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ПРОЛЕТАРІ ВСІХ КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ДОКУМ ЕНТИ
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ВІМ'Я ЛЮДИНИ
Дещо більше трьох мі
сяців відділяють радян
ських людей цо відкрит
тя X X V II з'їзду К П Р С
К П Р С — політи ч н о ї
події
все с в В І Т Н Ь 0 го - -історичного
мас
штабу.
Значною
ві
хою в підготовчій
ро
боті до проведення з’їз
ду е жовтневий (1985 р.)
Пленум
ЦК КПРС. З
обговорення проекту но
вої редакції
Програми
К П Р С , змін в Статуті
К П Р С , проекту Основних
напрямів економічного і
соціального
розвитку
С Р С Р на 1986— 1990 рр.
і на період до 2000 ро
ку відкрито новий важ 
ливий етап
підготовки
до X X V II з’їзду К П Р С ,
М. С . Горбачов охарак
теризував як «стан ве
ликої і прямої ради па
ртії з народом з найваж
ливіших питань економі
ки і політики.».
Характерною особливі
стю цих документів є
строга науковість сфо
рмульованих положень,
відсутність
аморфних
формулювань, дефініцій,
зайвої часової деталіза
ції подій, забігання на
перед у розвитку тих чи
інших проблем, абстра
гування від установок,
які не витримали пере
вірки часом. Поліпшено
структуру нової редак
ції
Програми,
більш
чітким стало
компону
вання питань, в ній зна
йшли своє відображення
основні сучасні наукові
досягнення
радянських
учених.
Весь радянський
на
род, прогресивне
люд
ство світу глибоко заін
тересовано обговорюють
ці важливі документи. У
них є ряд нових момен
тів, їм властиве творче
новаторство, якісно нові
постановки проблем, ме
тодологія і методика їх
розв’язання.
До елементів теорети
чної новизни нової ре
дакції Програми, змін в
Статуті відносяться уто
чнення стану нинішнього
розвитку соціалізму
в
С Р С Р , з’ясування особ
ливостей сучасного капі
талізму, розстановка но
вих акцентів в розумінні
комуністичного самовря
дування, введення в но
ві партійні документи по
ложення про соціальну
справедливість, деталіза
цій основних .. завдань
. соціальної
політики
К П Р С . Принципове .зна
чення мають включені в
Програму положення про
єдність ідейно-теоретич
ної,
політико-виховної,
організаційної і господа
рської діяльності, без
компромісної боротьби з
будь-яким застоєм і кон
серватизмом, творчим по
шуком сучасних рішень
соціально - економічних,
науково - -технічних та
ідейно-виховних проблем.
Надзвичайно важливим

для
нас,
ідеологічних
працівників, є наголос
проекту нової редакції
Програми на зміцнення
зв язку ідеологічної ро
боти з життям. Будь-який
відрив від
діяльності,
від реальних проблем
прирікає ідейно - вихов
ну роботу на абстрактне
просвітительство, безпре
дметну словесність, від
водить у бік від насу
щних завдань комуніс
тичного будівництва.
Якісно іншим став під
хід до буржуазної ідео
логії. Якщо раніше ви
сувалось положення про
її розвінчення, то тепер
цій роботі надається на
ступальний характер й
завдання ставиться так:
«Боротьба з
буржуаз
ною ідеологією».
Схвалюючи в цілому
нову редакцію Програми
К П Р С , Статут
КПРС,
комуністи нашої партій
ної організації вислови
ли деякі пропозиції, уто
чнення окремих момен
тів цих документів.
Так, наприклад, Собченко Н. А. висловила
думку ціро доцільність
внести доповнення в § І
першої частини і після
слів: Створена
передо
ва... доповнити
соціа
лістична за
змістом, і
соціалістична за формою,
інтернаціональна за ду
хом, єдина культура ра
дянського народу.
Тов. Скнар А. Ф. вніс
пропозицію в частині 2,
розділ 5 «ідейно-вихо
вна робота, освіта, нау
ка і культура» в пункті
^Формування наукового
світогляду» після
елів
«Партія вважає
своїм
найважливішим обов’яз
ком»... «аналізу
досяг
нень природничих і сус
пільних»
доповнити:
і технічних наук.
У пункті «Трудове ви
ховання» включити поло
ження про ставлення до
суспільної власності: «В
центр виховної
роботи
партія ставить формуван
ня у кожної радянської
людини бережливого ста
влення
до
суспільної
власності на засоби ви
робництва, глибокої по
ваги і
готовності
до
сумлінної праці» (і далі
за текстом проекту).
В № 3 абзац «Увагу сус
пільствознавців слід... (і
далі за текстом до кінця
положення)
доповнити
словами:
«Поступового
руху до вищої фази —
комунізму — на основі
розробки матеріалістич
ної діалектики,
осмис
лення діалектики розви
тку сучасної науки і пер
спектив НТР в приско
ренні суспільно-економіч
ного прогресу країни».
О. Л ЕС Ь К О ,
заступник секретаря
парткому інституту.
П. С Л О Б О Д Я Н Ю К ,
зав. кафедрою мар
ксистсько - ленінсь
кої філософії.

НАРОД І ПАРТІЯ [ЄДИНІ
Плани партії — плани
народу,
Бо закон комуністів
гласить:
Там, де важче,
завжди в авангарді
Біти і ленінське ім’я
носить.
Плани партії —
плани народу—
Це вождя заповіт
і ім’я,
Щ об росла Батьківщина
радянська
І країн-однодумців сім’я,
Плани партії — плани
народу,

Бо велике стремління ЦК
Досягнути вершин
комунізму,
Світу мир утвердити
в віках.
Плани партії —
плани народу,
З ’їзду рішення —
новий рубіж
Наш обов’язок взять
достроково,
Щ е багатшими стать,
ще сильніш.
кандидат
наук.

М. ТАЧЕНКО,
педагогічних

кадри

Газета видається
з лютого 1981 року.
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На трибуну профспілкової конференції
В інституті зроблено чимало, щоб підвищити ефек
тивність соціалістичного змагання, його
результа
тивність. Однак, трудове і творче суперництво ще
не досягло належного рівня. Як правило, керівники і
профактив багатьох підрозділів по суті свою увагу
цьому питанню приділяють двічі на рік: коли беруть
зобов’язання і коли підбивають його підсумки.
А
от спрямуванням цього процесу протягом року прак
тично ніхто не займається. Окремі керівники див
ляться на змагання як на якусь додаткову роботу, а
не як на важливий елемент управління соціальноекономічним розвитком колективу.
По суті показники розвитку учбово-лабораторної
бази, поліпшення умов праці, деякі інші не могли
бути враховані лише через те, що відповідні служ 
би виявилися неспроможними виконати порівняльну
оцінку роботи підрозділів. Наприклад, кількість ре
альних дипломних проектів, а це важливі показни
ки інститутських зобов’язань.
Показовим є і той факт,що
проект нового по
ложення про змагання, як відомо, було передано
на обговорення у колективи. І от більшість рецензен
тів, не завдаючи собі клопоту, погодились з проек
том, не ВНІСШИ ДО НЬОГО ЗМІІН і доповнень, пропозицій.
Зміцнення дисципліни і порядку знайшло широкий

відгук у колективі. Однак, знаходиться немало профактивістів та й керівників, які потурають порушни
кам. Наприклад, на факультеті автоматики і обчис
лювальної техніки під час проведення одного з рей
дів було викрито близько десяти різних порушень,
але дієвих заходів вжито не було.
На окремих кафедрах досі не наведено порядку
обліку приходу на роботу і після її закінчення. Тра
пляються запізнення і раніше залишення робочих
місць. Недостатньо використовуються можливості
Закону про трудові колективи.
Щ е слабо розгортають свою діяльність на кафед
рі фізвиховання, у спортклубі і клубі інституту по
забезпеченню активного відпочинку і дозвілля чле
нів нашого колективу.
Плац року по забезпеченню путівками перевико
наний втричі, але захворюваність викладачів і спів
робітників ще висока. По-справжньому не вирує
життя на нашому стадіоні, на доріжках лісопарку.
Атестацію і раціоналізацію робочих місць в інсти
туті підтримано, на жаль, формально. Для людей
не вистачає стільців і столів,, досі не
розв’язано
проблеми вентиляції, опалення, освітлення.
Пора переходити до комплексного обладнання
робочих місць *на сучасному рівні.

«І турботою
про дітей

НАВЧАННЯ

ПРОФ АКТИ ВУ

Домагатися кращого
На звітній профспілко
вій конференції мину
лого року було обрано
штаб по організації со
ціалістичного змагання
на чолі з проректором
по учбовій роботі тов.
Карповим. Штаб провів
чимало заходів, які спри
яли підвищенню ефекти
вності трудового і тво
рчого суперництва. С е
ред нйх — підбиття під
сумків змагання між фа
культетами, кафедрами,
службами і відділами
за 1984 рік і до 40-річчя Перемоги, організо
вано і проведено оглядконкурс на кращу глас
ність, розроблені типові
зразки бланків.
Важливим в
роботі
штабу було розроблення
нових умов соцзмагання
кафедр і факультетів. В
них
вперше у
стінах
нашого вузу пропонуєть
ся діяльність колективів
оцінювати за рівнем ре
алізації
потенціальних
можливостей. Ц е дасть
змогу сприяти розвит
кові змагання, підвищен
ню його дієвості. Нині
нові умови у стадії за
вершення, невдовзі вони

надійдуть на
кафедри.
Штаб також підготував
проект умов змагання за
комуністичне ставлення
до праці.
Та які б зразкові умо
ви були не вироблені, с а 
мі по собі вони справі
не зарадять. Успіх
пе
редусім досягається зав
дяки енергії, розуму, се
рця, честі і совісті кож
ного трудівника. Необ
хідно працювати на за
гальну справу, проявля
ти ініціативу.
Нам належить домог
тися того, щоб праців
ники не залучалися до
виконання робіт, не зв’я
заних з основною діяль
ністю.
Потрібно поліп
шити моральне і матері
альне заохочення, забе
зпечити реальний об’єк
тивний облік
трудової
активності кожного чле
на колективу. Ц е завдан
ня — налагодити всебі
чний і правильний облік
досягнень і
активності
кожного — особливо ва
жливе. Тут недостатньо
мати належну обчислю
вальну техніку. Потрібне
бажання керівників під
розділів, наполегливість

профспілкового активу у
забезпеченні такого об<
ліку. А цього якраз
і
не вистачає нам.
На одних із зборів
енергетичного факульте
ту ще на початку року
було висловлено думку
провести атестацію ко
жного співробітника
і
викладача, побачити, так
би мовити, на
що він
здатний. Однак, ця про
позиція так і не була
втілена.
З точки зору посилен
ня активності членів ко
лективу не може не ви
кликати
стурбованості
робота системи «Сигнал».
Пропозицій
надходить
мало, а ті, що і надхо
дять, детально і принци
пово не розглядаються.
Треба, як мовиться, по
дбати про авторитет ці
єї системи.
Загалом кажучи, про
блем у дальшому розви
тку соціалістичного зма
гання чимало. їх нале
жить порушити і вирі
шити на нашій конфе
ренції.
А. А Ф О Н ІН ,
член
профкому ін
ституту.

Профком, клуб інституту
залучає дітей співробітни
ків і тих, які проживають у
нашому мікрорайоні, у гур
тки і клуби за інтересами.
При інституті працює дитя
ча хореографічна студія,
в якій більше ста хлопчи
ків і дівчаток. Заняття тут
проходять організовано, ці
каво.
Виховує у дітей бережли
ве ставлення до хліба, по
вагу до народного багатст
ва, праці хліборобів клуб
«Колосок».
У зв’язку з проведенням
реформи загальноосвітньої
школи і з метою профорі
єнтації серед школярів міс
та Вінниці при кафедрі об
числювальної техніки пра
цює технічний гурток.
Розвиткові творчості, ху
дожніх смаків і здібностей
дітей викладачів і епвробітників
нашого
інституту
сприятиме ізостудія, яка по
чне працювати з 1 грудня.
Прохання до батьків орга
нізувати на заняття своїх
дітей.
Г.
М А СЛ О В А ,

ЗА ТВЕРЕЗІСТЬ
Інститутський
колектив
підтримує створення Всесо
юзного добровільного това
риства боротьби за твере
зість. Н а кафедрах суспіль
них наук створюються такі
товариства, двадцять п'ять
чоловік прийняли для себе
«сухий закон».
Ми закликаємо студент
ську молодь повністю від
мовитися від вживання спи
ртного. Поширюйте, това
риші,
у своїх групах ан
тиалкогольну
пропаганду,
вступайте у Всесоюзне до
бровільне товариство твере
зості!
Члени
комітету комсо
молу, студентського проф
кому організовуйте змаган
ня на кращу пропаганду
здорового способу життя!
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■■«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
Р А Ц ІО Н А Л ІЗ А Ц ІЯ : П РО Б Л ЕМ И , П О Ш У К И ,В И Р ІШ ЕН Н Я

ГАЛЬМА НА
Ш ЛЯХУ

ПРОГРЕСУ

У минулому
номері нашої газети опубліковано
першу подачу члена ради молодих учених і спеціа
лістів СКТБ «Модуль» І. Матюшенка «Впроваджен
ня». Автор продовжує розмову про шляхи більш ефек
тивного розвитку раціоналізаторської справи. Він
висуває нову проблему, що стосується результатів
раціоналізації.
Само собою зрозуміло,
що максимальний ефект
від впровадження рац
пропозиції
може бути
за умови, якщо вона зна
йде своє широке впро
вадження. Чи всі про це

дбають? У нашому СК Т Б
«Модуль», на жаль, д а
леко не
всі.
Наведу
приклад. У ж е минув рік,
як група авторів запро
понувала меїхаїнізувати
працю
і
забезпечити
кращу безпеку на про

веденні робіт у складі
агресивних хімреактивів.
Раціоналізатори вигото
вили дослідний
зразок
пристрою, і (на цьому
все закінчилося.
Інженеру по
техніці
безпеки
комуністу Л.
Шило було запропоно
вано сприяти впровад
женню
рацпропозицій,
які гарантують безпеку,
провести конкурс робіт
у цьому напрямку. На
словах Л . Шило пого
дився, що ідея
заслу
говує уваги, що справа
ця потрібна, але далі
слів діло не пішло. І
досі ж жіночі плечі ля
гає важка ручна праця.
Доводиться
піднімати
двопудові скляні міст
кості з концентрованими

кислотами та іншими реновинами, розливати, їх
для потреб виробництва,
Оскільки одній людині
це не під силу, то дово
диться до цієї роботи
залучати ще одну, від
риваючи її від основних
обов’язків.
Старшому
інженеру
відділу технічного кон
тролю
Ш . Саркісяну
лише після
тижневого
настійного прохання вда
лося вручити
готовий
пристрій для продзвонювання кабелів за рацпро
позицією трирічної дав
ності. Пристрій цей дає
змогу значно спростити
роботу контролера, під
вищити якість
перевір
ки. І для цього, бачите,
потрібні навіть на міся

ці, а роки, щоб добра
справа знайшла своє за
стосування. От як воно
виходить на практиці.
Рік тому рада моло
дих вчених і спеціаліс
тів робила спробу ана
лізувати, наскільки пов
но використовуються рац
пропозиції, але далі списка на стенді справа не
посунулася. Бачите, ж о
ден з керівників вироб
ничих підрозділів у цій,
на їх думку, затії
ко
рисного не побачив. І все
лишилося на точці за
мерзання.
Подібних
прикладів
можна навести
багато.
Та висновок тут напро
шується один: комуністи
керівники С К Т Б не дот
римуються чіткої парті

йної позиції у цьому пи
танні. А раціоналізація-—
цеж один з основних ре
зервів підвищення про
дуктивності праці, збе
реження
матеріальних
ресурсів. І
розв’язання
цих питань партія вису
ває на перший план, во
ни мають бути в центрі
діяльності трудових ко
лективів.
Раді молодих вчених
і спеціалістів С К Т Б ще
раз робить спробу дати
рацпропозиціям
друге
народження.
Потрібна
підтримка. Чи буде вона?
І. М АТЮ Ш ЕН К О,
голова ради моло
дих учених і спеціа
лістів СКТБ «Мо
дуль».

ЗА МИР НАШ Г О А О С
У Запоріжжі відбувся
республікан
ський семінар студентів-іноземців,
У
ньому взяло участь сто юнаків і дівчат
з різних країн світу, в тому числі із Коста Рікі, Португалії, Сенегалу, Венесуе
ли, Афганістану, Мароко,
Нікарагуа,
Перу, Сірії, Мадагаскару, Гвінеї-Біскау
та інших. Іноземні студенти з багатьох
міст Радянського Союзу представляли
молодь з усіх куточків планети. Вони
зібралися для того, щоб сказати своє
тверде слово «Ні!» війні на земній кулі,
обмінятися досвідом боротьби за збе
реження миру.
Важливе місце відводилося питанням,
які
розглядалися нинішнього року у
Москві на Всесвітньому фестивалі мо

лоді і студентів. Учасники семінару го
ворили про зростаючу лолітичну актив
ність молодого покоління, про його рі
шимість відстояти мир, боротися проти
агресії, Вони гнівно таврували варва
рські дії Ізраїля на арабському Сході,
війну на півдні' Африки, загарбницьку
політику Вашінгтону по відношенню до
Нікарагуа і Гренади.
Студент нашого
інституту
Майнор
Лорія Нуньєс
з Коста-Ріка представ
ляв організацію комуністичної молоді,
яка була створена у його країні у 193І
році і яка об’єднує студентську, робіт
ничу і селянську молодь. Подаємо його
виступ на цьому семінарі.

Со времени окончания X II «Всемирньїе действия моло
Всемирного фестиваля мо- дежи против ядерной угролодежи и студентов в Мо- зьі, за мир и разоружение».
скве прошло уже три ме- В рамках зтой кампании
сяца, в ми все еще нахо били проведенні многочисдимся
под
впечатлением ленньїе феетивали мира, мазтого большого
собьітия. нифестации. Основними явФестиваль показал возрос- ляются кампании «Студен
— за
разоружение»,
шую роль молодежи в ми ти
ре
и ее роль во всемир- «Нет — крилатим ракетам»,
ном движении за мир и ра- «Першингам-2».
Доказательством
зтого
зоружение. Возросла поликонтитентальная
тическая активность молодо является
го поколения, его
актив встреча молодежи и студен
ность в антивоенном движе тов Латинской Америки «За
демократичеекие свободи и
нии.
(Богота,
Главньїм
направленням права человека»
діеятельности об^ьединений ІУ79 год). В 1983 году в
и союзов молодежи являет- ГІраге состоялась Всемирная
ся борьба за мир, против ассамблея «За мир и жизнь,
войньї, за спасенне будуще- против ядерной войньї», сого человечества. Нам, мо бравшая свше двух тисяч
лодим, предстоить жить в организаций и движений
мира.
X X I м столетии и мьі
,не из 132 стран
Все знают, что Центра
хотим, чтобьі на планете заявляется
пьілал пожар ядерной вой льная Америка
горячей точкой нашей пла
ньї.
В последнее время на За нети. Интересн правящих
паде появились новьіе обве- кругов Вашингтона з десь
динения и группьі молоде сталкиваются с возрастаюжи, вьіступающие
против щим желанием народов жить
нависшей над миром ядер в мире, вести самоетоятельной катастрофи. Молодежь ную, независимую политику.
Я представляю организаосознает глобальний харак
цию коммунистической мо
тер ядерной угрозьі.
В 1981 году в Мексике лодежи — Авангард моло
состоялась Международная дежи Коста-Рики. Она б и 
студенческая встреча
за ла создана в 1931 году и
студенческую,
мир, разоружение и анти- обьединяет
империалистическую соли- рабочую и крестьянскую мо
дарность, в Индии — М еж  лодежь.
На мировой арене Аван
дународная
конференция
виетупамолодежи и студентов
за гард молодежи
дикпревращение
Индийского ет против фашизма,
одеана в зону мира. Про таторских режимов, импеводилось также
міного риализма, за мир в Цен
других
представительних тр а льной Америке.
Члени
нашей организавстреч.
На ХІ-й Ассамблее Вєе- ции вносят свой вклад в
движениеі солидарности с
мирной федерации демокранародной
тической молодежи
била Сандинистской
провозглашена
камлання революцией в Никарагуа и

внступают против вмешательства С Ш А во внутреннйе дела стран Центральной Америки.
Наша молодежь
участвует в организации митингов и демонстрацій против
гонки вооружений, против
размещения и распространения ядерного оружия, про
тив планов звездннх войн.
Авангард молодежи К о
ста-Рики и другие прогрессивние молодежнне органи
зации поддерживают политик^ С С С Р и социалистических~стран, их предложения,
направленнне на прекращеиие гонки
вооружений и
всеобщее разоружение.
22 октября 1985 года в
Москве состоялась
прессконференция для советских
и иностранньїх корреспондентов в связи с
новьіми
предложениями С С С Р
по
вопросам ядерньїх и космичєских розоружений.
Вся
прогрєсеивная
молодежь
мира, в том числе и моло
дежь Коста-Рики, одобряет
зти шаги
к миру. Молодьіе люди всех народов хотят мира и приложат все
усилия, чтобьі не допустить
войньї.
В зтом году исполняется 40 лет Всемирной феде
рации демократической мо
лодежи. И сегодня, в М еждународньїй год молодежи,
год X I 1-го Всемирного фес
тиваля, в год ювилея О О Н
мьі повторяєм: молодежь и
мир неразделимьі.
Да
здравстует солидарность молодежи всего мира,
да здравстует мир во всем
миреР

конкретні рекомендації що
до ледарів у навчанні І. К у 
Відбулись комсомольські" групах 2—З РТ-85 зимову ркова, П. Скиби, С . Койко,
збори радіотехнічного ф а сесію скласти без заборго А. Молочнюка. На зборах
постановили повідомити ба
культету.
На
порядку ваності.
тьків про стан навчання їх
денному було одне питан
На кураторських годинах
дітей, а також надіслати
ня — обговорення проек (наставник першого
курту нової редакції Програми су-кафедра іноземних мов, повідомлення у школи, на
К П Р С . Комсомольці взяли старший наставник Г. П о підприємства, в організації.
також
підвищені соціалістичні зо ливаний) обговорено стан Вирішено зробити
наступ
на
«трієчників».
бов’язання на честь X X V I I успішності в кожній
сту
з’їзду партії. Вирішено у дентській групі,
прийнято
О. ВОРОНЦ ОВ,

^ОДНОСТАЙНЕ СХВАЛЕННЯ

Під час лабораторних занять на радіотехнічному факультеті.

Фото Р. Кутькова.

ДБАТИ ПРО АТЕЇСТИЧНУ
СПРЯМОВАНІСТЬ
У новій редакції Програ
ми К П Р С ще раз підкрес
лено, що надійним
шля
хом подолання релігійних
уявлень є підвищення тру
дової і громадської актив
ності. людей, їх освіта, ство
рення і широке поширення
нових радянських обрядів».
V вирішенні завдання фор
мування атеїстичної пере
конаності, як риси світог
ляду
вузівської
молоді,
значна роль
відводиться
оволодінню
природничо науковими і спеціальними
знаннями. Однак
саме по
собі засвоєння цих
знань
іце не значить цілковитого
^формування
,н аукового,
атеїстичного
світогляду.
Адже на дані науки нині
прагне обпертися і релігія,
все активніше проповідую
чи ідею «двох істин», піз
нання однієї з яких (ду
ховний світ людини) мож
ливе лише
завдяки «бо
жественному одкровенню», а
другої (розвиток природи)
— через наукойі знання,
але знову ж таки при наяв
ності на те волі бога.
Релігія широко викорис

товує труднощі у розвитку
науки, наявність у науко
вому пошуц[ іце не розв’я 
заних проблем з тим, щоб
«обгрунтувати»
перевагу
віри над знаннями, релігії
над наукою. Ось чому кожне
заняття з студентами по
винно нести не тільки пев
ний інформаційний
заряд,
але мати при цьому чітко
окреслене
діалектично-ма
теріалістичне
атеїстичне
спрямування. Так, наприк
лад, вивчаючи математику,
студенти повинні засвоїти,
що математичні
поняття,
так само як і е с і і н ш і , є
відображенням
обі’єктивної діяльності, що служать
вони
обгрунтуванню ідеї
первинності матерії і вто
ринності свідомості. У кур
сі фізики є найважливіший
матеріал для матеріалістичого обгрунтування
неутворюваност]
незниіцення
матеріального світу. Курс
хімії дає можливість пере
конливо
довести
єдність
живої і неживої природи.
Тим самим спростовуються
догми віри про утворення
світу І ВСЬОГО, Щ о Є у ньому.

Великі можливості
для
атеїстичного
спрямування
викладання і на кафедрах
спеціальних дисциплін. Так,
наприклад, на кафедрі А С У
звертаємся увага студен
тів на те, що, згідно релі
гійної віри, людські вчинки
вцзнач'аються волею бога.
У термінах кібернетики це
значить, що бог виступає
як керівна система, а люди
на, як ним
керована. Як
істота всемогуття — бог —
повинен оволодівати
най
більш вдосконаленими спо
собами передачі інформації
і тому кожна людина повин
на діяти за
волею бога.
Однак люди волю бога не
виконують. Не бог, а м а
теріальні носії — передава
чі інформації. І наскільки
більшими
можливостями
завдяки кібернетиці володіє
людина, керуючи,
наприк
лад, космічними
корабля
ми! Всесильний не бог, а
розум людини!
Р. С О К И Р Я Н С Ь К А ,
кандидат філософських
наук.

ВИБАЧТЕ , АЛЕ...
Процес організації масо
вої роботи науково-техніч
ної бібліотеки на сучасно
му етапі має в собі ціле
спрямовану пропаганду кни
жкових багатств (тематич
ні виставки, дні інформації,
читацькі конференції тощо).
Комплексний
характер ці
єї роботи
обумовлюється
основними соціальними фун
кціями вузівської бібліоте
ки: освітніми,
виховними,
сприянням прискоренню на
уково-технічного
прогресу.
Все те перебуває у тісному
взаємозв’язку.
Нинішінього року в усіх

читальних залах оформлені
виставки матеріалів назу
стріч X X V I I з’їзду К П Р С .
Виставки ці постійно попов
нюються. На абонементі на
укової літератури,
напри
клад, оформлена виставка
«Союз науки і виробницт
ва», у читальному залі стар
ших курсів — «Машинобу
дування — флагман техніч
ного прогресу», в читально
му залі суспільних наук є
рекомендована
картотека
«Науково-технічний прогрес
і сучасність». У спеціальній
папці підбирається матеріал
для студентів, які пишуть

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора
та профкомов, комитета ЛКСМ У Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах
видавництв, поліграф ії і книжкової то р гів лі; м. В ін н и ц я , вул. Київська, 4.

Р Е П Л ІК А
реферати, готують виступи
на конференції.
Так було і в тому ви
падку, про який пише у
своїй статті доцент кафед
ри наукового комунізму Г.
Ластовська (газета за 15
листопада). Але, скажіть, як
можна було всього цього
не бачити?
А. ПАН Ч ЕН К О ,
заступник
директора
бібліотеки.
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