ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

Інститутська
панорама:
події, факти
У профспілкових орга
нізаціях інституту три
ває звітно-виборна кам
панія. Минулого тижня
звітно-виборні
збори
пройшли в профспілко
вих організаціях адмі
ністративно - управлін
ського персоналу, енер
гетичного, машинобудів
ного та радіотехнічного
факультетів. Було про
аналізовано всебічну ді
яльність профбюро за
звітний період, наміче
но конкретні ллани і
завдання профспілкових
організацій по зміцнен
ню трудової дисципліни
в колективах, підвищен
ню якості навчально-ви
ховного процесу, ефек
тивності науково-дослід
ної роботи, поліпшення
організації дозвілля то
що.
Звітно - виборна кам
панія у
профспілках
проходить під знаком ак
тивізації всієї роботи за
ґідну зустріч
XXVII
з’їзду КПРС.
Шістнадцятого вересня
у школі
атеїстичних
знань відбулося перше
заняття для першокурс
ників.
Минулої
середи на
базі нашого
інституту
відбулась республікансь
ка конференція з питань
вдосконалення регіональ
них форм управління
науково-технічним про
гресом.
У роботі конференції
взяли участь викладачі і
співроОїтники технічних
вузів республіки, лекто
ри республіканського та
обласних
товариств
«Знання».
Кафедра автоматизо
ваних систем управління
щиро вітає Таїсу Мико
лаївну Ьоровську з ус
пішним захистом канди
датської дисертації.

Хорова капела про
фесорсько
-викладаць
кого складу і співробіт
ників інституту
прово
дить додатковий
набір
учасників. Записатися до
складу хорової капели
можна по понеділках і
четвергах з шістнадця
тої години у залі л№ і.
Д о уваги всіх дівчат
та жінок інституту. >ікщо ви оажаєте навчити
ся кроїти і шити різне
ворання, або ж зв нзати
шапочку, кофтинку
ЧИ
рукавички, — для
вас
шдкрито платні десятиМ іСЯ Ч ГН І
Курси
Крою,
шиття і в язання.
оаняття проводяться у кор
пусі інженерно-оудівель
ного факультету, ауди
торія Л2 6 І А .

За довідками зверта
тися у профком інститу
ту.
З нинішнього навчаль
ного року у Вінницько
му політехнічному інсти
туті відкрито два нових
факультети: обчислюва
льної техніки та автома
тики і мікроелектроніки.
Створені вони на базі
колишнього ФАОТу. Те
пер інститут має змогу
готувати інженерів ново
го профілю, так необхід
них для технічного пе
реозброєння виробництЗдобувати вищу осві
ту з нових спеціально
стей виявили
бажання
численні юнаки та дів
чата багатьох зарубіж
них країн.

А ІН Ж Є И Є Р ІІІ
Газета видається
з лютого 1981 року.
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Виходить раз
на тиждень

П’ятниця, 20 вересня 1985 року.

------------ Курс-науково-технічний

БАЧИТИ
Комплексні плани науково-технічного прогресу.
Цільові програми. Щорічна оцінка ефективності ді
яльності академічних установ. Договори про спів
робітництво АН УРСР з підприємствами. Життя
перевірило й відібрало найбільш дійові форми при
скорення науково=технічного прогресу в нашій рес
публіці. 1 тепер саме бони мають стати тими підой
мами, з допомогою яких буде зроблено новий мо
гутній ривок, необхідний для успішного виконання
швдань сформульованих на червневій нараді в ЦК
К1ІРС з питань прискорення
науково-технічного
прогресу і липневому (1985 р ) Пленумі ЦК Ком
Нині є вже чимало
розробок, які проклали
собі шлях на виробницт
во за строки, які раніше
здалися б неможливими.
Це й нові інструменталь
ні матеріали (такі, ска
жімо, як гексаніт), і магнітодинамічні
насоси
для розливання рідких
матеріалів, і електро»шлакові установки, і ав
томатизовані робочі міс
ця проектувальника в бу
дівництві. їх прискоре
не впроваджування —
результат співробітницт
ва у .рамках цільових
технологічних програм.
Досвід
формування
таких програм почав на
громаджуватися ще
в
роки десятої п ятирічки.
Паралельно з союзними
і республіканськими з'я 
вилися й регіональні, мі

ські програми. Тим ча
сом визначилися і форми
управління цим склад
ним процесом. При об
ласних і міських коміте
тах партії утворилися
ради сприяння науковотехнічному
прогресові.
Згодом було створено 1
республіканську
раду
при ЦК Компартії Укра
їни.
Для оцінки дієвості
всЦї організаційної си
стеми, покликаної забез
печувати чітке співробіт
ництво науки з вироб
ництвом, дуже показо
вим є досвід Києва.
Коли при Київському
міськкомі парти Оуло ор
ганізовано раду сприян
ня
науково-технічному
прогресові, вона одразу
ж узяла під свій конт
ролі передачу закінче

Ціна 1 коп.

прогрес--------------

ШЛЯХИ
партії України.
На нинішньому відповідальному рубежі дуже
важливо ретельно зважити вже нагромаджений дос
від взаємної дослідної думки з виробничою практи
кою, і назвати резерви, які допоможуть повніше
використати в народному господарстві наявний на
уковий потенціал.
Сьогодні друкуємо розповідь керівника спеціаль
ного відділу, створеного для координації актуальних
досліджень, уповноваженого Президії АН УРСР по
місту Києву, академіка АН УРСР і, М, ФЕДОРЧЕНКА.
них розробок у промис
ловість, почала боротьбу
за усунення міжвідомчих
бар єрів.
„Щоб підвищити ціле
спрямованість викорис
тання наукових досяг
нень, президія АН УРСР
створила
спеціальний
оідділ, яким керує упов
новажений президії по
місту Києву. Відділ ко
ординує дії академічних
установ і вузів, спрямо
вані на відоїр осооливо
актуальних для вироб
ництва розроОок, і оста
точно формує програми
впровадження.
існуюча система уп
равління науково-техніч
ним прогресом склада
лася поступово, в ре
зультаті копіткого по
шуку. Завдяки ш вдало
ся досягти більшої чіт

кості процесів дослід
ження і впровадження.
Обсяг робіт, виконува
них ученими для про
мисловості безперервно
зростає. За останні роки
путівку в життя дістали
десятки технічних і тех
нологічних новинок, зав
дяки яким народне, гос
подарство
одержало
мільйони
карбованців
економії.
У Києві нагромаджено
значний досвід компплексного
планування
розвитку економіки. Ва
жливою його частиною
є складання перспектив
них планів, іепер діє
план на період до І9УІ)
року, затверджено прог
ноз' науково-технічного
прогресу на перспек
тиву — до 2005 року.
(Закінчення на 2 стор.)

Сьогодні
в номері
□ Дуже важливо вже
сьогодні зважити весь
нагромаджений
досвід
взаємодії дослідної дум
ки з виробничою практи
кою і назвати резерви,
які допоможуть повніше
використати в народно
му господарстві науко
вий потенціал. У статті,
яка друкується, академік
АН УРСР І. М. Федорченко наголошує, що на
уково-технічне оновлен
ня виробництва — одна
з найважливіших прик
мет нашого часу.
□ Чи потрібні уроки
інтелігентності майбут
нім інженерам? Таке пи
тання ставить
доктор
технічних наук, профе
сор О. П. Стахов.
□ Про роботу буді
вельних загонів розпові
дається у добірці ма
теріалів під
рубрикою
«На студентських мери
діанах».

Ласкаво
просимо
Наш інститут оголо
шує набір учнів 8, 9,
10-х класів до заочної
математичної школи при
інституті.
Заочна
математична
школа має мету сприяти
підвищенню рівня мате
матичних знань учнів.
Для вступу необхідно
подати заяву на ім’я
ректора інституту, в якій
вказати клас, домашню
адресу, надіслати довід
ку зі школи.
Прийом документів до
ЗО вересня.
Документи надсилати
на адресу: 286021, м.
Вінниця,
'Хмельницьке
шосе, 133, політехнічний
інститут, заочна матема
тична школа.
Довідки по телефону:
4-69-28.

На студентських меридіанах
Трудовий
гарт
Коли наші
будзагонівці вирушали на слав
ні діла, починаючи свій
третій трудовий семестр,
то всім їм інститут ба
жав великих здобутків,
творчого дерзання
на
риштуваннях новобудов
області. І ще наказували
своїм вихованцям висо
ко тримати честь рідного
учбового закладу.
І ось позаду трудові
будні, вщерть виповнені
ударною працею, зезкоштовно трудилися бій
ці
інтернаціонального
студзагону
«і\вазар»
факультету автоматики
і обчислювальної техніки

у селі Чернятці Бершадського району.
Зразки
сумлінної праці показа
ли й інші студентські ко
лективи,
які
взяли
участь на спорудженні
народногосподар с ь к и х
об єктів у і ордіївці і
Тростянчику Тростянецького району. Особливо
добре потрудилися і по
казали великі організа
торські здюності студен
ти Григорій Іівердохліб,
Зоя ьанжула і оергш
і оролюк.
Під час третього тру
дового семестру студен
ти оудзаюнів нашого ін
ституту освшли коштів
Оільше, Ніж на два міль
йони кароованців.
Д. з А п А и ц ц т ч С Ж ,

заступник секретаря
комітету комсомолу.

Допомога
шефів
Трудівників
кількох
віддалених поліських сіл
здружили цього літа зі
спортом юнаки і дівчата
будівельних загонів Жи
томирського філіалу Ки
ївського політехнічного
інституту ,які вели в
господарствах споруд
ження
тваринницьких
приміщень,
машиннотракторних дворів, до
ріг.
Майбутні інженери са
мі суду вали свій розпо
рядок оа грацлком спорі иппо-трудових таоорів.
Ьисикшіродуїсгивну пра
цю на оо екіах вони по
єднували із
заняттям

спортом. У години доз
вілля разом з сільськими
фізкультурниками прово
дили тренування, матчі
з футболу, волейболу,
баскетболу, на громадсь
ких засадах вели занят
тя спортивних секцій.
Додаткову спеціаль
ність організатора фіз
культурної роботи члени
загонів дістали у сту
дентському спортивному
клубі «Політехнік». Тут
щороку готують громад
ських інструкторів з спо
рту, суддів. Перед виїз
дом у село будзагонівці
проходять курс навчання
методики організації ма
сових фізкультурно-оз
доровчих заходів., попе
редньо знайомляться з
станом справ на місцях.
Спортивним клуо ВИДІЛЯЄ
загонам інвеніар, яким
ПОТІМ
користую і ь € Я
і
сільські атлети.
Добрий приклад полі
техніків наслідують ко
лективи студентських за
гонів житомирських сіль
ськогосподарського і пе
дагогічного
інститутів,
автодорожного, будівель
ного технікумів, ьони
також під час трудово
го семестру
фешствували над сільськими фіз
культурними колектива
ми.

Добрі справи
«Магістралі»
Великим авторитетом

і популярністю користу
ється лінійний інтерна
ціональний спуденстський будівельний
загін
«Магістраль» факультету
будівельних і шляхових
машин Кіровоградсько
го інституту сільськогос
подарського машинобу
дування. Понад два мі
сяці цей загін з 28 чоло
вік працював у пересув
ному шляхово-будівель
ному управлінні тресту
4^ЮЛМІЖКОЛГОСПНІІД я х-

буд» на спорудженні ав
томобільних
асфальто
бетонних шляхів на діровоградщині. Догово
ром Оуло
передоачено
виконати обсяг будівель
но-монтажних рооїт на
суму 230 тисяч карбо
ванців, а освоєно понад
250 тисяч.
Всі члени загону пра
цювали з космомольським вогником, ентузіаз
мом і творчою наснагою.
Будзагонівці
заготови
ли понад /і) тонн корМіВ
з різнотрав я для кол
госпного тваринництва.
Місцевим школам сту
денти подарували
дві
бібліотеки
художньої
літератури, в одному з колгоспів допомогли бла
гоустроїти дитсадок, об
ладнати спортивний май
данчик.
Робота в
будзагоні
стала доброю школою
для майбутніх інженерів.

•2 стор
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------------------- Курс— науково-технічний прогрес------------------

БАЧИТИ
(Поч. на 1-й стор.)
Але вже видно й сер
йозні недоліки існуючої
практики
планування.
Як правило, в її основі—
підсумовування
планів
підприємств, а
також
пропозицій академічних
інститутів та вузів. Інак
ше кажучи, складається
так званий
зведений
план, який має скоріше
аналітичний, аніж дерективний характер, оскіль
ки передбачені в ньому
роботи досі не включа
лися в плани міністерств.
Він відбиває проблеми
й напрями розвитку, але
передбачити в ньому ви
конання
масштабних
науково-технічних захо
дів у цілому по місту
практично
неможливо.
Тим часом дуже 'важли
во ставити й ширші цілі
— такі, як поліпшення
структури промисловості
незалежно від галузевої
підпорядкованості, або,
скажімо, вдосконалення
організації виробництва

й управління на основі
досягнень науки і техні
ки. На жаль, такі зав
дання не підкріплюють
ся відповідними
доку
ментами і фінансовими
ресурсами
міністерств.
Скажімо, у Києві роз
міщено 16 підприємств
Міністерства
місцевої
промисловості
УРСР.
Практично всі вони ма
ють дільниці і навіть це
хи по
виготовленню
пресформ. Головна при
чина дублювання — не
достатня збалансованість
галузі. Адже в місті є
дослідно - експеримен
тальний завод штампів і
пресформ того ж мініс
терства. Якби кожне під
приємство передало йо
му фонди і ліміти з від
повідними капітальними
засобами й коштами, то
вдалося б розв’язати від
разу кілька проблем:
зекономити трудові ре
сурси, підвищити рівень
концентрації
коштів,
поліпшити технічну ос
нащеність виробництва,

ШЛЯХИ
створити систему гаран
тованого
забезпечення
підприємств продукцією.
Відсутність чіткої ор
ганізації у виробничій
сфері, відомча роз’єдна
ність створюють серйоз
ні перешкоди на шляху
впровадження наукових
розробок. ІТак, за останні
роки на 13 підприємст
вах різних міністерств
дістала «прописку» над
звичайно ефективна но
винка — плоскополуменеві пальники. Це зни
зило витрату газу
на
чверть і вдвоє зменшило
викиди шкідливих речо
вин в атмосферу. Але в
місті є ще понад 40 під
приємств, які, здавалось,
би, повинні були взяти
новий пристрій на оз
броєння, але не зробили
цього. Важлива справа,
яка дає державі вели
чезний доход, здійснює
ться в основному завдя
ки ініціативі самих нау
кових колективів. Тому
впровадити
розробку
вдалося тільки на тих

підприємствах, де ство
рено необхідні умови. А
наскільки чіткішим став
би процес впроваджен
ня, якби було викорис
тано планові підойми!
Однією з причин того,
що вихід у практику но
вих розробок часом за
тримується на роки, є
відсутність бази,
де
можна було б виготов
ляти перші зразки або
серії приладів, матеріа
лів, деталей, освоювати
нову технологію розв’я 
занням цієї
проблеми
може стати створення
дослідних
виробництв
для централізованого об
слуговування всіх під
приємств міста і області.
Науково-технічне онов
лення виробництва —
одна з найважливіших
прикмет нашого часу. І
тому сьогодні як ніколи
важливо бачити шляхи
усунення перешкод, які
заважають
широкому
використанню на прак
тиці всього нового і про
гресивного.

ДО ПОБАЧЕННЯ, ФЕСТИВАЛЬ
Розквітла, ще більше
помолоділа,
забриніла
новими барвами, новими
мелодіями орденоносна
Вінниччина. Піднесеність
фестивалю
мистецтв'
«Зорі над Бугом», що
протягом тижня радував
подолян, зробили таки
добру справу.
«Зорі над Бугом», спа
лахнувши в обласному
центрі, миттю засвіти
лись у близьких та дале
ких куточках
області,
вписали в літопис нашої
культури нові популярні
імена.
Актори кіно Л. Перфіло'в,
М. Гриньїко,
В. Пащенко, чудовий ду
ет Віктора й
Любові
Анисимових у нашому
місті гастролювали впер
ше, отож і враження у

студентів від зустрічі з
ними удвоєно-незабутні. Любові і Віктора
Анисимових ми чекали з
нетерпінням, й вони ви
правдали наші сподіван
ня.
«...Громче,
громче
смейтесь дети,
И не плачте никогда...»
Звучала ця популярна
пісня з уст молодих ви
конавців. А ми студенти
ВПІ, усі, хто прийшов
на це свято вдячні у
відповідь дарували
їм
тепло своїх сердець, оп
лески, квіти.
Того недільного вечора
вінничани й гості міста
над Бугом зібрались на
стадіоні «Локомотив»,
щоб висловити гостям
фестивалю щирі слова
подяки, сказати: «До по

бачення, до нових зует-'
річей!». Тисячі
людей,
які заповнили чашу ста
діону, дивились великий
театралізований концерт
— завершення VII фес
тивалю мистецтв «Зорі
над Бугом», — раділи,
рукоплескали, викликали
«на біс», і, здавалось, де
вже там смутку взятись.
Та все ж... розставан
ня — це трішки сумно...
Голос фестивалю зву
чав у Немирові, Липовці, Шаргороді, Гайсині,
Козятині, Жмеринці, в
інших райцентрах і се
лах області. Трудівники
Вінниччини мали змогу
ближче познайомитись із
творчими доробками сво
го Іземляка
народного
артиста СРСР, депутата
Верховної Ради СРСР

А. Кочерги, народних ар
тистів
республіки
М. Оляніна, М. Гринька, скрипача О. Криси,
заслужених
артистів
УРСР А. Лефтій, О. Матешко, Н. Яремчука, ак
торів кіно Л. Перфілова,
С. Іванова,
лауреата
республіканських
кон
курсів артистів естради
М. Рибака, ансамблів
пісні і танцю Одеського
військового округу та
«Донецькі козаки», во
кально - інструменталь
них ансамблів «Сябри»,
«Бузуки», груп «Земля
ни»,
«Плюс-мінус»
й
інших. Всього в рамках
фестивалю
вінничанам
було показано до двох
сот концертів.
/А. КИРИЛЮК,
студент.

□
З нашому
інституті
художнє мистецтво теж
поставлено на високому
рівні. При студентсько
му клубі діють численні
гуртки художьої самоді
яльності. Аматорів сце
ни вінницького політех
нічного інституту
зна
ють в різних
куточках
нашої області.
На^ знімку: театралізо
ваний концерт на стаді
оні «Олімп» з
нагоди
свята посвяченя в сту
денти.
Фото

Р.

Кутькова.

□

Де

Т р и б ун а д л я всіх
«Ну от, до чого ми
дійшли: машини прий
мають екзамени, пояс
нюють урок. Вони «ро
зумні», їх учні і студен
ти слухають з задово
ленням. А вчитель, ви
кладач скоро зовсім бу
де 'Непотрібними»
—
такі міркування доводи
ться чути досить часто.
Коли ж запитуєш у абі
турієнтів про їх улюбле
них
вчителів-більшість
з них з любоц’ю розпо
відає про когось із педа
гогів,, називає риси ха
рактеру, вчинки, що спо
добалися. З цих розмов
вимальовуються портре
ти розумних,
добрих,
справедливих, освічених,

викладацького
складу.
Окремі наші вихованці
інколи потрапляють
в
полон міщанства, обива
тельської моралі. Саме
викладачі вузу повинні
потурбуватися,
щоб
спектр ставлення випус
кника - спеціаліста до
життя і оточуючих був
багатогранним і різно
манітним. У
відомого
французького художни
ка Поля Гогена є філо
софська картина, назва
якої складається з трьох
запитань: «Хто ми? Звід
ки ми? Куди ми йдемо?»
Перед нами стоять по
дібні запитання: «Кого
вчити? Хто вчить? Як
вчить?»

УРОКИ
Чи потрібні вони майбутнім інженерам?
Про цей ^запрограмований «предмет» веде
мову доктор технічних наук, професор
Олексій Петрович Стахов.
культурних вчителів. І
ніяка машина, телевізор,
кіно, будь-які технічні
засоби не замінять спра
вжню людину.
Кілька десятиліть то
му інтелігентом вважа
ли освічену людину. Ни
ні це поняття має знач
но ширше значення. Ін
телігентність — катего
рія моральна. Це в пе
ршу чергу особливий лад
внутрішнього життя на
ших сучасників, які на
повнені невтомною ду
ховною жагою прагнен
ням до духовно-мораль
ного зростання з актив
ним,
відповідальним
ставленням до
життя,
людей, самого себе.
Нинішні інженери теж
педагоги. Навколо них
гуртуються трудові ко
лективи. І від їхнього
вміння, навичок, фанта
зії, винахідливості
за
лежить духовний мікро
клімат в колективах.
Однак диплом про ви
щу освіту ще не є за
порукою справжньої ін
телігентності. На жаль,
ще не кожний випускник
нашого інституту заре
комендував себе не ли
ше грамотним спеціаліс
том, а й справленім ке
рівником
виробництва,
людиною духовно бага
тою, з високою внутрі
шньою культурою. В
тім, що випускники ВПІ
не завжди стають сіва
чами розумного, добро
го, вічного є і наша ви
на, тобто професорсько-

Реформа загальноос
вітньої школи, останні
партійні постанови наго
лошують на високих ви
могах до вищої школи.
Отож нам не байдуже,
кого ми приймаємо до
вузу, з кого нам доведе
ться «ліпити» майбут
нього спеціаліста, інте
лігента. Але в співбесі
дах, які ми проводимо :
абітурієнтами важко роз
гледіти душу майбутньо
го студента.
Картина
прояснюється, коли сило
міць, погрожуючи зали
шити без стидендії, гур
тожитку,
примушуємо
деяких студентів відві
дувати різні гуртки, сек
ції, інші заклади,
які
сприяють
підвищенню
культурного рівня люди
ни. Але насильно інте
лігентом людину не зро
биш. Спробуй-но зроби
ти комусь зауваження
за культуру одягу, що
теж є однією із складо
вих інтелігетності. Ми —
викладачі не проти мо
дних джинсів, футболок
тощо. Але кожному вбра
нню — своє місце. Не
дарма ж модельєри всіх
країн світу наголошують
на розноманітності сти
лів—діловий,
спортив
ний, романтичний. А де
які студенти переконані,
що для того, щоб бути
інпелііігитом, вистачити
диплома, телевізора, а
авторитет можна
здо
бути супермодним одя
гом.

чемпіон д о л а р --------

Футбол

і неонацисти

Останнім часом у країнах
Заходу активізувались не
онацистські організації. Во
ни часто полем своєї діяль
ності обирають стадіони,
куди приїжджає багато
болільників.
Недавно у західнонімець
кому місті Дортмунді від
бувся суд над керівником

неонацистської групи бо
лільників, яка під час фут
больних матчів тероризува
ла емігрантів вихідців із
країн Південної Європи.
Звинувачуваний, «СС-Зіггі»,
як
він
себе
називає
(справжнє його ім’я й пріз
вище Зігфрід Борхардт, 31
року), з’явився у залі засі

дань суду з камери попе
реднього слідства в чорній
уніформі з неонацистськи
ми символами.
Велика група його при
хильників у такій же фор
мі вітала «героя» вигуками
«хайль». Вони видають се
бе за«болільників» дортмудського клубу «Боруссія».
Зігфріда Борхардта не
давно зареєструвала захід
нонімецька служба безпеки,
як дуже небезпечного екст

реміста. Борхардт прагнув
організувати неонацистську
організацію виключно
з
числа юних футбольних болільників-фанатиків. Одним
з головних завдань була ор
ганізація безпорядків та ак
тів насильства на стадіо
нах. Лідера неонацистських
фанатиків звинуватили
в
нападі його прихильників
на турецьких гастарбайтерів під час матчу дортмундеького і гамбурського фут-

больних клубів. Після на
паду на турецьких гляда
чів неонацисти розгромили
їхній культурний центр в
Дортмунді, де
сховалися
від озвірілих
неонацистів
члени турецьких сімей.
Однак звинувачений за
перечував свою
провину.
Його прихильники в залі
кричали: «Прийде час роз
плати!!, «Відправте турок
назад в Анкару!».
Деякі прихильники «СС-

-за инженернь.е кадри» - орган парткома, ректорате, профкомоа,
комнтЄта ЛКСМУ Виннидікого попитехнического института
4 нниць«а обласна друкарня управління у справах видавництв,
поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, еул. Київська, і.

Зіггі» у розмові з пред
ставниками преси запевня
ли, що в них добрі стосун
ки з неонацистською англій
ською організацією «Націо
нальний фронт», яка несе
відповідальність за великі
людські жертви під час мат
чу на Кубок європейських
чемпіонів у Брюсселі.
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