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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН,

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!

А

ІН Ж Е Н Е Р Н І

Газета видається
з лютого 1981 року.

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

кадри

ОРГАН ПАРТКОМУ, РЕКТОРАТУ, ПРОФКОМІВ ТА КОМІТЕТУ
КОМСОМОЛУ ВІННИЦЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ
Виходить раз
на тиждень

(Із Закликів ЦК КПРС).

П ’ятниця, 19 квітня

1985 рШу.

Ціна 1 коп.

Інститутська панорама: події, факти
Завтра —

В сесою зний ко м ун істич ни й суботник. Д о

ц ь о го дня студенти вж е виконали значний о бсяг р о 

р е м о ги р а д я н сько го н а р од у у Великій Вітчизняній
війні. В інституті все робиться для того, щ о б гід н о

біт по в п о р я д кув а н н ю

відзначити день 9 Травня.

скверів,

лісо п ар ку.

те р и т о р ії

Завтра

весь

інституту, вулиць
колектив

і

візьм е

участь у прове де н н і свята в р о б о ч ій сп е ц івц і.
Наступний

тиж день

насиченинй

по дія м и

У ці весняні, д ні, які п е р е д ую ть л ітн ій е кза м е н а 
ц ій ній

в е л ико ї

с е сії,

на ф акультетах,

атм осф ера тв о р ч о го

в ака де м гр упа х

піднесення. С туденти

гл и б о ко оволодівати н а уко ю , щ об на екзам енах ви

п о л іти ч н о ї ваги.

явити сталі знання. Багатьох з них
22

квітня

від буд уться

ур о чи сті

зб о р и

інституту,

присвячені 115-й р іч н и ц і з дня н а р од ж е н н я В. і. Л е 
ніна.
П р о тя го м тиж ня

панує

прагнуть

третій тр уд ов и й се м е стр —
і

р е к о н с т р у к ц ії
П артійні,

пр о ход ити м уть ур о чи сті зб о р и у

сво ю

н а р о д н о го с п о д а р с ь к и х

п р о ф с п іл к о ві,

д іял ьність

попереду

чекає

робо та на с п о р у д ж е н н і

ко м со м о л ь ські

п ід п о р я д к о в у ю ть

том у,

о б ’єктіво р га н із а ц ії
щ об

гід н о

ВСІ - НА СУБОТНИК!
студентських колективах, присвячені 4 0 -о іч ч ю
Пезустр іти наступний X X V II з ’їз д н а ш о ї п а р тії.
іи ііи и н и ііііц і и в а м м —
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ПОЗВ’ЯЗУЮЧИ завдання,
Реалізувати такий підхід відмічається, що однією з між його
організаторами. йде про те, що окремі нап якщо розрахунковим шля
■ повязані з підвищенням складно, але конче
необ вимог наукової організації На жаль, де в кого ще в рямки роботи — навчальна, хом визначити їх поки що
ефективності учбово-вихов хідно. Конкретні заходи і змагання є «використання думка, що організація соц- учбово- і науково-методич складно, — це стане мож
ного процесу, ректорат, пар- ДІрОІПОіЗ ИЦІ ї р 03,р ОбЛЯІОТЦСЯ' мінімального числа оцінко- змагання — це цілком спра на, науково-дослідна та ін ливим тільки після створен
ТКОМ, профком
інституту і будуть завершені. Але у вих показників, приведених ва профспілкової організа ші — оцінюються і аналізу ня системи АСУ — ВУЗ,—
надійно опираються на іні цій справі необхідна участь у порівняльний вигляд»».
ції. Думка ця хибна. Зма ються відповідними функці- то початкове визначення і
ціативу і енергію колективу. всього колективу. А щоб зу
Якщо говорити конкретно гання, будучи одним з ва йними службами і відділа облік при підбитті підсум
Важко переоцінити роль і силля були об’єднані і спря про умови вузу, то і до нас жливих турбот профспілки, ми інституту. Вони ж і роз ків можливостей кафедр і
значення
-^соціалістичного мовані в одне русло, необ у повній мірі поки що мож не в меншій мірі стосується поділяють місця між факу факультетів справа реальна.
змагання — воно сприяє хідно визначити ті основні, на в іднести з ау в аження, і партійної організації, і ад льтетами і кафедрами
за Цього можна домогтися на
вимоги.
найбільш повному виявлен- принципові
сформульовані в постанові міністрації. Всі вони повин- закріпленими
напрямками 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
ввкорінити 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 загальнного 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 соцзмаганню 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 паперотіворчості. 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 Куйбишевського 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 інженернобудівельному
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 практичнон без декана. який, пос
тавивши у найзагальнішому 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
------------- ----- ------------------------------------------------------------------------ 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 електродинамики АН УРСР
Віктор Борисович Павлов 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 аівтомашинами. 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

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
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

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.

себе все настирливіше.
ІАвтор 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.

2 стор. ; а а н а а а м а а * а а в а в 8 м е а « З А ІНЖЕНЕРНІ К А Д Р И » л ш н а а м м н г о г а і в м ш й й і а г в і ї в квітня 1985 року.
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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 ескадрилю 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 Сталінградської 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 Квантунську армію. Дислоку
валися ми на базах Пів
нічної Кореї. Там і діз
налися про бомбардуван
ня Хіросіми та Нагаса
кі.
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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 авіаєпеціалістів 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. Титула 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 розловіддями 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», «40річчю Перемоги у Вели
кій Вітчизняній війні»
та інші. У кожній академгрупі 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
в пресі, з січня цього
року набув чинності вдосконалений комплекс фізимних випробувань на
8 значок «Готовий до пра8 ці й оборони СРСР».
|
Фізкультурний
КОМГІ| лекс ГПО вперше було
8 розроблено понад 50 ро| ків тому. Всім своїм дру8 зям він дарував здоров’я
^ і силу, одночасно з еко8 номічним зростанням та
я соціальним перетворен8 ням країни змінювався
| сам. Його зміст завжди
8 враховував
попередній
^ досвід, наукові дослід8 ження практичні рекомен§ дації.
я
Внесені цього року в
к діючий з 1972 року змі| ни й доповнення вихо8 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 фізич8 ного розвитку, аби вихо8 вати потребу постійно
Я займатися фізкультурою
Я та спортом — ось у
8 цьому головне завдання
8 вдосконаленого комплек8 су ГПО.
Г Його структура сього8 дні складається з двох
Я самостійних, але взаємо8 зв’язаних частин. Комп| лекс «Будь готовий до
8 праці й оборони СРСР»
8 — для учнів 1—8 класів.
8 Тут враховано положеня ня реформи загальноос8 вітньої і професійної шко8 ли, прискорений фізичний
§ розвиток дітей. Комплекс
БГПО з обміні’яз ує 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». 16І річним уже буде до сна| ги комплекс «Готовий до
| праці й оборони СРСР».
ступені. Пе8 Він має три стуї
називається
я ршии, ЩО
-----------------------я «Сила й мужність», адре| совано учням 9—11 кла8 сів та технікумів і ПТУ
| (Юнакам та дівчатам 16
І —17 років
включно).

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
старти ГПО!
Усі на зустріч із здоров 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 мікроелектронні 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 машинобудуваня, 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-

«за инж енерньїв кадрьі» — о рган партком а, ректора та, проф комов,
в ін н и ц ь к а обласна д р ука р н я управління у сп равах видавництв.

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 призивного 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 технелогічних 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
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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.
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