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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 
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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.
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. 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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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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ВІННИЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ ло ЛСПІРЛНТУРИ
НА 1985 РІК З СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ:

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

шсиша ї ї ш ш і ш
БЕРИНСЬКИЙ И. Ю„ 
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