сприяють значному 
зростанню рядів винахід
ників і раціоналізаторів. 
Постійна турбота про 
поповнення рядів справді

мислячих інженерів стає 
запорукою дальшого роз
витку науково-технічно
го прогресу.

Свої творчі здобутки 
студенти присвячують 
славному 40-річчю Вели
кої Перемоги, наступно
му з ’їздові нашої партії. 
Наснаги у творчості на
дає визначна подія в 
житті молоді і студентів, 
зв’язана з XII Всесвіт
нім фестивалем, що про
ходитиме нинішнім лі
том у столиці нашої Ба
тьківщини — Москві.

Тож нехай не буде кі
нця польоту студентсь
кої творчості, справжньо
го дерзання.

С. БАРОН
студент групи З 

-ТМ-83 машинобудів
ного факультету.
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тягнуться ПАГІНЦІ до сонця
їм!У Київському політех

нічному інституті розпо
чався студентський фес
тиваль «Мир переможе 
війну». Сюди зТхалися 
гості з інших вузів кра
їни, щоб сказати своє 
рішуче «Ні!» гонці оз
броєнь. їх багато *— мо
лодих, дужих, щасливих, 
їхній голос протесту зву
чить дедалі сильніше. 
Плането, слухай їх! Вір

Не впізнати студентсь
ке містечко політехнічно
го інституту. Причепуре
не воно транспорантами, 
плакатами, панно.

Яскраві фарби третьо
го фестивалю Миру. Най
більше, мабуть, зелених 
і голубих. Зелених як 
земля навесні. Синіх — 
як небо після дощу, як 
утвердження життя на

планеті.
Мир переможе. Та за 

'нього обов'язкова тре
ба боротися. Часто навіть 
із гвинтівкою в руках. 
Як доводиться боротися 
народам Сальвадору, Ні
карагуа, Афганістану.

— Встати! Суд іде! 
Звинувачується світовий 
імперіалізм. Слово ма
ють жертви його злочи
нів.

Васі Тухі приїхав нав
чатися до Радянського 
Союзу із Народно-Демо
кратичної Республіки 
Афганістана. Там. на ба
тьківщині, смерть ходила 
за ним назирці. Трид
цять осколків уп’ялися в 
його тіло після вибуху 
бомби, зробленої в Спо
лучених Штатах Амери
ки. Шість осколків досі 
носить у собі.

Хоанг Ван Цяо, сту
дент із СРВ,, Мазін Ро
ман Хосан із Палестини 
ніколи не забудуть, як 
американські солдати 
убивали мирних жителів. 
Знає, яке це горе, коли 
війна забирає рідних і 
друзів, нікарагуанець 
Едді Оамсон.

Мир переможе. Про це 
співає ансамбль полі
тичної пісні студентів із 
Німецької Демократич
ної Республіки, яким ке

рує п’ятикурсник факу
льтету електроприладобу- 
дування КПІ Франк 
Мюле.

Із надією дивимося на 
алею Миру на території 
студмістечка, закладену 
тва роки тому, коли в Ін
ституті відбувся перший 
такий фестиваль. Тягну
ться молоді пагінці до 
сонця...

Г. ШУМВЙКф.
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Овятом комуністич
ної праці називають йо
го радянські люди 
святом, яке у великих 
масштабах втілює в наші 
дні прозорливо оцінений 
В. І. Леніним перший 
«свідомий і добровільний 
почин робітників в роз
витку продуктивно с т і 
праці, в переході до но
вої трудової дисципліни, 
в творчості соціалістич
них умов господарства і 
життя». Минулий су бот - 
ник, приурочений 115-й 
річниці з дня народжен
ня В. І. Леніна, продов
жив славну історичну 
естафету.

За традицією Всесоюз
ний комуністичний су- 
ботник — це огляд ор-
іга ніз ов а ност І7 дисцип лі -
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ни і порядку на всіх ді
лянках. Чудові традиції 
Великого п-ачину незмін
но служать патріотич
ною, моральною і профе
сійною школою для ра
дянської молоді, студен
тів. Працюючи поруч з 
ветеранами, юнаки і 
дівчата наочно сприйма
ють уроки ініціативи, 
відповідальності за дору
чену справу, високої сві
домості суспільного обо
в’язку. Ударна праця в 
ім’я дальшого розквіту 
Батьківщини — краще 
підтвердження вірності 
молодого покоління сла
ви батьків.

У колективізмі, взає
модопомозі заключається 
івеличезна творча сил/а 
наших свят праці. Під
час «червоної суботи», як

На суботнику, на комуністичному в робочі будні, тон за- |  
давали комуністи. Пра- ;ї 
цюючи на ленінському |  
комуністичному суботни- 2 
ку, студенти, викладачі, |  
співробітники знали: труд £ 
їх в ім’я щастя в 
ім’я миру. Труд на ко
муністичному суботнику 
— висока міра наших 
повсякденних можливос
тей у боротьбі за вико
нання народногосподар
ських планів.

Продуктивно, святково 
працював інститутський 
колектив, його дбайливі 
руки зробили ще кращи
ми вулиці, сквери, пло
щі.

Олександр Г11НЧУК, 
секретар комітету 
комсомолу.
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Важкими слізьми-зернами 
плакали нескошені хліба. 
Вітер, здіймаючи куряву на 
дорогах, крутив її на всі 
боки, хвацько витанцьову
вав вихорцями. Зрідка набі
гали невеличкі хмаринки і 
тоді на прив’ялі луки сіяв
ся курячий дощ, пронизаний 
сонячним промінням. Го
лубим полум’ям горіли мо
крі рейки.

Ми пасли корів вздовж 
залізниці, хоча трава у бе
резі була соковитішою. Та 
нас цікавило не пасовисько, 
а поїзди. Вони йшли часто, 
один за одним. З розкритих 
вагонів на нас дивились 
солдати, на платформах сто
яли накриті брезентом тан
ки, гармати.

Якось Сашко кинув у ва
гон букет синіх волошок, і
червоноармійці махали нам 
руками аж до тих пір, 
поки поїзд не скрився за 
поворотом.

З того дня, не змовляю
чись рвали волошки і про
жогом кидалися до заліз

ничної колії. Та поїзди Ачо- 
муть вже нікуди не поспі
шали. З ранку до вечора 
йшли дощі, дрібні й нудот
ні своєю нескінченністю. 
Блискучі рейки вкрилися 
рижим ластовинням. Ми 
стояли з зів’янутими буке

тами квітів і з нетерпінням 
чекали. Ставали на коліна, 
прикладали вуха до рейок, 
прислуховувалися. Вловив
ши стук металевої маси, 
радісно викрикували:

— їде! Зовсім близько!..
Та поїздів не було. То

гриміла війна.
— Оточення, хлопці, — 

авторитетно заявив Сашко 
і підтягнув замурзані штан
ці. Обличчя його задубіло 
від холоду, ніс аж посинів,

та він, як і ми годинами 
простоював біля залізниці.

Червоноармійці з ’явились 
нежданно. їх було п’ятеро. 
Вони йшли берегом повз 
наше село. Обличчя него
лені, губи закипілі від кро
ві, в очах туман.

---------- НОВЕЛА ________

Біля кам’яної труби, що 
довгою тунеллю пробивала 
насип, бійці зупинилися. 
Хто казаном, хто прямо 
каскою брав воду з джере
ла і жадібно пив.

Хлопчики чомусь засороми
лися, поховали за спини кві
ти, а я віддав свого буке
та найбільшому солдату, у 
котрого була забинтована 
голова. Я бачив, як здриг
нулась його рука і насупи
лись русяві брови. Він ж а

дібно припав до того буке
та.

- Пахнуть як!.. Землею 
нашою... Спасибі, синочку.

Очі у нього були затьма
рені, як у мого батька, ко
ли він йшов на фронт. І 
взагалі він чимось нагаду

тенант!
Він закинув за плечі 

рюкзак, схопив гвинтівку, 
весело підморгнув нам ка
рим оком і важко зітхнув:

— Ех, дітоньки... Ну, 
бувайте здорові.

І побіг, тримаючи в одній 
руці гвинтівку, в другій — 
волошки, що так пахли 
землею.

Ми викарабкалися на на
сип, стояли і дивилися, як 
яром йшли червоноармійці.

плакали. А потім, коли бій 
стих, Сашко сказав:

— Пішли подивимось як 
наші їм дали.

Ми довго кралися зарос
тями верболозу, провалю
вались в руде багно. А ко
ли вийшли, то нікого не 
побачили. Зігнувшись, Саш
ко побіг через високі бу
р’яни. Ми вслід за ним.

— Ой! — крикнув Саш
ко І відсахнувся. Під го
рою, зачепившись за по
лин, валялись дві німецькі 
каски. Буйнопільський ле
жав горілиць з відкритими 
очима. Йшов дощ, а він не 
жмурився, дивився в небо 
великими карими очима.

Поруч з ним лежав бу
кет побурілих від крові 
волошок. В яру пахло ди
мом і порохом.

С. ФЕДОТОВ.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

ЧЕРВОНІ В О Л О Ш К И

вав мого татуся: таке ж 
худорляве обличчя, насуп
лені брови і ніс довгий, 
гострий. Червоноармієць 
зняв з плечей рюкзака, 
вийняв з нього кілька гру
дочок цукру і протягнув їх 
нам. Тим часом бійці вже 
входили до тунелю.

— Буйнопільський, чого 
там забарився? — почувся 
з їхнього боку захриплий 
голос.

— Іду, іду, товаришу лей-

— Пішли до Чорного лі
су, — сказав Сашко, по
смоктуючи цукор, іцо дав 
нам боєць з таким цікавим 
прізвищем Буйнопільський. 
І раптом з переляку закри
чав: — Німці! Німці!

Ми скотились донизу, 
сховалися в тунелі. Висту
куючи від страху зубами, 
Сашко шепотів:

— Дивлюсь, а їх штук 
тридцять. В зелених шине
лях, касках. З автоматами...

Зав’язалась стрілянина.
Я заплакав. Хлопчики теж
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ШІІШІШШШІПІІІІІШШШІШаїІ!

ХАЙ ЖИВЕ У ВІКАХ 

БЕЗПРИКЛАДНИЙ ПОД

ВИГ РАДЯНСЬКОГО НА

РОДУ У ВЕЛИКІЙ ВІТ

ЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ!

ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМ, 

ЩО ПОЛЯГЛИ В БОРО

ТЬБІ ЗА ЧЕСТЬ, СВОБОДУ 

І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ НА

ШОЇ БАТЬКІВЩИНИ!

ПРИВІТАННЯ ВЕТЕРАНАМ
«Перемога Радянського Союзу у Великій Вітчиз

няній війні, — підкреслюється в постанові ІДК КПРС 
про 40-іріччя Перемоги, — з усією повнотою розкри
ла переваги соціалізму, його величезні економічні, 
соціально-політичні й духовні можливості. Це була 
перемога створеної Великим Леніним Радянської 
держави, найпередовішогіо суспільного ладу соціа
лістичної економічної системи. Велика Вітчизняна 
війна переконливу продемонструвала монолітну 

єдність партії і народу, непорушність союзу робіт
ничого класу, колгоспного селянства і трудової 
інтелігенції, дружби і братерства народів СРСР».

Збулися пророчі слаба великого Леніна про те, іц<о 
«ніколи не переможуть! того народу, в якому ро
бітники і селяни в більшості своїй пізнали, відчу
ли і ^побачили, що вони відстоюють свою, Радян
ську владу і-* владу "трудящих».

Сини і дочки нашої країни у всенародній Вітчиз
няній війні проти фашистських загарбників нічого не 
пошкодували, щоб подолати ворога, захистити честь 
свободу і незалежність рідної Вітчизни. Понад 240 
тисяч членів і кандидатів у члени партії направила 
на фронт парторганізація нашої республіки. Майже 
70 тисяч комуністів, України билися .з ворогом . у

партизанських загонах лише на її території. Лише 
Київ, Харківщина, Одещина і Донеччина направили 
на фронт майже 300 тисяч комсомольців.

Нині в інституті і в СКТБ «Модуль» трудиться 
вісімдесят дев’ять учасників Великої Вітчизняної ві
йни, які захищали рідну землю від фашистських по
неволювач і®.

У День 40-річчя Перемоги щиро вітаємо ветера
нів з .всенародним святом, бажаємо їм доброго здо
ров’я, довгих літ життя.

ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФКОМ КОМІТЕТ
КОМСОМОЛУ

ДОРОГОЮ
звитяг

Велика Вітчизняна вій
на була справді народ
ною. У смертельному 
двобої з фашизмом без- 
завітну відданість партії 
і народу, любов до Ба
тьківщини, масовий геро 
їзм, незламну мужність 
показали воїни нашої 
армії і флоту. Значний 
внесок у Перемогу над 
фашистськими загарб
никами радянських пар
тизан і підпільників. Ве
ликий подвиг здійснили 
трудівники тилу — ро
бітники, колгоспники, 
вчені, інженери, конст
руктори.

Натхненником і органі
затором всенародної бо
ротьби з агресором була 
Комуністична партія. Сво
єю багатогранною діяль
ністю вона забезпечила 
надійну єдність політич
ного державного воєн
ного керівництва, армії 
і народу, фронту і тилу. 
За її закликом вся кра
їна піднялася на смерт
ний бій з фашизмом. 
Особистим прикладом, 
пристрасним партійним 
словом комуністи нади
хали і вели радянський 
народ до Перемоги. У 
них не було інших пере
ваг, крім однієї — пер
шими підійматися в ата
ку. Невичерпним джере
лом сили партії була її 
вірність марксизму-лені- 
нізму. Партія і радянсь
кий уряд закликали від
стоювати у боротьбі з 
ворогом кожну п’ядь 
своєї землі, організову
вати всенародну допо
могу Червоній Армії, за
безпечувати постійне по
повнення ЇТ рядів, зміц
нювати тил діючої ар
мії, підпорядкувати всю 
її діяльність інтересам 
фронту. Висунутий пар
тією заклик «Все для 
фронту, все для перемо
ги!» став бойовим де
візом радянських людей.

Більше ніж в шістдеся
ти містах країни були 
створені міські комітети

оборони, очолювані пе
ршими секретарями об
комів і міськкомів пар
тії. Вони підпорядкову
вали завданням війни всю 
діяльність партійних, ра
дянських, всіх громадсь
ких організацій, підпри
ємств і установ, забез
печували мобілізацію 

матеріальних і людських 
ресурсів, керували обо
ронними роботами.

Велика кількість кому
ністів направлялась в ар
мію в якості політбійців. 
Лише за перші роки вій
ни політбійцями стало 
60 тисяч комуністів і 40 
тисяч комсомольців, в 
тому числі 25 тисяч ко
муністів і комсомольців 
України. Душею Зброй
них Сил були комісари 
політпрацівники, які нес
ли воїнам слово партії, 
надихали їх на героїчну 
боротьбу. Титанічною бу
ла діяльність партії по пе
ребудові економіки кра
їни на воєнний лад і за
безпечення економічної 
перемоги радянського 
народу у війні.

Тож нехай щоденно у 
меликому і малому про
являється наша вдячна 
пам’ять пр0 тих, хто сво
їм ратним трудом і тру
довим подвигом, самим 
життям відстояв для на
щадків свободу і щастя. 
Зустрічаючи День Пере
моги новими успіхами, 
будемо переповнені рі
шимістю прискорити на
ше просування вперед 
по шляху творення. На
род - переможець, на
род - трудівник, міцно 
згуртований навколо ле
нінської партії, впевне
но дивиться у свій зав
трашній день.

І. МЕЛЬНИК, 
секретар парткому.

СОРОК

і сьогодн і в СТРОЮ
« «Настав час рішучих
збройних дій! — Читаємо 
рядки із Звернення ЦК 
КП (б)У, Президії Вер
ховної Ради і Ради Народ
них Комісарів республіки 
від 9 серпня 1943 року. — 
Настав час визволення Ук
раїни. Ми закликаємо до бо
ротьби всіх, чому дорсіга 
воля і державна незалеж
ність рідної України, хто* 
любить рідну землю, хто хо
че щастя і вільного життя 
для себе і своїх дітей. Ви
ходь на вирішальний бій, 
народе України!... В бороть
бі ми не самі. Пліч-о-пліч з 
нами йдуть росіяни, біло
руси, грузини, вірмени -— 
сини усіх народів Радянсь
кого Союзу».

Так, у боротьбі ми були 
не самі. Особливу перевір
ку витримала ця дружба 
під час героїчної битви за 
Дніпро та визволення Киє
ва. Під потужними удара
ми збратаних полків навіть 
підготовлений гітлерівцями 
оборонний рубіж під назвою 
«Східний вал» луснув, як 
мильна булька. Як і геро- 
звісний «бліцкриг» під Мо
сквою. Як був остаточно 
розв’язаний під Сталінгра- 
дом і на Курській дузі міф 
про непереможність фашист
ських армій.

Форсування Дніпра та 
визволення Києва визнані в 
усьому світі однією з ‘ най
яскравіших сторінок бойо

вого літопису Великої Віт
чизняної. Донині волелюб
не людство захоплюється 
подвигами радянських вої- 
НІВі ЯКІ ВОНИ тут здійснили..

Ніа різних фронтах брали 
участь у важких боях наші 
славні інститутські ветера
ни. Багато їх, тому, даруй
те, ■ не можу назвати кож
ного поіменно. Скажу, що 
на честь 40-річчя Перемоги 
радянського народу у Вели
кій Вітчизняній війні, за до
сягнення високих резуль
татів в роботі по військово- 
патріотичному вихованню 
молоді Почесною грамотою 
нагороджено сімдесят вісім 
учасників, що нині трудя
ться в інституті, і одинад
цять, що несуть свою тру
дову вахту на СКТБ «Мо
дуль». Сімнадцять студен
тів, які виконували свій ін

терн а ц і о н а л ьн ий: о бо в ’язок«
під час служби в лавах Ра
дянської Армії, удостоїли
ся; Почесної грамоти.

«Невмируще значення, 
підкреслюється в постанові 
ЦК КПРС про 40-річчя Пе
ремоги, — мають уроки Ве
ликої Вітчизняної війни, 
Головний з них полягає в 
тому, що проти війни треба 
боротись, поки вона не по
чалась. Історичний досвід 
вчить; для того, щоб відсто
яти мир, потрібні згуртова
ні^ погоджені й активні дії 
всіх миролюбних сил проти 
агресивного, авантюристич
ного курсу імперіалізму. Не
обхідно підвищувати- пиль
ність народів, берегти і при
множувати завоювання со
ці аШізму».

.г,Невпинним потоком йти
муть і йтимуть 9 Травня 
люди до могил загиблих. 
Ніколи не заросте народна 
стежка до всього того, іїіо 
увічнює безсмертний подвиг 
радянського солдата. У на
шій республіці немає тако
го куточка, де б війна не 
залишила сліду. Понад 24 
тисячі братських могил ра
дянських воїнів свято збе
рігає земля республіки, 40 
тисяч пам’ятників героям 
спорудив вдячний українсь
кий народ.

Б. ВАЛЬЧУК,
зав. кафедрою історії
КПРС.

РОКІВ МИРНОГО життя

ІЙИЗНАЧНА
1 ПОДІЯ
5 Відсвяткувавши Пер- 
Яшотравень, студенти, ви-
2 клані, співробітники ін- « 
Еституту 4 травня вийшли « 
2 на Всесоюзний комуніс- Е 
Етичний суботник на честь Е 
240-річчя Перемоги радя- £ 
Енського народу у Вели- |  
Якій Вітчизняній війні. Чу- £ 
-довий почин мав справ- £ 
« ді могутні і широкі кри- І  
Е ла, бо в ньому втіли- £ 
£лися думки і почуття Я 
«всіх людей різного віку |  
§ і професій. Пам’ять про Я
«ПОДВИГ ТИХ, ХТ0 не £
йвернувся з полів битв Я 
Яхто ціною власного жит- 5 
Етя і ратними справами І  
Я наблизив світле свято, 5 
^відмічено високопродук- Я 
Етивною працею. Субот- Я 
їник увінчав соціалістичне Я 
Езмагання, яке широко Я 
Ерозгорулося на підприє- Я 
Ямствах, у колгоспах і Я 
Я радгоспах, в учбових за- 
їкладах на честь знамен
уй ої дати.
Я Сьогодні приємно ус- 
Явідомлювати, що десят- 
Яки колективів країни від- 
Ярахують зароблені гроші 
Я на будівництво госпіталів 
Яі лікарень для ветера- 
Янів війни і праці, на по- 
* ліпшення їх медичного Е 
Я і побутового обслугову- Я 
2 ванн я, бл агоустрій па- Е 
2 м’ятних місць бойової Я 
«слави, на спорудження у Е 
ЕМоскві пам’ятника Пе- Я 
Еремоги радянського на- Б 
«роду у Великій Вітчизня- Я 
«ній війні 1941— 1945 ро- ЩІ І-_ _ ї
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ахПннааІГна хтшшйи* А кнміааа^мА имНаиЛсІН анзайдо емчпинн.д 
'аоиомфосіи ‘вілк/охн#* «япоїшіеи нахсіа -  «мсЮен оічнсіанажни ас»

уімжїґажїґ з
СІОІМІЗЇҐЗ^

'« В 0 £ »
инзон юньихвивсіїґ - он 
^ Ї І  А ИИНІНІІТВ)! і XV 
є яінюн-яоніж ьісїізАе осі'і ]» 
юяязяоядо]/ н  ‘«сненАїт' 
шоивсі а Аінвззїґ Аяїґвзия 
осіц» Агпвхвн — Амьоїґ II 
осій юаосішо 'у  яїґіяоиієюсЇ 
інзітавлзїґзсШ Аязиїґ яц чин 
-иїпяіяялвд югпвн ичьо'іт'» 
вянихзвітн внзьвязисіи ин 
-иш ияосї А яоніж хиячзнвїґ 
-всі іяолияїґон АионьюсІЗх

•иниььзи
-]Н іояязхзитвф  оиїїкігАхш 
-вн АнжзсїзлзвЕЕзд осій віяв
НННВЗИНЇҐіН ОСІН ВІЗСЇОХЗІТСІВ\ї 
Є Аж.ВХСІОиЗСІ ХНЗШВСІф ‘Ш ой
д^б| а іянзоіу А іїпоігн шнз 
-В(І)І ВН ИЛОЇ«9СІ9и  ІЇҐВСІВЦ ВИ 
иаоиосїи є ‘іїюсї 9^61 9 І93 
-и>і Аионзігояшя А Алнихш 
вн иаожкін є иояисІА — хин 
їґзсізо •■ вяояАж ->і д Аєоі 
-о з олоячонкїї'В^ вігвтсів^  
ашАхзия иінзш всіф онвїґ 
-на оюнниізвітн окжзсіно 

•иои
-єишвф иинязаісізішл їґвн
Аїґосівн олоичзнвїґвсі Алои
-ЗСІ0Ц иітиьзтєздвЕ хияв Н€І 
-осізл і чіоінжАи ‘изїґонг — 
нннзьітопо олонїґосівн ‘АхАсІ 
олончзнвЕиісІви аіяинявіз 
-їґзсіи ‘ іїівсіи і иниш ятвсїзл 
-за иїґвлонз ‘яінинчітвьвнаон 
хиноїґія инАхзия онзьонгна 
оіісізз чилоизсїзц аіяосі
-0̂ 7» -исізз а «виїґоітзм» оюи
-сїіф оюнєоюзззд внзтАния 
‘хониізвігн ихв4н є в іПнеон 
-ж>н внчітвінзиАноїґ кочізва 
-иєвн я в і — «д^бі — І ^61 
‘вниія внвнЕИьхід вииігзд

ШИИШІ/ШЙ] ЄН
иниш нігіоіз!

цензом
а онтвяихззф нтхшзА сявжвд 
осіит в у ‘сіии осій — ояоігз 
знїґо ‘чнідАїгол Аноздзн Аю 
-иь осін псін юяз оюянзом 
є* чіоіАєи4яоіі НШЗ£ иїґосі 
-вн інїґолояо ’Асїии олонїіш 
і олоігвяисіл иоігояииз явю  
іїґявсіиз І Ахзнвітн оюА яи  
-зігдо дАігол д о т  ‘Аьох #  

ч іт з £  Юґосївн иілзсіздє ін 
-нияоіі зяв ‘одЗн знсіїш осін 
зАїґвлвн ‘ихнзниіноя зАнїґ 
-з4до охдзьвн о т  ‘отшіїт хиь 
-оіАжїґсізялззллиж лзихве вн
И1ВЮ ОНИВЛЗН ИЗІҐСЯІГ ЗВЯНІГ 
-явє вяв ‘ою хвін ОЮНЖОЯШІІ 
‘оюниіяонозн віі-тиия вноя 
д о т  ‘и зо їт о х  інз'їм ‘АядАїі*
-ОЛ ОЮЯО ЯВЯОІСІОЯ13 ШГО>ї

(ІИМ осін — ‘ж  они
-вьияє ‘хин о вті(Ідоживи в 
‘изія ісідотт яизонисїи иияв 
‘июхвіи яАд дАігол ‘яиіікт 
-он в ‘яюсізл п вігїГ ‘чзо
ЯВТ, ■ВСІ9ИI0^ «АїГВІІІ*Х» ИІВЯ
-Асіізоіні аиьніявв иячіі-і і  $  
•Асіигс дАьго-і ииїлд яиния ія 
-вА я я в і зктв з  (іАгсАсїоф олон 
-ж]ґо\їїж А ізк Ашіяиіі-ж вя 
-ивн иіиноігаиа зтвсія зжолт 
ноямио иияв V -олонжоя СЯН 
-сізз і АкАєосІ оюячєинд и в 
‘оюілкАеосІя зшив* зн иіАд 
вннияон вниА'п' итн я вінзіг 
- і ід  ’вшігдиіз вяв-чїїАд иівїГ 
-іаон тя  звкт і ^влоктя иіим 
-в і зиїво з ж в у  'и и тш ьоіи вн 

( і иитіїзойнивн вн авния 
йюид ’иінвісівя исіх яид 
-осІ£ (іиджАсІїГ ‘вдзн олоізиь 
‘внїґ олочнтвіЗіявв ізвсія я

11 ЗО Н9НЯ9ІІЯ ІОІҐ^ЗЯІ ‘в із в т  ОЛОІВПЇҐВН'ВЯЇЇ ВМЗІГдН9 ВЗВІІ*
ОІГ ?9ігсніг внн9нлвсІи иіиє иїГосІвн як ‘а ж іо  « " ’АджАсїїґ
-всідотя онисіє ] оньшоявіг 
яв цвн'нвлипвє 9ни1/з ідоз 
яиявю  й 'онлзігзн оігАд онг 
-вяиіззф олоннАїзвн ИЗЇГІ вн 
•нзігия зніьіфвсіл иіивнд

■ •'ясівд имвянііїгія ик 
-иаон взвігвяАьїГіяовє иизігд 
-мз іончігваиіззф віїіиїГвсіі 
всІдоїГ і -иківзїГі взвіі’вяАьвл 
-вдє ьісііоАє вннАювн внжоя 
зігу *АяосІ олоюочо ІВЗЗЇГІВ.Н
ІОЗІВ4ЯЗЇГ ВЬВОИІ ОПГВЯИІ
-ззф А^оячзяоязо^ віоянАсі 
-вїґ ВІГВІО і «вішяяеосі» вноя

зтсіанд шігдімз хинчігвяиі 
-ззф інзлмзігз иияояівк4яодо 
— ііґАя юниїзє яіінзниіноя 
и ів 4н ііооноі иджАсіїґ ігоя 
-миз — вятвкосі' вяояізопгзн 
-и ів4ц  -ітиіґвсїі їГія яинАю 
-їїія зн в “ зтсїзи-оц —

:яоаАвзв\д[ 
звґіяонєк)^ ^олочніїяоззд

і СІИН ‘ЧІЗІНСІВЇГІІГОЗ Аньиіоііг 
-ВІ^ЗНМІИІНВ В£» онгвянлззф 
олоннАїзвн вігзвл икннзтісі 
-ия киньїфвсіл митіньоіивн 
взвігиявия вюдосі олои иявл 
-330 І ‘ЯІСІОІВКВ-ЯІХИНЖОЇґАх
‘ вхвявігн ‘иніфвсі^ ’Азиііояиж
ЯІСІ13ИВИІ ХИІИН9НІ Я1ЄІЯЗЗ
вюисії їїтой онзігявізїґзсіи 
оігАд АзсІАяноя олонеоюзззд 
ісіснж іґАз вн зжїґв ‘оіоялзіг 
-зн ви*Ад вяо іАвзв\дг кігзвф 
-Всі влошсізн ‘оноіґія я ^

•яоіАвзвр\[
яі/звфвсі нинжоїґАх ииячзяї 
-ИХ ‘ОЛОЯЧЗЯОСІІЗО ‘IV ІНЗКІ 
ПКЗСІП юячзчно козиоя іон 
-чзнвннгдАиоЗсі івзсІАвіг — 
сіоія'В ц  •онгвяиіззф вкз'їгд 
-ікз —  чнвяисіои хисідоїг хиїї 
вн н зітн  зявсіяз^ *сіиїм иин 
-ніНолосіоїґ иілзсіздє — в і
*ІИЖ ОЮІЗІ  ̂ ОЮНЯОІГОЛ Є НЇГ и 
ИІГЗИКОН ЮЯЗ ІЗЯ ИЬОЇВСІІЯЄ
‘ іяязо\д[ А яіінзїґАі з  і іїГот 
-ои оінвяиіззф олояніїязззд 
ІIX  оїї взчізАюл оняиіяв 
иізнвіш  чної вняиззсілосіи ін 
-їґолочз у  ’яіхнанихноя хізА 
яШнвігзон ‘ів ь я іґ  ВІ яінвнкм 
іьвзиі яАс! Аязиюн Аю онїіт 
я звніґз4є ‘изоїГоігоїм имвя 
-сівд вм р я знішяєосі- — опгвя 
-иіззф ігоямиз — вяптвіі\ой
ВНСІІІГОЯОНЄІСІ ПІТОН ‘ЧН'ЗЇЇ ИИЯ
-ояікяз йол ‘АюАсІоф олонж 
•іїїоігок оіііт зьжиігд іігвїґзїГ 
імзшАясів ИИЯОН І̂ИНЖОЯ £  
•‘япгїґш зАжяоіГоіін ОННИНЯЗН 
СІВЇҐНЗІТВЯ ИИНЧІТВЯИІЗЗф

ц т  )іинзіа р У с іо і
9 ііиизд(ішо і ідогош  

(яі'Ьдптддф огонеоюодод ц %  о #  »

зджАсіїґ и зсіиім я іш зза оз чхиж 
‘взчіиьА ізвітзж нвсіїз взхитоївяияєвсі ‘іжзгоіто^

•чізогазиявєзн сяАч 
-ЧІГВНОИЇ1ВН иітиьАітон ИЯИСІЗІМу ИОЯЗНИІВІ/ и ияисїфу 
‘ииєу ІЧНВ<І13 ЗИЛОНІ̂ І ОЛЗЬ ЗИЯІЗІҐЗІТЗЯ ‘ВКЄИІТВИНОІТОЯ 
ИНЗЇІ ВЗЯІВЯ^ ИІТВЬВН ‘Я13СІ!ВЇґА30Л ХИЯЗЗЬИІЗИГВИНОЗ
ви зізи з  ввітаїї язвхтігосі ш ш ш т в ф  ґ̂вн иоіґздоп з  

чяфосі'ізвівя ИОНСІЗЇГВОІМСІЗІ ю  ІЧІЗНВІТН ЗИНЗН 
-всіхоз вє і^рясіод їіонїґосівнАїґжзім зіґсівлнвав я ізіги 
сІЗ З З  онивьАітз зн \\ 'яо ізяо^  внвсіїз вітззніча зя і 
-ид ионвяойн ю іє  я яхззжкх оіАнявітд *сїию нвязоавв
ИОНЗЇІ ИОЯВЯ ‘ХВІ\*0П ІЯХЗНВІТН ІЯЇҐІОСІВН ’Аяхззьзяоїтзь
Амонаизззсілосіи Акззя лосіоЯ и яоєиїтд яинїґєвйн хох^ 

иоічситвф їївн ія^здоц зихзіт-о^ взхзвжиїтдисіи —

:(НИЄИНО0) 331(10)1 ‘8
«вниоа» оаоїтз кинжАь хзїГАд и іт з є  иззя гсвїґоііт чхоАц  
•ИХЗ’ЇҐ КЯХЗВЬЗ ХО ВохоїЗКЗ ‘иохзнвігн їґвн зШітоз зонзв 
ХИХЗЯЗ ЯХЗАц ‘ИЯВЗВЛВН И ІЯИІИЗОСІИХ ВИЇҐЗЛВСІЛ ВЗХИСІ 
-охяон зн в'їґлояин ялзАц ’ниоя хзїгАд зн зітімзе изітгвн - 
вн вїїлояин яхзАц 'іялзнвітц инвігосівн иі^ззя оз зджАс!^ 
и зсішч я ялиж милох іядо 'яхзо^изияївєзн снАнчітвноиНвн 
и Аїґодояз оюяз чхвяивхзхо хвяАсІ я юзижАсіо з нзіг 
•жАніяя ‘ииязхзяоз ол-вїґлон яв я ‘їґосівн ииязнвлфу 

•знвхзинвлфу я ииїїонтоязсі иоязя^зсїив ВИНВЯЗ 
-оавв лоївтнїітвє ‘чнєиж оіАяон яхиосіхз иівн лоївлоион 
вяєАсііГ зинзхзяоз звьизз \\ -АнжсІзїЛґон оіАяззьихин
-ОН ІТВЯІЯЄВЯО ‘лоїм ЮЗЬ ИИІВН Є ВЗІТИІТЗІГ ЇҐОСІВН 33 ВЇҐЛОІ
зжА он ‘ияиїтдАнззсІ ионзлзяоз иоїґоїто^ ввїґ кктзсія 
зоїтзжвх оігіяд ох0 -Аїґол і^ б і ^оязітвїґ я з т з  Аїґосівн 
Акзок ічджАсІїґ АнАсІ вігАнлвхо<Іп яохзяо^ вивсіх^

•ИЗЇҐОІІТ ХИЯЗХЗЯОЗ ОПТОЇҐ Вн ИІТВНГЯЯ зіяЙох 
-оя ‘ВИНВЇҐВСІЛЗ И ІЯЗВжА ЗЗЯ ИІТНХЗЇҐЗСІН ИІМ'ВЕВВЛ ики 
-оі\ їгзсізи хоя ц  ‘ь’вхиь зн Аизх Ахє вн линя хиявнин 
и зниоя ионзвжА цохє до ітвня зн олзьин в зтяи в^  
«ВНИОЯ ВВННЗЯХЗЗЬЗХО ввяиїтзд» ВЛИНЯ ввнзззсізхни 
чзвітвион зниі ‘зззвітя і^о^чїґзз я* взітиьА в вїґло>і—

'■(Н\/13 ИН\/1 Ф 'ї)
нужїїУФИсіут т і т

^ ІН З ЇЇЛ ІЗ  31ЧННУЛ130НИ ХБсІОаОІ

*^ХОУФ 1нзїґАхз
о і г и к н т  з

'ВНІНЗІ/ нзїг
-сіо — инитяіяяхвд вїґосі 
-олвн втиянвн звз іхзвья 
-90 ісіоивсіи вн в ‘Швсіц 
іоньихзіітвтоз восізд
ВННВЯЄ ІНЗОХЗОЇґА ЯІЯОІі’
-оь 091 Е'внои ‘ииівітвгз.к
І ИКВКЗЇҐСІО ШЗЖЇҐОСІОЛВН

-ІВСІЯ/  ̂ Аїґосівн олояязиіз 
-осі олояиїтзя їґзсізиімвзвн 
і инитягяяхвд юняігвнот 
-внохвлвд іо твн  яіїґосівн 
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Виходить раї 
на тиждень
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Яскравими рядками 
вписуються в інститутсь
ку історію трудові здо
бутки молодих вихован
ців. Бо вуз сьогодні — 
це не лише заклад, в яко
му опановують наукою, 
набувають знань, але й 
зразок доброї школи, де 
набуваються трудові на
вики, прищеплюється лю
бов до праці. І під час 
комуністичних суботни- 
ків, і у відповідно відве
дені для цього години 
студенти приходять на 
риштування новобудов 
головного корпусу інсти
туту. І в цьому вбачаєть
ся добра прикмета —

споруджувати для себе 
своїми ж руками. Нехай 
нинішнім випускникам і 
не доведеться бути пер
шими новоселами у но
вому приміщенні, зате! 

,вони першими закладали 
його підмурок.

З кожним днем при
крашається новобудова, 
міняє свій зовнішній ви
гляд — тривають опоря
джувальні роботи. І га
рно вписується в загаль
ний ансамбль корпус, зве
дений руками молодих. 
Довкола його обрамля
ють молоді дерева, які 
радують прохожих. Інс
титут живе, трудиться, 
будується.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІНЖ е Нн РН І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

П а рт ійн е ж ит т я: час і стиль роботи

Розвиток вищої школи настійно вимагає вдоско
налення форм і методів всієї нашої роботи. Квітне
вий Пленум ЦК КПРС поставив серйозні і відпові
дальні Завдання по підвищенню особистої відлові-- 
дальності за доручену ділянку роботи. Йдеться на
самперед не про справи в цілому, — а про конкрет
них виконавців, які безпосередньо причетні до цих 
справ. Отож і адресуються певні доробки чи недо
робки керівникові чи підлеглому, який обіймає від
повідну посаду. З нього і потрібно питати, з нього 
і будуть питати. Щоб у цілому показник нашої ро
боти був значним, повинна бути значною робота 
кожного з нас. Від кожного з нас вимагається ви
сокої ефективності. Не сповна трудитись прос
то не можна

Підготовка до XXVII з’їзду нашої партії і завдан
ня, зв’язані з його підготовкою і проведенням, настій
но вимагають мобілізації всіх наших зусиль, спря
мованих на дальшу організованість і дисциплінованість. 
Генеральний секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов 
на квітневому Пленумі вказав на те, що, «широко 
використовуючи досягнення науково-технічної ре
волюції, привівши форми соціалістичного господа
рювання гу відповідність з сучасними умовами і пот
ребами, ми повинні добитись істотного прискорення 
соціально-економічного прогресу. Іншого шляху 
просто немає».

Іншого шляху, крім шляху самовіддачі кожно
го викладача і співробітника, його прагнення від
давати свої знання і досвід вихованцям, вносити 
свій вклад в науку, її успішний розвиток, — іншо
го шляху у нас немає. Належить кожне завдання 
розв’язувати творчо, братися за нове наполегливо.

Якраз ініціатива, зразкове ставлення до своїх 
службових обов’язків у повній мірі притаманні чле
нові КПРС Р. А. Асадову, який багато робить у 
справі набору до Інституту демобілізованих з лав 
Радянської Армії воїнів. Він підтримує постійні 
зв’язки з студентами, які нині служать в армії.

Заслуговує уваги особистий творчий підхід окре
мих комуністів до вирішення назрілих проблем на 
інженерно-будівельному факультеті. Члени КПРС 
М. Ф. Друкований, Г. В. Горшечнікоїв з деканатом 
і партбюро розробили і втілюють в життя заходи, 
які, безумовно, сприятимуть дальшому вдосконален
ню кваліфікації і особистого внеску професорсько- 
викладацького складу у загальну справу.

У таких умовах, що передують наступному з’їз
дові нашої партії, партійним організаціям потрібно 
всіляко сприяти справді активному, справді творчо
му вирішенню всіх завдань, які стоять перед вик
ладацькими колективами, підрозділами інституту. 
Постійна увага поліпшенню добору, розстановки і 
виховання кадрів, підвищення їх ділового рівня, 
ідейного загартування, зміцнення партійної і держав
ної1 дисципліни, — ці питання висуваються на пер
ший план, на них повинна концентруватися вся на
ша увага.

Та, на жаль, ще не вистачає належної сумліннос
ті в роботі старшому юрисконсульту інституту Ми Д.

А&хшшшшяшшшшюшяяшяшишшшшштшяшяшяишшшшшшшшшшшшшт

. Веселову. Комісія Мінвузу УРСР по кадрах вияви
ла в його роботі багато недоліків.

Низькою вимогливістю до кадрів за доручені ді
лянки роботи характеризується партбюро адмістрати- 
вно-господарської частини, (А. Л. Добровольський).
Не в повній мірі відповідає вимогам часу робота з 
кадрами з боку парбюро енергетичного факультету 
(секретар т. Собчук В. С ), кафедр суспільних наук 
(секретар т. Слободянюк П. С.).

Зацікавлена, принципова розмова по суті роботи 
партбюро і адміністрації факультету автоматики і 
радіотехнічного факультету по підготовці науково- ' 
педагогічних і керівних кадрів відбулася на оДному 
із засідань парткому. Заслужила уваги робота ; 
партбюро і адміністрації факультету автоматики і 
обчислювальної техніки по щоденній оцінці ефектив
ності науково-педагогічної діяльності кожного вик
ладача: випробування методики підбиття підсумків 
соцзмагання між кафедрами і окремими науковими 
групами. Цілеспрямована, злагоджена робота парт
бюро і адміністрації факультету дає свої добрі нас
лідки. Тут успішно функціонують наукові школи, 
лише на кафедрі обчислювальної техніки за чотири 
роки захистили одинадцять кандидатських і доктор
ську дисертацію, у нинішньому році представлено 
до захисту ще одну дбкторську і дві кандидатських 
дисертації.

Серйозні недоліки в роботі по підготовці науково- 
педагогічних і керівних кадрів виявлено на радіо
технічному факультеті. Тут низька ефективність ас
пірантури і дослідництва. Минулого року в аспіран
турі навчалося лише сім аспірантів, протягом поза
минулого і минулого років захищено тільки дві кан
дидатські дисертації. Низький рівень тут і науково- 
дослідних робіт. Не ведеться цілеспрямована вихов
на робота по підготовці кадрів серед вчених факуль
тету і молоді. Питання про підготовку науково-пе
дагогічних і керівних кадрів не стали в центрі ува
ги роботи партбюро, де секретарем В. Студенікін.
На його засіданнях рідко розглядаються кадрові 
питання. Рішення партзборів не конкретні, вони не 
зобов’язують.

Ряд окремих недоліків притаманні і партійній ор
ганізації факультету автоматики і обчислювальної 
техніки. Тут ще недостатньо приділяється уваги нав
чанню резервів кадрів, вихованню в них ділових і 
політичних якостей. Мають місце випадки самоусу
нення від виконання громадських і партійних дору- * 
чень. г

За допущені недоліки в роботі партком наклав 
партійне стягнення на члена КПРС В. Руцкого. Су
воро вказав членам КПРС М. Арапову і В. Студені- 
кіну, зажадав від партійних організацій обох факуль
тетів виправити недоліки, посилити відповідальність 
кожного комуніста за доручену ділянку роботи.

Готуючись гідно зустріти XXVII з’їзд нашої пар
тії, партійним організаціям, всьому інститутському 
колективу потрібно значно активізувати свою робо
ту, працювати на високий кінцевий результат.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря парткому інституту. |
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в е р шиниДо нової
Здається, зовсім 

давно студенти з хвилю
ванням стояли перед ек
заменаторами, звітуючій 
про своє навчання в пе
ршому семестрі. І ось 
знову наступає екзаме
наційна пора.

Нинішня екзаменацій
на сесія особлива. Осо
блива тим, що вінчатиме 
весь навчальний рік, оди
надцяту п'ятирічку в ці
лому. А нинішній рік 
теж має свої особливос
ті. Все прогресивне люд
ство світу відзначає в 
ці дні 40-річчя Перемо
ги над фашизмом, через 
кілька тижнів молодь 
планети відзначатиме

своє традиційне свято. В 
столицю нашої Батьків
щини з'їдуться посланці 
всіх континентів на XII 
Всесвітній фестиваль мо
лоді і студентів, щоб ще 
раз звірити свої помис
ли й дії з головною ме
тою людства — збере
ження дорогоцінного МИ

РУ-
Нинішній рік характе

рний ще й тим, що весь 
радянський народ готу
ється гідно зустріти чер
говий XXVII з'їзд рід
ної Комуністичної пар
тії.

Отже, нинішня сесія 
для кожного з нас осо
блива. І скласти усі іспи

ти на «добре» і «відмін
но» — обов’язок кожно- 
I о студента, кожного ко
мсомольця. Це буде гі
дним дарунком пам'яті 
нашого вождя В. І. Ле
ніна, 115-річницю з дня 
народження якого ми не
щодавно відзначили, та 
наступному партійному 
форуму.

Зараз на всіх факуль
тетах, як і раніше, від
криваються консульта
ційні пункти, працюють 
штаби сесії. Ради від
мінників організували до
помогу відстаючим сту
дентам. Все ширшого 
розмаху набирає соціа
лістичне змагання між

академгрупами, курсами 
і факультетами за успі
шне завершення навча

льного року, широко впро
ваджується прогресив
ний метод колективного 
підряду в підготовці до 
екзаменів.

Початок літньої екза
менаційної сесії знаме
нує собою нову верши
ну у творчій біографії 
кожного студента. Тож 
звітувати дро набуті 
знання треба якнайкра
ще. Все почуте на лекці
ях і законспектоване, 
все, що довелося пізнати 
з підручників протягом 
семестр а, все повинно від
кластися у струнку сис

тему відповідей на екза
менах. Радіус активнос
ті кожного студента по
винен бути широким, СЯг 
гати глибин. Стати врі
вень з відмінником — 
ось мета до якої пови
нен прагнути кожен ви
хованець нашого вузу. 
Можливості для цього є 
всі. Варто сказати, що 
на факультетах автома
тики і обчислювальної 
техніки та енергетичному 
вже набуто певного дос
віду в організації колек
тивного методу навчання 
і це дає свої позитивні 
результати. На жаль ма
совим цей рух ще не 
став в інституті. Якщо 
на молодших курсах цей 
метод вже давно при
жився то у старшокурс
ників така форма підго
товки до екзаменів прак
тикується ще недостат
ньо.

Головну роль у цій 
справі можуть і повин
ні зіграти факультетські 
ради відмінників, та на
вчально-виховні КОМІСІЇ 
Прогресивні методи нав
чання варто не лише 
пропагувати, а й впро
ваджувати їх в навчаль
ний. процес. Створені 
бригади повинні працю
вати протягом усього 
року! Тільки за таких 
умов можна добитися 
бажаного успіху. Бороть
ба за підвищення якос
ті знань повинна бути в 
центрі уваги комсомоль
ських і профспілкових 
активістів, кожного від
мінника.

М. СИНЕЛЬНИК, 
начальник учбового 
відділу.

не-
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з відривом і без відриву від виробництва:
прилади та методи контролю речовин, матеріалів і 
виробів; управління в технічних системах; теоретич
ні основи радіотехніки; елементи пристроїв обчислю
вальної техніки та систем управління; технологія і 
організація будівництва; механіка деформуючого 
твердого тіла; процеси і машини обробки тиском; до
рожні та будівельні машини; тертя і спрацювання в 
машинах; інформаційно-вимірювальні системи; мате- 
ріаловєдення в машинобудуванні; теоретичні основи 
електротехніки.

До аспірантури приймаються особи з закінченою 
вищою освітою віком: очної — не старші 35 років, 
заочної — не старші 45 років, які прояівили здібність 
до науково-дослідної роботи і мають досвід практич

ної -роботи по спеціальності не менше двох років піс
ля закінчення вищого учбового закладу.

Для вступу до аспірантури подаються такі доку
менти:
заява на ім'я ректора, копія диплома про закінчення
вищого закладу з витягом із залікової відомості, ха
рактеристика з останього місця роботи, особистий 
листок по обліку кадрів і 3 фотокартки, автобіогра
фія, перелік опублікованих робіт або реферат на те
му обраної спеціальності, витяг з протоколу завдан
ня ради для осіб, рекомендованих в аспірантуру ра
дами вузів бєзпосереньо після закінчення вищого уч
бового закладу, посвідчення (форма 2.2) про скла
дання кандидатських екзаменів, передбачених по да
ній спеціальності для осіб, які повністю або частко

во склали кандидатські екзамени; витяг із трудової 
книжки, завірений за місцем роботи, форма Д(Ь 286.

Особам, які допущені до складання екзаменів, на
дається відпустка на ЗО календарних днів із збере
женням заробітної плати за місцем роботи для підго
товки і складання екзаменів.

Особи, які вступають до аспірантури, здають такі 
конкурсні екзамени: з спеціальності, історії КПРС, 
іноземної мови в обсязі програми для вищих учбо
вих закладів.

Прийом заяв до 15 серпня, вступні екзамени — з 
5 вересня по 5 жовтня.

За довідками.звертатись: 286021, м. Вінниця, Хмель
ницьке шосе, 133. Вінницький політехнічний інститут, 

відділ аспірантури.

Атеїзму—силу наступальнуЗА ПОСЛІДОВНІСТЬ І ЦІЛЕСПРЯМОВАНІСТЬ
Релігія за висловом 

В. І. Леніна, це один з 
видів духовного гноблен- 
ня\ опіум народу, ду
ховна сивуха. В своїх 
працях Володимир Ілліч 
закликав рішуче позбав
лятися релігійної плісня
ви в умовах соціалізму.

У нашому інституті, 
як і в усій країні, веде
ться рішуча боротьба з 
пережитками минулого. 
Атеїстична пропаганда є 
невід'ємною частиною 
всього навчального про
цесу. Традиційними ста
ли у нас єдині дні ате- 
.зму.

Нещодавно день атеїс
тичної пропаганди про
йшов і на радіотехнічно
му факультеті. В ньому 
взяли участь студенти 
усіх „курсів.. Причому 
головна увага зосеред
жувалася на прояві ак
тивності самих слухачів. 
Різні форми атеїстичної 
пропаганди передбачали 
максимальну підготовку 
аудиторії. Так на пер
шому курсі, наприклад, 
відбувся вечір запитань 
і відповідей. Студенти 
другого і третього кур
сів провели диспут на те
му: «Чи існують віщі 
сни?». Вихованці четвер
того курсу провели кон
ференцію «Причина існу

вання релігійних пережи
тків і шляхи їх усунен
ня при соціалізмі».

Деканат і партбюро 
приділяють велику ува
гу атеїстичному вихо
ванню студентської мо
лоді. На факультеті ве
ликий загін студентів- 
атеїстів. Найактивніші 
серед них А. Бендас, сес
три Тетяна і Наталія Ба
бій О. Вінниченко, А. 
Дроботюк, С. Смищук та 
ряд інших.

Велику допомогу в про
веденні атеїстичної ро
боти надають доценти В. 
Красиленко, В. Студені- 
кін, В. Рудик викладач 
В. Воронцов.

Разом з тим варто від
значити, що далеко не всі 
куратори груп і курсів 
активно включились в цю 
важливу виховну роботу. 
На єдиному дні атеїзму 
були присутні лише ку
ратори груп першого і 
другого курсів, і то не 
всі. Отож партійному 
бюро факультету слід 
звернути увагу на ці не
доліки, зробити все мо
жливе, щоб атеїстична 
робота велась послідов
но і цілеспрямовано.

Л. ГАЛІЦЬКИЙ, 
відповідальний за 
атеїстичну роботу на 
факультеті.

Сесія, як  і весна, чер 
кає своїм крилом, диви
ться у вічі щастю: яким 
воно буде? Вже на се
местр стали старш ими 
студенти, що взимку 
складали екзам ен з інж е
нерної граф іки, яких ви 
бачите на цьому знімку.

Тепер нова сесія, нові ту
рботи. І хто волів не 
просто переступити поріг 
нового семестру, а ввійти 
у нього з належ ним ба
гажем знань, тому, звіс
но, й усм іхається щ астя. 
Асистент Н. М. Лейбова 
завж ди готова прийти на 
допомогу.

.............................................................

П о р а д и  л ік а р я

ОБЕРЕЖНО, СТОВБНЯК
В -одинадцятирічного 

Сашка заболіла нога. 
Спочатку ніхто не звер
нув на це уваги. Та біль, 
не проходив, згодоїм при
єднались судороги. Хло
пчика відвезли в лікар
ню, де ледве врятували.

Як виявилось, два ти
жні тому сім'я. їздила 
на відпочинок в село. Ло
вили рибу у невеликому 
озері, яке знаходилось 
неподалік від лугу, де- 
випасали корів. Там хло
пчик наступив на свій 
риболовний гачок і про
колов ним ногу. Батько 
допоміг витягти гачок з 
рани, яка була незначна, 
і про неї швидко забу
ли. Але через два тижні 
Сашко важко захворів, 
бо раніше йому не було 
зроблено щеплення про
ти стовбняка. У ранньо
му дитинстві хлопчика 
кілька разів відвозили до 
бабусі в село саме тоді, 
коли йому необхідно бу
ло зробити щеплення. 
Отже, у дитини не було 
імунітету (несприйнятли
вості) проти цієї недуги.

Однією із ранніх ознак 
недуги є напруження 
м'язів, які беруть участь 
у розжовуванні їжі, так 
званий трізм. Одночасно 
з ним у хворого напру
жуються м'язи обличчя 
і він не може нахилити 
вперед голову, вона заки

дається назад. Напружу
ються м'язи спини тулу
ба, живота, а інколи 
рук і ніг. Тіло хворого 
набуває форми стовпа. 
Напруження супровод
жується важкими судо
рогами.

Із сказаного видно, 
що недугу легше попе
редити, ніж потім ліку
вати. Правильно прове
дений курс профілактич
них щеплень, який почи
нається у тримісячному 
віці введенням коклюш
но-дифтерійно- стовбняч- 
ної вакцини і закінчуєть
ся в 16 років, надійно 
оберігає від захворюван
ня. У разі хвороби поте
рпілого слід негайно до
ставити в лікарню в спе
ціальному медично м у 
транспорті в присутності 
медичного персоналу.

Пам'ятайте: кожен, хто 
поранився, навіть якщо 
це незначна подряпина, 
повинен звернутись до 
лікаря; де йому при не
обхідності буде введена 
протистовбнячна сиро
ватка, а через 2—3 дні 
— анатоксин. Введення 
анатоксину зразу - після 
поранення і повторно че
рез кілька днів попере
дить важку недугу.
Г. МИХАЙЛОВСЬКИЙ, 

лікар обласної сані
тарно - епідемологіч- 
ної станції.

П и я ц т в у—

НАВИВАЄМО ЧАРКОПИЇВ
Говорити про речі, зв'я

зані з пиятикою, просто бри
дко. Бо й ‘ справді нічого 
бридкішого від людини, за
литої вином ЧИ горілкою, у 
світі знайти важко. Втра
тивши всяку людську подо
бу, отакіїй собі молодик 
сквернить всіх і все довко
ла. Одне слово, бридко та 
й годі уже при самій згад
ці про випивох. А вони, на 
жаль і клопіт, появлються, 
мов ті поганки в лісі, у гро
мадських місцях. Дають про 
себе знати не раз і не два, 
а частенько. З інституту по
трапляють у такий несуміс
ний йому заклад, як медви
тверезник. Потрапляють 
туди навкарачки.

Минулого року 56 сту
дентів інституту побувало 
там, де їх витверезували, 
приводили до тями, давали 
змогу подивитися на світ 
людськими очима. Пальма 
першості дісталася студен
там машинобудівного факу
льтету. Майже кожен дру
гий, що доставлявся у мед
витверезник, і кожен третій, 
що був затриманий за дрі

бне хуліганство, це предста
вники машинобудівного. Бу
кет великий, але не запаш
ний, від нього віддавало не
приємністю. До цього птяно- 
го гурту пристали і студен
ти радіотехнічного, вийшли 
на зв'язок і підтримали ва
тагу бешкетників. До мед
витверезника, як до рідного 
дому. із засліпленими очи
ма зачастили і студенти ін
женерно-будівельного факу
льтету. Треба сказати, що 
тут молодчики вчинили бій
ки, які кваліфікуються як 
важкі кримінальні злочини.

У нинішньому році пра
вопорушення, зв'язані з 
п'янкою, знову здійснено на 
вже згаданих факультетах, 
до них приєдналися студен
ти факультетів автоматики і 
обчислювальної техніки, 
енергетичного. Та вже мен
ший внесок у цю недобру 
справу студентів машинобу
дівного факультету. Треба 

сподіватися на ще кращі зру
шення. А для цього нале
жить вести рішучу бороть
бу з пияцтвом.

Відрахований з інституту

першокурсник факультету 
автоматики і обчислюваль
ної техніки А. Осипов. На 
слизький шлях став студент 
другого курсу Є. Козченко, 
який дозволяє собі випива
ти. А першокурсники А. Ми- 
ронюк, О. Антоненко дійшли 
до того, що на випивку ви
магають грошей у прохо
жих.

У березні за п'янку був 
затриманий другокурсник 
радіотехнічного факультету 
С. Хіміч. На товариському 
суді розглядали поведінку 
В. Ніканова з інженерно- 
будівельного факультету.

П'янка, п'янка. Пора 
більш принципово ставити
ся до тих, хто веде амора
льний спосіб життя, рішуче 
присікати негативні прояви 
поведінки окремих студен
тів. На це повинні бути 
спрямовані зусилля всіх 
громадських організацій ін
ституту.

М. ІВАНОВ, 
голова інститутської комі

сії по боротьбі з пияцт
вом.

Завіт айт е до бібліот еки
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С ТА В К А  НАСИЛИ мОЛОДості
Викладачі, співробіт

ники, студенти, як і всі 
радянські люди, близь
ко до серця взяли рі
шення березнневого і 
квітневого (1985 р.) Пле
нумів ЦК КПРС, суть 
яких —  прискорення со
ціально - економічного 
прогресу країни, актив
не виявлення і розв’я- 
заня нових проблем, 
усунення всього того, 
що завфкзк швидкому 
рухові вперед нашого 
суспільства, Перед парті
єю і країною, як відзна
чив під час перебування 
в Ленінграді Генераль
ний секретар ЦК КПРС 
М. С. Гррбачов, стоять 
тепер великі й відпові
дальні завдання, багато 
з них є дуже складними й важкими. Але партія 
переконана: справитися 
з ними можна і цілком 
необхідно. Можливості, 
сили й енергія для цьо
го у нашої партії і на
роду є.

Проблема прискорен
ня науково - технічного 
прогресу і вдоскона
лення управління, пере
ведення економіки на 
рейки інтенсифікації роз
в’язується масштабно, на 
науковій основі. Дуже 
важливо, що ці завдання 
нині висуваються на пе
редній план у роботі 
трудових колективів під
приємств та об’єднань, 
господарських організа
цій, наукових і проектно- 
конструкторських уста
нов. І тут є до чого док
ласти рук і розуму фа
хівцям, що їх готує наш 
вуз.

Повніше задоволення 
постійно зростаючих ма
теріальних і культурних 
потреб трудящих набу
ває програмного харак
теру, сюди включаються 
всі резерви нашого на
родного господарства, а 
також ресурси всіх регі
онів країни, розробля
ється спеціальна компле
ксна програма. Забез
печити успішну реаліза
цію планів партії — 5 
значить в якнайкращий 
спосіб вирішити пробле
му кадрів, які в цей пе
ріод прийдуть до керів
ництва, на) плечіі яких 
ляже серйозна відпові- 
дальцністАь: вони мають' 
очолити дуже складну 
роботу по втіленню з

життя напружених пла
нів економічного, соці
ального і духовного про
гресу в наступній п’яти
річці. Відповідно до цьо
го, вказав М. С. Горба
чов, й треба добирати і 
розставляти працівників. 
Стосовно нашого інсти
туту, який покликаний 
забезпечувати високо
кваліфікованими спеціа
лістами народне госпо
дарство, величезної ак
туальності набуває про
блема, хто і як готує 
цих спеціалістів, як во
ни, ці спеціалісти, про
являть себе у виконан
ні завдань усіх наступ
них п’ятирічок. В інсти
туті працювала комісія 
Мінвузу УРСР з метою 
надання практичної до
помоги з кадрових пи
тань, зокрема, про більш 
активне висування на 
науково - педагогічну і 
керівну роботу молоді. 
Певного Д ОСВІДУ з Ц ЬОГО питання уже набуто 
у ведучих вузах країни.

Заходи, що намічають
ся, продиктовані вимо
гами, що їх висуває 
життя з метою більш ак
тивної і ініціативної ро
боти керівних кадрів, 
їх кращої самоаіддачі у 
справі вищої організації 
і проведення всього 
навчально - вихоа ,н о г о  
процесу в інституті, бе
зумовного забезпечен
ня народного господар
ства спеціалістами, го
товими взяти на вироб
ництві повну відповіда
льність за долю планів і 
соціалістичних зобоі(#;- 
зань. Молоді сили повин
ні на ще вищий рівень 
піднести науку і вироб
ництво, швидко рухати 
вперед економічний; со
ціальний і духовний про
грес.

Висунення на керів
ні посади здібної моло
ді, як показує досвід, 
значно ггірияє більш ак
тивній і творчій діяльно
сті колективів, забезпе
чується можливість кра
ще розв’язувати назрілі 
проблеми, приносити бі
льшу користь суспільст
ву, інтенсивніше рухати 
вперед науков о-ітех'нІ;'ч)> 
ний прогрес. Якраз це і 
потрібно нашому інсти
туту, який бореться за 
присвоєння йому імені 
В. І. Леніна.
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Інститутська 
панорама: 

події, факти
Д ЛЯ студентів і вик

ладачів інституту 
настала досить відпові
дальна пора: розпоча
лася літня екзаменаційна 
сесія.

Сьогодні на відкритих 
партійних зборах радіо
технічного факультету 
обговорюватимуться під
сумки роботи квітневого 
Пленуму ЦК КПРС і зав
дання комуністів факу
льтету по проведенню 
літніх іспитів. З допо
віддю виступить секре
тар партбюро В. Студе- 
нікін.
,11і ИНУЛОЇ середи в і д- 

булось чергове за
няття загальноінститутсь
кого постійно-діючого 
семінару з основ про
грамування і застосу
вання електронно-обчис
лювальних машин в уч
бовому процесі. З до 
повіддями виступили до
центи Ю. Дан илюїк та 
Л. Кошек.

ЬОГОДНІ аідбудуть- 
ся підсумкові занят

тя в усіх групах політи
чної і економічної осві
ти.

ІБЛІОТЕКА інституту 
запрошує своїх чита

чів! на традиційний день 
інформації. Сьогодні 
студенти, викладачі і 
співробітники ознайом
ляться з новинками на
укової і технічної літе
ратури, що надійшла ос
таннім часом, отримають 
необхідну консультацію 
щодо організації і скла
дання екзаменів.
І Й  ОЛЕКТИВ кафедри 

автоматики і інфор
маційно - обчислюваль
ної техніки щиро ві
тає Миколу Михайлови
ча Данильчука з прис
воєнням йому вченого 
ступеня кандидата тех
нічних наук.

В інституті відбулася виробнича нарада партійного, профспілкового, комсо
мольського активу, на якій було обгово рено заходи щодо подолання пияцтва 
й алкоголізму. На ній виступив секретар парткому інституту І. Г. МЕЛЬНИК. По
даємо виклад цього виступу.
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вання спиртного завдає великої економічної і-моральної шкоди, що воно нетерпиме в нашому суспільстві.В інституті ставиться завдання рішуче посилити антиалкогольну боротьбу, підвищити її ефективність, надати цій роботі справді масового характеру, створити атмосферу нетерпимості до пияцтва, до будь-яких* порушень трудової дисципліни і порядку. П артійні організації суворіше питатимуть з членів партії, і насамперед, з керівних працівників, які зловживають алкоголем, неприпиняють фактів пияцтва, ухиляються від безпосередньої участі в боротьбі з ЦИМ ЗЛОМ. Партком ставитиме підвищені вимоги до комуністів за неухильне додержання намічених заходів щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Обов'язок кожного комуніста, кожного керівника — показувати особистий приклад активної боротьби з пияцтвом.В інституті близько 80 процентів студентів, які не досяглії 21-річного віку, вони не мають права не тільки вживати, але й купляти спиртові наїпої. Особливого значення нині набуває роз'яснювальна робота в цьому плані в кожній академігрупі, на кафедрах, у відділах, служ

бах.У нас мали місце факти, коли окремі викладачі мали пристрасть до спиртних напоїв, зокрема, професори Поздняк і Борщевський, яких було звільнено з роботи. На жаль, не перевелись окремі любителі «зеленого змія» й досі. У партійні організації надходять сигнали, що дехто любить часто заглядати в чарку. Всі вони невдовзі будуть виведені на чисту воду, названі поіменно.Антиалкогольне виховання молоді є одним з найважливіших завдань. Треба бути непримиренним до будь-яких спроб прилучення молоді до спиртових напоїв, не допускати їх розпивання на молодіжних вечорах та інших подібних заходах, добиватися цілковитого усунення вживання алкоголю у студентському середовищі, у гуртожитках.Інститут і надалі дбатиме, щоб постійно поліпшувалася оздоровча і культурно-виховна робота, розширювіалися будівництво і реконструкція спортивних споруд.Ми повинні активно і наполегливо вести роботу по профілактиці пияцтва, всіляко сприяти розвиткові масовості антиалкогольного руху у стінах вузу і за його межами.

Н А З У С Т Р І Ч
З'ЇЗДОВІМинулої п’ятниці в області відбувся єдиний політ - день на тему: «Назустріч X X V II  з’їзду К П Р С ». Під час його проведення з трудящими області зустрілись секретарі і члени бюро обкому, місккомів і райкомів партії, керівники радянських, профспілкових і господарських органів. Було всебічно проаналізовано хід виконання планів і зобов’язань 1985 року і п’ятиріч- кики в цілому, наголошено на завданнях, які випливають у зв’язку з підготовкою до чергового з’їзду партії та втіленням у життя рішень квітневого (1985 р.) Пленуму Ц К  К П Р С .У трудових колективах йшла широка розмова про шляхи дальшої інтенсифікації виробництва, на основі прискорення науково-технічного оновлення виробництва, досягнення високого рівня продуктивності праці, посилення порядку, організованості та дисципліни на кожному робочому місці.Група вчених нашого інституту побувала на маш- заводі у Калинівському районі, з яким підтримуються тісні науково-творчі зв’язки. Н а підприємстві було зразково організовано зустріч науковців з виробничниками, які розповіли присутнім про шляхи дальшого розвитку науково-технічного прогресу.

Пора екзаменів настала
▲Літній екзам енаційній  с е с ії передувала н а п р у ж ен а робота протягом усього сем естр у. Л аб о р аторні роботи, кон сул ьтац ії. академ заборгован ість, к ур со в і зал іки ... усе це тепер позаду. І ось н а ступила пора екзам енів. Перш им и п 'ятіркам и  п орадували студенти групи З ЕПП-81 ен ергетичного ф ак ул ьтету . Це І. Ш ар и кова, А . Загородний, В. П ачев ський , С . П илипак. Добрі оцніки одерж али й інш і члени колективу. Г р уп а поки що йде в ч и слі лідерів. То ж  так трим ати, друзі!А  цих четвер ток урсниць ен ер го ф аку наш  ф отокореспондент Р . Ку- тьков сф о то гр а ф ув а в  в ч а с  підготовки до п ер шого екзам ену.
▲
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-Вузівське життя: проблеми, пошукиСучасний спеціаліст повинен творчо мислити і вирішувати безліч професійних завдань. А цих якостей можна набути лише завдяки постійному творчому пошуку. Відповідно до цього вся науково- дослідницька робота в інституті якраз і спрямоване на підготовку висококваліфікованих кадрів. Д у же важливо, щоб серйозні фундаментальні дослідження відбивалися в свідомості студентів, сприяли підвищенню їх професійної підготовки. Значний резерв інтенсифікації учбового процесу приховується у зв’язках інституту з виробництвом.Одним із каналів такого зв’язку є заочна та вечірня форма навчання. Такий зв’язок взаємно збагачує і виробництво, і учбовий заклад.На жаль, ми ще недостатньо використовуємо цей зв’язок для приско рення технічного прогресу на виробництв].Студенти вечірньої і заочної форм навчання повинні відавати частину набутих знань у сферу виробництва вже в процесі навчання у вузі.Саме так ми і повинні спрямовувати весь учбовий процес. Від інституту в першу чергу залежить те, як його вихованці працюватимуть на виробництві, якою буде їх віддача в кількісному і якісному відношенні. Одним із напрямків, що дає можливість прискорити цей процес, якраз і є залучення студентів - вечір- ників і заочників до ви

на здебільшого продовжувати і розвивати його професійну діяльність; .— запланований час для виконання пошукових робіт буде ефективно використовувати ся тоді, коли виконавець усвідомлює суспільну користь своєї ді

вого процесу Н Д Р С  стає не лише школою творчої ініціативи студента, а й побічним шляхом використання наукового потенціалу вузу для вдосконалення виробництва, оскільки основна тематика науково- дослідницької роботи повинна визначатися на

ствами міста і області, вияснити основні питання, що стримують ріст технічного процесу, ознайомитися з планами ор̂  ганізаційно - технічний заходів і визначити ті напрямки, по яких можна використовувати творчість викладачів і студентів. Деякі питан-СТУДЕНТИ -  РІДНОНУ МІСТУ
рішення технічних проблем на підприємствах, де вони працюють.Самостійна робота студентів, як відомо, розвиває його індивідуальні творчі можливості, ініціативу. Творчі дослідження вечірників і заочників повинні тісно пов’язуватися з їх  виробничою діяльністю. А тому при організації науково - дослідницької роботи серед студентів цих категорій варто виходити, на мою думку, з таких основних положень:— творчу ініціативу легше проявити в тій роботі, з якою дослідник добре знайомий, тому науково - дослідницька робота студента повин

яльності;— робота, що виконується згідно учбового плану,-- повинна сприяти утвердженню авторитету спеціаліста, тобто повинна бути престижною.Виходячи з цих положень, студенти вечірньої і заочної, форм навчання, як правило, повинні виконувати науково-дослідну роботу на виробничі теми, а про її результати звітувати перед інститутом і підприємством.Вечірники і заочники повинні займатися науковою роботою під безпосереднім Керівництвом викладачів профілюючих кафедр. Прн такій організації учбо

виробництві. В рамках Н Д Р С  вечірники і заочники повинні займатися винахідництвом і раціо^ налізаторством, брати активну участь в модернізації виробництва, впровадженні нової техніки, освоєнні нових Технологій і обладнання, систематизувати досвід роботи свого цеху, дільниці і підприємства в цілому по вдосконаленню виробництва. Частково реалізацію цих розробок можна здійс^ нювати за допомогою курсового та дипломного проектування. Для вирішення поставлених завдань усі профілюючі кафедри повинні налагодити тісний зв’язок з промисловими підприєм

ня можуть не входити в компетенцію тієї чиіншої кафедри. В такому разі варто об’єднати зусилля кількохкафедр і працювати над виконанням комплексних проектів. Розробка їх повинна бути повною і закінчуватися впровадженням на виробництві. По цій роботі варто було б організувати творчий конкурс під девізом: «Студенти В П І — рідному місту».Всі ці організаційні заходи можуть докорінно змінити зміст учбового процесу, вивести його із стану пасивного сприйняття знань і перевести на рейки творчого процесу.Творчий пошук формує у молодих людей ко

муністичне ставлення до л праці, активну життєвупозицію, є засобом ідеи- но-політичного, морального виховання. Розробка, створення і впровадження власних винаходів викликає у студентської молоді почуття патріотизму і гордості за свою Вітчизну. Спільна пошукова роОота студента і викладача дає можливість визначити чіткі напрямки в організації всього учбового процесу, ввести студента в реальне життя, відкрити перед ним суть і необхідність тієї галузі, в якій він працює.Питання, що підняті у цій статті, є лише частиною тих великих завдань, які стоять перед вищою школою у  СВІТЛІ вимог X X V I  з’їзду К П Р С , квітневого (1985 р.) Пленуму Ц К  іШ Р С . Вирішення їх  дасть можливість нашому інституту краще озороїти майбутніх спеціалістів сучасними знаннями, навичками організаторської і суспільно - політичної роботи, вмінням на практиці застосовувати набуті знання, активно включатися в творчу діяльність.
Ю. ПІН ЧУК, 

декан вечірнього фа
культету.

УГОЛОК СТУДЕНТА ИНОСТРАНЦА н
На пути к своей цели

В годьі Великой Оте- чественной войньї своей героической борьбой со- ветский народ не галько отстоял нациопаль- ную независимость, по и спас народьі Европьі от фашистского порабоще- ния, оказал огромную помощь народам Китаю и других стран Азии в их борьбе против японского милитаризмя, избавил народьі всего мира от уг. розьі закабаления фашиз. 
мом.Вторая мировая война углубила общин кризис капитализма, положила начало его второму атаку. Мировая капиталис- тичеокая система ослабла.Победьі советского на- рода над фашизмом ока- зада большое влияние на международное револю- ционное движение во всем мире. В Латинской Америке, к примеру, все

прогрессивньїе люди об/ьединились и создали блоки солидарйости є соВетским народом.В годи второй миро- вой войньї на Кубе усилилось революционное движение как показатель солидаріности с борьбой советского народа за свою свободу и нацио- пальную независимость.По примеру Со'ветско- го Союза кубинский народ в 1954 роду обне- динил свои сильї. Зти сильї образовали фронт национального единства во главе с Фиделем Ка- стро Рус. А  в янвдре 1959 года кубинская ре- волюция уничтожила им- периалистический режим Батистьі. Теперь кубинский народ уверенно идет к своей цели, строя со- циалистичесюое общест- 
во.

Группа кубинских
студентов З АТ-84.

Борьба продолжаетсяВместе со всем про- грессивньгм человечест- вом мира 40-летие По- бедьі над фашизмом от- мечал и многострадаль- ньій ливанский народ.Ливан — маленькое арабское гоєударство. Он перестал бить коло- нией Франции в 1946 го- ду. В 1975 г. началась война в Ливане, которая продолжается до сих пор. Израильские агресори под покровите- льством американского пмпериализма стремятся уничтожить проігрессив- < ниє сили ливанского и палестинского народов.Народи моей страни борятся против израиль- ских захватчиков так же, как советский народ в годи Великой Отечест- венной войньї боро лея

против фашистов. М иуверени в победе. Уже освобожден центр югаЛивана город Сайда. Он кмееет такое же страте- гическое значение в борьбе с израильекими о к у пантами, как Сталинград в борьбе с фашистскими захватчиками, пришед- шими на территорию С С С Р . Но основная борьба еще впереди. Л и ванский народ при под- держке сил арабского сопротивления во главе с Сирией и странами со- циалистического содруже- ствн уверенно идет к своей цели — освобож- дению страни от окку- пантов и построению де- мократического государ- ства.
Махмуд Абдел ХАЛИ М . 
студент групіш З ПГС-83.

Багатьм а спортивними подіями насичений н и н іш н ій  рік . Крім у ч аст і в обл асн их, р есп у б л іка н сь к и х і В сесо ю зн и х зм а ган н ях студенти наш ого інституту провели н а п ередодні 40-річчя П ерем оги м іж в у зів сь к у  сп а р т а кіад у , в якій взяли участь всі академ групи . С вої спортивні у сп іхи  сп ор тсмени інституту п р и св я тили зн ам ен ній  даті та н аш ом у зем ляку Герою  Р адян ського С ою зу і н а ц іональном у геро^о Ф р ан ції Васил ю  П орину. А  днями на інститутськом у стадіоні «Олімп» відбувся Всесою зн ий м ем оріал п а м ’яті щ е одн ієї н аш ої зем лячки  п арти зан ки - Підпільниці Героя Р а д я н ського С ою зу Лялі Р а туш н ої.
На знімку: відкриття

змагань

Атеїстична переконаність
До чого тільки не вда

ються сучасні релігійні 
діячі, щоб розвинути 
свій вплив на певну ча
стину трудящих, особ
ливо на молодь. Пред
ставники всіх релігій 
розуміють, що збере
ження їхнього впливу 
хоч на якусь частину 
юнаків і дівчат, —  це 
надія на те, що та чи ін
ша релігія, ще якийсь 
час зберігатиметься. А  
баптисти, єговісти та ін
ші сектанти відверто го
ворять, що виховувати в 
релігійному дусі треба з 
дитинства, у сім’ї, і до
кладають до цього чи
мало зусиль.

Добре розуміючи ве
личезну популярність у 
у нашій країні комуніс
тичних ідей, діячі релі
ні, —  духовні нащадки 
ворогів будь-яких про
гресивних ідей —  тепер 
уже намагаються по- 
своєму використати су
часний етап розвитку на
шого суспільства. Ствер
джуючи. що релігія ві
дігравала свого часу 
«прогресивну роль», фа- 
льсифікуючи події ми
нулого або вихоплюючи

з них окремі елементи, 
церковники намагаються 
будь-щ0 проштовхнути 
у С В І Д О М І С Т Ь  віруючих 
свою версію про «спі
льність» релігії і народу.

Ці та інші особливості 
сучасного стану релігії 
і її намагання зберігати 
свої позиції широко й 
грутовро висвітлені в 
роботах професора А. В. 
Іванченка «Атеїстичне 
виховання школярів» (К., 
«Радяська школа», 1984), В. Л. Сенчила «Форму
вання науково - атеїстич
них переконань старшо
класників» (Ку, « Р е й н 
ська школа», 1983).

Автори переконливо, 
на основі соціологічних 
досліджень, доводять 
важливість науково-ате
їстичного виховання ді
тей. Обидві праці вис
вітлюють завдання, пос
тавлені в Основних нап
рямах реформи загаль
но-освітньої і професій
ної школи, де підкрес
лено важливість викла
дання суспільних дис
циплін, формування в 
учнів стійких матеріаліс
тичних переконань.

У книзі А. В. Іванчен
ка особливо підкреслю

ється важливість індиві
дуальної роботи з віру
ючими —  шанобливе, 
чуйне до них ставлення, 
терпеливе роз’яснення 
їхніх помилок. Автор ши
роко висвітлює погляди 
А. В. Луначарського і Н. К. Крупської на нау
ково-атеїстичне вихован
ня підростаючого поко
ління. У книзі чітко й пе
реконливо показано вза- 
ємозв язок науково-ате
їстичного з іншими скла
довими комун ііетичного 
виховання юних.

Значне місце належить 
і критиці релігійного мо
дернізму, отих її нама
гань пристосуватися до 
сучасного рівня розвит
ку суспільства. Педаго
гам слід знати й викри
вати обновленські тен
денції у діяльності ре
лігійних організацій.

Автори детально дос
ліджують процес сімей
ного виховання, ступінь 
впливу на дітей батька й 
матері, старших членів 
сім’ї. Знання цього, бе
зумовно, потрібні педа
гогам.

В. ПОЛИВАНИЙ, 
викладач інституту.
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‘Спеціальний випуск для «

П Е Р Е Д
ДОРОГОЮ
У школах прозвучав 

остатній дзвінок. Стар
шокласники урочисто 
привітали своїх наймо
лодших друзів, щиро по
бажали їм з першого 
класу добре навчатися, 
мати зразкову поведін
ку, примножувати слав
ні традиції своєї школи. 
Нині у випускників пора 
екзаменів, пора роздумів, 
куди піти вчитися, де 
працювати, яку спеціа
льність набути.

Вінницький політехніч
ний гостинно відчиняє 
двері для всіх, хто ба
жає набути одну з ба
гатьох професій, які тут 
можна придбати. Як і в 
минулі роки, очікується 
насамперед поповнення 
} лав робітничого класу 
ї колгоспного селянства. 
Абітурієнтами стануть і 
юнаки, які відслужили в 
армії і бажаюч ц навча
тися у стінах політех
нічного. Всім, хто подає 
заяви, в інституті раді.
І якщо ти давно виносив 
заповітну мрію навчати
ся у нашому вузі, оволо
дівати технічними знан
нями, суспільними дис
циплінами, стати шалі- 
фіков а ни м спеціалістом, 
то. будь ласка, сміливо 
переступай поріг нашого 
вищого учбового закла
ду. Бери з тобою все 
найкраще, що дала тобі 
школа, ще і ще раз пе
ревір свої знання перед 
дорогою, по якій маєш 
йти у велике життя.

Твоя основна робота, 
якщо станеш студентом, 
буде навчання. 1 ще від 
тебе чекають активної 
участі в громадському 
житті багаточиеельного 
студентського колективу, 
ініціативи. Набуваючи 
знань, ти повинен зрос
тати всебічно розвину
тою людиною, якій у 
житті до всього є діло.. 
Бо держава чекає на та
ке нове поповнення ви
сококваліфікованих спе
ціалістів, яке здатне 
взяти на себе всю відпо
відальність за дальший 
розвиток виробництва, 
його рушійної сили — 
науково - технічного про
гресу. Якраз на поліп
шення ефективності ви
робництва і якості виго
товленої продукції в усіх 
галузях народного гос
подарства орієнтує нас 
партія, вона ставить зав
дання дотримуватися ви
сокої дисципліни і по
рядку, забезпечувати чі
тку і злагоджену робо
ту виробничих підрозді
лів, всіх ланок господар
ського механізму.

Для тебе, юний друже, 
випадає велике щастя— 
закінчити вуз у 1990 ро
ці, прийти на виробницт
во, щоб внести свій гід
ний вклад в успішне за
вершення дванадцятої 
п’ятирічки, прискорити 
наше просування на шля
ху побудови комуністич
ного суспільства.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А  ІН Ж е н е Р Н і
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В. КУЗЬМІН. РЕКТОР ІНСТИТУТУ:

Вибір цей завжди в ід 
повідальний у житті л ю 
дини. І стократ він ва
жить більше у тому р о 
зумінні, що це вибір по- 
в язується з лю дською  
долею, ї ї  завтрашнім 
днем. Тому дуж е важ
ливе наважитись і ви
йти в д орогу  на світан
ні, не розгубити дарма 
на цій д орозі своїх м о 
лодих літ. У своїх ви 
хованцях ми і хочемо, 
насамперед, бачити ці 
лесгірямоващ , цільні осо 
бистості, які завжди го 
тові досягати нам іченої 
вершини у знаннях, на 
уці, Перед побаченням 
з абітурієнтами, з с в о ї
ми майбутніми перш о 
курсниками, нареш ті'4 
прощ аю чись з ви пуск
никами, кож ного  викла
дача не полишає тур б у 
вати думка: а що він н о 
вого принесе на ви роб
ництво, яка буде в ідда
ча від навчання, як п о 
ведуть себе молоді спе
ціалісти у заводських і 
фабричних цехах, на р и 
штуваннях,- у лаборато 
ріях? Бо ж роки, що ви
падають на долю  м о л о 
дих спеціалістів, особ 
ливо іначи м і в іс то р ії 
наш ої країни. Належить 

дуж е багато зробити 
для того, щ об розквіта-

ВИБІР НА ВСЕ ЖИТТЯ
ла рідна Вітчизна, була 
всем огутньою  п ід  пра 
пором  науково-техніч
ного прогресу, пробуди 
ла до життя всі свої б о 
гатирські сили. Про за
безпечення постійного 
розвитку наш ого сусп і
льства особливо багато 
робиться напередодні 
XXV і І з 'їзду  КПРС, який 
накреслить нові перспек
тиви на майбутнє, І наш 
вуз своє основне завдан
ня вбачає у тому, щоб 
дати для потреб народ 
ного господарства висо 
кокваліф іковані кадри. 
Тож ведучи сьогодні м о 
ву з нашими аб ітур ієн 
тами, хочу насамперед, 
наголосити, що у пере
важній більш ості сво їй  зі 
стін пол ітехнічного ви
ходять зразкові ком ан
дири виробництва. Вони 
несуть у колективи все 
найкраще, що здобули 
у студентські роки.

Відрадно, щ о юнаки і 
дівчата зупиняються на 
виборі техн ічно ї сп е ц і
альності. О дразу скаж е
мо, що шлях до неї не
легкий, але зате вдяч
ний. В інституті ви зуст-

і -------------------------------

рінетеся З Н О В И М И , Г! ІД  - 

в ищен ими вимогами і 
своєю системою  навчан
ня, великим обсягом  м а
теріалу з різних дисцип
лін, який належить опа
нувати. Та багаторічна 
практика показує, що при 
наполегливості, сам ості
йній п ідготовці першо 
курсники, 8 числі яких є 
й ті, хто має перерву з 
навчанні, усп іш но ово 
яодіваю ть програм овим  
матеріалом, вчаться без 
тр ійок.

П роф есорсько - вик
ладацький склад інсти
туту —  це висококвалі
ф іковані спеціалісти. Тут 
ви зможете проявити 
сво ї зд ібності і в нав
чанні, і рац іонал ізатор
стві та винахідництві. У 
наукових дослідж еннях 
беруть активну участь 
студенти і аспіранти. Ба
гато дипломних пр о ек
тів, що їх захищають ви
пускники, базуються на 
основі наукових р о з р о 
бок, кращ і з них в ідзна
чаються грамотами М і
ністерства вищ ої і сере
дньо ї спеціальної освіти 
УРСР і ЦК ЛКСМУ.

Зростаю чі темпи нау
ково-технічного п р о гр е 
су вимагають постійного 
п ідвищ ення якості г<дГ 
готовки таких спец іал іс
тів, які б мали не лише 
вагомий багаж знань, 
але й постійно вели на- | 
укоао-технічний пошук', 
вносили посильний вклад 
в прискорення дальш ого 
розвитку науки і техн і
ки.

Скажу, щ 0 наш пол і
технічний готує також 
кадри для п'ятдесяти 
двох країн А з ії, Аф рики 
і Латинської Ам ерики. 
Здобуваючи вищу осв і
ту, іноземні студенти м а
ють можливість вивчати 
наш радянський спосіб 
життя, культуру, побут.

Вам, ю ні друзі, в ін 
ституті відкривається та 
приємна можливість, к о 
ли можна з найібльш ою 
користю  потрудитися на 
ниві науки. Труднощ і 
лякати не повинні. Голо
вне —  бути наполегли
вим у досягненні постав
леної мети.

Усім  вам бажаю усп і
хів під час складання 
вступних екзаменів!

ПРИЛУЧАЙСЯ ДО ТВОРЧОСТІ
Ти обрав любиму про

фесію. Ти повинен спов
на розкрити свої здіб
ності: брати участь у 
науково - дослідних гу
ртках, студентських кон
структорських бюро. Т і 
повинен багато читати, 
постійно стежити за но
винками в техніці, гли
боко вивчати і добре 
знати суспільні дисцип
ліни П’ять років — це 
ч ас актив ново н агр о -
мадження знань, час тво
го становлення.

В інституті діють сту
дентські конструкторсь
кі бюро. Наукові гурт
ки об’єднують майже 
півтори тисячі юнаків і 
дівчат. Практично кожен 
вихованець інституту 
проходить школу науко

во-технічної творчості.
Студенти беруть участь 
у Всесоюзному і рес
публіканському конкур
сах на кращу студентсь
ку наукову роботу з 
технічних і суспільних 
проблем їх розвитку.

Навчатися в нашому 
інституті —• це зна
чить бути на передньому 
краї. А в рядах перших 
тільки сумлінні, тільки 
дисципліновані, які в 
усьому люблять поря
док.

Здобувати знання в 
нашому інституті -- це 
значить не знати втоми, 
піднімаючись до вершин 
творчості. Бо тільки той 
може сягнути глибин, 
хто вміє сам іти вперед 
і вести за собою інших.

НАБИРАЙСЯ СИЛ І ЗДОРОВ'Я
Обравши любиму про

фесію, постійно пам’я
тай, що студентський ста
діон «Олімп» є одним з 
кращих у нашій країні, 
а інститут вже кілька 
р ок їв п ідр я, д у т рим у є
періш'ість серед івузїв 
країни по розвитку фі
зичної культури і спор
ту. Серед студентів де
сятки майстрів спорту 
СРІСР, сотні спортсме
нів. Тож поповнювати Ух 
лави, ставати на місце 
тих, хто по закінчен
ню навчання вибув, 
справа надто почесна. 
Що любиш, до чого 
маєш нахил, обов'язково 
розвивай свої здібності 
далі. На допомогу тобі 
прийдуть досвідчені 
спеціалісти, які поспри

яють розвиткові спор- 
ти'вн ої м а йстерн ості.

До твоїх послуг 
чудовий профілакторій, 
спор ти В НО - 03 д  о р ов ч и й 
табф «-Супутник», що 
розкинувся на мальов
ничому березі Ладижин- 
ського водосховища. А 
як 'наст(ане діток тобі 
випаде нагода одягнути 
зелену штормівку з ем
блемою бійця студентсь
кого будівельного загону. 
Трудові маршрути про
лягають по різних міс
тах і селах області та 
республіки, сягають да
лекої Півночі та* острова
Сахалін. Знай: зведе
ний СБЗ інституту що
року виходить на пер
ше місце в області.

ХТО
ДАВАТИМЕ

ЗНАННЯ
Вінницькому політех

нічному йде другий де
сяток літ. Молодий за 
віком, він встиг уже за
рекомендувати себе і
вийти в число ведучих 
вузів країни. Професор
сько » викладацький 
склад, в якому близько 
двадцяти докт^рів, біль
ше двохсот кандидатів 
наук, робить все для то
го, щоб вихованці ін
ституту якомога краще 
збагачувалися знаннями, 
готували себе до серйоз
ної і відповідальної ро
боти на виробництві.

Можна гордитися тим, 
що за партами багато 
студентів» які навча
ються на «відмінно», і 
«добре», беруть активну 
участь у громадському 
житті, служать прикла
дом для інших.

У політехнічному де
сять тисяч викладачів, 
співробітників, студен
тів. Наш інститут є го
ловним науковим це
нтром області, найбіль
шим в регіоні. Політех
нічний бореться за при
своєння йому імені Воло
димира Ілліча- Леніна. У 
політехнічному готу
ються фахівці з сп еці - 
а льн остей а в том а т и ка і 
телемеханіка, електрон
ні обчислювальні маши
ни, технологія машино
будування, металорі
зальні апарати та інст
рументи, конструювання 
і виробництво радіоапа
ратури, технологія про
довольчих товарів, тех
нологія товарів широ
кого вжитку, будівницт
во, транспорт, економі
ка.

У вузу, як і в його 
вихованців, велике май
бутнє. Тут люблять на
уку, дають їй нові ши
рокі крила, всіляко роз
вивають науково - тех
нічний прогрес, готують 
молодих людей до плід
ної праці в ім’я даль
шого процвітання рідної 
Вітчизни.

Тобі випадає нагода 
слухати лекції ведучих 
вчених інституту, брати 
участь у лабораторних, 
виконувати курсові ро
боти. Викладачі, співро
бітники сприятимуть за
безпеченню якісних
знань, прилучатимуть до 
славної історії вузу, йо
го традицій.

Інститут і від тебе 
вимагатиме. Бо тільки 
спільні зусилля прино
сять відрадні успіхи. Бо 
тільки самовідданість 
кожного студента мо
же п о-с пр а в ж н ьо м у
слугувати великій меті 
—• глибокому оволодін
ню знаннями.

Знання молодих по
трібні країні, нашій до
бі у її стрімкому леті у
майбутнє.
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Як швидко пролетіли дитячі роки. Здається, зов
сім недавно видзвонював вам перший шкільний дзві
нок, закликаючи на перший урок у першому класі, 
і ось позаду десятирічка. Відзвеніла прощальна 
пісня останнього шкільного дзвінка і ви стали на 
десять років дорослішими. А попереду таке цікаве 
і захоплююче життя. Як складається воно для кож- 

і ного з вас? Які дороги чекають, на вас попереду? 
Куди ‘піти, якою стежкою торувати свій життєвий 
шлях? Ці питання хвилюють кожного випускника 
школи.

Серед безлічі професій людина вибирає собі од-

ну-єдину і улюблену на все життя. В цьому році 
більше трьох мільйонів випускників середніх шкіл 
країни роз'їдуться на ударні будови п’ятирічки, ста
нуть працювати в колгоспах і радгоспах. Ті ж, хто 
вирішив вчитися, вступатимуть до вузів, технікумів, 
профтехучилищ.

Дорога у вищу школу у нас відкрита для всіх, 
та це не значить, що ступити на неї людина може, 
не доклавши ніяких зусиль. Глибокі знання — ос
новна і єдина перепустка до вузу. Людина, яка до
бре вчиться, як правило, потім і добре працює.

П’ять тисяч юнаків і дівчат здобувають вищу ос

віту в стінах нашого інституту на стаціонарному 
відділенні. Ще кілька тисяч молодих виробничників 
освоюють професію інженера на загальнотехнічно- 
му, вечірньому та заочному.факультетах. Сотні юна
ків і дівчат навчаються на підготовчому відділенні. 
Інститут готує фахівців більш як з двадцяти спеціа
льностей. Можливо, цей спеціальний випуск газети 
в якійсь мірі допоможе і вам зорієнтуватися у ви
борі своєї майбутньої професії. Отже, коротко зна
йомимо вас з усіма факультетами інституту і зап
рошуємо до нас на навчання.

Ф А О Т
Факультет автоматики і 

о б ч ислюв а л ьн ої тех'н^к 11 
(ФАОТ) — один з най
молодших в інституті. 
Та наша перша розпо
відь саме про нього. І 
не випадково. Автомати
ка і телемеханіка, елек
тронні обчислювальні ма
шини, напівпровідникові 
та мікроелектронні при
лади; електронно - об
числювальна апаратура 
— основні рушії суча- 
с н ого н а у к о в о - т ех н і ч но го 
прогресу. Факультет ав
томатики і обчислюваль
ної техніки є одним з 
кращих в інституті як по 
загальній успішності і 
якості знань, так і по 
участі його вихованців в 
громадському житті ін
ституту.

За одинадцять років 
свого існування факуль
тет підготував і випустив 
1126 висококваліфікова

них спеціалістів. 183 з 
них закінчили інститут з 
відзнакою. Зараз на фа
культеті навчається 929 
студентів, в тому числі 
сто іноземних. Навчають 
майбутніх інженерів до
свідчені викладачі і спе
ціалісти. Серед них п’ять 
професорів, докторів на
ук, шістдесят доцентів і 
кандидатів наук. Поруч 
з великою навчально-ви
ховною роботою профе
сорсько - викладацький 
склад і співробітники ви
конують значний обсяг 
н а у ко в о -д осл і дн и х робіт, 
які за роки цієї п'яти
річки складають понад 
сім з половиною міль
йонів карбованців. Еко
номічний ефект від впро
вадження їх у народне 
господарство складає 18 
мільйонів карбованців. 
За цей час одержано 
182 авторськії* свідоцт

ва на винаходи, Держа
вну премію республіки, 
39 дипломів міжнарод
них виставок, ВДНГ 
СРСР і УРСР. Факуль
тет значну увагу приді
ляє підготовці наукових 
кадрів. Зараз >в аспіран
турі навчається 65 чо
ловік, працює регіональ
на спеціалізована рада 
по захисту кандидатсь
ких дисертацій. За роки 
одинадцятої п’ятирічки 
співробітники факультету 
захистили три докторсь
ких і двадцять дві кан
дидатських дисертацій.

Галину К об илецьку (на 
зн ім к у  зл іва) знає в ін 
с т и т у т і м айж е кож е н . З а
к ін ч у є  д ів ч и н а  е н ерге 
ти ч н и й  ф а кул ьте т  п л ід 
но пр ац ю є в на уко во м у 
н а п р я м ку . К іл ька  р о к ів  
п ідряд  Галина о ч ол ю ва
ла навчально - в и хо в н у  ? 
к о м іс ію  в ін с т и т у т і.

Ф ото Р. К утько ва .

Е нергоф ак
Вчені всього світу, в 

тому числі і нашої кра
їни, докладають багато 
зусиль у пошуках шля
хів економії електроене
ргії і створення її но
вих джерел. У гірських 
районах Західної Укра
їни, наприклад, в най

ближчі роки запланова
но спорудити каскад 
електричних станцій по 
перетворенню геотерма
льної енергії в електри
чну. Зараз в нашій кра
їні майже третина елек
троенергії перетворюєть
ся нетрадиційним спосо

бом. Студенти енергети
чного факультету якір аз 
і спрямовують свою нау
ково-дослідницьку робо
ту в цьому напрямку.

Багато майбутніх ене
ргетиків присвячують 
свої р<!боти питанням

електропостачання прр- 
мислових підприємств. 
Йдеться, зокрема, про 
поліпшення якості елек
тричної енергії. Ця акту
альна тема — головний 
науковий напрямок ка

федри електропостачання.

Р а д іо ф а к  —
З ініціативи обкому 

комсомолу, обласного 
комітету ДТСААФ і об
ласної федерації радіо- 
спорту студенти радно- 
технічного факультету 
брали участь у всесоз-

ній експедиції «Перемо- 
га-40». Це були надзви
чайно активні дні пошу
кової роботи. Інститут
ський колектив любите
лів більше півтора тися

чі разів виходив на рі- 
діозв’язок з своїми ко
легами. Позиївні Вінниць
кого політехнічного ли
нули у Сибір і на Д а
лекий Схід, в Середню

Азію і Поволжжя, на 
Прибалтику і далеку 
Північ. Студентів слуха
ли радіостанції, як. пра
цює з Південного по- 
полюсу на Антарктиду.

Мгішфак
Турбівський машино

будівний завод, що в 
Липовецькоіму районі на
шої області, підприємст
во, котре знають у Мос

кві і Ленінграді, Києві, 
республіках Середньої 
Азії, на Далекоіму Сході 
і іна Камчатці.

Торік колектив заводу

почав виготовляти нову 
модернізовану машину 
по перевезенню побуто- 
вих відходів на шасі 
КаМАЗу. Активну участь

у створенні нової маши
ни взяли випускники ма
шинобудівного факуль
тету.

Б удівел  ьннй
Студентські будівельні 

загони нашого інституту 
щороку освоюють три, 
три з половиною міль
йона карбованців капі
таловкладень. Юнаки і

дівчата працюють на рі
зних будовах Вінниччи
ни, республіки, країни, 
їх трудові маршрути 
пролягають в Тюменську 
область і на Сахалін.

Головну ударну силу 
пих загонів складаюсь 
вихованці інженерно-бу
дівельного факультету. 
Щороку сотні випускни
ків факультету роз’їжд-

жаються в різні кінці 
Радянського Союзу на 
будівництво заводів і 
фабрик, гідроелектроста
нцій та інших новобудов.

І фізики, 
і лірики

В ін с т и т у т і набула по
ш и р е н н я  б рига дн а  ф ор
ма по п ід го то в ц і до е к 
зам енів. К олектив гр у п и  
бере на себе в ідп о в іда л ь 
н ість  за у с п іш н іс т ь  к о 
ж н о го  студе нта . В р е зу
л ьтат і ви гр ає  загал ьна 
справа. Тому часто  зб и
ра ю ться  гр уп а м и  ю н а ки  
і д івч ата , щоб в и я сн и ти  
не зрозум іл і п и та н н я , пр о
к о н с у л ь ту в а ти  один од
ного , дати пораду. І ось 
ці ч е тв е р то к у р с н и к и  ене- 
р го ф а ку  С. Заєць, Ю. 
Лис, Т. Голубцова, С. Па
л а м а р ч ук , І. Г ал о чк ін  теж  
з «бралися разом пере*? 
екзаменом по релейном у 
за хи сту .

Ф ізика, х ім ія і мате
матика —  основні п р о 
ф ілю ю чі дисципліни, які 
вивчаються в політех іч- 
ному інституті. І дарма 
дехт0 вважає, що техн і
чні науки висушують, так 
би мовити, лю дину, з б ід 
нюють ї ї  духовний світ. 

Сучасний інж енер пови
нен бути високоосвіче
ною, всебічно розвину
тою лю диною  .Саме та
ких фахівців і готує ін 
ст и тут. Наші вихованці 
мають всі можливості 
для дозвілля і в ідпочи
нку, д уховного  зр о с 
тання. При студентсь
кому клубі д ію ть чис
ленні К О /іе К Т іИ В И  х у д о 
ж н ьо ї сам одіяльності. 
Зокрема, ансамблі ба
льного і народного та
нців, драміколектив^ 
студентський хор, х'о- 
рова капела проф есо
рсько - виїкладацьк о г о  
складу, духовий о р 
кестр, ж іночий вокаль
ний ансамбль, студія во
кального співу, студент
ський театр естрадних м і
н іатю р агітбригада, ан
самбль пол ітичної п іс 
ні, студія читців тощо. 
Ансам блі бального і на 
родного  танців мають 
п ідготовчі і основні гр у 
пи.

Худож ні колективи 
жституту щ ороку беруть 
участь в районних, м ісь
ких і обласних оглядах- 
конкурсах сам одіяльної 
творчості. Нести культу
ру в маси студенти вва
жають С во їм  прямим 
обов'язком . Влітку, п ід 
пас третього трудового

семестру, бійц і студент
ських будівельників заго
нів виступають перед 
трудовим и колективами 
з лекціям и і бесідами, 
концертами худ ож ньо ї 
самодіяльності. Та й взи
мку, п ід  час занять, 
сам одіяльні колективи 
часто ви їж дж аю ть з к о 
нцертами до труд івників 
села, виступають перед 
робітникам и і служ бов
цями промислових п ід 
приємств області.

Ансамблі народного і 
бального танців, духовий 
оркестр, інтербригада, 
вокально - інструм ента
льний ансамбль «Студен
тські м елодії» , а гітбрига
да м аш ино-буд івного фа
культету не раз вихо
дили перем ож цям и м і
ського огляду ко н кур 
су колективів худ ож ньо ї 
самодіяльності. М итці ін 
ституту були також уча
сниками республікансь
кого тел ©турніру «С оня
чні кларнети», присвяче
ного 40-р іччю  П ерем о
ги радянського народу 
над фаш истською Н і
меччиною. Лауреатами 
Всесою зного огляд у -кон 
курсу на честь ц іє ї зна
м енної дати стали колек
тиви народного  і баль
ного танців, хорова ка
пела викладачів, драм а
тичний колектив д ухо 
вий оркестр і солісти.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча клубом.

Редактор 
С. ДЖЕДЖ УЛА.

-з а  инж е н е р н ь їе  кадрьі» —  орган парткома, ректорате, профкомов, комитета ЛК С М У Винницкого политехнического института.
в ін н и ц ь к а  обласна друкарня управління у справах видавництв. поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вуя. Київська. Д. ЕЮ 05131 Зам. 2564.
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С е с ія , с е с ія
ДБАТИ ПРО ВИСОКУ 
ЯКІСТЬ ЗНАНЬ

«Завершальному року одинадцятої п 'ятир ічки  — 
високу успіш ність  і якість  знань!» Під таким  девізом  
складають літню екзам енаційну сесію студенти ма
шинобудівного ф акультету. Тон у боротьбі за висо
ку  якість знань задають, я к  і належить, комсомоль
ські активісти В. Петрова, В. Герасимов, С. Смета- 
нін, Л. В асильківський. В. ТвердохлїЬ. Кожен з них  
уж е склав по три — чотири екзамени виключно на 
одні п 'я т ірки . Високу якість знань на екзам енах  
демонструють і інш і члени комсомольського активу, 
зокрема, А. Я нченко, М. Ковтоню к, С. Холод.

Серед студентів ф акультету автоматики і обчис
лювальної техн іки  перш ість на екзам енах, за даними  
на п 'яте червня, утримує колектив академ групи 1 
АТ-82. На енергетичному лідирує група 2 ЕС-82.

А цих старш окурсників  енергоф аку наш ф отоко
респондент Р. Кутьков сфотографував під час підго
товки до чергового іспиту.

З ПІДВИЩЕНОЮ 
ВИМОГЛИВІСТЮ

Ділова, принципова і 
вимоглива робота відбу
лася на партійних збо
рах машинобудівного 
факультету, де було об 
говорено питання про 
виконання завдань заве
ршального року .п'яти 
річки, шляхи і методи 
дальшого піднесення уч 
бово-аиховної, науково 
дослідницької, ідейно 
виховної роботи у світ
лі вимог квітневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС, підготовки до на
ступних XXVII з'їзду 
КПРС і XXVII з'їзду Ко
мпартії України. Комуні
сти від начали, що для 
виконання намічених 
завдань на факультеті 
необхідно привести в 
дію резерви і можливо
сті. Для цього є всі сили 
і можливості.

Вчені ведуть наукові 
розробки по 34 госпдо- 
говірних темах на 1 мі
льйон карбованців. Ефе
ктивність від їх впровад
ження у минулому році 
склала понад 4 мільйо
ни карбованців, у ниніш
ньому — 2481 тисяча 
карбованців. Найбільший 
внесок науковців кафедр 
технології та автомати
зації машинобудування, 
і її галузевої лаборато
рії «Гідроагрегат», те
оретичної механіки, мета
лорізальних верстатів та 
інструментів.

Партійні збори звер
нули увагу усіх комуні
стів, керівників підроз
ділів на те, що за п'ять 
місяців нинішнього року 
факультет не виконав 
плану по науково-дослі
дницькій роботі на 77 
тисяч карбованців. У 
боргу кафедри автомо
білі ч автомобільне гос
подарство (7,5 тисячі 
кар б о,в ацц іів), (те орет и ч - 
ної механіки (24 тисячі 
к а р б о в ан ц і в), технології 
автоматизації машинобу
дування (27 тисяч кар
бованців), опору мате
ріалів (8 тисяч карбо- 
ванців), технології мета
лів (1 тисяча карбован
ців). Викликає занепоко
єння той факт, що се* 
ред завершених науко
вих розробок за мину
лий рік лише 10 процен
тів складають розробки 
на рівні винаходів. Не
обхідно настійно вдоско
налювати окремі прогре
сивні технології, брати 
курс на використання но
вих сучасних машин, 
приладів, обчислювань* 
ної техніки, іншого об
ладнання.

Партбюро, деканату, 
громадським організа
ціям належить значно 
поліпшити учбово-вихов
ну роботу. Не можна

миритися з тим, що по 
успішності факіульте/і; 
посідає останнє місце в 
інституті.

На факультеті працює 
студентський політ клуб 
«Глобус», ОфорМіЛіеНОі 
стенди на військово-паТ' 
ріотичну тематику, в дію 
приводяться різні фор
ми і методи ідейного 
впливу на процес вихо
вання. Постійно право 
дяться політ інформації, 
єдині політдні. Кафедра 
фізичного виховання 
провела Всесоюзний ле
гкоатлетичний меморіал 
пам'яті Героя Рад яінс ь - 
кого Союзу Л. Ратушної, 
присвячений 40-річчю 
Перемоги, в якому взя
ло участь майже триста 
студентів з вузів союз
них республік, мііст-ве- 
роїв Москви, Ленінгра
да.

Певних успіхів досяг
нуто і в організації лек
ційної пропаганди. Од
нак, як показав на за
сіданні партбюро звіт 
голови первинної орга
нізації товариства «Знан
ня» комуніста А. О. Пу- 
занкова, у цій роботі ма
ють місце окремі недо
ліки. Йдеться, насампе
ред, про те, що не 'всі 
комуністи беруть актив
ну участь у читанні лек
цій.

Нині в центрі уваги 
паїрторганізації факуль
тету підготовка і про
ведення звітно - вибор
них зборів у партгру- 
пах. Вся організаторсь
ка і виховна робота спря
мована на безумовне 
виконання рішень квітне
вого Пленуму ЦК КПРС, 
постанови ^партії про 
боротьбу з пияцтвом і 
алкоголізмом. У медви
тверезнику побували 
співробітник кафедри 
технології метфіів М. 
Крамшов і п'ятикурсник 
гр. 2-ПМ-80 Ю. Веліко- 
цький. У колективах бу
ло обговорено їх пове
дінку, накладено адміні
стративні стягнення.

Партгрупа кафедри фі
зичного виховання висту
пила з патріотичним по
чином завершити будів
ництво оздоровчо-с пор
ти в ного компл ексу до 
дня відкриття XXVII 
з'їзду КПРС. Комуністи 
факультету вирішили від
працювати на будові по 
два дні в рахунок від
пустки.

На партійних зборах 
намічено ряд заходів, 
спрямованих на безу
мовне виконання накрес
лень партії, гідній зуст
річі наступних з'їздів.

В. ОЛІЙНИК,
заступник секретаря 
партбюро МБФ.
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ЕКСПЕРИМЕНТ ТРИВАЄ
Активні форми нав* 

чання охоплюють, як 
правило, викладача з 
студентами протягом се
местру. Однак, вони осо
бливо важливі у перед
екзаменаційний період і 
під час проведення са
мих екзаменів. Якщо по
середній студент, що від
повідає на трійку, цеє ж 
прагне зрозуміти щодь, 
додатково, йому таку 
можливість треба дати і 
відвести час для пояс
нення. Та є викладачі, 
які на екзаменах в ос
новному мовчать, вва
жаючи своїм обов'язком 
лише слухати і оціню
вати.

Якщо хочете, то і сту
дент, який добре встигає, 
вимагає уваги на екза
менах. Йому, хорошому 
студентові, теж буває 
прикро, коли екзамена
тор, не дослухавши до 
кінця пояснення, повто
рює лиш одну фразу: 
«Наступне питання». І 
невдовзі мовчки ставить 
п'ятірку, не давши 
оцінок окремим відпові
дям, не зробивши комен
тарів, не розкривши по 
курсу зв’язків, яких 
завжди залишається без
ліч, не висловивши ра
дощів за студента, пос
купившись на теплі сло
ва за особливо змістовні 
відповіді.

Варто пам'ятати, що 
активні форми особливо 
ефективні під час кон* 
сультацій. Автором цих 
рядків на заводі — вту
зі при ЗІЛі і в Брянсь
кому інституті транспорт
ного машинобудування 
було розпочато експери
мент, який з дозволу де
кана машинобудівного 
факультету продовжено 
у нас. Суть його в слі
дуючому.

У потоках з спеціаль
ностей ПМ (№ 0577 «Ма
шинобудування») і ААГ 
(№ 1609 «Автомобілі і

автомобільне господарст
во») я проводжу консу
льтації перед екзаменом 
в одній з груп за зви
чайною методикою, в ін
шій — згідно «експери
менту», який полягає ось 
у чому. Під час консу- 
льїації, яка триває 4—5 
годин, а інколи, за ба
жанням студентів, і 6 
годин, колективно роз
глядаються питання, ви
несені на екзамени. За 
правильні відповіді на 
питання в цілому студент 
одержує бал -або пів- 
бала. В другому випад
ку виладач або інший 
студент дороз'яснює 
групі ті аспекти питання, 
які перший студент не 
охопив. За правильну 
відповідь на особисте 
питання студент одер-’ 
жує чверть бала (або 
півбала, якщо питання 
складне, вимагає квіт- 
ливості). Студент може 
бути оштрафований «не
гативним» балом за гру
бу помилку, нахабну по
ведінку, при своїх нез
наннях.

Таким чином, студен
ти, які в сумі набрали 
три бали, не беруть уча
сті у дальшій дискусії 
(хоча трапляється, що 
деякі, захоплені дискусі
єю, продовжують боро
тися, залишаючись в ау
диторії). Тут відмежо
вується категорія так 
званих мовчальників, які 
пасивно ведуть себе на 
консультації. До речі, з 
них, пасивних, завжди і 
ф ормується на екз амені 
той процент трійошни;/ 
кїв, який, правда, в ре
зультаті експерименту де-, 
що зменшується, але не 
так, як би хотілося.

На останньому екзаме
ні з «Матеріаловедення» 
єдина незадовільна оцін
ка і була виведена сту
денту саме з групи мов
чальників.

Під час екзамен а сту

денти, які отримали три 
бали на консультації,
екзаменуються лише з 
одного питання .у білеті 
(за вибором викладача). 
Однак, якщо вгдповїдь 
студента не досить чіт
ка, йому пропонується
підготовуватися і відпо
відати на всі питання. 
Б усіх випадках (за рід
ким винятком, коли сту
дент у знаннях блиску
чий) викладач може і 
повинен задавати додат
кові запитання.

Практика проведення 
«експерименту» підтве
рджує таке.

Експеримент є спра
вді за своєю суттю акти
вною формою навчання, 
причому це особливо 
проявляється на завер
шальному етапі курсу, 
коли студент з тих чи 
інших причин відстав, 
він тоді надто сприймає 
таку форму навчання.

Цей експеримент доз
воляє в якійсь, правда, 
невеликій мірі індивіду
алізувати процес нав
чання, тісніше встанов
лювати прямий і зворот
ний зв'язок «викладач- 

студент», виявляти сильні і 
слабкі сторони у знан
нях студента, що корис
но знати і викладачеві, і 
студентові.

Консультації прохо
дять жваво, постійно ви
никають проблемні ситу
ації, навіть елементи 
«гри», змагання і боро
тьби за призові місця.

Незважаючи < на знач
ну тривалість цих кон
сультацій, студенти не 
поспішають розходити
ся. Вони починають ро
зуміти, що в результаті 
цього одержать таку су
му знань, якої не прид
бати навіть за цілу ніч 
індивідуального зазуб
рювання напередодні ек
замени. Це особливо на
очно спостерігається на 
студентах вечірньої фор
ми навчання, коли кон

сультації інколи затягу
ються аж до півночі.

І, нарешті, результа
ти складання екзаменів 
у групах, де проводився 
експеримент, в середньо- 
хму вищі за якістю сто
совно «відмінно», І «доб
ре», на 16—20 процен
тів, ніж у контрольних 
групах.

Однак є і виняток, що 
спостерігався під час за
вершення семестру у 
двох групах автомобілі 
і автомобільне господар
ство. Справа в тім, що 
контрольна група цього 
разу була сильнішою. Ьи- 
бирати в якості контро
льні групи більш слабку 
не можна — порушить
ся чистота експерименту. 
Крім того, експеримент 
повинен підтягнути в пе
ршу чергу слабкішу 
групу.

Експеримент триває 
Якщо він навіть не заое 
зпечить різкого підви
щення в успішності і 
якості результатів екза
менів, То він, безумовно, 
дає можливість на фіні
ші добавити студентам 
суму знань і понять. А 
хце особливо важливо по 
курсах «Технологія кон
струкційних матеріалів» 
і «Матеріаловедення». 
Адже число технологіч
них процесів у машино
будуванні і їх складність 
зростають безперервно і 
швидко, а кількість го
дин, які відводяться ку
рсові, безперервно змен
шується. Те ж стосуєть
ся і кількості, і різно
манітності матеріалів, що 
використовуються у ма
шинобудуванні і обсягу 
курсу. «Матеріалоїведен- 
ня». З цього погляду 
без активних форм нав
чання не обійтися.

А. ЖУКОВ,
зав. кафедрою тех
нології металів, про
фесор.



стор т » « а я  =  в а в і в к в Е і і ' г а а г а ^ А  ІНЖЕНЕРНІ КАД РИ» іш ж 'й аавк-а«»а& гваа-г& е»а^-а£«гЕ .7 червня 1985 року.
ги
і
І
І
І
І

Обьявленньїй 0 0  Н Международнмй год моладежи привлек внимание обще- 
ственности ко многим молодежньїм проблемам. Зтим не Преминула вос- 
пользоваться и западная пропаганда. О некоторьіх расхождениях тезисов за 
падной пропаганди рассказьівает автор нескольких книг Ю. ЕРЕМИН.

К АК известно, в пропь должна качественно улуч- жи и студентов, в фонд 
лпм гОлV бмло пои. шить трудовое воспиталом году било при 

нято специальное поста- 
иовление ЦК КПСС, пос- 
вященное молодежи. За- 
падньїе «радиоголоса» по 
зтому поводу сообщили 
буквально следующее: со- 
веветские руководители, 
дескать, серьезно обес?- 
покоеньї «состоянием 
умов» молодих людей, 
их индивидуализмом, 
сбщественной и трудо- 
вой пассивностью...

Постаноівление бьіло 
визвано отнюдь не каки- 
ми-то «кризисннми явле
ннями» в молодежной 
среде. Дело в том, что 
сегодня перед нашим об- 
ществом, а значит, перед 
молодежью страньї стоят 
счень большие, сложньїе 
задачи.

Что же касается инди- 
видуализма, обществен- 
ной и трудовой пассив- 
ности, то в постановле-

гие ШКОЛЬНИКОВ, при вить 
им интерес к творчестіву, 
к работе.

Другой тезис западной 
пропаганди: в Советс- 
ком Союзе трудовую ак- 
тивность и знтузиазм мо
лодих людей используют 
главним образом для 
«принудительного» труда 
при освоєний трудно- 
доступних районов.

Начнем с того, что зн
тузиазм и принудитель- 
ішй труд — вещи во- 
обще несовместимьіе.

В числе первопроход- 
цев в районах освоєння 
нових земель молодежь 
действительно преобла- 
дает. Но зто вовсе не 
значит, что ее, что на- 
зьівается, гонят в Си- 
бирь силком, как внра- 
жается западная пропа
ганда. Наоборот многих 
приходится даже сдер-

прргреосив-нои молоде
жи Чили или Ливана, на 
счет какого - нибудь ме- 
стного детского дома... 
А иногда сами покупают 
для детдамовцев авто
бус, яхту.

Любопитно, что шко- 
льники, студенти, моло- 
дне рабочие, ннженарн 
утверждают, что в стро- 
гом смисле их труд 
назвать «безвозмездннм» 
нельзя. Наградой за не- 
го стало для них созна- 
кие, что они помогли 
нуждающимся, лично 
участвовали в одном из 
важнейших дел, самим 
себе, наконец, доказали, 
что способни на самие 
вноокие, благородньїе 
пориви.

И наконец, последнее. 
Обьектом резкой крити
ки западннх «голосов» 
стал советский комсомол, 
которий, как утверж-

ЇЇ ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БОРЬБА

С О В Е Т С К А Я  М О Л О Д Е Ж Ь
С ЕГО Д Н Я -

кии сказано, что явле
ння зти полупили рас- 
пространение ореди оп- 
ределенной части наших 
молодих людей, но от
нюдь не всей советской 
молодежи, как зто пьі- 
таются представить на
пій идеологические про
тивники.

Посудите сами — вот 
данние социологического 
исследования, прове- 
денного недавно в нес
кольких союзних рес- 
публиках (опрошено би
ло больше 10 тис. чело- 
век):

— из кажднх 10 опро- 
шенннх молодих людей 
Б—6 (в зависимости от 
их принадлежности к той 
или иной социально)йч 
группе) работают с ув- 
лечением, в полную силу, 
видят в труде смисл 
жизни;

— З—4 работают доб- 
росовестио, но, правда, 
что назьівается, «от сих 
до сих»;

— и лишь один из де
сяти работает без жела- 
ния или же затрудняется 
ответить на зтот вопрос.

Причем надо сказать, 
что причини такого рав- 
нодушия к труду могут 
бить самими разньши. 
Бот, к прим ер у, житейс- 
кая история: молодой
парень устроился после 
школи курьером в кон
тору или, скажем, раз- 
норабочим в цех. Рабо- 
ік самая примитивная. 
Устраивает о на его лишь 
постольку, поскольку 
оставляет время для 
подготовки в институт. 
Понятно, что он тут ра
ботает без желания.

Бьівает иначе: и р а бо
та творческая, и мечтал 
о ней когда-то, а окаїза- 
лась не по душе. И че- 
ловек поменяет не одно 
место, пока найдет себя. 
Ну что ж, молодость — 
время поисков.

Инопда приходится 
слншать мнение, что 

такая ситуация становит- 
ся возможной потому, 
что из школи ребята по- 
рой внносят о труде да- 
лекие от реальності! пре
дставлення. К сожале- 
нию, бьівает и так. На
чавшаяся в прошлом го-' 
ду школьная реформа

живать, напоминая, что 
уда^рньїе молодежньїе 
стройки єсть не только 
в Сибири, но и в их же 
родньїх городах, облас
тях (только в 1984 г 
комсомольськими удар
ними били обьявленьї 
68 всесоюзних и 257 рес- 
публиканіских, краевнх и 
областньїх строек). И ївсе 
раївно многие молодьіе 
люди собирают чемода
ни и отравляются за 
тридевять земель... В 
числе главннх причин, 
заставляющих молодих 
лквдей отправляться на 
большие стройки Сиби- 
би, опрошенние социоло- 
гами перволроходцьі на
звали «стремление бить 
причастньши к главним 
делам страньї».

Однако зто вовсе не 
значит, что они рабо- 
тают там на одном «го
лом» знтузиазме. Еще 
одна важная причина, 
привлекающая многих на 
страйки Сибири, — зара- 
ботки, которьге там бо- 
лее чем в полтора раза 
вьіше, чем в центральной 
полосе, в обжитих райо
нах.

«Радиоголоса» го- 
ворят и о том, что без- 
возмездннй труд стал 
для наших молодих лю
дей формальной тради- 
цией, которой они сле- 
дуют без особого жела- 
ния, лишь из вежливости 
и уважения к прошлому 
или «под нажимом» стар
ших.

Для кого-то — может 
бить. Но не для боль- 
шинства. Большинство 
наших молодих людей 
участвует в субботниках 
и воскресниках, причем, 
как правило, зтим не 
ограничивается.

В летние каникулн 
тьісячи студенческих от- 
рядов работают на 
стройках, в болЬницах, в 
магазинах, ездят в ка- 
честве проводников в 
поездах дальнего следо- 
вания. Прошлим летом 
422 студенческие брига
ди работали безвозмезд- 
но, причем число таких 
бригад растет с каждим 
годом. Свой з«аработак 
они перечисляют в Фонд 
мира, в фонд XII Всемир- 
ного фестиваля молоде

дают некоторне «сове- 
тологи», не представляет 
собой революционной 
сили, поскольку не по- 
лемизирует с властью...

Здесь неверна сама по- |  
становка вопроса. Ком- ~ 
сомол — сам часть на- 
родной власти, власти 
Ооветоїв. В Верхом о| й' 
Совете СССР молодежь 
(то єсть люди до ЗО 
лет) составляет пятдео‘ 
часть депутатов, первий 
секретарь ЦК ВЛКСМ 
Виктор Мишин изб)ран 
членом его Президиума. { 
В местннх Советах <мо- І 
лодьіх людей — треть.

Представители комсо- 
мола входят в состав ко- і 
ллегий различннх мини- | 
стерств, ведомств, ОСО- ! 
бенно тех, чья практи- 
ческая деятельность не- 
посредственно овязана с 
молодежью.

Так что полемизиро- 
вать с властью у моло
дежи и комсомола про
сто нет необх оди мости.

Другое дело, когда ин- 
тересьі молодих людей 
сталкиваются, скажем, с 
интересами хозяйствен- 
ьнх организаций. Тогда 
комсомол отстаивает поі- І 
зиции молодежи. И вЬт |  
прим ер.

Я уже говорил о том, 
хто многие молодне ЛЮ
ДИ є радостью едут на 
большие стройки Сиби
ри. Часть из них, одна
ко, не имеет нужной стро
йте льной специальностгі. 
Естественно, что хозяй- 
етвенннм организациям 
возиться с такими ребя- 
тами, которнх надо еще 
всему учить, не очень-то 
хочеться, куда проще 
взять на работу опит
них специалистов.

Но комсомол у беж ден: 
если молодежь хочет 
ехать на стройки, надо 
цдти ей наївстречу, обу- 
чать строительньш специ- 
альностям на местах, по
мотать обживаться. Пре- 
дложение об зтом ЦК 
ВЛКСМ івнес в ЦК 
КПСС и Совет Минис- 
тров СССР. И оно било 
лоддержано. В сентябре 
прошл о-го год а вншло 
соответствующее пост; 
новление.

СТЙВКЙ Нй ВИТУ
Коли ідеї дружби, бра

терства між народами 
проникають крізь заго
роджувальний вог о н ь 
буржуазної пропаганди, 
вороги миру і соціальної 
справедливості роблять 
ставку на «залізні коло
ни» тих, хто хизується 
свастикою на куртках 
військового покрою. Та 
прогресивна молодь сві
ту рішуче виступає про
ти неофашизму, проти 
нових паліїв війни, єд
нається в боротьбі за 
мир і дружбу між наро
дами.

Тільки-но в ООН бу
ло розповсюджено офіці
йний документ ВФДМ 
про проведення в Моск
ві XII Всесвітнього фес
тивалю молоді і студен
тів, як місіс (постійний 
представник СІІІА) Джін 
Кіркпатрик (нині вже 
колишній) разом із нечи
сленними прибічниками 
почала вправдятися у 
красномовстві, намагаю
чись влаштувати справ- 
жню обструкцію^ сам ій 
ідеї фестивалю. У Ваші- 
нгтоні теж не дрімали — 
заходилися підкладати 
пропагандистські міни і 
під Міжнародний рік мо
лоді, і особливо під XII 
Всесвітній фестиваль мо
лоді та студентів. Нік
чемною справою зайня
лися відомства, ні'би-то 
зовсім різні — інформа
ційне агентство (ЮС І А) 
і Центральне розвідува
льне управління (ЦРУ). 
А втім, іноді буває на
віть важко визначити, де 
закінчуються функції 
ЮСІА і починає діяти 
ЦРУ...

Директор ЮСІА Чарльз 
Уїк, особистий друг пре
зидента Рейгана, нову 
операцію, спрямовану 
проти форуму в Москві, 
доручив двом найближ
чим помічникам, один з 
них, Ю. Пелл, очолює ра
діостанцію «Голос Аме
рики», інший Д. Балсід-

жер —- шеф так званої 
«групи спеціальних опе
рацій». Обидва — кад
рові розвідники, давні 
співробітники ЦРУ. Що 
ж до Б. Балсіджера, то 
він знаний також як фа
хівець до «дисидентах», 
різного роду антикому
ністичних і антирадянсь- 
ких покидьках.

Д. Б але ід жер, примі
ром двічі — у 1980-у і 
1984-у роках — очолю
вав брудні кампанії, по
в’язані з Оліміпійсфкими 
іграми в Москві і Лос- 
Анджелесі. І саме він 
тепер взявся використа
ти свій «олімпійський до
свід» проти Московсько
го фестивалю.

Не лише відверто реа
кційні видання, скажі
мо, журнальчик амери
канських неофашистів 
«Сандербол», або газе
та «Вашінгтон дейлі 
ньюс», — а й  «велика 
преса» США розпочали 
наклепницьку ^кампанію 
проти XII Всесвітнього. 
«Сандерболт», наприклад, 
безапеляційно заявив, 
що нй фестивалі доміну
ватиме «комуністичний 
інструктаж». А відтак, 
всі, хто візьме участь у 
форумі, наперед дістали 
ярлик «підривних еле
ментів»...

Смисл пропагандистсь
кої метушні — перешко
дити молодим американ
цям поїхати у Москву. 
І не лише американцям, 
адже ЮСІА, «Голос Аме
рику», не кажучи вже про 
«Вільну Європу», і «Сво
боду», розголошують 
све*ї вигадки по всьому 
світу.

Через деякий час сена
тор Дж. Дентон розро
бив і вніс на розгляд кон
гресу США проект так 
звагіого «Антитерористи- 
чного закону 1985 року», 
спрямованого проти ру
ху прихильників миру та 
інших прогресивних ру
хів сучасності. Відпові
даючи на явно інспіро

ване запитання журналіс
тів, Дентон не прихо
вував: «кожний, хто по
їде на Московський фе
стиваль, .вважатиметься 
членом терористичної ор
ганізації».

Не забарилася і бур
жуазна пропаганда ФРН, 
Англії, Франції та інших 
країн, особливо тих, де 
правлять диктаторські 
проамериканські режими. 
Та, вочевидь, ваніінгто- 
нські диригенти зрозумі
ли: зусилля марні. Фес- 
тиваь у Москві відбуде
ться, до столиці СРСР 
поїде молодь усіх кон
тинентів. І тоді, як уже 
не раз бувало в подіб
них випадках, згадали 
про свій «коіричневий» 
резерв.

Розрахунок простий: 
неофашизм дедалі нас
тирливіше намагається 
добитися впливу на тих, 
хто Ще не має достатньо
го життєвого досвіду. 
Влітку минулого року в 
західнонімецькому місті 
Пассау відбулася так 
звана «міжнародна зуст
річ» неофашистів. Йшло
ся там оловпим чином 
про залучення молоді до 
неофашистських організа^ 
цій, Доповідач з цього 
питання, член націрнал- 
демократичної па р т і ї  
ФРН В. Бройтігам ра
див своїм однодумцям 
скористатися зі станови
ща, в якому нині пере
буває молодь в капіталі
стичному світі, де пану
ють безробіття, безпер
спективність, духовне 
спустошення, відчай. Ще 
б пак: за таких умов 
легко дурманити молодь, 
спокушати її химерними 
і облудними обіцянками. 
Згадаймо, саме так ді
яли в 30-х роках гітле
рівці. Чим довелося за
платити за це, добре 
відомо.

Я. ВАЛАХ.
(Закінчення в наступ

ному номері).

ІНФОРМАЦІЯ

На інститутському стадіоні «Олімп» фінішував Всесоюзний меморіал пам'яті 
партизанки-цідцільниці Героя Радянсь- кого Союзу. Лялі Ратушної. Свої спор
тивні досягнення студентські спортивні колективи країни присвятили 40-річчю 
Перемоги над фашизмом.

ЗО страв 
із хліба

На конкурсі кулінар
них виробів, що прово
дився у Вінниці, спеціа
льними нагородами були 
відзначені страви, підго
товлені кухарем їдаль
ні вашого інституту. Ві
рою Василівною Купаль
ською. Понад п’ятнад
цять років трудиться во
на у громадському хар
чуванні, щоразу радую
чи викладачів і студен
тів вузу смачними кало
рійними стравами. І зо
всім невипадково В. В. 
Купальська стала дип
ломатом республікансь

кого конкурсу (кулінарів, 
інших творчих змагань. 
Кухар шостого розряду, 
вона стала одним із ав
торів збірника рецептів 
«ЗО страв із хліба».

Б уд ьте «береж ні 
на воді

Літо — пора відпо
чинку. Манять до себе 
луги і ліси, річки, озера, 
водоймища. Всюди мо
жна знайти гарні куточ
ки для проведення сво
го дозвілля.

Та, потрапляючи до 
води, пам'ятайте, що 
для життя небезпечно 
купатися у заборонених

місцях. Можна користу
ватися лише пляжами і 
місцями на берегах рі
чок, спеціально для цьо
го відведеними. Суворо 
дотримуйтесь тих пра
вил, що встановлено: не 
запливайте далеко на во
ду, не зловживайте три
валим перебуванням у 
воді, не підпливайте бли
зько до катерів, весло
вих лодок, інших пли
вучих засобів.

Нехай літо принесе 
для вас тільки радість.

В. ПАНКОВ, 
голова Ленінської 
райради товариства 
порятунку на воді.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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Т Р У Д О В И Й
С Е М Е СТР

Інститут підбиває під
сумки навчального року, 
у розпалі екзаменаційна 
сесія. Але багатьох на
ших вихованців чекає ще 
один екзамен — трудо
вий, На будовах майбут
нім спеціалістам нале
жить пройти школу пра
ці, конкретними справа
ми підтвердити свою 
громадянську зрілість.

Патріотичний рух сту
дентських загонів з ко
жним роком ВНОСИТЬ ще 
більш вагомий вклад у 
розвиток народного гос
подарства. Якщо говори
ти в масштабах країни, 
то лише нинішнім літом 
посланцям вузівського 
комсомолу належить ос
воїти обсяг будівельно- 
монтажних робіт більше, 
ніж на 1,5 мільярда кар- 
б ов а н ці в. Мол од и х єн - 
тузіастів чекають на бу
довах Західного Сибіру 
і Нечорнозем ВАМ у
і атомних електростан
цій. магістральних газо 
проводів і паливно-енер
гетичних комплексів Бі
льше трьохсот ТИСЯЧ  

юнаків і дівчат — сту
дентів вищих учбових 
закладів допоможуть 
колгоспам і радгоспам 
вирощувати і збирати 
нинішній урожай. Трудо
вий семестр — це сво
єрідний робітничий уні
верситет,^ його розкла
ді — уроки самостійно
сті, безкорисного това
риства, морального зму
жніння, де становлення 
особистості спирається 
на щоденні турботи со
ціалістичного суспільства.

У нинішнього трудо
вого семестру своя ха
рактерна риса: нашій
країні належить прий)- 
мати XII Всесвітній фес
тиваль молоді і студен
тів. Цій події багато за- 
гон'Ь присвячуюсь до
брі справи — дні удар
ної і безкоштовної пра
ці.

Дні ударної праці бій
ців обласного студент
ського загону на найріз
номанітніших об'єктах 
дозволили перерахувати 
у фестивальний фонд 
понад 17 тисяч карбован
ців, Більше 220 тидяч 
молодих трудівників зав
зято потрудилися на Все
союзному комуністично
му суботнику, присвяче

ному 60-річчю присво
єння комсомолу імені 
Леніна і XII Всесвітньо
му. Ними також внесено 
у скарбничку фестивалю 
чималу суму — 206 ти
сяч карбованців.

Студентські загони, 
які виїжджають з нашо
го інституту, стають хо 
рошою школою госпо
дарювання для майбут
ніх спеціалістів. Тут во
ни на ділі засвоюють 
практику госпрозрахунку, 
пізнають справжню ціну 
трудовому карбованцю. 
Нині кожен четвертий 
будівельний загін працює 
за методом бригадного 
підряду, дев'ять з деся
ти загонів — за рахун
ками економії і береж
ливості.

Освоюючи прогресивні 
форми організації пра
ці, студенти виконують 
додатковий обсяг робіт, 
економлять будівельні 
матеріали.

Студентському трудо
вому рухові минуло 
чверть віку. Він зміцнів 
і змужнів, здобув собі 
народне визнання і ав
торитет. ДіапсМІон тру
дового семестру широ
кий. Його характерна ри
са — наближення до 
май бу тн іх спе ц і а л ь н осте й 
вихованців вузу.

Армія бійців студент
ських будівельних заго
нів країни нараховує в 
своїх рядах понад вісі
мсот тисяч юнаків і дів
чат. В їх числі працю
ватимуть нинішнім літом 
і вінницькі політехніки. 
Пліч-о-пліч вони стоя
тимуть з робітниками і 
колгоспниками у змаган
ні за гідну зустріч XXVII 
з'їзду КГІРС.

З десятого червня по- 
ч а л и р о з' ї жд ж а т и с я за
гони у Тюменську, Він
ницьку, Ворошивловгра- 
дську і Херсонську об
ласті. Студенти нашого 
інституту намітили вико
нати обсяг робіт на су
му більше двох мільйо
нів карбованців.

Тож нехай кожен загін 
потрудиться якнайкраще, 
покаже себе справді 
згуртованим і дисциплі
нованим.

О. поволоцький,
заступник секретаря
комітету комсомолу
інституту.

ПРОВЕДЕНО
КОНКУРС

Студенти нашого ін
ституту, як і вся молодь 
країни Рад, гідно відзна
чили 40-річчя Перемоги 
радянського народу у 
Великій Вітчизняній ві
йні. Цій знаменній даті 
кожна академгрупа готу
вала (свої трудові да
рунки. Протягом друго
го семестру студенти 
прагнули підвищити за
гальну успішність і якість 
знань. Ударно працюва
ли юнаки і дівчата на 
благоустрої рідного міс- 

І та і спорудженні внут- 
р[вузівських об’єктів під 
час комуністичних субо- 
тників, брали активну 
проведенні усних журна- 
участь в організації і 
лів, тематичних вечорів,

військово . спортив них 
змагань тощо.

На машинобудівному 
факультеті на честь 40- 
річчя Великої Перемоги 
було проведено конкурс 
художньої самодіяльно
сті, в якому взяли участь 
колективи усіх академ- 
груп. Переможці конку
рсу демонстрували свою 
майстерність перед уча
сниками урочистих збо
рів, присвячених вели
кому святу перемоги. В 
концерті звучали поети
чні і музичні твори ча
сів Великої Вітчизняної 
війни та сучасних мит
ців.

С. БАРОН, 
студент машфаку.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ
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---------------------------У парткомі інституту-------------------- ------

Молодим—ш ирш у дорогу
Життя висуває перед нами все нові і нові проб

леми. Однією з головних сьогодні є прискорення на
уково-технічного прогресу, вдосконалення управлін
ня, переведення економіки на рейки інтенсифікації. 
Щоб забезпечити успішну реалізацію цих планів, 
потрібно в якнайкращий спосіб вирішити проблему 
кадрів, які мають очолити досить складну роботу 
по втіленню в життя напружених завдань економіч
ного, соціального і духовного процесу в наступних 
п’ятирічках.

Вінницький політехнічний інститут, як відомо, го
тує інженерів для багатьох галузей народного гос
подарства. А тому великої актуальності набуває 
сьогодні проблема,, хто і як готує цих спеціалістів.

Нещодавно в інституті працювала комісія Мінву 
зу УРСР з метою надання практичної допомоги з 
кадрових питань, зокрема, про більш активне вису
вання на науково-педагогічну і керівну роботу мо
лодих, перспективних людей. Усе це, як засвідчує 
досвід ведучих вузів кранїи, сприяє більш активній 
і творчій діяльності колективів, дає можливість кра
ще роз’язувати назрілі проблеми сучасності, інтенсив
ніше рухати віперед науково-технічний прогрес.

Керуючись рішеннями попередніх Пленумів ЦК 
КПРС та ЦК Компартії України, рішенням колегії 
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти, 
партком інституту прийняв на своєму черговому за
сіданні відповідну постанову, якою зобов’язав рек

торат поліпшити роботу по добору і розстановці 
кадрів, вжити рішучих заходів для усунення від
мічених комісією Мінвузу УРСР недоліків.

Постановою партійного комітету передбачено ство. 
рити при парткомі кадрову комісію на чолі з засту
пником секретаря парткому по організаційно-партій
ній роботі т. Леськом О. Й.

Рекомендовано вченим радам інституту і факуль
тетів не переобирати на посади на новий п'ятиріч
ний строк осіб, що мають вчений ступінь кандидата 
наук, звання доцента і досягли на момент переоб
рання 60-рїчного віку (для жінок — 55-річного віку), 
а осіб, що мають вчений ступінь доктора наук, 
звання професора — по досягненню 65-річного віку 
(для жінок — 60-річного віку).

Ректорату взяти дану постанову в основу робо, 
ти по добору і розстановці керівних кадрів адміні
стративно-управлінського персоналу, СК'ГБ «Мо
дуль» і адміністративно-господарської частини.

Профкому викладачів і співробітників розробити 
ритуал урочистого проводу на пенсію викладачів і 
співробітників інституту.

Зобов’язано членів парткому, редакцію багатоти
ражної газети «За інженерні кадри», партбюро цехо
вих і первинних організацій, партгрупоргів забезпе
чити серед викладачів і співробітників роз’яснюва
льну роботу по даній постанові.

V
В ипускник нашого ін

ституту Юрій Анатолійо
вич Буренніков (на знім 
ку  другий ліворуч), пра
цює нині старш им вик
ладачем кафедри техно
логії і автоматизації ма
ш инобудування. Молодий 
ін іц іативний викладач 
докладає багато творчих  
зусиль у справі дальшо
го розвитку науково-до
слідницької роботи серед 
студентської молоді. На 
зн ім ку Ю. А. Буренніков  
з студентами М. Вогни- 
венком, А, Скутельником  
і В. Ш аматієнком за об
говоренням виготовленої 
ко н стр укц ії експерим ен
тального стенду. Про тво
рчі здобутки молодих 
розповідається у матеріа

лі, що друкується ниж че.

▼

передній край
В матеріалах квітнево

го (1985 р.) Пленуму 
ЦК КПРС наголошува
лось, що нам необхідно 
робити ставку на моло
ді сили, які своєю нев
томною енергією і талан
том здатні на ще вищий 
рівень піднести науку і 
виробництво, швидше ру
хати вперед економічний, 
соціальний і духовний 
прогрес.

Юрій Анатолійович Бу
ренніков чотирнадцять 
років тому закінчив наш 
інститут, працював аси
стентом кафедри техно
логії і автоматизації ма- 
ішинО’будуван,я(, успішно 
захистив кандидатську 
дисертацію. Тепер Юрій 
Анатолійович старший 
викладач цієї ж кафед
ри, один з правофланго
вих соціалістичного зма

гання серед викладачів 
і співробітників інститу
ту, занесений на вузівсь
ку Дошку пошани. Ко
муніст Ю. Буренніков 
очолює партійну органі
зацію машинобудівного 
факультету. А ще його 
знають як невтомного 
шукача дослідника. Під 
керівництвом Ю. А. Бу- 
реннікова багато студен
тів машинобудівного фа
культету займаються на
уково-дослідницькою ро
ботою. Колишні вихова
нці Юрія Анатолійовича. 
В. Пудрик і Л. Козлов, 
наприклад, після закін
чення інституту працю
ють разом з ним на од
ній кафедрі, готують до 
захисту свої кандидат
ські дисертації, виховують 
у студентів інтерес до 
творчих пошуків.

Студентський науко
вий гурток, яким керує 
Ю. Буренніков, має в 
своєму активі багато рі
зних нагород за творчі 
успіхи в дослідницькій 
роботі. В минулому році 
гуртківці А. АндрущЦ 
шин, Д. Парчевський, Г. 
Фурса і В. Янчук стали 
переможцями республі
канського конкурсу сту
дентських наукових ро
біт за 1982-83 навчаль
ний рік і вперше в істо
рії інституту були від
значені Дипломами пер
шого ступеня і медалями 
«За кращу наукову сту
дентську роботу». До 
речі, це була єдина сту
дентська робота в роз
ділі «Машинобудування» 
серед вузів України, удо
стоєна такої високої на
городи.

У квітні нинішнього ро
ку група студентів ма
шинобудівного факуль)- 
тєту у складі Г. Фурси, 
В. Пригодського та М. 
Вогнивенка повторила 
досягнутий успіх своїх 
попередників. А днями з 
Москви надійшла теле
грама — підтвердження 
того, що вихованців Юрія 
Анатолійовича Бурен- 
нікова відзначено дипло
мами і медалями ще й 
Всесоюзного конкурсу 
студентських наукових 
робіт.

Творчі здобутки моло
ді науковці присвячують 
наступному XXVII з’їз
ду КПРС.

І. ЯЦИНА, 
заступник декана 
машинобудівного фа
культету.
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Салют,
фестиваль

Під таким девізом ко
мсомольці та молодь 
ЬІННИЧЧИНИ готують фо
руму юності трудові да
рунки. Як відомо, мо
лодь області перерахува
ла для фестивалю иоб 
тисяч карбованців. 1а 
вахта трудова не обме
жується тільки суботни- 
ками, днями ударної пра. 
ці. Ьагато хорошого на
родило змагання в тру
дових колективах між 
молодими виробничника
ми за право бути учас
ником молодіжного фо
руму у тоскві. 1 хай не 
всі поїдуть туди, але ра
хунок хороших справ 
зоїльшується. 210 ком
сомольсько - молодіжних 
колективів, близько чо
тирьох тисяч юнаків та 
дівчат, учасників перед- 
фестивального трудового 
змагання уже виишли на 
руоїж п ятирічки.

Відрадно, що -ширять
ся зв язки молодих він
ничан з їх заруоіжними 
ровесниками, студента
ми, що навчаються у ву
зах і технікумах Вінниці.
,у ході місячника миру і 
дружои, що проводився 
на виробничому об'єд
нанні «іермінал», сту- 
денти-іноземці пліч-о- 
пліч працювали з наши
ми рооїтниками на су- 
ботнику. На ньому за- 
роолено ЗбО карбован
ців, які перераховано у 
фонд фестивалю.

Ще одна хороша фор
ма роооти — шефство 
комсомольсько -- молодіж
них колективів про
мислових підприємств 
над випуском експортної 
продукції, більше трид
цяти таких колективів 
ВО «Термінал», заводів 
тракторних агрегатів, іб- 
го підшипникового, хімі
чного та інших прово
дять це в рамках інтер
національної вахти уда
рних справ «мир і пра
ця на планеті оемля — 
це туроота твоя і моя».

П'ять комсомольсько- 
молодіжних колективів 
жмеринського вагоноре
монтного заводу зооов я- 
зались до А іі Всесвіт
нього виконати п ятиріч- 
нии план і вже працю
ють в рахунок третього 
кварталу року. Переве
зти на честь фестивалю 
по одному вантажному 
поїзду безкоштовно зо- 
бов язалися молоді залі
зничники п’ятої колони 
Козятинського локомоти. 
вного депо ім. братів 
Валдаєвих. 40 комсомо
льців Козятинської В1Д- 
ділкової лікарні прове
дуть на честь фестивалю 
день донора.

Одне слово, довгим і 
переконливим виходить 
список славних, гідних 
рапортів на адресу фес
тивалю.

Успішне складання ек
заменаційної сесії — це 
наш дарунок славному 
Всесвітньому.

К. ЗАПАЙШИКОВ,

секретар комітету 
комсомолу енергети
чного факультету.

Серед студентів енер
гетичного факультету 
можна назвати десятки 
юнаків та дівчат, які 
складають екзамени ті
льки на одні п’ятірки. 
Назвемо лише кілька 
імен; Л . Кухарук, Т. 
Травкїн, 3. Ванжула, К. 
Запайщиков, С. Чубенко, 
А. Ложкін, Г. Адамчук, 
С. Буда, О. Васильківсь
кий, Л. Максимов, І. 
Шевчук, Е. Бал так, А. 
Волошин, С. Стеценко, 
Ф. Шадура, В. Морай- 
ко... Усі вони не лише 
відмінно навчаються, а 
й беруть активну участь 
в громадському житті 
факультету. Впевнено 
утримує першість на іс
питах група третьокурс
ників 2 ЕС-82. В цій гру
пі найвища якість знань. 
Студенти складають ек
замени лише на п’ятір
ки і четвірки.

Все ширшого розмаху 
набирає соціалістичне 
змагання за успішне

Екзамени
тривають,
захищають

проекти
складання - екзаменів се-

мний проект, як відомо, 
не зрівняєш ні з яким 
екзаменом. Це, так би 
мовити, вершина всього 
т о ^  чому навчився за 
п’ять років в інституті, 
дзеркало майбутнього 
інженера.

В цьому році із стін 
інституту вийдуть сот
ні високоосвічених спе
ціалістів, тут у політех
нічному, вони формували 
свій характер і світогляд, 
здобували вищу освіту, 
збагачувалися духовно.‘ 
зростали фізично. Біль
шість дипломних проек
тів наших випускників 
щороку визнаються реа
льними, а добра поло
вина з них одержує 
рекомендацію державної 
єкз а м єн а ці йн ої к омісі ї
до впровадження.

На знімку: випускниця 
заочного факультету На
талія Черевуха захищає 
свій дипломний проект.

ред студентських колек
тивів радіотехнічного 
факультету. П’ять ака- 
демгруп показують ви
соку успішність і якість 
знань. В числі перших 
тут колектив групи 2 
РТ-81.

Успіхи у навчанні ви
хованці інституту присвя
чують XII Всесвітньо
му фестивалю молоді і 
студентів, наступному 
XXVII з’їзду КПРС.

Пора екзаменів — зав
жди хвилююча пора. 
Для випускників інсти
туту вона особлива. На
став час захисту дипло
мних проектів. А дипло-

Пияцтву—бій і

За здоровий 
відпочинок

Постійно вдосконалю
ються форми і методи 
роботи профспілкової 
організації інженерно-бу
дівельного факультету. 
Останнім часом поліпши
лося читання .проблем
них лекцій, проведення 
ділових ігор, підготовка 
методик. Значний: ,внф 
сок тут викладачів І. М. 
Яцковецького, В. Г. 
Хрженовського, В. Ф. 
Кобевника, М. С. Степа- 
нова.

Профілюючі кафедри 
факультету ось уже дру
гий рік випуск а ю т ь 
дипломованих спеціаліс
тів для зарубіжних кра
їн.

На хорошому рахунку 
профгрупи кафедр, що 

І їх очолюють О. П. Ві- 
тюк, І. І. Волісов, І. А. 
Цісар. Та ще й досі у 
нас низькі показники 
спортивно-масової ро 
боти, Спортсектору про
фбюро належить активно 
залучати людей у гру
пи здоров’я, клуб люби
телів бігу, організовува
ти міжкафедральні зма
гання з тенісу, бадмін
тону, волейболу, міні- 
футболу, проводити ран

кову гігієничну гімнасти
ку, тощо.

Наш культсектор і жі
ноча рада факультету 
могли б подбати про 
створення художньої са
модіяльності, 'відкриті^' 
клубів і гуртків за інте
ресами, організовувати, 
скажімо, виставки твор
чості викладачів, співро
бітників, їх дітей, зап
рошувати на зустріч по
етів, письменників, вете
ранів партії і комсомолу, 
Радянської Армії, мате
рі в-героїнь. Жіноча рада, 
зокрема, повинна приді
лити велику увагу сту
дентам, що проживають 
у четвертому гуртожит
ку.

Одне слово, профор
гам, відповідальним за 
роботу окремих секторів 
належить проявити мак
симум ініціативи, щоб 
забезпечити на факуль
теті зразкову зону кори
сного дозвілля і відпо
чинку.

В. ПОПОВ, 
голова профбюро ін
женерно - будівель
ного факультету.

(Закінчення. Поч. в
№ 22).
у  ФРН, Англії, Фра- 
"  нції та ряді інших 
країн відбувається про
цес маскування неофа
шистських організацій 
під музичні, 'автолюбите- 
льські, спортивні, як-от 
найагресивніша у ФРН 
«військово - спортивна 
група» Гофмана. Водно
час неофашистам часто 
вдається пролізти і в 
справжні спортивні орга
нізації, навіть прибра
ти їх до рук. Гак стало
ся зі спортивним клубом 
«Леви» у Гамбурзі, «Ай- 
нтрахт» у Франкфурті на 
-Майні, «Ьорусія» в 
Дортмунді, «Червоні вов
ки» у Ганновері. Таке ж 
відбувається і в Англії, 
Франції, Норвегії. Одна 
з організацій англійсько
го «Національного фрон
ту» має навіть свій вели
кий навчальний табір. 
Перебуваючи на повно
му забезпеченні, завер
бовані молодики прохо
дять справжню військо
ву підготовку

А ось свідчення газети 
французьких комуністів 
«Юманіте»: поблизу Ніц
ци, замаскована під са
наторій, вже третій рік 
діє спеціальна «вища 
^школа» для молодих не
офашистів. «Чорний Ін
тернаціонал» надсилає 
туди «студентів» з різ
них країн. Саме там від
булася нарада, де обго
ворювалося, як вести 
«загороджувальний во
гонь» дроти Московсько
го фестивалю. Вислів 
«загороджувальний во- 
юнь» належить директо
рові ЮСіА Чарльзу Ужу. 
Тепер він і на озороєнні 
неофашистів. До речі, на 
нараді виступив з інстру. 
ктажем емісар із США, 
чиє ім'я зберігається в 
таємниці. Ось як діють 
вашінгтонські майстри 
ідеологічних диверсій СПІ
ЛЬНО з неофашистами, з 
«Чорним Інтернаціона

лом»!
Тим часом молодики з 

«Націонал-соціалістської 
партії Сполучених Шта
тів Америки» вільно ви
ходять на вулиці, хизу
ючись свастикою на сво
їх формених сорочках, 
їхня зброя — кастети і 
велосипедні ланцюги. У 
Монтгомері, штат Ала-

нції, Італії, Данії, Нор
вегії. В Осло неофашис
ти з кастетами і кийка
ми напали на студент
ські збори, тому що 
спілка норвезьких сту
дентів хоче послати сво
їх делегатів на молоді
жний форум.

Берлінська газета «Юн-

перебуває в неймовірно 
тяжких умовах безро
біття, неписьменності, за
знає особливої дискримі
нації — у виборчих пра
вах, в оплаті праці. Але 
ж Ямайка — це країна 
із слухняним проамери- 
канським режимом, який 
порвав стосунки із Ку
бою, брав участь у зло

МОЛОДЬІ ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА-

ТАВКА НА Іїї КАРТУ
ба-ма, вони розгромили 
будинок місцевої органі
зації, що бореться за ра
сове рівноправ’я, бо там 
начебто провадився за
пис бажаючих поїхати 
на Московський фести
валь. У Чікаго — про- 
маршували вулицями мі
ста з антикомуністични
ми і антирадянськими 
гаслами. Перехожим во
ни намагалися всунути 
в руки черговий номер 
фашистського журналь
чика «Сандерболт», на 
обкладинці якого — на
пис — «Ніякого комуні
стичного фестивалю!».

У Європі першими «за. 
і ороджувальний вогонь» 
відкрили неонацисти в 
ФРН. Під час футболь
ного матчу в Франкфур- 
ті-на-Майні на поле ви
бігли десятки молодиків. 
Бони вигукували загро
зи на адресу Московсь
кого фестивалю і завер
шили хуліганську акцію 
вигуками «сиг! Лайль!»... 
У Ганновері неонацисти 
вчинили напад на примі
щення молодіжної орга
нізації соціал - демокра
тичної партії «Молоді 
соціалісти», котра висту
пає за участь західноні
мецької молоді і студен
тів у XII Всесвітньому.

Повідомлення про та
кі події надходять з Фра-

ге вельт» правильно вка
зує: в діях «коричневих» 
різних країн помічається 
злагодженість. Ними, 
виявляється, й справді 
керують з одного центру.

У колах імперіалісти
чної реакції, напевне, не 
можуть не зважити на 
потяг сучасної молоді до 
зв'язків і єднання зі сво
їми ровесниками у різ
них країнах, на різних 
континентах. Якщо на
віть і вдається встано
вити той «загороджува
льний вогонь» проти XII 
Всесвітнього, то що уму- 
друються нав’яізувати 
взамін? У пропагандист
ському і розвідувально- 
диверсійному відомстві 
США народжується ідея: 
провести окремий «фес
тиваль», Та ще й під на
звою «Свобода-85». Що
правда, назву «Свободу- 
85» потім забракували. 
Адже подібне було ми
нулого року. Нарекли ж 
лицемірно Олімпійські 
ігри в Лос-Анджелесі 
«Свободою-84»! Отже, 
назву цоспііцно) і$.мїни-\ 
ли: «Міжнародна конфе
ренція молоді вільного 
світу», а місцем прове
дення обрали Ямайку.

Важко сказати, кому 
першому у Вашінгтоні 
спав на думку такий ге
ографічний вибір. Ямай
ка — країна, де молодь

чинній інтервенції про
ти Гренади. Саме там 
Вашінгтонові зручно про
вести задуманий бала
ган!

Хоча там, очевидно, 
побоювалися кричущої 
облудності назви «М іж
народна конференція мо
лоді вільного світу» і 
тому вирішили все ж та
ки змінити і її. Так з’я
вилася ще одна назва— 
«Міжнародний фести
валь мистецтва вільного 
світу». Та як би не змі
нювалися титри політич
ного шоу на американ
ський лад, його мету не 
важко збагнути. У Ва
шінгтоні пролунало: 
«Грошей не шкодувати!» 
і -потекли долари з так 
званих' «приватних фон
дів». А високий патро
нат над збіговиськом у 
Кінгстоні узяв на себе 
сам президент Рейган.

Правильно мовиться, 
хто платить, той замов
ляє й музику. А «музи
ку» для Кінгстона замо
вили уже відому. Запро
шення на Ямайку одер
жали лише ті, хто «від
повідає критеріям свобо
ди і демократії» у ваші- 
нгтонському тлумаченні 
цих понять. Наперед з 
Вашінгтона наобіцяли 
участь різних «зірок» як, 
наприклад, Френка Сіна- 
три — колишнього куми

ра фанатиків естрадного 
співу. І хоча останнім 
часом репутація Сінатри 
дуже підмочена зв’язка
ми з мафією, з гангсте
рським світом, для «шоу» 
у КІНГСТОНІ цілком го
диться і така популяр
ність. Особливо, коли на
гадати, що Френк Сіна- 
тра — друг президента 
Рейгана.

Із США настирливо 
лунали запевнення, ищ 
тут відбудеться* «найде- 
мократичніша і найваж
ливіша міжнародна кон
ференція молоді за всі 
останні десятиліття». На 
жаль, у капіталістичному 
світі й брехнею можна 
дечого добиватися, де

кого дезорієнтувати, вве
сти в оману, а кого — і 
примусити взяти участь 
у збіговиську, задума
ному американськими по
літиканами. І навіть ор
ганізувати подяку Рей- 
іанові за «виняткову 
увагу до молоді», за 
«величезну допомогу» в 
проведенні т°ї «конфере
нції».

Та ось що пише з цьо
го приводу, наприклад, 
американський журнал 
«Прогрессив»: «Величез
ні гроші і зусилля, кот
рі витрачаються на Кін
гстон, навряд чи прине
суть очікувані наслідки». 
ІДе категоричніше вис
ловився журнал «Сьем- 
пре», що видається в 
Мексіці — країні, де 
розгорнулася серйозна 
боротьба між прихиль
никами і противниками 
Московського фестива
лю: «Не можна думати, 
що затіяне на Ямайці 
здатне завадити чи за
тьмарити форум, кот
рий відбудеться в Мос- 
кві». ^

Яків ВАЛАХ,
міжнародний огля
дач.

Редактор
С . Д Ж Е Д Ж У Л А .
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Нарада в ЦК КПРС з 
питань прискорення нау
ково-технічного про гр е 
су визначила шляхи к о 
р інного  піднесення на
родного  господарства 
країни. Великі й в ід п о в і
дальні завдання у зв 'яз
ку з цим поставлені пе
ред партійними о р га н і
заціями, вс\ім,а ‘ к о м у н і
стами, Головна настано
ва сьогодні, відзначало- 
ся на нараді, здійснити 
всіма заходами перелом 
в свідом ості і настрої 
кадрів зверху донизу, 
сконцентрувавш и їх  ува
гу на найбільш аажливо* 
м у-науково - технічному 
прогресі. Вимогливість і 
ще раз вимогливість —  
ось головне, що диктує 
комуністам нинішня си 
туація.

П артійні орган ізац ії 
завжди стояли у витоків 
починань, прекрасних пе
ремін. Комуністи покли
кані бути -а авангарді б о 
ротьби і за переведен
ня економ іки на рейки 
інтенсиф ікації,- Важливо, 
зрозум іти, що це не ти
мчасова кампанія.

На весь зріст встає 
зараз перед партійними 
комітетами завдання п о 
ліпшити роботу з кадра
ми. П ричом у поліпш ити 
ї ї  д окор інним  і р іш учим  
способом. Д ілове і 
принципове розум іння 
— ось основа ц іє ї р о б о 

ти. Не м ож на поступа
тися нічим, не можіна 
принижувати критеріїв , 

коли мова йде про пар
тійний і гром адський 
обов 'язок перед наро
дом. Саме через приз
му інтересів кра їни  п о 
винні розглядатися діла 
і вчинки кож ного  ком у
ніста. Так ставилося пи
тання на квітневом у 
(1985 р.) Пленумі ЦК 
КПРС.

Великі й відповідальні 
завдання по дальш ому 
розвитку науково-техніч
ного прогресу стоять і 
перед науковцями наш о
го інституту —  головним 
науковим центром П од і
льського регіону. їх  тво
рчий дор о б о к  щ ороку 
оцінюється м ільйонами 
карбованців зеконом ле
них коштів. У нас бага
то лю дей, які сповна 
відповідаю ть р івню  но 
вих вимог. Л ю дей ком 
петентних, ініціативних, 
небайдужих д о  загаль

нодержавних справ. Вар
то ширш е використову

вати їх досв ід, см іливі
ше висукати на в ідпові

дальні д ілянки роботи 

комуністів, які добре 

знають справу, вболіва
ють за неї.

Рішучий поворот на

родного  господарства на 

інтенсиф ікацію  вимагає 
таких ж е р іш учих захо

дів по утвердж енню  д і

ловитості,, п ідвищ енню  

організованості і поря
дку. Ні попередні заслу

ги, ні тривалий керівний 

стаж не можуть вважа

тися перепускою  до по

сади на черговий строк, 
якщ о нові завдання їм

не під силу, якщо ВОН И 

дрім аю ть, так би м ови
ти, у самозаспоєнні і за

знайстві, не сприймають 
критики знизу. На будь- 
якій д ільниці зараз по
трібна повна самовідда 
ча, служба загальній 

справі.
Вирішальна роль у п ід 

вищенні відпоїв ід альнсмі 

сті ком уністів за д о р у 
чену справу, за п риско 

рення науково-технічно

го прогресу повинні в і

д іграти партійні о р га н і
зації факультетів і п ід 

розд іл ів інституту. Вони 

повинні створювати ат
мосф еру нетерпимості до 

пустослів'я і б езгосподар

ності, д о  споживацтва і 

кар'єризму, вчити кадри 
добиватися високо ї в ід 
дачі з найменшими зат
ратами. Але, як свідчать 
факти, окрем і партійні 

о р ган ізац ії факультетів 
і п ідрозд іл ів  і самі не 
поспіш ають переб удову
вати свою  роботу в цьо
му напрямку. Не сл ід  
забувати, що від  їх  при
нциповості в значній м і
рі залежатиме успіх ц іє ї 
найважливіш ої справи. 
Який моральний клімат 
створиться в колективах 
— атмосфера 'творчості 
чи застою? Ось головне 
питання! Там, де ко м у
ністи самі виш укують 
резерви, всіляко п ідтри
м ую чи науковців, вина
хідників і рац іонал ізато
рів і дають належну в ід 
січ будь-яким  б ю р о кр а 
тичним замашкам, тяга
нині, там, як правило, 
м іцніш ий порядок, ваго
м іш і досягнення. З усіх 
цих питаннях потрібно 
см іливіш е користуватися 
правом партійного кон 
тролю  діяльності а д м ін і
страції.

Прискорення науково- 
технічного прогресу, пе
реведення економ іки в 
сучасне русло —  кров
на справа кож ного  на
уковця. І в цій воістину 
всенародній боротьбі 
ком уністи зобов'язані йти 
попереду, особистим 
прикладом вести за с о 
бою  лю дей проти р ути 
ни і безгосподарності, 
проти бездум ного р о з 
порош ення народних 
коштів і матеріальних 
ресурсів, м існицького, 
в ід ом чого  е го їзм у та ін 
ших негативних явищ.

Лиш повсякденно зв і
ряю чи сво ї вчинки з но 
вими вимогами, підвищ 
щ ую чи якість і еф ектив

ність науково-дослідниць
ко ї і пош уково ї роботи, 
можна розраховувати на 
реальний успіх. С ьогодні 
на всіх проф ілю ю чих ка
федрах, в студентських 
конструкторських бю ро, 
СКТБ «Модуль», науко
во-досл ідном у секторі 
інституту повинна панува
ти висока творча напру
га, щ об гідно  зустріти 
X X V II з 'їзд  КПРС, внес
ти і свій посильний 
вклад у забезпечення 
над ійного ф ундаменту 
дванадцятій п 'ятирічц і.

т а к а  н а ш а  д у м к а
Великий інтерес у нас, 

науковців, викликала на. 
рада з питань прискорен. 
ня наук ово-т ехініч н о гр
прогресу, глибоко—зміс
товна, ділова і конкрет
на доповідь Генерально
го секретаря ЦК КПРС 
товариша М. С. Горба
чова. Проблеми піднято 
досить важливі, актуа
льні. Зокрема,! говори^ 
лося про зв’язки інститу
тів з виробництвом, ство. 
рення науково-виробни
чих об’єднань, активну- 
підтримку роботи вина
хідників і раціоналізато
рів, якнайшвидше впро
вадження у виробницт

во значущих технічних 
пропозицій.

Наш політехнічний ін
ститут підтримує тісні 
зв’язки з багатьма під
приємствами міста — за. 
водами «Термінал», ра
діотехнічної апаратури, 
імені 60-річчя Жовтня, 
об’єднанням «Вінниця- 
енерго», комбінатом «Він- 
иицяпромбуд» та інши
ми. Лише за одинадця
ту п’ятирічку виконано 
інститутом науково-дос
лідних робіт по госпдо- 
говорах на 31,6 мільйо
на карбованців. Економі
чний ефект склав 57,6 
мільйона карбованців.

В інституті створено 
студентське наукове то
вариство, яке охоплює 
всіх, хто навчається на 
стаціонарі. Крім того, 
1180 чоловік займають
ся тематикою, що без
посередньо стосуєть
ся госпдоговірних пи
тань.

Звичайно,* у нас теж 
ще чимало нерозв’язаних 
питань, творчих задумів, 
планів на майбутнє. То
му нині всі зусилля і 
(Науковців, і студентів 
спрямовані на те, щоб 
розширити масштаби 
дослідницької роботи, 
домогтися якнайбільшо

го ефекту від запровад
ження винаходів і рац- 
пропозицій у народне 
господарство.

Нині на факультетах, 
кафедрах ведеться діло
ве і жваве обговорення 
матеріалів наради, намі
чаються нові рубежі. В 
усіх єдина думка — не 
зупинятися на досягну
тому, йти в ногу з ча
сом, всіляко підтримува
ти економічну політику 
нашої партії.

В. ОСАДЧУК, 
професор, доктор тех
нічних наук.

ПРО ЯКІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ
У нинішній п’ятирічці 

успішно діяла внутріву- 
зівська система підви
щення кваліфікації вик
ладачів, впроваджує а ла̂ - 
ся алгоритмізована ме
тодика оцінки знань, 
проводилися щорічні кон
курси на кращого лекто
ра і асистента,, науко
во-методичні конферен
ції. За м и н у л и й  
чаїс в учбовий процес! 
впроваджено 23 ділових 
ігри, 17 ігрових методів, 
багато ведеться розробок 
з цих та інших питань.

Однак у цілому про
цесі навчання студентів 
є серйозні недоліки і 
прорахунки. Причина тут 
у недостатньому в пли і 
вові профорганізацій на 
стан справ у головному 
нашому професійному 
питанні — процесі нав
чання студентів, якості 
педагогічної праці.

Якщо профбюро факу
льтетів інже)Еер но-буді
вельного та автоматики і 
обчислювальної техніки 
в належній мірі плану
ють і здійснюють захо
ди, що стосуються різних

аспектів учбових^ про
цесів, то більшість проф
організацій цьому не на
дають значення. Стан і 
якість педагогічної пра
ці, шляхи її вдосконален
ня і поліпшення на засі
даннях профбюро у бі
льшості структурних під
розділів не розглядаю
ться. У пропаганді пере
дового досвіду кращих 
профорганізацій у питан
нях боротьби за підви
щення якості педагогіч
ної праці недостатньо 
використовується багато
тиражна газета.

Питання про завдання 
вдосконалення виробни
чо-масової роботи в про
фспілкових організаціях 
по підвищенню якості пе- . 
дагогічної праці було 
розглянуто і глибоко 
проаналізовано на чер
говому засіданні проф
кому викладачів і сту
дентів. У прийнятій по
станові відмічається, що 
в новій системі соцзма- 
гання необхідно підви
щити роль показників, 
які характеризують якість 
педагогічної праці в ін

дивідуальному і колек
тивному змаганні, кон
курсів педагогічної май
стерності, вжити додат
кових заходів по заохо
ченню переможців. В 
усіх ланках профоргані
зації особливу увагу 
надавати розповсюджен
ню передового досвіду 
педагогічної роботи, 

Виробничо . масовій 
комісії разом з кабіне
том педагогічної май
стерності і відділом ка
дрів налагодити постійні 
зв’язки з промисловими 
підприємствами з питань 
поліпшення підготовки 
кадрів. З метою кращої 
підготовки інженерів всіх 
спеціальностей, їх вихо
вання доцільно було б 
створити в інституті ка
федру соціальної психо
логії. Більше уваги при
діляти і умовам самої 
педагогічної праці, ого
лосити конкурс на прис
воєння звання «Зразко
ве робоче місце», «Зраз
кова аудиторія».

3. ГРОЗНИЙ, 
завідуючий метод
кабінетом.

Шефська 
допомога ,

Літо — пора великих 
турбот для трудівників 
села. В ці дні в колгос
пах і радгоспах області 
ведеться догляд за по
сівами просапних куль, 
тур, механізатори госпо
дарств готують ‘ техніку 
до жнив, в розпалі заго
тівля кормів для грома
дського стада.

Посильну допомогу 
трудівникам села надає 
і колектив нашого інсти
туту. Викладачі і спів
робітники вирішили від
працювати безкоштовно 
по два дні в підшефних 
господарствах Вінниць
кого і Калинівського ра
йонів.

16 червня на заготів
лі кормів в колгоспі 
«Дружба» сі Лаврівки 
Вінницького району пра
цювало сто п’ятнадцять 
чоловік адміністративно- 
управлінського персона
лу. Було просушено і 
згромаджено сімдесят 
п’ять тонн сіна.

В. КАВАЛЕР, 
секретар партбюро 
АУП.

Завершуються екзаме* 
пи в інституті. Студенти 
докладають багато зу* 
силь, 'щоб якнайкраще 
звітувати за рік, пока
зати сталі і якісні знан
ня з кожного предмета.

На знімку, що ви ба
чите, студентів по кур
су «Перехідні процеси 
в електричних системах» 
екзаменує викладач Ва
силь Андрійович Клим- 
чук.

Фото Р. Кутькова.



2 стор. ї=і =  =«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» , 21 червня 1985" року.

Пияцтву —  бій!

В И РИ В АТИ  З К О Р ІН Н Я Х
Радянський народ з 

великим задоволенням і 
повним схваленням спри
йняв рішення партії і 
уряду, спрямовані на бо
ротьбу з пияцтвом і ал
коголізмом. Проблема 
ця, скажемо відверто, 
виявилася запущеною. 
Надто глибоке коріння 
пустив «ізолений ЗМІЙ»'. 
Тому боротьба з ним на
була характеру загаль
нодержавної, соціальної 
і політичної ваги.

Вільний доступ до спи. 
ртних напоїв, величезна 
кількість! всякого роду 
торговельних точок, ма
совість самогоноваріння, 
слабка робота по лікві
дації пияцтва призвели 
до того, що вживати 
спиртні напої почали мо
лоді люди, окремі під 
дітки і навіть жінки.

Боротьба з пияцтвом 
і алкоголізмом стала все
світньою проблемою. В 
багатьох країнах Євро
пи з цим соціальним злом 
ведуть рішучу боротьбу. 
В Швеції, наприклад, 
на дев’ять мільйонів на  ̂
селення лише 360 тор
говельних точок по про
дажу вина. Молодим 
людям, які не досягли 
двадцятилітнього віку, 
спиртні напої не прода
ються.

У прийнятій нещодав
но псГстанові ЦК КПРС 
в цьому питанні відзна
чається, що в нашій кра
їні до цього часу боро
тьба з цим соціально не
безпечним злом велася 
по-кампанійському, без 
необхідної організовано
сті й послідовності, по- 
справжньому не було 
розгорнуто антиалкоголь
ної пропаганди, вона не
рідко обминала гострі 
питання, не мала насту

пального характеру. Зна
чна частина населення

не виховулася в дусі тве
резості, недостатньо бу
ла поінформована про 
шкідливість вживання 
спиртних напоїв для здо
ров’я нинішніх і особли
во майбутніх поколінь, 
для суспільства в цілому.

Звідки ж береться пи
яцтво, коли з якого віку 
людина вперше піднімає 
келих вина чи склянку 
горілки? Взяти хоча б 
такий приклад: в окре
мих школах, технікумах 
і вузах на випускні ве
чори збираються значні 
суми грошей, на які за
купляються різні спирто
ві напої, щоб відзначи
ти, так би мовити, одер
жання атестата зрілості 
чи диплома. А після та
ких вечорів з учбових 
закладів виносяться кор
зини порожніх пляшок 
з-під спиртного, попада
ють в лікарні жертви бі 
йок, у медвитверезники 
учасники застілля.

Важко виміряти гли
бину моральних і мате
ріальних втрат, соціаль
ного зла, що приносить 
нашому суспільству пи
яцтво і алкоголізм. Не
можливо виміряти також 
всю глибину людських) 
трагедій, які приносить 
алкоголь. Більшість пра
вопорушень і криміналь
них ЗЛОЧИНІВ ЗДІЙСНЮЄТЬ
СЯ у нас на основі пи
яцтва і алкоголізму.

Проблема пияцтва іс
нує і в нашому інститу
ті. Окремі студенти, спів
робітники і навіть вик
ладачі попадають у мед
витверезник. Як свідчить 
статистика, за неповних 
чотири з половиною роки 
нинішньої п’ятирічки бі
льше 90 процентів усіх 
правопорушень, здійсне
них членами вузівського 
колективу, це результат 
надмірного вживання ал.

коголю.
Однією з причин пра

вопорушень, пов’язаних 
з пиятикою, є слабка 
реакція на всі ці випад
ки з боку адміністрації 
і громадських організа
цій інституту. Ось лише 
один приклад. За чотири 
з лишком роки з інсти
туту за аморальні вчи
нки відчислено двадцять 
вісім студентів. Усі вони 
були членами ВЛКСМ. 
Із спілки ж виключено 
лише дванадцять право
порушників. Або ще та
кий факт: БО студентів 
за цей період побували 
у медвитверезнику, а то- 
варистськими судами бу. 
ло розглянуто лише 37 
справ.

Значна роль у вико 
ріненні пияцтва і алко
голізму відводиться ко
місіям по боротьбі з цим 
соціальним злом. Ці ко
місії тепер наділені ве
ликими повноваженнями 
і мають право накладати 
штраф до 50 карбован
ців на всіх любителів 
спиртного. Подальшої ак- 
вивізації роботи у цій 
справі вимагається і від 
усіх інших громадських 
організацій. Завдання 
стоїть досить серйозне, 
воно пов’язане з перебу
довою традицій і зви
чок, усього, по суті, спо
собу нашого життя. В 
цій винятково важливій 
справі приклад тверезо
сті повинні показувати 
в першу чергу комуніс
ти і комсомольці. Усім 
нам належить створити 
таку обстановку в інсти
туті, яка дала б можли
вість повністю виживи з 
нашого життя факти пи
яцтва і правопорушень.

М. ВЕСЕЛОВ, 
старший юрискон
сульт.ТІЛЬКИ

З пияцтвом вели боротьбу в усі часи 
і в усіх країнах.

В 1220 році до нашої ери китайський 
імператор Ву Венг видав закон, згідно 
з яким всі особи, захоплені під час пия
тики, піддавались смертній карі.

іВ стародавній Індії заборонялось 
вживання алкогольних напоїв для всіх 
станів. Людей, обвинувачених у пияцтві,

поїли розплавленим сріблом, свинцем 
чи міддю.

кти
Якщо це сталось вперше, після витве- 

резіння п’яниці фільтр демонстрували 
йому одному. Якщо такий захід не до
поміг, і людина напивалась знову, її зні
мали ще раз і показуваній фільм рідним 
і знайомим. В таких випадках, якщо 
і цей захід не допомагав, фільм випус
кався на екрани столиці. Причому всі 
витрати цо зйомці подібних кінотворів 
платили п’яниці.

На Близькому Сході тих, хто порушу
вав заборону пити вино, били палиця
ми — вільну людину 40 разів, а раба — 
80.

В древній Спарті спеціально споювали 
полонених рабів і показували їх юнакам- 
спартанцям, щоб навіяти відразу до 
вина і зневагу до п’яниць.

Імператор Франції Карл Великий ка
рав п’яниць в перший раз у закритому 
приміщенні, другий раз — публічно, а 
в третій раз — смертною карою.

В Англії на початку минулого століт
тя матросів, обвинувачених у пияцтві, 
одягали в брудний одяг, вішали на шию 
напис: «За пиясГгво» і примушували ви
конувати різну чорну роботу.

В столиці Мексіки Мехіко, в 30-і ро
ки за розпорядженням префекта поліції 
кожного п’яницю, який лежав на вулиці, 
і весь процес доставки його у витверез
ник, знімали спеціальні кінооператори.

При Петрі І п’яниць в Росії садили в 
тюрму і вішали на шию чавунну медаль 
вагою в 17 фунтів (6 кілограмів 800 
грамів) з написом «За пияцтво».

Сто років тому в Самарській губернії 
існував звичай: не ховати людину, яка 
померла від пияцтва. Таких кидали в рі
ку чи заривали в лісі. За повір’ям, по
хорони алкоголіка за християнськими 
звичаями могли викликати неурожай чи 
засуху.

А проте ось ще одна офіційна довідка. 
Тепер безпосередньо і тільки завдяки 
алкоголю — без допомоги якихось ін
ших факторів і причин — зобов’язані 
своєю смертю щорічно 6,3 процента 
землян. Лікарі, юристи, соціологи, жур
налісти вказують на найстрашніше — 
«соціальну деградацію» на грунті пия
цтва.

(За матеріалами преси).

ИЗ П03ТИЧЕСК0Й ТЕТРАДИ

Да извечньїй 
в сердце непокой

о щи
Иету цели, нету цели... 
Тьі об ЗТОМ не р о б щ и .  
Ти проверь себя

на деле,
То єсть, в деле поищи. 
Если видишь,

что на деле 
Дела в самом деле нет, 
Не кричи,

что нету цели, 
Цель-то єсть,

а дела нет. 
Дело словом

заменили? 
Значит, в зтом

бьіл резон,
Значит, цели подменили, 
Бьіл бьі в действии 

закон.
Если. цель карманьї 

греет
Зто тоже вроде

б цель,
Только- честньїй

не посмеет 
Превращать в лазейку 

щель.
Вобщем, вариантов 

много,
Нужно в корне суть 

искать.
Зто, брат,

трудна дорога,  ̂
Славьі можешь

не снскать. 
Присмотрись, да

поразмьісли, 
Как такую цель найти, 
Что во всеобвятом 

смьісле
Всех дельцов —

долой с пути!
V % ^

Ни во что не мог
я верить слепо, 

Бьіть артистом 
в жизни не хотел, 

Многое казалось
мне нелепьім 

И, казалось,
зто бнл удел.

И хотелось, если
не отвергнуть, 

То хотя бьі суть
сего постичь. 

Понял: постигая — 
переделать,

А отвергнуть, 
значит, не творить. 

Принял зту истину
я строго — 

Жизнь явилась
истиной простой: 

Ясность цели —
турдная дорога, 

Да извечньїй в сердце 
непокой.

Если вьі одиноки,
Так поймете разлуку. 
Если в серце тревога 
И смирення нет,

Вьі послушайте зту 
Простую науку:
«Только сильним — 

дорога,
Только верньїм —

ответ!»
Если вьі пережили 
Дюбовь без ответа, 
Безраздельность

скитаний
Средь людей и без 

них —
Вьі немножко сильнеє, 
Чем кажется зто,
Не ищите признаний,
Постйгайте других,

* * *

Жизнь, как пик, 
етремительна, 

Жизнь большая,
сложнтєя, 

Если цель великая,
Да упорством

множитсй. 
Если повседневная 
И ежеминутная 
Есть забота нежная,
Да в добро обутая— 
Пик непереломанний 
В жизнь одну

вмещается. - 
В от успеть бьі вовремя, 
Только б не измаяться. 
В рамках

человечности 
Жизни ЄСТЬ БЄЛИЧЄСТВО, 
Не в масштабах

вечности,
А в масштабах

личности.* * *
Годом жизни 
Заплатил. бьі

за минуту', / 
Целой жизньою —
За один лишь

только час, 
Лишь взглянуть бьі, 
Как потомки наши

будут
Наше дело продолжать 
И помнить нас.

ПОЗТУ
Что тяжелее:

гореть без огня, 
Клубами седого льіма? 
Или пустить аллюром 

коня,
Подковьі о камни 

вьірвав?
То и другое

не смей допустить, 
Сумей побороть,

отвергнуть, 
Разве не стоит

для зтого жить, 
Любить и надеяться, 

верить?
Всадник промчится

на белом коне— 
Расплавится черньїй 

камень,

И не сгорит
в багряном огне 

Ни сердце его,
ни знамя. 

Времени нету
подковьі меінятьу.

И цокот, и топот
сльїшен,

Движетея гордо
победная рать, 

Огонь революции
дьішет.

Самое страшное — 
не устоять

В суровом похоДе атом. 
Что ни кажи, 

а подковн менять,
Не то что писать 

куплети.

Ч И М  ЕЛЮ
А критика меня

и развенчала, 
Что умолчал про суть 

начала,
Конец оставил без 

конца.
Неправда!

Я смекнул сначала 
Тебе отдать

венец творца!
* * *

От прока нет порока,
. Но от порока — прок,
- Когда порок—урок, 

Когда рассудок
прочньїй,

В глубинах
непорочний 

Когда порок
нарочний,

И чтоб порок не впрок, 
А только, как урок 
Порока, непорочний. ̂ ^
Еще одна оборванная 

нить..
И, знаю я, иначе бить 

не может. 
Хоть сльїшу я 
«иначе можно жить»... 
Меня покой смиренний 

ваш тревожит. 
Из жизни я не внрос, 

лишь пророс, 
И ваша жизнь

мою питает душу. 
Душа торит, 

работает в износ, 
Клокочет, рвется, 
стонет...—Т и  послушай! 
Да, я сказал:

оборванная нить! 
...Себя от поражений 

не страхуя, 
Йду туда, где

поражает жизнь, 
Где нити воєдино

соберу я.

Максим ДОВГО РУК, 
студент енергофака.

НОВІ ТЕАЕфОНИ- 
АВТОМАТИ

Вони пройшли недавно 
випробування в Авст
рії, приймають для оп
лати розмови не розмін
ну монету, а кредитну 
карточку, яка продава
тиметься в усіх пошто
вих відділеннях і кіос
ках.

Карточка встановляє
ться в щілину автомата. 
На карточці магнітним 
способом записана зап
лачена при її покупці 
сума. Вартість розмови

автоматично вираховує
ться з цієї суми, а циф
ровий індикатор, вмонто
ваний в телефон, пока
зує, скільки грошей по 
трачено на розмову. Вар
тість залежить від три
валості і дальності зв’яз
ку. Після, як трубка 
повішена, телефон пове
ртає карточку, стерши 
на ній старий запис і 
записавши нову суму 
грошей, що зменшилась. 
Нова система покликана

покінчити з пошуками 
дрібної монети, якої по
трібно особливо багато• 
при міжміських перего
ворах. Крім того, припи
няється пограбування 
саксофонів, та й не зна 
добляться більш інкаса 
тори, які повинні періо
дично об’їжджати авто
мати і забирати виручку.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА.

«за и н ж е н е р н ь їе  кадрьі»  —  о р га н  па ртко м а, р е кто р а те , проф комом, ко м и тєта  ЛКСМ У В и н н и ц к о го  п о л и те хн и ч е сн о го  и н с т и т у та .
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв. п о л ігр аф ії І книжкової торгівлі? м. Вінниця, вул. Київська. 4. Зам. 2653. БЮ 05151. Зам. 2911.



Г О Т У Ю Ч И С Ь  
ДО ЗВІТІВ І ВИБОРІВ

Важливим етапом під час підготовки до XXVII 
з’їзду партії стануть звіти і вибори в партійних орга
нізаціях. Квітневий (1985 р.) Пленум ЦК КПРС виз- 
значив строки чергової звітно-виборної кампанії. У 
ході її належить глибоко і всебічно розглянути і 
проаналізувати проведену роботу по виконанню рр 
шень XXVI з’їзду партії і наступних Пленумів ЦК 
КПРС, грунтовно обговорити питання партійного 
керівництва навчальним процесом, станом організа
ційно-партійної, ідеологічної роботи.

Це велика і копітка робота, яка вимагає особли
вої уваги до багатьох сторін життя партійних орга
нізацій. Завдання суттєвого прискорення соціально- 
економічного прогресу, висунутого партією, зобов’я
зує всі парторганізації творчо підійти до вишукуван
ня, і мобілізації наявних резервів. Мова йде про да
льший розвиток науково-технічного прогресу силами 
науковців нашого вузу, суворий режим економії, 
зміцнення організованості, дисципліни і порядку.

Вирішальне значення тут має вдосконалення сти 
лю роботи, і в першу чергу — утвердження діло
витості. Партія вимагає: менше слів, завірянь і обі
цянок, більше реальних справ, практичних резуль
татів, відповідальності і принциповості. Готуючись 
до звітів і виборів, належить повніше узагальнити 
досвід на кафедрах, факультетах, у підрозділах, які 
вміють-діяти саме так, виявляючи недоліки, які га
льмують наш рух вперед.

Буде правильним, якщо партійні організації зосе
редять свою увагу на аналізі власної діяльності з 
точки зору її ефективності. На минулих звітно-ви
борних зборах було висловлено чимало пропозицій 
і критичних зауважень. А чи всі вони реалізовані? 
Які̂  результати проведеної роботи? Чого не вдалося 
здійснити і чому? Ці та ряд інших питань, зв’язані 
з дальшим посиленням контролю і перевірки вико
нання, потрібно розглянути якомога конкретніше і 
за час, що лишився до звітної кампанії, вжити до
даткових заходів, щоб все корисне, висловлене ко
муністами, не залишилось на папері.

Відомо, що успіх кожної парторганізації — в ак
тивності і бойовитості її комуністів. Ось чому партія 
орієнтує на те, щоб посилити вимогливість до кож
ного з них за ставлення до громадського обов’язку, 
виконання- партійних рішень, за чесне і чисте облич
чя партійця. У більшості парторганізацій інституту 
вдосконалюється практика звітів комуністів, ведуть
ся індивідуальні співбесіди. Це стосується насампе
ред парторганізацій машинобудівного та інженерно- 
будівельного факультетів, СКТБ «Модуль» та дея
ких інших.

Добру справу роблять тут. Уважно розібратися, 
як людина виконує свої партійні обов’язки, як пра
цює, навчається, поводить себе, висловити поради і 
побажання — значить дати стимул дальшому ідей
ному і професійному зростанню, підвищенню трудо
вої і громадської активності.

При підготовці До звітів і виборів є можливість 
і необхідність глибше проаналізувати назрілі кад- 

. Ров'і питання. Адже належить сформувати партбю- 
ро, поповнити їх свіжими силами. Стабільність керів
ництва, яка передбачає правильне співвідношення 
досвідчених і молодих працівників, виправдує себе. 
Але. це не може «упроваджуватися яким би то не 
було застоєм у рухові кадрів. Необхідно сміливіше 
висувати на-відповідні посади жінок і молодих, пер
спективних людей.

Звітно-виборна кампанія починається з парторга
нізацій, які складають головний топенціал партії. Тут 
партійна політика втілюється у реальні оправи. І 
потрібно, щоб на зборах комуністів по-ленінеьки, 
без фальшивої ідеалізації, без порожніх словод©ба
тів були підбиті підсумки того, що зроблено, по кри
хтах зібрано позитивний досвід, безбоязно викриті 
недоліки, намічені конкретні шляхи на поліпшення 
справи. Збори повинні проходити в обстановці крити
ки і самокритики, більшовицької відвертості. Не 
можна миритися із заорганізованістю, формалізмом, 
пригл а жуванням обговорення, зрізувати чи замов
чувати гострі питання. Особливо натерпимі факти 
зажиму критики. Кожен член партії повинен пов
ністю використати надані йому статутом права вно
сити пропозиції і висловлювати зауваження.

Партія пред являє і більш високі вимоги до тону, 
діловитості на зборах. Вимогливість і ще раз вимог
ливість — ось головне що диктує комуністам сього
днішній день. Всю підготовку до звітів і виборів не
обхідно спрямувати на те, щоб вони пройшли на ви
сокому конструктивному і критичному рівні. Це пови
нен бути серйозний огляд сил кожної партійної орга
нізації.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря парткому інституту.

Завтра—Всесоюзний ком
сомольсько-молодіжний су- 
ботник, присвячений Дню 
радянської молоді і XII 
Всесвітньому фестивалю 
молоді і студентів. Близь
ко тридцяти восьми мільйо
нів юнаків і дівчат відзна
чатимуть свято ударної пра
ці. Понад 18 мільйонів з 
них працюватимуть на сво
їх робочих місцях. У фонд

XII Всесвітнього буде пере
раховано близько двадцяти 
п'яти мільйонів карбованців.

День ударної праці про
йде і в студентських буді
вельних загонах нашого ін
ституту.

В. ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інсти
туту.

Якість педагогічної праці. Вона вимірюється не ли
ше методикою викладання того чи іншого предмету, 
а й вмінням викладача максимально наблизити учбо
вий процес до виробництва.

На знімку; викладач нафедри вищої математики 
В. Р. Вальдман з групою студентів в дисплейному 
залі.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

А  ІП Ж ЄН ЄРН І
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НАУКА -  ВИРОБНИЦТВУ

ДЛЯ РОЗВИТКУ МАЛИХ М ІСТ
Добровольців на та

кий проект серед випуск
ників інженерно-будівель
ного факультету було 
чимало. Але для втілен
ня свого заповітного за
думу професор кафедри 
промислово - цивільного 
будівництва, кандидат 
архітектури В. П. Уре- 
ньов, доцент кафедри 
залізобетонних конструк
цій, кандидат технічних 
наук Н. Д. Галканова, 
асистент кафедри ПЦБ 
М. О. Кушнір — ентузі
асти цієї справив керів
ник проекту вибрали ли
ше восьмеро п’ятикурс- 
ників. Ними стали Олег 
Гедзь, Олександр Мороз, 
Наталія Тріпак, Марія 
Матящук, Євген Капра- 
нов, Олександр Олійник, 
Олексій Осавелюк і 
Ольга Калачик.

Тепер, коли всі клопо
ти залишилися позаду, 
можна з певністю твер
дити, що працювати над 
цим проектом нашим ди
пломникам було надзви
чайно цікаво. Про це 
свідчить і сам проект, і 
та висока оцінка, яку да
ла йому авторитетна 
державна комісія.

Випускники нашого 
інституту підготували 
цікавий науковий мате
ріал, внесли ряд цінних 
пропозицій. їхній про
ект стане основою для 
подальшої роботи над 
темою забудови малих 
міст майбутніх диплом
ників архітектурного фа
культету Київського ін
женерно - будівельного 
інституту, адже робота 
ця міжвузівська.

...На екрані — древній 
і такий знайомий бага
тьом Тульчин. Архітек
турні пам’ятники цього 
міста тісно пов’язані з

прославленими в історії 
іменами ген(ералісімуса 
Суворова, декабристів, 
російських поетів, ком
позиторів. Фільм про 
Тульчин теж знімали 
своїми силами. Насиче
ний він багатьма істо
ричними фактами, яс
краво показано і сьогод
нішнє обличчя райцент
ру, є спроба торкнутися 
його насущних проблем.

Щороку Тульчин прий
має десятки тисяч ту
ристів звідусіль, отже 
розвиток його — пер 
спектива не віддалена. 
Що ж запропонували 
проектанти? Характер 
міста аграрний, тож ба
гатоповерхова забудова 
тут недоцільна. Вирішен
ня центру передбачає 
компактність, підприєм
ства і заклади обслуго
вування мають створити 
єдиний ансамбль. Архі
тектурно-художня ви
разність нової забудови 
повинна доповнювати і 
збагачувати ту, яка 
склалась історично. Ву
лиця Суровова, наприк
лад, згідно проекту має 
бути пішоходною, це 
зручно як для жителів, 
так і для туристів. Про
ектанти пропонують спо
рудити тут триповерхо
вий готель, на першому 
поверсі якого будуть са- 
лон-перукарня, аптека, 
художній салон з виста
вочним залом, зал ігро
вих автоматів, магазин 
по продажу квітів і каси 
попереднього продажу 
квитків. Отже всі зруч
ності наяву. А на проти
лежному боці вулиці — 
блок культурно-побуто
вого обслуговування, 
універсам і універмаг.

Голова Тульчинської 
міськради, якй теж був

присутній на захисті, ви
соко оцінює проект на
ших випускників.

— Студенти часто при
їздили до нас, ради
лись, сперечались. їх 
проект розрахований до 
2000 року, адже вже 
зараз ми можемо брати 
окремі його елементи в 
роботу. Скажімо, така 
споруда як готель може 
цілком стати гуртожит
ком. Взагалі хочеться 
підкреслити, що таке 
співробітництво дуже 
корисне нам усім. Адже 
у Тульчина, як, мабуть, 
і у багатьох інших так 
званих «малих міст» не
ма єдиного проекту
вальника. Може тому не 
все в його забудові 
ув’язується...

Так, це проблема, у 
вирішенні якої наш істи- 
тут буде й надалі про 
являти 'СВОЇ можливості. 
Цю думку підтвердив і 
/ректор інституту про
фесор І. В. Кузьмін.

— Ми ставимо зав
дання сьогодні так, щоб 
видавати реальні робо
ти, які б вирішували в 
нашому регіоні не тіль
ки питання прискорення 
науково-технічного 'Про
гресу, а й розвитку ма
лих міст. Ця робота, як 
уже зазначалось, міжву
зівська, що теж є новим 
поворотом...

Іван Васильович звер
нув увагу членів дер
жавної комісії і дип
ломників на проблеми, 
які виникли в процесі 
розгляду роботи. На
приклад: як ув’язуються 
запропоновані ними ви
рішення з існуючими в 
Тульчині комунікаціями? 
Це питання залишилося 
непродуманим. Далі — 
а за який період окуп

лять себе всі затрати на 
будівництво? На це теж 
не було відповіді. І на
прошується висновок, 
що такі роботи повинні 
бути міжфакультетськн- 
ми, в них повинно брати 
участь якнайширше ко
ло науковців інституту. 
При можливості слід 
підключати й інші вузи 
і технікуми міста.

А ось думка началь
ника проектно-техноло^ 
гічного бюро «Оргтехбу 
ду» комбінату «Вінниця- 
промбуд» В. Є. Важано- 
ва, який був головою 
'державної комісії.

— З погляду на ту ко
лосальну роботу, яку 
провели студенти, скла
дається враження, що 
вони володіють потен
ціальним запасом до
питливості, і вони, без
перечно, знайдуть їй за
стосування. Щодо само
го проекту, то цінно те, 
що він не шаблонний, 
зроблений не задля то
го, щоб тільки одержа
ти високу державну 
оцінку...

Студенти працювали, 
наперед знаючи, що їх 
проект не залежиться на 
полиці. Все це мобілізу
вало і дисциплінувало 
як їх самих, так і ке
рівників дипломної прак
тики. В народженні про
екту брали активну 
участь архітектори О. С. 
Бутузов і А. М. Пузано- 
ва із студентського про
ектно-конструкторського 
бюро. Всі розрахунки ве
лись при допомозі елек
тронно - обчислюваль
ної техніки.

А. ПОНОМАРЧУК, 
завідуючий кафед
рою промислово- 
цивільного будівни

цтва.

ВИХОВУВАТИ ПОЧУТТЯ
В умовах сучасного 

великомасштабного ви
робництва постійно зро
стають вимоги до чіт
кості і злагодженості в 
діяльності всіх ланок на
родного господарства,, 
кожного керівника, спе
ціаліста. Інтенсифікація 
економіки, прискорення 
науково-технічного про
гресу, немислимі без 
розвитку у трудящих 
почуття господаря, су
часного економічного

мислення, вміння раху
вати і аналізувати, все
бічно обгрунтовувати рі
шення, які приймаються, 
по-державному підходи
ти до справи.

У людей, які працю
ють зацікавлено і сві
домо, головний, по суті 
невичерпний резерв при
скорення економічного 
розвитку країни. І ціл
ком закономірно, що те
пер, коли збільшується 
обсяг, збагатився зміст

економічної роботи на
шої партії, в цій роботі 
суттєво зросла увага до 
того, що прийнято на
зивати людським факто

ром виробництва. Важ
ливість всемірного вра
хування і використання 
цього фактору з новою 
силою підтвердили квіт
невий (1985 р.) Пленум 
ЦК КПРС, недавня на
рада в ЦК КПРС з пи 
тань прискорення науко 
во - технічного прогресу.

Прикладів творчого 
ставлення до праці, ви
сокої громадянської від
повідальності немало. 
Дійовим засобом розвит
ку економіки, вихован
ня людини служить со
ціалістичне змагання. 
Колективні форми орга
нізації і стимулювання 
праці, в тому числі бри
гадний підряд стали 
спражньою школою ви
ховання. Увага до люди
ни, її запитів — голов
не у щоденній роботі. 
Прищепленню навиків 
раціонального господа

рювання, вихованню бе
режливості повинна 
сприяти реалізація ком
плексу заходів по вдос
коналенню господарсь
кого механізму, приско
ренню науково - техніч
ного прогресу. І, звичай
но, вимагається «суворе 
дотримання трудової і 
державної дисципліни 
кожним.

У партійних організа
ціях інституту накопи
чено певний досвід по 
вихованню у членів ко
лективу почуття госпо
даря, щороку вдоскона

люються форми і мето
ди навчання. Однак саме 
по собі зростання рівня 
знань ще не гарантує ус

піху. Необхідно домага
тися єдності ІДЄЙНО'-іВИ- 
ховної, організаторської 
і навчальної роботи. При 
цьому велику увагу 
звертати на добір і роз
становку кадрів, мобілі
зувати колективи на 
здійснення рішень партії 
і Пленумів ЦК КПРС, 
на всемірне прискорення 
науково-технічного прог
ресу, виконання соціаліс
тичних зобов’язань.
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Ось і стих нарешті весел 

коридорах і вестибюлях інст 
тіли учбові аудиторії. Насті и такі до
вгожданні канікули! Вихов, 
інституту цікаво й корисно 
муть своє студентське літо, 
табори відпочинку, захоплк 
сії по місцях революційної, бойової 
трудової слави радянськог 
робота в студентських будівельних 
гонах, піонерських таборах.

Ще не підбито остаточни : підсумі 
навчального року, та попе{ 
хунки свідчать про підвшцє 
ної успішності і якості зна 
шості академгруп. Протяго 

..

местрів комсомольці інституту спрямову
вали свою трудову і навчальну ро
боту на гідну зустріч 40-річчя Великої 
Перемоги, чергового XXVII з ’їзду 
КПРС, XII Всесвітнього фестивалю мо
лоді і студентів. Тон у цій справі зада
вали, як правило, члени комсомольсь
кого і профспілкового активу, молоді 
комуністи. Високу успішність і якість 
знань засвідчили на екзаменах вихо
ванці факультету автоматики і обчислю
вальної техніки, енергетичного, інже
нерно-будівельного. Певні зрушення в 
цій справі спостерігаються на машино
будівному і радіотехнічному факульте-

На полі  
потрудилися

слав
Завершився навчаль

ний рік в інституті. Лі
чені дні залишилися і у 
слухачів 'підготовчотс{ 
відділення. Зараз вони 
складають заліки, відві
дують консультації, ви
конують контрольні ро
боти. А попереду у них 
вступні іспити до інсти
туту.

Посильну участь бе
руть слухачі підготовчо
го і у виконанні Продо
вольчої програми краї
ни. 16 червня, наприклад, 
більше сорока чоловік 
працювали на полях Пи
сар івського колгоопу! 
Вінницького району. Ча
стина з них прополюва
ла кормові буряки, реш
та заготовляла сіно. Усі' 
працювали з подвоєною 
енергією. Особливо хо
четься відзначити Н. Ва- 
рданян, В. Гунчак, А. 
Сомалюк^ А. Безверщук,

0  Тихонюк, Ю. Курбет 
та багато інших. На об
робітку буряків відзна
чались Ю. Бак, В. По
ляк.

ї За активну участь і 
сумлінну працю на сіль
ськогосподарських ро
ботах багато слухачів 
підготовчого відділення 
нагороджені грамотами 
комітету комсомолу.

Люблять слухачі під- 
■ гртовчого відділення фі
зкультуру і спорт. За
раз проводяться змагаш 
ня на першість з футбо
лу серед груп, 

і Здобутки у навчанні
1 праці колектив підго
товчого відділення при
свячує наступному XXVII 
з' їзду КПРС.

В. ФУРМАН, 
секретар комсомоли- 

І ського бюро підго- 
к товчого відділення.

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМ СПРАВА ВСІХ СТАРТУВАЛО 
СТУД ЕН ТСЬК Е 

Л І Т  0 . ,
Минулої неділі бійці 

студентських будівель
них загонів інституту 
роз’їхались на будови 
пятирічки. Пройде яки
хось два місяці і на пу
стих ще колись місцях 
виростуть нові житлові 
будинки, піднімуться ко
рпуси заводів і фабрик' 
проляжуть нові дороги 
крізь пустелю чи тайгу.

Здавен було заведено, 
що робітник працює, а 
студент вивчає науку. 
Та в наш час, коли в 
країні стільки новобудов 
і скрізь потрібно встиг
нути їх завершити, сту
денти - комсомольці одя
гають на літо робочі 
спецівки і їдуть туди, де 
без їх сильних рук, ро
зуму і завзяття просто 
не обійтись. Сила вихо
дить чимала. Вісімсот 
тисяч бійців нараховує 
своїх лавах Всесоюзний 
студентський будівель 
ний загін. В цьому році 
йому присвоєно ім’я 40- 
річчя Перемоги.

Півтора мільярда кар
бованців капіталовкла
день освоять студенти 
нинішнім літом. Сумні
ватися в цьому не дово
диться, бо студенти не 
звикли працювати з хо
лодком. Понад два міль
йони карбованців освоє
них капіталовкладень за
пишуть на свій рахунок 
вінницькі політехніки. І є 
ще одна, мабуть, найдо
рожча цифра. До цятки 
наших вихованців пра
цюватимуть в загонах 
безкоштовної праці, то
бто перерахують усі за
роблені гроші дитячим 
будинкам, будинкам ін
валідів Великої Вітчиз
няної війни, у фонди со
лідарності і в самий го
ловний наш фонд — 
миру.

Виїзду на роботу усі 
бійці чекали з нетерпін
ням. Навіть екзамени лі
тньої сесії склали рані
ше.

Ю. ЧЕРНИШ,
комісар обласного
штабу СБЗ.

ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕ> НІЧНИЙ ІНСТИТУТ

О ГО Л О Ш УЄ ПРИЙОМ  С Л У Х А Ч ІВ
на вечірні та денні 

підготовчі курси.
Заняття на курсах 

проводяться за програ. 
мою вступних іспитів в 
інститут щоденно, крім 
неділі:

на денних курсах — з 
8 год. 15 хв. до 21 год. 
35 хв.

Плата за весь курс 
навчання — 7 карбован
ців.

Початок занять.*

на вечірніх курсах — 
з 18 червня, на денних 

'курсах — з 1 липня.
Прийом заяв щоденно, 

*<рім неділі, 3 із  до 19 
години, в суботу з 9 до 
]5 години.

щ Адреса курсів: 286021, 
1*. Вінниця, Хмельниць
ке шосе, 133, В ПІ, учбо
вий корпус № 2, 4-й по
верх, кімната № 0409, 

ї-фідготовчі курси, теле-. 
Жон: 4-63-44.

1984/85 навчальний рік війде в істо
рію інституту як рік нових пошуків в 
організації в вдосконаленні всього нав
чально-виховного процесу. Протягом 
обох семестрів викладачі і співробітни
ки прагнули піднести на вищий рівень 
методику викладання дисциплін, ширше 
впроваджувати в учбовий процес елек
тронно-обчислювальні машини, технічні 
засоби навчання. Усе це в значній мірі і 
сприяє підвищенню загальної успішності 
і якості знань студентів.

На знімку ліворуч ви бачите виклала 
ча Ю. Н. Воловика з групою випуск
ників радіотехнічного факультету під 
час роботи над дипломним проектом. 
До речі, в цьому році значно більша 
частина дипломних проектів наших ви
пускників відзначена високими оцінка
ми державної екзаменаційної комісії.

Завтра відбудеться урочистий випуск 
дипломників інституту. Радісна і хви 
лююча подія. Через усе своє життя про
несуть наші вихованці глибокі знання, 
досвід і мудрість викладачів, тобто все 
те, чому їх навчали в інституті. А восе
ни на зміну випускникам прийде нове 
поповнення. Першокурсники стануть 
об’єктом особливої уваги з боку викла
дачів і співробітників, усього інститут 
ського колективу. Адже не секрет, що 
навчатися в інституті значно важче, 
ніж у школі. Важливо вже з перших 
днів привчити молоде поповнення сту= 
дентів конспектувати лекції, самостійно 
працювати над підручниками, відвідува
ти гуртки науково-технічної творчості, 
працювати на електронно-обчислюваль
ній техніці тощо.

Леся Обезяк, яку ви бачите на знім
ку праворуч, уже перейшла на третій

курс. Навчається вона на факультеті 
автоматики і обчислювальної техніки. 
Опанувала роботу на ЕОМ, відвідує 
гурток науково-технічної творчості. І 
таких в нашому інституті сотні, тисячі. 
Після літніх канікул вони знову прий
дуть в рідний інститут, щоб продовжу
вати навчання, розвивати і примножу
вати славні традиції витої школи.

ВУЗІВСЬКЕ ЖИТТЯ: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

КОНКУРС НА І Н Ж Е Н Е Р А
Масштаби і глибина науково-тех

нічних перетворювань*, намічених 
Центральним Комітетом КПРС в еконо
міці країни, примушують особливо по
турбуватися про якість підготовки ін
женерних кадрів у вузах. 20 червня 
«Правда» видрукувала статтю завідую
чого кафедрою політекономії Московсь
кого інституту сталі і сплавів, докто
ра економічних наук, професора 
Д. Москвіна «Конкурс на інженера». 
В ній, зокрема, йдеться про те, щоб у

Між іншим, якщо на
віть трійка студента і не 
маскує двійки (на жаль, 
і таке нерідко трапляє
ться), а зароблена, гак 
би мовити, «чесно», то 
вона всерівно доводить, 
що молода людина за
своїла лишень половину 
учбового матеріалу. От 
і виходить, що ми даємо 
(Достачаємо) виробни

цтву у значній мірі не
повноцінних спеціалістів.
Навряд чи який завод 
прийме машину, у якої, 
скажімо, не вистачає по
ловини деталей. А інже
нер - «напівзнайка» вва
жається нормою. В до
даток до диплома рідко 
хто з керівників вироб
ництва чи кадровиків 

зазирає. Вони, зважте, 
заздалегідь до того при
мирилися, що початкую- 
чого спеціаліста дове
деться кілька років до
вчати, і, як мовиться,
«натаскувати».

На жаль, втрати у на
родному господарстві, 
зв’язані з поганою робо
тою некваліфікованих 
інженерів, агрономів, 
учителів, лікарів, аж 
ніяк не враховуються.
Але не викликає сумні
ву, що вони, ті спеціа
лісти, вносять значну 
добавку у зниження 
темпів зростання націо
нального доходу і про
дуктивності праці. Як 
розповідав знайомий бу-

вузах впровадити систему конкурсного 
навчання, тобто на перший курс прий
мати значно більше студентів, ніж потім 
належить випустити, І роботи «відсів» 
на кожній сесії у відповідності з реаль- 
ними знаннями, щоб до випускного кур
су залишились ті юнаки і дівчата, які 
ділом довели свою приналежність об
раній професії.

Увазі нашим читачам подаємо думки 
автора, які, на його думку стосуються 
потребі перебудови прийому абітурієн
тів у вищі учбові заклади.

дівельник, в його брига
ді невмілих спеціалістів 
дотепно прозвали «галь
мами п’ятирічки».

Миритися з подібним 
звичайно, не можна. І 
нехай прихильники так 
званого формального 
підвищення успішності 
не втішають нас аргу
ментами, що, мовляв, у 
нашій країні більше, ніж 
будь-де у світі, високо
кваліфікованих інжене
рів. (Таких, звичайно, не- 
мало. Але і професійний 
авторитет не повинен 
закривати очі на факт, 
що в науці, на виробни
цтві, у сфері управління 
все частіше трапляються 
спеціалісти - напівзнай- 
ки, які не мають власної 
думки стосовно доруче
ної їм справи, і до спра
ви цієї цілком байдужі.

Пропозиції щодо сис
теми конкурсного нав
чання висловлювалися у 
пресі. І одразу вони на
трапляли на заперечся 
ня, що затія ця дорога, 
потребує багато додат
кових засобів, відверне 
велику кількість рооо 
чих рук з народного гос
подарства. Але ж чи 
варто займатися само
обманом? Адже оця так 
звана дешевизна вищої 
освіти перешкоджає 
ефективній і добротнії! 
підготовці спеціалістів

Це — по-перше. По- 
друге, впровадження кон

курсного навчання пов
ністю окупиться потім у 
народному господарстві 
за рахунок скорочення 
втрат, які приносяться 
йому зараз некомпетен
тними, але дипломовани
ми інженерам^, ^агро

номами, будівельниками. 
По-третє, нерадиві сту
денти не виходять з на
родного господарства. 
За час навчання вони 

все-таки набувають певні 
знання і повертаються на 
виробництво з більш ба- 
і атим багажем, ніж во 
ни мали його до вступу 

у вуз. До речі, майбутній 
інженер* якіийЬневдався, 
може стати, погодьтеся, 
цілком сумлінним робіт
ником.

Конкурсне навчання 
впливатиме, безсумнівно, 
і ,на вагомість і об’єк
тивність екзаменаційних 
оцінок. Та ж трійка змо
же засвідчувати, що сту
дент засвоїв лекції і по
сібник не через сторін
ку, а хоча б процентів 
на вісімдесят. 1 тоді до
вір’я до трійки буде ви
знаним, — а що, не така 
вже й «сіра» ця оцінка, 
вона свідчить, що людина 
засвоїла курс наук не
хай і не блискуче, але з 
точки зору суспільства. 
— достатньо задовільно
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X X  VII з'їзду КПРС—

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ

Через два дні мільйо
ни школярів, юнаків та 
дівчат старшого віку 
прийдуть у свої класи, в 
аудиторії інститутів, те
хнікумів та профтехучи
лищ. Розпочнеться но

вий навчальний рік.
...Знов покличе

голосисто
Перший дзвоник

на уроки.
В коридорах

світло-чистих
Знов розбудять

тишу кроки.
Пахнуть фарбою

панелі,
Дошка, вікна,

стіл і парти.
Знову будуть

всі веселі,
Знову будуть сміх

і жарти.
Встане день

на видноколі
Ароматно-

яблуневий...
Настрій наш у всіх 

сьогодні
Просто...

першовересневий.
Завтра на інститутсь

кому стадіоні «Олімп» 
відбудеться урочиста 
посвята в студенти. По
чаток нового навчально
го року розпочнеться 
святом Знань, яке про
йде під знаком бороть
би за мир в усьому сві
ті. У ньому закладено 
великий суспільно-полі

тичний зміст: рівність
кожного з нас — членів 
соціалістичного суспіль
ства — перед можливі
стю вчитися, здобути 
свою улюблену профе
сію.

Комуністична партія і 
радянський уряд став
лять високі вимоги до 
вищої школи про необ
хідність в найкоротші 
строки вивести навчаль
ний процес підготовки 
спеціалістів на передо
ві науково-технічні ру
бежі. Цій меті, як відо
мо, відповідають прак
тичні заходи останнього 
часу, спрямовані на пе
регляд учбово-методич
ної документації, впро
вадження нових навчаль
них планів і програм, 
використання комплекс
ного підходу до управ
ління якістю підготовки 

' спеціалістів, прискорен
ня темпів технічного 

оснащення навчального 
процесу.

Чимало новинок ос
таннім часом з’явилося і 
в нашому інституті.

РЕКТОРАТ, ПАРТ- 
КОМ, КОМІТЕТ КО
МСОМОЛУ висловлю
ють глибоку впевненість 
в тому, що з перших 
днів нового навчального 
року студенти нашого 
інституту проявлятимуть

НАШІ
Ц Е ВЖЕ стало тра

дицією: на початку 
нового навчального ро
ку викладачі інституту 
збираються на педраду, 
щоб підвести підсумки 
зробленого* намітити 
конкретні завдання на 
майбутнє.

Сьогодні відбудуться 
традиційні загальні збо
ри колективу, на яких 
обговорюватимуться пі
дсумки минулого навча
льного року, одинадця
тої п’ятирічки в цілому, 
та завдання колективу 
інституту по гідній зу
стрічі чергового XXVII 
з’їзду КПРС.

На зборах з доповід
дю виступить ректор ін
ституту, доктор техніч
них наук, професор І. В. 
Кузьмін. Будуть розгля
нуті питання про вико
нання соціалістичних зо
бов’язань, про учбову, 
методичну, ідейно-вихов
ну, науково-дослідну ро
боту, про розстановку 
кадрів, вдосконалення 
стилю і методів роботи, 
розвиток учбово-матері
альної бази тощо. Пода
ємо короткі нотатки у 
загальному плані.

Головна увага, звича
йно, буде зосереджена 
на підвищення загальної 
успішності і якості знань, 
що в кінцевому резуль
таті забезпечить поліп
шення підготовки висо
кокваліфікованих спеці
алістів. А домогтися 
цього можна лише зав
дяки постійному вдос

коналенню всього нав
чального процесу, збі

льшення обсягів і під
вищення якості наукових 
робіт.

Країні необхідні висо- 
копідготовлені спеціа
лісти, здатні грамотно 
вирішувати виробничі 
справи. У нас багато 
випускників, які одер
жують дипломи з «від
знакою». Важливим по
казником дипломних 
проектів є рекомендація 
їх державною комісією 
до впровадження. В ці
лому по інституту ми 
маємо певні зрушення в 
цій справі, але попере
ду ще багато копіткої 
роботи.

Сучасний динамічний 
розвиток техніки зима- 
гає від інженерів виро
бництва глибоких тео

ретичних і практичних 
знань, вміння працювати 
на обчислювальній тех
ніці! І хоча показник 
виконання випускниками 
дипломних проектів в 
цілому зріс по інституту, 
проте на стаціонарі при 
дипломному проекту
ванні з окремих спеціа
льностей він ще зали
шається надто низьким.

Сучасний розвиток на
уки і техніки вимагає 
нових форм і методів у 
справі підготовки інже
нерних кадрів. Завдання 
повинно ставитися так, 
щоб уже з перших днів 
навчання в інституті 
студенти навчилися пра
цювати на електронооб- 
числювальній техніці. 
Підготовку кадрів по 
кожній спеціальності 
слід проводити з вико

ристанням ЕОМ протя
тому усього навчального 
періоду.

Багато уваги на сьо
годнішніх зборах буде 
приділено також питан
ням підвищення рівня 
ідейно-виховної роботи 

в колективі у світлі ви
мог XXVI з’їзду КПРС, 
червневого (1983 р.) і 
квітневого (1985 р.)

Пленумів ЦК КПРС.
В інституті склалась 

певна система комуніс
тичного виховання сту
дентів, яка охоплює не 
тільки учбовий процес, 
а й позакласні форми 
виховної роботи. Фунда
мент світогляду майбу
тніх спеціалістів закла
дається на заняттях з 
суспільних дисциплін. 
Саме тут студенти ово
лодівають основами мар- 
ксизму-ленінізму, от

римують необхідні полі
тичні ^знання, вивчають 
багатючцу ідейно - тео
ретичну спадщину осно
воположників науково

го комунізму, вчаться 
самостійно аналізувати 
соціально - економічні і 
суспільно - політичні про
цеси сучасного життя.

Кафедри суспільних 
наук проводять значну 
роботу в цьому напрям
ку: створено учбово-ме
тодичні комплекси дис
циплін, активно впрова
джується проблемний 
метод читання лекцій і 
проведення семінарських 
занять, широко викори
стовуються технічні за
соби навчання, поповню
ються і обновляються

фондові лекції, створе
но необхідні методичні 
підручники. На високо
му їдейнотеоретичному і 
методичному рівні про
водять заняття профе
сор В. Птущенко, доцен
ти Б. Вальчук, П. Сло- 
бодянюк, В. Гопак, А. 
Скнар, Р. Сокирянська, 
М. Арапов, Т. Буяльсь- 
ка, Н. Коряцька, А. Ви- 
шневський та ряд інших. 
Заслуговує схвалення 
досвід роботи кафедри 
марксистсько - ленінсь
кої філософії. Виклада
чі кафедри не тільки 
прагнуть вдосконалити 
учбовий процес, а й ве
дуть дослідження над 
тим, як він впливає на 
формування світогляду 

студентів, підвищує їх
ній ідейно-політичний 

рівень. Необхідно від
значити також роботу 
ради наукового атеїзму 
під керівництвом доцен
та Сокирянської. Поліп
шилась робота і факуль
тету громадських про
фесій.

Разом з тим, робота 
кафедр суспільних наук, 
як головної ланки в сис
темі ідейно-політичного 
виховання студентів, ще 
не повністю задовільняє 
нас. Багато викладачів 
кафедр суспільних дис
циплін не займаються на
уково - дослідницькою 
роботою. На кафедрі 
наукового комунізму, зо
крема, з одинадцяти ви-

(Закічення на 2-й стор.).

високу дисциплінова
ність, активно включать
ся в учбовий процес, 
докладатимуть всіх зу
силь для того, щоб гли
боко опановувати знан
нями, служити прикла
дом у поведінці, брати 
активну участь в грома
дському житті, примно
жувати славні традиції 
Вінницького політехніч
ного, який бореться за 
присвоєнння йому імені 
Володимира Ілліча Ле
ніна.

Нинішнього року со
тні юнаків та дівчат, 
що витримали виступні 
іспити і пройшли за ко
нкурсом, стали студен
тами нашого інституту. 
Попереду у них цікаві 
наукові пошуки і експе
рименти, участь в нау
кових конференціях, га
рячі суперечки з різних 
проблем.

Студентські роки — 
иайпрекрасніша, найпа- 
мятніша пора в житті. 
Скільки нового, цікаво
го і незвіданого чекає 
на кожного, хто навча
тиметься у вузі! Кожен 
з першокурсників може 
стати учасником худож
ньої самодіяльності, по
їхати влітку на студент
ську будову, стати про
пагандистом, тобто спов
на розкрити свої духов
ні і фізичні можливості.

Сьогодні, в переддень 
нового навчального ро
ку, ми особливо зверта
ємось до першокурсни
ків — свого нового по
повнення. Перед вами, 
юні друзі, стоїть зав
дання вже з перших днів 
збагнути специфіку за
нять в інституті, глибо
ко осмислювати усі пре
дмети, привчитися до 
самостійної роботи з пі
дручниками, навчитися 
конспектувати лекції, 
оволодіти, багатьма тех
нічними засобами.

Усі наші вихованці по
винні високо тримати 
честь вузу, своїми знан
нями, науково-дослідни
цькою роботою підтвер
джувати престиж дипло
ма, який вам вручати
меться.

Тож щиро вітаємо усіх 
студентів, професорсько- 
викладацький склад, 
співробітників інституту 
з початком нового нав
чального року, зичимо 
шастя, здоров’я, нових 
трудових і наукових 

звершень по успішному 
виконанню планів і соц- 
зобов’язань одинадцятої 
п’ятирічки, гідній зуст
річі чергового XXVII 
з’їзду рідної Комуністи
чної партії.

ПОВЕРНЕННЯ У ВЕРЕСЕНЬ



ЗО вересня 1985 року,**

Р О Б О Ч И Й
К А Л Е Н Д А Р
К О М С О Р Г А
Головні збори року.

З 20 серпня у обласній 
комсомольській органі
зації почалась звітно-ви
борна кампанія. У ве
ресні завершаться звіти 
і вибори у комсомоль
ських групах, пройдуть 
збори у цехових, бригад
них та інших організа
ціях на правах первин
них, а Також у первин
них комсомольських 
організаціях. Для тебе, 
комсорг, це серйозний 
екзамен. Готуючись до 
головних зборів року, 
пам'ятай — потрібно не 
пишність фраз, не дек
ларації відомих істин,, 
а спільний вдумливий 
аналіз роботи комсомоль
ської групи, бюро чи 
комітету комсомолу. Су-, 
вора об'єктивність, при
нципова товариська кри-, 
тика, урахування пропо
зицій і думок всіх ком
сомольців допоможуть 
вашим зборам виробити 
спільну програму дій, 
дати оцінку участі і 
визначити наступні зав
дання кожного комсо
мольця по гідній зустрі
чі XXVII з’.зду КПРС.

Звітні - виборні збори 
повинні глибоко і всебі
чно проаналізувати ро
боту комсомольських ор
ганізацій по виконанню 
постанови ЦК КПРС 
«Про поліпшення партій
ного керівництва комсо
молом і підвищення йо
го ролі у комуністично
му вихованні молоді».

Під час звітів і вибо
рів діапазон твоїх справ, 
комсорг, значно розши
рився. Як все встигнути? 
Наша тобі порада: біль
ше спирайся на актив, 
сміливіше залучай його 
до підготовки доповіді, 
проекту рішення, про

ведення зборів. Розподіл 
обов’язків між активі

стами обговоріть на за
сіданнях бюро чи комі
тету. Чим більше поміч
ників буде у нового 
складу виборною орга
ну, тим цікавішим буде 
життя організації з пе
рших днів після звітно- 
виборних зборів.

1 вересня починається 
річна звірка складу
в л к с м .

Досвідчені комсорги 
знають — це дуже важ
ливий захід, від того, 
наскільки кваліфіковано 
і творчо буде він прове
дений, у значній мірі 
залежить ефективність, 

внутріспілкової роботи 
надалі. У ході звірки то
бі, комсорг, і твоїм по
мічникам з комітету ко
мсомолу необхідно зус
трілися З КОЖНИМ К бМ - 
сомольцем, побесідувати 
з ним, узнати його про
блеми, інтереси, запи

ти, вияснити, які зміни 
відбулися у його житті, 
внести необхідні записи 
у картку персонального 
обліку, на основі якої в 
райкомі чи міськкомі 
комсомолу будуть вне
сені зміни в облікову 
картку члена ВЛКСМ. 
Необхідно також прове
сти бесіди з неспілко-

вою молоддю, потурбу
ватися про залучення її 
до комсомольського жит
тя, поставити на облік 
тих, хто за деякими при
чинами не зробив цього. 
Потурбуйся, комсорг, 
щоб всі комсомолки, які 
змінили прізвище у зв’я
зку з одруженням, обмі
няли свої комсомольсь
кі документи.

1 вересня — День 
знань.

Запроси, комсорг, на
зустріч з юнаками і дів
чатами ветеранів партії
і комсомолу, зроби так, 
щоб цей день запам’я
тався' школярам, учням, 
студентам.

Багато справ сьогод
ні у комсоморгів. І се
ред них головне — ро
бота з новачками. Треба 
насамперед поставити їх 
на комсомольський об
лік, провести у першо
курсників збори, на яких 
комсомольці оберуть 
своїх ватажків, наміти
ти параметри майбутніх 
справ.

Продовольча програ
ма — турбота комсомо
льська.

Урожай-85. Важливо 
зберегти все’ вирощене, 
вчасно зібрати і доста
вити до споживачів.

В осінніх сільсько
господарських роботах 
візьмуть активну участь 
і студентські загони. їх 
виробнича діяльність по
винна поєднуватися і з 
великою громадсько-по
літичною роботою серед 
населення. Перший тиж
день роботи студентсь
ких будівельних загонів
— тиждень техніки без
пеки і санітарного бла
гоустрою. Тобі, комсорг
і твоєму комсомольсь

кому активу треба допо
могти керівникам госпо
дарств у підготовці до 
прийому студентів.

Наука переконувати. 
Наближається новий на
вчальний рік у системі 
комсомольського політ- 
навчання і економічної 
освіти молоді. Остання 
субота вересня за тради
цією — День пропаган
диста. У комітеті ком
сомолу повинні відбути
ся зустрічі керівників 
шкіл і семінарів, про
пагандистів. Треба до
помогти їм підготувати
ся до першого заняття, 
тема якого «Всі мож
ливості і резерви — на 
успішне виконання пла
ну 1985 року і соціаліс
тичних зобов’язань, гід
ну зустріч XXVII з’їзду 
КПРС».

Вірний помічник у 
твоїй роботі, комсорг,

— комсомольсько-моло
діжні газети і журнали. 
Потурбуйся про те, щоб 
вони обов’язково були 
передплачені кожним 
юнаком і дівчиною, для 
всіх молодіжних гурто
житків, червоних кут
ків. В цьому допомо
жуть тобі агенства «Со- 
юздруку», громадські 

розповсюджувачі.

•«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» ■ ■ «2 стер

1 вересня—міжнародний День миру

ЗА ЯСНЕ 
НЕБО

Перше число вересня має велике зна
чення у житті людей планети. У мільйо
нів дітей, юнаків і дівчат нашої країни 
починається нова відповідальна пора у 
житті — школа, училище, технікум, вуз. 
День Знань проходитиме під прапором 
боротьби за мир в усьому світі, за те, 
щоб, завжди було ясне небо, світило 
сонце.

1 вересня -1945 року радянські війсь
ка розгромили японську Квантунсь- 
ку армію на Далекому Сході, перемож
но завершили свої бойові операції, тим 
самим поклали кінець другій світовій 
війні. Однак суворий урок історії, який 
засвідчив про те, що будь-які військові 
авантюри проти СРСР неминуче прире
чені на провал, на жаль, не охолодив 
гарячі голови верхівки мілітаристських 
кіл Заходу. Підготовка до нової світової 
війни стала основою державної політи
ки США. Імперіалісти нарощують страте
гічні ядерні сили, створюють ракетні 
бази, розробляють нові військові програ
ми, прагнуть заволодіти космосом.

У ці дні, коли світ відзначає 40-річчя 
бомбардування Хіросіми, варто згадати, 
як генерал Леслі Гровас, керівник робіт 
по створенню американської ядерної бом
би, назвав перші повідомлення про кіль
кість жертв вибуху словечком «пропа
ганда». Тепер ми знаємо, що в Хіросімі 
загинуло 140 тисяч і 400 тисяч страж
дають від променевої хвороби. Між бо
йовим застосуванням понадбомби і по
чатком мілітаризації космосу є очевид
на паралель. Це кроки в безодню.

Вносити свій гідний вклад у зміцнен

ня економічного і оборонного потенціалу 
нашої Вітчизни — священний обов’язок 
кожного. Тож потрібно на вищий рівень 
підносити якість навчання, дбати про 
гарну успішність, краще готувати себе 
до справжньої інженерної роботи на ви
робництві
«Інститут і виробництво, інститут і ар. 
мія» — ці поняття мають глибокий зміст. 
Наші студенти добре трудяться, добре 
несуть службу у військових частинах. 
В інститутський колектив надходять 
повідомлення з місць служби наших ви
хованців, в яких розповідається про 
сумлінне ставлення до служби багатьма 
колишніми студентами, нині військово
службовцями. Тепло пишуть командири 
про Костянтина Веретенникова, який 
з перших днів зарекомендував себе з 
позитивного боку. Він — відмінник бо
йової і політичної підготовки, бере ак
тивну участь у громадському і комсо
мольському житті, є членом групи народ
ного контролю, агітатором підрюзділу. 
Костянтин Веретенников — висококва
ліфікований військовий спеціаліст, пос
тійно вдосконалює свою майстерність, 
поставлені завдання виконує ініціативно, 
неодноразово заохочувався командуван
ням частини.

Приємно, що подібних повідомлень на 
адресу інституту надходить багато. Все 
це свідчить про те, що наука і служба 
міцно зв’язана, йде в ногу.

Р. АСАДОВ,
На знімку: рядовий Костянтин Ве
ретенников.

н а ш і  г о л о в н і
ЗАВДАННЯ

ШШшШі

Інститут дає кожному 
вихованцю не лише ди
плом інженера. Тут, в 
стінах вузу, розширю
ється не тільки діапазон 
знань, а й формуються 
характери молодих лю
дей, їх світогляд.

У Вінницькому полі
технічному сотні юнаків 
та дівчат, як ось ці дві 
однокурсниці, з перших 
днів навчання прагнуть 
засвоїти пройдений ма
теріал в лабораторіях, 
конструкторських бюро 

тощо.

До послуг наших сту
дентів, крім лабораторій 
і конструкторських бю
ро, лінгафонні кабінети, 
електронно - обчислюва
льна техніка та багато 
інших технічних засобів 
навчання. Усе це дає 
можливість кожному по
трапити у світ незвід- 
даних явищ, дійти до 
наукових істин, стати 
першовідкривачем. А 
для цього потрібно не 
так вже й багато — ба
жання і сумління.

Фото Р. Кутькова,

(Початок на 1-ій стор.).

кладачів лише троє 
(Ластовецька, Плахот- 
нюк, Нечипоренко) ма
ють наукові публікації, 
решта займаються лише 
питаннями методики.

Невиправдану інерт
ність проявляє кафедра 
історії КПРС в органі
зації краєзнавчої робо
ти, походів по місцях 
бойової і трудової сла
ви, у веденні літопису 
героїчних звершень тру
дящими Вінниччини, ін
ших активних форм па
тріотичного виховання 
студентів.

Особливо серйозні пре
тензії викликає стан 
справ в ідейно-виховній 
роботі на кафедрі полі
текономії. Окремі вик
ладачі цієї кафедри не 
займаються науково-до
слідною роботою, не ви
ступають з лекціями пе
ред населенням міста і 
області. Кафедра по су
ті не надає допомоги 
профілюючим кафедрам 
у справі підвищення іде
йної цілеспрямованності 

викладання, занедбано 
роботу з окремими зем- 
ляцтвами студентів-іно- 
земців, які навчаються в 
нашому інституті.

Життя настійно вима
гає подальшого вдоско
налення, перебудови всі
єї ідейно-виховної ро
боти. Як підкреслював 
на квітневому (1985 р.) 
т. Горбачов «Ідейно-по
літичне виховання в 
усіх його формах повин
но максимально поєдну
ватися з головним зав
данням наших днів —-

прискоренням соціально- 
економічного розвитку 
країни».

Самовіддана праця, 
навчання повинні пов’я
зуватись з боротьбою 
проти будь-яких пору
шень, проти пияцтва, 
яке, на жаль, ще має 
прояви в нашому інсти
туті. На вищий рівень 
потрібно піднести всю 
виховну і організатор
ську роботу на факуль
тетах, кафедрах, в гру
пах.

Накреслюючи завдан
ня на новий навчальний 
рік у справі підготовки 
спеціалістів, гідній зуст
річі чергового XXVII 
з’їзду КПРС, слід пам’я- 
ти, що крім, високої 
кваліфікації, кожен ви
пускник повинен бути 

інтелігентом марксист
сько-ленінського типу, 
людиною високої полі
тичної, професійно-тру
дової і естетичної куль
тури.

Головне завдання про- 
фесорсько--викладацько- 
го складу — озброїти 
майбутніх спеціалістів 
сучасними знаннями, 
прищепити їм любов до 
обраної професії, нав
чити їх оволодівати мі
цним практичним умін
ням і навичкам. Пості
йно вдосконалювати пра
ктику курсового проек
тування і на цій основі 
добитися більш якісні
ших показників у справі 
підготовки спеціалістів.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

ПЕРШІ ДОБРОВІЛЬНІ
Перші добровільні ан

тиалкогольні товариства 
виникли у 1927 році в 
Москві, Києві, а потім 
і в інших містах. В склад 
першого Комітету това
риства боротьби з алко
голізмом входили: нар

ком охорони здоров’я 
Семашко, видатні партійні 
і державні діячі Подвой- 
ський, Ярославський, 
Будьонний, Ларін, пись
менники Бедний, Іванов, 
відомі медики, соціоло
ги, економісти, педаго
ги, журналісти.

У 1928 році була про
ведена Всесоюзна нара
да антиалкогольних то

вариств. Вона мала свої 
друковані органи: жур
нали «Трезвость» в Мо
скві, «Гигиєна и здоро- 
вье рабочей, крестьянс- 
кой семьи» —у Ленінгра
ді, «За трезвость» — в 
Харкові та ін.

Антиалкогольні това
риства, робсількори при 
підтримці партійних ор
ганізацій, всієї громад
ськості вели наполегли
ву роботу по боротьбі з 
пияцтвом і самогонова
рінням. У нас в області 
проводились антиалко
гольні демонстрації ді
тей.

«за инженерньїе кадрьі» —  орган парткома, ректората, профкомові комитета ЛКСМУ Винницкого политехнического института. /
винницька обласна друкарня управління у справах видавництв. поліграфії І книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4. Зам. 2653. БЮ 05195. Зам. 3719.
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Ф о т о р е п о р т а ж
Той день запам’ята

ється їм назавжди. Ра
дісні і трішки схвильо
вані зібрались вони на 
інститутському стадіоні 
«Олімп» на своє уро

чисте свято. То було 
справжнє свято. Свято 
влаштоване спеціально 
їм, молодим, енергійним, 
тим, хто йшов до цьо
го дня крізь серйозні ви
пробовування на вступ
них екзаменах. Близько 
тисячі юнаків та дівчат 
стали першокурсниками 
Нашого інституту в зна
менний рік 40-річчя Пе
ремоги радянського на
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роду у Великій Вітчиз
няній війні.

Відбулась церемонія 
посвячення в студенти. 
В ній взяли участь ви
кладачі і співробітники, 
рідні і близькі тих, хто 
поповнив студентську сі
м’ю.

Посвята в студенти — 
важлива подія в житті 
не тільки самих першо
курсників, а всього ко
лективу інституту. В цей 
день кожен підбивав, 
так би мовити, підсумки
своєї роботи, подумки 
осмислював пройдене,

будував плани на май
бутнє.

За традицією церемо
нію посвячення в сту
денти відкрив ректор 
інституту, професор І. В. 
Кузьмін. Він вручив 
першокурсникам симво
лічний ключ до знань і 
студентський квиток.

Як символ спадкоєм
ності поколінь —випус
кники інституту переда
ли в той день прапор 
вузу першокурсникам і 
закликали їх свято бе
регти і примножувати 
кращі традиції Вінни

цького політехнічного, в 
усьому і завжди відсто
ювати чистоту комуніс
тичних ідеалів, наполег
ливо оволодівати знан
нями, брати активну 
участь в громадському 
житті, високо і гордо 

нести звання студентів- 
політехніків.

Першокурсники дали 
присутнім урочисту кля
тву на вірність тради
ціям вузу, рідній Віт
чизні, готовність сумлін-

(Закінчення на 2-й стор.)

В ІМ'Я МИРУ ТА ЩАСТЯ НА ЗЕМЛІ
Початок навчального 

року — завжди велике 
свято в нашій країні. 
Понад сто мільйонів 
учнів та студентів пере
ступили поріг шкіл, 
профтехучилищ, техніку
мів та вузів. І День 
знань став нашим всена
родним торжеством.

Стрімкий плин часу. 
Сьогодні наш трудовий 
календар відлічує остан
ні місяці одинадцятої 
п’ятирічки.

По-ленінськи вимогли
вим і пристрасним зак
ликом до сміливих рі
шень та енергійних дій 
ввійшов у наше життя, 
квітневий (1985 р.) Пле 
нум ЦК КПРС. Новий

приплив творчості, енер
гії і викликали в радян
ських людей відповіді 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС товариша 
М. С. Горбачова на пи
тання американського 
журналу «Тайм».

Нинішній рік Органі
зація Об’єднаних Націй 
проголосила Міжнарод
ним роком молоді. Од
нією з найважливіших 
його подій став Всесвіт
ній фестиваль молоді та 
студентів у Москві. Се
ред його делегатів було 
і 8 посланців області.

З року в рік збіль
шується кількість сту
дентів у вінницьких ву
зах. Нині в трьох інсти

тутах і двох філіалах 
навчається близько 19 
тисяч юнаків та дівчат, 
в тому числі майже ти
сяча іноземців з 75 країн 
світу. Заняття прово
дять 75 докторів наук, 
професорів, понад 700 
кандидатів наук, доцен
тів.

Велика увага приділя
ється зміцненню матері- 
а^ішІр-технІЧної бази! 

вузів. Тільки за роки ни
нішньої п’ятирічки побу
довані і введені в дію 
навчальний корпус у пе
дагогічному, інженерно- 
будівельний та лабора
торний корпуси, ауди- 
торний блок та гуртожи
ток в політехнічному,

гуртожиток та спортив
но-оздоровчий табір у 
медичному інститутах.

Головне завдання сту
дента, його громадянсь
кий обов’язок полягають 

в успішному навчанні, ово
лодінні спеціальністю, 
основами наукового світ
огляду. Більшість юна
ків та дівчат поєднують 
відмінне навчання з ак
тивною громадською ро
ботою. Серед них — сім
надцять Ленінських сти
пендіатів. Минулого нав
чального року триста 
випускників отримали 
дипломи з відзнакою.

Великий науковий по 
тенціал має вища шко
ла. Майже половина най

більш кваліфікованих 
вчених трудиться саме у 
вузах. Вони вносять по
мітний вклад у розв’я
зання важливих науково- 
технічних та соціально- 
економічних завдань. За 
минулий рік обсяг на
укових досліджень тіль
ки політехнічного інсти
туту становив 16 міль
йонів карбованців, еко
номічний ефект від їх 
впровадження — 21
мільйон карбованців.

На перших заняттях 
з лекціями виступили: 
перший секретар обкому 
Компартії України Л. Л. 
Криворучко — в педа
гогічному!' голова облви
конкому В. Ф. Темний

та другий секретар обко
му Компартії України 
А. П. Нехаєвський — в 
політехнічному інститу
тах, секретарі обкому 
Компартії України І. 6. 
Бондарчук та Г. Я- Бур- 
тяк, — у філіалі Укра
їнської сільськогосподар
ської академії і медич
ному інституті. З лекція
ми також виступили 
члени та кандидати в 
члени бюро обкому пар
тії О. П. Волков, Е. 1. 
Давиденко, П. М. Лу- 
к’янчиков, В. П. Рябо- 
конь, М. Т. Тунік, А. І. 
Луценко, відповідальні 
працівники обкому пар
тії та облвиконкому.

ЗДРАСТУЙ, ФЕСТИВАЛЬ!
Знову на Вінниччину 

прийшло радісне і не
забутнє свято — сьо
мий фестиваль «Зорі 
над Бугом», девіз якого 
«Тобі, Вітчизно, тобі 

Жовтню, тобі наш пар
тійний з’їзд!». А розпо
чався він у музично- 
драматичному театрі 
імені М. Садовського.

Линули закличні, ба
дьорі слова ведучих: 

Живем мечтою
нерушимой — 

До цели солнечной 
дойти,

И наши сьездьі — как

вершини
На историческом пути. 
Гостей привітав ан

самбль обласної філар
монії «Поділля». Вико
нувалася «Привіталь
на»:

Добрий вечір,
добрий вечір, 

Станем всі кругом, 
Добрий вечір,

добрий вечір, 
Фестиваль над Бугом. 
Добрий вечір,

добрий вечір,
Вас чекають люди, 
Щире слово,

гарна пісня

Залунають всюди.
Дівчата в українських 

костюмах підносили уча
сникам свята хліб-сіль, 
подарували квіти.

Народний артист рес
публіки, популярний ар
тист кіно Микола Оля- 
лін з великим емоційним 
запалом читав «Сказ о 
русской игрушке», де 
прославляється велич 
російського характеру, 
волелюбність і нескори
мість народу.

І знову — пісні, їх да
рував глядачам народ- 
ний артист УРСР Олек

сандр Таранець. Особ
ливо тепло і зворушли
во виконував він «Офі
церський вальс». Бо ж 
тема війни, тривожних 
солдатських буднів бли
зька артистові. Адже він 
сам із зброєю в руках 
захищав рідну Батьків
щину від загарбників, 
наближав жадану Пе

ремогу.
Олександр Таранець 

проспівав також кілька 
ліричних і жартівливих 
пісень,

Приємно було послу
хати і лауреатів міжна

родних і Всесоюзних 
конкурсів Любов і Вік
тора Анисимових.

Сорок лет тишиньї.
Сорок лет без ВОЙНЬІ.
Сорок лет тишиньї.
Над землей моей.
Пісня линула плавно 

і дзвінко, мов чистий 
струмок, мов гімн дню 
сьогоднішньому — світ
лому, сонячному, без
хмарному. Дует спра

вив чудове враження — 
кожна пісня була схва
льно зустрінута гляда
чами.

Цікаву програму по

казав ансамбль пісні і 
танцю «Донські козаки» 
з Ростова. Один номер 
стрімко змінювався ін
шим. Оригінальні хоре
ографічні композиції 
перепліталися з патріо 
тичними, народними піс
нями. Ліричні танці — 
з жартівливими.

Кожний, хто був того 
вечора у залі, залишив
ся щиро вдячним арти
стам за подаровані хви
лини дозвілля.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча клубом.
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ЩАСЛИВИЙ,
НЕЗАБУТНІЙ

(Початок на 1-й стор.).
но навчатися для її да
льшого розвитку. Сту
дентами Вінницького 
політехнічного стали та
кож десятки юнаків та 
дівчат з країн Азії, Аф
рики і Латинської Аме
рики.

Початок нового навча
льного року розпочався 
святом Знань, яке про
йшло під девізом боро
тьби за мир в усьому 
світі. Перед студентами 
виступали партійні і ко
мсомольські працівники 
ведучі вчені інституту.

Усі одностайно висло
влювали думку про те, 
що людство планети 
здатне зберегти мир на 
землі. Нам потрібен 

мир, щоб жити, вчитись, 
примножувати красу 
нашої радянської дій
сності. Немає в нашому 
суспільстві жодної лю
дини, яка б не засуджу
вала агресивних планів 
мілітаризму, не прагну
ла б миру. Жити в мирі 
і дружбі, здобувати ви
щу освіту прагнуть і ті, 
хто приїхав на навчан
ня у Вінницький полі

технічний з різних кра
їн світу.

В перший день занять 
студенти ознайомилися 
з тими завданнями, які 
їм належить вирішувати 
в новому навчальному 

році. Головне — забез
печити високу успіш
ність і якість знань, при
лучатися до наукової 
творчості, брати актив
ну участь в громадсько
му житті колективу, гі
дно зустріти черговий 
XXVII з’їзд рідної Ко
муністичної партії.

Фото Р. Кутькова.

□
Бути прикладом у нав

чанні, самовіддано труди
тись у студенських загонах, 
брати активну участь у гро
мадському житті, вузу, мно
жити його спортивну славу, 
— такий наказ дали моло
дому поповненню комсомо
льці інституту.

Палким запевненням — 
бути вірними ленінським 
заповітам, відмінним нав
чанням і славними ділами 
множити кращі традиції 
політехніків — прозвучала 

Клятва першокурсників.
В добру путь, молоде 

поповнення!
Успіхів вам, на шляху до 

найблагороднішої, наймир- 
нішої професії — вчитель!

□

ПРОДОВОЛЬЧА ПРОГРАМА СПРАВА ВСІХ

ТРУДОВИЙ д е с а н т
Студенти нашого ін

ституту не тільки ус
пішно навчаються, а й 
вносять посильний вклад 
у розвиток народного 
господарства країни, ви
конання Продовольчої 
програми.

Нинішнього літа сот
ні юнаків і дівчат в 
штормівках бійців сту
дентських будівельних 
загонів працювали на

будовах п’ятирічки. Під 
час третього трудового 
семестру крім основних 
робіт по будівництву і 
введенню в дію народно
господарських об’єктів 
вони заготовляли корми 
для громадської худоби, 
працювали на збиранні 
і очистці зерна нового 
урожаю, надали шефсь
ку допомогу (СІЛЬСЬКИМ 
школам, виступали пе

ред трудівниками з лек
ціями і концертами, про
водили спортивні зма
гання. Частину заробле
них грошей бійці будза- 
гонів перерахували у 
Фонд миру та XII Все
світнього фестивалю мо
лоді і студентів.

Четвертого вересня в 
різні кінці Вінниччини 
роз’їхались на сільсько
господарські роботи чле
ни трудового десанту на
шого /інституту. Сотні 
юнаків і дівчат з усіх 
факултьетів працювати

муть на збиранні та пе
реробці овочів і фруктів 
в господарствах Барсь- 
кого і Літинського ра
йонів.

До кінця місяця ру
ками студентів буде зіб
рано і перероблено сот
ні тонн сільськогоспо
дарської продукції. В ці 
дні, коли в колгоспах і 
радгоспах області про
водиться комплекс осін
ніх польових робіт, на 
рахунку кожна трудова 
хвилина. Студенти на
шого інституту розумі

ють, як необхідні їх ро
бочі руки в цей напру 
жений для трудівників 
сільського, господарства 
час. На овочевих і фрук
тових плантаціях, на пе
реробних підприємствах 
консервної промисловос
ті вихованці нашого ін 
ститутук працюють з 
подвоєною енергією, 
вносячи і свій посильний 
вклад у виконання Про
довольчої програми.

В. СВЕРДЛОВ, про-
ректг інституту.

ТРИВАЄ ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТИ І ЖУРНАЛИ----

І ДРУЗІ, І ПОРАДНИКИ
З першого вересня роз

почалась передплата на 
періодничні видання на 
1986 рік. Газети і жур
нали — наші вірні по
мічники і порадники. 
Комсомольські акі/ивіс- 
ти, громадські розпов
сюджувачі преси повин
ні азвчасно потурбува
тися про те, щоб кожен
студент нашого інститу
ту передплатив свою 
любиму газету і журнал.

Передплата на комсо
мольську періодику не 
лімітується. Дозволяєть
ся розрив передплати на 
період канікул і практи
ки.

Серед найпопулярні- 
ших молодіжних видань 
газети «Комсомольская 
парвда», «Комсомоль- 
ское знамя», «Молодь 
України», обласна моло
діжна газета «Комсо
мольське плем’я», жур

нали «Комсомольская 
жизнь», «Студенческин 
мередиан», «Сельская 
молодежь», «Ровесник».

'В нашому інституті 
видається своя багато
тиражна газета «За ін
женерні кадри». В ній 
широко висвітлюється 
життя інституту, органі
зація навчання і відпо
чинку студентів, їх 
участь в науково-техніч
ній творчості тощо. Га
зета (систематично роз
повідає про наших кра
щих вихованців: відмін
ників навчання, спорт

сменів, учасників худож
ньої самодіяльності, мо
лодих науковців, гро
мадських активістів. 
Широко висвітлює пере
довий досвід кращих 
академгруп, порушує те
ми організації студент
ського дозвілля, крити
кує тих, хто погано нав
чається, ухиляється від 
громадських дорученг 
Одним словом, це сту 
дентська газета і вихо- 
идть вона задля кожно 
го з вас. Підписатися 
на свою інститутську га
зету, як і на всі інші

можна колективно, тоб
то по вісім екземплярві 
на кожну академгрупу. 
Передплатна ціна на рік 
50 копійок. Ціни на всі 
інші молодіжні видання 
вам назвуть розповсюд
жувачі преси.

Інформацію про хід 
передплати на періодику 
групкомсорги повинні 
щодня подавати в комі
тет комсомолу інституту.

В. ЧЕРНІКОВА, за
ступник секретаря 
комітету комсомолу 
інституту.

ЗДІЙСНИВШИ польоти 
на Місяць, безпосередні 
учасники — американські 
астронавти — зайнялися 
справами, дуже далекими 
від астронавтики. Один ви
рішив присвятити себе біз
несові, інший — політиці 
Власне, нічого дивного в 
цьому немає, в усякому ра
зі Для Сполучених Штатів. 
Але метаморфози, що від
булися з двома астронав
тами, здивували навіть аме
риканських обивателів. Йде
ться про Джеймса Ірвіна 
і Чарлза Дьюка, які повер
нувшись з Місяця на гріш
ну Землю, стали... пропо
відниками.

Джеймс Ірвін, в недавньо
му минулому астронавт і 
льотчик-випробувач з поста
вою спринтера і мелодійним

голосом, виступає нині з 
амвона нової баптистської 
церкви в Ньюпорті-Річі 
(Флоріда) Якщо ім'я йо
го колеги недавно було при
своєно астрономічному інсти
тутові в Нью-Джерсі, то 
ім'я Ірвіна дістала... цер
ковна капела. А почалося 
все з того, що через два з 
половиною місяці після по
вернення з експедиції на 
Місяць 27 жовтня 1971 ро
ку, у присутності 50 тисяч 
баптистів на космодромі в 
Х'юстоні Джеймс Ірвін роз
повідав, що на нашому при
родному супутникові вія) зус
трічався з... Ісусом ХРИС‘ 
том. Він, Ірвін, мовляв, пов
сякчас відчував його присут
ність за спиною...

Потім було засновано сек
ту з незвичайною назвою—

«Ширяти в повітрі». Прихи
льників її шукати не дове
лося. Адже очолював секту 
не якийсь старомодний пас
тор, а астронавт, що «спіл
кувався» з Христом!

Інший астронавт, Чарлз 
Дьюк, за його ж словами, 
до космічного польоту ходив 
до церкви тільки про людсь
ке око. Але після відкрит
тя бога» (що сталося, звісно 
ж, на Місяці) Дьюк узявся 
за тлумачення Ветхого і Но
вого завітів. Астронавт-про- 
повідник № 2 проголошує, 
що 'створення світу відбува
лося саме так, як це описано 
у ветхозавітній книзі Буття, 
— протягом шести днів, ані 
годиною більше. І виник світ 
не так уже й давно, а лише 
якихось п'ять-шість тисячо
літь тому. Чарлз повторює

свою казочку, хоч, привезе
не з Місяця каміння спро
стовує «недавнє» створення 
світу, оскільки йому мільяр
ди років. І

Від тлумачення Біблії 
Дьюк перейшов до про
роцтв. Він віщує майбутнє 
з допомогою все тієї ж Біб
лії. Колишній астронавт на 
основі Біблії «довів», що 
експедиції «Аполлона» на 
місяць відправлялися і рані
ше. Це те місце, де йдеться 
про появу серед зірок яко
гось ррла. А місячна кабін/а 
доставлена «Аполлоном», 
мовляв, і називалася «Ор
лом»!

Чарлз із своєю дружиною 
Дороті живе тепер у Техасі. 
Колишній льотчик, колиш
ній астронавт, нинішній пол

ковник запасу і проповідник, 
а також власник фірми по 
продажу нерухомого майна, 
тлумачачи Біблію і проро
куючи з її допомогою, не цу
рається земних радощів, ша
нує бізнес і має солідний ра
хунок у банку. Звертаючись 
до пастви, Дьюк не пропові
дує миролюбства, не закли
кає «любити ближнього». 
Його проповіді за буквою і 
духом повністю солідаризу
ються з політикою ниніш
ньої вашінгто',н|ської адміні
страції. «Бог за могутність 
Америки» — невтомно про
голошує Дьюк. До речі, як
що вірити астронавту-пропо- 
віднику № 2, то бог також 
виступає за те, щоб космос 
заселявся поспіль американ
цями...

Такий імперіалізм
У видавництві «Полит-

здат» тиражем 300 ти
сяч примірників вийшла 
брошура з серії «Воло
дарі капіталістичного сві
ту» — «Мафія по-япо- 
нськи». її автор — ві
домий журналіст В. Я. 
Цвєтов.

У брошурі розвінчує
ться злочинницька діяль
ність японського гангсте
рського синдикату «Яма- 
гуті гумі» та йому по
дібних. Так, зокрема, 
дізнаємося, що по чис
лу учасників ця органі
зація злочинців не по
ступається найбільшому 
в Японії електронному 
концерну «Мацусіта де
які», її прибутки не на
багато менші від при
бутків однієї з найбіль
ших у світі автомобіль
них фірм «Тойота».

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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ВАЖЛИВИЙ
Е Т А П

Звіти і вибори в 
партії — відповідальний 
період в житті партій
них організацій, усіх ко
муністів.

тивністю відзначилися 
партгрупи управління 
СКТБ «Модуль» (парт- 
групоріг Л. X. Шилов), 
кафедри опору матері-

Особливе значення зві- алів (партгрупорг В. Г
там і виборам надає те, 
що вони проходять в 
атмосфері інтенсивної ро
боти партії над удоско
наленням форм і мето
дів керівництва всіма ді
лянками соціально-еко
номічного і культурного 
будівництва у  ВІДПОВІД
НОСТІ З установками, ви
сунутими квітневим 
(1985 р.) Пленумом Цен
трального Комітету, у 
виступах Генерального 
секретаря ЦК КПРС Ііи 
м. С. 1 орбачова. Важлн- шенко) 
во проводити збори і ви- “ 
бори без парадності і са
мовдоволення, в обста
новці (ВИСОКОЇ вимогли
вості.

Партія тим і сильна, 
що не відходить від рі
шення НЕЙГООТрІШИХ
проблем, відвертої роз
мови з людьми. Треба 
більш критично оцінюва
ти результати своєї ро-

Нахайчук) та Деяких 
ідшіих.

У ході підготовки і 
проведення звітно-вибор
них зборів всебічно і гли
боко було проаналізо
вано корінні питання 
організаційно - партійної 
роботи в партгрупах ка
федр АіІТ, історії КПРС, 
філософії (партгрупорги 
Р. Н, Квєтний, В, С. Бу- 
личев, Т. Б. Буяльська), 
обчислювального центру 
(партгрупорг В, С. Яро» 

та ряду інших. 
Тут розкрили, проаналі
зувавши діяльність парт- 
груп, як комуністи на ді
лі забезпечують вимогу 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС мислити 
і працювати по-новому 
 ̂ Особливість нинішніх 
звітів і виборів у тому, 
що в тісному поєднанні 
з ними буде проводитись

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ/

А  ІП Ж ЄН ЄРП І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

боти, мати мужність від. обговорення проектів но.
верто визнати прорахуй- 
ки і недоліки, уміти 
знайти правильні шляхи 
вирішення назрілих зав
дань.

Ця актуальна вимога, 
на жаль, ще не стала 
нормою діяльності для 
всіх партійних груп, в 
яких нині проходять зві
ти і вибори. Без глибо
кого аналізу справжньо
го стану справ пройшли 
звітно-виборні збори у 
партгрупах кафедр фі
зики і фізвиїховання 
(партігрупорги Резнік 
С. І. і Павлов В. П.), не 
було (висвітлено аван-

вої редакції Програми 
КПРС, змін у Статуті 
КПРС і Основних напря
мів економічного та со
ціального розвитку краї
ни. На зборах належить 
провести багатогранну 
роботу, спрямовану на 
Підвищення діловитості 
соціальної активності, 
утверрдження комуніс
тичного світогляду. Важ
ливо наголошувати на 
взаємозв’язку ':між успі
хами соціально-еконо
мічного будівництва і 
зовнішньою політикою 
нашої держави. Все це 
буде сприяти проведенню

гардної ролі комуністів звітів і виборів у партій- 
у навчальному і вихов- них органі шціях на висо- 
ному процесах у парт- кому організаційному і 
групі кафедри конструю- політичному рівні, гідній 
вання і виробництва ра- зустрічі XXVII з’їзду 
діоапаратури, де парт- КПРС.. 
групоргом був О. А. - ^ г ^ '
К остюк, низькою явкою І. МЕЛЬНИК,
комуністів і слабкою ак- секретар парткому.

№  28 (1 8 5 ) Виходить раз 
на тиждень 1

1 П ’я тн и ц я , 13 в ер есн я  1985 р ок у . |
1
1 Ціна 1 коп.

ЗА Б Е ЗП Е Ч И ТИ  Д ІЛ О В И Т ІС Т Ь
Завирувало студентсь

ке життя в інституті. З 
початку нового навчаль
ного року активізувалась 
діяльність студентської 
комсомольської організа= 
ції вузу. В ці дні в ака- 
демгрупах першокурс
ників проходять комсо
мольські збори, на яких 
обираються ватажки 
груп, визначаються кон
кретні завдання на весь 
навчальний рік.

Багато сьогодні справ 
у групкомсоргів. І серед 
них головна — робота з 
першокурсниками. Треба, 
насамперед, поставити їх 
на комсомольський об
лік, ознайомити з тра- 
диціяим інституту, спе
цифікою занять, дати

кожному конкретне ком
сомольське доручення, 
тобто вже з перших днів 
залучити першокурснії- , 
ка до сумлінного нав
чання і активної громад
ської роботи.

З першого жовтня роз
почнеться новий навчаль
ний рік в системі комсо
мольської політосвіти. 
За традицією в останню 
суботу вересня буде від
значатися День пропа
гандиста. В комомольсь 
ких організаціях курсів і 
факультетів відбудуться 
зустрічі керівників шкіл 
і семінарів, пропагандис
тів з слухачами.

Шістнадцятого вересня 
відбудеться порціє за

няття першокурсників в 
школі атеїстичних знань.

У вересні пройдуть та
кож звітно-виборні збо
ри у комсомольських гру
пах та інших організа
ціях на правах первин
них. Готуючись до голов
них зборів року, кожен 
групкомсорг повинен па 
м’ятати, що на порядок 
денний слід виносити 
перш за все ті питання і 
проблеми, які хвилюють 
кожного' студента. До 
цих зборів потрібно го
туватися ретельно і за
здалегідь, а щоб вони 
пройшли жваво і на ви
сокому організаційному 
рівні, в підготовку до 
них слід залучити яко

мога ширше коло акти
вістів, усіх членів 
ВДКСМ. Дати принци
пову оцінку навчання і 
громадської роботи кож
ного комсомольця, допо
могти йому словом і 
ділом — першочерговий 
обов’язок групкомсорга. 
На звітно-виборних збо
рах слід визначити кон
кретно кожному члену 
спілки носильні завдання 
у навчанні, науковій і 
громадській діяльності, 
взяти підвищені соціа
лістичні зобов’язання по 
гідній зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС.

О. ПІНЧУК, 
скретар комітету 
комсомолу інституту.

Усе в житті має свій 
початок. П’ять років, які 
доведеться навчатися у 
стінах вузу, взяли відлік 
з того часу, коли пер
шокурсникам вручено 
студентські квитки. Без 
перечно, це велика ра
дість і щастя. При цьому 
дуже важливо всі ці 
п’ять років так розра
хувати свої сили, щоб 
кожен семестр, кожен 
курс якомога повніше 
збагачував знаннями, 
я кіїтак  потрібні будуть 
протягом усього життя. 
Задля цього необхідно 
сумлінно вчитися і вчи
тися, щоб глибоким змі
стом були наповнені всі 
ці п’ять років, щоб, оде
ржуючи диплом, міг сам 
собі сказати: «Прожито 
не даремно, набуто бага-

ПОШУКИ, ПРОБЛЕМИ

ВРАХОВУЮЧИ УМОВК

Ж и т т я  м о л о д і  з а  р у б е ж е м
РАНГУН. Справжнім 

святом дружби стала 
проведена тут зустрі 
бірманців V. випускників 
радянських вузів. її уча
сники — люди різних 
професій: геологи і лі
карі, інженери і мете
орологи, представники

багатьох інших спеціа
льностей. Усіх /їх об?- 
єднує почуття вдячності 
до Країни Рад, спільні 
спогади про студентські 
роки, проведені в СРСР. 
Понад 200 бірманських 
юнаків і дівчат здобули

освіту в Радянському 
Союзу. Тепер вони пра
цюють на ключових об’
єктах національної еко
номіки, у міністерствах 
і державних установах, 
викладають у провідних 
вузах країни.

Тілльжеш б ие
Вчені

Берклі,
університету в 

провівши серію 
серйозних дослідів, зро
били висновок, що нав
чальний матеріал засто
совується краще в ле

жачому положенні. При
чина цього — у підви
щеному припливі крові 
ДО1 головного мозку.’ 
Отож якщо студент хо

че щось швидше, вивчи
ти, він повинен лягти.

Єдина небезпека, що 
чатує на прихильників 
нового методу навчання, 
— засинання.

« ПЕДАГОГІЧНІЙ 
практиці часто ви
никає необхідність вста

новлення взаємозв’язків 
між окремими психолого- 
іпедагогічними характе
ристиками, наприклад, 
між певним фактором 
процесу навчання і вихо
вання та результатом, 
одержаним при наявно
сті й відсутності цього 
фактору. *

В ролі фактору мо
жуть виступати найріз
номанітніші параметри 
організації й проведен
ня навчально-виховного 
процесу, як — то: ме
тод навчання, структура 
заняття, форма самос
тійної роботи, спосіб ор
ганізації контролю знань, 
використання наочних 
посібників^ (застосувань 
ня активних методів на
вчання та конкретних 
методів виховання, пе
ріодичність і форма ор
ганізації вихованих за
ходів тощо.

В ході навчально-ви
ховного процесу фіксує
ться результат, одержа
ний при ‘ наявності та 
відсутності досліджува
ного фактору. Результа
том може бути: успіш
ність, рівень засвоєнння 
матеріалу, вміння зас
тосувати його на прак
тиці, оволодіння ппави- 
лами поведінки, підви
щення виховного рівня, 
накоплення стійких по
зитивних якостей особи
стості і т п.

Велика складність та 
багатофакт^рність (нав
чально - виховного про
цесу, всезрос^аючі ви, 
моги щодо якості підго
товки спеціалістів вима
гають значного вдоско
налення методів нав
чання |т(а (виховання 4 
вивчення ефективності 
усього навчально-вихов
ного процесу. В зв’язку 

і цим виникає необхід

ність проведення бага
тьох психолого-педаго- 
гічних експериментів і 
статистичної обробки 
одержаних результатів, 
їх співставлення, аналі
зу та визначення най
більш ефективних мето
дів навчання й прийомів 
виховання з врахуван
ням конкретних умов.

Для дослідження ефе
ктивності навчально-ви
ховного процесу з ви
користанням ЕОМ вик
ладачами кафедри скла
дені прзграми на машин
ній мові ПЛ-1 в системі 
ОСЕС слідуючого приз
начення:

«Педагог-1» для дос
лідження процесів, що 
відрізняються альтерна
тивною ознакою;

«Педагог-2» для вив
чення процесів неальтер- 
натцвного ряду розпо
ділу;

«Педагог-3» для виз
начення інформаційних 
характеристик навчання;

«Педагог-4» для вста
новлення кореляційних 
залежностей між пара
метрами процесу нав
чання й виховання.

Запропоновані програ
ми дають можливість 
одержати основні стати
стичні харатеристики, 
що необхідні для інтер
претації результатів до
слідження, можуть ви
користовуватися викла
дачами вузів, куратора
ми академгруп, вчителя
ми шкіл та класними ке
рівниками, викладача
ми профтехучилищ, тех
нікумів, підготовчих від
ділень, майстрами - ви
хователями, а також 
студентами педагогічних 
спеціальностей.

М. ТКАЧЕНКО, 
старший викладач 
кафедри інженерної 
педагогіки, кандидат 

педагогічних наук.

Будуємося
. ра роки ! І одинадцятої 

п’ятирічки навчально-ла
бораторні площі інституту 
збільшилися на 8,42 тисячі 
квадратних метрів. Це ста
ло можливим завдяки тому, 
що до ладу стали корпус 
інженерно-будівельного фа
культету, аудиторний блок 
кафедри АСУ і лаборатор
ний корпус кафедри тех
нології металів. З введен
ням в експлуатацію у тре
тьому кварталі нинішнього 
року головного учбового 
корпусу навчально-вироб
ничі площі збільшилися на 
9,8 тисячі квадратних ме
трів. Таким чином, приріст 
площ за нинішню п’ятиріч
ку складає більше 18 тисяч 
квадратних метрів. А в ці
лому по інституту на кі
нець п’ятирічки ці площі 
становитимуть понад 41 ти
сячу квадратних метрів.

Нині споруджується ла
бораторний корпус інженер- 
нр-будівельного факульте
ту, 198-квартирний житло
вий будинок* друга черга 
якого введена в експлуа
тацію у другому кварталі 
нинішнього року. Українсь
кий філіал проектного ін
ституту «Гіпровуз» завер
шує розробку робочої до
кументації учбово-лабора
торного корпусу енергетич
ного факультету вартістю 
3,3 мільйона карбованців.

У дванадцятій п’ятирічці 
передбачено спорудити цей 
корпус, завершити об’єкти 
розпочатого будівництва, 
розширити площі СКТБ 
«Модуль», спортивного ко
мплексу.

Розвиток учбово-лабора
торної бази ведеться цілком 
за рахунок коштів союзних 
галузевих міністерств. Всьо
го за одинадцяту п’ятиріч
ку капітальних вкладень 
одержано на 9 мільйонів 
570 тисяч карбованців.

В. СВЕРДЛОВ,
проректор інституту.
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На студентських меридіанах

ДІАГНОЗ СТАВИТЬ ЕОМ
На розмову запрошують 

з ЕОМ вихованців харків
ських вузів, які звернулись 
у міську студентську полік
лініку. Тільки після висно
вку електронного помічни
ка лікаря пацієнти одержу
ють направлення до того 
чи іншого спеціаліста.

Сидячи перед екраном 
дисплея, юнаки, і дівчата

самі відповідають на запи
тання комп’ютера про само
почуття. ЕОМ детально 
«досліджує» організм і на 
основі відповідей пацієнта 
ставить ніби попередній 
діагноз. Усім, хто потребує 
спеціалізованого лікування, 
машина дає рекомендацію 
звернутись до лікаря пев
ного профілю. З допомогою

ЕОМ проводяться також 
профілактичні огляди сту
дентів, дані про які зано
сяться в пам’ять машини.

Розробили новинку вчені 
і студенти! Харківського 
інституту радіоелектроніки. 
Вона увійде складовою ча
стиною в АСУ студентсь
кою поліклінікою, що нині 
розробляється.

РЕКОМЕНДОВАНО У ВИРОБНИЦТВО
Високу оцінку вчених і 

спеціалістів - металур г і в 
одержав міжвузівський ко
мплексний проект «Елек- 
тросталь», розроблений дні
пропетровськими студента
ми для Оскольського елек
трометалургійного комбіна
ту — первенця бездомен
ної металургії в країні 
Державна комісія рекомен 
дувала його до впроваджень 
ня у виробництво,

Над проектом працюва

ли випускники чотирьох 
вузів міста: будівельники, 
медики, металурги, гірники 
Вони розробили нову тех
нологію, конструкцію елек
тросталеплавильного цеху, 
підібрали склад сировини, 

Це вже одинадцятий ко
мплексний проект, у роз
робці якого беруть участь 
вихованці різних вузів. Те
пер ці випускники одержа
ли призначення на комбі
нат, для якого ведуть робо

ти. Тут же вони проходили 
свою переддипломну практи
ку. Отже, молоді спеціаліс
ти з перших днів можуть 
зайнятися впровадженням 
своїх ідей у виробництво. 
Робота над комплексним 
проектом, яка обов’язково 
ведеться з врахуванням пе
рспектив розвитку галузі, 
допомагає вихованцям ву
зів глибше вникати в про
блему, швидше набиратись 
практичного досвіду.

Ми —  інте рнацо н алісти

ТЕПЛА ЗУСТРІЧ
_ У Бориса Олександро
вича Дьяконова великий 
життєвий досвід. Учас
ник Великої Вітчизняної 
війни, він пройшов слав
ний бойовий шлях, муж
ньо воював на фронтах 
з фашистами нагород
жений багатьма ордена
ми і медалями за прояв
лені мужність і хороб
рість з ненависним воро
гом. Борис Олександро
вич і тепер на передньо
му краю — відомий він- 

„ ницький журналіст не 
знає спокою. Його часто 
можна побачити у ро
бітничих і студентських 
колективах, де він не 
тільки збирає матеріал 
для своїх публіцистич
них виступів на сторін
ках преси, але й несе 
живе слово правди про

радяський спосіб життя, 
веде велику роз’ясню
вальну роботу серед мо
лоді з питань економіч
ного і соціального роз
витку нашої країни, рес
публіки, області.

Бориса Олександрови
ча добре знають і сту
денти Вінницького полі
технічного інституту, Як 
і колишній фотокорес
пондент ТАРС Ю. Д. 
Копит, він частий гість у 
юнаків і дівчат нашого 
вузу. Є про що розповіс
ти ветеранам ’ійни і пра
ці. Тому з таким вели
ким задоволенням слу
хає їх молодь, яка праг
не наслідувати приклад 
старших, продовжувати 
славні революційні, бо
йові і трудові традиції 
радянського народу.

Цього разу Борис 
Олександрович завітав 
до інституту у День 
знань ,який проходив під 
знаком боротьби за мир 
в усьому світі. Під час 
зустрічі з студентами, які 
приїхали до нас на нав
чання з багатьох країн 
світу, він закликав юна
ків і дівчат боротися за 
мир, зміцнювати його 
словом і ділом.

Відомий журналіст у 
своїй розмові, на про
хання слухачів, торкнув
ся проблем науково-тех
нічного прогресу, які ма- 
юті| цілком конкретне 
відбиття у трудових ко
лективах області.

А. КИРИЛЮК,
студент.

Про деякі психологічні проблеми 
контрпропагандистської роботи

А ЩО ЗА Е ТИ К Е ТК О Ю ?
Іноземні фірмові етикетки на джинсах, 

майки з написами сумнівного змісту... 
Деяка частина наших підлітків і юнацт 
ва захоплюється зовнішніми атрибутами 
буржуазного способу життя. Говорено 
про це багато — в пресі, на педагогіч
них нарадах, зборах. А що робити — 
одностайної думки так і немає. І самого 
обурення (яким би справедливим воно

не було) теж мало. Більше того, обу
рення, яким воно є в подібних
випадках — не найкращий порадник
педагога. Думається, для вихователя 
найголовніше — це розібратись у внут- 
трішньому світі підростаючої особистості 
й зрозуміти, чим зумовлена її зовнішня
поведінка.

В сучасних умовах 
цілком очевидною стала 
необхідність спеціальної 
ідеологічної спрямова
ності навчально-виховно
го процесу. Таку його 
спрямованість прийнято 
називати контрпропаган- 
дистською. Вона не зво
диться до епізодичного 
розвінчування підривних 
дій класового ворога. 
Потрібно виробити у під
ростаючої особистості 
стійкий імунітет до во
рожих ідейних впливів. 
А для цього треба сфор
мувати у неї постійну 
психологічну готовність 
і — не побоїмось цього 
слова — смак до кри
тичного аналізу одержу
ваної інформації полі
тичного змісту. Це, по- 
перше. А, по-дуге, Необ
хідно, щоб у молодої 
людини сформувалася 
глибока внутрішня пот
реба у громадсько-полі
тичній активності.

Дослідження засвід
чили, що інформація з 
політичним підтекстом 
майже завжди правиль
но оцінюється у тих ви
падках, коли свідомість 
молодої людини зорієн
тована передусім на такі 
якості, як ідейність, кла
совість, політична пиль
ність. Якщо ж цих орієн
тацій нема або вони 
надто слабкі, від побла
жливої оцінки інформа
ції ідейно чужого змісту 
не гарантують навіть 
патріотичні та інтерна
ціональні почуття, за
гальне розуміння пере
ваг соціалістичного ладу, 
шанобливе ставлення до 
бойових і трудових тра
дицій радянського наро- 
ДУ-

А без стійкого ідеоло
гічного імунітету підрос 
таюча особистість внас
лідок певних вікових 
факторів може потрапи
ти у «психологічні паст
ки», спритно розставлені 
нашими зарубіжними не
другами. До речі, вислів 
«психологічна пастка» 
можна й не брати в лап
ки. Це майже офіційний 
термін буржуазної про
паганди, і суть справи 
відооражена в ньому до
сить точно.

Давайте вдумаємось, 
що відсувається, коли 
юнак шукає, де 0 йому 
дістати модну майку о 
іноземними написами. 
Що він шукає — майку, 
іноземні написи? Навряд.

Швидше всього, він шу
кає можливості відтво
рити зовні, у реальній 
поведінці той бурхливий 
внутрішній процес, який 
полягає у становленні 
світогляду і головного 
психологічного новоутво
рення ранньої юності. І 
це тільки здається до
рослим, ніби світогляд 
існує десь у готовому ви
гляді, і юнакові його 
варто лише взяти на оз- 
броєнння. Насправді 
світогляд творить сама 
особистість — у процесі 
активної діяльності і ці
ною величезного внутрі
шнього напруження, а 
школа, суспільство лише 
допомагають у цьому, 
постачаючи необхідний 
«будівельний матеріал» 
у вигляді певних ідей, 
поглядів, теорій і... ціл
ком матеріальних чи ма
теріалізованих знаків, 
символів цих духовних 
цінностей.

Зрозуміло, юнакові по
трібен саме «будівель
ний матеріал», а не го
товий «будинок». Інакше 
діяльність, спрямована 
на творення власного 
світогляду, свого «я», 
втратить будь-який сенс. 
Тому готові «будинки» 
юнацтво здебільшого об
минає, а точніше просто 
не помічає їх.

Що ж найменше нага
дує завершену будівлю 
буржуазного світогля
ду? Звичайно, не ідео
логічні доктрини. Най
менше її нагадують 
«масова культура», всі
лякі розважальні бряз
кальця, атрибутика бу
ржуазного способу жит
тя. Змісту в усьому цьо
му обмаль, здебільшого 
не тільки форма. Але не 
виключено, що, орієнту
ючись на таку форму, 
підростаюча особистість 
за певних обставин від
творить і зміст. Відтво
рить його сама. Тоді й 
•спрацює «психологічна 
пастка».

Інколи доводиться чу
ти, що подолати захоп
лення іноземщиною мо
же наша легка промис
ловість, довівши кон- 
курентоспромож Н ЇІІС'.Т Іщ 
джинсів вітчизняного 
виробництва. Звичайно, 
джинси, мабуть, треба 
випускати кращі, але 
особливо розраховувати 
на них не випадає. Дуже 
невірогідно, щоб товари,

які вільно лежать у ма
газині, яких не треба з 
великими труднощами 
«діставати», ставали для 
когось еквівалентом сві
тоглядної незалежності. 
Припиниться гонитва за 
одним, почнеться за чи
мось іншим. Надійно 
блокувати цю тенден
цію може тільки навча
льно-виховний процес, 
що має виразну конт- 
гіропагандистську спря
мованість, глибоко вра
ховує вікові особливості 
і дає змогу кожному 
самостійно творити свою 
особистість.

На червневому (1983 р. 
Пленумі ЦК КПНС 
йшлося про необхідність 
ефективності і динаміч
ної системи контрпропа
ганди. Створення такої 
системи передбачає під
порядкування контрпро- 
пагандистським завдан
ням усіх ланок навчаль
но-виховного процесу, 
усіх його форм. Насам
перед, уроків з циклу 
суспільно-політичних ди
сциплін, політінформа- 
цій, лекторів, комсомо
льських політзанять, ве
чорів запитань і відпові
дей, диспутів. При цьому 
потрібен продуманий 
розподіл контрпропаган- 
дистських функцій між 
різними ланками і фор
мами ;навчально-вихов-- 
ного процесу.

А як же з фірмовими 
етикетками, майками з 
сумнівними написами? 
Було б наївним сподіва
тися, що вони зникнуть, 
ніби за помахом чарів
ної палички. Ідеологіч
ний аспект захоплення 
ними визначається мо
лоддю нелегко, оскільки 
він розчинений у таких 
явищах, як мода, звич
ки. Не можна ігнорувати 
й матеріальний фактор 
(як не цінуватимеш річ, 
придбану за великі гро
ші?). Одне слово, поспіх 
тут недоречний. Ще раз 
наголошуємо: значно ва
жливіше сформувати у 
підростаючої особистос
ті ті внутрішні утворен
ня, які дають довготри
валий ефект, на все жит
тя гарантують чітку 
орієнтацію у сфері іде
ологічних реальностей.

В. ПОЛИВАНИЙ,
викладач інституту.

Обережно:
отруйний

гриб
Про отруйні властиво

сті деяких грибів було 
відомо людству багато 
віків тому. Які ж з них 
відносяться до отруй
них? Особливо поширені 
в наших лісах бліда по
ганка зелена, бліда по
ганка жовта, жовтий

гриб, несправжні опень
ки, пантерний і порфі
ровий мухомори та інші.

А тому збирати гриби 
може лише той, хто до
бре знає характерні оз
наки отруйних та їстив- 
них грибів. Ніколи не 
брати грибів, в яких 
підніжжя потовщені, 
оточені оболонкою. Не 
збирають і не вживають 
в їжу шампіньйони, які 
мають ластинки білого 
кольору. Слід викидати 
пересохлі, червиві, зіп- 
севан*.

ГОЛУБЕВ С. Н. и др. 
Многорезонаторньїй пролет- 
ньій усилительньїй клисторн: 
Учеб. пособие. — Сагатов, 
Саратовский политехничес- 
кий институту, 1984.

БУРВИЧ И Б , СЬІРКИН 
П. 3. Зксплуатационная 
надежность автомобильннх 
двигателей. — М.: Тран
спорт, 1984.
ниє. Методические указа- 

Дипломное проектирова-

ния для студейтов дневно- 
го отделения спец. 0608 — 
«Злектронньїе вьічислитель- 
ньіе машини». —Рига. Риж- 
ский политехнической ин- 
ститут, 1985.

КУПЦОВ И. П. Иоффе 
Ю. Р. Проектирование и 
строительство теплових
злектростанций. 3-є перера- 
ботанное изд. — М.: Знер- 
гоатомиздат, 1985.

Ингибиторьі коррозии
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Інститутська
панорама: 

події, факти
У профспілкових орга

нізаціях інституту три
ває звітно-виборна кам
панія. Минулого тижня 
звітно-виборні збори 
пройшли в профспілко
вих організаціях адмі
ністративно - управлін
ського персоналу, енер
гетичного, машинобудів
ного та радіотехнічного 
факультетів. Було про
аналізовано всебічну ді
яльність профбюро за 
звітний період, наміче
но конкретні ллани і 

завдання профспілкових 
організацій по зміцнен
ню трудової дисципліни 
в колективах, підвищен
ню якості навчально-ви
ховного процесу, ефек
тивності науково-дослід
ної роботи, поліпшення 
організації дозвілля то
що.

Звітно - виборна кам
панія у профспілках 
проходить під знаком ак
тивізації всієї роботи за 
ґідну зустріч XXVII 
з’їзду КПРС.

Шістнадцятого вересня 
у школі атеїстичних 
знань відбулося перше 
заняття для першокурс
ників.

Минулої середи на 
базі нашого інституту 
відбулась республікансь
ка конференція з питань 
вдосконалення регіональ
них форм управління 
науково-технічним про
гресом.

У роботі конференції 
взяли участь викладачі і 
співроОїтники технічних 
вузів республіки, лекто
ри республіканського та 
обласних товариств
«Знання».

Кафедра автоматизо
ваних систем управління 
щиро вітає Таїсу Мико
лаївну Ьоровську з ус
пішним захистом канди
датської дисертації.

Хорова капела про
фесорсько -викладаць 
кого складу і співробіт
ників інституту прово
дить додатковий набір 
учасників. Записатися до 
складу хорової капели 
можна по понеділках і 
четвергах з шістнадця
тої години у залі л№ і.

До уваги всіх дівчат 
та жінок інституту. >ік- 
що ви оажаєте навчити
ся кроїти і шити різне 
ворання, або ж зв нзати 
шапочку, кофтинку ЧИ 
рукавички, — для вас 
шдкрито платні десяти-

М іСЯ ЧГН І Курси Крою, 
шиття і в язання. оа- 
няття проводяться у кор
пусі інженерно-оудівель 
ного факультету, ауди
торія Л2 6 І А .

За довідками зверта
тися у профком інститу
ту.

З нинішнього навчаль
ного року у Вінницько
му політехнічному інсти
туті відкрито два нових 
факультети: обчислюва
льної техніки та автома
тики і мікроелектроніки. 
Створені вони на базі
колишнього ФАОТу. Те
пер інститут має змогу 
готувати інженерів ново
го профілю, так необхід
них для технічного пе
реозброєння виробницт- 

Здобувати вищу осві
ту з нових спеціально
стей виявили бажання 
численні юнаки та дів
чата багатьох зарубіж
них країн.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А ІН Ж Є И Є РІІІ
Газета видається 
з лютого 1981 року. к а д р и

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 29 (186) Виходить раз 
на тиждень

П’ятниця, 20 вересня 1985 року. Ціна 1 коп.

------------ Курс-науково-технічний прогрес--------------

БАЧИТИ Ш Л Я Х И
Комплексні плани науково-технічного прогресу. 

Цільові програми. Щорічна оцінка ефективності ді
яльності академічних установ. Договори про спів
робітництво АН УРСР з  підприємствами. Життя 
перевірило й відібрало найбільш дійові форми при
скорення науково=технічного прогресу в нашій рес
публіці. 1 тепер саме бони мають стати тими підой
мами, з допомогою яких буде зроблено новий мо
гутній ривок, необхідний для успішного виконання 
швдань сформульованих на червневій нараді в ЦК 
К1ІРС з питань прискорення науково-технічного 
прогресу і липневому (1985 р ) Пленумі ЦК Ком

партії України.
На нинішньому відповідальному рубежі дуже 

важливо ретельно зважити вже нагромаджений дос
від взаємної дослідної думки з виробничою практи
кою, і назвати резерви, які допоможуть повніше 
використати в народному господарстві наявний на
уковий потенціал.

Сьогодні друкуємо розповідь керівника спеціаль
ного відділу, створеного для координації актуальних 
досліджень, уповноваженого Президії АН УРСР по 
місту Києву, академіка АН УРСР і, М, ФЕДОР- 
ЧЕНКА.

Нині є вже чимало 
розробок, які проклали 
собі шлях на виробницт
во за строки, які раніше 
здалися б неможливими. 
Це й нові інструменталь
ні матеріали (такі, ска
жімо, як гексаніт), і ма- 
гнітодинамічні насоси 
для розливання рідких 
матеріалів, і електро»- 

шлакові установки, і ав
томатизовані робочі міс
ця проектувальника в бу
дівництві. їх прискоре
не впроваджування — 
результат співробітницт
ва у .рамках цільових 
технологічних програм.

Досвід формування 
таких програм почав на
громаджуватися ще в 
роки десятої п ятирічки. 
Паралельно з союзними 
і республіканськими з 'я
вилися й регіональні, мі

ські програми. Тим ча
сом визначилися і форми 
управління цим склад
ним процесом. При об
ласних і міських коміте
тах партії утворилися 
ради сприяння науково- 
технічному прогресові. 
Згодом було створено 1 
республіканську раду 
при ЦК Компартії Укра
їни.

Для оцінки дієвості 
всЦї організаційної си
стеми, покликаної забез
печувати чітке співробіт
ництво науки з вироб
ництвом, дуже показо
вим є досвід Києва.

Коли при Київському 
міськкомі парти Оуло ор
ганізовано раду сприян
ня науково-технічному 
прогресові, вона одразу 
ж узяла під свій конт
ролі передачу закінче

них розробок у промис
ловість, почала боротьбу 
за усунення міжвідомчих 
бар єрів.

„Щоб підвищити ціле
спрямованість викорис 
тання наукових досяг
нень, президія АН УРСР 
створила спеціальний 
оідділ, яким керує упов
новажений президії по 
місту Києву. Відділ ко
ординує дії академічних 
установ і вузів, спрямо
вані на відоїр осооливо 
актуальних для вироб
ництва розроОок, і оста
точно формує програми 
впровадження.

існуюча система уп 
равління науково-техніч
ним прогресом склада
лася поступово, в ре
зультаті копіткого по
шуку. Завдяки ш вдало
ся досягти більшої чіт

кості процесів дослід
ження і впровадження. 
Обсяг робіт, виконува
них ученими для про
мисловості безперервно 
зростає. За останні роки 
путівку в життя дістали 
десятки технічних і тех
нологічних новинок, зав
дяки яким народне, гос
подарство одержало 
мільйони карбованців 
економії.

У Києві нагромаджено 
значний досвід комп- 
плексного планування 
розвитку економіки. Ва
жливою його частиною 
є складання перспектив
них планів, іепер діє 
план на період до І9УІ) 
року, затверджено прог
ноз' науково-технічного 
прогресу на перспек
тиву — до 2005 року. 
(Закінчення на 2 стор.)

На студентських меридіанах
Трудовий

гарт
Коли наші будзаго- 

нівці вирушали на слав
ні діла, починаючи свій 
третій трудовий семестр, 
то всім їм інститут ба
жав великих здобутків, 
творчого дерзання на 
риштуваннях новобудов 
області. І ще наказували 
своїм вихованцям висо
ко тримати честь рідного 
учбового закладу.

І ось позаду трудові 
будні, вщерть виповнені 
ударною працею, зез- 
коштовно трудилися бій
ці інтернаціонального 
студзагону «і\вазар» 
факультету автоматики 
і обчислювальної техніки

у селі Чернятці Бершад- 
ського району. Зразки 
сумлінної праці показа
ли й інші студентські ко
лективи, які взяли 
участь на спорудженні 
народногосподар с ь к и х 
об єктів у і ордіївці і 
Тростянчику Тростянець- 
кого району. Особливо 
добре потрудилися і по

казали великі організа
торські здюності студен
ти Григорій Іівердохліб, 
Зоя ьанжула і оергш 
і оролюк.

Під час третього тру
дового семестру студен
ти оудзаюнів нашого ін
ституту освшли коштів 
Оільше, Ніж на два міль
йони кароованців.

Д. зА п А и цц тчС Ж ,
заступник секретаря
комітету комсомолу.

Допомога
шефів

Трудівників кількох 
віддалених поліських сіл 
здружили цього літа зі 
спортом юнаки і дівчата 
будівельних загонів Жи
томирського філіалу Ки
ївського політехнічного 
інституту ,які вели в 
господарствах споруд
ження тваринницьких 
приміщень, машинно- 
тракторних дворів, до 
ріг.

Майбутні інженери са
мі суду вали свій розпо
рядок оа грацлком спор- 
і иппо-трудових таоорів. 
Ьисикшіродуїсгивну пра
цю на оо екіах вони по
єднували із заняттям

спортом. У години доз
вілля разом з сільськими 
фізкультурниками прово
дили тренування, матчі 
з футболу, волейболу, 
баскетболу, на громадсь
ких засадах вели занят
тя спортивних секцій.

Додаткову спеціаль
ність організатора фіз
культурної роботи члени 
загонів дістали у сту
дентському спортивному 
клубі «Політехнік». Тут 
щороку готують громад
ських інструкторів з спо
рту, суддів. Перед виїз
дом у село будзагонівці 
проходять курс навчання 
методики організації ма
сових фізкультурно-оз

доровчих заходів., попе
редньо знайомляться з 
станом справ на місцях. 
Спортивним клуо ВИДІЛЯЄ 
загонам інвеніар, яким 
ПОТІМ користую і ь €Я і
сільські атлети.

Добрий приклад полі
техніків наслідують ко
лективи студентських за
гонів житомирських сіль
ськогосподарського і пе
дагогічного інститутів, 
автодорожного, будівель
ного технікумів, ьони 

також під час трудово
го семестру фешству- 
вали над сільськими фіз
культурними колектива
ми.

Добрі справи 
«Магістралі»

Великим авторитетом

Сьогодні
в номері
□  Дуже важливо вже 

сьогодні зважити весь 
нагромаджений досвід 
взаємодії дослідної дум
ки з виробничою практи
кою і назвати резерви, 
які допоможуть повніше 
використати в народно
му господарстві науко
вий потенціал. У статті, 
яка друкується, академік 
АН УРСР І. М. Федор- 
ченко наголошує, що на
уково-технічне оновлен
ня виробництва — одна 
з найважливіших прик
мет нашого часу.

□  Чи потрібні уроки 
інтелігентності майбут
нім інженерам? Таке пи
тання ставить доктор 
технічних наук, профе
сор О. П. Стахов.

□  Про роботу буді
вельних загонів розпові
дається у добірці ма
теріалів під рубрикою 
«На студентських мери
діанах».

Ласкаво
просимо

Наш інститут оголо
шує набір учнів 8, 9,
10-х класів до заочної 
математичної школи при 
інституті.

Заочна математична 
школа має мету сприяти 
підвищенню рівня мате
матичних знань учнів.

Для вступу необхідно 
подати заяву на ім’я 
ректора інституту, в якій 
вказати клас, домашню 
адресу, надіслати довід
ку зі школи.

Прийом документів до 
ЗО вересня.

Документи надсилати 
на адресу: 286021, м. 
Вінниця, 'Хмельницьке 
шосе, 133, політехнічний 
інститут, заочна матема
тична школа.

Довідки по телефону: 
4-69-28.

і популярністю користу
ється лінійний інтерна
ціональний спуденстсь- 

кий будівельний загін 
«Магістраль» факультету 
будівельних і шляхових 
машин Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машинобу
дування. Понад два мі
сяці цей загін з 28 чоло
вік працював у пересув
ному шляхово-будівель
ному управлінні тресту

4̂ ЮЛ МІЖКОЛГОСПНІ ІД я х-
буд» на спорудженні ав
томобільних асфальто
бетонних шляхів на ді-
ровоградщині. Догово

ром Оуло передоачено 
виконати обсяг будівель
но-монтажних рооїт на
суму 230 тисяч карбо
ванців, а освоєно понад 
250 тисяч.

Всі члени загону пра
цювали з космомольсь- 
ким вогником, ентузіаз
мом і творчою наснагою. 
Будзагонівці заготови
ли понад /і) тонн корМіВ 
з різнотрав я для кол
госпного тваринництва. 
Місцевим школам сту
денти подарували дві 
бібліотеки художньої
літератури, в одному з - 
колгоспів допомогли бла
гоустроїти дитсадок, об
ладнати спортивний май 
данчик.

Робота в будзагоні 
стала доброю школою 
для майбутніх інженерів.
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------------------- Курс— науково-технічний прогрес------------------

Б А Ч И Т И  Ш Л Я Х И
(Поч. на 1-й стор.)

Але вже видно й сер
йозні недоліки існуючої 
практики планування. 
Як правило, в її основі— 
підсумовування планів 
підприємств, а також 
пропозицій академічних 
інститутів та вузів. Інак
ше кажучи, складається 
так званий зведений 
план, який має скоріше 
аналітичний, аніж дерек- 
тивний характер, оскіль
ки передбачені в ньому 
роботи досі не включа
лися в плани міністерств. 
Він відбиває проблеми 
й напрями розвитку, але 
передбачити в ньому ви
конання масштабних 
науково-технічних захо 
дів у цілому по місту 
практично неможливо. 
Тим часом дуже 'важли
во ставити й ширші цілі 
— такі, як поліпшення 
структури промисловості 
незалежно від галузевої 
підпорядкованості, або, 
скажімо, вдосконалення 
організації виробництва

й управління на основі 
досягнень науки і техні
ки. На жаль, такі зав
дання не підкріплюють
ся відповідними доку
ментами і фінансовими 
ресурсами міністерств.

Скажімо, у Києві роз
міщено 16 підприємств 
Міністерства місцевої 
промисловості УРСР. 
Практично всі вони ма
ють дільниці і навіть це
хи по виготовленню 
пресформ. Головна при
чина дублювання — не
достатня збалансованість 
галузі. Адже в місті є 
дослідно - експеримен
тальний завод штампів і 
пресформ того ж мініс
терства. Якби кожне під
приємство передало йо
му фонди і ліміти з від
повідними капітальними 
засобами й коштами, то 
вдалося б розв’язати від
разу кілька проблем: 
зекономити трудові ре
сурси, підвищити рівень 
концентрації коштів, 
поліпшити технічну ос
нащеність виробництва,

створити систему гаран
тованого забезпечення 
підприємств продукцією.

Відсутність чіткої ор
ганізації у виробничій 
сфері, відомча роз’єдна
ність створюють серйоз
ні перешкоди на шляху 
впровадження наукових 
розробок. ІТак, за останні 
роки на 13 підприємст
вах різних міністерств 
дістала «прописку» над
звичайно ефективна но
винка — плоскополуме- 
неві пальники. Це зни
зило витрату газу на 
чверть і вдвоє зменшило 
викиди шкідливих речо
вин в атмосферу. Але в 
місті є ще понад 40 під
приємств, які, здавалось, 
би, повинні були взяти 
новий пристрій на оз
броєння, але не зробили 
цього. Важлива справа, 
яка дає державі вели
чезний доход, здійснює
ться в основному завдя
ки ініціативі самих нау
кових колективів. Тому 
впровадити розробку 
вдалося тільки на тих

підприємствах, де ство
рено необхідні умови. А 
наскільки чіткішим став 
би процес впроваджен
ня, якби було викорис
тано планові підойми!

Однією з причин того, 
що вихід у практику но
вих розробок часом за
тримується на роки, є 
відсутність бази, де 
можна було б виготов
ляти перші зразки або 
серії приладів, матеріа
лів, деталей, освоювати 
нову технологію розв’я
занням цієї проблеми 
може стати створення 
дослідних виробництв 
для централізованого об
слуговування всіх під
приємств міста і області.

Науково-технічне онов 
лення виробництва — 
одна з найважливіших 
прикмет нашого часу. І 
тому сьогодні як ніколи 
важливо бачити шляхи 
усунення перешкод, які 
заважають широкому 
використанню на прак
тиці всього нового і про
гресивного.

ДО ПОБАЧЕННЯ, ФЕСТИВАЛЬ
Розквітла, ще більше 

помолоділа, забриніла 
новими барвами, новими 
мелодіями орденоносна 
Вінниччина. Піднесеність 
фестивалю мистецтв' 
«Зорі над Бугом», що 
протягом тижня радував 
подолян, зробили таки 
добру справу.

«Зорі над Бугом», спа
лахнувши в обласному 
центрі, миттю засвіти
лись у близьких та дале
ких куточках області, 
вписали в літопис нашої 
культури нові популярні 
імена.

Актори кіно Л. Пер- 
філо'в, М. Гриньїко, 
В. Пащенко, чудовий ду
ет Віктора й Любові 
Анисимових у нашому 
місті гастролювали впер
ше, отож і враження у

студентів від зустрічі з 
ними удвоєно-незабут- 
ні. Любові і Віктора 
Анисимових ми чекали з 
нетерпінням, й вони ви
правдали наші сподіван
ня.

«...Громче, громче 
смейтесь дети,
И не плачте никогда...» 
Звучала ця популярна 
пісня з уст молодих ви
конавців. А ми студенти 
ВПІ, усі, хто прийшов 
на це свято вдячні у 
відповідь дарували їм 
тепло своїх сердець, оп
лески, квіти.

Того недільного вечора 
вінничани й гості міста 
над Бугом зібрались на 
стадіоні «Локомотив», 
щоб висловити гостям 
фестивалю щирі слова 
подяки, сказати: «До по

бачення, до нових зует-' 
річей!». Тисячі людей, 
які заповнили чашу ста
діону, дивились великий 
театралізований концерт 
— завершення VII фес
тивалю мистецтв «Зорі 
над Бугом», — раділи, 
рукоплескали, викликали 
«на біс», і, здавалось, де 
вже там смутку взятись. 
Та все ж... розставан
ня — це трішки сумно...

Голос фестивалю зву
чав у Немирові, Липов- 
ці, Шаргороді, Гайсині, 
Козятині, Жмеринці, в 
інших райцентрах і се
лах області. Трудівники 
Вінниччини мали змогу 
ближче познайомитись із 
творчими доробками сво
го Іземляка народного 
артиста СРСР, депутата 
Верховної Ради СРСР

А. Кочерги, народних ар
тистів республіки
М. Оляніна, М. Гринь- 
ка, скрипача О. Криси, 
заслужених артистів 
УРСР А. Лефтій, О. Ма- 
тешко, Н. Яремчука, ак
торів кіно Л. Перфілова, 
С. Іванова, лауреата 
республіканських кон
курсів артистів естради 
М. Рибака, ансамблів 
пісні і танцю Одеського 
військового округу та 
«Донецькі козаки», во
кально - інструменталь 
них ансамблів «Сябри», 
«Бузуки», груп «Земля
ни», «Плюс-мінус» й 
інших. Всього в рамках 
фестивалю вінничанам 
було показано до двох
сот концертів.

/А. КИРИЛЮК, 
студент.

□

З нашому інституті 
художнє мистецтво теж 
поставлено на високому 
рівні. При студентсько
му клубі діють численні 
гуртки художьої самоді
яльності. Аматорів сце
ни вінницького політех
нічного інституту зна
ють в різних куточках 
нашої області.

На̂  знімку: театралізо
ваний концерт на стаді
оні «Олімп» з нагоди 
свята посвяченя в сту
денти.

Фото Р. Кутькова.

□

д о л а р --------

і неонацисти
Де чемпіон

Футбол
Останнім часом у країнах 

Заходу активізувались не
онацистські організації. Во
ни часто полем своєї діяль
ності обирають стадіони, 
куди приїжджає багато 
болільників.

Недавно у західнонімець
кому місті Дортмунді від
бувся суд над керівником

неонацистської групи бо
лільників, яка під час фут
больних матчів тероризува
ла емігрантів вихідців із 
країн Південної Європи. 
Звинувачуваний, «СС-Зіггі», 
як він себе називає 
(справжнє його ім’я й пріз
вище Зігфрід Борхардт, 31 
року), з’явився у залі засі

дань суду з камери попе
реднього слідства в чорній 
уніформі з неонацистськи
ми символами.

Велика група його при
хильників у такій же фор
мі вітала «героя» вигуками 
«хайль». Вони видають се
бе за«болільників» дортмуд- 
ського клубу «Боруссія».

Зігфріда Борхардта не
давно зареєструвала захід
нонімецька служба безпеки, 
як дуже небезпечного екст

реміста. Борхардт прагнув 
організувати неонацистську 
організацію виключно з 
числа юних футбольних бо- 
лільників-фанатиків. Одним 
з головних завдань була ор
ганізація безпорядків та ак
тів насильства на стадіо
нах. Лідера неонацистських 
фанатиків звинуватили в 
нападі його прихильників 
на турецьких гастарбайте- 
рів під час матчу дортмунд- 
еького і гамбурського фут-

•2 стор

Трибуна для  всіх
«Ну от, до чого ми 

дійшли: машини прий
мають екзамени, пояс
нюють урок. Вони «ро
зумні», їх учні і студен
ти слухають з задово
ленням. А вчитель, ви
кладач скоро зовсім бу
де 'Непотрібними» — 
такі міркування доводи
ться чути досить часто. 
Коли ж запитуєш у абі
турієнтів про їх улюбле
них вчителів-більшість 
з них з любоц’ю розпо
відає про когось із педа
гогів,, називає риси ха
рактеру, вчинки, що спо
добалися. З цих розмов 
вимальовуються портре
ти розумних, добрих, 
справедливих, освічених,

викладацького складу. 
Окремі наші вихованці 
інколи потрапляють в 
полон міщанства, обива
тельської моралі. Саме 
викладачі вузу повинні 
потурбуватися, щоб 
спектр ставлення випус
кника - спеціаліста до 
життя і оточуючих був 
багатогранним і різно
манітним. У відомого 
французького художни
ка Поля Гогена є філо
софська картина, назва 
якої складається з трьох 
запитань: «Хто ми? Звід
ки ми? Куди ми йдемо?» 
Перед нами стоять по
дібні запитання: «Кого 
вчити? Хто вчить? Як 
вчить?»

У Р О К И
Чи потрібні вони майбутнім інженерам? 

Про цей ^запрограмований «предмет» веде 
мову доктор технічних наук, професор 
Олексій Петрович Стахов.

культурних вчителів. І 
ніяка машина, телевізор, 
кіно, будь-які технічні 
засоби не замінять спра
вжню людину.

Кілька десятиліть то
му інтелігентом вважа
ли освічену людину. Ни
ні це поняття має знач
но ширше значення. Ін
телігентність — катего
рія моральна. Це в пе
ршу чергу особливий лад 
внутрішнього життя на
ших сучасників, які на
повнені невтомною ду
ховною жагою прагнен
ням до духовно-мораль
ного зростання з актив
ним, відповідальним
ставленням до життя, 
людей, самого себе.

Нинішні інженери теж 
педагоги. Навколо них 
гуртуються трудові ко
лективи. І від їхнього 
вміння, навичок, фанта
зії, винахідливості за
лежить духовний мікро
клімат в колективах. 
Однак диплом про ви
щу освіту ще не є за
порукою справжньої ін
телігентності. На жаль, 
ще не кожний випускник 
нашого інституту заре
комендував себе не ли
ше грамотним спеціаліс
том, а й справленім ке
рівником виробництва, 
людиною духовно бага
тою, з високою внутрі
шньою культурою. В 
тім, що випускники ВПІ 
не завжди стають сіва
чами розумного, добро
го, вічного є і наша ви
на, тобто професорсько-

Реформа загальноос
вітньої школи, останні 
партійні постанови наго
лошують на високих ви
могах до вищої школи. 
Отож нам не байдуже, 
кого ми приймаємо до 
вузу, з кого нам доведе
ться «ліпити» майбут
нього спеціаліста, інте
лігента. Але в співбесі
дах, які ми проводимо : 
абітурієнтами важко роз
гледіти душу майбутньо
го студента. Картина 
прояснюється, коли сило
міць, погрожуючи зали
шити без стидендії, гур
тожитку, примушуємо 
деяких студентів відві
дувати різні гуртки, сек
ції, інші заклади, які 
сприяють підвищенню 
культурного рівня люди
ни. Але насильно інте
лігентом людину не зро
биш. Спробуй-но зроби
ти комусь зауваження 
за культуру одягу, що 
теж є однією із складо
вих інтелігетності. Ми — 
викладачі не проти мо
дних джинсів, футболок 
тощо. Але кожному вбра
нню — своє місце. Не
дарма ж модельєри всіх 
країн світу наголошують 
на розноманітності сти
лів—діловий, спортив
ний, романтичний. А де
які студенти переконані, 
що для того, щоб бути 
інпелііігитом, вистачити 
диплома, телевізора, а 
авторитет можна здо
бути супермодним одя
гом.

больних клубів. Після на
паду на турецьких гляда
чів неонацисти розгромили 
їхній культурний центр в 
Дортмунді, де сховалися 
від озвірілих неонацистів 
члени турецьких сімей.

Однак звинувачений за
перечував свою провину. 
Його прихильники в залі 
кричали: «Прийде час роз
плати!!, «Відправте турок 
назад в Анкару!».

Деякі прихильники «СС-

Зіггі» у розмові з пред
ставниками преси запевня
ли, що в них добрі стосун
ки з неонацистською англій
ською організацією «Націо
нальний фронт», яка несе 
відповідальність за великі 
людські жертви під час мат
чу на Кубок європейських 
чемпіонів у Брюсселі.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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Традиціям
ві рні

Величні і відповідаль
ні завдання, поставлені 
нашою Комуністичною 
партією перед машино
будуванням покликані 
забезпечити прискоре
ний прогрес усіх галу
зей народного господар
ства країни. Машинобу- 

, дування-флагман науко
во-технічного прогресу, 
воно дає нові засоби ви
робництва, на основі 
яких можливе створен- 

' ня гнучких автоматизо
ваних виробництв, що 
використовують церстати 
з чисельно-програмним 
управлінням, роботи-ма- 
ніпулятори, обчислюваль
ні машини.

Машинобудівний факу
льтет — один з найста
ріших в нашому інститу
ті. Власне на його базі 
і народився Вінницький 
політехнічний. Факуль
тет має багато чудових 
традицій, наукових до
сягнень. Ось хоча б один 
приклад: економічний
ефект від творчого по
шуку колективу кафед
ри ТАМ в нинішньому ро
ці складає два мільйо

ні чи карбованців.
1 Викладачі, співробіт

ники і студенти маши
нобудівного факультету 
розуміють відповідаль
ність за виконання пос
тавлених перед ними 
завдань і борються за 
постійне зро с т а н н я 
підготовки інженіерів- 
механіків, які після за
кінчення інституту пра
цюватимуть на різних 
підприємствах нашої 
неосяжної країни. Вар
то відзначити, що пере
важна більшість ви
пускників факультету 
гідно несуть марку на
шого факультету, швид
ко включаються у ви

конання виробничих зав
дань і добиваються по
мітних успіхів у своїй 
^професійній діяльності»

| Вчені факультету вно
сять солідний вклад у 
виконання завдань Про
довольчої програми. Ба
гато галузей машинобу
дування з,, успіхом вико
ристовують результати 
досліджень, що проводя
ться під керівництвом 

ведучих вчених факульте
ту професора В. А. Ого- 
роднікова, доцентів А. І.

Мохнатюка, Н. С. Сапо- 
на, Ю. М. Ківеєва та ба
гатьох інших.

Неоцінену допомогу у 
виконанні науково-дос
лідних робіт за замовлен
ням промислових підпри
ємств, в тому числі і під
приємств Вінниччини, на
дають також і наші ви
хованці. Буквально з пер
ших днів навчання в інс
титуті студенти факуль
тету залучаються до ці
кавої праці, що звеличує 
людину своєю науковою 
творчістю. Серед тих, 
хто відмінно навчається, 
бере активну участь в 
громадському житті фа
культету, В. Петрова, 
Н. Кднищева, Р. Лит- 
вак, М. Вогнивенко, 1. 
Люлько, Я- Радюк, В. 
Хренков, Г. Твердохліб, 
С. Кацленкова, Н. Пів- 
нюк та багато інших. 
Про кожного з них 
можна розповісти чима
ло цікавого. Другокурс
ник Василь Семенюк, ска
жімо, член бюро облас

ного комітету комсомо
лу. За зразкове виконан
ня інтернаціонального 
обов'язку в Афганістані 
нагороджений орденом 
Бойового Червоного пра
пора і медаллю «За бойо
ві заслуги». Усі вищезга
дані студенти — гордість 
нашого факультету, гор
дість всього інституту.

Щороку чимало ви
пускників факультету 
одержують не лише дип
ломи з відзнакою, а й 
авторські свідоцтва на 
винаходи або сигнальні 
номери своїх наукових 
праць. Талановитих інже- 
нерів-дослідників навча
ють доценти В. Сауляк, 
Н. Іванов, В. Дупляк, 
В. Нахайчук, В- Климеш- 
ко, асистент В. Кузьмен- 
ко та інші. Серед вина
хідників і раціоналізато
рів факультету хочеться 
відзначити кандидатів 
технічних наук А. Мох
натюка та І. Яцину.

Своє професійне свято 
колектив факультету зус
трічає в атмосфері все
народного піднесення за 
гідну зустріч XXVII з’їз
ду КПРС.

Б. ЛІЩИНСЬКИЙ, 
декан машинобудівно
го факультету.
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ВАГА ДУМКИ 
КОЛЕКТИВНОЇ

«Комсомольці 2000-го будуть заздри-. ром нашого часу — часу великих змін, 
ти нам»... Правота цих слів з відомої відкриттів, подій, символом якого стало 
пісні підкріплена неповторним характе- поняття «прискорення».

На нараді у ЦК КПРС 
з науково-технічного 
прогресу М- О. Горба
чов назвав прискорен
ня розвитку нашої краї
ни на базі науково-тех
нічного прогресу корін
ним питанням економіч
ної політики партії. 
Яким повинен бути вне
сок молоді в ЦЮ справу? 
Про це говорять нині в 
усіх куточках нашої 
країни. Не стоять осто
ронь цієї справи молоді 
науковці, співробітники 
та студенти нашого ін
ституту-

Конкретним внеском 
вузівської комсомоль
ської організації у спра
ву прискорення нуково- 
технічного прогресу ста
ло створення в інститу
ті студентських конструк
торських бюро, науково- 
технічних гуртків тощо. 
Наукові гуртки об'єдну
ють майже півтори ти
сячі юнаків та дівчат- 
Практично кожен вихо
ванець інституту прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості. Сту
денти щороку беруть 
участь у Всесоюзному 
і республіканському 
конкурсах на країну 
студентську роботу з 
технічних проблем.

Реалізація курсу пар
тії на прискорення нау
ково-технічного прогре
су, підвищення ефектив
ності і якості вироб
ництва . пред’являє п/ідр 
вищені вимоги до прак
тичної підготовки спе
ціалістів. Особлива роль 
у цій справі відводиться

виробничій практиці сту
дентів, яка вважаєть
ся одним з найважливі
ших елементів професій
ного ставлення спеціа
лістів, формування у 
них ділової ініціативи, 
знань, навичок і якос
тей керівників і вихова
телів трудових колекти
вів.

Другий рік виробнича 
практика студентів про
водиться у нас у формі 
спеціалізованих студент
ських загонів за мето
дом бригадного підряду. 
Це стосується, зокрема, 
профілюючих кафедр ав
томатики і інформацій
ної, техніки/, конструю
вання і виробництва ра
діоапаратури, техноло
гії будівельних констук- 
цій.

Спецзагін — це нова 
форма проведення ви
робничої практики. Сту
дентський колектив бе
ре на себе зобов’язання 
виконати певний обсяг 
робіт, бережливо . ста
виться до технологіч
ного обладнання і ін
струменту, економно ви
трачати матеріали, вив
чати нове устаткування 
і технологію виробниц
тва, вносити свої пропо
зиції щодо її поліп
шення. \

Наукові розробки під
вищують рівень сучас
ної техніки і технології, 
механізації впливають 
на Підвищення продук
тивності праці. А вихо
вання інженерних кад
рів практично немож
ливе без тісного зв’язку

з виробництвом, без 
врахування його особли 
востей і потреб.

Прикладом такого со
юзу нашого інституту 
з виробництвом є ство
рений експерименталь
ний студентський нау
ково-практичний загін. 
Завдання, які він пови
нен вирішувати, були 
чітко визначені викла
дачами інституту, зокре
ма, кафедри КіВРА з ке
рівниками виробничого 
об’єднання «Термінал».
Цей загін уже працює 
третій рік. І ті часи, що 
проведені студентами на 
виробництві, не пройшли 
для них даремно. Творчий 
пошук студентів та пал
ке бажання допомогти 
підприємству в освоєнні 
нової техніки знаходять 
широку підтримку ко
лективу цеху. Після .вив
чення роботи одного 
вузла! електрон но-об
числювальної машини чи 
цілого виробу, студенти 
бралися і успішно регу
лювали інші, більш 
складніші вузли .

Під час виробничої 
практики десятки сту
дентів радіотехнічного 
факультету пройшли 
курси підготовки налад
чиків для роботи з но
вим кольоровим диспле
єм. Рівень знань студен
тів забезпечив високу 
якість регулювання при
ладів.

ІІ. КОРОЛЬОВ, ке
рівник виробничої’ І
практики інституту.

□
Генеральною лінією  

наш ої партії на сучас
ному етапі є прискорен
ня науково - технічного  
прогресу в усіх галузях  
виробництва. Науковці 
і сп івробітники нашого  
інституту теж  вносять 
значний вклад у цю за
гальнодержавну справу. 
Отож не випадково на 
базі ВПІ нещодавно від
булась республіканська  
конф еренція з питань  
вдосконалення регіональ
них форм управління  
науково-технічним про
гресом.

На зн ім ках виступає  
доктор техн ічних н аук, 
професор Харківського  
держ університету В. Т. 
Сегедін (зліва); в залі за
сідань під час роботи  
однієї з секцій.

Фото Р. Кутькова»

□

В ці напружені для тру
дівників села дні студенти 
нашого інституту працюкуґь 
в колгоспах і радгоспах об
ласті на збиранні врожаю. 
Це повідомлення надійшло 
до редакції з Літинського 
району.

Студентський сільгоспза- 
гін «Буревісник» факульте
ту обчислювальної техні
ки розквартирувався в хме- 
лерадгоспі «Жовтень» села 
Брусленова. Незважаючи 
®а складні погодні умови, 
бійці загону вже з перших 
днів взяли високий трудо
вий ритм.

Бригада відділення «Осо- 
линка» (бригадир В. Луч
ко, комсорг Ю. Мазурке- 
вич) на механізованому 
збиранні хмелю щоденно 
перевиконує виробничі зав
дання. Колектив бригади 
прагне дотриматись взято
го слова і виконувати що
денні норми виробітку не 
менше як на 115 процентів.

По-
ударному
У відділку «Миколаївка» 

працює студентська брига
да по збиранню хмелю вру
чну. І хоча в перші дні ро
боти заважали дощі, біль
шість студентів успішно ви
конували денні норми виро
бітку. В даний час вся 
бригада виконує денні нор
ми виробітку на 120—130 
процентів, прагнучи таким 
чином компенсувати недо
бір продукції в перші дні, 
і «не тільки виконати, а й 
перевиконати взяті соціа^ 
лістичні зобов’язання. В ін
дивідуальному соцзмаганні 
лідирують С. Вівсяна, Л. 
Горобець, Г. Черній та Р. 
Іванченко, які виконують 
щоденні завдання на 160 
— 130 процентів.

В. САПУН, 
комісар загону.
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ЗВІТИ І ВИБОРИ У ПРОФСПІЛКАХ

Для загальної
Непоганих успіхів у 

трудовій і громадській 
діяльності домоглися 
колективи учбового від
ділу, відділу кадрів, на
уково-дослідного секто
ру, бібліотеки, інших 
відділів інституту, які 
здобували призові міс

ця у соціалістичному зма
ганні. Робота колекти
вів адміністративно-уп
равлінського персоналу 
профспілкових груп по
стійно перебувала у по
лі зору профбюро. Зу
силля науково-дослідно
го сектору були спрямо
вані на дальший розви
ток наукових досліджень 
поглиблення іетерграції 
вузівської науки з ви
робництвом і учбовим 
процесом, зміцнення і 
розширення .масштабів 
практичного застосуван
ня досягнень, науки і 
техніки, виконання нау
ково-технічних програм 
і завдань Продовольчої 
програми.

У цьому плані вже до- 
* сягнуто певних резуль

татів. Завершується фо
рмування цільової ком
плексної програми «Нау
ка» на XII п’ятирічку,

обсяг науково-дослідних 
робіт зріс до 10 міль
йонів карбованців, під
вищилася на 5 процен
тів середньорічна вар
тість науково-дослідних 
робіт, одержано еконо
мічний ефект від впро
вадження науково-дос
лідних робіт у виробни
цтво на 16,6 мільйона 
карбованців.

Значну роботу прове
дено у зв’язку з пере
ходом курсів і факуль
тетів на нові учбові пла
ни, а також по організа
ції і керівництву вироб
ничою практикою сту
дентів, розширенню тво
рчих зв’язків кафедр і 
Інституту в цілому з під
приємствами промисло
вості по підготовці інже
нерних кадрів. У май
бутньому учбовому від
ділу належить удоско
налювати управління уч
бовим процесом шляхом 
застосування ЕОМ, під
вищувати виробничу ква
ліфікацію співробітни
ків, розробляти планові 
завдання на наступйу 
п’ятирічку, ЦПК «Учбо
вий процес», «Співробіт
ник».

справи
Разом з тим, на збо

рах відмічалося, що в 
в роботі відділу недоста
тня чіткість по управлін
ню учбовим процесом 
через проміжні ланки ка
федр, факультетів, не в 
повній мірі здійснюєть
ся коїнтроль за обліком 
відвідування занять сту
дентами, за відробітком 
пропущених занять вик
ладачами.

Колектив бібліотеки 
постійно дбає про те, 
щоб забезпечувати уч
бовий процес необхід
ною науково-технічною 
літературою, проводить 
значну ідейно-вцховау і 
культурно-масову робо
ту. У бібліотеці прово
дяться читацькі конфе
ренції, виставки худож
ньої і технічної літера
тури, організовуються 
диспути, зустрічі з вете
ранами війни і праці.

На зборах було про
аналізовано роботу від
ділів, що їх очолюють 
тт. Архипов і Асадов, 
колективів канцелярії і 
архіву, технічних засо
бів навчання, бухгалте
рії.

Серед заочних факу

льтетів Мінвузу УРСР 
наш є одним з кращих. 
Тут добре дбають про 
успішність студентів, 
якість їх знань.

На засіданнях проф
бюро постійно заслухо
вувався хід виконання 
соціалістичних зобов’я
зань, значна увага при
ділялася культурно-ма
совій,, спортивній робо
ті. Комісія активно спри
яла по наданню шефсь
кої допомоги селу, уча
сті у будівництві інсти- 

г і  уту тощо.
На зборах відмічалося, 

що перед колективом у 
майбутньому стоять ве
ликі завдання. Належить 
поліпшити організацію 
соціалістичного змаган
ня,, домогтися виконан
ня якісних показників 
по дальшому розвитку 
науки і техніки, своєчас
но підтримувати і по
ширювати нові почини, 
працювати по-новому.

На зборах виступили 
М, Булгаков, А. Заріч
ний, Л. Чуклінова, Т. 
Кондратюк, 3. Безмо- 
щук, В. Ящук.

На зборах був присут
ній і виступив заступник 
голови профкому інсти
туту В. Ковальчук.

А. ЦІСАР,

Студентські роки — щаслива й радісна пора.

Відомо, що наша країна веде радіомовлення на 
зарубіжні країни. Які його масштаби, ,характер і як 
оцінюють радіослухачі передачі з Москви.

Р. КИРИЧЕНКО, студентка.

Передачі радянського ки з деяких листів, 
іномовлення звучать в «Виходячи з майже 10- 
міжнародному ефірі на річного досвіду, я знаю, 
75 мовах. Приймати їх що можу покластися на те, 
можна на всіх континен- що говорить Московське 
тах Землі. За даними за- радіо про події у світі і

радіомітинги, радіофору- прагне з його допомогою 
мщ радісіконференції, дис- пробудити свідомість лю- 
кусії, конкурси, вікториіни. дей, показати, що загроза 

Оцінюючи ці контакти мирові цілком реальна- 
Московського радіо з Подібні передачі Мос- 
своєю аудиторією, слуха- ковського радіо досить 
чі відмічають: пізнавальні і цікаві. Нага-

«Лі^ія вашої радіоетан- дуючи людям про жахи 
ції, яка бере до уваги як війни, - вони стимулюють 
питання слухача, так і їх боротьбу проти її загро- 
думку, яку ви коментуєте зи» — пише радіослухач

ПРАВДА ПРОТИ БРЕХНІ
рубіжних дослідже н ь, 
аудиторія Московського 
радіо налічує десятки мі' 
льйонів людей- 

«Радіо Москва» — під 
такою назвою воно вихо
дить в ефір — розповідає 
зарубіжним слухачам про 
нашу зовнішню і внутріш- 
ню політику, про позицію 
СРСР у питаннях міжна
родних стосунків, розкри

ває історичну правоту 
марксистсько - ленінсько
го вчення. В передачах ра
діо розповідається про га
рантії прав радянської лю
дини, про її творчу працю, 
про прагнення радянсько
го народу до миру, викри
ваються також наклеп
ницькі видумки буржуаз
ної пропаганди.

Для мільйонів зарубіж
них слухачів радянське 
радіомовлення є єдиним 
джерелом правдивої інфор
мації. Про це свідчить 
зміст пошти Московсько
го радіо, на адресу якого 
щорічно надходить близь
ко чверті мільйона лис
тів з більше ніж 160 країн- 

У цих листах багато 
слухачів визнає, що пере
дачі Московського радіо 
вплинули на їх ставлення 
до СРСР, змінили їх уяву 
про комунізм. Ось витрим-

про розвиток у Радянсько
му Союзі. Це, на мій пог
ляд, найбільш вагомі при
чини, щоб слухати Мос
ковське радіо» (слухач 
із США) •

«Вірите ви чи ні!, але 
моє єдине надійне джере
ло інформації — Москов
ське радіо, оскільки воно 
повідомляє мені про ГОЛОВ
НІ події у моїй власній 
країні» (слухач з ЮАР).

«Московське радіо — це 
зброя, якою ми захищає
мося від лавини брехливої 
і тенденційної, що випус
кає на нас агресивний 
імперіалізм» (слухач із 
Колумбії)).

«Все більше англійців 
сумнівається в достовірнос
ті' антирадяноької інфор
мації, розповсюджуваної 
західною пропагандою» 
(слухач з Великобританії).

Біля мікрофона Москов- 
кого радіо виступають ро
бітники, колгоспники, дія
чі науки і культури, акти
вісти різних громадсь
ких організацій, які розпо
відають про своє життя, 
роботу, висловлюють свою 
думку з актуальних питань-

Значне місце в програ
мах відводиться переда
чам, в підготовці яких бе
руть участь самі слухачі:

з великим бажанням, є 
однією з найважливіших 
рис вашої міжнародної 
радіостанції» (група слу
хачів з Венесуели).

Недавно Московське 
радіо разом з ЦК ВЛКСМ 
і Комітетом^ молодіжних 
організацій СРСР йровело 
велику вікторину, присвя
чену XII Всесвітньому 
фестивалю молоді і сту
дентів , одержавши 35 ти
сяч листів з 106' країн- 
ЗО «переможців радіовікто- 
рини прибули напередодні 
фестивалю в СРСР.

Останнім часом багато 
місяців у передачах Мос
ковського радіо посідала 
тем,а 40-річчя Перемоги. 
Біля мікрофонів виступа
ли видатні воєначальники^ 
ветерани війни, колишні 
партизани, учасники Опо
ру, активісти бофотьби 
за мир-

Слухачі відмічають, що 
ці програми несуть їм ба
гато нової інформації, знач
но розширюють їх погляди 
на події воєнних літ, при
мушують мислите, допо
магають багато зрозуміти 
у сучасному світі.

«Московське радіо пра
вильно робить, що не за
буває ДОСВІД Історії V

із США. і
А ось як оцінює пере

дачі радянського радіо 
слухач з Польщі:

«У в.аших передачах при
ваблює сердечність, тепло
та, бажання виконати про
хання слухачів-., нема во
рожого ставлення до 
інших країн, шовінізму, 
ненависті.

.-.Ви розділяєте радість 
з приводу досягнень будь- 
якого народу чи глибоко 
співчуваєте, коли народ 
переживає трагічні) події». 
До нього приєднується 
слухач з Індії:

«Я слухаю Московське 
радіо уже сім років і з,а 
цей час жодного разу не 
чув ворожих слів на адре
су моєї країни- А переда
чі «Голосу Америки» і Бі- 
бі-сі цим буквально запов
нені/ Ваша радіостанція 
ніколи не виходила в ефір 
з матеріалами бездоказа- 
ними, не підтверженими 
фактами».

Засоби масової інформа
ції багатьох країн часто 
посилаються на Московсь
ке радіо як.на першодже
рело інформації з актуаль
них проблем сучасності-

(3>а матеріалами бюлет- 
ня «Аргументи і факти»)

З поетичного зошита

!ДШ> Ш  і
Вот и лето прошло... 

Отошла беззаботная
удаль

В польїханьи зарниц 
Над извилистой битой 

тропой,
И тебя занесло 
Под осенние медньїе

труби,
Где под шорох страниц 
Возвращается память 

листвой.
Почернела трава, 
Отстучала копьітами

осень,
И на белом снегу, 
Отражаясь до боли

в глазах, 
Возникает листва,

И, зеленая, падает 
о земь,

Пред тобою в долгу,
А не тьі ли пред нею

в долгах?... 
И расстаяла явь,
И снега, почернев, 

отогрелись,
И в сто тьісяч сердец 
Ворвалась изначавшись 

весна,
Душу болью зажав 
Отошли в небилое метели, 
Стосковавшись вконец, 
Проросли на полях

семена.
...Возвращается вновь 
И вращается мовою 

силой,
Не изведав границ, 
Повторяємся осень

листвой. 
Только крепче любовь,
И скупая слеза над

могилой
В польїханьи зарниц 
Над небитой тернистой

тропой.
* * ж

Тьі меня не зови
невпопад,

Я сижу у лачуги
заброшенной. 

Здесь живу я,
и мне листопад 

Сньї рисует на травах 
нескошенньїх.

Я брожу босиком
по росе,

Первозданньїе ели-
свидетели.

Мой дворец
на забьітой земле, 

Как лицо вековой
добродетели.

Я ушел от земних
передряг 

В поднебесье и 'глушь 
затаежную.

Мне назад воротиться 
никак,

Сквозь туман 
возвращается прошлое, 

Просьіпается лес на заре» 
Мироздание полнится

шепотом,
А в далекой чужой 

стороне
Новий день заполняется 

рокотом. 
Хоть в тумане не видно 

ни зги,
Я увижу картину

привнчную: 
Дом-обитель смятений 

людских
И людскую тоску

необнчную.
Я ушел и другие уйдут, 
И не ждите назад

возвращения, 
Ви поймете однаждн , 

что нет
В зтих строках внсокой 

материн. 
Жизнь идет все своим 

чередом,
Дни текут чередою

привнчною,
И все призрачней

кажется дом 
Под людскою тоской

необнчноад.
V  ̂ ^

Сей мир сомнению
подвергнув, 

Себя сомненью
подвергаю. 

Никто не знает,
сам не знаю,

Чего ищу и где теряю. 
Зачем мгновенья

не считаю, 
Неуж-то в вечности

живу?
Да только ти тойми,

читая:
Тебя в свидетели зову.

* Не *

Кто сказал- не нужно 
открнвать,

Кто сказал—не время 
для откритий?

Я зову, без права,
но под стать:

—Виходи стихия
из укритий!* * *

Прости человек,
подожди!...

Сказал человек, умирая: 
«То правда, хто пахнут 

дожди
Раскатньїми громами 

мая?»
Какие дожди, человек? 
Весна оказалась без сили, 
В жаре погибает побег, 
Трава не растет

на могиле.
Не знаю и сам почему, 
Ранимий неправдой

такою,
Я тихо ответил ему: 
«Дожди?...

Они пахнут весною». 
Ушел человек и не жди, 
Не знает весна

повторення,
А майские пахнут дожди 
Пожаром людского

смятенья. 
...Ушло много лет

с той пори,
Сади расцветают весною, 
И стайки шумной детворьг 
Не знают под ливнем 

покоя.
* *  *

Каждьій стих рожденннй, 
о сомненья! 

Есть закон, достойний 
удивленья! 

Каждьій стих,
рожденннй 

от прозренья — 
Есть звезда, 
блеснувшая во мгле. 
Стих — моє больное 

откровенье
Для людей,

живущих на земле.
* ❖  *

Я не ж алею,
жалость губит,

И не скорблю,
О том, что било,
Но разве кто кого

полюбит,
Да так,
Как ми с тобой любили? 
Как бить могло

уже не будет.
И разве кто 
Постигнет зто?
Дай бог тому,

кто так полюбит, 
Как ми:
Взаиміно-безответно.* * *
Всякне случаи

жизнь усмотрела, 
Как ни ругайся 

и как тут ни спорь, 
Бити ми будем за дело, 

без дела,
Станем великими —

ей не в укор.
* * *

Любовь не знает
повторення,

Как гений вечной красоти. 
Не потому ль души

смятенье 
Превнше всякой суєти?

Максим ДОВГОРУК, 
п’ятикурсник енерго- 
факу.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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XXVII З’Ї З ДУ  К П Р С  -  ГІДНУ ЗУСТРІЧ!
ІНСТИТУТСЬКА

ПАНОРАМ А:
ПОДІЇ,
ФАКТИ
В цехових парторгані- 

заціях інституту триває 
звітно-виборна кампанія. 
Вчора відбулись звітно- 
виборні збори в партій
ній організації адмініст
ративно - управлінського 
персоналу. Із звітною 
доповіддю виступив сек
ретар партбюро т. Ка
валер.

Підсумки роботи ко
лективу за одинадцяту 
п’ятирічку і завдання 
парторганізації на два
надцяту в світлі рішень 
квітневого (1985 р.) Пле
нуму ЦК КПРС та під
готовки до чергового 
XXVII з’їзду КПРС об
говорили на відкритих 
партійних зборах кому
ністи енергетичного фа
культету.

З доповіддю на зборах 
виступив декан факуль
тету т. Налбандян.

З болісним щемом у 
серці сприйняли всі ра
дянські люди трагедію 
викликану сильними зе
млетрусами. Люди доб
рої волі усього світу 
протягнули руку допо
моги потерпілим. З Ра
дянського Союзу в Мек- 
сіку надходять безкош
товно медикаменти, на
мети, одяг, продукти ха
рчування тощо.

Студенти нашого ін
ституту теж вирішили 
відпрацювати два дні в 
колгоспах і радгоспах 
області і зароблені гро
ші перерахувати у фонд 
допомоги мексіканцям, 
що зазнали біди від сти
хійного лиха.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

А Ш Ж 6 ІІЄ Р ІІІ
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадр»
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ПРОГРАМА ДАЛЬШОГО ТВОРЕННЯ

7 жовтня — День Радян
ської Конституції. Радянські 
люди знають, що головна га
рантія наших прав і сво
бод — це могутній розк
віт Батьківщини. Вони са
мовіддано і наполегливо 
трудяться над успішним ви
конанням рішень XXVII 
з’їзду КПРС, планів оди

надцятої п’ятирічки.
Вагомий внесок у вико

нання намічених завдань 
вносять вчені нашого інсти
туту, під час третього тру
дового семестру студенти 
будівельних загонів, які ос
воїли більше двох мільйо
нів карбованців капітало
вкладень нинішнього літад 
Велике право на працю, 
освіту, культуру і відпочи
нок гарантоване Радянсь
кою Конституцією.

Нинішній навчальний рік 
у системі партійної освіти і 
економічного навчання, тру
дящих — це рік XXVII 
з’їзду КПРС, рік завершен
ня одинадцятої п’ятиріч
ки і початок нової. Квітне
вий (1985 р.) Пленум ЦК 
КПРС визначив характер 
передз’їздівської діяльнос
ті партії, основні напрям

ки п внутрішньої і зов
нішньої політики.

Наступний з’їзд стане 
етапною віхою у розвитку 
нашої Батьківщини. Його 
значення визначається пер
шочерговою важливістю 
питань, які виносяться на 
обговорення, новизною і 
масштабністю завдань, що 
постають перед суспільст

вом. Програма прискорен
ня еоц і а л ь но -ек он о м ід ного- 
розвитку країни має вели
чезне політичне, економіч
не і соціальне значення. 
Вона розрахована на ін
тенсифікацію економіки, 
ресурсів і різке підви
щення якості продукції, 
глибоке вдосконалення сис
теми планування і управ-

лінння, всього господарсь
кого механізму, на підви
щення якості продукції, 
глибоке вдосконалення сис
теми планування і управ
ління, всього господар
ського механізму, на під
вищення відповідальності і 
дисципліни, поліпшення ор
ганізації виробництва, на 

(Закінчення на 2-й стор.)

пятилетке на основе ускоре- 
ния научно-технического про- 
гресса. Постановление ЦК 
КПРС.— Партийная жизнь, 
1984, № 16.

О работе Харьковского 
горкома Компартии Украиньї 
по мобилизации трудовьіх 
коллективов на вьіполнение 
плана 1985 г. и социалисти- 
ческих обязательств прорабо- 
тать не менее двух дней на 
сзкономленьїх ресурсах.
Постановление ЦК КПРС.— 
Правда, 1985, 5 июля.

Горбачев М. С. Настойчиво 
двигаться в перед. Вьіступле- 
ние на собрании актива Ле- 
нинградской партийной орга- 
низации 17 мая 1985 года — 
М., Политиздат, 1985. -

примірник 
занять на тему:

Всі можливості і резерви — на успішне виконан
ня плану 1985 року і соціалістичних зобов’язань, на 
гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС.

ПАМ’Я Т К А  
МЕТОДОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ

Семінари повинні займатися такими методологічними питаннями, які для свого 
розв’язання потребують прямого зверненнядо матеріалістичної діалектики, як зага; 
льнофілософської методологічної основи сучасної науки.

1. Наступний з’їзд — 
етапна віха у розвитку кра
їни. Піднесення активності 
і відповідальності комуніс
тів у боротьбі за виконан
ня висунутої партією прог
рами прискорення соціаль
но-економічного розвитку 
країни.

2. Виконання плану 
1985 р. — п’ятирічки в ці
лому і завдання розробки 
планів на 1986 р. і XII п’я
тирічку.

3. Концентрація зусиль 
трудящих на розв’язання 
питань інтенсифікації сус

пільного виробництва, при
скорення науково-технічно
го прогресу.

4. Завдання інституту по 
забезпеченню якісної підго
товки спеціалістів інженер
ного профілю в сучасних 
умовах.

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В. И. Как органи- 
зовать соревнование?—
Полн. собр. соч. т. 35.

Ленин В. И Очередньїе 
задачи Советской власти.—
Полн. собр. соч. т. 36.

Материали Пленума Цент
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1. Головними завдан
нями семінарів є:

— глибоке і система- 
тичі̂ р вивчення філосо
фії діалектичного і істо
ричного матеріалізму в 
єдності з іншими скла
довими частинами марк
систсько - ленінськ ого  
вчення;

— вивчення теоретич
ної спадщини К. Марк
са, Ф. Енгельса, В. І. 
Леніна, історичного до
свіду КПРС і міжнаро
дного революційного ру
ху, матеріалів ЦК КПРС, 
Постанов ЦК КПРС і 
радянського уряду;

—розробка філософ
сько - методологія н и х 
проблем сучасної науки 
з метою її дальшого 
прогресу і обгрунтова
ного передбачення пер
спектив науково-техніч
ної революції;

— сприяння розвитку 
нових наукових напря
мів і дослідженню комп
лексних проблем, які ви
никають в процесі дифе
ренціації і інтеграції на
укових знань і взаємо
дії суспільних природ
ничих і технічних наук;

— підвищення твор
чої активності радянсь
ких вчених, їх соціаль
ної відповідальності і 
ініціативи у реалізації 
планів соціально-еконо
мічного розвитку країни, 
поступальної ідеологіч
ної боротьби з антико- 
муністськими теоріями, 
ідеалістичними і мета
фізичними спекуляціями 
на новітніх досягненнях 
науки;

— розробка рекомен
дацій по удосконален
ню організації, плану
вання і прогнозування 
наукових досліджень і 
впровадження їх в на
родногосподарську прак
тику.

2. Робота методоло
гічних семінарів, висту
паючи дійовою формою 
політичної освіти науко
вих кадрів, одночасно 
розглядається як особли
вий вид виробничої ді
яльності. Заняття семі
нарів проводиться один 
раз у два місяці по Зго
дний у службовий час. 
Діяльність семінарів ве
деться по плану (перс
пективному на 5 років, 
поточному на 1 рік). У 
п’ятирічному плані на 
основі головного напря
му формуються теми 
всіх доповідей і повідо
млень з вказанням ви
конавців, форми прове
дення занять, строків 
виконання, очікуваних 
результатів.

3. Керівництво семіна
ром здійснює бюро, до 
складу якого входить 
керівник (як правило, 
зав. кафедрою, провідний 
вчений, філософ-консуль- 
тант і староста).

4. Бюро кожного се
мінару веде таку доку
ментацію: плани (річні і 
п’ятирічні) протоколи за
сідань семінару, список 
учасників засідання (по
стійних членів семінару 
і запрошених) вхідну і 
вихідну кореспонденцію, 
що стосується діяльності 
семінару, копії чи випис
ки з протоколів засідань 
парткомів, партбюро, пар
тзборів, вченої ради, ра
ди кафедр суспільних 
наук науково-методич
ної ради і т. д.) перелік 
і екзампляри наукових 
видань, підготовлених 
на основі роботи семі
нару, звіти річні і п’я
тирічні за єдиною типо
вою формою.

5. Звіти про роботу 
семінару за минулий рік 
(п’ятирічку) і тематич
ний план занять на на

ступний учбовий рік 
(п’ятирічку) готуються 
бюро семінару в травні- 
червні, обговорюються 
на засіданні семінару і 
затверджуються партко- 
мом (партбюро) і вче
ною радою. Звіт про 
роботу семінару є ча
стиною щорічного звіту 
за підсумками науково- 
дослідницької діяльності 
установи.

6. Основними формами 
діяльності семінару є:

— постановка і обго
ворення спеціально під
готовлених доповідей на 
засіданнях семінарів;

— обговорення матері
алів. які представляю
ться членами семінарів 
на конференції, симпозі
уми, наради з філософ
сько-методологічних про
блем науки;

— обговорення моно
графій, збірників стат- 
тей, підготовлюваних за 
аналогічною тематикою 
для публікацій;

— обговорення і ре
цензування нової радян
ської і зарубіжної літе
ратури з філософсько- 
методологічних проблем 
конкретних наук;

— організація і про
ведення річних, ювілей
них, міжкафедральних, 
міжвузівських, міжвідо
мчих, регіональних, за
гально-союзних, міжна-- 
родних конференцій, на
рад, семінарів;

— узагальнення під
сумків і обмін досвідом 
роботи;

— підготовка до пуб
лікації наукових праць, 
виконаних в рамках се
мінарів.

7. Дане положення є 
єдиним для методоло
гічних семінарів всіх на
уково-дослідницьких і 
учбових установ і зак
ладів.

ПОЛУМ'Я  
ЇХ СЕРДЕЦЬ

Політвидав України 
випускає серію «Борці 
за справу Рад», яка вже 
знайшла дорогу до ши
рокого читача. У слав
ній плеяді самовідданих 
борців за перемогу Жо
втня та утвердження со
ціалістичного ладу в на
шій країні гідне ( місце 
належить полум’яному 
більшовику Фріцісу Ро- 
зіню, одному із заснов
ників Комуністичної па
ртії Литви, видатному 
партійному і державно
му діячеві, члену Прези
дії Всесоюзного Цент
рального Виконавчого 
Комітету.

Незабаром виходить 
друком науково- - попу
лярна книга В. А. Ште- 
йнберга «Фріціс Ро- 
зінь», яка розповідає 
про життєвий шлях і 
революційну діяльність 
цього вірного ленінця.

Разом із ним вів ре
волюційну боротьбу і 
Кароліс Пожела. Всту
пивши до лав Комуніс
тичної партії Литви в 
1916 році, він все жит
тя присвятив боротьбі за 
перемогу ленінських 
ідей, був секретарем ЦК 
Компартії Литви, делега
том V конгресу Комуні
стичного Інтернаціоналу.

Життєвий шлях дер
жавного діяча відтворе
не у науково-популяр
ній книзі І. Я. Арвасяві- 
чуса «Кароліс Пожела».
” Здобула популярність 

у юнаків і дівчат серія 
«Діячі КПРС». Один з 
чергових випусків, підго
товлений А. Д. Ярошен
ко, розповідає про Юрія 
Михайловича Коцюбин
ського і присвячений 
90-річчя з дня його на
родження.

Син класика україн
ської літератури, рево
люційного демократа 
М. М. Коцюбинського, 
він ще юнаком включив
ся у підпільний рух, став 
членом більшовицької 
партії. У роки боротьби 
за владу Рад він прой
шов славний шлях від 
командира червоногвар- 
дійського загону до пер
шого Головнокомандую
чого українськими радя
нськими військами, від 
рядового члена партії до 
члена Оргбюро ЦК 
КП (б)У, від члена губ- 
ревкому до заступника 
голови Робітничо-селян
ського уряду Радянської 
України.

Книга «Юрій Михай
лович Коцюбинський» 
розповідає про життя і 
революційну діяльність 
цього борця ленінської 
гвардії, Героя Великого 
Жовтня, полководця і 
дипломата.

Б. ЖУКОВ,
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МОЛОДЬ І ІДЕОЛОГІЧНА БОРОТЬБА
Шановна редакціє! Ми чули, що в Київському бу

динку моделей нещодавно пройшов якийсь незвичай
ний вечір з демонстрацією сучасної молодіжної мо
ди, Кажуть, там показували, як одягаються «панки»,

А
Ігі І

«хіппі», «роккери» і пояснювали, звідки взялося їхнє 
вбрання. Хотілось би детальніше дізнатись про це, 
бо з приводу західної моди у нас виникають гострі 
суперечки, Група студентів.о

1Ті

У знаиени
Солнце склонилось над 

горньїм хребтом,
Лучи его пали на Знамя.
И в сердце моем

отозвалось огнем 
На шелке игравшее

пламя.
Я долго стоял и в

раздумье молчал,
На улице тихо темнело,
О прошлой войне

я тогда вспоминал: 
Матросов, Смирнов

и Гастелло...
Не дрогнули парни

в священном бою,
За Родину насмерть

стояли.
О доблести их ньіне

песни поют, 
Герой бессмертньїми

стали.
...Мир отстояли *—

мир сохраним!— 
Девиз фашизм

победивших.
Словом и делом его

укрепим
Во славу любимой

Отчизньї.
А солнце уж скрьілось 

за горньїм хребтом, 
Погасло лучей его пламя, 
Но гордо немеркнущим 

альїм огнем 
Сияло священное Знамя.

Микола ТАЧЕНКО, 
старший викладач ка
федри інженерної педа
гогіки, кандидат педа
гогічних наук.

4 жовтня 1985 року.»

ПРОГРАМА
ДАЛЬШОГО

ТВОРЕННЯ
(Початок на 1-й стор.)

піднесення трудової ак
тивності членів нашого 
суспільства.

У розв’язанні цих зав
дань особливе місце посі
дає ідейно-виховна робо
та. їй належить важлива 
роль в активізації людсь
кого фактору, в примно
женні творчої сили мас, в 
розвитку їх творчої ініціа
тиви, в тому, щоб кожен 
член суспільства трудив
ся чесно на загальне бла
го. Ця настанова партії 
цілком і повністю стосує
ться марксистсько-ленін
ської освіти комуністів, 
всіх трудящих.

Одне з першочергових 
завдань системи марксист
сько-ленінської освіти по
лягає в тому, щоб роз
крити перед слухачами 
шкіл, семінарів суть вису
нутої партією концепції 
прискорення соціально-еко- 
н о м і чно г о р о з в и тк у кр а ї н и 
на основі різкого поворо
ту інтенсифікації народно
го господарства, впровад
ження в усі йог0 галузі 
досягнень н ауков о-техн іч -
ного прогресу. Саме з та
ким підходом працюють 
наші кращі пропагандисти 
товариші Каріпов, Друко
ваний, Вишневський, Радо- 
мисельський, старости ме
тодологічних семінарів і 
шкіл товариші Меркулов, 
Цісар, Азаров та інші.

З лекцією на тему пер
шого заняття «Всі можли
вості і резерви — на ус
пішне виконання плану 
1985 року і соціалістичних 

зобов’язань, гідну зустріч 
XXVII з’їзду КПРС», висту

пив секретар- парткому ін
ституту І. Г. Мельник.

Так, справді, незвича
йний вечір у республі
канському Будинку мо
делей був і називався 
він «Ілюстрований жур
нал № 1». Запрошували
ся на нього спеціалісти 
в галузі створення су
часної моди, комсомоль
ські працівники. У сце- 
нарія попервах була ще 
одна назва «Шокінг-па- 
рад». І справді, те, що 
відбувалось на сцені, 
було настільки незвич
ним, що викликало бур
хливу реакцію присут
ніх. А задумав і здійснив 
цей ілюстрований жур
нал художник-модельєр 
перспективно - методич
ної групи Будинку мо
делей, випускник факу
льтету прикладного ми
стецтва Московського 
текстильного інституту 
Юрій Никонов. Його ро
зповідь ми передрукову
ємо з газети «Молодь 
України». Дилетанти вва
жають, що мода, особ
ливо молодіжна, це яви
ще, котре не піддається 
управлінню: хтось один 
щось таке вигадав, інші 
підхотили... Саме так, 
до речі, думають і ті, ко
го в народі називають 
уїдливо «модниками». 
Справді, більшість з та
ких юнаків і дівчат не 
цожуть доладно пояс
нити, чому одягнені, за
чесані так, а не інак
ше... Тим часом мода 
має чіткі закони розви
тку, складні цикли, пе
ріоди, котрі цілком, од
нак, піддаються управ
лінню. Та для цього ху
дожникам - модельєрам 
необхідно тримати руку 
на пульсі моди, прагну
ти виразити смак рані
ше, ніж він сформуєть
ся «знизу». Надто важ
ливо це нині, коли мо
лода людина поглинає 
інформацію в усіх її різ
новидностях...

Прямую ввечері Хре
щатиком, заглиблений в 
свої думки. Раптом від
чуваю: люди на когось 
озираються, сміються, 
обурюються, дивуються 
голосно: «Що це?!» Од
ного професіонального 
погляду досить, щоб ви

значити: йд£ молодик, 
якому, страшенно кор
тить бути «законодав
цем моди» — є така ка
тегорія людей. Десь по
чув, щось побачив, все 
інше дофантазував згід
но з власними смаками, 
і от милуйтеся — «панк» 
...Чи «роккер»? А може, 
«хіппі»? Навіть мені од
разу важко визначити 
«стиль». Гадаю, йому са
мому все одно: аби не 
по-нашому, аби увагу, 
звернули, озирнулися, а 
ще краще — остовпіли. 
Прагнення шокувати ото
чуючих — завжди від 
невихованості, нескром
ності, несмаку. Навіть 
самий цей набір вад осо
бистості неприємний. А 
коли ще додається без
думне наслідування за
хідних зразків» — це й 
зовсім неприйнято в на
шому середовищі. З цим 
треба боротися, але не 
просто заборонами — 
вони часом дають про
тилежні бажаним наслі
дки. Відкидаючи чуже, 
нам, водночас треба про
пагувати своє. Такі дум
ки спонукали мене до 
задуму створити ілюст
рований журнал і обра
ти гостру тему — вплив 
ідеології на виникнення 
молодіжних течій в моді 
за рубежем.

Певний досвід у мене 
є. Адже під час нав
чання я брав участь у 
діяльності '«СІМу». Це
— студентський інститут 
моди, де все «керівницт
во» — самі студенти, а 
першим директором об
рали мене. «СІМ» швид
ко набув популярності, 
про нього багато писа
ли московські газети. 
Все це було не просто 
грою, а й навчанням. Ми 
вчилися пропагувати 
справжнє і відрізняти 
його від підробок, вчи
лися спілкуватися і спе
речатися з аудиторією
— тими дівчатами і юна
ками, для котрих одяг 
дедалі частіше стає оз
накою культури.

Наша радянська мо
лодь одержує найрізно
манітнішу інформацію 
про життя ровесників за

рубежем: книги, журна
ли, теле-і кінофільми, а 
віднедавна і відеофіль- 
ми.„ Будь ласка, дивіть
ся, порівнюйте, думайте. 
Дивляться, порівнюють, 
а от думати... Не всі об
тяжують себе такою пра
цею. Однак, треба виз
нати, що і' ми, модельє
ри, і наша молодіжна 
преса, нечасто спонукає 
юнацтво до роздумів 
над тим, що мода і спо
сіб життя тісно зв’язані 
між собою. Наші ідео
логічні супротивники, ма
буть, дуже хотіли б, аби 
по вулицях наших міст 
і сіл розгулювали нато
впи «панків» чи «хіппі». 
їх фи мерщій на всі ра- 
діог^лоси представили 
як «незгодних». Адже 
саме визивним зовніш
нім виглядом західна 
молодь демонструє свою 
зневагу до буржуазної 
респектабельності, стар
ших поколінь, визивною 
поведінкою намагається 
привернути увагу до се
бе і своїх проблем. Хоч 
таким чином та заявити 
про себе.

У 60-ті роки мільйони 
молодих людей на За
ході опинилися «за бор
том» — ні роботи, ні 
надій, ні майбутнього. 
Ми не потрібні суспіль
ству? Тоді й воно нам 
чуже, з усіма його мо
ральними засадами — 
не просто зневажатиме
мо їх а й пооушувати- 
мемо, дратуватимемо 
обивателя своїм вигля
дом і поведінкою Отак, 
народилися «хіппі» Від
кидаючи мораль свого 
суспільства, «діти-кві- 
ти» намагалися створи
ти власний стиль життя 
і почали з одягу, який 
шокував оточуючих., *з 
«вільної любові» просто 
неба... Обиватель проте
стував, та потроху звик 
і перестав звертати увагу 
на «хіппі». Тим часом у 
їхньому середовищі від
бувалися зміни: одні 
повернулися до звичай
ного життя, інші до 
боротьби за існування, 
знайшли дієвіші засоби

треті... З третіх вийшли

□

1 В інституті відбулися
і урочисті проводи юна- 
1 ків до лав Радянської 
1 Армії. Ця подія надов

го залишиться в пам’я
ті всі-х, хто взяв участь 
у цій церемонії. Напут- 

і  нє слово майбутнім во- 
а їнам висловили ветера- 
І  ни війни, співробітники 
Щ інституту товариші В. 
1 Говоров і Р. Асадов.

І  Фото Р. Кутька.

«панки» — і вони вже 
зовсім загрузли в боло
ті, піднятому з дна бур
жуазного суспільства. 
Вони осучаснили свій 
зовнішній вигляд —ви
гадали неймовірні «зачіс
ки», оздобили неохайне 
джинсове шмаття безліч
чю металевих брязка
лець...

А як же тоді розціню
вати напрям «МОД»? 
Наш ілюстрований жу
рнал не обминув його: 
на сцену вийшли коро
тко підстрижені молоді 
люди в підкреслено оха
йних костюмах, білих со
рочках з краватками — 
саме такий вигляд має 
класичний англійський 
клерк. І саме такий стиль 
набуває нині популяр
ності в світовій моді.

Клерк, маленька лю
дина... Для нас із вами 
це звучить якось непри
ємно. Справді, хто схоче 
вважати себе маленькою 
людиною! Але давайте 
придивимось до костю
ма — на фоні попередніх 
«стилів» він особливо 
вражає своєю лаконіч
ністю, простотою. Це — 
стиль ділової людини*,' 
якій під час трудового 
дня доводиться не тіль
ки сидіти за столом, 
але й ходити в інші ус
танови, після роботи 
йти в театр або до дру
зів. Костюм повинен бу
ти доречним у будь- 
якій ситуації — таке од
не з правил вихованості, 
культури, смаку. Чому 
б нам і не перейняти та
кий стиль, хоч він і при
йшов до нас із Заходу? 
Тим більше, що «відпо
чити» від лаконічного ан
глійського костюма мо
жна у вбранні спорти
вно - респектабельного 
стилю.

Ви помітили — діло
вий костюм скромніший 
і дешевший, а спортив
ний — яскравіший, до
рожчий. І так усюди, бо 
тип підтягнутої, струн
кої людини з організо
ваними рухами (а не 
розгвинченими, як: у
«панків») модний в усіх 
країнах.
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Важлива подія в житті комуністів16 жовтня Відбудуться звітно-виборні партійні збори інституту, колектив якого готується гідно зустріти X X V II  з’їзд К П Р С . В основу їх роботи лягають рішення квітневого (1985 р.)Пленуму нашої партії, що виробив стратегічну лінію на прискорення соціально - економічного розвитку країни. Виступи Генерального секретаря Ц К  К П Р С  М. С. Горбачова на червневій нараді з питань прискорення науково-технічного прогресу, на зустрічах з трудящими і нарадах партійних, радянських і господарських керівників Ленінграда, України, Тюменської області, Сибіру І Казахстану стали практичним здійсненням наміченої лінії. У цьому плані і перед інститутом постали нові завдання у справі дальшого зміцнення і поширення зв’язків науки з виробництво м, кращої п ідго- товки спеціалістів для народного господарства.При цьому важливе значення має практичне партійне керівництво виробничою діяльністю інститутським колективом. Підбиваючи підсумки виконання планів п’ятирічки, треба сказати, Що у нас забезпечено стрімке зростання показників учбово-методичної, наукової і господарської діяльності інституту, зроблено суттєвий внесок у досягнення колективом призових місць у Всесоюзному соціалістичному змаганні. Тож на зборах, які відбудуться, успіхи ці будуть відмічені, разом з тим буде чітк0 визначено, як, завдяки чому вони досягнуті, КИМ і коли допущено прорахунки, недоліки, які є резерви, що належить робити сьогодні і завтра, щоб піднести активність комуністів на безумовне виконання намічених завдань.Генеральний секретар Ц К  К П Р С  М. С. Горбачов підкреслив на ікар а д і па р ті й но-го спо - дарського активу в Ц ілинограді, що звітно- виборна кампанія «завжди була великою подією у житті К П Р С , а з врахуванням нових завдань, наступного з’їзду, значення звітів і виборів незрівнянно зростає. Важливо, щоб вони пройшли у дусі партійної принциповості, конструктивної критики і самокритики, високої відповідальності комуністів перед народом».
 Немеркнучі 

традиціїПолітвидав України випустив українською мовою брошуру «Немеркнучі традиції трудового подвигу». Вона містить промову і заключне слово Генерального секретаря Ц К  К П Р С  М . С. Горбачова на зустрічі в Ц К  К П Р С  з ветеранами стаха- новського руху, передовиками і новаторами виробництва 20 вересня 1985 року.
Брошура видана масовим 

тиражем.

з а
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К О М У Н ІС Т И Ч Н А  П А Р Т ІЯ  Р А Д Я Н С Ь К О Г О  С О Ю З У  П О С Л ІД О В Н О  З Д І Й С Н Ю Є  Е К О Н О М І Ч Н У  С Т Р А Т Е Г ІЮ , Н А Й В И Щ А  М Е Т А  Я К О Ї П О Л Я Г А Є  В ТО М У, Щ О Б  Н Е У Х И Л Ь Н О  П ІД Н О С И Т И  М А Т Е Р ІА Л Ь Н И Й  І К У Л Ь Т У Р Н И Й  Р ІВ Е Н Ь  Ж И ТТЯ  Н А Р О Д У , С Т В О Р Ю В А Т И  У М О В И  Д Л Я  В С Е Б ІЧ Н О ГО  Р О З В И Т К У  О С О Б И . В С Е  В ІМ ’Я Л Ю Д И Н И , Н А  Б Л А Г О  Л Ю Д И Н И  — Ц Е  П Р О Г Р А М Н Е  П О Л О Ж Е Н Н Я  С П О В Н Ю Є Т Ь С Я  Д Е Д А Л І ГЛ  И Б Ш И М  І К О Н К Р Е Т Н И М  З М ІС Т О М .
Д Л Я  Б Л А Г А  Л Ю Д И Н ИКомуністична партія Радянського Союзу послідовно здійснює економічну стратегію, найвища мета якої полягає в тому, щоб неухильно підносити матеріальний і культурний рівень життя народу, створювати умови для всебічного розвитку особи. Все в ім’я людини, на благо люди

ни — це програмне положення сповнюється дедалі глибшим і конкретнішим змістом.Різноманітнішим стало духовне життя радянських людей, розширились їх можливості в одержанні знань, у культурному та фізичному розвитку. Успішно розв’язується житлова про

блема,. З кожним -роком підвищуються реальні доходи трудящих, зростає їх купівельна спроможність, поліпшується забезпечення населення продуктами х а рчування, товарами легкої промисловості, предметами культурно - побутового і господарського призначення, збіль

шується обсяг наданих послуг.Дальше підвищення народного добробуту є однією з найважливіших програмних вимог партії, становить серцевину її соціально -  економічної політики. Реальне досягнення цієї мети забезпечується безперервним розвитком і вдоскона-__________ _________  4

ленням суспільного виробництва, підвищенням його ефективності, зростанням соціальної і трудової активності радянських людей.Про це говориться в Комплексній програмі розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг на 1986—2000 роки.
НА ТРИБУНУ ЗБОРІВГоловне завдання вузу — підготовка висококваліфікованих спеціалістів для потреб народного господарства. Як це питання вирішується? Інститут п ятирічний план виконав на 102,3 процента. А  як обстоїть справа у розрізі факультетів і спеціальностей? Чому по окремих роках п’ятирічки не справився з виконанням плану машинобудівний і інженерно-будівельний факультет? У  чому причина, що допущено відставання по випуску спеціалістів з окремих спеціальностей на факультеті автоматики і обчислювальної техніки, заочному?Відомо, що якість підготовки сучасного інженерно- технічного працівника формується з багатьох складових. Серед них — якість набору в інститут, організація учбового процесу і самостійної роботи студентів, иЗМіст навчання і методика викладання, рівень ідейно-виховної роботи, організація побуту і відпочинку студентів. Яким чином у деканатах* і па кафедрах, у підрозділах адміністративно-управлінського апарату домагалися поліпшення організації учбових процесів: лекційних, семінарських, практичних занять* всіх видів практик, журсового і дипломного проектування? 1Значні резерви підвищення якості навчання приховуються у самій системі організації і управління самостійною роботою студентів. Досвід використання більш ефективного впливу на хід цього навчання маємо. Називаємо адресу: енергетичний ф акультет. Тут деканат і партбюро постійно і предметно працюють з стагорстами і кураторами ака- демгруп, з комсомольським активом. Робота спрямована на підвищення ефективності самостійної діяльності студентів. Для цього сповна використовуються учбові кімнати в гуртожитках, здісйнюється контроль за систематичністю і якістю проведення консультацій.Коли досвід енергетиків стане, надбанням всіх факультетів?

Пропуски занять студентами— серйозний недолік у нашій роботі. У минулому навчальному році, наприклад, їх зафіксовано близько 20 тисяч годин, в тому числі майже 18 тисяч годин без поважних причин. А  скільки запізнень на лекції! Як боротися з цим лихом?
На кафедрах автоматики і вимірювальної техніки, будівельних конструкцій, електросистем, радіотехнічних пристроїв практикуються комплексні міжкафед- ральні і міжвузівські проекти, захищені авторськими свідоцтвами, які приносять реальний економічний ефект від їх впровадження. Чому позитивний досвід організації курсового і дипломного проектування повільно впроваджується на інших кафедрах?
Безумовно, розширення і зміцнення зв’язків науки з виробництвом вимагає виконання планів господо- говсшірної тематики, вамагає відлучення на відповідний час викладачів і співробітників на промислові об’єкти, в організації і установи. Наприклад, лише у 1984— 1985 навчальному році замінено 2420 учбових годин, з них' 930 годин лекцій. Найбільше замін занять відбулося на інженерно-будівельному і факультеті автоматики та обчислювальної техніки— десь по 500 годин на кожному. І все ж першість належить машинобудівному факультету — 580 годин. Пальма першості серед викладачів інституту належить завідуючому кафедрою технології металів А. О. Ж укову, який протягом навчального року ,близько 90 робочих днів пробув у відрядженнях. Чи ва/рто доводити, як все це впливає на навчання студентів.Та все ж , що можуть сказати на це комуністи інституту з числа професорсько-викладацького складу?

----------------------  НАУКА — ВИРОБНИЦТВУ----- ------------

Тонко, але не рветься Незвичайна
Науково - технічний прогрес пред’являє суворі вимоги не лише до> надійності обладнання,, електроніки, але й до міцності перфострічки Е О М . Стрічку з синтетичного паперу, яка при
Створена вченими інституту електрозварювання імені Є. О. П агона А Н  У Р С Р  і спеціалістами ряду організацій АЦіїнко ліь оір міетіу)1С Р С Р  нова технологія; обробки зварних з’єднань металоконструкція вибухом.Оригінальна і смілива ідея використати вибух з метою забезпечення! надійності конструкцій вимагала детальних досліджень ,на стикові фізики вибуху і ударних хвиль, металоведен-

випробуванні на розрив не поступається металевому дротові, одержують на агрегатах В олодимир ського хімічного заводу. Днями державна комісія схвалила технологію виробництва
ня, корозії металів, надійності матеріалів і конструкцій . Авторам вдалося упішно подолати «психологічний бар ’єр, зв’язаний з уявленнями, що традиційно склалися про руйнівну функцію вибуху. Починаючи з 1972 року, вперше у світовій практиці вибухом оброблено понад 240 тисяч погонних метрів швів у баковій апаратурі загальною масою більше ЗО тисяч тонн і десяти ти* &яч іш£в трубопрово

ді ЄЇ продукції, Вона розроблена спеціалістами підприємства разом з вченими Всесоюзного науково -дослідного інституту целюлозно-паперової промисловості.
дів, чим гарантовано їх надійну безаварійну роботу. Зекономлено більше 27 мільйонів карбованців, поліпшено умови праці, підвищено безпеку виробництва. Про пріор ітет і цінність розробки говорять 25 авторських свідо ц т в С Р С Р , патенти С Ш А , Канади та інших країн, Нова технологія обробітку вибухом зварних з’єднань знайде широке застосування у бага- ітіьо* галузях індустрії.

лабораторіяНепередбачена навчальним процесом лабораторія з ’явилась у Запорізькому державному університеті. Замість наукової апаратури тут розмістились картини. Шістдесят своїх творів подарували новому вузу члени обласної організації Спілки художників України. У  роботах живописців, скульпторів, графіків відображено знаменні віхи біографії Країни Рад, наші трудові будні.Університетська картинна галерея стане центром естетичного виховання студентів, Тут вони зустрічатимуться з діячами мистецтва, слухатимуть лекції про ж ивопис, театр, кіно. Для самодіяльних художників організовано консультації.

Надійність—вибухом

Хай переможе 
розумЗ величезним інтересом стежили студенти і викладачі нашого інституту, як і весь радянський народ, за офіційним візитом у Францію Генерального секретаря Ц К  К П Р С , члена Президії Верховної Ради М . С. Горбачова. Одностайну підтримку і схвалення дістали висунуті ним нові масштабні зо в ні ш н ь о -п о л і тич н і ініціативи, спрямовані на відвернення ядерної катастрофи, -В інститутському колективі з великим інтересом обговорюють підсумки візиту товариша М , С. Горбачова у Францію. Це була напружена, нелегка робота, націлена на реалізацію нових мирних ініціатив Радянської держави на міжнародній арені. Пропозиції, висунуті Михайлом Сергійовичем по скороченню ракетно-ядерних озброєнь, вражають своєю далекоглядністю і ясністю, вони підкріплені переконливими фактами. Ми, викладачі і студенти, як і всі ірадянські люди, гаряче підтримуємо зовні шн ь опо л і ти ч ний курс К П Р С , спрямований на зміцнення справи миру, розвиток взаємовигідного міжнародного співробітництва, на те, щоб надійно забезпечити процвітання нашої Батьківщини, її прискорений соціально- економічний розвиток.Нам глибоко зрозуміла тривога, що прозвучала у яскравих виступах Михайла Сергійовича,. Адже воєнні приготування імперіалістичних сил породжують ще й такі біди, як голод, безробіття, приниження гідності людини у  багатьох зарубіжних країнах.Сьогодні б^ротися за мир повинні всі прогресивні люди планети. Ми, викладачі, студенти, відчуваємо за це особливу відповідальність. Адже студенти, котрих ми вчимо й ви ховуємо, це велика била, яка зможе внести значний вклад у припинення небезпечної гонки озоброєнь на землі.

Г. ПОЛИВАНИЙ,
викладач.
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С Т У Д Е Н Т И  НА С ІЛ Ь Г О С П Р О Б О Т А Х
ЩИРА ВДЯЧНІСТЬУ нашому хмелерад- ри обчислювальної тех- г ос пі «Жовтень» місяць ніки тов. Сеіржанова, трудився студентський комісара загону молод- сільськогосподарський того наукового співро- загін факультету обчис- бітника кафедри Чеково - 1 лювальної техніки. ТЗін міки промисловості і ор- надав значну допомогу^ ганізації виробництва місцевим трудівникам.' тов. Сапуна, старшого Його силами було заго- викладача кафедри ви- товлено більше двадця- щої математики тов. Де- ти тонн хмелю-сирцю, , м’янчука, аспіранта тов. що забезпечило переви- Кармалиту, асистента конання планового зав- тов. Дубчака, студентів дання на двадцять про- тт. Вівсяну, Черній, Го- центів. робець, Соменко, Жиль-За ударну працю ке- Дову, Прилипко. рівники і бійці загонузаохочені керівництвом П ІД В И С О Ц Ь К И Й ,радгоспу. Особливо вар- директор хмелерадго-то відмітити командира СПУ «Жовтень» Літин-загону асистента кафед- ського району.

Щ ороку - бійци студент
ських будівельних заго
нів нашого інституту 
під ' час трудового >. се
местру виїжджають у 
найвіддаленіші ' куточ
ки країни , зокрема, на 
Сахалін та в Тюменську 
область.

молоді, котра труди
ться на Уренгойському 
газоконденсатному ро
довищі і нош земляк-— письменник Василь 
Кобець. Його враження 
і лягли в 'основу першо
го роману письменника 
«Юрський . горизонт».

ЗА Г0РН30НТ0М-Г0РИ30НТ
Багата родовищами 

нафти і газу Тюменська 
земля знову покликала 
на Всесоюзну ударну 
комсомольську будову  
обласний комсомолись -і 
кий загін «Стахановець».

Тривалий час жив,
працював і творив серед

Він присвячений трудо
вим будням молодих 
підкорювачів Сибіру.

Московське видав
ництво «Молодая гвар
дія» здійснює переклад 
цього твору на російсь
ку мову.А. К И Р И Л Ю К .

Радянський Союз відчиняє двері для навчання сту
дентів із зарубіжних країн. Багато їх здобуває 
освіту в нашому інституті.

Звіти і вибори у профспілках

Домагатись більшогоУ звітній доповіді профбюро і виступах профоргів тт. Вітюка, Штефана, Кась- ян, Краснокутського, пар- торга кафедри російської мови т. Герасименко, фізорга Шеремети, декана т. Д р у кованого, секретаря парт- бюро т. Горшечнікова підкреслювалось, що трудовий колектив інженерно будівельного факультету за звітний період чимало зробиз для дальшого вдосконалення учбово - методичної роботи. Н а факультеті успішно впроваджуються активні методи навчання. В їх розробці беруть участь товариші Яцковський, Хрженовсь- кий, Кобевнік, Король, Бу- да та інші.Однак тут належить зробити ще дуже багато. Особливо гостро стоїть питання про впровадження технічних засобів навчання і електронно - обчислювальних машин. Ще не всі лекційні аудиторії відповідно технічно обладнані.На зборах різкій критиці було піддано кафедри технології будівельного виробництва, нарисної геометрії і -креслення, хімії, які не виконали планів укладання госпдоговорів по науково - дослідних роботах. На факультеті не виконує

ться план підготовки докторів і кандидатів наук.Н а інженерно - будівельному факультеті постійно приділялася увага дальшому зміцненню трудової дисципліни, тут домоглися того, що немає грубих порушень правопорядку. Н а зборах обговорено систему організації соцзмагання, висловлено пропозиції на впровадження якісних показників, кращого поширення передового досвіду.Виступаючі наголошували, що, якщо питання охорони праці на факультеті вирішувалися у повному обсязі, то культурна і спортивно - масова робота ще на дуже низькому рівні. Лише три чоловіки беруть участь у художній самодіяльності. Жодна з кафедр не організовує культпоходи.в театр, кіно, не створено, художньої самодіяльності факультету, нічого не зроблено для піднесення фізичної культури. Факультет за підсумками спартакіади «Здоров’я» посів передостаннє місце по інституту.Профбюро було піддане критиці за погане забезпечення членів профспілки овочами і фруктами.В. П О П О В .
Зона вашого дозвілляУ вільний від навчання час, пише до редакції студентка Світлана Сапожникова, я люблю слухати музику. І взагалі багато з нас захоплюється сучасними піснями. Що нового з’явилося у грамзаписах?

Музична мозаїкаФірма грамзапису «Мелодія» випустила дві нові платівки під назвою «Улюблені пісні комсомолу». Це пісні різних 
^ о к щ  різниX ПОколінь. Бони залишилися в комсомолі назавжди. «Молода гвардія», «Прощання ентузіастів», «Гімн демократичної молоді», «За того хлопця», «Сер- рєжа вільйова», «Не розстанусь з . комсомолом». Хто не знає , цих пісень, хто не співає їх. А  на нових платівках- звучить їх значно більше. І всі вони —- справді

улюблені.«Мелодією» випущено платівку із записом рок-опери «Стадіон» Олександра Градськогб. Цей твір присвячений трагічним подіям у дні перевороту в Чілі. Ось що говорить про оперу член Ц К  Компартії Чілі Володя Тейтельбойм»: «ПГе, про що розповідається в цьому творі, сильне і багатозначне.. Ге, що відбувається, конкретизується в слові, яке живе в музиці... Після ночі. настає день. Це

стверджує «Стадіон» — чудовий витвір людського духу і таланту».Лібретто до опери написали М. Пушкін і О. Градський. А  записували її на платівку й відомі майстри, й молодь. З популярних виконавців можна назвати імена О. Градського, А. Пугачової, О. Камбу- рової, О. Макаревича, И . Кобзона.«Нас подружила Моек га» — ця грамплатівка з піснями композиторів —лауреатів премії Ле-. пінського комсомолу і Тарівердіев і Пахмутова, Пуле і Лученок, ІІІаїн- сь:кий і Тухманов т а.багато інших композиторів представлені -СВО
ЇМИ кращими піснями, відомими виконавцями. Тут і Л . Лещенко, і

С. Ротару, і А. Пугачо- ва, і вокально-інструментальний ансамбль «Арі- ель» тощо.Композитор Євген Д о га останніми роками вже вийшов за рамки тільки «національного» молдавського автора. Найбільшу популярність принесла йому музика до кінофільмів, хоча у творчому багажі композитора -— симфонія, три струнних квартети, балет, дві музичні комедії, пісні. Але музика в кіно — а він «озвучив» вже близько 80 кінофільмів — принесла йому й відомість, й славу. Згадаймо «Ла- утари», «Табір йде в небо», «Марія, Мірабелла»: Музика до цих фільмів відзначена преміями на міжнародних кінофестивалях. Ось і .  на новій

його платівці «Моє біле місто» музика з кінофільмів «Анна Павлова», «Мій ласкавий і ніжний звір», «Гонки по вертикалі» та інших виконує Ленінградський концертний оркестр під управлінням Аантолія Бадхе- иа, з яким композитора звела давня творча дружба.У черговому «Параді ансамблів» представлені «Веселі хлопці», «Гу- неш», «Мелодія», «Лийся, пісне», «Діалог», «Ду- стар», «Метроном», «П ори року», група Бадья- рова.' Такої честі удостоєні кращі радянські ансамблі чиї пісні вже завоювали успіх любителів рок-музики.Слідом за двома грам платівками відомого ра

дянського композитора Е. Артем’єва, який активно використовує електроніку у своїх творах —- «Ода доброму віснику» і «Картини-настірої» —вийшла у світ новинка — «Тепло землі». Ц я ’ платівка створена за ініціативою Ю . Ритхеу, автора сценарію фільму «Куди йдуть кити», до якого Е. Артем’єв написав мизику. Відтоді митці працюють у співдружності. Пісні, які увійшли до нової платівки, виконує Жанна Рождествен- ська, музику — ансамбль «Бумеранг». Н а клавішних грає сам автор. П латівка, хоч і побудована на використанні електроніки, дихає любов’ю до життя, до людей.Інформація Центрального будинку грамплатівок.
Запрошуємо відвідати«Студія-5 — одна з влйпопулярніших сьогодні дискотек обласного центру. Власне, йдеться не просто про дискотеку, а про молодіжний центр Вінницького хімічного заводу. «Чому ви обрали таку назву — «Студія-5? — запитали ми в керівника молодіжного центру Геннадія Швацбурда. Він відпо

вів: «Студія» — тому що маємо на увазі студій- ність, стаціонарність, прагнення до професіоналізму, — N адже, погодьтеся, скільки б розмов не велося, дискотеки все одно вважаються одним із проявів самодіяльної - творчості. Отож, ми чітко усвідомлюємо, що нам треба перш за все багато чому вчитися. А

Не стіни, а людичому «5»? За кількістю підрозділів, з яких складається студія. Це молодіжний театр мініатюр, група пантоміми, колективи сучасного танцю і фото - кіно - відео -і звуколабораторії, а також творчий склад дис-

коклубу».Звичайно, чимало цікавого можна було б розповісти про інтер’єр та інші складові зовнішніх достоїнств «Студії-5». Але спершу, якщо по справедливості, слід сказати про тих ентузіастів,

які оживили ці стіни, вдихнули в них трепет творчої снаги, зробили «Студію-5» справжнім клубом для молоді.їхніми зусиллями з участю численних добровільних помічників з числа юнаків і дівчат підготовлено вісім тематичних програм, проведено сотні вечорів відпочинку для юнацтва. Студійці

чимало роблять для пропаганди радянської естради, театрально і кіно- мистецтв. Варто зауважити у зв’язку з цим одну деталь: тут на громадських засадах працює кіоск по продажу грамплатівок, де у широкому виборі є записи митців вітчизняної естради,
Митці нашого краю

Кому не припала до 
душі велична музика, 
якою розпочинається 
програма «Інтербачен
ня». Але далеко не ко
жен знає, що її  автор — відомий радянський 
композитор, народний 
артист Української Р С Р  
Климентій Якович Д о- 
м і н ч е н н а ш  земляк.

Народився Климентій 
Якович в селі Студеній 
Пііцанського району. Н а 
вчався у місцевій школі.

Натхненної мелодії крила
Пісні, яких співали од
носельчани, заполони
ли душ у хлопця. І хоча 
батьки, прості селяни, 
хотіли, щоб син став 
вчителем, в ін . пішов 
стежкою, яку обрало 
серце — вступив на ди
ригентський факультет 
Київського музично-дра
матичного інституту іме

ні М . В . Лисенка. П о  
його закінченні працю
вав диригентом, досЯг у 
цьому значного успіху. 
Його виступи тепло з у 

стрічали любителі сим
фонічної музики Одеси 
і Луганська, Хабаров
ська, Новоросійська, 
Миколаєва, слухачі У к 
раїнського р а д іо ..

Однак виповнена не- 
чуваними досі мело
діями душа тягнулася 
до творчості. З-під його 
пера з'явилися перші ме
лодії пісень, кантати, 
ораторії. І  з тих пір 
К . Я. Домінчен майже 
сорок років невтомно 
працює на царині ра
дянської музики.

У. його творчому до
робку майже тридцять 
симфонічних і вокально- 
симфонічних творів, ба- 
лети «Снігуронька» та 
«Про що співає трембі
та», музика до багатьох 
вистав і кінофільмів, по
над двісті. пісень. Кра
щі з кращих, такі, як 
«Очі волошкові», «Нама
люю вітер», «Коханій» 
по праву стали народ
ними.

За самовіддану пра

цю Климентій Якович 
Домінчен нагороджений 
орденами Т рудового 
Червоного Прапора, 
«Знак Пошани».

Не так давно компо
зитор надіслав своїм 
землякам книгу, до якої 
увійшли його кращі 
твори. В . З А Г А Л И Л О , краєзнавець.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.
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ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 33 (190) Виходить раз 
на тиждень П’ятниця, 18 жовтня 1985 року. | Ц|иа , коп

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ! БЕЗУСТАННО 
ОВОЛОДІЙТЕ ЗНАННЯМИ, КУЛЬТУРОЮ, ПРО

ФЕСІЙНОЮ МАЙСТЕРНІСТЮ! ПРИМНОЖУЙ

ТЕ РЕВОЛЮЦІЙНІ, БОЙОВІ Й ТРУДОВІ ТРА

ДИЦІЇ ПАРТІЇ І НАРОДУ!

ХАЙ ЖИВЕ ЛЕНІНСЬКИЙ КОМСОМОЛ — 

БОЙОВИЙ ПОМІЧНИК І НАДІЙНИЙ РЕЗЕРВ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ!

(ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС).

У дусі
вимогливості

16 ЖОВТНЯ відбулися 
звітно - виборні партій
ні збори інституту. їх 
учасники одностайно 
схвалили курс партії на 
пір и скорени я економіч
ного і соціального роз
витку країни, підвів 
щення відповідальності 
кожного за доручену 
справу, на пошук таких 
рішень, які б дозволили 
забезпечити техноло
гічний прорив у цілих 
галузях народного гос
подарства. Відбулася ді
лова зацікавлена розмо
ва про дальше пол іп -
шеня учбово * виховно
го процесу, про внесок 
вчених у розвиток нау
ково - технічного прог
рес” підвищення рівня
наукових розробок, їх 
швидше впровадження 
у виробництво, про ще 
невирішені проблеми.

Докладний звіт Із збо
рів буде опубліковано в 
наступному номері газе
ти.

СХВАЛЮЄМО ВСІМ СЕРЦЕМ
Студенти, викладачі, 

співробітники з вели
ким інтересом ознайо
милися з доповіддю 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горба
чова на черговому Пле
нумі ЦК КПРС. Пле
нум обговорив проекти 
нової редакції Програ
ми КПРС, змін у Ста
туті КПРС, Основних 
напрямів економічного 
і соціального розвит

ку СРСР на 1986—1990 
роки і на період до 
2000 року, доповіді у 
цих питаннях Генераль
ного секретаря ЦК 
КПРС М. С- Горбачо
ва і схвалив ці важли
ві документи.

ЦК КПРС підкрес
лює, що робота по 
обговоренню, пропаган
ді та роз’ясненню прое
ктів нової редакції 
Програми партії, змін

у Статуті КПРС, Основ
них напрямів повинна 
мати діловий, конструк
тивний характер, тісно 
пов’язуватися з вирі
шенням конкретних по
точних і перспективних 
завдань, які стоять пе
ред трудовими колек
тивами. В центр уваги 
необхідно поставити пи
тання інтенсифікації ви
робництва, прискорен
ня науково-технічного

прогресу, посилення ре
жиму економії, підви
щення організованості 
і дисципліни на всіх ді
лянках, вдосконалення 
стиілю роботи. Важливо 
забезпечити активну, 
заінтересовану участь 
в обговоренні передз’їз- 
дівоьких документів ко
муністів і безпартійних. 
Добиватися, щоб кож
на радянська людина 
добре знала програмні

цілі і завдання партії, 
смисл нашої внутріш
ньої і зовнішньої полі
тики, глибоко розуміла 
об’єктивну необхідність 
і стоТнаго пршко ренн я
соці а льно-економ ічного 
розвитку суспільства як 
основи підвищення доб
робуту народу, зміцнен
ня могутності соціаліс
тичної Батьківщини, її 
успішної боротьби за 
мир та безпеку народів.

Школою комунізму назвав Володи мир Ілліч Ленін професійні  ̂ спілки. 
Профспілкова організація Вінницького політехнічного інституту в своїй діяль- 
ності головну увагу зосереджує на по ліпшення навчально - виховного проце
су наукових розробках, зміцненні тру дової дисципліни, організації дозвілля 
тощо.

На знімку: член президії профкому інституту А. М. Зарічний проводить 
заняття з профактивістами вузу. Фото Р. Кутькова.

XXVII з'їзду КПРС—гідну зустріч!

ВИХОВУВАТИ РИСИ 
НОВОГО, ПЕРЕДОВОГО

Партія сформулювала концепцію 
прискорення соціально економічного 
розвитку країни на базі науково-тех
нічного прогресу- Мова йде, як відмі
чалось на квітневому (1985 р.) Плену
мі ЦК КПРС, не просто про підви
щення темпі® зростання народного 
господарства, а по-справжньому про 
революційні перетворення, спрямова
на на швидше просування вперед.

Питання інтенсифікації виробництва, 
прискорення науково-технічного прог
ресу все більше постають у центрі ува
ги всього вузівського колективу. Нові 
завдання зобов’язують глибше вника
ти в економіку, наполегливо шукати 
шляхи і засоби, які ведуть до швидко, 
го підвищення її ефективності. При 
цьому активно належить вже сьогодні 
реалізовувати висунуті завдання.

Прискорення соціально-економічного 
розвитку нашого суспільства вимагає 
психологічної перебудови кадрів, всіх 
працівників у дусі сучасних вимог, 
вироблення у них бажання і вміння 
мислити і трудитися по-новому. Ни
нішній рік не лише завершальний рік 
одинадцятої п’ятирічки, а рік активної 
реалізації* рішень квітневого (1985 р-) 
Пленуму ЦК КПРС, висунутої ним 
програми соціально-економічного роз
витку країни, вищий зміст якої — нев
пинне підвищення народного добробу
ту, поліпшення всіх сторін життя ра
дянських людей, створення сприятли
вих умов для гармонійного розвитку 
особистості. Ось чому тепер, як ніколи 
раніше, необхідно робити наголос на 
розв’язанні вузлових проблем, підви
щенні діловитості, подоланні тяги до

старих методів керівництва, на рішуче 
поліпшення роботи, приведення її у 
відповідність з вимога/ми сучасного 
етапу розвитку суспільства.

Порівняно швидку віддачу можна 
одержати, якщо привести в дію орга
нізаційно-економічні і соціальні резер
ви, в першу чергу активізувати людсь- 
кий фактор, домогтися того, щоб кож
ний на своєму місці працював творчо, 
активно, з повною віддач(ею.

Наша партія, радянський народ 
активно готуються до наступного 
XXVII з’їзду КПРС, який стане новою 
етапною віхою у розвитку країни. На 
його обговорення у відповідності з 
рішеннями квітневого (1985 р.) Плену- 
му Центрального Комітету партії ви
носяться першочергової ваги питання, 
які відповідають характерові нинішньо, 
го періоду, новизні і масштабності 
завдань, які постають перед суспільст
вом.

На розв’язання нових завдань мобі. 
лізовують нас Закли/ки ЦК КПРС до 
68-ї річниці Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

— Комуністи! Будьте в авангарді 
всенародного руху за прискорення со
ціально-економічного розвитку країни!

— Радянські вчені! Ви перебуваєте 
на передовій лінії боротьби за приско
рення науково-технічного прогресу! 
Країна чекає від вас нових науково- 
технічних розробок високої ефектив
ності!

— Комсомольці і молодь! Безустан
но’ оволодівайте знаннями, культурою, 
професійною майстерністю!

Примножуйте революційні, бойові Й 
трудові традиції партії і народу!

НА МАГІСТРАЛЬНИХ ШЛЯХАХ ПРОГРЕСУ

„Аукціон збирає 
у м і л ь ц і в

— Один... Два-.. Три..., 
-т- молоток у руці ве
дучого «Аукцієїну» вос
таннє вдарив по столу. 
— Приймається ідея 
Олександра Агафонова. 
Оголошую наступний 
номер програми: запро
понуйте зручний і еко- 
номічний спосіб транс
портування комплектую
чих деталей.

Так проходив кон
курс технічних ідей 
«Аукціон—85» у вироб- 
ничому об’єднанні «За
вод імені В. О. Мали- 
шева». В залі зібрали
ся кращі молоді вина
хідники і раціоналіза
тори, студенти. Багато 
хто прийшов з уже ,го
товими. ідеями і наіть 
ескізами. Компентентне 
жюрі напередодні відіб
рало по кожному номе
ру програми найбільш 
цікаві пропозиції, з 
якими учасників знайо
мить ведучий. Ал£ не
мало з них тут же 
спростовувалися. Неви
мушена атмосфера, дух 
змагання породили пря
мо в залі немало нес
подіваних ідей, таких, 
яіс задум інженера 
О- Агафонова: налаго
дити оперативний зв’я

зок майстрів складаль
ного конвейєра і пра
цівників складів з до
помогою мініатюрних 
приймально-передаваль
них пристроїв. На його 
думку, так набагато 
скоротиться час на за
мовлення потрібних де
талей.

Широке обговорення 
технічних ідей набага- 
то плодотворніше, ніж 
оцінка їх при закритих 
дверях, як було рані
ше. Працює принцип: 
одна голова добре, а 
дві — краще. На пов
ну силу використо
вуються властиві мо
лодим СМІЛИВІСТЬ МИС; 
слення, критичне став
лення до загальновиз
наних авторитетів. І 
ось результат: у ході 
таких творчих обгово
рень народилось 70 ра
ціоналізаторських про
позицій з економічним 
ефектом, який планує
ться в сотні тисяч кар
бованців.

У програму конкурсу 
виносили проблеми дос
тавки верстатів, дета
лей і заготовок — 
традиційно вузьке міс
це виробництва. Зда
валося б, що може бу

ти простіше — поста
вити устаткування на 
складі нової техніки і 
в міру потреби вида
вати його- Але раніше 
цілий день витрачався, 
щоб виконати замов
лення одного цеху, і 
от молоді інженери на 
комн^отері розрахували 
оптимальну схему роз
міщення устаткування. 
В результаті зникла 
нервозність у роботі, 
цехи швидко одержують 
потрібні їм верстати. 
Не один спостерігав, 
як важко в цехових 
кладових знаходити пот
рібний інструмент. І 
от запропонували скон
струювати механізовані 
стелажі. Натисни кноп
ку на пульті — і пот
рібна чарунка сама до 
тебе діідїїде.

Науково-технічною 
творчістю активно зай
маються молоді трудів
ники ХТЗ, об’єднання 
«Турбоатом», інших ве
ликих машинобудівних 
підприємств індустріаль
ного Харкова, студен
ти вузів міста* 3 цим я 
мав змогу познайоми
тися, побувавши там.

К. ХОМЕНКОВ,
студент.

Новини техніки
«РОМАНТИК»

Мільйонний магнітофон 
«Романтик» зійшов з кон
вейєра Петропавловського 
заводу. Нинішня модель 
апарату вигідно відрізня
ється від попередніх. За 
пропозиціями покупців по
ліпшено зовнішній вигляд

магнітофона, він став на
дійнішим в експлуатації. 
Тепер за (рік з конвейєра 
виходить 120 тисяч сучас
них звукозаписних апара
тів.

ВСЮДИХІД для 
МАЛЕНЬКИХ

Іграшка — справа

серйозна... Одна з них — 
маленький святковий ав
томобіль. Виготовляти цю 
вертку машинку почали 
виробничники виробїшчого 
об’єднання «Норма», що в 
Талліні, і другий Московсь
кий годинниковий завод, 
який постачає для неї 
пружинний двнгук.
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----- Ж ЇМ
(■■■«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

Нещодавно колектив 
інституту урочисто про
воджав на дійсну вій
ськову службу своїх ви
хованців. Як і завжди 
майбутнім воїнам були 
вручені квіти, цінні по
дарунки, сувеніри. Ви
кладачі І- співробітники, 
батьки і однокурсники, 
усі ті, хто прийшов на 
проводи, зичили юнакам 
м-іцного здоров’я, на
казували вірно служити 
любимій Вітчизні, ово
лодівати навиками вій
ськової майстерності.

Студенти Вінницько
го політехнічного інсти
туту — теперішні за
хисники Вітчизни з чес
тю виконують свій свя
щенний обов’язок. Про 
це свідчить численна 
пошта, то  надходить на 
адресу інституту з вій
ськових частин.

Воло дим иір Іванович 
Мельник, — читаємо в 
одному з листів, — слу
жить в Радянській Ар
мії з листопада 1983 ро
ку. За час служби за
рекомендував себе дис
циплінованим і трудо
любивим воїном. Він

відмінник бойової Т  по
літичної підготовки, спе- 

Вціалііст першого^ класу, 
нагороджений знаком 

і  «Відмінник Радянської 
Армії», Почесною гра
мотою підрозділу.

До призову в Армію 
Володимир Мельник 
навчався на машинобу
дівному факультеті, був 
в числі активістів. У 
своєму підрозділі він 
теж бере активну участь 
в громадському житті. 
Був секретарем комсо
мол ь с ької ор г а н і з а ц і ї, 
нині кандидат . в члени 
КПРС, веде велику ви
ховну роботу серед ком
сомольців підрозділу і 
неспілкової молоді. «Ді
лові і організаторські 
здібності товариша Ме
льника, — пише коман
дир підрозділу, — до
цільно використовувати 
у справі військово - пат
ріотичного виховання 
студентської молоді».

Незабаром Володи
мир Мельник знову сяде 
за стуленську парту, 
щоб продовжувати нав
чання У вузі.

Молодіжний кінозал

З Н ІМ А Є ТЬ С Я  «НАЙМИЧКА»
На студії «Укртеле

фільм закінчилось зні
мання двосерійного ко
льорово г о те дев із і йя о го
фільму ■ опери «Най
мичка» за мотивами 
шевченківських творів. 
Це одна з кращих опер 
відомого українського 
радянського компози
тора Михайла Веркиїв
ського, над якою він 
працював з перервами з 
1939 по 1943 рік.

Уперше опера про
звучала Ще в неспокій
ний воєнний час — *у 
листопаді 1943 року на 
сцені одного з театрів 
Іркутська, де в той час 
перебув а в Київський 
оперний театр. Над но
вою постановкою тоді з 
з а хоп леям я м пр а цюва л а 
вся трупа. У ній були

зайняті найкращі спі- 
Мваки: 3. Гайдай, М. Лит- 

виїненко - Вольгемут, 
І. Патоірженський.

Жителі сибірського 
міста і поранені воїни, 
які лікувались в місце
вих госпіталях, в тому 
числі чимало українців, 
нову роботу киян прий
няли дуже тепло і ви
соко оцінили її.

Після визволення.. Ук
раїнської РСР від фа
шистських загарбників 
1944 ірсжу театр повер
тається "до рідного міста* 
і відкриває сезон саме 
оперою «Наймичка». "По
ступово репертуар те
атру поповнювався і 
змінювався, останнім 
часом місце «Наймич
ки» зайняли нові спек
таклі, .

Саме це й спонукало 
реж и се р а « У кр те леф і -
льму» Романа Олекс і - 
ва, оператора Валерія 
Гордієнка та диригента 
театру народного ар
тиста УРСР Івана Гом- 
кала відновити оперу 
для широкого кола те
леглядачів.

До створення фільму- 
опери залучено акторів, 
коровий колектив, сим
фонічний оркестр сто- 

V личного оперного теат
ру імені Т. Г. Шевчен
ка. Ут головній ролі ви
ступила' народна арти
стка .У РСР, лауреат 
премії $ імені Чайковсь- 
кого Лідія; Забїляста.

Знімальній групі зна
добилися білі селянські 
хати під солом’яною 
стріхою ,.! ціла сільська

вулиця з лозяними ти
нами, колодязьними жу
равлями на території 
Музею архітектури і по
буту Української РСР 
Кіногрупа знімала на 
околицях міста та в де
яких селах Київщини 
і на території заповід
ника Печорська лав
ра.

До весни наступного 
року всі виробничі про
цеси щодо фільму пла
нується завершити. У 
переддень 172 річниці 
з дня народження Т. Г. 
Шевченка митці пора
дують шанувальників 
музичного мистецтва 
новою стрічкою — опе
рою за невмирущими 
творами великого Кобза
ря.

І. ЧЕРНЯК.

Триває передплата на газети І журнали
Ш алойні друз і! Про

довжуючи передплату на 
1986 рік, редакція ін
ститутської багатоти
ражки відкриває сьо
годні на своїх сторін
ках- заочну читацьку 
конференцію. Нам дуже 
важливо знати думку 
своїх читачів, тих, хто 
систематично читає на
шу газету, використовує 
її публікації в своїй 
роботі, хто міг би ска
зати лам свою об’єктив
ну думку про окремі ма
теріали і рубрики в га
зеті і про творчі дороб
ки редакційного колек
тиву.

В своїй повсякденній 
роботі колектив редак
ції керується рішеннями 
XXVI з’їзду КПРС, на
ступних. Пленумів Цент
рального Комітету пар
тії. *  '■ ■'

Газета прагне до все
бічного висвітлення жит
тя студентської молоді, 
її культурного зрос
тання, організації доз
вілля і ;іна.вчадьного  ̂
процесу! І в цих пошу
ках великою підмогою 
служать ваші листи, 
поради і пропозиції.

Зараз, коли форму
ються творчі плани на 
майбутній рік, ми звер

таємось до вас, шанов
ні читачі, за порадою. 
Перш за все хотілося б 
знати вашу думку про 
основні добірки { тема
тичні сторінки, про ок
ремі матеріали, що 
друкувалися протягом 
нинішнього року, про 
полілрафічне оформлен
ня нашої газети.

Отже, просимо відпо
вісти на питання нашої 
анкети тих, хто давно 
читає багатотиражку, і 
тих, хто тільки-но став 
її читачем.

1. Яким темам і 
проб Де мам, на вашу 
думку, газета повинна 
приділити більше уваги 
в 1986 році?

3. Ваші зауваження 
щодо поліграфічного 
оформлення багатоти
ражки. Коли . вам дос
тавляють її?

2. Про яких людей і 
які події ви б хотіли 
прочитати або написати 
самі до газети?

разом з іншими видан
нями передплатити і 
нашу інститутську ба
гатотиражку? С Перед
плата приймається ред
колегією газети, оформ- 

*'—і------------ ----------------  ляється також в комі
теті комсомолу інститу. 
ту. Передплатна ціна на 
рік 50 копійок. Перед- 

~~ платити багатотиражку
Зараз завершується можна особисто, і ко- 

передплата на періодику лективио, тобто по кі- 
1986 року. Шановні лька номерів на колек- 
дірузї, чи не забули ви тив.

ДО УВАГИ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ
Відкрита передплата на новий центральний що

місячний громадсько-політичний і науково-попу
лярний журнал

«ТРЕЗВОСТЬ И КУЛЬТУРА»
Його індекс 70987. Вартість одного номера 40 

коп. Передплатна ціна на рік 4 крб. 80 коп.
Журнал розрахований на широке коло читачів. 

Він покликаний сприяти антиалкогольному руху в 
країні, утвердженню в побуті нових традицій і зви
чаїв, що виключають вживання спиртного, яскраво 
і різнобічно висвітлювати досвід трудових колек
тивів, громадських організацій в сфері комуністка 
ного виховання, проблеми зміцнення трудової дис
ципліни,.. організації змістовного дозвілля трудящих.

Передплату** приймають всі агенства і відділен
ня «Союздрук», поштові відділення, листоноші, 
громадські розповсюджувачі преси.

Запрошуємо всіх бажаючих зробити передплату 
на нове видання.

Обласне агенство «Союздрук».

ія2 стор

імені лялі ратушної
З покладення квітів |  до

пам’ятника Герою Радян
ського Союзу Лялі Ратуш
ної почались торжества у 
Вінницькому міському 4 па
лаці піонерів, присвячені 
його п’ятдесятиріччю. Ра
зом з чеірвоногалстучною 
гвардією вісімдесятих ро
ків поклонитись пам’яті ро
весниці прийшли ветерани, 
ЯКІ півстоліття трму були 
Юніими тимурівцями, викі- 
хідниками, артистами і для 
яких захоплення дитячих 
років стало справою всьо
го життя.

Ляля Ратушна, одна з** 
перших активісток Палацу 
піонерів, у роки Великої 
Вітчизняної війни була 
сміливою розвідницею, учас
ницею Вінницького під
пілля. За кілька днів до

визволення рідного міста в 
неї влучила куля зрадника. 
Ім’я вірної дочки Батьків
щини тепер носить “голов
ний міський штаб піонерів, 
при якому сьогодні пра
цюють 255 гуртків. Ниніш
ні вихованці палацу — од
ні з ініціаторів створення 
зеленого поясу навколо 
Вінниці: юні натуралісти 
вирощують розсаду рідкіс
них лікарських рослин, за
несених до Червоної книги, 
і висаджують у лісах, на 
луках, в заплавах річок. 
Юні дослідники і винахід- 
ни к и ч ле ни М а лої ака
демії наук, що діє на базі 
нашого інституту, пра
цюють за завданням уче
них і науково - дослідних■ а

Є. ЗАХАР’ЯШ.

Смійтеся на здоровая
СЕКРЕТ

— Чи ти знаєш,
як багато 

Мамі років, Вово?
— Не скажу,

бо навіть тато 
Знає лиш частково.

СПЕЦ

— Ця робота

ДОСВІД

— Чоловіки?
Та всі вони 

Однакові. Ти ще, 
не знаєш...

— Тоді, будь ласка,
поясни, 

Чому так часто їх 
міняєш?

вкрай складна У ВОРОЖКИ
Тим, що,
■ І крім терпіння, — Візьмеш ти
Усебічного ' вона жіночку вродливу.
Вимагає вміння Розумну і не
Як насуне море вередливу.

справ, Двох діток матимеш
Не дасте їм від неї...

ради...
— Дам, бо вже я

— А як позбутися 
цієї?

поміняв
ОБМІНСорок дві посади!

ЗБАГНУВ

— Щоб здоров'я
підкріпити, — 

Радить Жорику
Му сій, — 

Треба босому
ходити,

Особливо по росі.
— От, а я не міг

збагнути,
Чом це завжди в 

такі дні,
Коли я проснуся

взутий, 
Голова болить мені.

ДАЙ ЗНАТИ

— З поцілунком, —
каже Жанна, — 

До заручин
почекаймо.

— Як заручишся,
кохана,

Сповісти мене
негайно.

Нам батьки —
машину, 

Ми батькам —
дитину.

ЛИСТ СИНА-СТУДЕН- 
ТА.

Милий тату,
рідна ненько,

Я пишу вам
неспроста, 

Бо від вас уже
давненько 

Не отрушую . листа. 
Тож турбуюсь,

чи здорові, 
,Як живе уся

рідня,
Чи ще доїться

корова,
Чи велика вже

свиня.
А щоб доказ мав 

на місці, 
Що щасливі ви

вповні.
То карбованців зо 

двісті
Вишліть поштою

мені.

Р. СОЛОНЕВСЬКИИ.

Не купуй мені ПІДТЯЖОК, 

доки ВІН не закінчить інс

титут.
Редактор 

С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инженерньїо кадрьі» — орган парткома, ректорате, проеркомов, комитета ЛКСМУ Вннницкого политохнмноского института. 
інницька обласна друкарня управління у справах видавництв. поліграфії і книжкової торгівля и. Вінниця, ауя. Київська, 4.
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вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв



З СВЯТОМ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ!
ПАРТКОМ, РЕКТОРАТ, ПРОФСПІЛКОВІ І КО

МСОМОЛЬСЬКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЩИРО ВІТАЮТЬ 
ВИКЛАДАЧІВ, СТУДЕНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ 
ІНСТИТУТУ з святом ВЕЛИКОГО ж овтня, 
БАЖАЮТЬ ЇМ НОВИХ УСПІХІВ У РОБОТІ І НАВ
ЧАННІ, ДОБРОГО ЗДОРОВ’Я, ОСОБИСТОГО ЩА

СТЯ.

ГІДНО ЗУСТРІНЕМО НАСТУПНИЙ XXVII З’ЇЗД 
КПРС, ЯКИЙ СТАНЕ НОВОЮ ЕТАПНОЮ ВІХОЮ 
РОЗВИТКУ КРАЇНИ!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАГИ,

А  І П Ж Є Н Є Р Н І
Газета видається 

з лютого 1981 року. кадри
ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 

КО М СО М О Л У В ІН Н И Ц Ь К О ГО  ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

№ 35 (192) Виходить раз 
на тиждень !

1 Середа, 6 листопада 1985 року. Ціна 1 коп.

X X V I I  З’ЇЗ Д У  КПРС—Г І Д Н У  ЗУСТРІЧ!

Окремим виданням Матеріали Пленуму
ЦК КПРСВидано брошуру з текстом проекту нової редакції Програми Комуністичної партії РадянськогоСоюзу.Проект нової редакції Програми одностайно схвалений жовтневим (1985 р.) Пленумом Ц К  К П Р С  і відповідно до рішення Пленуму виноситься на широке обговорення всіх комуністів,

усіх трудящих С Р С Р . Підсумки обговорення буде враховано при остаточному розгляді проекту нової редакції Програми.Нова редакція Програми партії вноситься на розгляд і затвердження X X V II  з’їзду Комуністичної партії Радянського Союзу.Третя Програма К П Р С

у її нинішній редакції —. це програма планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму, дальшого просування радянського суспільства до комунізму на основі прискорення соціально-економічного розвитку країни. Це програма боротьби за мир і соціальний прогрес.Брошуру випустило Видавництво політичної літератури.

Окремою брошурою випущено матеріали Пленуму Центрального Комітету К П Р С , який відбувся 15 жовтня 1985 року. До неї увійшли інформаційне повідомлення про Пленум, доповідь Генерального секретаря Ц К  К П Р С  М. С. Горбачова, постанова Пле

нуму «Про проекти нової редакції Програми К П Р С , змін в Статуті К П Р С , Осоновних напрямів економічного і соціального розвитку С Р С Р  на 1986— 1990 роки і на період до 2000 року».Брошура вийшла у Видавництві політичної літератури.

Видано
політвидавом

УкраїниПолітвидав Українивипустив окремими брошурами російською і українською м о в а ми проект Програми Комуністичної партії Р а дянського Союзу (нова редакція).Прапор партії
В житті партії і радянського народу настав найвідповідальніший етап підготовки до X X V II  з’їзду К П Р С  — етап великої і відвертої поради партії з народом по найважливіших питаннях економіки і політики. Висунутий на всенародне обговорення проект нової редакції Програми партії — результат великої роботи партійних організацій, трудових колективів, широких верств громадськості, яскравіє свідчення демократичної природи нашої партії, нашого соціалістичного ладу.Необхідність науково-об- грунтованої Програми для Комуністичної партії обумовлена характером революційно перебудовуючої діяльності К П Р С , спрямованої, на вдосконалення соціалізму і побудову комунізму.В. І. Ленін, борючись за створення в Росії пролетарської партії нового типу, писав, що «без програми партія неможлива як цілісний, політичний організм, здатний завжди витримати лінію при всіх і всяких поворотах подій».Висунуті В. І. Леніним положення служили основою при розробці всіх трьох програм нашої партії.Перша Програма була розроблена при безпосередній участі В. І. Леніна і прийнята другим з’їздом Р С Д Р П  в 1903 році.

Перемога Великої Ж овтневої соціалістичної революції і встановлення диктатури пролетаріату означали виконання першої програми нашої партії.Друга Програма партії була прийнята * на V III  з’їзді РКП(б) в 1919 р. В цій Програмі вперше в історії людства і міжнародного робітничого руху було поставлено завдання про побудуову соціалістичного ладу. Радянський народ під керівництвом К омуністичної партії в короткий історичний строк втілив в життя ленінський план побудови соціалізму. Радянський Союр став могутньою державою з висо- корозвинутою промисловістю, сільським господарством, з передовою культурою і наукою.Друга програма була також успішно виконана.Питання про нову, третю Програму розглядалося ще на X V III  з’їзді ВК П (б) в березні 1939 року. Велика Вітчизняна війна проти гітлерівських загарбників та відбудова народного господарства затримали розробку нової Програми. Це питання знов було піднято на X X  з’їзді К П Р С  (1956 р.). З ’їзд доручивЦентральному Комітету підготувати проект Програми, надрукувати його і винести на затвердження чергового з’їзду партії.X X II  з’їзд К П Р С  (1961 р.) одностайно при

йняв третю Програму побудови комуністичного суспільства в С Р С Р .В Програмі К П Р С  узагальнено гігантський досвід нашої партії по перебудові суспільства на соціалістичних началах. На основі глибокого узагальнення соціально-економічних і політичних змін, що сталися у світі після Великої Жовтневої соціалістичної революції, в Програмі зроблено важливі теоретичні висновки, що збагатили марксизм-ленінізм.Радянський народ під керівництвом К П Р С  самовіддано трудиться над здійсненням завдань комуністичного будівництва, викладених в третій Програмі К П Р С .Нині діюча Програма партії в цілому правильно відображає закономірності суспільного розвитку країни, але з моменту її прийняття минуло 24 роки. За цей час набуто великого досвіду соціалістичного і комуністичного будівництва у нас в країні, на міжнародній арені виникло багато нових, принципово важливих явищ і процесів. Наша партія набула великого досвіду боротьби за мир, за розрядку міжнародної напруженості, в результаті чого значно збагатилась теорія і практика мирного співіснування. Виходячи із цього, X X V I з’їзд К П Р С  постановив: «Доручити

Центральному Комітету К П Р С  внести необхідні доповнення і зміни в діючу Програму партії... і підго- товитити нову редакцію Програми до чергового з’їзду К П Р С ».Проект нової редакції Програми К П Р С  базується на міцному фунда- метні марксизму-ленінізму, на реалістичному аналізі внутрішнього і зовнішнього становища країни.Третя Програма К П Р С  в її нинішній редакції, відзначається в проекті, це програма планомірного і всебічного вдосконалення соціалізму, дальшого просування радянського суспільства до комунізму на основі прискорення соціа-’ льно-економічного розвитку країни.В інституті розпочався процес вивчення, роз’яснення і пропаганди проекту нової редакції Програми К П Р С . Вже з перших днів він повинен носити конкретний і діловий характер, проводитися в усіх цехових партійних організаціях і структурних підрозділах, в студентських групах організовано і змістовно, без парадності і тріскотні, при активній участі комуністів, колективу в цілому, мати чітку спрямованість, сприяти підвищенню рівня ідейно-політичного і морального виховання студентської молоді.
Б. ВАЛЬЧУК, 

заступник І секретаря 
парткому, голова ідео
логічної комісії.

АВТОГРАФИ ТРЕТЬОГО ТРУДОВОГО

ЩОБ КВІТЛ А КИД РАС ІВ КАДобрими словами згадують мешканці нашого села роботящих хлопців з студентського будівельного загону «Енергетик» Вінницького політехнічного інституту.Ініціативно керував роботою будзагону коман

дир Анатолій Пяста, роблячи все для того, щоб виконати поставлені завдання. Роботящі, золоті руки у хлопців з «Енергетика».Коли хлопці поверталися на навчання у Вінницю, їх проводжало май

же все село. Услід їм усміхалися привітно відремонтовані білостінні будинки та новобудови, до спорудження яких вони доклали чимало праці.А  наша сім’я особливо вдячна юнакам 3 політехнічного інституту. Во

ни допомагали нам у спорудженні будинку. Ми звикли до них, як до рідних. Вони були частими гостями у нашій хаті. Та й не лише у нашій. Всюди, де не працювали хлопці, про них лунала хороша слава.
Сім’я БАРАНЮК1В.с. Кидрасівка Бершад- ського району.

З П Л ЕН УМ У ЦК Л К СМ У

п ід в и щ у в а т и  воіовитоь
КОМСОМОЛЬСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙКомсомольці і молодь України, як і всієї країни, гаряче схвалюють економічну і соціальну політику К Р П С , наполегливо працюють над втіленням її в життя, прагнуть гідно зустріти наступний партійний з’їзд. Це підкреслювали учасники чергового пленуму Ц К  Л К С М У , який відбувся 26 жовтня в Києві. З доповіддю про посилення роботи бюро і секретаріату Ц К  Л К С М У , комсомольських організацій республіки по виконанню постанови Ц К  К П Р С  «Про дальше поліпшення партійного керівництва комсомолом і підвищення його ролі в комуністичному вихованні молоді», рішень вересневого (1984 р.) Пленуму Ц К  Компартії України, підготовці гідної зустрічі X X V II  з’їзду К П Р С  у світлі вимог жовтневого 1985 р.) Пленуму Ц К  К П Р С  виступив перший секретар Ц К  Л К С М У  В. І. Мироненко.На пленумі виступив кандидат у члени Політ - бюро, секретар Ц К  Компартії України О .С. Кап- то, Він відзначив, що тепер найважливше завдання комітетів комсомолу добитись. щоб кожна комсомольска організація, кожен комсомолець на ділі були активними борцями за втілення в життя економічної і соціальної політики партії, виконання задвань, висунутих на квітневому і жовтневому (1985 р.) Пленумах Ц К  К П Р С .Щ е далеко не всі комсомольські орранзації знайшли своє конкретне місце в розв’язанні завдань прискорення науково-технічного прогресу, реконструкції, технічного

п е р е о з б р о  єння підприємств ключових галузей народного господарства. Більшим має бути вклад молоді у якнайшвидше освоєння і високопродуктивне використання роботів, гнучких автоматизованих виробництв, електроніки, лазерної та іншої техніки, поширення передового досвіду .На пленумі порушувалися питання посилення ідейно-морального. військово - патріотичного, інтернаціонального виховання. Зазначалось, що вони набувають особливої гостроти у зв’язку з розгорнутою проти радянського народу безпрецедентною за своїми масштабами, оскаженілою психологічною війною. Комітетам комсомолу, первинним комсомольським організаціям необхдно бути активнішими, наступаль- нішими в боротьбі з чужими нашому суспільству проявами, наполегливо формувати у юнаків і дівчат уміння самостійно, з класових позицій оцінювати події і явища дійсності, давати рішучу відсіч будь-яким підступам буржуазної ідеології і моралі.Зверталась також увага на важливімть забезпечення умов для цікавого, змістовного дозвілля молоді. Комітети комсомолу разом з культпрацівниками повинні наполегливо шукати нові, захоплюючі форми масових заходів, предметніше займатись питаннями організації культурно-масової і спортивної роботи з молоддю.
(РАТАУ)



Р О Б О Ч И Й
КЙЛЕНДЙР

К О М С О Р Г И
«II и сто п а д ...Ц і дні для кожної радянської людини сповнені особливого змісту. 15 жовтня відбувся черговий Пленум Ц К  К П Р С , який оброговорив документи великого значення. В першу чергу це проект нової редакції Програми Комуністичної партії Радянського Союзу, зміни в Статуті К П Р С , проект Основних напрямків нкономічноґо і соціального розвитку С Р С Р  на 1986-1990 роки і на період до 2000 року.Колений комсомолець, юнак і дівчина повинні глибоко вивчити ці документи, в яких намічена програмна мета партії, визначені вузлові питання її генеральної лінії, економічної стратегії, форми й методи усієї роботи на сучасному ета- V пі.Завдання комсомольських організацій, які випливають з рішень Пленуму Ц К  К П Р С , необхідно обговорити на комсомольських зборах. Проаналізуй, комсорг, як готується твоя первинна спілчанська організація зустріти X X V II  з’їзд К П Р С .Наближається 68-а річниця Великої Жовтннвої соціалістичної революції. Ц і передсвяткові дні юнаки і дівчата області ознаменують активними виступами в підтримку миролюбної політики К П Р С  і Радянського уряду, підвищенням внеску у зміцнення економічної й оборонної могутності Батьківщини.Тиждень революційної слави — почався за установленою уже традицією 29 жовтня — в День народження комсомолу. Потурбуйся, комсорг, про те, щоб кожен його день був відзначений ударною, рекордною працею, проведи святкові вечори, зустріч з ветеранами партії, учасниками революційних подій, організуй закладання нових садів, парків, алей. Постарайся, аби ці дні назавжди залишилися в пам’яті тих, хто вступає в ряди Ленінського комссь молу і Всесоюзної піонерської організації імені В. І. Леніна.Навчання і труд поруч ідуть. У  комсомолських організаціях вищих і середніх спецаліьних навчальних закладів триває громадсько - політич н а атестація учасників Л енінського заліку. Важливо глибоко, вимогливо проаналізувати, як кожний комсомлець виконує особистий комплексний план «Вчимося комунізму, буду’мо комунізм», який його конкретний внесок у реалізацію рішень X X V I з’їзду К П Р С ,

X IX  з’їзду В Л К С М , як він вивчає революційну теорію, бере участь в громадському житті колективу, займається художньою творчістю, фізкультурою і спортом, готує себе до захисту Батьківщини.Листопад — пора ком- - плектування підготовчих відділень вузів, зборів по підсумках трудового семестру, проведення вечорів трудової слави, нагородження кращих учасників студентських будівельних загонів. У  комсомольських організаціях учбових груп необхідно підібрати керівників будзагонїв, розглянути заяви студентів про зарахування в С Б З .17 листопада — М іж народний день студентів— свято прогресивною студентства, активних борців за мир і демократію. Відзнач цей день, комсорг, мітингами солідарності, зустрічами з ветеранами молодіжного й студентського ' руху, конкурсами політичної пісні і плаката.У  листопаді завершується перша навчальна чверть у школах. Оціни її, комсорг, *за результатами руху «Жодного вілг- стаючого поруч!», вжий заходів до підвищення успішності і якості знань учнів. %З 4 до 11 листопада проводиться Тиждень дитячого кінофільму. У  ці ж дні пройде. Все союзний тиждень «Театр— дітям та юнацтву». Ідейна, художня значимість тижня буде залежати не лише від театральних колективів, а й від того, яку участь візьмуть діти в усіх його заходах.Будь готовий до захисту Вітчизни! Триває призов юнаків у ряди Збройних Сил С Р С Р . Організуй, комсорг, урочисті проводи призовників, вручення наказів комсомольських оганізацій, путівок для проходження служби у підшефних комсомолу Військово-Морському Флоті, Військово- Повітряних Силах, прикордонних військах.19 листопада відзначається дата в історії Р адянської Армії — День ракетних військ і артилерії. Проведи, комсорг, у цей день зустрічі призовників з воїнами, звільненими у запас, ветеранами Великої Вітчизняної війни, організуй здачу норм ГП О  і екзаменів з військово-технічних спеціальностей.Не забудь, комсорг, що в листопаді проводиться місячник підготовки спортивних споруд і майданчиків до зимового сезону,

■«ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ  КАДРИ» стер

Кафедри суспільних наук інституту провели семінар з питань використання технічних засооїв навчання. На зімку: під час занять на семінарі. Фото Р, Кутькоа.

«ВІЛЬНИ Й  СВІТ» — який ВІН є

„ПОЛЮ ВАННЯ ПА Н ІН ,0 4 ”  ТРИВАЙ«У сьогоднішній Америці ських поглядів». Робить во- так у достовірності, як у більше несправедливості, на це за допомогою армії погрожуванні, ніж її було в нацистській таємних платних інформа- Виникнення угруповання Німеччині». За це вислов- торів у ПО університетах «За достовірність в ака- лювання, виголошее на од- С Ш А . За словами керів- демічному світі» глибоко йому із семінарів, ім’я про- ництва цього угруповання, симптоматичне для ниніш- фесора англійської мови та повідомлення інформаторів ньої обстановки в С Ш А . літератури університету про всі спроби «лівих» Натхненні печерним анти- Пороскі було занесене викладачів «прищепити сво- комунізмом та реакційною американською реакцією їм вихованцям радикальні ідеологією, яка поширює- до «чорних списків» із яр- погляди» будуть викорис- ться правлячими колами ликом «лівий ліберал». До товуватися з метою «кра- С Ш А , праві сили повсяк- розряду «радикальних лі- іцої збалансованості в час переходять до масова- вих» зараховані професор університетських аудито- ного наступу на демокра- Массачусетського універси- ріях». А  простіше сказати, тичні права та свободи тету Пороскі було занесе- з метою дискредитації про- американців, не американською реакцією фесорсько - викладацького Ідейною предтечею цієї до «чорних списків» із яр- складу, що дотримується організації, як повідомляє ликом «лівий ліберал». До переконань, які не подоба- «Бостон глоб», стало праве розряду «радикальних лі- їоггься ультраконсерватив-) угруповання За достоаір*- вих» зараховані професор ним силам. ність у засобах масовоїМассачусетського універ- Діяльність групи «За до- інформації», одним із лі- ситетуГ. Амхерст Семюель стовірність в академічному дерів якого є запеклий Бауле, професор Бостон- світі» відкриває широкі антикомуніст та архіреак- ського університету Говард можливості для адміністра- ціонер сенатор-республіка- Зінн, професори Гарвард- ції університетів звільняти нець Д ж . Хелмс. Не так ського університету Дж ордж  викладачів, що потрапили давно під приводом боро- Уолд^га Джон Уомек. Як до списків, складених ре- тьби з ліберальними «над- повідомляє газета «Бостон акціонерами, заявив член мірностями» в пресі воно глоб», майже десять тисяч керівництва Американської розгорнуло масовану й до- викладачів політичних асоціації університетських бре організовану кампанію,наук, історії, політекономії, професорів Джордан Кер- щоб поставити під фінан- соціології, та інших гума- ленд. У  мене все це асо- совий контроль консерва- нітарних наук американсь- ціюється із 50-ми роками і тивних сил деякі засоби ких університетів взяті часами горезвісного сена- м а сл о ї інформації. Орга- під приціл архінконсерва- тора Маккарті — ініціа- нізація «За достовірність в дивного! угруповання «За- тора «ізолювання на ві- академічному світі» — від- 'достовірність в академіч- двом», — сказав віце-пре- галуження хелмсівського йому світі. зидент Гарвардського уні- угруповання. Вона переслі-Створена майже два мі- верситету Джон Шеттук. дує ту ж  мету — постави- г Те, свідками чого ми є, ти під тотальний контрольсяці тому, оця організація Пр0СТ0 неоммаккартизм, на- правих кіл світогляд та інквізиторів від науки роз- г*олощує економіст-марк- ідеологію американського горнула бурхливу діяль- сист Бауле із Массачусет- студентства, ність, поставивши завдання ського університету. Це«Виявити викладачів лібе- праве угруповання, гово- В. КІКІЛО ,ральних, лівих та марксист- рить він, зацікавлене не Нью-Йорк.

Найсуворіша
таємницяМайже сто років хіміки фірм - конкуренті® б’ються над розгадкою складу популярного в Америці напою «кока-кола». Вони вже встановили, що на 99 відсотків напій складається із газової води, паленого цукру, фосфорної кислоти, кофеїну, екстракту з опалото листя рослини коки та горіхів коли. Ніякому аналізу не підддається один процент складу, що має загадкову назву «Мер- хандіз-7-ікс». Вважається, що лише десять чоловік знають його таємницю. А записка з формулою таємничого компонента зберігається в одному з сейфів комерційного банку «Трастком- пані Дж ордж ія, що зберігається в найдальшому підвалі за сімома замками та сімома печатками. Відкрити сейф можна лише з дозволу ради директорів фірми у присутності представників влади. І то — лише в певний час — ні секундою раніше, інакше годинниковий механізм сейфа не спрацює.

оголошує прийом слухачів
на підготовче відділенняз відривом від виробництва(денна форма навчання) на 1985 — 1986 навчальний рікз слідуючих спеціальностей денних факультетів:

Енергетиний факультет: •Електричну станції; електричні системи; електропостачання промислоих підприємств, міст та сільського господарства.
Машинобудівний факуль

тет:Автомобілі та автомобільне господарство;Технологія машинобудування ,металорізальні верстати та інструменти;1?ЄХ Б О ЛСІГІ Я Р'Р б о т и з о в  а,н о го  виробництва.Факультет автоматики та мікроелектроніки:напівпровідникові та мікро-

електронні прилади. Автоматика і телемеханіка: Факультет обпилювальної технікиЕлектронні обчислювальні машини; конструювання та виро рицино електронно* обчислювальної апаратури.Радіотехнічний факультет:Радіотехніка; конструювання і виробництво радіоапаратури.Інженерно - будівельний факультет:Промислове та цивільне бу_ДІВНИЦТЦВО'.Прийом заяв з 1 жовтня по 10 листопада 1985р. (для демобілізованих ® листопаді — грудні 1985 р — до 15 січня 1986 р.).Співбесіда з ' математики, фізики та російської літератури (в обсязі програми

середньої школи) проводиться на протязі одного дня в період з 15 по 25 листопада 1985 р.
Початок навчання 1 груд

ня 1985 р.На підготовче відділення приймаються особи з закінченою середньою освітою з числа передових робітників, колгоспників що мають стаж практичної роботи не менше одного року та звільнених в запас з лав Збройних Сил С Р С Р .
Для вступу потрібно пода- 

ди такі документи:1. Заяву на ім’я ректора В П І. 2 Направленння на підготовче відділення.3. Документ про середню освіту4. Характеристики. 5 Шість фотокарток (3x4 см)6. Медичну справку про

стан здоров,я (форма № 286),7. Виписку з трудової КНИЖ КИ завірену керівнком підприємства.Слухачам виплачується стипендія іногородні забезпечуються гуртожитком.Особи що закінчили підготовче відділення і успішно склали випускні іспити зараховуються на І курс іституту без складння екзаменів.Адреса; 286021, м. Вінниця, політехнічний інститут, вул. Артоболевського 5, корпус інженерно-будіве- льк/ого факультету, кімнз- та 318, декана підготовчого відділення (телефон 6-53-46).
Редактор

С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инжерньїе кадрьі» —  орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у  справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4, БЮ 05271. Зам. 4377.



Правди і надії маніфест
Які розкрито далі перед нами!
Яких доріг звитяжна крутизна!
В чітких рядках партійної Програми 
Ні, то не просто карбування літер,
Нового віку чується весна.
Не з товщі многотомної слова,
Це звідси нам в обличчя — Жовтня вітер.
І будить світ «Авророю» Нева.
Це звідти сяють Ленінові очі —
Безмежжя сонця, честі,'доброти,
Такі несхибні і такі пророчі:
Під їх рентгеном не зігнешся ти?
Ні, це не просто аркуші газетні,
Не просто чийсь красиво-мудрий жест:
Це — віра, подарована планеті,
Це — віра, подарована планеті,
Це Правди і Надії Маніфест!
Людських умів негаснуче горіння,
Що нарекли рабів — товариші!
Залежить світ від нашого стремління,
Від якості роботи і душі.
День завтрашній — у кожного в долонях;
ІЦо, друже мій, для нього ти припас?
Залежить світ від праці і безсоння,
Від людяності кожного із нас,
Не допустити ядерної драми,
Щоб спопеліла нииа золота!
У розділах партійної Програми 
Читаю людства зоряні літа.

Ніна ГНАТЮК,
член Спілки письменників СРСР м, Вінниця.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІП Ж Є Н Є РН І
Газета видається 
з лютого 1981 року. кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ 
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Виходить раз 
на тиждень

П’ятниця, 15 листопада 1985 року. Ціна 1 коп.

Інститутська 
панорама: 

п о д ії, факти

ВЕРЕДИШ
Все ближче XXVII з’їзд КПРС, і де

далі напруженіше працює колективна 
думка партії, народу. Головна наша 
турбота сьогодні — прискорення про
сування країни вперед на всіх 
важливих напрямах. Цьому і сприяти
ме загальнопартійне, всенародне обго
ворення проектів передз’їздівських до
кументів, схвалених жовтневим (1985 р.) 
і іленумом ЦК КПРС.

У пресі опубліковано проект Стату
ту Комуністичної партії Радянського 
Союзу (з пропонованими змінами). Як 
і проект нової редакції Програми КПРС, 
його мають всебічно розглянути на пар
тійних зборах.

Характер змін у Статуті викликаний 
часом. Масштабність, глибина і склад
ність розв’язуваних як внутрішніх, так 
і зовнішньополітичних завдань ставлять 
нові, вищі вимоги до рівня партійного 
керівництва, настійно диктують необ
хідність оволодіння новими підходами 
до всієї партійної роботи. Це, природ
но, не може не відобразити Статут КПРС 
— основний закон партії, кодекс життя 
комуністів.

Пропоновані зміни враховують нагро
маджений досвід партійного будівницт
ва, побажання комуністів, приводять 
вимоги діючого Статуту у відповідність 
з проектом нової редакції Програми 
КПРС. Між цими документами — пря
мий, нерозривний зв’язок. Якщо Прог
рама — це, говорячи ленінськими сло
вами, «коротка, ясна і точна заява всьо
го чого партія добивається і за що вона 
бореться», то Статут — «спільне рішен
ня відносно форм і норм партійної ор
ганізації», «спільно прийняті правила 
організації...» Тим самим гарантується 
єдність ідейних і організаційних основ 
партії, теорії та практики.

Створена В. І. Леніним, КПРС прой
шла славний шлях. Під її керівницт
вом склалася й постійно міцніє соціаль
но-політична та ідейна єдність багатона
ціонального радянського суспільства. 
Гідно виконуючи місію випробуваного 
бойового іавангарду радянського наро
ду, ядра політичної системи, керівної і 
спрямовуючої сили суспільства, партія 
визначає генеральну перспективу роз
витку країни, надає боротьбі за торжес
тво комуністичних ідеалів організова- 
ваності, планомірності й цілеспрямова
ності. З зростанням м а с ш т а б і в ,  
ускладненням творчих завдань законо
мірно зростає її керівна роль, а значить, 
і відповідальність перед суспільством, 
народом.

Принциповий смисл пропонованих 
змін у Статуті полягає, з одного боку, 
в дальшому розширенні внутріпартійної 
демократії, розвитку ініціативи й актив
ності комуністів, усіх організацій пар
тії; з іншого — в підвищенні їх відпо
відальності за долю спільних справ. Чим 
різноманітніше внутріпартійне життя,

глибший демократизм при вирішенні 
ключових питань — від прийому в пар
тію до кадрової політики, тим сильні
ший і ефективніший вплив партії на 
всі суспільні процеси.

КПРС, говориться в опублікованому 
документі, будує свою роботу на основі 
неухильного додержання ленінських 
норм партійного життя, принципів демо
кратичного централізму, колективності 
керівництва, всебічного розвитку внут
ріпартійної демократії, творчої актив
ності комуністів, критики і самокритики, 
широкої гласності.

Ставши нині партією всього народу, 
КГІРС за своєю класовою суттю, ідео
логією була і залишається партією ро
бітничого класу, іому вона вважає неоо- 
хідним, щоб у її соціальному складі 
робітники мали провідне місце.

Проектом . повніше і різноманітніше 
сфор^іульоваш обов'язки комуніста. 
Кожен з них зобов’язаний твердо й не
ухильно втілювати в життя генерали 
ну лінію і дерективи партії, організову
вати трудящих на здійснення її політи
ки, бути прикладом сумлінного, творчо
го ставлення до праці, високої органі
зованості та дисциплінованості. Він по
винен наполегливо добиватися підвищен
ня ефективності виробництва, неухиль
ного зростання продуктивності праці. 
Від нього вимагається всюди утверджу
вати притаманний соціалізмові принцип 
соціальної справедливості, виявляти 
скромність І порядність, чуйність і\ ува
гу до людей, бути зразком у поведін
ці, громадському та особистому житті. 
Пропоновані зміни у Статуті служать 
зростанню авторитету, звання і значен
ня члена партії, його честі та ролі полі
тичного борця, організатора^ мас.

Проект вводить у Статут новий роз
діл: «Партія і державні, громадські
організації». Тут уточнено й розвинуто 
основні принципи партійного керівни
цтва різними ланками нашої політичної 
системи. Кожна з цих організацій пок
ликана в повному' обсязі здійснювати 
свої функції, а партійне керівництво 
ними повинно відзначатися чітко вира
женим політичним характером. Дублю
вання, підміна, вольові рішення є не
допустимими. Треба енергійніше' утвер
джувати ленінські принципи і методи 
керівництва, ленінський стиль у роботі, 
сміливіше викорінювати будь-які проя
ви консерватизму, казенщини, бюрокра
тизму, поліпшувати перевірку виконання.

Немає сумніву, що загальнопартійне 
обговорення назрілих уточнень у Ста
туті КПРС ще більше збагатить його но
вими положеннями і висновками, спри
ятиме організаційному зміцненню КПРС, 
посиленню дієвості партійного керівни
цтва.

О. АЗАРОВ, 
секретар парткому інституту.

Студенти, викладачі і 
співробітники інституту, 
як і весь радянський на
род, з великим інтересом 
вивчають проект Основ
них напрямів економічно
го і соціального розвит
ку СРСР на 1986 — 1990 
роки і на період до 2000 
року. Особливу увагу їх 
привертає четвертий роз
діл про прискорення на
уково-технічного прогре- 
с у і розвиток науки.

Проект Основних нап
рямів вивчається на по- 
літінформаціях, в систе
мі партійної і комсомо
льської політосвіти, нав
чальних курсах з суспі

л ь н и х  ДИСЦИПЛІН.
Минулої середи відбу

лись підсумкові збори 
комсомольського активу 
інституту. Із ЗВІТНОЮ до
повіддю про роботу ко
мітету комсомолу за 
1984—85 навчальний рік 
виступив секретар комі
тету комсомолу Олек
сандр Пінчук.

Про роботу «Комсомо
льського прожектора»_за 
звітний період відзвіту
вав начальник «КП» В. 
Корнієнко.

Вчора в актому залі 
Інституту перед студен
тами і викладачами вис

тупив член Спілки жур
налістів СРСР І. М. Пав
ленко, який прочитав 
лекцію Про міжнародне 
становище СРСР.

Вінницька обласна ра
да по туризму, міський 
туристський клуб «Мер
курій» запрошують зав
тра в готель «Поділля» 
усіх любителів мандрі
вок на вечір-зустріч.

В програмі вечора-роз- 
повіді про цікаві турист
ські маршрути нинішньо
го року, демонстрація 
слайдів і фільмів, тури
стські пісні. Початок о 
19-й годині.

Трибуна для всіх: актуальні питання

ЧИ МОЖЕ БУТИ ІНАКШЕ?
Відбулася конференція 

на тему: «Прискорення 
науково-технічного про
гресу — завдання що
денної важливості» у 
групі 2ААГ-81. Слухаю
чи студентів, я отрима
ла велике задоволення. 
Спостерігаю, як уважно' 
стежить група за ходом 
думки І. Швидкого. 
Його виступи люб
лять слухати і на по- 
літінформаціях. Ігор пос
тійно слухає радіо, ди
виться програму «Час», 
читає періодику, журна
ли. Це сприяє розвитко
ві політичної культури, 
логіці абстрактного мис
лення, а також здатності 
передавати набуті знан
ня іншим. Його виступи 
проникнуті переконаніс
тю, вони запальні і дис
кусійні. Ось і зара3 ува
жно слухають його роз
думи однокурсники. Во
ни ж, однокурсники, і; 
допомагають йому фор
муватися як особистості,, 
як майбутньому інжене
рові. Постійну підтрим
ку він одержує від на
ставників, викладачів 

. суспільних і спеціальних 
дисциплін. Наприклад, 
не раз товариші по групі 
допомагали Ігорю поба
чити окремі негативні 
вчинки молодих людей, 
що передалися їм з ди
тинства, такі, як скажі
мо, егоїзм, зверхність.. 
Він правильно сприймає: 
критику, прагне працю
вати над собою. Так мо
жна сказати і про бага
тьох інших його одноку
рсників.

По-товариськи щиро 
ставляться до Ігоря ста
рші за віком студенти, 
які вже відслужили в 
армії. Це. — І. Борови- 
цький, А. Сторожук, Д. 
Радковський, С. Хохлов, 
М. Яків’юк, активісти 
групи, її лідери, котрі 
за п’ять років навчання 
багато допомогли тим, 
хто влився у студентську 
сім’ю після школи. А ті, 
в свою чергу, прийшли

на виручку по вищій ма
тематиці, .фізиці, опору 
матеріалів. Особливо тут 
відзначився Сергій Би- 
зимов. Взаємна допомо
га, самокритика, робота 
по згуртуванню колекти
ву, постійна увага до гру
пи деканату, завідуючо
го кафедрою автомобі
лі і автомобільне госпо
дарство тов. Сапона, то
вариське розуміння, я б 
сказала, інтелігентне і 
терпляче ставлення до 
молодих з боку їх наста
вника доцента тов. Ка- 
шина, нарешті, самови
ховання кожного, — все 
це посприяло створити 
нерами, але й зразкови- 
у групі здоровий мора
льний мікроклімат.

Треба сказати, що спо
чатку група була важ
кою, у ній панувало ба
гато протиріч. Були тут 

, і пропуски, групові зри
ви занять, стежка вела й 
до медвитверезника, від
рахувань з інституту.

І ось дивлюсь я на цих 
молодих людей і думаю, 
як вони подорослішали, 
як розвинулось у них 
почуття обов’язку, відпо
відальності, які у них 
зрілі судження. Думає
ться, багато з них буде 
не лише хорошими інже
нерами, алей зразкови
ми керівниками ідейно- 
виховної роботи у КОЛЄ" 
тетивах. Більшість сту
дентів непогано оволоді
ли мистецтвом і навика
ми цолітінформатора. 

Хотіла б у зв’язку з цим 
назвати прізвища Г. Аля- 
б’єва, І. Боровецького, 
Ю, Бевза, С. Бортника, 
С. Михайлова, В. Томкі- 
на, Є. Тичинського, С. 
Черновала, С. Хохлова,

. М. Яків’юк, та інших 
студентів курсу. Доці
льно тут відмітити, що 
практика проведення що
денних політінформацій, 
запропонованих парт- 
комом, цілком себе вип
равдала. Вона привчила 
студентів щоденно сте
жити за подіями у світі.

Але виступати виклада
чеві у якості політінфо- 
рматора, як мені здаєть
ся, не варто, бо це фор
мує у студента потребу 
подавати йому все гото
веньке, позбавляє його 
можливості самому від
чути смак власного вис
тупу. Адже відомо, що 
лише шляхом пошуків і 
помилок людина набуває 
навиків. У школі вже 
багато років учні висту
пають в ролі політінфо- 
рматорів, то.чому не поз
бавляти такої можливо
сті студента, вже більш 
зрілої людини? Час ви
магає, щоб цю роботу 
поставити на належний 
рівень з першого курсу, 
а вже на четвертому і 
п’ятому формувати сту
дентів як доповідачів і 
лекторів.

Але вернімося на кон
ференцію. Ось на ній ви
ступає комсорг групи В. 
Томкін, говорить грамо
тно, толково, багато вив
чив літератури, партій
них документів. С. Бор
тник і А. Вдовиченко 
висвітлили тему «Роль 
машинобудування у зді
йсненні науково-техніч
ного прогресу», вони син
тезували знання суспіль
них і спеціальних дис
циплін, навели багато 
прикладів з розвитку віт
чизняного машинобуду
вання, Юрій Бевз викли
кав групу на дискусію з. 
питань особистих якостей 
нинішнього інженера і 
інженера в ідеалі.
Але щоразу залишаюся 
радою за те, що ставля
ться вони самі до себе 
самокритично. На кон
ференції вибачився В. 
Гелемба, що прийшов не 
підготовлений. Відпові
дальна людина і раптом 
таке! Відклав до остан
нього дня, потім поспі
шив у читальний зал, а 
там, виявилось, не змог
ли забезпечити відпові-

(Закінчення на 2-й стор.).
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----------------Трибуна для всіх
(Закінчення. Початок 

на 1-й стор.).
дною літературою. Дові
ряючи студенту, я все ж 
перевірила, чи насправ
ді читальні зали учбо
вих корпусів не взмозі 
були надати допомогу. 
Виявилось, що в жодно
му а них не оформлено, 
тематичної виставки літе
ратури, яка стосується 
питань прискорення на
уково-технічного прогре
су. Коментарі, як ка 
жуть, зайві.

І я ось вже вкотре пс 
вертаюсь до групи 
ААГ-81, ніяк не можу 
обійти мовчанням таку 
життєво важливу проб
лему, як самоврядуван
ня. Староста Сергій Хох- 
лов, комсорг Віктор То-

мків, профорг Іван Боро- 
вецький уже зараз оріє-. 
нтують студентів .на ак
тивну підготовку до 
складання державного 
екзамени з наукового ко
мунізму, захисту дипло
ма. Нагадують однокур
сникам, що їм належить 
бути учасниками реаліза
ції економічної і соціаль
ної програми партії. Нині 
студенти вивчають про
ект програми КПРС, ін
ші партійні документи.

Приємно, що з випус
кників 4—5 груп 1981 
року секретарем коміте
ту комсомолу на заводі 
залізобетонних конструк
цій у Гнівані обрано Се
ргія Гончарука, Євгеній 
Дрозд — комсорг на 
ВЗРТА, Михайло Іваси-

шин — парторг цеху 
цього ж підприємства, 
Еміл Пермут — голов
ний технолог Могилів- 
Подільського машинобу
дівного заводу, Анатолій 
Андрущишин, що труди
ться на одному з під- 1  

приємств м. Хмільниць-* 
кого та багато інших 
беруть активну участь в 
ідейно-політичному жит
ті своїх колективів. Сту
денти, які у стінах вузу 
зайняті громадською ді
яльністю, формують у 
собі політичну культуру, 
класовий підхід до оцін-* 
ки суспільних явищ, го
тують себе до справж
ньої роботи.

Г. ЛАСТОВСЬКА, 
доцент кафедри нау
кового комунізму.

**А

Вечір інтернаціональної дружби
Вже традиційними стали зустрічі 

студентів Вінницького політехнічного 
інституту із школярами підшефної се
редньої школи № 23 м. Вінниці. Ось і 
цього разу на вечір, присвячений 40-річ- 
чю ООН прийшли студенти-іпоземці 
першого курсу радіотехнічного факуль
тету.

Святково прибраний актовий зал 
школи був переповнений червоногалстуч- 
ною юнню. Під урочисті звуки маршу і 
дружні рукоплескання до залу входять 
гості школи. Учасники клубу інтернаціо
нальної дружби виконують пісні, декла
мують вірші російською і англійською 
мовами, зрозумілими як для гостей, 
так і для школярів. Стіни актового залу 
ніби роздвигаються і перед присутніми 
відкривається карта нашої неосяжної 
країни Рад, яка сьогодні робить все 
можливе, щоб зберегти мир на планеті, 
не допустити мілітаризації космосу.

Діб лекторій

Гримлять заключні акорди маршу, 
замовкає, хор клубу інтернаціональної 
дружби. Один за одним підходять до 
мікрофона гості школи-члени інтерклу- 
бу Махаді Ахмат (Чад), Аріунаа Цог- 
бадрахин (МНР), Фаршах Гасай (Лі
ван), Аль-Джанайде Ахмад (Йорданія).

Кожен з них щиро дякував Комуністич
ній партії Радянського Союзу за те, що 
їх прийняли на навчання в нашу країну, 
схвалював проект нової редакції Прог
рами КПРС, закликав усіх присутніх в 
залі боротися за збереження миру на 
землі.

Зі словами щирої вдячності перед 
гостями виступив відмінник народної 
освіти, директор школи Г. І. Поліщук.

Піонери і школярі оформили стенд про 
цю незабутню зустріч.

О. ВОРОНЦОВ,
, викладач кафедри історії КПРС.

і

«Біля політичної карти 
світу» — так називаєть
ся постійно-діючий лек
торій, що працює в Ле
нінській кімнаті гурто
житку № 5.

Викладачі кафедри іс
торії КПРС тт. Буличев, 
Вальчук, Воронцов, Ко- 
ротін, Семенов, Собчен- 
ко, Левченко, Гопак, Ка- 
рпова, Гушинець, Безуг- 
лий, Васюкова проводять 
з студентами тематичні 
вечори, вечори відпові
дей і запитань, організо

вують дискусійні клуби 
тощо.

Мета лекторію — до
помогти студентам, і осо
бливо іноземцям, глибше 
вивчити і зрозуміти зо
внішню політику СРСР, 
Конституцію Радянсько
го Союзу, права і свобо
ди радянських лю
дей, вплив Великої Жов
тневої соціалістичної ре
волюції на сучасний ре
волюційний світовий про
цес, наш соціалістичний 
спосіб життя, відносини

Радянського Союзу з 
країнами що розвивають
ся, реакційну суть агре
сивної політики інперіа- 
лізму тощо.

Слухачі лекторію про
слухають також цикл 
лекцій на тему націона
льно-визвольної бороть
би народів Африки і Ла
тинської Америки, вив
чатимуть матеріали
XXVII з’їзду КПРС.

Г. БИСТРИЦЬКИЙ,
староста гр. 1РТ-85.

Віва, Сандіно, віва
Сандіно»— 

Грізно, мов клятва, 
живе 

на устах. 
Віва, Сандіно! — 

на лозунгах, стінах, 
свобода.

Віва, Сандіно! — 
злітає, мов птах. 

Небо високе, спрагле— 
Віва, Сандіно! — як

Віва, Сандіно!
заклик у бій. 

Мрія гаряча і ратна 
робота — 

вже по роботі буденній 
своїй.

Мілісіанос, мілісіанос— 
лави одважних 

зростають щодень.
В них монолітом 

студенти й селяни— 
кожен в строю 

незборимім іде.
ШЗШШВИШІШШГ ЛИШШ

Віва, Сандіно! — вирок 
Сомосі, 

віра у себе, 
майбутнього знак. 

Волі народ — о,
ніколи! — 
не простить. 

Смерть чи Вітчизна! — 
стискає кулак.

О. КАВУЧЕНКО.
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В А Ж Л И В І П Р О Б Л Е М И
Вийшов десятий номер 

журналу «Вестник вьісшей 
школьї». У ньому представ
лені матеріали на теми ре
алізації Продовольчої прог
рами, реформи школи, учбо
вого процесу, підвищення 
кваліфікації спеціалістів, з 
практики роботи кафедр 
суспільних наук та інші. 
Увагу привертають матеріа

ли під рубриками «Наука у 
вищій школі», «Застосуван
ня технічних засобів», «Ву
зька наука — виробництву».

У статті «Інтенсифікуйте 
спідружність з виробницт
вом» професор Е. Красков- 
ський наголошує на таких 
проблемах. Він, зокрема, 
вказує, що вузи покликані 
брати безпосередню участь

у вирішенні корінних проб
лем науково-технічного прог
ресу і на цій основі готувати 
спеціалістів, здатних разом 
з старшими колегами надій
но і результативно забезпе
чувати наше просування 
вперед. Доцільно підкрес
лити одну з надто важли
вих особливостей соціаль
ної ролі вузів, суть якої по-

З лав армійських- 
до лав студентських

Здається, непомітно 
пройшли два роки слу
жби у лавах Радянської 
Армії студентів другого 
курсу машинобудівного' 
факультету. У жовтні 
цього року багато моїх 
колишніх однокурсників 
змінили автомата на 
«дипломата».

За період служби хло
пці змужніли, набрались 
міцного здоров’я, підви
щився їх моральний та 
громадсько-політичний рі
вень.

Згадую, як два роки 
тому ми всією групою 
проводжали на військо
ву службу свого одно
курсника Ігоря Вінниць-

г?. •* *
Закінчується військова 

служба і у сержанта 
Бориса Поліщука. До 
призова в Радянську Ар
мію він теж навчався на 
машинобудівному факу
льтеті, був в числі акти
вістів. Ось як характе
ризує. Б. Поліщука в 
своєму листі на адресу 
інституту командир під
розділу В. Гремецький: 
«Сержант Б. Поліщук за 
час служби в лавах Ра- 
дяїнської Армії заре-' 

комендував себе дисцип
лінованим, грамотним 
воїном, довірену техніку 
вивчив до рівня спеціа
ліста першого класу і 
правильно її експлуатує. 
Систематично займаєть
ся над підвищенням сво
їх політичних і техніч
них знань, вважається 
кращим спеціалістом по 
своїй військовій профе
сії

кого. Він був душею 
всього нашого колективу, 
завзятим гітаристом. Не
розлучною його супутни
цею під час дозвілля бу
ла пісня. Не розлучався 
з не нею Ігор і в Армії. На 
військовій службі Ігор 

став класним спеціаліс- 
том-майстром радіо-те- 
леграфної справи. Повер
нувся хлопець додому 
гвардії старшим сержан
том.

Пам’ятаю також про
води в Армію Олексан
дра Вдовиченка та Ар- 
кадія Шаповала. Радіс
ною була зустріч з ними 
через два роки. Хлопців 
важко було впізнати —

так вони змінилися в 
кращий, зрозуміло, бік. 
Під час служби обоє за- 
ракемондували себе гра
мотними, дисциплінова

ними воїнами. Вони чітко 
виконували покладені на 
них обов’язки, неоднора
зово заохочувалися
командуванням своїх ча
стин.

Колишній мій одноку
рсник Сергій Малюта 
теж служив в Армії, ви
конував свій інтернаціо
нальний обов’язок. Те
пер, як і всі інші, юнак 
повернувся до студентсь
кої лави.

К. БАЛАКАНОВ, 
студент.

Юридична консультація

Житлові права молодих спеціалістів
У відповідності з пос

тановою Ради Міністрів 
Союзу РСР від 15. 07. 81 р. 
№ 677 «Про гарантії і ком
пенсації при переїзді на ро
боту в іншу місцевість» тру
дівники, що напраляються в 
порядку розподілу на робо
ту в іншу місцевість і чле
нам сімей підприємства, 
організації і установи, а у 
випадках, передбачених дію
чим законодавством, — ви
конкоми місцевих Рад на
родних депутатів зобов’яза
ні при переїзді виділяти по 
за чергово житлове примі
щення.

Положенням про міжрес
публіканський, міжвідомчий 
і персональний розподіл мо
лодих спеціалістів, що за
кінчили вищі і середні спе
ціальні учбові заклади, зат- 
вердженним Держпланом 
СРСР, Міністерством вищої 
і середньої спеціальної осві-

лягає ось у чому. Матеріа
льне багатство країни, здо
буте трудом народу, зростає 
за об’єктивними законами і 
стає надбанням суспільст
ва. Як мовиться, все зали
шається людям. Що ж сто
сується знань, уміння, вихо
ваності (у широкому розу
мінні цього слова), то вони 
просто так, генетично, не 
передаються. Кожне поко
ління зобов’язано виробити 
їх в собі у процесі трудової 
діяльності. Саме в цьому 
полягає найважливіше зав
дання системи освіти в пі

ти СРСР і Держкомітетом 
СРСР по праці і соціальних 
питаннях 22 липня 1980 ро
ку погодженого з Міністер
ством юстиції СРСР і вве
деним в дію з 01. 09. 80 р. 
передбачено, що молоді 
спеціалісти повинні забезпе
чуватися ізольованим житло
вим приміщенням, на корис
тування яким з ними заклю- 
чається договір житлового 
найму. Місце в гуртожит
ку є тимчасовою мірою 
забезпечення молодого спе
ціаліста житлом. Тому ви
пускник вищого чи серед
нього навчального закладу, 
направлений на роботу у 
відповідності з рішенням 
комісії по персональному 
розподілу молодих спеціа
лістів, має право на поза
чергове отримання житло
вого приміщення у вигляді 
окремої квартири або кімна
ти. Це право за молодим

лому і вузів зокрема. З чим 
прийде молодий спеціаліст 
на виробництво, яка ж 
життєва і ідейна позиція, 
творчий настрій, чи стане 
він активним борцем і про
довжувачем великої справи 
партії чи перетвориться в 
обивателя, споживача сус
пільного достатку, — все 
це у великій мірі залежить 
від вузівської «сівби». У цих 
питаннях велика роль істо
ричної спадкоємності, тра
дицій і укладу життя самого 
вузу.

Т. КРАВЧЕНКО,

спеціалістом зберігається і 
в тому випадку, якщо при 
переїзді у вигляді тимчасо
вої міри забезпечення жит
лом йому буде виділено міс
це в гуртожитку.

Право молодого спеціа
ліста на позачергове отри
мання житлового приміщен
ня закріплене і в Житло
вому кодексі УРСР. Згідно 
ст. 46 цього кодексу грома
дяни, які користуються цим 
правом, включаються в окре
мий список.

Постановою Ради Мініст
рів СРСР від 15. 07. 81 р. 
№ 677 не передбачено пільг 
всім молодим спеціалістам. 
Пільгами користуються ли
ше ті, хто направляється на 
роботу в іншу місцевість.

Молоді спеціалісти, що 
одержували стипендію за 
рахунок підприємств і орга
нізацій, при розподілі зви
чайно направляються на ті 
ж підприємства чи органі
зації звідки були направлені, 
а тому правом на позачер
гове одержання квартири 
не користуються. Виключен- 
нням з цього правила є для 
тих, хто до направлення на 
навчання проживав в гур
тожитку або на арендованій 
(найманій) квартирі.

М. ВЕСЕЛОВ,
старший юрисконсульт.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического инетитута. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4. БЮ 05281. Зам. 4605.
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п и т т і  ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАКСИСТСЬКО - ЛЕНІНСЬКОЇ ТЕОРІЇ ІШІШШІ

П РОЕКТ нової редак
ції Програми КПРС 

—- документ епохально
го значення, яскравий 
зразок творчого розвит
ку і всебічного збага
чення революційної тео
рії марксизму-ленінізму, 
взірець колективної муд
рості нашої партії. Се
ред багатьох науково-те
оретичних і практично- 
політичних проблем, які 
знайшли глибокий аналіз 
і узагальнення на сучас
ному етапі суспільного 
розвитку, значне місце 
займає комуністичний сві
тогляд, його функції і 
процес формування.

Весь зміст Програми 
має світоглядне значен
ня. Адже вона в концен
трованій формі містить 
основні фундаментальні, 
принципово визначальні 
положення про розвиток

що стоїть нині перед 
людством, — це пробле
ма війни і миру», прого
лошує: «Відвернути вій
ну, зберегти людство від 
катастрофи можна».

Світоглядний зміст 
другої частини проекту 
нової редакції Програ
ми КПРС полягає в то
му, що тут, зберігаючи 
наступність, як логічне 
продовження, дана роз
горнута характеристика 
комунізму, визначаються 
завдання по вдоскона 
ленню соціалізму і пос
туповому персходу до 
комунізму. КПРС вважає, 
що в сучасних внутріш
ніх і міжнародних умо
вах всебічний прогрес 
радянського суспільства, 
його поступальний рух 
до комунізму можуть і 
повинні бути забезпече
ні на шляхах прискорен-

тичної співдружності, £ 
світового комуністичного, З 
робітничого, національно- З 
визвольного і демократи- З 
чного руху, досягнень и 
природничих і суспільних ■ 
наук. я

КПРС постійно дбати- З 
ме про те, щоб усі ра- Ц 
дянські люди глибоко Я 
оволодівали марксистсь- з  
ко-ленінський вченням, З 
підвищували політичну 1 
культуру, свідомо брали |  
участь у виробленні по- З 
літики партії і активно § 
проводили її в життя. |  

Нова редакція Прог- З 
рами КПРС у цій галузі З 
тим і відрізняється ВІД І  
попередньої, що відміча- § 
ється панування у духо- З 
вному житті радянсько- |  
го суспільства наукового І  
світогляду, визначається З 
його основа і необхід- З 
ність дальшого розвитку 1П Р О Г Р А М А  ДІЙ В ІМ'Я ЛЮДИНИ

матеріального світу, сус
пільного процесу і люд
ської свідомості. З од
ного боку, вона грунту
ється на монолітному 
фундаменті марксистсь
ко-ленінської теорії, а з 
іншого — є її творчим 
розвитком і збагаченням. 
Поряд з цим, проблема 
наукового світогляду 
знайшла безпосереднє 
висвітлення.

Перша частина проек
ту нової редакції Прог
рами КПРС утверджує 
в свідомості людей важ
ливе положення матері
алістичного розуміння іс
торії про закономірний 
процес розвитку суспіль
ства — перехід від од
нієї суспільно-економіч
ної формації до іншої. 
Глибоко розкривається 
процес переходу від ка
піталізму до соціалізму 
і комунізму як основний 
зміст сучасної епохи. 
Початок йому поклала 
перемога Великої Жов
тневої соціалістичної ре
волюції. Підкреслюється, 
що соціалізм у нашій 
країні переміг повністю 
й остаточно. Творчо роз
криваючи вчення про ко
муністичну ' формацію, 
наводиться розгорнута 
характеристика соціаліз
му — першої фази кому
ністичної формації, чого 
не було в старій редак
ції.

Давати глибокий аналіз 
боротьби між силами 
прогресу і реакції в су
часному світі, підкрес
ливши, що соціалізм ни
ні перетворився на сві
тову систему, приводи
ться визначення і широ
ка характеристика суча
сної епохи. Програмний 
документ партії робить 
світоглядну установку: 
«Найгостріша проблема,

ня соціально-економічно
го розвитку країни.

Програма чітко визна
чає комуністичну перс
пективу СРСР, необхід
ність і складові чинники 
соціально - економічного 
розвитку, економічної 
стратегії, соціальної по
літики, напрями розвит
ку політичної системи 
радянського суспільства, 
ідейно-виховн л  роботи, 
освіти, науки і культури. 
Саме тут, в п’ятому роз
ділі другої частини, де 
мова йде про духовну 
сферу життя, в галузі 
ідейно-виховної роботи 
партія висуває одне з 
центральних завдань — 
формування наукового 
світогляду. Без цього не
можливе підвищення ро
лі людського фактора у 
вирішенні грандіозних 
намічених завдань.

Адже життя, його ро
звиток і потреби вима
гають того, щоб у кож
ного будівника комуніз
му був сформований на
уковий, діалектико-мате- 
ріалістичний, тобто ко
муністичний світогляд. 
Відповідно цим потребам 
документ визначає: «Со
ціалізм забезпечив па
нування в духовному 
житті радянського сус
пільства наукового світо
гляду, основу якого ста
новить машксизм-ленінізм 
як цілісна і струнка си
стема філософських, еко
номічних та оціально-по- 
літичних поглядів. Пар
тія вважає своїм надзви
чайно важливим обов’яз
ком дальший творчий 
розвиток марксистсько- 
ленінської теорії на ос
нові вивчення і узагаль
нення нових явищ у жи
тті радянського суспіль
ства, врахування досві
ду інших країн соціаліс-

іиви—и ш ііш іїїііт и т іп н п і

м'врнсистсько-ленінськрї 
теорії, показується орга
нічна єдність високої 
свідомості і активної ді
яльності людей, тобто 
органічна єдність рево
люційної теорії і прак
тики, що є одним з ко
рінних принципів марк- 
сизму-ленінізму і діяль
ності Комуністичної па
ртії.

На сучасному етапі 
особливого значення на 
буває ідейно-політичне 
гартування, навчання і 
виховання молоді. Саме 
тут закладається фунда
мент майбутнього, доля 
країни, соціалістичних 
завоювань. Молодь є 
одним з основних об’єк
тів підривної діяльності 
імперіалістичної пропа
ганди. Тому питанням 
формування світогляду 
та ідейних переконань у 
молоді приділяється ма
ксимум уваги.

Комуністичний світог
ляд є вищим досягнен
ням людства. Він ство
рений Комуністичною па
ртією, її теоретиками К. 
Марксом, Ф. Енгельсом, 
В. І. Леніним, становить 
колективну мудрість на- 
йпередовішого і найбільш 
прогресивного класу — 
пролетаріату!, трудящих 
всього світу, втілення 
світового розуму, вер
шину людської цивіліза
ції, її наукової, філософ
ської думки. Наш світо
гляд — це найяскраві
ший маяк, могутній про
жектор, магістральний 
орієнтир, який визначає 
і освітлює шлях людст
ва до комунізму. Він 
впливає на все життя 
людей, їх духовну куль
туру, трудову діяльність 
і поведінку.

і
аз

і12

В. ПОЛИВАНИЙ, 
викладач

1ИВАНИЙ, а
Інституту. І
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У КИЇВСЬКИХ 
ПЕЛІТЕХНІКІВ

ПРОТИ ВІЙНИ, 
ПРОТИ БІДИ
Масовим інтернаціона

льним вечором заверши
вся у Києві Міжнарод
ний студентський тиж
день. Протягом семи 
днів у вузах Києва про
ходили засідання полі
тичних клубів, інтерна
ціональні зустрічі, кон
ференції, де обговорю
вались актуальні питан
ня сучасності, говорилось 
про значення боротьби 
демократичної молоді 
планети проти розпалю
вання політичними аван
тюристами регіональних 
конфліктів, що загро
жують перерости в за
гальнолюдську катастро- 
у. На промислових об’
єктах міста працювали 
інтернаціональні студен
тські загони, які пере
рахували зароблені кош
ти у Фонд миру.

Студенти політехнчІ- 
ного інституту влашту
вали концерт майстрів 
мистецтв. Кошти, отри
мані за квитки, перера
ховано у фонд Радянсь
кого Червоиого Хреста 
для дітей, що постраж
дали від землетрусу в 
Мексіці. Юнаки та дів
чата з будівельного ін
ституту провели свято 

разом з підшефними шко
лами, СПТУ, базовими 
підприємствами Радян
ські та іноземні студен
ти організували трудо
вий десант і зароблені 
кошти перерахували у 
Фонд Центрального Ко
мітету. Червоного Пів
місяця Таджицької РСР, 
жителям Ленінабада, які 
постраждали від земле
трусу.

У Київському філіалі 
Центрального музею В. І. 
Леніна відбулося засі
дання міського лекторію 
активу іноземних зем- 
ляцтв. Юнаки та дівча
та з ЗО країн світу взя
ли участь у семінарі. 
Сергій Ромоданов з по
літехнічного інституту 
поділився враженнями 
від XII Всесвітнього фе
стивалю молоді та сту
дентів у Москві, деле
гатом якого він був.

— Кожна зустріч мо
лоді світу — частка єди
ного, великого руху бо
ротьби за мир, — під
креслив промовець. Ми, 
студенти, завжди знай
демо спільну мову, якщо 
це будуть слова про дру
жбу, братерство, взає
модопомогу.

О, ТАЛАЄВА.

НАЗУСТРІЧ XXVII З’ЇЗДУ КПРС

ВЕЛИКА
ВІДДАЧА

За підсумками третього кварталу переможцями 
соціалістичного змагання у відділі інформаційних 
систем СКТБ «Модуль» вийшли комуністи С. Титов, 
А. Данильцо, С. Гавлюк. Вони -— зразкові вироб
ничники, беруть активну участь у творчому і гро
мадському житті колективу.

Комуніст С. Титов обраний членом партбюро 
СКТБ, він — профорг відділу,, є одним з кращих 
винахідників відділу. Комуніст А. Динальцо — член 
комсомольського бюро СКТБ, раціоналізатор постій
но підвиїйує свою кваліфікацію, навчається на п’я
тому курсі вечірнього факультету інституту. Декан 
про нього каже: «Цей хлопець знає, чого він хоче». 
Комуніст С. Гавлюк — партгрупорг відділу, раціо: 
налізатор, в позаробочий час передає свої знання 
молодим у клубі юних техніків виробничого об’єд
нання «Термінал».

У цих товаришів слово не розходиться з ділом, 
можна з певністю сказати, що завдяки їх старанням 
партгрупа стане ведучою у вирішенні всіх питань 
діяльноті колективу відаілу інформаційних систем.

І. МАТЮШЕНКО,
пропагандист СКТБ «Модуль».

Утверджувати активну 
ж иттєву позицію

На четвертому Плену
мі обкому ЛКСМ Укра
їни розглянуто питання 
«Про хід виконання ко
мсомольськими органі
заціями області поста
нови ЦК КПРС «Про 
дальше поліпшення пар
тійного керівництва ко
мсомолом і підвищення 
його ролі в комуністич
ному вихованні молоді» 
і завдання по виконан
ню рішень жовтневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК 
КПРС».

На Пленумі відзнача
лось, що в ці дні життя 
обласної комсомольської 
організації наповнене ви
соким політичним і тру
довим піднесенням юна
ків і дівчат, викликаним 
підготовкою до XXVII 
з’їзду КПРС. Ударними 
справами, активною жи
ттєвою позицією вислов
люють вони одностайну 
підтримку зовнішній і 
внутрішній політиці Ко
муністичної партії.

Комітети комсомолу 
Вінниччини останнім ча
сом досягли деяких ус
піхів по удосконаленню 
форм і методів комуніс
тичного виховання мо
лоді, по виконанню ВШ 
щезгаданої постанови 
ЦК КПРС. Для більшості 
комсомольських органі
зацій притаманний стиль 
напруженої роботи по 
зміцненню порядку і ди
сципліни в своїх рядах, 
розвитку ініціативи чле
нів В ЛКСМ, викоренен
ня формалізму і заорга
нізованості у внутріспіл
ковому житті. В їх ді
яльності стало більше 
конкретності і діловито
сті. Зросла активність 
молоді у вирішенні на
зрілих господарських і 
соціальних завдань. Бе
ручи участь у змаганні 
за право підписати Ра
порт Ленінського ком
сомолу XXVII з’їзду па
ртії, 256 комсомольсько- 
молодіжних колективів, 
більше 5 тисяч молодих 
виробничників достроко
во виконали завдання 
одинадцятої п’ятирічки.

Чисельно зросла, орга
нізаційно зміцнилася об
ласна комсомольська ор
ганізація. Десятки нових

КМК створено у проми
словості, тваринництві, 
сфері обслуговування, на 
транспорті. Майже 29 
процентів молодіжних 
бригад працюють за но
вими прогресивними фо
рмами організації і оп
лати праці. На будівель
них майданчиках, сільсь
когосподарських і проми
слових підприємствах 
силами бійців студентсь
ких загонів, трудових 
об’єднань школярів за 
рік виконано об’єм робіт 
на суму 10,5 млн. кар
бованців. Щорічний вне
сок в копилку п’ятиріч
ки молодих новаторів і 
раціоналізаторів близько 
4,5 млн. крб.

Підготовка до нового 
з’їзду партії — це акти
візація форм і засобів 
ідеологічної роботи се
ред молоді. Особливої 
уваги зараз слід приді
лити завершальному ета
пові Ленінського заліку 
«Рішення XXVI з’їзду 
КПРС — в життя!». По
трібно допомогти кож
ному комсомольцю, мо
лодій людині визначити 
свою конкретну справу 
на передз’їздівській вах
ті, гідно підготуватися 
до звіту про зроблене 
на громадсько-політичній 
атестації. 1 жовтня бли
зько 47 тисяч юнаків і 
дівчат області розпоча
ли заняття в системі ко
мсомольського політнав- 
чання в умовах експери
менту.

Зараз в комсомольсь
ких організаціях прохо
дять збори по обгово
ренню матеріалів жовт
невого (1985 р.) Плену
му ЦК КПРС. Кожний з 
числа комсомольських 
активістів покликаний 
особисто вести пропаган
ду і роз’яснення винесе
них на всенародне обго
ворення документів пар
тії.

Дальшого удоскона
лення потребує контр- 
пропагандистська робо
та комітетів комсомолу, 
атеїстичне і правове ви
ховання підростаючого 
покоління, організація в 
молодіжному середовищі 
змістовного дозвілля, 
розвиток фізкультури і 
спорту.
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ПАМА назва цього проце- 
^  су, протягом якого ідея 
набуває плоті і починає да
вати реальну віддачу, гово
рить сама за себе. Процес 
цей важкий, але важкий в 
основному для авторів ідеї, 
які вклали у неї душу і не 
бажають бачити її зазда
легідь похованою. Для ор
ганізації ж проблеми не 
існує. Важливо тільки вчас
но і правильно оформити і 
врахуваТд рафіонялідатор- 
ську пропозицію і одразу 
закинути її на поличку, за
лишивши таким чином 
автора наодинщ зі всіма 
труднощами по її реаліза
ції. г

Чи можливий взагалі та
кий підхід до цього важли
вого боку життєдіяльності 
колективу? На жаль, мож
ливий. Можливий там, де в 
раціоналізаторській роботі 
вбачають лише один з ба
гатьох показників, що спус
каються зверху, який хочеш 
чи не хочеш, а виконувати 
мусиш. Жаль, що часом не 
бачать в рацпропозиції 
одного з головного резерву 
підвищення продуктивності 
праці, збереження матеріа
льних ресурсів, підвищення 
творчо1!' активності трудя
щих. І чи не найбільша 
прикрість у тому, що інколи,

Раціоналізація: проблеми, вирішення
а то навіть і часто, не ба
чать у раціоналізаторській 
роботі соціального аспекту, 
за всіма заходами втра
чають людину.

Аналізуючи матеріали пе
ріодичної літератури по ра
ціоналізації, бачимо, що в 
цілому по країні триває про

цес зниження проценту 
впровадження у виробницт
во рацпропозицій. У чому 
ж головна причина цього 
негативного явища? Адже 
нині, як . ніколи раніше, 
увага всіх прикута якраз 
до прискореного впровад
ження на підприємствах 
всього нового. Причина на
самперед вбачається у то
му, що на місцях не доо- 
цінюють у раціоналіза- 
’торс'ькЩх пішуках перед
усім питань соціальних, 
відсутнє тут чітке керів
ництво раціоналізаторською 
роботою взагалі і її пла
нування зокрема.

Рада молодих вчених і 
спеціалістів СКТБ «Мо
дуль» провела лише повер

ховий аналіз результатів 
раціоналізаторської діяль
ності нашого СКТБ за 
останні чотири роки по 
трьох показниках: скільки 
подано рацпропозицій, від
хилене, по скількох не було 
плану впровадження. Ось 
ці цифри. Протягом 1982 —

1983 років подано рацпро- 
гіозицій 270, з них відхи
лено — 53, не було плану 
впровадження '—17. Циф
рова характеристика відпо
відно по цих трьох пози
ціях за 1984 — 1985 роки: 
217, 25, 14. Цифри говорять 
про те, що за останні два 
роки зниження кількості 
поданих рацпропозицій 
компенсували їх якістю при 
збереженні проценту нев- 
проваджених рацпропозицій 
на рівні 8 процентів по всіх 
роках від числа прийнятих 
до впровадження.

Що ж процент це ви
сокий, але в абсолютному 
значенні це 31 рацпропози
ція, яка не впроваджена за 
1982 1985 роки, як ба

чимо, вже минули роки з 
часу визнання їх раціона
лізаторськими. То ж да
вайте подумаємо, що за 
всім цим СТОЯТЬ ЖИВІ лю
ди, як мінімум — чоловік 
тридцять авторів. І цілком 
можна стверджувати, що

багатьом з них більше не 
захочеться втрачати свій 
час і енергію на таку, з 
цього погляду, пусту спра
ву, як раціоналізація.

Думається також, що 
становище було б ще гір
шим, якби тут врахувати 
ще й ті рацпропозиції, план 
впровадження на яких є, 
але він не виконується. І 
тут людський фактор, його 
втрати, були б ще більшими, 
Ми, правда, предметно не 
анілізували ролі планово- 
економічного відділу СКТБ 
у плануванні впроваджен
ня рацпропозицій, але, ду
мається, що вона невелика.

Звичайної’, вфовадження 
не всіх пропозицій варто 
включати у виробничий план

організації. Це потрібно 
робити з погляду на ті з 
них, які дають високий 

економічний ефект, сприяють 
поліпшенню якості виго
товленої продукції, меха
нізують і автоматизують 
ручну працю, забезпе
чусь надійність техніки без
пеки, нарешті, вимагають 
серйозної іженерної робо
ти і значних трудових зат- 
рат.

Але ж є й такі пропози
ції, що при наявності ма
теріалів їх можуть впрова
дити самі автори. Ось тут 
би і застосувати всіма за
буту форму впровадження 
рацпропозицій по трудовій 
угоді між( організацією і 
авторами (п. 128 Положен 
ня, ст. 32 КЗОТ УРСР), яка 
дозволяє залучати авторів 
і їм оплачувати в позаро- 
бочий час, До речі, це 
один з небагатьох способів 
добавити собі до зарплати 
рядовому інженерові. Цін
ність тут і в тому, що лю
дина буде повніше заван
тажена з певною користю 
і для підприємства. Якраз 
на цьому шляху вбачаєть
ся розв’язання в якійсь 
мірі проблема впроваджен
ня.

Отож треба братися за 
справу по-серйозному.

ВПРОВАДЖЕННЯ
Ігор Матюшенко — член ради молодих вчених і спеціалістів СКТБ «Модуль» нашого 
інституту, він — пропагандист, активно сприяє поширенню всього нового передового.
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ОТ ВСЕЙ І

І
З Желтая осенняя бере-
|  за, вобраешая в себя 
|  последние луни яркого 
а летнего солнца, отлива- 
а ющий золотом клен, рде- 
а ющие кис ти рябин\ на- 
а рующие звуки балалай-
1 ки, торопливость приго- 
|  товлений и первьіе слова: 
|  «Сергей Есенин — позт 
З —гражданин». Так от- 
а крьівал вечер, посвящен- 
Ц ний 90-летию со дня ро- 
Я ждения певца «Руси Со- 
я веґской» Сергея Есени- 
я на.
я Позви я Есенина —
її прекрасний чудесний не- 
З повторимий мир»,— про- 
з  должает ведущая вечера 
* Андрулла Неофиту, и в 
а подтверждение зтих слов 
а звучат стихи и песни
2 Есенина, исполняемие
3 студентами - иностранца- 
2 ми. 36 активних у часі-
2 ников вечера познакоми- 
а ли присутствующих с 
§ есенинской поззией.
я На зкране — юний
я Есенин и в исполнении 
|  студента из НДРЙ Аб-
3 доракиба Сейф звучит 
Я «Береза», одно из пер- 
3 вих стихотворений С. 
а Есенина. Затем Карим 
З Конатз и Насри Наддаф 
З знакомят слушателей с 
З очень сложной, противо- 
|  речивой судьбой русско- 
3 го позта. Их рассказ 
|  прерьівается стихами, в 
|  которих ми видам Есе- 
її нина влюбленним в свой 
її родной край, в русскую
~лі

природу («Русь Советс- 
кая», исп. Т. Мамаду 
из Мали, «Зта улица 
мне знакома» исполняет 
Сахиле Зергау из Зфио- 
пии, «Золото холодное 
луни», исполняет Ахмед 
Абдул Хамид из Сирии. 
Вила Карлос из Перу 
исполняет 3 самих по
пулярних песни на сти
хи Есенина.

На зкране кадри не- 
юбьятних русских полей, 
белих берез сменяются 
бурними собитиями 1917 
года и снова студенти 
Умар Шахид из Пакис- 
тана, Хассан Мубаращ  
из Ирака, Одалес Теха- 
диа из Куби, Нобиль 
Шафик из Сирии стро
ками из поз ми «Анна 
Снегина», стихотворени- 
ями «Цвети», «Воспоми- 
нание» рисуют нам кар
тини послереволюцион- 
ной жизни России, а Ах
мед Хатем из Палести
ни стихотворением «Не 
жалею, не зову, не пла
чу» и Рияд Халед Фа- 
лех из Ирака песней на 
стихи Есенина «Клен ти, 
мой, опавший» доносят 
к студентам то беспокой- 
ное, порой мятежное, по- 
рой унилое состояние, 
которое иногда охвати- 
вало позта.

Но грусть меняется 
трогательно-нежной пес
ней «Шаганз, ти моя, 
Шаганз», которую ис
полняет Хасан Му бара

ка и «Письмом матери», 
прочитанном Вильямом 
Самбрано из Венесузл- 
ли.

Перед студентами Есе
нин предстает еще и как 
человек, очень любивший 
животних. Сардар Мо- 
хаммуд Огли из Афга- 
нистана виступил. с ин- 
тересним вступительним 
словом о написаний сти- 
хотворения «Собаке Ка- 
чалова» и прочитал его.

Долго еще звучали 
стихи Есенина, награж- 
дались русскими и укра- 
инскими национальними 
сувенирами участники 
праздника.

Вечер окончен, разлит 
из пихтевших самоваров 
душистий чай и чувству- 
ется, что с зтого вечера 
студенти из многих стран 
Азии, Африки, Латинской 
Америки, Ближнего Вос- 
тока сохранят и увезут 
в своих сердцах хоть не- 
многие сюспоминания и 
запомнившиеся строки 
проникновенной лирики 
Есенина. И большую 
благодарность за зто 
они адресовали препода- 
вателям кафедри русе- 
кого язика и особенно 
организаторим праздни
ка С. В. Волочай и 3. А. 
Пехан.

Т. Паламарчук,
преподаватель кафе
дри русского язьїка.
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ГЕРОЇКА ПРАЦІ НА ЕКРАНІ
Під девізом «Час, по

дії, люди» у Ворошилов- 
граді пройшов республі
канський огляд-конкурс 
любительських фільмів, 
присвячений XXVII з’їз
ду КПРС і 50-річчю ста- 
хановського руху. Він 
дав змогу глядачам не 
тільки в кінозалах, а й 
безпосередньо на заво
дах, шахтах, будовах 
зустрітися на екрані з 
стахановцями різних по
колінь. Сімдесят кращих 
стрічок, включених у ко
нкурс, познайомили їх з 
героями наших днів, які 
своєю працею примно
жують могутність нашої 
Батьківщини, утверджу
ють радянський спосіб 
життя.

— На нинішньому ко
нкурсі було багато ціка

вих робіт. Серед визна
них кращими — карти
на «Підземна висота» 
ворошиловградської сту
дії «Факел», нарис «До
рога довжиною в жит
тя» студії «Свемафільм» 
Сумської області, науко
во-популярна стрічка 
«Біломорські ущори» ха
рківської народної кіно
студії «Зліт». Ці твори 
пройняті любов’ю авто
рів до своїх героїв, які 
вірно служать справі, 
що її обрали в житті. 
За масштабність втілен
ня теми спадкоємності 
поколінь жюрі присуди
ло заохочувальну премію 
народній студії «Пошук» 
Донецької області, яка 
створила картину «Зем
ля героїв».

СМІЙТЕСЯ НА ЗДОРОВ’Я
Поетові - гумористу Юрію Михайловичу Кругляку 

виповнилося 60 років. Молоді добре відоме ім’я ав
тора гумористичних мініатюр. Сьогодні друкуємо 
добірку нових творів ювіляра.

НЕ ВИЙШЛО
Батьки хотіли в люди 

вивести Петра, 
Але не вийшло 

із Петра людини. 
На жаль, вони забули 

про єдине,
І не навчили робить 

його добра. 
КРИКУН

Від нього стільки 
галасу і крику, 

Що всіх він позбивав 
із пантелику. 

Кричить- що справу 
проробив велику, 

А сам у другий бік 
від неї верне пику. 

ПОТЯГ є 
Говорять, що нема

у нім горіння, 
Ні потягу нема,

ні устремління. 
Та ні, стремління є, і 

і потяг є хороший, 
І те і друге в нього 

є до грошей. 
ЗМІНИЛИСЬ МОДИ 

Колись казали 
джигунові Грицеві, 

Що він волочиться 
за кожною спідницею. 
Тепер змінились моди..

Спостерігаєм ми, 
Що за спідницями 

біжить і за штаньми. 
ДУШІ ПРЕКРАСНІ 

ПОРИВАННЯ 
Кришталі, меблі 

та квадратні метри, 
Та килими та

закордонні гетри— 
Оце й усі сердечні — 

хвилювання 
И душі його прекрасні 

поривання. 
ЗВІСТКА 

ПРО НЕВІСТКУ 
Ой, не лайтесь, тату. 
Що привів невістку 

я у вашу хату. 
Ще на одну ставку

ідіть працювати, 
Бо мене й невістку 

треба годувати! 
ПЕРЕАДРЕСОВАНЕ 

ПРИСЛІВ’Я 
Колись казали 

жіночкам на глум: 
«Волосся довге, 

та короткий ум». 
Тепер прислів’я 

іншим адресується,
І більш молодиків 

воно стосується.

Нові
книги
Актуальние проблема те- 

ории и практики научнюго 
атеизма. Под ред. М. П. 
Новикова, Ф. Г. Овсиенко. 
М..: Издательство Москов- 
ского университета, 1985 г.

Анисимов С. Ф. Мораль и 
поведение. М.: Мьісль, 1985.

Внешнеакономические от- 
ношения социалистических 
стран в условиях НТР.
Под. ред. И. П. Фоминско- 
го, М. Н. Осьмовой: М.; 
Издательство Московского 
университета, 1985.

Информация и уцравле- 
ние: Философско-методоло- 
гические аспекти. М.: Нау
ка, 1985.

Степаненко С. И. СЗВ: 
Международное сотрудни- 
чество в области науки и 
техники. М.: Международ- 
ньіе отношения, 1985,

К. Де Бор. Практическое 
руководство по силайнам: 
Пер, с англ, М,: Радиосвязь,

Евдокимов А. Г. Миними- 
зация функций и ее прило- 
жения к задачам автомати- 
зированного управлення ин- 
женерньїми сетями. Харь- 
ков. Вища школа, 1985.

Струминский В. В. Азро- 
динамика и молекулярная 
газовая динамика. М.; На
ука, 1985.

Тьінянский Н. Т. Седло- 
вьіе функции. М.: Издатель
ство Московского универ
ситета, 1985.

Двигатели внутреннего 
сгорания: Учебник для ву
зов. Хачиян А. С. Морозов 
К. А., Луканин В. Н. и др. 
М.: Внісшая школа, 1985.

Колесник П. А. Шейнин 
В. А., Техническое юбслу- 
живание и ремонт автомо- 
билей. Учебник для вузов. 
М.: Транспорт, 1985 г.

аНвроцкий К. Л. Сьіри- 
цин Т. А. Шаговьій гидро- 
привод. М.г Машинострое- 
ние, 1985.

Режущий инструмент.
Учебное пособие для вузов. 
Н. Н. Щегольков, Г. Н. Са- 
харов, О. Б. Арбузов и др. 
М.: Машиностроение, 1985.

Спину Г. А. Промьішлен- 
ньіе роботи. Конструирова- 
ние и применение. к.: Вища 
школа, 1985.

Берсенев М. С. Знай те- 
левизор. Учебное пособие, 
М.; ДОСААФ, 1985.

Надежность технических 
систем. Справочник. Ю. К. 
Беляев, В. А. Богатьірев, 
В. В. Болотин и др. М.: Ра
дно и евзь, 1985.

Тутевич В. Н. Телемеха- 
ника. Учебное пособие. М.: 
Внісшая школа,, 1985.

Бобровников Г. Н. и др. 
Бесконтактньїе расходомерн.
М.: Машиностроение, 1985.

Забара С. С. Внешние 
устройства ЗВМ. К.: Тех- 
ника, 1985.

Ковалев В. Г., Лебедев 
О. Н. Злектронньїе часьі на 
микросхемах. М.: Радно и 
связь, 1985.

Довідково - бібліогра
фічний ВІДДІЛ.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та, профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4, БЮ 01983. Зам. 4686.



О Б ГО В О Р Ю ЄМ О  В А Ж Л И ВІ Д О К УМ ЕН Т ИВ ІМ'Я ЛЮДИНИДещо більше трьох місяців відділяють радянських людей цо відкриття X X V II  з'їзду К П Р С  К П Р С  — політи ч н о ї події все с в В І Т Н Ь 0 -  го - -історичного масштабу. Значною віхою в підготовчій роботі до проведення з’їзду е жовтневий (1985 р.) Пленум Ц К  К П Р С . З обговорення проекту нової редакції Програми К П Р С , змін в Статуті К П Р С , проекту Основних напрямів економічного і соціального розвитку С Р С Р  на 1986— 1990 рр. і на період до 2000 року відкрито новий важливий етап підготовки до X X V II  з’їзду К П Р С , М. С . Горбачов охарактеризував як «стан великої і прямої ради партії з народом з найважливіших питань економіки і політики.».Характерною особливістю цих документів є строга науковість сформульованих положень, відсутність аморфних формулювань, дефініцій, зайвої часової деталізації подій, забігання наперед у розвитку тих чи інших проблем, абстрагування від установок, які не витримали перевірки часом. Поліпшено структуру нової редакції Програми, більш чітким стало компонування питань, в ній знайшли своє відображення основні сучасні наукові досягнення радянських учених.Весь радянський народ, прогресивне людство світу глибоко заінтересовано обговорюють ці важливі документи. У  них є ряд нових моментів, їм властиве творче новаторство, якісно нові постановки проблем, методологія і методика їх розв’язання.До елементів теоретичної новизни нової редакції Програми, змін в Статуті відносяться уточнення стану нинішнього розвитку соціалізму в С Р С Р , з’ясування особливостей сучасного капіталізму, розстановка нових акцентів в розумінні комуністичного самоврядування, введення в нові партійні документи положення про соціальну справедливість, деталізацій основних .. завдань . соціальної політики К П Р С . Принципове .значення мають включені в Програму положення про єдність ідейно-теоретичної, політико-виховної, організаційної і господарської діяльності, безкомпромісної боротьби з будь-яким застоєм і консерватизмом, творчим пошуком сучасних рішень соціально - економічних, науково - -технічних та ідейно-виховних проблем.Надзвичайно важливим

для нас, ідеологічних працівників, є наголос проекту нової редакції Програми на зміцнення зв язку ідеологічної роботи з життям. Будь-який відрив від діяльності, від реальних проблем прирікає ідейно - виховну роботу на абстрактне просвітительство, безпредметну словесність, відводить у бік від насущних завдань комуністичного будівництва.Якісно іншим став підхід до буржуазної ідеології. Якщо раніше висувалось положення про її розвінчення, то тепер цій роботі надається наступальний характер й завдання ставиться так: «Боротьба з буржуазною ідеологією».Схвалюючи в цілому нову редакцію Програми К П Р С , Статут К П Р С , комуністи нашої партійної організації висловили деякі пропозиції, уточнення окремих моментів цих документів.Так, наприклад, Соб- ченко Н. А. висловила думку ціро доцільність внести доповнення в § І першої частини і після слів: Створена передова... доповнити соціа
лістична за змістом, і 
соціалістична за формою, 
інтернаціональна за ду
хом, єдина культура ра
дянського народу.Тов. Скнар А. Ф. вніс пропозицію в частині 2, розділ 5 «ідейно-виховна робота, освіта, наука і культура» в пункті ^Формування наукового світогляду» після елів «Партія вважає своїм найважливішим обов’язком»... «аналізу досягнень природничих і суспільних» доповнити: і технічних наук.У пункті «Трудове виховання» включити положення про ставлення до суспільної власності: «В 
центр виховної роботи 
партія ставить формуван
ня у кожної радянської 
людини бережливого ста
влення до суспільної 
власності на засоби ви
робництва, глибокої по
ваги і готовності до 
сумлінної праці» (і далі за текстом проекту).В № 3 абзац «Увагу суспільствознавців слід... (і далі за текстом до кінця положення) доповнити словами: «Поступового
руху до вищої фази — 
комунізму — на основі 
розробки матеріалістич
ної діалектики, осмис
лення діалектики розви
тку сучасної науки і пер
спектив НТР в приско
ренні суспільно-економіч
ного прогресу країни».

О. Л ЕСЬ К О , 
заступник секретаря 
парткому інституту.
П. СЛ О Б О Д Я Н Ю К , 
зав. кафедрою мар
ксистсько - ленінсь
кої філософії.НАРОД І ПАРТІЯ [ЄДИНІПлани партії — плани народу,Бо закон комуністівгласить:Там, де важче,завжди в авангарді Біти і ленінське ім’яносить.Плани партії —плани народу— Це вождя заповіті ім’я,Щ об росла Батьківщина радянськаІ країн-однодумців сім’я, Плани партії — плани народу,

Бо велике стремління ЦК Досягнути вершинкомунізму, Світу мир утвердити в віках.Плани партії —плани народу, З ’їзду рішення —новий рубіж Наш обов’язок взять достроково, Щ е багатшими стать, ще сильніш.
М. ТАЧЕНКО, 

кандидат педагогічних 
наук.
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Виходить раз / П ’ятниця 29 листопада 1985 року, 
на тиждень Ціна 1 коп.

На трибуну профспілкової конференціїВ інституті зроблено чимало, щоб підвищити ефективність соціалістичного змагання, його результативність. Однак, трудове і творче суперництво ще не досягло належного рівня. Як правило, керівники і профактив багатьох підрозділів по суті свою увагу цьому питанню приділяють двічі на рік: коли беруть зобов’язання і коли підбивають його підсумки. А от спрямуванням цього процесу протягом року практично ніхто не займається. Окремі керівники дивляться на змагання як на якусь додаткову роботу, а не як на важливий елемент управління соціально- економічним розвитком колективу.По суті показники розвитку учбово-лабораторної бази, поліпшення умов праці, деякі інші не могли бути враховані лише через те, що відповідні служби виявилися неспроможними виконати порівняльну оцінку роботи підрозділів. Наприклад, кількість реальних дипломних проектів, а це важливі показники інститутських зобов’язань.Показовим є і той факт,що проект нового положення про змагання, як відомо, було передано на обговорення у колективи. І от більшість рецензентів, не завдаючи собі клопоту, погодились з проектом, не ВНІСШИ ДО НЬОГО ЗМІІН і доповнень, пропозицій.Зміцнення дисципліни і порядку знайшло широкий

відгук у колективі. Однак, знаходиться немало проф- активістів та й керівників, які потурають порушникам. Наприклад, на факультеті автоматики і обчислювальної техніки під час проведення одного з рейдів було викрито близько десяти різних порушень, але дієвих заходів вжито не було.На окремих кафедрах досі не наведено порядку обліку приходу на роботу і після її закінчення. Трапляються запізнення і раніше залишення робочих місць. Недостатньо використовуються можливості Закону про трудові колективи.Ще слабо розгортають свою діяльність на кафедрі фізвиховання, у спортклубі і клубі інституту по забезпеченню активного відпочинку і дозвілля членів нашого колективу.Плац року по забезпеченню путівками перевиконаний втричі, але захворюваність викладачів і співробітників ще висока. По-справжньому не вирує життя на нашому стадіоні, на доріжках лісопарку.Атестацію і раціоналізацію робочих місць в інституті підтримано, на жаль, формально. Для людей не вистачає стільців і столів,, досі не розв’язано проблеми вентиляції, опалення, освітлення.Пора переходити до комплексного обладнання робочих місць *на сучасному рівні.

НАВЧАННЯ ПРОФАКТИВУ

Домагатися кращого
На звітній профспілковій конференції минулого року було обрано штаб по організації соціалістичного змагання на чолі з проректором по учбовій роботі тов. Карповим. Штаб провів чимало заходів, які сприяли підвищенню ефективності трудового і творчого суперництва. Серед нйх — підбиття підсумків змагання між факультетами, кафедрами, службами і відділами за 1984 рік і до 40-річ- чя Перемоги, організовано і проведено огляд- конкурс на кращу гласність, розроблені типові зразки бланків.Важливим в роботі штабу було розроблення нових умов соцзмагання кафедр і факультетів. В них вперше у стінах нашого вузу пропонується діяльність колективів оцінювати за рівнем реалізації потенціальних можливостей. Це дасть змогу сприяти розвиткові змагання, підвищенню його дієвості. Нині нові умови у стадії завершення, невдовзі вони

надійдуть на кафедри. Штаб також підготував проект умов змагання за комуністичне ставлення до праці.Та які б зразкові умови були не вироблені, самі по собі вони справі не зарадять. Успіх передусім досягається завдяки енергії, розуму, серця, честі і совісті кожного трудівника. Необхідно працювати на загальну справу, проявляти ініціативу.Нам належить домогтися того, щоб працівники не залучалися до виконання робіт, не зв’язаних з основною діяльністю. Потрібно поліпшити моральне і матеріальне заохочення, забезпечити реальний об’єктивний облік трудової активності кожного члена колективу. Це завдання — налагодити всебічний і правильний облік досягнень і активності кожного — особливо важливе. Тут недостатньо мати належну обчислювальну техніку. Потрібне бажання керівників підрозділів, наполегливість

профспілкового активу у забезпеченні такого об< ліку. А цього якраз і не вистачає нам.На одних із зборів енергетичного факультету ще на початку року було висловлено думку провести атестацію кожного співробітника і викладача, побачити, так би мовити, на що він здатний. Однак, ця пропозиція так і не була втілена.З точки зору посилення активності членів колективу не може не викликати стурбованості робота системи «Сигнал». Пропозицій надходить мало, а ті, що і надходять, детально і принципово не розглядаються. Треба, як мовиться, подбати про авторитет цієї системи.Загалом кажучи, проблем у дальшому розвитку соціалістичного змагання чимало. їх  належить порушити і вирішити на нашій конференції.
А. АФ О Н ІН,

член профкому ін
ституту.

«І турботою 
про дітейПрофком, клуб інституту залучає дітей співробітників і тих, які проживають у нашому мікрорайоні, у гуртки і клуби за інтересами. При інституті працює дитяча хореографічна студія, в якій більше ста хлопчиків і дівчаток. Заняття тут проходять організовано, цікаво.Виховує у дітей бережливе ставлення до хліба, повагу до народного багатства, праці хліборобів клуб «Колосок».У зв’язку з проведенням реформи загальноосвітньої школи і з метою профорієнтації серед школярів міста Вінниці при кафедрі обчислювальної техніки працює технічний гурток.Розвиткові творчості, художніх смаків і здібностей дітей викладачів і епвробіт- ників нашого інституту сприятиме ізостудія, яка почне працювати з 1 грудня. Прохання до батьків організувати на заняття своїх дітей.

Г. М А СЛ О ВА,

ЗА ТВЕРЕЗІСТЬІнститутський колектив підтримує створення Всесоюзного добровільного товариства боротьби за тверезість. На кафедрах суспільних наук створюються такі товариства, двадцять п'ять чоловік прийняли для себе «сухий закон».Ми закликаємо студентську молодь повністю відмовитися від вживання спиртного. Поширюйте, товариші, у своїх групах антиалкогольну пропаганду, вступайте у Всесоюзне добровільне товариство тверезості!Члени комітету комсомолу, студентського профкому організовуйте змагання на кращу пропаганду здорового способу життя!
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Р А Ц ІО Н А Л ІЗА Ц ІЯ : П РО БЛ ЕМ И , П О Ш У К И ,В И РІШ ЕН Н Я

ГАЛЬМА НА 
Ш ЛЯХУ ПРОГРЕСУ

У минулому номері нашої газети опубліковано 
першу подачу члена ради молодих учених і спеціа

лістів СКТБ «Модуль» І. Матюшенка «Впроваджен
ня». Автор продовжує розмову про шляхи більш ефек
тивного розвитку раціоналізаторської справи. Він 
висуває нову проблему, що стосується результатів 
раціоналізації.Само собою зрозуміло, що максимальний ефект від впровадження рацпропозиції може бути за умови, якщо вона знайде своє широке впровадження. Чи всі про це

дбають? У  нашому СК Т Б  «Модуль», на жаль, далеко не всі. Наведу приклад. Уж е минув рік, як група авторів запропонувала меїхаїнізувати працю і забезпечити кращу безпеку на про

веденні робіт у складі агресивних хімреактивів. Раціоналізатори виготовили дослідний зразок пристрою, і (на цьому все закінчилося.Інженеру по техніці безпеки комуністу Л. Шило було запропоновано сприяти впровадженню рацпропозицій, які гарантують безпеку, провести конкурс робіт у цьому напрямку. На словах Л. Шило погодився, що ідея заслуговує уваги, що справа ця потрібна, але далі слів діло не пішло. І досі ж жіночі плечі лягає важка ручна праця. Доводиться піднімати двопудові скляні місткості з концентрованими

кислотами та іншими ре- новинами, розливати, їх для потреб виробництва, Оскільки одній людині це не під силу, то доводиться до цієї роботи залучати ще одну, відриваючи її від основних обов’язків.Старшому інженеру відділу технічного контролю Ш . Саркісяну лише після тижневого настійного прохання вдалося вручити готовий пристрій для продзвоню- вання кабелів за рацпропозицією трирічної давності. Пристрій цей дає змогу значно спростити роботу контролера, підвищити якість перевірки. І для цього, бачите, потрібні навіть на міся

ці, а роки, щоб добра справа знайшла своє застосування. От як воно виходить на практиці.Рік тому рада молодих вчених і спеціалістів робила спробу аналізувати, наскільки повно використовуються рацпропозиції, але далі спи- ска на стенді справа не посунулася. Бачите, жоден з керівників виробничих підрозділів у цій, на їх думку, затії корисного не побачив. І все лишилося на точці замерзання.Подібних прикладів можна навести багато. Та висновок тут напрошується один: комуністи керівники С К Т Б  не дотримуються чіткої парті

йної позиції у цьому питанні. А раціоналізація-— цеж один з основних резервів підвищення продуктивності праці, збереження матеріальних ресурсів. І розв’язання цих питань партія висуває на перший план, вони мають бути в центрі діяльності трудових колективів.Раді молодих вчених і спеціалістів С К Т Б  ще раз робить спробу дати рацпропозиціям друге народження. Потрібна підтримка. Чи буде вона?
І. М АТЮ Ш ЕНКО, 

голова ради моло
дих учених і спеціа

лістів СКТБ «Мо
дуль».

ЗА МИР НАШ Г О А О С
У Запоріжжі відбувся республіканський семінар студентів-іноземців, У ньому взяло участь сто юнаків і дівчат з різних країн світу, в тому числі із Ко- ста Рікі, Португалії, Сенегалу, Венесуели, Афганістану, Мароко, Нікарагуа, Перу, Сірії, Мадагаскару, Гвінеї-Біскау та інших. Іноземні студенти з багатьох міст Радянського Союзу представляли молодь з усіх куточків планети. Вони зібралися для того, щоб сказати своє тверде слово «Ні!» війні на земній кулі, обмінятися досвідом боротьби за збереження миру.Важливе місце відводилося питанням, які розглядалися нинішнього року у Москві на Всесвітньому фестивалі мо

лоді і студентів. Учасники семінару говорили про зростаючу лолітичну активність молодого покоління, про його рішимість відстояти мир, боротися проти агресії, Вони гнівно таврували варварські дії Ізраїля на арабському Сході, війну на півдні' Африки, загарбницьку політику Вашінгтону по відношенню до Нікарагуа і Гренади.Студент нашого інституту Майнор Лорія Нуньєс з Коста-Ріка представляв організацію комуністичної молоді, яка була створена у його країні у 193І році і яка об’єднує студентську, робітничу і селянську молодь. Подаємо його виступ на цьому семінарі.Со времени окончания X II  Всемирного фестиваля мо- лодежи и студентов в Мо- скве прошло уже три ме- сяца, в ми все еще находимся под впечатлением зтого большого собьітия. Фестиваль показал возрос- шую роль молодежи в мире и ее роль во всемир- ном движении за мир и ра- зоружение. Возросла поли- тическая активность молодого поколения, его активность в антивоенном движении.Главньїм направленням діеятельности об^ьединений и союзов молодежи являет- ся борьба за мир, против войньї, за спасенне будуще- го человечества. Нам, молодим, предстоить жить в X X I м столетии и мьі ,не хотим, чтобьі на планете за- пьілал пожар ядерной войньї.В последнее время на Западе появились новьіе обве- динения и группьі молодежи, вьіступающие против нависшей над миром ядерной катастрофи. Молодежь осознает глобальний характер ядерной угрозьі.В 1981 году в Мексике состоялась Международная студенческая встреча за мир, разоружение и анти- империалистическую соли- дарность, в Индии — М еж дународная конференция молодежи и студентов за превращение Индийского одеана в зону мира. Проводилось также міного других представительних встреч.На ХІ-й Ассамблее Вєе- мирной федерации демокра- тической молодежи била провозглашена камлання
^ОДНОСТАЙНЕВідбулись комсомольські" збори радіотехнічного факультету. На порядку денному було одне питання — обговорення проекту нової редакції Програми К П Р С . Комсомольці взяли підвищені соціалістичні зобов’язання на честь X X V II  з’їзду партії. Вирішено у

«Всемирньїе действия молодежи против ядерной угро- зьі, за мир и разоружение». В рамках зтой кампании били проведенні многочис- ленньїе феетивали мира, ма- нифестации. Основними яв- ляются кампании «Студенти — за разоружение», «Нет — крилатим ракетам», «Першингам-2».Доказательством зтого является контитентальная встреча молодежи и студентов Латинской Америки «За демократичеекие свободи и права человека» (Богота, ІУ79 год). В 1983 году в ГІраге состоялась Всемирная ассамблея «За мир и жизнь, против ядерной войньї», со- бравшая свше двух тисяч организаций и движений из 132 стран мира.Все знают, что Центральная Америка является горячей точкой нашей планети. Интересн правящих кругов Вашингтона з десь сталкиваются с возрастаю- щим желанием народов жить в мире, вести самоетоятель- ную, независимую политику.Я представляю организа- цию коммунистической молодежи — Авангард молодежи Коста-Рики. Она била создана в 1931 году и обьединяет студенческую, рабочую и крестьянскую молодежь.На мировой арене Авангард молодежи виетупа- ет против фашизма, дик- таторских режимов, импе- риализма, за мир в Центр а льной Америке.Члени нашей организа- ции вносят свой вклад в движениеі солидарности с Сандинистской народной революцией в Никарагуа и
СХВАЛЕННЯгрупах 2—З РТ-85 зимову сесію скласти без заборгованості.На кураторських годинах (наставник першого кур- су-кафедра іноземних мов, старший наставник Г. П оливаний) обговорено стан успішності в кожній студентській групі, прийнято

внступают против вмеша- тельства С Ш А  во внутрен- нйе дела стран Централь- ной Америки.Наша молодежь участ- вует в организации митин- гов и демонстрацій против гонки вооружений, против размещения и распростране- ния ядерного оружия, против планов звездннх войн.Авангард молодежи К оста-Рики и другие прогрес- сивние молодежнне организации поддерживают поли- тик^ С С С Р  и социалистичес- ких~стран, их предложения, направленнне на прекраще- иие гонки вооружений и всеобщее разоружение.22 октября 1985 года в Москве состоялась пресс- конференция для советских и иностранньїх корреспон- дентов в связи с новьіми предложениями С С С Р  по вопросам ядерньїх и косми- чєских розоружений. Вся прогрєсеивная молодежь мира, в том числе и молодежь Коста-Рики, одобряет зти шаги к миру. Моло- дьіе люди всех народов хо- тят мира и приложат все усилия, чтобьі не допустить войньї.В зтом году исполняет- ся 40 лет Всемирной федерации демократической молодежи. И сегодня, в Меж- дународньїй год молодежи, год X I 1-го Всемирного фестиваля, в год ювилея О О Н  мьі повторяєм: молодежь и мир неразделимьі.Д а здравстует солидар- ность молодежи всего мира, да здравстует мир во всем миреР
конкретні рекомендації щодо ледарів у навчанні І. К уркова, П. Скиби, С . Койко, А. Молочнюка. На зборах постановили повідомити батьків про стан навчання їх дітей, а також надіслати повідомлення у школи, на підприємства, в організації. Вирішено зробити також наступ на «трієчників».

О. ВОРОНЦОВ,

Під час лабораторних занять на радіотехнічному факультеті. Фото Р. Кутькова.

ДБАТИ ПРО АТЕЇСТИЧНУ 
СПРЯМОВАНІСТЬУ новій редакції Програми К П Р С  ще раз підкреслено, що надійним шляхом подолання релігійних уявлень є підвищення трудової і громадської актив ності. людей, їх освіта, ство рення і широке поширення нових радянських обрядів». V вирішенні завдання фор мування атеїстичної переконаності, як риси світогляду вузівської молоді, значна роль відводиться оволодінню природничо - науковими і спеціальними знаннями. Однак саме по собі засвоєння цих знань іце не значить цілковитого ^формування ,наукового, атеїстичного світогляду. Адже на дані науки нині прагне обпертися і релігія, все активніше проповідуючи ідею «двох істин», пізнання однієї з яких (духовний світ людини) можливе лише завдяки «божественному одкровенню», адругої (розвиток природи) — через наукойі знання, але знову ж таки при наявності на те волі бога. Релігія широко викорис

товує труднощі у розвитку науки, наявність у науковому пошуц[ іце не розв’я заних проблем з тим, щоб «обгрунтувати» перевагу віри над знаннями, релігії над наукою. Ось чому кожне заняття з студентами повинно нести не тільки певний інформаційний заряд, але мати при цьому чітко окреслене діалектично-ма теріалістичне атеїстичне спрямування. Так, наприклад, вивчаючи математику, студенти повинні засвоїти, що математичні поняття, так само як і е с і  і н ш і , є  відображенням обі’єктив- ної діяльності, що служать вони обгрунтуванню ідеї первинності матерії і вторинності свідомості. У курсі фізики є найважливіший матеріал для матеріалістич- ого обгрунтування неут- ворюваност] незниіцення матеріального світу. Курс хімії дає можливість переконливо довести єдність живої і неживої природи. Тим самим спростовуються догми віри про утворення світу І ВСЬОГО, Щ о Є у ньому.

Великі можливості для атеїстичного спрямування викладання і на кафедрах спеціальних дисциплін. Так, наприклад, на кафедрі А С У  звертаємся увага студентів на те, що, згідно релігійної віри, людські вчинки вцзнач'аються волею бога. У термінах кібернетики це значить, що бог виступає як керівна система, а людина, як ним керована. Як істота всемогуття — бог — повинен оволодівати найбільш вдосконаленими способами передачі інформації і тому кожна людина повинна діяти за волею бога. Однак люди волю бога не виконують. Не бог, а м атеріальні носії — передавачі інформації. І наскільки більшими можливостями завдяки кібернетиці володіє людина, керуючи, наприклад, космічними кораблями! Всесильний не бог, а розум людини!
Р. СО К И РЯ Н СЬ КА , 

кандидат філософських 
наук.

ВИБАЧТЕПроцес організації масової роботи науково-технічної бібліотеки на сучасному етапі має в собі цілеспрямовану пропаганду книжкових багатств (тематичні виставки, дні інформації, читацькі конференції тощо). Комплексний характер цієї роботи обумовлюється основними соціальними функціями вузівської бібліотеки: освітніми, виховними, сприянням прискоренню науково-технічного прогресу. Все те перебуває у тісному взаємозв’язку.Нинішінього року в усіх

, АЛЕ...читальних залах оформлені виставки матеріалів назустріч X X V II  з’їзду К П Р С . Виставки ці постійно поповнюються. На абонементі наукової літератури, наприклад, оформлена виставка «Союз науки і виробництва», у читальному залі старших курсів — «Машинобудування — флагман технічного прогресу», в читальному залі суспільних наук є рекомендована картотека «Науково-технічний прогрес і сучасність». У  спеціальній папці підбирається матеріал для студентів, які пишуть

Р Е П Л ІК А

реферати, готують виступи на конференції.Так було і в тому випадку, про який пише у своїй статті доцент кафедри наукового комунізму Г. Ластовська (газета за 15 листопада). Але, скажіть, як можна було всього цього не бачити?
А. ПАН ЧЕН КО, 

заступник директора 
бібліотеки.

Редактор
С. ДЖ ЕДЖ УЛА.

«За инжерньїе кадрьі» —  орган парткома, ректора та профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м. В інниця, вул. Київська, 4. БЮ 00507. Зам. 4779.



Минулої середи, 14
грудня, відбулась кон
ференція ітрофспілкової 
організації викладачів і 
співробітників інституту. 
Із звітною доповіддю 
про роботу профкому за 
минулий рік виступив 
його голова т. Филинюк.

З доповіддю «Про ос
новні напрями економіч
ного і соціального роз
витку СРСР на 1986 — 
1990 рр. і на період 
до 2000 року та завдан

ня профспілкової органі
зації по розвитку інсти
туту в дванадцятій п’я
тирічці» виступив рек

тор інституту т. Кузьмін.
Звіт про роботу проф

спілкової конференції бу
де надруковано в нас^
тупному номері газети.

* * *
Сьогодні в усіх групах

політичної і економічної 
освіти інституту відбу
деться чергове семінар
ське заняття по вивчен

ню проектів нової редак
ції Програми, Статуту 
КПРС і Основних нап
рямів економічного і со
ціального розвитку СРСР 
на 1986—1990 рр. і на 
період до 2000 року.*%ч * *

За підсумками респуб- 
лікарського соціалістич
ного змагання колектив 
енергетичного факульте
ту нашого інституту зай
няв третє місце серед 
факультетів І технічних

вузів республіки. Третє 
місце ва підсумками рес
публіканського соцзма- 
гання колегія Мінвузу 
УРСР присудила також 
гуртожитку № 3 енерге
тичного факультету ВПІ.

* х *
При клубі Вінницького 

політехнічного інституту 
відкрито дитячу ізосту
дію. Батьків, чиї діти 
бажають займатися жи
вописом, графікою, ком
позицією просимо пода

вати заяви в профком 
викладачів і співробіт
ників. Перше організаці
йне заняття відбудеться 
8 грудня цього року о 
12 годині в клубі інсти
туту. * * І . .

В нашому інституті 
організовується товари
ство боротьби за твере
зість. Бажаючих записа
тись в товариство проси
мо подавати заяви в про
фком викладачів і спів

робітників, аудиторія 
0156. Довідки по теле
фону (внутрішній 5-20). 

* * *
До уваги студентів

перших курсів всіх форм 
навчання.

На кафедрі нарисно'і 
геометрі і креслення пра
цює консультаційний 
пункт. Консультують сту- 
денти-відмінники.

Графік роботи консу- 
льтпункту дивіться на 

кафедрі, аудиторія 0423.

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯІ

А ІП Ж ЄП ЄРП І
Газета видасться 
з лютого 1981 року. к а д р и
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Як готуємось до сесії

НА ФІНІШІ П'ЯТИРІЧКИ
ГЗ :АВЕРШУЄТЬС.Я ОС-
”  данній рік одинад
цятої п’ятирічки. Колек
тив нашого інституту, як 
і весь радянський народ, 
одностайно схвалює і 
підтримує внутрішню і 

зовнішню політику КПРС, 
спрямовану на збережен
ня миру, підвищення до
бробуту радянського на
роду. Студенти, виклада
чі і співробітники інсти
туту докладають чимало 
зусиль, щоб успішно ви
конати взяті плани і со
ціалістичні зобов’язання 
1985 року і одинадцятої 
п’ятирічки в цілому гід
но зустріти черговий 
ХХуіІ з’їзд рідної Ко
муністичної партії.

Головна наша турбо
та — підготовка високо
кваліфікованих Інженер
них кадрів. Через кілька 
днів розпочнеться зимо
ва екзаменаційна сесія. 
Вона вінчатиме весь на
вчальний рік. Отож до 
цієї важливої кампанії 
потрібно підготуватися 
як слід.

В грудні проводити
меться друга атестація 
студентів всіх курсів і

форм навчання. Це своє
рідний підготовчий етап 
до зимової сесії. То ж 
треба зробити все нале
жне, щоб таку атеста
цію пройшов кожен сту
дент нашого інституту.

Навчання — головний 
труд студента. Воно по
винно знаходитися під 
постійним контролем фа
культетських партійних, 
комсомольських і проф
спілкових організацій. 
Зараз, в ході підготовки 
до зимової екзаменацій
ної сесії, необхідно вия
вити всі наявні резерви 
для підвищення загаль
ної успішності і якості 
знань. Одним з таких ре
зервів і є дотримання 
навчауіьної .дисципліни.

Зараз в комсомольсь
ких групах інституту 
проходить Ленінський за
лік. В ході цього залі
ку слід проаналізувати 
і поставити конкретні 
завдання перед кожним 
комсомольцем по успі
шному складанню зимо

вої екзаменаційної сесії, 
спрямувавши їх на під
вищення успішності і 
якості знань. Особливу 
роль в підготовці до ек
заменів повинні відігра
ти куратори, старости, 
комсорги і профорги 
академгруп. Заздалегідь 
необхідно чітко сплану
вати роботу факультет
ських штабів сесії, кон
сультаційних пунктів, 
навчально-виховних 'ко
місій. В усіх групах в 
основу підготовчої робо
ти до екзаменів слід по
ставити бригадну форму 
навчання. Закріпити за 
відстаючими студента
ми відмінників, визначи
ти дх персональну відпо
відальність за результа
ти здачі екзаменів ти
ми, кому вони допома
гали.

Успішне складання ек
заменаційної сесії вима
гає напруженої творчої 
праці всіх викладачів і 
студентів, ефективного і 
якісного проведення ін
дивідуальних та групо
вих консультацій.

Ректорат інституту на
стійно рекомендує на пе-

Студеити, викладачі і співробітники 
інституту, як і весь радянський народ, 
готуються гідно зустріти черговий XXVII 
з’їзд КПРС. Головна турбота партії і 
народу сьогодні — прискорення просу
вання країни вперед на всіх важливих 
напрямках.

Науковці інституту вносять і свій по-

рюд екзаменів ще шир
ше використовувати на 
кафедрах, факультетах і 
в академічних групах ве
ликі можливості соціалі
стичного змагання і вті
лення в практичну спра
ву ленінських принци

пів організації суперни
цтва -1-  гласності, порів- 
няльності і застосування 
передового досвіду.

Щороку окремі акаде- 
мгрупй виступають з до
брими починами — «Ек
заменаційну сесію склас
ти без жодної незадові
льної оцінки», «Складе
мо екзамени на добре та 
відмінно». Важливо, щоб 
і в нинішню екзамена
ційну пору ці славні по
чини ширилися, знахо
дили підтримку 'у все 
більшої кількості студен
тів.

о. ПІНЧУК,
секретар комітету 
комсомолу інституту.

М. СИНЕЛЬНИК, 
начальник учбового 
відділу.

Завершується останній 
рік' одинадцятої п'яти
річки. Твій обов’язок, 
комсорг, організувати 
роботу так, щоб у сво
єму спілчанському коле
ктиві кожен студент ус
пішно виконував громад
ські доручення, відмін
ним навчанням зустрів 
черговий XXVII з’їзд 
КПРС.

У цей передз’їздівсь- 
кий період, комсорг, всі 
зусилля спрямуй на про
паганду радянського спо
собу життя, дружби на
родів СРСР, соціалістич
ного інтернаціоналізму, 
миролюбної ленінської 
зовнішньої політики на
шої партії і держави. 
Світ сьогодні схвильова 
ний мілітаристською по
літикою американської 
адміністрації, країн 
НАТО, що штовхають на
роди світу до ядерної ка
тастрофи. Уважно вивчи 
з активом і забезпеч ши
року пропаганду матері
алів на найвищому рівні 
в Женеві.

П —13 грудня у Він
ниці відбудеться семінар 
пропагандистів системи 
комсомольської політос
віти. В його роботі візь
ме участь і пропагандист 
твоєї комсомольської ор
ганізації.

Комсорг, пам’ятай: ак
тивна життєва позиція 
майбутнього спеціаліс
та, його політична сві
домість проявляється у 
ставленні до навчання — 
головної праці студента.

Грудень — поріг се
сії, час заліків. Коміте
там комсомолу факуль
тетів, комсомольським 
бюро курсів необхідно

сильний внесок у розвиток, науки, при
скорення науково-технічного прогресу.

На кафедрі конструювання і вироб
ництва радіотехнічної апаратури бага
то студентів займаються науково-дос
лідною роботою. А допомагають їм у 
цьому викладачі і співробітники.

ФотоР. Кутькова.

контролювати підготовку 
студентів до сесії, звер
нути увагу на роботу 
бібліотеки, читальних за
лів, консультпунктів, 
штабів сесії, Тдальні і бу
фетів.

Триває XI Всесоюзний 
конкурс студентських ро
біт з суспільних наук, 
історії ВЛКСМ і міжна
родного молодіжного ру
ху у вузах. Твоє завдан
ня, комсорг, заохочувати 
комсомольців до участі в 
конкурсі.

В грудні підбиваються 
підсумки третього трудо
вого семестру. На ком
сомольських зборах по
винна відбутися ділова 
розмова про його уроки, 
розгляд заяв майбутніх 
бійців студентських бу
дівельних загонів.' 
Діловість і конкретність
В усіх комсомольських 

організаціях курсів і фа
культетів пройшли звіт
но-виборні комсомольсь
кі збори. Тепер необхід
но підбити підсумки звіт
но-виборної кампанії, 
розробити конкретні за
ходи реалізації пропози
цій і зауважень комсо
мольців. Пам’ятай, ком
сорг, що рішення зборів, 
заходи по виконанню 
критичних зауважень — 
програма дій на цілий 
рік. У процесі звітів і ви
борів змінилася третина 
комсомольського активу. 
Важливо оперативно ор
ганізувати його навчан
ня.

У грудні триває роз
робка і затвердження 
перспективних планів ро
боти комсомольських ор
ганізацій. Шанування є 
умовою, що визначає 
успіх роботи кожної ко
мсомольської органідації, 
кожної комсомольської 
групи. Отже при плану
ванні роботи потрібно 
визначити головні пер
спективи; основні нап
рямки, накреслити най
більш ефективні форми 
й методи правильно роз
поділити їх у часі, при
значити відповідальних 
за виконання кожного із 
запланованих заходів.

Тобі, комсорг, товари
ші виявили високе до- 

* вір’я, обравши своїм ва
тажком. Виправдай йо
го. Наполегливо оволо
дівай формами і мето
дами комсомольської ро
боти, виявляй ініціативу 
і творчість, вчися у ста
рших товаришів. Досяг
ни, щоб кожен член тво
єї організації був актив
ним борцем за втілення 
у життя величної програ
ми комуністичного бу

дівництва.

Успіхів тобі, товари
шу!



2 стер 6 грудня 1985 року.

На допомогу активістам

масово  -  політичної роботи

ПРИМІРКА ПАТИКА

лекцій, доповідей,
БЕСІД,ПОЛІТІНФОРМАЩІ

НА, ГРУДЕНЬ
У п’ятницю 13 грудня в ли прес-конференції В Же-

області відбудться єдиний 
політдень на тему: «Мобілі
зація зусиль трудящих на 
прискорення соціально-еко
номічного розвитку важ
лива умова успішного вико
нання рішень партії та уря
ду».
Рекомендована література

Матеріали Пленуму ЦК 
КПРС, 15 жовтня 1985 
року. Москва, Політвидав, 
1985.

Проект Програми КПРС 
(в новій редакції), «Прав
да». 1985, 26 жовтня.

Проект Статуту КПРС, 
(з пропонованими змінами), 
«Вінницька правда», 1985, 
2 листопада.

Проект Основних напря
мів економічного і соціа
льного розвитку СРСР на 
1986—1990 роки і на пе
ріод до 200о року. «Прав
да», 1985, 9 листопада.

Лигачов Є. К.? Готуючись 
до партійного з’їзду. «Ко
муніст», 1985, № 12.

У студентських колекти
вах, на кафедрах, і факуль
тетах, в підрозділах інститу
ту доцільно організувати 
бесіди, лекції, політінфор- 
мації на теми:

1. З питань політичного 
життя

Назустріч XXVII з’їзду 
КПРС. Ленінським курсом 
комуністичного творення.

Велика рада партії з на
родом.

Зростання керівної ролі 
КПРС в радянському сус
пільстві.

Статут КПРС *— закон 
життя комуністів.

Авангардна роль комуні
стів у прискоренні науко
во-технічного прогресу.

Наша воля до миру не
похитна.

Режим економії — зага- 
льнопартірйна, загальнона
родна справа.

Політична культура і сус
пільна активність особис

тості.
Підвищення добробуту 

народу — найвищий зміст 
діяльності КПРС.

10 грудня — День прав 
людини.

«Із іскри — полум’я» (24 
грудня — 85 років тому) 
1900 р.) у Лейпцігу вийшещ 
перший номер заснованої 
В. І. Леніним загальноро^ 
сійської нелегальної марк
систської газети «Искра».

«Союз непорушний» (ЗО 
грудня — День утворення 
СРСР),

Таємна війна проти со
ціалізму,

Мілітаристські амбіції Ва- 
щінгтону.
Рекомендована література:

Горбачов М. С. Матеріа

неві, «Правда», 1985, 22 ли
стопада.

Спільна радянсько - аме
риканська заява. «Віннии- 
цька правда», 1985, 22 ли
стопада.

Кутафін О. Політична ку
льтура і суспільна актив
ність особистості. «Полити- 
ческое самообразование», 
1935, № 10.

Символ Країни Рад: Герб, 
Прапор, Гімн СРСР. МІ,
1984.

Караєв Р. В братерсько
му єднанні. «Аргументи і 
факти», 1984, № 41.

Козлов О. Таємна війна 
проти соціалізму. «Поли- 
тическое самообразование»,
1985, № 10.

IV! З питань культури і 
комуністичної моралі.

Рішення жовтневого 
(1985 р.) Пленуму ЦК КПРС 
— в життя!

Обговорюємо, схвалюємо 
проекти передз’їздівських 
документів.

«Соціалізм і свобода 
совісті», (16 грудня —80 ро
ків тому (1905 р.) опублі
ковано статтю В. І. Леніна. 
«Соціалізм і релігія»).

Неослабну увагу соціаль
ним питанням.

Звичаї, традиції і спад
коємність поколінь.

В атмосфері тверезості.
Релігія на службі антико- 

мунізму.
Рекомендована література:

Соціальним питанням — 
неослабну увагу. «Полити- 
ческое самообразование», 
1985, № 10.

Московський П. В атмос
фері тверезості. «Агитатор» 
1985, № 21.

Кожурін П. Музей і ате
їстичне виховання. «Агита
тор», 1985, № 21.

Дмитрієв Г. Турбота про 
радянську сім’ю; США: де
градація сім’ї, «Агитатор»,
1984, № 23.

Норма життя — твере
зість «Трибуна лектора»,
1985, № 10.

Про пияцтво — наполег
ливо і . безкомпромісно... 
«Трибуна лектора», 1985, 
№  10.

Агітаторам рекомендуєть
ся провести бесіди на теми:

Підтримуємо, схвалюємо, 
пропонуємо (про хід об
говорення передз’їздівських 
документів в колективі).

Свій рядок у рапорт 
з’їзду.

Проти пияцтва всією 
громадою.

При підготовці до лекцій, 
бесід, політінформацій до
цільно використовувати ма
теріали місцевої і централь
ної преси, факти із життя 
своїх колективів про хід 

■ передз’їздівської вахти.

Якби років сім — ві
сім тому мені сказали 
що коли-небудь доведеть
ся виступати в ролі за- 
кликальника у рідний ін
ституту, я б, очевидно, 
образився. Нині ж через 
це нічиє самолюбство не 
страждає. Багато техніч
них вузів Новосибірська 
тепер докладає справді ти
танічних зусиль, щоб за

конкурс, як це не прикро, 
знижується. Число пода
них заяв на сто місць у 
з 192 у 1980 р. впало до 109 
у нинішньому. По суті, 
набір в інститут став оез- 
конкурсним. А з деяких 
спеціальностей доводиться 
оголош у в а ти, до д а тк о в ий
прийом. У Новосибірську 
є вузи, в яких ситуація з 
набором ще напруженіша.

ВУЗІВСЬКЕ жиги

залежить від наявного по-
тенціалу студентів. Під
креслюю: наявного. Інши
ми словами, викладач, став
лячи студенту двійку, тим 
самим підпилює собі су
чок, на якому сидить. Ви
никає справедливе запи
тання: чого чекати від та
кого «спеціаліста», який не 
привчений до творчої пра
ці, не вміє користуватися

: ПРОБЛЕМИ, ПОШУКИ

5—7 років.
Перш ніж перейти до 

конкретних пропозицій, за
уважу, що вони — резуль
тат багаторічних спосте
режень, відвертих бесід з 
колегами і спеціалістами- 
практикантами. Ризикну 
запропонувати таку схему 
технічного навчання. Уяві
мо, на перший курс при
йнято 2 тисячі вчорашніх

у- г щ ш

лучити у свої стіни абіту
рієнтів. Тут і вояжі веду
чих викладачів по середніх 
школах великого регіону 
Сибіру і Казахстану,, . , і' 
екексурії " для старшоклас
ників у найбільш «видо
вищні» . лабораторії, і кон
церти студентських ансам
блів перед школярами, і 
агітація у військових 
частках, і багато чого ін
шого. А справжнього тол
ку — на грам.

Наш інститут інженерів 
водного транспорту не ви
няток За "три з лишком 
десятиріччя з його стін 
вийшло багато чудових 
спеці а лісті в. Ііні ціа ти в но ю» 
творчою діяльністю в усіх 
ланках річкового тран
спорту Сибіру і Далекого 
Схсіду вони егворилгі ін
ститутові добру славу. 
Слава примножується, а

Отже, давайте називати 
речі своїйм іменами: у тех
нічні вузи іде послаблений 
континент. До чого це при
зводить?

По-перше, збільшення 
відсіву студентів, причому 
не лише з молодших кур
сів. Втрата 20 і більше 
процентів вступників за 
п’ять років навчання вже 
перестала бути надзвичай
ною пригодою. Скільки 
таких фінансових затрат 
на безплідне навчання ти
сяч відсіяних студентів у 
сотнях інститутах країни! 
Багато тисяч млоодих, 
здорових людей на роки 
відірванії від виробництва 
впусту, без віддачі.

По-друге, різко падає 
інженерний потенціал ви
пускників. Не секрет, що 
чисельність викладацько
го складу безпосередньо

не те що спеціальною літе-, 
ратурою — посібником (і, 
крім того, майже повністю 
позбавлений професійного 
чистолюбства? Коротше 
кажучи, типовим трієчни
кам надається право ви
рішувати ускладнені зав
дання прискорення науко
во-технічного прогресу у 
народному господарстві.

Ще одна негативна об
ставина цього становища 
— втрачання інтересу мо
лодих спеціалістів до на
укової діяльності. Набір в 
аспірантуру стає все більш 
безкомпромісним. Наукові 
керівники витрачають масу 
сил і часу, щоб довести 
пізнання і навички моло
дого інженера до того 
рівня, з якого можна по
чинати роботу над дисер
тацією. Захист дисертації 
неминуче ‘зволікається на

■десятикласників. За рік всі 
^вони одержують робітни

чу спеціальність. За резу
льтатами конкурсних ек
заменів на другий курс 
переводиться тільки 800 
чоловік — найкращих. 
Останні ідуть на виробницт
во. Далі, скажімо, по за
кінченню третього курсу, 
всі студенти) одержують 
диплом техніка. Знову 
конкурсні екзамени, після 
яких на четвертий курс пе
реводиться 300 чоловік. 
Ті, що відсіялися, направ
ляються техніками на під
приємства. Четвертий — 
шостий курси присвячені 
вищій інженерній науці за 
останнім словом світової 
технічної думки.

В. ПАВЛЕНКО, 
заслужений діяч на
уки і техніки РРФСР, 
доктор технічних наук.

Ф е с т я в а л ь  мир і  д р у ж б и
Разом з усім прогре

сивним людством плане
ти наша молодь, усі ко
мсомольці Інституту не
давно стежили за перего
ворами на високому рів
ні в Женеві, де в певній 
мірі вирішувалася доля 
нашої планети, доля всьо
го людства.

Саме тоді в комітеті 
комсомолу виникла дум
ка організувати вистав
ку політичного плакату. 
Пропозиція була охоче 
підтримана в комсомо
льських організаціях, на 
неї відгукнулись і чле
ни організації Союзу мо
лодих комуністів Куби.

Дійшли також І згоди 
провести фестиваль полі
тичної пісні. Найактивні
ше проявили себе кубин
ці — секретар органі
зації Р. Павел, голова 
Асоціації кубинських сту
дентів А. Гаярі.

І ось в суботу 23 лис
топада в актовому залі 
відбувся концерт. Зусил; 
ля деканату по роботі з 
студентами - іноземцями, 
комітету комсомолу і 
студентського профкому 
не пропали даром. У фе
стивалі взяли участь сту
денти нашого і медично
го інститутів, технікуму 
м’ясо-молочної промис

ловості, які навчаються 
у нас з країн Куби, Па
нами, МНР, Колумбії, 
Анголи, Афганістану, Бо
лівії, Иємену, Лівану, 
Тематика пісень якнай
краще відображала девіз 
фестивалю «Молодь пла
нети в боротьбі за Мир».

Особливо сподобались 
глядачам виступи студен 
ток медінституту Рудав- 
ко Віти та Ночвиної Іри
ни, які виконали пісню 
«Пісні потрібен мир», 
присутні дружно апло
дували студентам з тех
нікуму м’ясо-молочної 
промисловості за вико
нання легендарної пісні

«Венсеремос» іспанською 
і російською мовами.

Як завжди, успішним 
був виступ ансамблю 
«Болівія» (наш інсти
тут). Душею ансамб^ 

Архельйо, Лаферге Во
лю були кубинці Гаярт 
лодимир, Тахедійя Ода- 
лес, які не тільки самі 
виступали, але й допо
магали самодіяльним ви
конавцям з Панами, Ан
голи, Йємену.

Після закінчення фе
стивалю всім учасни
кам були вручені суве
ніри. А. СУХАРЄВ, 

заступник секретаря 
комітету комсомолу.

На профспілкові теми

ДОМАГАТИСЬ БІЛЬШОГО
На фініші завершальний 

рік п’ятирічки. Колектив 
машинобудівного факуль
тету напружено трудиться 
над виконанням виробни
чих завдань. У цьому в 
значній мірі сприяє даль
ший розвиток соціалістич
ного змагання. Планові по
казники засвідчують, що ви
конання завдань трьох ква
рталів нинішнього року йде 
успішно.

Непоганих результатів у 
розробці ділових ігр, ви
користанні технічних засо
бів навчання досягнуто 
ца кафедрі металорізаль
них верстатів і інструмен
тів. Досягнуто 28 пози
тивних рішень по заявках 
на винаходи. Найбільший 
внесок тут кафедри тех
нології і автоматизації ма
шинобудування.

Варто відмітити також 
колективи кафедр техно
логії металів і опору ма
теріалів. Внесено належну 
кількість пайових грошей 
на спорудження факульте
ту.

Разом з тим має місце 
і відставання окремих ка
федр. Так, по заявках на

винаходи недопрацьову
ють кафедри теорії меха
нізмів та деталей машин, 
міеталорізальних верстатів, 
по економічному ефекту 
від впровадження науко
во-дослідних робіт — ка
федра технології металів 
і опору матеріалів. На це 
звернуто серйозну увагу 
колективу. Додатково
вжиті заходи дозволя
ють на кафедрах ТАМ і 
хімії розробити методич
ні матеріали і підготу
вати до публікації чотири 
методичних посібники, при
дбати лабораторне облад
нання на 50 тисяч карбо
ванців (кафедра техноло
гії металів),, підготувати 
до друку 16 статей (ка
федри хімії, опору мате- 
гіалів, технології металів), 
підготувати до друку 16 
статей (кафедри хімії, 
опору матеріалів, техноло
гії металів), одержати 
економічний ефект 650 ти
сяч карбованців (кафедра 
ТАМ і автомобілі і авто
мобільне господарство). 
Колективу факультету на
лежить зробити все з тим,

щоб успішно справитися з 
наміченими завданнями.

Активізації всієї роботи 
сприяє індивідуальне зма
гання між співробітниками 
факультету. Варто відмі
тити колективи кафедр опо
ру матеріалів (завкафед
рою В. А. Огородников, 
профорг В. А. Матвійчук), 
автомобілі і автомобільне 
господарство (завкафедрою 
М. С. Сапон), де розроби
ли і активно застосовують 
власну методику організа
ції і підбиття підсумків ін
дивідуального трудового су
перництва. їх досвід вар
то перейняти іншим колек
тивам.

В. ДУПЛЯК, 
доцент кафедри опору 
матеріалів, голова проф
бюро машинобудівного 
факультету.

л. козлов,
молодший науковий спів
робітник галузевої нау
ково-дослідної лабора
торії, член профбюро.

ОБЕРЕЖНО: Л ІД
Зима — чудова пора 

року. Випав сніг і до-| 
рослі та діти поспішають* 
у ліс, на ставки і річки. 
Багато людей у вихідні 
дні одягають ковзани, 
прогулюються на лижах, 
грають у хокей, риба
лять.

Відпочиваючи, треба 
постійно пам’ятати, що 
перший лід таїть в собі 
неабияку небезпеку. Ді
ти, як правило, часто 
без дорослих збирають
ся на тонкому льоду 
групами, забавляються. 
І трапляється, що крига 
проламується. Нерідко і 
рибалки потрапляють в 
біду,

Товариство рятування 
на воді звертається до 
всіх, хто збирається про
вести свій вільний час 
на річках і водоймищах, 
бути особливо обереж
ними на льоду. А якщо 
хтось потрапить у скру
тне становище, негайно 
поспішіть на допомогу.

В. ПАНКОВ, 
голова Ленінської 
райради рятування 
на воді.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА.
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•  3 трибуни профспілкової 
конференції інституту

•  Чи потрібен КТМК
•  Два світи — два способи 

життя

Інститутська
панорама:

ПОДІЇ,
Сьогодні в області про

водиться єдиний політ- 
день на тему: «Мобіліза
ція зусиЛь трудящих на 
прискорення соціально? 

економічного розвитку — 
важлива умова успішно
го виконання рішень па
ртії та уряду».

В студентських колек
тивах виступлять ведучі 
вчені інституту, партійні 
і комсомольські праців
ники.

На профспілкових збо
рах адміністративно-уп
равлінського персоналу, 
які відбулись одинадця
того грудня, обговорено 
завдання профорганіза

ції, що витікають з Ос
новних напрямів еконо
мічного і соціального 
розвитку СРСР на 1986 
—1990 рр. і на період 
до 2000 року.

З доповіддю на збо
рах виступив начальник 
учбового відділу інсти
туту т. Синельник.

З третього по дванад-

ФАКТИ
цяте грудня в інституті 
проходив факультетсь
кий огляд художньої са
модіяльності, присвяче
ний XXVII з’їзду КПРС. 
Своє самодіяльне мисте
цтво демонстрували ко
лективи факультетів ав
томатики і мікроелектро- 
ніки, обчислювальної 
техніки та машинобудів
ного.

До уваги студентів 
перших курсів всіх форм
навчання.«

На кафедрі нарисної 
геометрії і креслення пра
цює консультаційний 
пункт. Консультують сту- 
денти-відмінники.

Графік роботи консу- 
льтпункту дивітьсія іна,1 

кафедрі, аудиторія 0423.
Колектив кафедри ав

томатизованих систем уп
равління щиро вітає Ми
колу Максимовича Вико
ва з успішним захистом 
кандидатської дисерта
ції.

Д  ш :

Електронна
«залікова
книжка»

Незвичайні «залікові 
книжки» для реєстрації 
успішності запроваджені
В Дніпропетровському ІН'
статуті інженерів заліз* 

щічного транспорту. Во
ни видаються студентам 
на один семестр. У

Після кожного заліку, 
колоквіуму або курсової 

роботи ця книжка «худне» 
йа один аркуш. З про

ставленими оцінками він 
здається в інформаційно- 
обчислювальний центр ву
зу. В пам’яті ЕОМ на
громаджуються відомості 
і про виконання майбут
німи спеціалістами план\ 
самостійної роботи в пе
ріод між сесіями. В разі 
потреби ці дані відтво
рюються на екранах дис- 
циплеїв, встановлених у 
ректораті і на всіх фа
культетах,

— Студент цілком мо
же обійтись без традицій
них авралів перед скла
данням екзаменів, го

ворить ректор вузу, про
фесор В. А. Каблуков. — 
Впровадження автомати
зованої підсистеми опе
ративного контролю над 
навчальним процесом дис
циплінує молодих людей, 
виробляє у них навички 
до постійної ритмічної ро
боти. Ця набута якість їм 
безперечно стане в при
годі з приходом на виро
бництво. Аналіз результа
тів минулого навчального 
року переконливо пока
зав, що приблизно напо
ловину скоротилась кіль
кість студентів, які закін
чують сесію із заборгова
ностями. Наш досвід кон
тролю самостійної роботи 
майбутніх спеціалістів 
народного господарства, 
який демонструвався на 
ВДНГ СРСР, рекомендо
вано для впровадження у 
вищих навчальних закла
дах республіки.

В. САН ГИ,

XXVII з ’їзду КПРС—гідну зустріч

до НОВИХ ЗВЕРШЕНЬ
Відбулась звітна кон

ференція первинної про
фспілкової організації ін
ституту. З доповіддю ви
ступив голова профкому 
викладачів і співробітни
ків т. Филинюк.

— Наша конференція, 
сказав доповідач, — про
ходить в період, коли 
весь радянський народ 

напружено трудиться 
над успішним завершен
ням ЛІ п’ятирічки, готу
ється гідно зустріти чер
говий XXVII з'їзд рід
ної Комуністичної пар
тії. Зараз в усіх трудо
вих колективах прохо
дить жваве обговорення 
проектів нової редакції 
Програми і Статуту 
КНРС, Основних напря
мів економічного і соці
ального розвитку СРСР 
на 1986—1990 рр. і на 
період до 2000 року. З 
великою зацікавленністю 
ці документи обговорю
ються на партійних і 
профспілкових зборах в 
нашому інституті. Питан
ня про Основні напрями 
економічного і соціально
го розвитау країни і ін
ституту на Хіі п’ятиріч 
ку виносяться сьогодні 
на обговорення нашої 
конференції.

Далі доповідач відзна
чив, що у звітному пері
оді головними напрямка
ми роботи профкому бу- 
лФ. поліпшення оргмасо- 
вої роботи, організації 

соціалістичного змагання, 
зміцнення трудової дис
ципліни, підвищення ролі 
у вирішенні цих питань 
усіх трудових колективів 
інституту.

Аналізуючи роботу ко
лективу ВПІ т. Филинюк 
відзначив, що виклада
чі і співробітники вузу 
включившись в соцзма- 
гання за гідну зустріч 
40-річчя Великої Пере
моги, 50-річчя стаханів- 
ського руху та XXVII 
з’їзду КпЕС взяли на се
бе підвищені соцзобов’я- 
зання в завершальному 
році XI п’ятирічки і з 
честю дотримали слова 
виконавши і перевико
навши виробничі завдан
ня з більшості показни
ків.

Проте не всі підрозді
ли інституту внесли од
накову частку у вико
нання цих напружених 
планів і соцзобов’язань.

Поряд з організацією 
соціалістичного змагання 
профспілковий комітет 
велику увагу приділяв й 
іншим формам і методам 
виробничо-масової робо
ти. Виробничо - масова 
комісія (голова т. Ку- 
зьменко), організовувала 
конкурси з методичної 
роботи, розповсюджува
ла досвід передовиків, в 
тому числі через багато
тиражну газету, прово
дила виробничі наради 
з широким колом усіх 
категорій працівників ін
ституту, анкетування.

Всенародна боротьба 
за зміцнення дисципліни 
і порядку знайшла ши
рокий відгук в нашому 
колективі. Та на жаль у 
нас ще не перевелись

окремі керівники підроз
ділів, які ліберальнича- 
ють з порушниками дис
ципліни. Наприклад, в 

одному із рейдів проф
бюро ФАОТу було вик
рито до десяти різних 
порушень трудової дис
ципліни, проте з боку 

деканату не було вжито 
конкретних заходів для 
усунення виявлених не
доліків. Факти грубих 
порушень з боку коли
шніх викладачів Гейван- 
дова (кафедра ТОР і За- 
іки (політекономії) теж 
не одержали нале
жної оцінки) керівники 
В. П. СугГян, В. Г. Руц- 
кой, Б. І. Пономаренко).

На ряді кафедр нема 
належного порядку в об
ліку виходів на роботу, 
допускається багато за
пізнень і передчасних 
уходів з роботи.

Серед головних функ
цій профспілок проект 
нової Програми КПРС

відзначає турботу про 
вдосконалення умов пра
ці, побуту і відпочинку 
трудящих. Безумовно, в 
цьому відношенні в на
шому колективі робиться 
багато. Ведеться велике 
будівництво, в тому чис
лі і житлове, поліпшує
ться матеріально-технічна 
база інституту. Варто 
відзначити, що інститут 
будується в основному 

руками самих студентів, 
викладачів і співробітни
ків. В організації цієї 
роботи профспілкова ор
ганізація грає значну 
роль.

Далі товариш Фили
нюк зупинився на питан
нях охорони праці, ро
боті по комуністичному 
вихованню колективу, оз
доровленню трудящих, 
реалізації повноважень 
трудових колективів, вну
тріспілковій роботі тощо.

З доповіддю «Про Ос
новні напрями економіч

ного і соціального шоз- 
витку СРСР на 1986— 
1990 рр. і на період до 
2000 року і завдання 
профспілкової організа
ції інституту по розвит
ку інституту в дванадця
тій п’ятирічці» виступив 
на конференції ректор 
ВПІ т. Кузьмін.

З обговорених питань 
виступили тт. Попов — 
голова профбюро інже
нерно-будівельного факу- 
культету, Іванов — про
ректор по міжнародних 
зв’язках, Пирко—брига
дир будівельної бригади 
СКТБ «Модуль», член 
профбюро, Шолохов — 
директор обчислювально
го центру інституту, Ру- 
цкой — декан РТФ, Гро
зний — член профкому, 
Азаров — секретар парт- 
кому інституту, Ярмо- 
ленко — голова обкому 
профспілки працівників 
середньої та вищої ос
віти.

ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ В ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ

П О С Т А М
конференції первинної профспілкової організації

1 *  ПРИЙНЯТІЙ пос- 
танові конференції 

первинної профспілкової 
організації інституту від
значається, що колектив 
ВПІ, йдучи назустріч 
XXVII з’їзду КПРС, до
строково виконав соцзо- 
бов’язання 1985 року по 
більшості показників, 
добився підвищення яко
сті підготовки спеціаліс
тів, росту науково-дос
лідницької роботи, задо
вільних показників у ви
рішенні соціальних пи

тань, поліпшилась робо
та і по комуністичному 
вихованню колективу.

Разом з тим конферен
ція відзначила, що у 
звітному періоді проф
ком викладачів і співро
бітників інституту не 
сповна використовував 
всі засоби і можливості 
для підвищення якості 
роботи, зміцнення дис

ципліни і організованос
ті в колективі, не завж
ди зосереджував увагу 
на вирішенні проблемних 
питань організаторської 
і виховної роботи.

Через недостатню ви
могливість профкому і 

профбюро підрозділів до
пущено відставання у 
виконанні соцзобов’язань 
по чотирьох пунктах. В 
організації соцзмагання 
ще не зжито формалізму, 
погоні за великим чис
лом показників. Залиша
ються не вирішеними про
блеми гласності і заохо
чення. Осторонь цієї 
справи стоять окремі ке
рівники підрозділів, про- 
фактивісти. В колективі 
недостатньо вивчається і 
розповсюджується пере
довий досвід новаторів, 
не приділяється належ
ної уваги зміцненню тру
дової дисципліни. Слабо

розгортається робота по 
активізації і раціоналі
зації на робочих місцях.

Залишається багато не- 
вирішених питань в орга
нізації дозвілля викла
дачів і співробітників, 
профком ще не добився 
корінного перелому у 
створенні клубів за інте
ресами, аматорських 
об’єднань, залучення 
викладачів і співробітни
ків до занять фізичною 
культурою і спортом.

Слабо працювали і 
деякі громадські форму
вання, що не дозволило 
значно розширити участь 
викладачів і співробітни
ків в донорському русі, 
ДНД тощо.

В прийнятій постанові 
намічено конкретні за
ходи для усунення недо
ліків в роботі профкому 
і профбюро підрозділів.



2 стор мгім<ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРп іщтж я шш ш ш т ш яж ш л ш т вш ш ш ш т - \з грудня 1985 року,

З перших днів навчання в інституті наші вихован
ці залучаються до наукової і пошукової роботи. Адже 
їм — майбутнім технологам і організаторам вироб
ництва належить бути рущіямч науково-технічного 
прогресу країни, створювати нові зразки новітньої

НАВІЩО ПОТРІБЕН
На перший погляд 

двох думок бути не мо
же: комплексні творчі 
молодіжні колективи за
рекомендували себе як
найкраще. Створюються 
вони для вирішення ва
жливих проблем приско
рення науково-технічного 
прогресу, які розроб
ляються на грані контак
ту «наука—.виробницт
во». Але чи завжди 

КТМК відповідають сво
їй суті, що потрібно, аби 
вони виконували саме 
цю роль!

Переважна більшість 
КТМК нашого інституту 
називаються «міжвідом
чими». Що це означає? 
До складу їх обов’язко
во входять молоді нау
ковці і група виробнич
ників, зацікавлених у 
нашій розробці.

Почалося все з догово
ру, укладеного між од
ним з наших молодіжних 
колективів та запорізь

ким виробничим об’єд
нанням «Комунар». Це 
були перші тисячі в ко- 
пилку держави, і це під
вищило авторитет моло
діжних колективів. А ще 
стало поштовхом для 
створення таких міжві
домчих ктмт.

Інститут проблем ма
теріалознавства зверну

вся в різні організації з 
конкретними пропозиці
ями.

Юнаки та дівчата не 
вагаючись бралися за 
найскладніші розробки. 
Адреси, за якими вони 
впроваджувались, стро
го конкретні: Москов
ське виробниче об’єднан
ня по випуску алмазно
го інструменту, завод 
шляхових машин, Бро
варський завод порош
кової металургії тощо.

Але іноді зустрічні 
відповіді виробничників 

бували неконкретними, 
протягом місяців склада

лось технічне завдання, 
стільки ж узгоджувалось 
з керівництвом. Резуль
тат? Нульовий.

Тоді спільно з коміте
том комсомолу рада мо
лодих учених та спеціа
лістів виробила своєрі
дні правила для ство
рення міжвідомчих
КТМК. Один з найголо
вніших моментів: такі 
колективи маємо право 
створювати тільки тоді, 
коли замовник, прямо 
зацікавлений у нашій 
розробці, виділяє групу 
ініціативної молоді, ко
тра згодна працювати 
спільно з нами.

Техніко - економічний 
розрахунок доцільності 
створення КТМК, вико
наний радою спільно з 
комсомольським активом, 
привів ДО ТОГО, ІЦО кіль
кість таких колективів 
спершу зменшилась. Але 
ми позбулися тем наду
маних, випадкових. Кіль
кість не завжди якість.

Тепер формування 
КТМК ведеться продума
но, обгрунтовано, ціле
спрямовано. Важлива те
ма розробки — найго
ловніше. Крім того, ми 
підняли ініціативу рядо
вих науковців, прислу
хаємось до їхніх думок 
та порад. При створен
ні КТМК вказівка «зве
рху» ніколи не замінить 
живої ініціативи моло
дого науковця чи інже
нера.

Всі організаційні захо
ди сприяли підвищенню 
дієвості міжвідомчих 
КТМК. Економічний 
ефект від впровадження 
їхніх розробок у вироб
ництво — сотні тисяч 
карбованців. Але є ще

техніки і промислового обладнання.
На радіотехнічному факультеті, як і на всіх інших, 

діють численні наукові гуртки, де студенти мають 
змогу не лише засвоїти пройдений матеріал, а й про
явити себе в творчих пошуках.

КТМК
багато й остаточно не- 
вирішених проблем. Од
на з них — стимулюван
ня роботи КТМК. Питан
ня це дискутується на 
різних рівнях. На нашу 
думку, стимулювання по
винне бути в основному 
моральним. Молодіжним 
колективам насамперед 
потрібна підтримка, схва
лення їхньої роботи, про- 
папаганда їхніх розро
бок. Якщо ж колектив 
виконав якусь важливу 
роботу, вдосконалив ви
робництво!, то матеріа
льний стимул з’явиться 
обов'язково. Чи то з фо
нду за впровадження но
вої техніки, чи з фонду 
вищестоящих організа
цій.

У проекті «Основних 
напрямів економічного і 
соціального розвитку 
СРСР на 1986—1990 
роки і на період до 2000 
року» перед молоддю, як 
і перед усіма радянськи
ми людьми, поставлені 

нові, більш напружені й 
складні завдання. Ми ак- 
тиво готуємось до ро
боти. Комітет комсомолу 
спільно з радою моло
дих учених та спеціаліс
тів інституту розробив 
комплексну програму за
лучення комсомольців і 
молоді до прискорення 
науково-технічного про

гресу на 1986—1990 ро
ки. Нині молодим нау
ковцям даємо конкретні 
рекомендації і теми для 
творчої роботи. Все це 
поліпшить процес ство
рення й роботу КТМК.

О. ДУБРОВ, 
голова ради моло

дих учених та спеці
алістів інституту про
блем матеріалознав
ства АН УРСР.

\

ПОТРЕБНОСТИ, ПРАВ* И ИНТЕРЕСМ НОЛОДМХ
ДВА МИРА —  ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИПо прогнозам социо- 

логов, в 2000 году на на- 
шей планете будет боль- 
ше миллиарда молодих 
людей. Что и говорить, 
цифра внушит.гльная. 
Впрочем, дело не только 
н не столько в цифрах.

Молодежь сегодня — 
зто важнейшая произво- 
дительная и политическая 
сила человечества.

«Нет та кой проблемні 
которая бьі нас не каса- 
лась, нет такой пробле
ми, которую без нас мож
но било бьі решить», — 
сказал Филипп Мартели, 
делегат XII Всемирного. 
молодой француз из Ниц
ії ьі.

Как извеско, Органи- 
зация Обьединенньїх На- 
ций провозгдасила 1985 
год Международньїм га
дом молодежи. Его де- 
виз — «Участие, развитие, 
мир». Его цель — дать 
толчок, активизировать 
участие молодих людей 
в о б щест вен ньіх и госу- 
дарственнх делах, в ре- 
шении важнейших задач 
социального и зкономи- 
ческого р а звити я общес- 
тва, в борьбе за мир, вза- 
имопонимание и сотруд- 
ничество между народа
ми.

Давайте посмотрим. ка- 
ким образом девиз Года 
молодежи реализуется в 
нашей стране и странах 
Запада. Сегодня в Сове-

тах народних депутатов 
интересьі молодежи пред- 
ставляют свьіше 500 
тис. депутатов-комсомо- 
льцев; 22 % депутатов, 
и з б р а н ь ї  п р о ш л о й  
в е с н о й в Верховний 
Совет СССР, — мо- 
ложе тридцати лет. И еще 
такой факт: согласно дан- 
ньім социологов, в сред- 
нем 60 молодих людей 
из 100 принимают участие 
в упралении производст- 
вом.

Как видим, наши мо
лодше люди действитель- 
но участвуют в управле
ний обществом и госуда- 
рством, общественньїм 
производством. Хотя на
ши ’ оппонентьі на Западе 
и утверждают, что ми-де 
«зажимаем» молодежь, 
боимся вьідвигать ее «на 
первьіе роли», молодим у 
нас доверено многое.

В зтой связи скажем 
вот еще о чем: в соствет- 
ствии с Конституцией 
СССР, большие права в 
управлений государствен- 
ньіми и общесвенннми де- 

лами, решении социальньїх 
вопросов предоставлени 
комсомолу, н пра- 
в а м и  з т и м и  комсомол 
пользуется: только за по- 
следние 6 лет правитель- 
сгво рассмотрело и одоб- 
рило более 200 различньтх

предложі&ни#, внесенньїх 
ЦК ВЛКСМ.

Практически во всех 
делах участвуют наши мо- 
лодьіе люди. Зто они со- 
оружали Байкало-Амур- 
скую магистраль и газо- 
провод Уренгой-Помарьі- 
Ужгород. Зто они учас
твуют в преобразовании 
Нечерноземья, в реали- 
зации Продовольственной 
и Знергетической прог- 
рамм. Только в ньінеш- 
нем году на 62 Всесоюз 
-них комсомольских стро- 
йках работают около 50 
тьіс молодих доброволь- 
цев.

На Западе нет анало- 
гов тем политичєским 
правам, тому доверию, 
которьім пользуется мо
лодежь нашей страньї. 
Даже президент Рейган 
во время одного из своих 
виступлений признал: 
«Ми должньї расширять 
возможности для моло
дих людей Америки»- Тем 
не менее, если верить бу- 
ржуазной пропаганде, во
зможности у молодих лю
дей на Западе прямо-та
ки неограниченьїе. На са- 
мом деле у молодих аме- 
риканцев, так же. впро
чем, как у их сверстни- 
ков в других западннх 
странах, практически нет 
возможности участвовать

в государственньїх и об 
щественньїх делах (такой 
пример: в конгрессе США 
молодежь составляет ме- 
нєе 1%). В лучшем слу- 
чае поле деятельности мо 
лодьіх ограничивается так 
називаєм ьіми «малими 
делами» — обіцественной 
работой в своем квартале, 
поселке и т. д, В ФРГ, 
к примеру, подростки и 
многие молодьіе люди 
принимают участие «в 
гражданских инициати- 
вах» по защите кварти- 
рос'ьемщиков от повьіше- 
ния квартплати, против 
закрьітия предтриятий и 
т. д.

В нашей стране не жда
ли Международного го
да молодежи, чтобьі все- 
рьез заняться интереса- 
ми и проблемами моло
дих.

Забота о воспитании, 
образовании, трудоустрой- 
стве, наконец, здоровье 
молодих людей — часть 
нашей политики. И поли- 
тика зта дает свои резу
льтати-

В отличие от западной 
молодежи, наши юноши 
и девушки не знают, что 
такое безработица, голод, 
неграмо^нооть). |:оц,иаль- 
ная несправедливость.

Впрочем, било бьі пре- 
ждевременним говорить о

том, что все проблеми 
подростающего поколения 
нами уже решеньї. Мно
гое сделано, но многое 
еще предстоит сделать, 
чтобьі у каждой молодой 
семьи бьіла своя кварти
ра; не хватает у нас, к 

примеру, и детских учреж- 
дений, єсть другие нере- 
шенньїе задачи.

А теперь посмотрим, 
как обстоят дела у мо
лодих людей на Западе.

Скажем сразу — их 
проблеми совершенно ино- 
го ллана. Если в нашей 
стране всеобщее право на 
труд и образование га- 
рантированн законом, то 
для молодого поколения 
капиталистических стран 
они стоят наиболее остро.

Приведем данньїе офи- 
циальной статистики: по
ловина всей армии «лиш
ки х» людей на Западе — 
зто молодежь. Только в 
капиталистическихі/ екра
нах Европьі за последние 
10 лет число молодих 
безработньїх возрасло в 
7 раз.

В документах ООН, по- 
священньїх Году молоде
жи, отмечались и некото- 
рьіе другие молодежнне 
проблеми: «нехватка ере- 
дств к существованию», 
«беззащитность», необхо- 
димость бороться за «вьг-

живание».
Несколько слов скажем 

и о проблемо образования, 
ведь неграмотность — 
настоящий бич для мно- 
их «процветающих стран». 
В Акглии, к примеру, чи
сло абсолютно неграмот
них достигает 2 млн-, в 
Соединньїх Штатах при- 
мерно одна треть 17- лег- 
них юношей и девушек 
не имет ереднего образо
вания.

Как видим, проблеми 
у молодих людей доста- 
точно серьезньїе; тем не 
менее правительства мно- 
гих западньїх стран пред- 
почитают не «тратиться» 
на социальньїе преобразо- 
ванния, а вместо зтого 
вкладьівать огромнне 
ередства в гонку воору- 
жений.

Потребности, права и 
интереси молодежи могут 
бьіть осуществлени толь
ко в условиях мира —- 
сказано в документах 
ООН. Позтому прежде 
всего молодежь должна 
бороться за мир.

И она боретея.
С трибуни московско- 

го фестиваля молодьге 
люди многих стран мира 
говорили о том, что их 
главная задача — обге- 
диняться, !чтобьі всем 
вместе помешать планам 
«звездних войн», чтобьі 
застраховать будущее от 
опасности уничтожения.

И. СОЛГАНИК.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА.
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