
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
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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.
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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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|  хіза віг'іґ Ч/віпшсїи иисІдоЧ/ зН 'іЧ/оьчж сил
■ -нвяохия Аконьихоїсїхви-овомязиія АлвяА 
5 Амиї/зя звілч/исіи ними ‘АхАхихзні охоти
■ -вн всіохмзсї ‘олонзья олонхвЧ/иа і влолвЧ/ 
1 -зн ‘ґшсГу юмчзнв'п'Всу внвсїзлзя ‘иниіа вм 
1 -инзвьА ‘вншяаА>у д  у чхзінчігвіЧ/ Ананх 
І  -мв ихихшЧ/ія взчхзьох інзк окзсімо ‘хипт 
|  -ні охвлвд вх мАьвдсІо у ‘иинваиігоц ‘ом 
|  -нзьязу/ ‘аоЧіносІод ‘иимчЧшігвд ‘вмяочрв
■ -Ад ‘нигпияомуА ‘нвкчі/Ауп ‘яоншсізу] ‘моїй 
я -хохвігц ‘ваомінхзоц ‘изаоїгоо ‘яі/одо/)

‘иимчЧшнво ‘сівнмо •нв'п'нвдігвн ‘еонів* 
В -в\д[ ‘омнзсівмвдд/ ‘яоЧізнвАу ‘яоЧіявсІАу ‘аох 
І  од ‘аомвігкзд ‘иинєофу ‘яомвлі/Ад ‘ним 
|  -чзсІолАд ‘аоЧ/взу ‘яоиихсіу ‘мАЧтюсІЧ/ну 
|  ітисівнох хин 4/зсІзз ‘іЧівсіи і ішсів ‘иниіа
■ ‘ііхсівіі инвсізхза яхАсІзд яхзвьА Анахимв 
|  іннваохие Аюоньихоїсіхвн-оаомчзиш ^

'з а и л  ліп іиАнаї/ц (-а Є8бі>
З  лноазнайзь вн омнзнйзь х  •>{ птікі 
ї-в а о х  дисіоаол мвх — ‘«аімев аодо хиаом 
В -язиіа оМ кзихиавхз онніїпмАз ‘всіоззсілв 
В ОЛОНЬИХЗІЬ’ВІСІЗШМІ янвлкзон химв-яїГАо 
В ґіа  сіиілі ихвУпихвв яхзінаохол оюаз их 
|  -ваАїпиаУГш ‘иниТпаїмяхвд юшвн ігвіїїнзх 
|  -он иинносіодо ииньшономз ихвасянУїш?: 
|чхиьв°нє — шїґолояз і^охої^хвп ихАд»

І инєиьхід іхзонхАлои іон
-носіодо вннзнУтшє і хиниосідд хиш 

■ -вн мохиаєосі А У/вігма ииньвнє ивзана 
І  инод ‘аімосі зшяідд т он ішсів а иігиж 
В -Аігзосііі імв ‘ігиз хиниосідд химязнв'п'в<і 
В аінвіізхза 0  ̂ взчхвїґАйх інин АхАхихз 
В -ні аіьв^вігмиа і аінинхідоіІашз ІГзсІзз 
1 вахзчігоаої/осіи ‘имінхзх юаоиод ‘юсідв 
Іяхзімяігім АнУГіхдозн авілі хносіф д о т  
( ‘мвх А ти  АходосІ ихиьзпєздвє ‘^єихоїсі 
■ -хвн иимиїгза ихиїґАдосіц ‘инитаїмяхвд 
■ юнИій оїг іаодонг іонхіавєєзд вххАн
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 
синнзтияЧ/}н і вннвлвка 
слоньихзірвіЧюз пЧіваїнвл 
-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 
-яввлва 4/іа вхнзносіиаіи 
оі зч/зач/ія імоанхмзігом 
киаоЧ/АсІх квннівявсІиА і 
пЧіваїнвлйо внзньаиа від 
•ьзяхзвхиь зн шалваа звн 
А «вннзтісі вххвниисін 
вісіозх» з(ІА^ -Чіосіп ^‘о 
— сязіЧівксІофні оюньїн 
-хзх і оюяомАвн а иходосі 
кваонзо 'Азвь олонярвь

-авн олочза вхнзЧюсін у‘о 
зтиіг онзЧ/заЧ/ш ‘Ч/врмисін 
-сн ‘Швсін юяокАєосІ ІіЧі 
-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 
і яхснАаоаінвлсІо імв ‘исі 
-Хузфвм інЧ/іяонЧ/іа з ніігн 
-иЧізиЧ/ хиЧі хізА д *(оз) 
имихзхзз і имихз ‘ (іїї) 
іЧівсІи иносІохо ‘(08—09) 
аіхнзкисізнзмз і янзж 
-Ч/іігзоЧ/ яонзо ‘(оо і—Ої7) 
имінхзх іоняі/васнігзиьдо 
вннзьаиа вн звн А взчхиї/ 
-оаЧ/ш Азвь чхзіхяілх вм 
-иігзя чхизо'г/ Х090 ‘1090 
‘9090 ‘окіжвмз ‘изх
-зончрвіЧізнз химвх вігі/ 
НКВНІІГНИПЗИЧ/ жік ниЧ/ 
-ох хиняігвьявн ігіЧ/онаосІ 
квз чхиьЧ/таз зЧі осір 'вр 
-вк зжАч/ ‘нірпиЧізиЧ/ хиЧі 
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^

•иниЧ/
-ол хиаодьА іаЧ/ чхвЧіЧ/исіх 
колвздо «іаихмзі/ом Акоа 
оЧ/Асіх а иходосі юнаох 
иа і юмчзсіохваїнвхсіо 

иаонзо» />(ІАм ииаон ниЧ/о 
з т  взяхзкихвхиь ИНІВСІМ 
хваАя хиньїнхзх а имосі 
ІЬЖИІ/9ИВН ^ ■ііпні вх 
«ІХЗОНЯРВіЧ/ ЮНСІЗНЗЖНІ
вмихмвсіуі» ‘«іЧівсін юа 
-окАаосІ всІАхяі/А>у» ‘«ва 
-хЧшндосІиа вмілохвЧ/зн і 
вілорохизц» ‘«яхзшчігвт 
-знз я вннзч/зад» изсІАм 
інчі/віЧізнз взчхвЧ/оаа 
инівсім хваАя хиньїнхзх 
а авсівд -хваАа А взаві/мз 
о т  ‘АззЧюсІн олоняігвь 
-авн пЧівхнзісіо іони із 
-гфосіп вх аісізнзжні іЧі 
-аохолЧ/ш иіаоЧ/АсІхончі/вл 
-ва иінчі/вхнзквЧ/нАф А 
иниххвііи оюдзсіхои жік 
ьььісіихосіи ізя ихваАзА 
всіоп врвхзвн Акоь язо  
•вахзяРшзАз олотвн дзсі 

-хон ісіік иінаон а зАьзн 
-аздва зн ‘«вЧ/авсіц» вхза 
-вл хвмнісіохз хюяз вн вІҐ 
-вьвнаЧ/іа мв ‘всізнзжні 
иь вминхідосі оломв-яїїАд 
віЧіваїї/віЧІзнз вмчаАд 
•имніЧ/заон і іЧівсін оюсі 
-Ахяі/Ам оюмозиа ‘оп/ігвсі 
-ок оюньихзшАком ‘иквн 
-нвномзсізи икинизЧ/і Ак 
-ои икиаихзвіга а ‘Акаїн 
-Аком минаїЧ/Ад иинаих 
-мв ‘вахзяРшзАз охоньих 
-зіігвіЧюз нинвЧ/вкосіл 
мв ‘зза ва тзсін ‘в ‘чнвнє

•('СІОХЗ и-у вн 
•мохвьоц *иннзьнімвд)

оіоянімиум к т а
инАтон ‘икаїгдойп \киішпж
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