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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.
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