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Виходить раз
на тиждень

Інститутська
панорама:

ПОДІЇ, ФАКТИ
Сьогодні в області про
водиться єдиний політдень на тему: «Мобіліза
ція зусиЛь трудящих на
прискорення соціально?
економічного розвитку —
важлива умова успішно
го виконання рішень па
ртії та уряду».
В студентських колек
тивах виступлять ведучі
вчені інституту, партійні
і комсомольські праців
ники.
На профспілкових збо
рах адміністративно-уп
равлінського персоналу,
які відбулись одинадця
того грудня, обговорено
завдання профорганіза
ції, що витікають з Ос
новних напрямів еконо
мічного і
соціального
розвитку СРСР на 1986
—1990 рр. і на період
до 2000 року.
З доповіддю на збо
рах виступив начальник
учбового відділу інсти
туту т. Синельник.
З третього по дванад-

цяте грудня в інституті
проходив
факультетсь
кий огляд художньої са
модіяльності,
присвяче
ний XXVII з’їзду КПРС.
Своє самодіяльне мисте
цтво демонстрували ко
лективи факультетів ав
томатики і мікроелектроніки,
обчислювальної
техніки та машинобудів
ного.
До уваги
студентів
перших курсів всіх форм
навчання.
«
На кафедрі нарисної
геометрії і креслення пра
цює
консультаційний
пункт. Консультують студенти-відмінники.
Графік роботи консультпункту дивітьсія іна,1
кафедрі, аудиторія 0423.
Колектив кафедри ав
томатизованих систем уп
равління щиро вітає Ми
колу Максимовича Вико
ва з успішним захистом
кандидатської
дисерта
ції.
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П’ятниця 13 грудня 1985 року.
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Електронна
«залікова
книжка»
Незвичайні
«залікові ворить ректор вузу, про
книжки» для реєстрації
успішності запроваджені фесор В. А. Каблуков. —
В Дніпропетровському ІН' Впровадження автомати
статуті інженерів заліз* зованої підсистеми опе
щічного транспорту. Во ративного контролю над
ни видаються студентам
на один семестр.
У навчальним процесом дис
Після кожного заліку, циплінує молодих людей,
колоквіуму або курсової виробляє у них навички
роботи ця книжка «худне» до постійної ритмічної ро
йа один аркуш. З про боти. Ця набута якість їм
ставленими оцінками він безперечно стане в при
здається в інформаційно- годі з приходом на виро
обчислювальний центр ву бництво. Аналіз результа
зу. В пам’яті ЕОМ на тів минулого навчального
громаджуються відомості року переконливо пока
і про виконання майбут зав, що приблизно напо
німи спеціалістами план\ ловину скоротилась кіль
самостійної роботи в пе кість студентів, які закін
ріод між сесіями. В разі чують сесію із заборгова
потреби ці дані відтво ностями. Наш досвід кон
самостійної роботи
рюються на екранах дис- тролю
майбутніх
спеціалістів
циплеїв, встановлених у народного господарства,
ректораті і на всіх фа який демонструвався на
ВДНГ СРСР, рекомендо
культетах,
вано для впровадження у
— Студент цілком мо вищих навчальних закла
же обійтись без традицій дах республіки.
них авралів перед скла
В. САН ГИ,
данням екзаменів,
го

Відбулась звітна кон
ференція первинної про
фспілкової організації ін
ституту. З доповіддю ви
ступив голова профкому
викладачів і співробітни
ків т. Филинюк.
— Наша конференція,
сказав доповідач, — про
ходить в період,
коли
весь радянський народ
напружено
трудиться
над успішним завершен
ням ЛІ п’ятирічки, готу
ється гідно зустріти чер
говий XXVII з'їзд рід
ної Комуністичної пар
тії. Зараз в усіх трудо
вих колективах
прохо
дить жваве обговорення
проектів нової редакції
Програми
і
Статуту
КНРС, Основних напря
мів економічного і соці
ального розвитку СРСР
на 1986—1990 рр. і на
період до 2000 року. З
великою зацікавленністю
ці документи обговорю
ються на партійних
і
профспілкових зборах в
нашому інституті. Питан
ня про Основні напрями
економічного і соціально
го розвитау країни і ін
ституту на Хіі п’ятиріч
ку виносяться
сьогодні
на обговорення
нашої
конференції.
Далі доповідач відзна
чив, що у звітному пері
оді головними напрямка
ми роботи профкому булФ. поліпшення оргмасової роботи, організації
соціалістичного змагання,
зміцнення трудової дис
ципліни, підвищення ролі
у вирішенні цих питань
усіх трудових колективів
інституту.
Аналізуючи роботу ко
лективу ВПІ т. Филинюк
відзначив, що виклада
чі і співробітники вузу
включившись в соцзмагання за гідну зустріч
40-річчя Великої Пере
моги, 50-річчя стаханівського руху та
XXVII
з’їзду КпЕС взяли на се
бе підвищені соцзобов’язання в завершальному
році XI п’ятирічки і з
честю дотримали слова
виконавши і перевико
навши виробничі завдан
ня з більшості показни
ків.
Проте не всі підрозді
ли інституту внесли од
накову частку у вико
нання цих напружених
планів і соцзобов’язань.
Поряд з організацією
соціалістичного змагання
профспілковий
комітет
велику увагу приділяв й
іншим формам і методам
виробничо-масової робо
ти. Виробничо - масова
комісія (голова т. Кузьменко), організовувала
конкурси з
методичної
роботи, розповсюджува
ла досвід передовиків, в
тому числі через багато
тиражну газету, прово
дила виробничі наради
з широким колом усіх
категорій працівників ін
ституту, анкетування.
Всенародна
боротьба
за зміцнення дисципліни
і порядку знайшла ши
рокий відгук в нашому
колективі. Та на жаль у
нас ще не
перевелись

• 3 трибуни профспілкової
конференції інституту
• Чи потрібен КТМК
• Два світи — два способи
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окремі керівники підроз
ділів, які ліберальничають з порушниками дис
ципліни. Наприклад, в
одному із рейдів проф
бюро ФАОТу було вик
рито до десяти різних
порушень трудової дис
ципліни, проте з боку
деканату не було вжито
конкретних заходів для
усунення виявлених не
доліків. Факти
грубих
порушень з боку коли
шніх викладачів Гейвандова (кафедра ТОР і Заіки (політекономії) теж
не
одержали
нале
жної оцінки) керівники
В. П. СугГян, В. Г. Руцкой, Б. І. Пономаренко).
На ряді кафедр нема
належного порядку в об
ліку виходів на роботу,
допускається багато за
пізнень і
передчасних
уходів з роботи.
Серед головних функ
цій профспілок
проект
нової Програми КПРС

відзначає турботу
про
вдосконалення умов пра
ці, побуту і відпочинку
трудящих. Безумовно, в
цьому відношенні в на
шому колективі робиться
багато. Ведеться велике
будівництво, в тому чис
лі і житлове, поліпшує
ться матеріально-технічна
база інституту.
Варто
відзначити, що інститут
будується в основному
руками самих студентів,
викладачів і співробітни
ків. В організації цієї
роботи профспілкова ор
ганізація грає
значну
роль.
Далі товариш Фили
нюк зупинився на питан
нях охорони праці, ро
боті по комуністичному
вихованню колективу, оз
доровленню
трудящих,
реалізації
повноважень
трудових колективів, вну
тріспілковій роботі тощо.
З доповіддю «Про Ос
новні напрями економіч

ного і соціального шозвитку СРСР на 1986—
1990 рр. і на період до
2000 року і завдання
профспілкової організа
ції інституту по розвит
ку інституту в дванадця
тій п’ятирічці» виступив
на конференції
ректор
ВПІ т. Кузьмін.
З обговорених питань
виступили тт. Попов —
голова профбюро інже
нерно-будівельного факукультету, Іванов — про
ректор по міжнародних
зв’язках, Пирко—брига
дир будівельної бригади
СКТБ «Модуль»,
член
профбюро, Шолохов —
директор обчислювально
го центру інституту, Руцкой — декан РТФ, Гро
зний — член профкому,
Азаров — секретар парткому інституту,
Ярмоленко — голова обкому
профспілки працівників
середньої та вищої ос
віти.

ДЕЛЕГАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ В ЗАЛІ ЗАСІДАНЬ

ПОСТАМ
конференції первинної профспілкової організації
1*

ПРИЙНЯТІЙ постанові
конференції
первинної профспілкової
організації інституту від
значається, що колектив
ВПІ, йдучи
назустріч
XXVII з’їзду КПРС, до
строково виконав соцзобов’язання 1985 року по
більшості
показників,
добився підвищення яко
сті підготовки спеціаліс
тів, росту науково-дос
лідницької роботи, задо
вільних показників у ви
рішенні соціальних пи
тань, поліпшилась робо
та і по комуністичному
вихованню колективу.
Разом з тим конферен
ція відзначила, що
у
звітному періоді проф
ком викладачів і співро
бітників інституту
не
сповна
використовував
всі засоби і можливості
для підвищення якості
роботи, зміцнення дис

ципліни і організованос
ті в колективі, не завж
ди зосереджував увагу
на вирішенні проблемних
питань організаторської
і виховної роботи.
Через недостатню ви
могливість профкому і
профбюро підрозділів до
пущено відставання
у
виконанні соцзобов’язань
по чотирьох пунктах. В
організації соцзмагання
ще не зжито формалізму,
погоні за великим чис
лом показників. Залиша
ються не вирішеними про
блеми гласності і заохо
чення. Осторонь
цієї
справи стоять окремі ке
рівники підрозділів, профактивісти. В колективі
недостатньо вивчається і
розповсюджується пере
довий досвід новаторів,
не приділяється належ
ної уваги зміцненню тру
дової дисципліни. Слабо

розгортається робота по
активізації і раціоналі
зації на робочих місцях.
Залишається багато невирішених питань в орга
нізації дозвілля викла
дачів і співробітників,
профком ще не добився
корінного перелому у
створенні клубів за інте
ресами,
аматорських
об’єднань,
залучення
викладачів і співробітни
ків до занять фізичною
культурою і спортом.
Слабо працювали і
деякі громадські форму
вання, що не дозволило
значно розширити участь
викладачів і співробітни
ків в донорському русі,
ДНД тощо.
В прийнятій постанові
намічено конкретні за
ходи для усунення недо
ліків в роботі профкому
і профбюро підрозділів.
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НАВІЩО ПОТРІБЕН КТМК
На
перший
погляд
двох думок бути не мо
же: комплексні
творчі
молодіжні колективи за
рекомендували себе як
найкраще. Створюються
вони для вирішення ва
жливих проблем приско
рення науково-технічного
прогресу, які
розроб
ляються на грані контак
ту «наука—.виробницт
во». Але чи
завжди
КТМК відповідають сво
їй суті, що потрібно, аби
вони виконували
саме
цю роль!
Переважна
більшість
КТМК нашого інституту
називаються «міжвідом
чими». Що це означає?
До складу їх обов’язко
во входять молоді нау
ковці і група виробнич
ників, зацікавлених
у
нашій розробці.
Почалося все з догово
ру, укладеного між од
ним з наших молодіжних
колективів та запорізь

З перших днів навчання в інституті наші вихован
ці залучаються до наукової і пошукової роботи. Адже
їм — майбутнім технологам і організаторам вироб
ництва належить бути рущіямч науково-технічного
прогресу країни, створювати нові зразки новітньої

ким виробничим об’єд
нанням «Комунар». Це
були перші тисячі в копилку держави, і це під
вищило авторитет моло
діжних колективів. А ще
стало поштовхом
для
створення таких міжві
домчих ктмт.
Інститут проблем ма
теріалознавства зверну
вся в різні організації з
конкретними пропозиці
ями.
Юнаки та дівчата не
вагаючись бралися
за
найскладніші розробки.
Адреси, за якими вони
впроваджувались, стро
го конкретні:
Москов
ське виробниче об’єднан
ня по випуску алмазно
го інструменту,
завод
шляхових машин, Бро
варський завод порош
кової металургії тощо.
Але іноді
зустрічні
відповіді виробничників
бували
неконкретними,
протягом місяців склада

техніки і промислового обладнання.
На радіотехнічному факультеті, як і на всіх інших,
діють численні наукові гуртки, де студенти мають
змогу не лише засвоїти пройдений матеріал, а й про
явити себе в творчих пошуках.

лось технічне завдання,
стільки ж узгоджувалось
з керівництвом. Резуль
тат? Нульовий.
Тоді спільно з коміте
том комсомолу рада мо
лодих учених та спеціа
лістів виробила своєрі
дні правила для ство
рення
міжвідомчих
КТМК. Один з найголо
вніших моментів:
такі
колективи маємо право
створювати тільки тоді,
коли замовник,
прямо
зацікавлений у
нашій
розробці, виділяє групу
ініціативної молоді, ко
тра згодна
працювати
спільно з нами.
Техніко - економічний
розрахунок
доцільності
створення КТМК, вико
наний радою спільно з
комсомольським активом,
привів ДО ТОГО, ІЦО кіль
кість таких
колективів
спершу зменшилась. Але
ми позбулися тем наду
маних, випадкових. Кіль
кість не завжди якість.
Тепер
формування
КТМК ведеться продума
но, обгрунтовано, ціле
спрямовано. Важлива те
ма розробки — найго
ловніше. Крім того, ми
підняли ініціативу рядо
вих науковців, прислу
хаємось до їхніх думок
та порад. При створен
ні КТМК вказівка «зве
рху» ніколи не замінить
живої ініціативи моло
дого науковця чи інже
нера.
Всі організаційні захо
ди сприяли підвищенню
дієвості
міжвідомчих
КТМК.
Економічний
ефект від впровадження
їхніх розробок у вироб
ництво — сотні
тисяч
карбованців. Але є ще

багато й остаточно невирішених проблем. Од
на з них — стимулюван
ня роботи КТМК. Питан
ня це дискутується на
різних рівнях. На нашу
думку, стимулювання по
винне бути в основному
моральним. Молодіжним
колективам
насамперед
потрібна підтримка, схва
лення їхньої роботи, пропапаганда їхніх розро
бок. Якщо ж колектив
виконав якусь важливу
роботу, вдосконалив ви
робництво!, то матеріа
льний стимул з’явиться
обов'язково. Чи то з фо
нду за впровадження но
вої техніки, чи з фонду
вищестоящих
організа
цій.
У проекті «Основних
напрямів економічного і
соціального
розвитку
СРСР на
1986—1990
роки і на період до 2000
року» перед молоддю, як
і перед усіма радянськи
ми людьми, поставлені
нові, більш напружені й
складні завдання. Ми активо готуємось до ро
боти. Комітет комсомолу
спільно з радою моло
дих учених та спеціаліс
тів інституту розробив
комплексну програму за
лучення комсомольців і
молоді до прискорення
науково-технічного про
гресу на 1986—1990 ро
ки. Нині молодим нау
ковцям даємо конкретні
рекомендації і теми для
творчої роботи. Все це
поліпшить процес ство
рення й роботу КТМК.
О. ДУБРОВ,
голова ради моло
дих учених та спеці
алістів інституту про
блем матеріалознав
ства АН УРСР.

\

ПОТРЕБНОСТИ, ПРАВ* И ИНТЕРЕСМ НОЛОДМХ
По прогнозам социологов, в 2000 году на нашей планете будет больше миллиарда молодих
людей. Что и говорить,
цифра
внушит.гльная.
Впрочем, дело не только
н не столько в цифрах.
Молодежь сегодня —
зто важнейшая производительная и политическая
сила человечества.
«Нет та кой проблемні
которая бьі нас не касалась, нет такой пробле
ми, которую без нас мож
но било бьі решить», —
сказал Филипп Мартели,
делегат XII Всемирного.
молодой француз из Ниц
ії ьі.
Как извеско, Организация Обьединенньїх Наций провозгдасила 1985
год Международньїм га
дом молодежи. Его девиз — «Участие, развитие,
мир». Его цель — дать
толчок,
активизировать
участие молодих людей
в общест вен ньіх и государственнх делах, в решении важнейших задач
социального и зкономического р а звити я общества, в борьбе за мир, взаимопонимание и сотрудничество между народа
ми.
Давайте посмотрим. каким образом девиз Года
молодежи реализуется в
нашей стране и странах
Запада. Сегодня в Сове-

ДВА МИРА — ДВА ОБРАЗА ЖИЗНИ

тах народних депутатов
интересьі молодежи представляют
свьіше
500
тис. депутатов-комсомольцев; 22 % депутатов,
избраньї
прошлой
в е с н о й в Верховний
Совет СССР, — моложе тридцати лет. И еще
такой факт: согласно данньім социологов, в среднем 60 молодих людей
из 100 принимают участие
в упралении производством.
Как видим, наши мо
лодше люди действительно участвуют в управле
ний обществом и государством,
общественньїм
производством. Хотя на
ши ’ оппонентьі на Западе
и утверждают, что ми-де
«зажимаем»
молодежь,
боимся вьідвигать ее «на
первьіе роли», молодим у
нас доверено многое.
В зтой связи скажем
вот еще о чем: в состветствии с Конституцией
СССР, большие права в
управлений государственньіми и общесвенннми делами, решении социальньїх
вопросов предоставлени
комсомолу,
н прав а м и з т и м и комсомол
пользуется: только за последние 6 лет правительсгво рассмотрело и одобрило более 200 различньтх

предложі&ни#, внесенньїх
ЦК ВЛКСМ.
Практически во
всех
делах участвуют наши молодьіе люди. Зто они сооружали Байкало-Амурскую магистраль и газопровод Уренгой-ПомарьіУжгород. Зто они учас
твуют в преобразовании
Нечерноземья, в реализации Продовольственной
и Знергетической программ. Только в ньінешнем году на 62 Всесоюз
-них комсомольских стройках работают около 50
тьіс молодих добровольцев.
На Западе нет аналогов тем политичєским
правам, тому доверию,
которьім пользуется мо
лодежь нашей страньї.
Даже президент Рейган
во время одного из своих
виступлений
признал:
«Ми должньї расширять
возможности для моло
дих людей Америки»- Тем
не менее, если верить буржуазной пропаганде, во
зможности у молодих лю
дей на Западе прямо-та
ки неограниченьїе. На самом деле у молодих американцев, так же. впро
чем, как у их сверстников в других западннх
странах, практически нет
возможности участвовать

в государственньїх и об
щественньїх делах (такой
пример: в конгрессе США
молодежь составляет менєе 1%). В лучшем случае поле деятельности мо
лодьіх ограничивается так
називаєм ьіми
«малими
делами» — обіцественной
работой в своем квартале,
поселке и т. д, В ФРГ,
к примеру, подростки и
многие молодьіе люди
принимают участие
«в
гражданских
инициативах» по защите квартирос'ьемщиков от повьішения квартплати, против
закрьітия предтриятий и
т. д.
В нашей стране не жда
ли Международного го
да молодежи, чтобьі всерьез заняться интересами и проблемами моло
дих.
Забота о воспитании,
образовании, трудоустройстве, наконец, здоровье
молодих людей — часть
нашей политики. И политика зта дает свои резу
льтатиВ отличие от западной
молодежи, наши юноши
и девушки не знают, что
такое безработица, голод,
неграмо^нооть). |:оц,иальная несправедливость.
Впрочем, било бьі преждевременним говорить о

том, что все проблеми
подростающего поколения
нами уже решеньї. Мно
гое сделано, но многое
еще предстоит сделать,
чтобьі у каждой молодой
семьи бьіла своя кварти
ра; не хватает у нас, к
примеру, и детских учреждений, єсть другие нерешенньїе задачи.
А теперь
посмотрим,
как обстоят дела у мо
лодих людей на Западе.
Скажем сразу — их
проблеми совершенно иного ллана. Если в нашей
стране всеобщее право на
труд и образование гарантированн законом, то
для молодого поколения
капиталистических стран
они стоят наиболее остро.
Приведем данньїе официальной статистики: по
ловина всей армии «лиш
ки х» людей на Западе —
зто молодежь. Только в
капиталистическихі/ екра
нах Европьі за последние
10 лет число молодих
безработньїх возрасло в
7 раз.
В документах ООН, посвященньїх Году молоде
жи, отмечались и некоторьіе другие молодежнне
проблеми: «нехватка ередств к существованию»,
«беззащитность», необходимость бороться за «вьг-

«За инжерньїе кадрьі» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4,

живание».
Несколько слов скажем
и о проблемо образования,
ведь неграмотность
—
настоящий бич для мноих «процветающих стран».
В Акглии, к примеру, чи
сло абсолютно неграмот
них достигает 2 млн-, в
Соединньїх Штатах примерно одна треть 17- легних юношей и девушек
не имет ереднего образо
вания.
Как видим, проблеми
у молодих людей достаточно серьезньїе; тем не
менее правительства многих западньїх стран предпочитают не «тратиться»
на социальньїе преобразованния, а вместо зтого
вкладьівать
огромнне
ередства в гонку вооружений.
Потребности, права и
интереси молодежи могут
бьіть осуществлени толь
ко в условиях мира —сказано в документах
ООН. Позтому прежде
всего молодежь должна
бороться за мир.
И она боретея.
С трибуни московского фестиваля
молодьге
люди многих стран мира
говорили о том, что их
главная задача — обгединяться, !чтобьі
всем
вместе помешать планам
«звездних войн», чтобьі
застраховать будущее от
опасности уничтожения.
И. СОЛГАНИК.
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