
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!
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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

Ц  ТЧ-гІА'чУІ V/ ХІ'жііУАГІ , II  ̂

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.
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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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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- 
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■ 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.
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