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Традиціям
ві рні
Величні і відповідаль
ні завдання, поставлені
нашою
Комуністичною
партією перед машино
будуванням
покликані
забезпечити
прискоре
ний прогрес усіх галу
зей народного господар
ства країни. Машинобу, дування-флагман науко
во-технічного
прогресу,
воно дає нові засоби ви
робництва,
на
основі
яких можливе створен' ня гнучких автоматизо
ваних виробництв, що
використовують церстати
з
чисельно-програмним
управлінням, роботи-маніпулятори, обчислюваль
ні машини.
Машинобудівний факу
льтет — один з найста
ріших в нашому інститу
ті. В ласне на його базі
і народився Вінницький
політехнічний.
Факуль
тет має багато чудових
традицій, наукових до
сягнень. Ось хоча б один
приклад:
економічний
ефект від творчого по
шуку колективу кафед
ри ТАМ в нинішньому ро
ці складає два мільйо
ні чи карбованців.
1
Викладачі, співробіт
ники і студенти маши
нобудівного факультету
розуміють
відповідаль
ність за виконання пос
тавлених перед ними
завдань і борються за
постійне
зро с т а н н я
підготовки
інженіерівмеханіків, які після за
кінчення інституту пра
цюватимуть на
різних
підприємствах
нашої
неосяжної країни. Вар
то відзначити, що пере
важна
більшість
ви
пускників
факультету
гідно несуть марку на
шого факультету, швид
ко включаються у ви
конання виробничих зав
дань і добиваються по
мітних успіхів у своїй
^професійній діяльності»
| Вчені факультету вно
сять солідний вклад у
виконання завдань Про
довольчої програми. Ба
гато галузей машинобу
дування з,, успіхом вико
ристовують
результати
досліджень, що проводя
ться під керівництвом
ведучих вчених факульте
ту професора В. А. Огороднікова, доцентів А. І.

Мохнатюка, Н. С. Сапона, Ю. М. Ківеєва та ба
гатьох інших.
Неоцінену допомогу у
виконанні
науково-дос
лідних робіт за замовлен
ням промислових підпри
ємств, в тому числі і під
приємств Вінниччини, на
дають також і наші ви
хованці. Буквально з пер
ших днів навчання в інс
титуті студенти факуль
тету залучаються до ці
кавої праці, що звеличує
людину своєю науковою
творчістю. Серед тих,
хто відмінно навчається,
бере активну участь в
громадському житті фа
культету, В. Петрова,
Н. Кднищева,
Р. Литвак, М. Вогнивенко, 1.
Люлько,
Я- Радюк, В.
Хренков, Г. Твердохліб,
С. Кацленкова, Н. Півнюк та багато інших.
Про кожного з них
можна розповісти чима
ло цікавого. Другокурс
ник Василь Семенюк, ска
жімо, член бюро облас
ного комітету комсомо
лу. За зразкове виконан
ня
інтернаціонального
обов'язку в Афганістані
нагороджений
орденом
Бойового Червоного пра
пора і медаллю «За бойо
ві заслуги». Усі вищезга
дані студенти — гордість
нашого факультету, гор
дість всього інституту.
Щороку чимало ви
пускників
факультету
одержують не лише дип
ломи з відзнакою, а й
авторські свідоцтва на
винаходи або сигнальні
номери своїх наукових
праць. Талановитих інженерів-дослідників навча
ють доценти В. Сауляк,
Н. Іванов, В. Дупляк,
В. Нахайчук, В- Климешко, асистент В. Кузьменко та інші. Серед вина
хідників і раціоналізато
рів факультету хочеться
відзначити
кандидатів
технічних наук А. Мох
натюка та І. Яцину.
Своє професійне свято
колектив факультету зус
трічає в атмосфері все
народного піднесення за
гідну зустріч XXVII з’їз
ду КПРС.
Б. ЛІЩИНСЬКИЙ,
декан машинобудівно
го факультету.

Генеральною
лінією
н аш о ї п а р т ії на с у ч а с 
ному етап і є п р и с ко р е н 
ня науко во - т е х н іч н о го
п рогр есу в ус іх гал узя х
виробництва.
Н ауков ц і
і с п ів р о б ітн и ки
н аш ого
ін с т и ту т у т е ж
вносять
зн ач н и й вклад у цю з а 
гал ь н о д е р ж а вн у сп раву.
О тож не випадково
на
базі ВПІ нещ одавно від
булась
р е сп у б л іка н с ь ка
кон ф еренція з
питань
вдосконалення р е гіо н ал ь 
них форм
уп р авл ін ня
н ауко в о -техн іч н и м
про
гресом.
На з н ім к а х
виступає
д октор т е х н іч н и х н а у к ,
проф есор
Х ар ків сь ко го
д е р ж у н ів е р с и т е т у В. Т.
Сегедін (зліва); в залі з а 
сідань під час роботи
од нієї з с е кц ій .
Фото Р. Кутькова»

□
Н а у м а ,—

В ці напружені для тру
дівників села дні студенти
нашого інституту працюкуґь
в колгоспах і радгоспах об
ласті на збиранні врожаю.
Це повідомлення надійшло
до редакції з Літинського
району.

шш р

ВАГА ДУМКИ

Студентський сільгоспзагін «Буревісник» факульте
ту обчислювальної
техні
ки розквартирувався в хмелерадгоспі «Жовтень» села
Брусленова.
Незважаючи
®а складні погодні умови,
бійці загону вже з перших
днів взяли високий трудо
вий ритм.
Бригада відділення «Осолинка» (бригадир В. Луч
ко, комсорг Ю. Мазуркевич)
на механізованому
збиранні хмелю
щоденно
перевиконує виробничі зав
дання. Колектив
бригади
прагне дотриматись взято
го слова і виконувати що
денні норми виробітку не
менше як на 115 процентів.

КОЛЕКТИВНОЇ
«Комсомольці 2000-го будуть заздри-.
ти нам»... Правота цих слів з відомої
пісні підкріплена неповторним характе-

На нараді у ЦК КПРС
з
науково-технічного
прогресу М- О. Горба
чов назвав
прискорен
ня розвитку нашої краї
ни на базі науково-тех
нічного прогресу корін
ним питанням економіч
ної політики
партії.
Яким повинен бути вне
сок молоді в ЦЮ справу?
Про це говорять нині в
усіх куточках
нашої
країни. Не стоять осто
ронь цієї справи молоді
науковці, співробітники
та студенти нашого ін
ститутуКонкретним
внеском
вузівської
комсомоль
ської організації у спра
ву прискорення нуковотехнічного прогресу ста
ло створення в інститу
ті студентських конструк
торських бюро, науковотехнічних гуртків тощо.
Наукові гуртки об'єдну
ють майже півтори ти
сячі юнаків та дівчатПрактично кожен вихо
ванець інституту прохо
дить школу науково-тех
нічної творчості.
Сту
денти щороку беруть
участь у
Всесоюзному
і
республіканському
конкурсах
на
країну
студентську роботу з
технічних проблем.
Реалізація курсу пар
тії на прискорення нау
ково-технічного прогре
су, підвищення ефектив
ності і якості вироб
ництва . пред’являє п/ідр
вищені вимоги до прак
тичної підготовки спе
ціалістів. Особлива роль
у цій справі відводиться

ром нашого часу — часу великих змін,
відкриттів, подій, символом якого стало
поняття «прискорення».

виробничій практиці сту
дентів, яка
вважаєть
ся одним з найважливі
ших елементів професій
ного ставлення спеціа
лістів, формування
у
них ділової
ініціативи,
знань, навичок і якос
тей керівників і вихова
телів трудових колекти
вів.
Другий рік виробнича
практика студентів про
водиться у нас у формі
спеціалізованих студент
ських загонів за мето
дом бригадного підряду.
Це стосується, зокрема,
профілюючих кафедр ав
томатики і інформацій
ної, техніки/, конструю
вання і виробництва ра
діоапаратури,
техноло
гії будівельних констукцій.
Спецзагін — це нова
форма
проведення ви
робничої практики. Сту
дентський колектив бе
ре на себе зобов’язання
виконати певний обсяг
робіт, бережливо . ста
виться
до технологіч
ного
обладнання і ін
струменту, економно ви
трачати матеріали, вив
чати нове устаткування
і технологію виробниц
тва, вносити свої пропо
зиції щодо її поліп
шення.
\
Наукові розробки під
вищують рівень сучас
ної техніки і технології,
механізації
впливають
на Підвищення продук
тивності праці. А вихо
вання інженерних кад
рів практично
немож
ливе без тісного зв’язку

з
виробництвом,
без
врахування його особли
востей і потреб.
Прикладом такого со
юзу
нашого інституту
з виробництвом є ство
рений
експерименталь
ний студентський
нау
ково-практичний
загін.
Завдання, які він пови
нен вирішувати, були
чітко визначені викла
дачами інституту, зокре
ма, кафедри КіВРА з ке
рівниками
виробничого
об’єднання
«Термінал».
Цей загін уже працює
третій рік. І ті часи, що
проведені студентами на
виробництві, не пройшли
для них даремно. Творчий
пошук студентів та пал
ке бажання допомогти
підприємству в освоєнні
нової техніки знаходять
широку
підтримку ко
лективу цеху. Після .вив
чення
роботи
одного
вузла!
електрон но-об
числювальної машини чи
цілого виробу, студенти
бралися і успішно регу
лювали
інші,
більш
складніші вузли .
Під час виробничої
практики
десятки сту
дентів
радіотехнічного
факультету
пройшли
курси підготовки налад
чиків для роботи з но
вим кольоровим диспле
єм. Рівень знань студен
тів забезпечив високу
якість регулювання при
ладів.
ІІ. КОРОЛЬОВ, ке
рівник
виробничої’
практики інституту.

Поударному
У відділку «Миколаївка»
працює студентська брига
да по збиранню хмелю вру
чну. І хоча в перші дні ро
боти заважали дощі, біль
шість студентів успішно ви
конували денні норми виро
бітку. В даний час вся
бригада виконує денні нор
ми виробітку на 120—130
процентів, прагнучи таким
чином компенсувати недо
бір продукції в перші дні,
і «не тільки виконати, а й
перевиконати взяті соціа^
лістичні зобов’язання. В ін
дивідуальному соцзмаганні
лідирують С. Вівсяна, Л.
Горобець, Г. Черній та Р.
Іванченко, які
виконують
щоденні завдання на 160
— 130 процентів.
І

В. САПУН,
комісар загону.

ЗВІТИ І ВИБОРИ У ПРОФСПІЛКАХ

Для загальної справи
Непоганих успіхів у
трудовій і громадській
діяльності
домоглися
колективи учбового від
ділу, відділу кадрів, на
уково-дослідного секто
ру, бібліотеки,
інших
відділів інституту,
які
здобували призові міс
ця у соціалістичному зма
ганні. Робота колекти
вів адміністративно-уп
равлінського персоналу
профспілкових груп по
стійно перебувала у по
лі зору профбюро. Зу
силля науково-дослідно
го сектору були спрямо
вані на дальший розви
ток наукових досліджень
поглиблення іетерграції
вузівської науки з ви
робництвом і учбовим
процесом, зміцнення
і
розширення .масштабів
практичного застосуван
ня досягнень, науки і
техніки, виконання нау
ково-технічних програм
і завдань Продовольчої
програми.
У цьому плані вже до* сягнуто певних резуль
татів. Завершується фо
рмування цільової ком
плексної програми «Нау
ка» на XII п’ятирічку,

обсяг науково-дослідних
робіт зріс до 10 міль
йонів карбованців, під
вищилася на 5 процен
тів середньорічна вар
тість науково-дослідних
робіт, одержано еконо
мічний ефект від впро
вадження
науково-дос
лідних робіт у виробни
цтво на 16,6 мільйона
карбованців.
Значну роботу прове
дено у зв’язку з пере
ходом курсів і факуль
тетів на нові учбові пла
ни, а також по організа
ції і керівництву вироб
ничою практикою сту
дентів, розширенню тво
рчих зв’язків кафедр і
Інституту в цілому з під
приємствами промисло
вості по підготовці інже
нерних кадрів. У май
бутньому учбовому від
ділу належить удоско
налювати управління уч
бовим процесом шляхом
застосування ЕОМ, під
вищувати виробничу ква
ліфікацію
співробітни
ків, розробляти планові
завдання на
наступйу
п’ятирічку, ЦПК «Учбо
вий процес», «Співробіт
ник».

Разом з тим, на збо
рах відмічалося, що в
в роботі відділу недоста
тня чіткість по управлін
ню учбовим
процесом
через проміжні ланки ка
федр, факультетів, не в
повній мірі здійснюєть
ся коїнтроль за обліком
відвідування занять сту
дентами, за відробітком
пропущених занять вик
ладачами.
Колектив
бібліотеки
постійно дбає про
те,
щоб забезпечувати уч
бовий процес
необхід
ною науково-технічною
літературою, проводить
значну ідейно-вцховау і
культурно-масову робо
ту. У бібліотеці прово
дяться читацькі конфе
ренції, виставки худож
ньої і технічної літера
тури,
організовуються
диспути, зустрічі з вете
ранами війни і праці.
На зборах було про
аналізовано роботу від
ділів, що їх очолюють
тт. Архипов і Асадов,
колективів канцелярії і
архіву, технічних засо
бів навчання, бухгалте
рії.
Серед заочних факу

льтетів Мінвузу УРСР
наш є одним з кращих.
Тут добре дбають про
успішність
студентів,
якість їх знань.
На засіданнях проф
бюро постійно заслухо
вувався хід виконання
соціалістичних зобов’я 
зань, значна увага при
ділялася культурно-ма
совій,, спортивній робо
ті. Комісія активно спри
яла по наданню шефсь
кої допомоги селу, уча
сті у будівництві інстиг і уту тощо.
На зборах відмічалося,
що перед колективом у
майбутньому стоять ве
ликі завдання. Належить
поліпшити
організацію
соціалістичного змаган
ня,, домогтися виконан
ня якісних
показників
по дальшому розвитку
науки і техніки, своєчас
но підтримувати і по
ширювати нові почини,
працювати по-новому.
На зборах виступили
М, Булгаков, А. Заріч
ний, Л. Чуклінова,
Т.
Кондратюк, 3.
Безмощук, В. Ящук.
На зборах був присут
ній і виступив заступник
голови профкому інсти
туту В. Ковальчук.
А. Ц ІСАР,

Студентські роки — щаслива й радісна пора.
Відомо, що наша країна веде радіомовлення на радіомітинги,
радіофорузарубіжні країни. Які його масштаби, ,характер і як мщ радісіконференції, дисоцінюють радіослухачі передачі з Москви.
кусії, конкурси, вікториіни.
Оцінюючи ці контакти
Р. КИРИЧЕНКО, студентка.
Московського
радіо
з
Передачі
радянського ки з деяких листів,
своєю аудиторією,
слухаіномовлення
звучать
в
«Виходячи з майже 10- чі відмічають:
«Лі^ія вашої радіоетанміжнародному
ефірі на річного досвіду, я знаю,
75 мовах.
Приймати їх що можу покластися на те, ції, яка бере до уваги як
можна на всіх континен- що говорить
Московське питання слухача, так і їх
тах Землі. За даними за- радіо про події у світі і думку, яку ви коментуєте

прагне з його допомогою
пробудити
свідомість людей, показати, що загроза
мирові
цілком
реальнаПодібні
передачі
Московського
радіо
досить
пізнавальні і цікаві. Нагадуючи людям про жахи
війни, - вони
стимулюють
боротьбу
проти її загрози» — пише
радіослухач

ПРАВДА ПРОТИ БРЕХНІ
рубіжних
дослідже н ь,
аудиторія
Московського
радіо налічує десятки мі'
льйонів людей«Радіо
Москва» — під
такою назвою воно вихо
дить в ефір — розповідає
зарубіжним
слухачам про
нашу зовнішню і внутрішню політику, про позицію
СРСР у питаннях міжна
родних стосунків, розкри
ває історичну
правоту
марксистсько - ленінсько
го вчення. В передачах ра
діо розповідається про га
рантії прав радянської лю
дини, про її творчу працю,
про прагнення радянсько
го народу до миру, викри
ваються
також наклеп
ницькі видумки
буржуаз
ної пропаганди.
Для мільйонів зарубіж
них
слухачів
радянське
радіомовлення є єдиним
джерелом правдивої інфор
мації.
Про це свідчить
зміст пошти Московсько
го радіо, на адресу якого
щорічно надходить близь
ко чверті
мільйона лис
тів з більше ніж 160 країнУ цих листах багато
слухачів визнає, що пере
дачі Московського
радіо
вплинули на їх ставлення
до СРСР, змінили їх уяву
про комунізм. Ось витрим-

■2 стор
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про розвиток у Радянсько
му Союзі. Це, на мій пог
ляд, найбільш вагомі при
чини, щоб слухати Мос
ковське радіо»
(слухач
із США) •
«Вірите ви чи ні!, але
моє єдине надійне джере
ло інформації — Москов
ське радіо, оскільки воно
повідомляє мені про ГОЛОВ
НІ події
у моїй власній
країні»
(слухач з ЮАР).
«Московське радіо — це
зброя, якою ми захищає
мося від лавини брехливої
і тенденційної, що випус
кає на
нас
агресивний
імперіалізм»
(слухач із
Колумбії)).
«Все більше
англійців
сумнівається в достовірнос
ті' антирадяноької
інфор
мації,
розповсюджуваної
західною
пропагандою»
(слухач з Великобританії).
Біля мікрофона Московкого радіо виступають ро
бітники, колгоспники, дія
чі науки і культури, акти
вісти
різних
громадсь
ких організацій, які розпо
відають про своє життя,
роботу, висловлюють свою
думку з актуальних питаньЗначне
місце в програ
мах відводиться
переда
чам, в підготовці яких бе
руть участь самі слухачі:

з великим
бажанням, є
однією з
найважливіших
рис
вашої
міжнародної
радіостанції»
(група слу
хачів з Венесуели).
Недавно
Московське
радіо разом з ЦК ВЛКСМ
і Комітетом^ молодіжних
організацій СРСР йровело
велику вікторину, присвя
чену
XII
Всесвітньому
фестивалю молоді і сту
дентів , одержавши 35 ти
сяч листів з 106' країнЗО «переможців радіовікторини прибули напередодні
фестивалю в СРСР.
Останнім
часом багато
місяців у передачах Мос
ковського радіо
посідала
тем,а 40-річчя
Перемоги.
Біля мікрофонів
виступа
ли видатні воєначальники^
ветерани війни, колишні
партизани,
учасники Опо
ру,
активісти
бофотьби
за
мирСлухачі відмічають, що
ці програми несуть їм ба
гато нової інформації, знач
но розширюють їх погляди
на події воєнних літ, при
мушують
мислите, допо
магають багато зрозуміти
у сучасному світі.
«Московське
радіо пра
вильно робить, що не за
буває ДО С ВІД
Історії V

із США. і
А ось як оцінює пере
дачі
радянського
радіо
слухач з Польщі:
«У в.аших передачах при
ваблює сердечність, тепло
та, бажання виконати про
хання слухачів-., нема во
рожого
ставлення
до
інших країн,
шовінізму,
ненависті.
.-.Ви розділяєте радість
з приводу досягнень будьякого
народу чи глибоко
співчуваєте,
коли
народ
переживає трагічні) події».
До
нього
приєднується
слухач з Індії:
«Я слухаю
Московське
радіо уже сім років і з,а
цей час жодного разу не
чув ворожих слів на адре
су моєї країни- А переда
чі «Голосу Америки» і Бібі-сі цим буквально запов
нені/ Ваша
радіостанція
ніколи не виходила в ефір
з матеріалами
бездоказаними,
не підтверженими
фактами».
Засоби масової інформа
ції багатьох країн часто
посилаються на Московсь
ке радіо як.на першодже
рело інформації з актуаль
них проблем сучасності(3>а матеріалами бюлетня «Аргументи і факти»)

З

поетичного

зошита

!ДШ> Ш
Вот и лето прошло...
Отошла беззаботная
удаль
В польїханьи зарниц
Над извилистой битой
тропой,
И тебя занесло
Под осенние медньїе
труби,
Где под шорох страниц
Возвращается память
листвой.
Почернела трава,
Отстучала копьітами
осень,
И на белом снегу,
Отражаясь до боли
в глазах,
Возникает листва,
И, зеленая, падает
о земь,
Пред тобою в долгу,
А не тьі ли пред нею
в долгах?...
И расстаяла явь,
И снега, почернев,
отогрелись,
И в сто тьісяч сердец
Ворвалась изначавшись
весна,
Душу болью зажав
Отошли в небилое метели,
Стосковавшись вконец,
Проросли на полях
семена.
...Возвращается вновь
И вращается мовою
силой,
Не изведав границ,
Повторяємся осень
листвой.
Только крепче любовь,
И скупая слеза над
могилой
В польїханьи зарниц
Над небитой тернистой
тропой.
* * ж
Тьі меня не зови
невпопад,
Я сижу у лачуги
заброшенной.
Здесь живу я,
и мне листопад
Сньї рисует на травах
нескошенньїх.
Я брожу босиком
по росе,
Первозданньїе елисвидетели.
Мой дворец
на забьітой земле,
Как лицо вековой
добродетели.
Я ушел от земних
передряг
В поднебесье и 'глушь
затаежную.
Мне назад воротиться
никак,
Сквозь туман
возвращается прошлое,
Просьіпается лес на заре»
Мироздание полнится
шепотом,
А в далекой чужой
стороне
Новий день заполняется
рокотом.
Хоть в тумане не видно
ни зги,
Я увижу картину
привнчную:
Дом-обитель смятений
людских
И людскую тоску
необнчную.
Я ушел и другие уйдут,
И не ждите назад
возвращения,
Ви поймете однаждн ,
что нет
В зтих строках внсокой
материн.
Жизнь идет все своим
чередом,
Дни текут чередою
привнчною,
И все призрачней
кажется дом
Под людскою тоской
необнчноад.
V

^ ^

Сей мир сомнению
подвергнув,
Себя сомненью
подвергаю.
Никто не знает,
сам не знаю,

«за инженерньїв кадрьі» - орган парткома, рвктората, профкомові, комитета ЛКСМУ Винницкого политехнического института.
вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Вінниця, вул. Київська, 4.
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Чего ищу и где теряю.
Зачем мгновенья
не считаю,
Неуж-то в вечности
живу?
Да только ти тойми,
читая:
Тебя в свидетели зову.
*

Н
е *

Кто сказал- не нужно
открнвать,
Кто сказал—не время
для откритий?
Я зову, без права,
но под стать:
—Виходи стихия
из укритий!

* * *

Прости человек,
подожди!...
Сказал человек, умирая:
«То правда, хто пахнут
дожди
Раскатньїми громами
мая?»
Какие дожди, человек?
Весна оказалась без сили,
В жаре погибает побег,
Трава не растет
на могиле.
Не знаю и сам почему,
Ранимий неправдой
такою,
Я тихо ответил ему:
«Дожди?...
Они пахнут весною».
Ушел человек и не жди,
Не знает весна
повторення,
А майские пахнут дожди
Пожаром людского
смятенья.
...Ушло много лет
с той пори,
Сади расцветают весною,
И стайки шумной детворьг
Не знают под ливнем
покоя.
*

*

*

Каждьій стих рожденннй,
о сомненья!
Есть закон, достойний
удивленья!
Каждьій стих,
рожденннй
от прозренья —
Есть звезда,
блеснувшая во мгле.
Стих — моє больное
откровенье
Для людей,
живущих на земле.
* ❖ *
Я не ж алею,
жалость губит,
И не скорблю,
О том, что било,
Но разве кто кого
полюбит,
Да так,
Как ми с тобой любили?
Как бить могло
уже не будет.
И разве кто
Постигнет зто?
Дай бог тому,
кто так полюбит,
Как ми:
Взаиміно-безответно.
* * *
Всякне случаи
жизнь усмотрела,
Как ни ругайся
и как тут ни спорь,
Бити ми будем за дело,
без дела,
Станем великими —
ей не в укор.
* * *
Любовь не знает
повторення,
Как гений вечной красоти.
Не потому ль души
смятенье
Превнше всякой суєти?
Максим ДОВГОРУК,
п’ятикурсник
енергофаку.
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