
ОБГОВОРЮЄМО

В А Ж Л И В І

З неослабним інтересом 
проходить у нашому інсти
туті обговорення перед- 
з’їздівських партійних до
кументів. Студенти, викла
дачі і співробітники висло
влюють свої пропозиції і 
зауваження, вносять кон
кретні доповнення. А, го
ловне, наголошують усі, — 
потрібно вчитися і працю
вати так, щоб гідно зустрі
ти XXVII з’їзд КПРС, 
внести і свою частку у 
прискорення науково-тех
нічного прогресу країни.

В питаннях прискорення 
науково-технічного прогре
су важлива роль відводи
ться технічним вузам 
країни, які готують керів
ників і організаторів ви
робництва для різних га
лузей народного господар
ства. Адже їм, майбутнім 
інженерам, належить в на
ступні роки просувати впе
ред науку і виробництво. 
Ось чому на партійних 
зборах машинобудівного 
факультету більшість про
позицій і зауважень, ви
словлених комуністами, 
стосувалися якраз саме 
цих питань.

1. Забезпечити планово- 
передбаченим порядком су
часну матеріальну основу 
навчально-лабораторної і 
науково-дослідницької ба
зи на виробництві і у ву
зах для підготовки висо
кокваліфікованих кадрів і 
розвитку науки, тісніше по
в’язувати практичне нав- 
чаня з реальними умовами 
майбутньої роботи молодих 
спеціалістів.

2. Встановити партійну 
відповідальність керівників 
підприємств за впровад
ження досягнень науки і 
практики і передової тех
ніки у виробництво.

3. Удосконалювати під
готовку інженерів-виклада- 
чів машинобудівних дис
циплін з різних спеціаль
ностей.

Пропонуються нові спе
ціалізації:

— технологія конструк
ційних матеріалів;

— ливарне виробництво;
— порошкова металургія.
Кафедра технології ме

талів ВПІ береться за ор- 
нізацію підготовки сту
дентів спеціальностей 0577 
з цих нових спеціалізацій.

Ряд пропозицій і допов
нень до нової редакції 
Програми партії і Статуту

П А Р Т І Й Н І

ДОКУМ ЕНТИ

КПРС внесли на своїх 
зборах комуністи інженер
но-будівельного факуль
тету.

1. Нова редакція Про
грами партії:

— розділ V, абзац, І, 
після слів «духовне багат
ство», доповнити словами 
«ідейну переконаність»;

— розділ V, пункт І, в 
розділі «Утвердження ко
муністичної моралі», після 
слів «...за щастя і мир», 
додати «за побудову ко
муністичного майбутнього»;

— розділ V, пункт І, 
абзац про боротьбу «з 
проявами чужої ідеології і 
моралі» після слів «підла
бузництва і догоджання», 
доповнити «а також заз
найства і чванства»;

— розділ V, там же, за
мість слів «Велике вихов
не значення має», вста
вити партія буде всебічно 
заохочувати»;

— розділ V, у пункті 
«Боротьба проти буржуаз
ної ідеології» замість «во
на буде виховувати» напи- 
«Вона виховує...»;

— розділ V, пункт 2, 
абзац 3. В пропозиції після 
слів «У відповідності з ви
могами науково-технічно
го і соціального прогресу 
одержить подальше...» 
вставити «вдосконалення 
і...», і далі після «управлін
ської діяльності» доповни
ти, «з активною життєвою 
позицією»;

— розділ V, пункт З, 
абзац 4, після «вузівської 
і галузевої науки» допов
нити «як єдиної складової 
частини народно-господар
ського комплексу».

Передбачити у зв’яз
ку з пропонованими зміна
ми Статуту КПРС:

В первинних парторгані- 
заціях вести таку доку
ментацію:

а) облік комуністів за 
списком;

б) протоколи партзбо
рів і засідань партбюро;

в) плани робіт;
г) журнал проведення 

позапланових заходів.
В постановах партійних 

зборів відзначати лише 
конкретні завдання первин
ної парторганізації без 
констатуючої частини і за
гальних фраз.

Вся документація в пер
винній парторганізації по
винна вестись в первісному 
вигляді без машинопису.

На допомогу активістам
масово-політичної роботи

Примірна*
тематика

л е к ц і й ,доповідей, бесід, 
політінформацій на січень 

1986 року
17 січня в області від

будеться єдиний політ- 
день на тему: «Вінниччи
на в дванадцятій п’яти
річці».
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ
ТЕРАТУРА:

Програма КПРС. Про
ект нової редакції. Політ- 
видав. М. 1985.

Основні напрями еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на два
надцяту п’ятирічку і на 
період до 2000 року. 
Проект. Видавництв \  
«Правда», М. 1985.

Матеріали XXVI облас
ної партійної конферен
ції. «Вінницька правда», 
1985, 21—22 грудня.

У цЬлективах виклада
чів і співробітників, в 
студентських академгру- 
пах доцільно провести 
бесіди, лекції, пол;тін- 
формації на теми:
I. З ПИТАНЬ ПОЛІТИЧ
НОГО ж и т т я

Дружба народів — 
шлях до процвітання.

Розвиток політичної 
системи радянського сус
пільства.

Соціальна політика 
КПРС.

КПРС — керівна сила 
радянського суспільства. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ
ТЕРАТУРА:

Бабичев Ф. С., Шевчук 
В. Г. Мислити категорія
ми завтрашнього дня, 
«Трибуна лектора» 1985, 
№ 9.
II. З ПИТАНЬ ЕКОНО
МІКИ:

Прискорення соціально- 
економічного . розвитку 
країни — ключове зав
дання.

Кардинальне приско
рення науково-технічного 
прогресу — головний ва
жіль інтенсифікації на
родного господарства.

Економічна стратегія 
партії на сучасному ета
пі.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ
ТЕРАТУРА:

Основні напрями еко
номічного і соціального 
розвитку СРСР на 198С 
—1990 рр. і на період до 
2000 року. Проект. Ви
давництво «Правда». М., 
1985 р.

Головний важіль інтен
сифікації, ж. «Слово лек
тора», № 11, 1985 р.

Ширяєв А. Програма 
Інтенсифікація-90» — в 

центрі уваги первинної» 
Партийная жизнь», 1985. 

22—23.

З ПИТАНЬ МІЖНА
РОДНОГО ЖИТТЯ

Динамічний розвиток 
країн РЕВ.

Боротьба між силами 
прогресу і реакції в су 
часному світі.

Від Парижу — до Же
неви.

Про радянсько-китай
ські відносини.

Співробітництво КПРС 
з братніми комуністична 
ми і робітничими партія
ми.

Відносини із США. Бо
ротьба за міцний мир і 
роззброєння.

Світ без війн, без зброї 
— ідеал соціалГзму. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ
Т Е Р А Т У Р А  •

Програма КПРС. Про 
ект новбї редакції. По- 
літвидав, М., 1985 р.

Матеріали Женевської 
зустрічі М. С. Горбачо
ва і Р. Рейгана. «Прав
да», 1985 р. 20, 21, 22 
листопада.

Мерінов С. «Чому ми 
проти космічного щита». 
«Час перемін». «Китай- 
сьогодні». Литературкая 
газета», № 47, 1985 р.

Бовін А. Західна Єв
ропа — «тривоги стра
тегічного порядку», ж. 
«Международная жизнь», 
№ 11, 1985 р.

Кузнецова І., Орлов 
Ю. Небезпечні затії США 
в космосі, ж. «Междуна
родная жизнь», № 11
1985 р.

Волкова Н. Американ
ці повинні знати про нас 
правду, «АФ», 1985, № 
51,
IV. З ПИТАНЬ КУЛЬ
ТУРИ І КОМУНІСТИЧ
НОЇ МОРАЛІ.

Комуністична мораль 
активна, дійова.

Тверезість —норм,а 
життя.

Боротьба з проявами 
чужої ідеології і моралі. 
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІ
ТЕРАТУРА:

Зімін М. «Я знову зна 
ходжу себе»... ж. «Агі
татор», № 23, 1985 р. 
Масленніков В. Вихо
вання в трудовому ко
лективі, «Слово лекто

ра», 1985 р., № 11.
Марков Г. «Літерату

ра, політика, життя», 
«АФ», 1985, № 50.

При підготовці лекцій, 
бесід, політінформацій 
необхідно використову
вати аналітичні матеріа
ли із життя свого ко
лективу,

ДО УСПІХУ ЧЕРЕЗ ЕОМ
Вся наша країна думає про майбутнє. Завдання, 

поставлені перед радянським суспільством в обгово
рюваних нині документах партії і уряду, вражають 
своєю масштабністю. Причому, не лише намічаються 
нові рубежі в утвердженні соціалізму, але й вказу
ється, як їх досягти. Головна роль при цьому відво
диться різкому прискоренню науково-технічного про
гресу. Серед найважливіших завдань цього напряму 
називається розвиток інфортики й обчислювальної 
техніки.

Інститут кібернетики АН УРСР працює нині над 
розробкою і створенням електронно-обчислювальних 
машин майбутнього так званого макроконвейєрного 
типу. Пропонуємо вашій увазі розповідь молодшого 
наукового співробітника цього наукового закладу, 
кандидата фізико-математичних наук С. ГОРЛАЧА.

Ідею таких машин висунув
і обгрунтував засновник на
шого інституту академік 
В. М. Глушков. Ця електрон
но-обчислювальна машина- 
комплекс із багатьох обчис
лювальних пристроїв (проце
сорів). Коли на такому ком
плексі розв’язується зада
ча, вона розділяється на ча
стини, які одночасно вирі
шуються в різних процесо
рах. Відповідь на виході от
римуємо незрівнянно швид
ше. Щоб навчити машину 
такому «способу мислення», 
треба створити відповідне 
математичне забезпечення 
її. Цим і зайнятий наш 
КТМК.

Він об’єдну молодих спів
робітників шести . відділів 
інституту, спеціального кон
структорського бюро, а та
кож спеціального конструк
торсько-технологічного бю
ро. Таке об’єднання дає 
нам змогу швидко й ефек
тивно вирішувати пробле
ми, які виникають на сти
ках.

Кооперація зусиль вима
гає від молодого науковця 
не лише ерудиції й праце
любності, а й уміння пра
цювати в контакті з інши

ми спеціалістами.
Однією з головних форм 

підвищення активності мо
лодих учених стане в цьому 
році подальша спільна робо
та в науковому семінарі. 
Його очолює керівник на
шого КТМК професор О. А. 
Ветичевський. На~цьому се
мінарі члени колективу ви
ступають з доповідями, бе
руть активну участь у їх 
обговоренні. Намічаються 
також плани подальших до
сліджень. Серед ровесників 
молодий учений не почуває 
скутості, він не боїться за
питувати чи висувати не до 
кінця продумані ідеї. Нав
чається розповідати про свої 
дослідження, чітко форму
лювати завдання, звітувати 
про результати. Після об
говорення теми на семінарі 
автору ідеї легше оформити 
за нею статтю в журнал, 
допомагає дискусія й у на
писанні дисертацій. Ми пла
нуємо активізувати ведення 
семінару, запрошуємо на 
нього співробітників з ін
ших молодіжних колективів, 
інститутів.

«Молодь України» 
за 3 січня -1986 р.

РОБОЧИЙ КАЛЕНДАР 
К О М С О Р Г А

В ці дні студенти нашого 
інституту, як і всі радянські 
люди, живуть і навчаються 
в атмосфері високого по
літичного і трудового під
несення, викликаного під
готовкою до чергових з’їз
дів КПРС та Компартії 
України.

гіа початку січня необ
хідно підбити підсумки 
соціалістичного змагання 

серед академгруп за резу
льтатами Ленінського за
ліку, визначити його пере
можців.

Двадцять п’ятого січня 
у Вінниці 600 кращих із 
кращих юнаків та дівчат 
зоеруться на обласний 
зліт, де підпишуть рапорт 
XXVII з’їзду КПРС і 
XXVII з’їзду Компартії 
України від імені КОМСО
МОЛІ! області. Будуть на 
цьому зльоті і вихованці 
нашого інституту. Спільно 
з представниками декана
тів, профспілкових органі- 
цій подумай, комсорг, над 
тим, які рядки вписати у 
трудовий рапорт партії від 
імені вихованців Вінниць
кого політехнічного.

В інституті розпочалася 
зимова екзаменаційна се
сія. Студенти звітують про 
свою головну працю — 
навчання. Підсумки сесії 
необхідно обговорити на 
засіданнях учбово - вихов
них комісій і комітетів 
комсомолу, принципово 
оцінити ставлення до нав
чання кожного студента.

Січень — це час актив
ної підготовки майбутніх 
Сучасників третього трудо
вого семестру, навчання їх 
правилам техніки безпеки, 
організації навчання ке
рівників студентських бу
дівельних загонів.

Найголовніше завдання 
всіх штабів і цостів «Ком

сомольського прожектора», 
кожного активіста — не 
давати спокою тим, хто 
порушує навчальну дис
ципліну, допускає пропус
ки занять або спізнюється 
на них.

Багато може зробити 
ідеологічний актив у ство
ренні доброго настрою для 
успішного навчання, вихо
вання почуття колективіз
му, взаємодопомоги,

З 23 січня розпочинаєть
ся Всесоюзний місячник 
оборонно-маоової роботи, 
присвячений 68-ій річниці 
Радянської Армії і Війсь- 
'ково-Морського Флоту. В 
ході цього місячника тобі, 
комсорг, належить органі
зувати і провести змаган
ня з технічних та військо
во-прикладних видів спор
ту, воєнізовані походи, 
естафети, зльоти молоді 
призовного віку, лекції і 
бесіди, зустрічі з ветерана
ми війни і праці, військо
вослужбовцями.

У січні в комсомольських 
організаціях області про
довжуватимуться збори з 
єдиним порядком денним 
«Фізичному загартуванню і 
дозвіллю молоді — комсо
мольську турботу».

Твоя програма дій, ком
сорг — рішення звітно-ви
борних зборів, план реалі
зації пропозицій і заува
жень комсомольців факу
льтету. 'Допоможи кожно
му із них знайти своє міс
це в дружній спільній ро
боті. Зміцнюй організова
ність і дисципліну, поси
люй контроль, не допускай 
невідповідності між сло
вом і ділом, з неприми
ренністю викорінюй фор
малізм і паперотворчість, 
створюй в кожному моло
діжному колективі живу 
творчу атмосферу.
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^  І_ |А  ЧЕРВНЕВІЙ на- рівностей на дискретні і дики врахування
к *■ * раді в ЦК КПРС з безперервні змінні. Особ- параметрів

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

питань науково-техніч
ного прогресу (1985 р.) 
було намічено прискори
ти впровадження у на̂  
родне господарство сис
тем автоматизованого 
проектування (САПР). 
В управлінні САПР ядер
них енергетичних уста
новок застосовуються ме
тоди прийняття рішень 
при неповноті інформа
ції, які дозволяють одер
жати адаптований для 
майбутніх умов роботи 
варіант установки. Для 
освоєння таких методів 
і є ділова гра «Вибір», 
яка розроблена спільно 
із співробітниками об
числювального центру 
нашого інституту това
ришами Шолоховим, Ка- 
мінським, Каплун, Пав- 
ловою, Повозніковим, 
Седлецькою, Трейгер. В 
основу гри покладена 
методика динамічної оп
тимізації теплоенерге
тичного обладнання, суть 
якої полягає ось у чо
му.

Математично завдан
ня визначення парамет
рів обладнання може 
бути сформульоване як 
завдання пошуку мініму
му ЦІЛЬОВОЇ функції СТО
СОВНО наведених затрат 
при детермінованих і 
кедетермінованих вихід
них даних і обмеження 
у вигляді рівностей і не-

ливості вирішення зав
дань полягають у три
валому часі вичислення 
функціоналу, його бага- 
тоекстремальності, у різ
ному впливові змінних 
на цільову функцію. 
Крім того, в реальному 
інтервалі зміни змінних 
функцій цілі має, як
правило, пологий виг
ляд. Тому в результаті 
оптимізаційних розра
хунків обладнання одер
жують кілька варіантів, 
примірко рівних за зат
ратами, але відмінних за 
конструктивними харак
теристиками. Ці особ
ливості обумовлюють 
таку послідовність пере
бування оптимального 
варіанту:

— формування на ос
нові нормативних мате
ріалів «середнього» аль
тернативного набору ви
хідних даних;

— визначення можли
вих варіантів з допомо
гою комбінованого мето
ду оптимізації парамет
рів теплоенергетичного 
обладнання;

— інженерний аналіз 
одержаних варіантів і 
виключення з дальшого 
розгляду варіантів з не
достатньою надійністю, 
технологічністю, зручніс
тю в експлуатації;

—вибір кінцевого варі
анту з допомогою мето-

зміни 
обладнання

в часі.
Застосування на учбо

вих заняттях стандарт
них методів оптимізації

найшвидшого спуску, 
січного руху вздовж кор
дону (схема А. Абрамо- 
ва), зміна шагу руху. 
Відносна ефективність 
комбінованого методу

ускладннюється трива
лим часом обрахування 
цими методами. Тому 
розроблено комбінова
ний метод, орієнтований 
на ситуації: типові для 
вирішення поставлених 
завдань — пологий спуск, 
яр, кордон. У комбінова
ному методі мінімізації 
цільової функції викону
ється перемінним рухом 
по дискретних і безперер
вним змінним до досяг
нення заданої різниці 
значень функціоналу на 
двох суміжних шагах. 
Оптимізація дискретних 
змінних здійснюється іте- 
раційними процедуоами 
локального пошуку у 
напрямках, кількість 
перемінних реалізує ком
бінацію ояду методів —’ 
паралельних дотичних,

зростає із збільшенням 
числа мінних і часу об
числення функціоналу. 
При розрахунку одного 
значення функції цілі 

за 0,2 хвилини оптимізація 
п’яти перемінних ком
бінованим методом ви
конується в 2,5 рази 
скоріше оптимізації най
швидшим спуском.

Ділова гра «Вибір» 
імітує процеси рішення 
задач проектування і ек 
сплуатації кондансацій 
них установок на заво 
дах і електростанціях 
Учасники гри — студен 
ти виступають в ролі іін 
женерів цих підприємств 
Основне завдання учас 
ника — одержати мак 
симальну оцінку за дії 
в таких ігрових ситуа 
діях.

Прив’язка. Відомі па

раметри заводського ва
ріанту конденсаційної 
установки, одержані для 
визначення району розмі
щення ЛЕС. Необхідно 
з допомогою комбінова
ного методу знайти ва
ріанти установки, пара
метри яких будуть оп
тимальними для іншого 
району розташування 
ЛЕС.

Вибір. Необхідно із ря
ду конкуруючих варіан
тів вибрати кінцевий і
розрахувати
плуатаційні
ристики.

Завдання

його екс- 
характе-

учасника 
гри на першому етапі по
лягає в тому, щоб відшу
кати таку стратегію фор
мування стартових, то
чок, яка б дала змогу 
знайти «кращі» локаль
ні мінімуми. Основною 
характеристикою тепло
вих процесів в конден
саторі є коефіцієнт те
плопередачі, який зале
жить від чистоти труб. 
На стадії проектуван
ня конденсатора майбут
ньої ефективності засо
бів його очистки можна 
дати вірогідну оцінку. 
Через це коефіцієнт чис
тоти труб віднесено до 
недетермінованих пара
метрів, а оптимізаційні 
розрахунки виконуються 
при його нормативному 
(середньому значенні).

Вибір кінцевого варіант 
Ту здійснюється шля

хом інженерного аналізу 
із залученням принципу 
оптимальності Парето і 
з допомогою критерію, 
вказаного керівником 
гри інформаційної ситу
ації. Очікувані коефіці
єнти теплопередачі роз
раховуються на основі 
графіка зміни коефіці
єнта чистоти труб в часі, 
який створюється з допо
могою експериментальних 
даних і еврістичних уяв
лень.

Завданнями учасника 
гри на другому етапі є: 
конкретний аналіз варі
антів, розрахунок на м і 
крокалькуляторі за відо
мими формулами чис
лових значень прийнято
го критерію вибору для 
кожного варіанту і виз
начення найкращого, роз
рахунок економічного 
ефекту розробки як різ
ниці затрат на заводсь
кий, так і знайдений ва
ріант конденсаційної ус
тановки.

Гра завершується на
радою, на якій учасники 
в дискусії з керівником 
захищають одержані ре
зультати. Переможцем 
гри виходить той, хто 
здобув найвищий еконо
мічний ефект.

Д. НАЛБАНДЯН, 
зав. кафедрою енер
гетики.

О. ГОЛОВЧЕНКО, 
доцент кафедри.

Торжественно и уютно 
бьіло в клубе общежития 
№ 4. На стене — портрет 
А. С. Пушкина. Рядом — 
чернильница с гусиньїм пе
ром. Похожим когда-то пи- 
сал великий нозт. Сегодня 
здесь вьіставка его произве- 
дений. Вьівешен стенд 
«Пушкин — наш современ- 
ник». И как-будто к нам, жи
вущим в двадцатом столе- 
тии, обращен завет Пушки
на, запечатленньш на зтом 
стенде:

«Пока свободою горим,
Пока сердца для чести 

живьі,
Мой друг, Отчизне

посвятим
Души прекрасньїе

порьівьі».
Звучит музьїка из оперьі 

«Евгений Онегин». Гаснет 
свет. Зажигаются свечи.

Ведущий обращается к 
присутствующим со слова
ми: «Почти два века разде- 
ляют нас с А. С. Пушки- 
ньім. Но слова Пушкина, 
блава его живьі и сегодня».

Пушкинские чтения стали 
доброй традицией факуль- 
тета студентов-иностранцев 
нашего института. С боль- 
шим интересом юноши и де- 
вушки готовятся к ним.

Вот и на зту встречу собра- 
лись те, кто уже знает и 
любит позта, и те, для кого 
встреча с Пушкиньїм будет 
первой. В клубе едва хвата- 
ет на всех мест.

С глубоким, содержатель- 
ньім вступительньїм словом 
о творчестве Пушкина об- 
ратилась к студентам пре- 
подаватель кафедри руф 
ского язьїка А. М. Климки- 
на.

Казалось, сердцем по- 
чувствовали каждое слово 
ведущие — студент из Си- 
рии Гора Махмуд и совет- 
ская студентка Алла Штур- 
хецкая. Участники чтений 
познакомили присутствую- 
щих с вольнолюбивьіми мо
тивами произведений А. С. 
Пушкина, со стихами о 
дружбе и любви, о приро- 
де. 27 чтецов-студентов из 
разньїх стран и две совет- 
ские школьницьі декламиро- 
вали стихотворения Пушки
на. И лучшими из них бьі- 
ли: аспирант из Ирака Ри- 
яд Фалех Халед, студентьі 
из Ливана Нобиль Шафик, 
из Марокко — Хашми Бук- 
Шад, из Мали — Мамаду 
Тункара, из Бенина—Вен- 
сант Ашагбе, из Пакистана 
— Гуль Фарос, из Перу—

Олехандре Оганте, из Си- 
рии — Халиль Аль Сайид, 
советская школьница Ирина 
Кучабская и некоторьіе дру- 
гие.

С особьім интересом и 
вниманием слушали участ
ники чтений студента из 
Сирии Самира Салума, ко- 
торьш прочитал написанньїе 
им на русском язьіке стихи 
о любимом позте.

С каждьім вьіступлением 
студенти все больше и 
больше раскрьівали для се- 
бя Пушкина — передового 
человека своего времени, 
патриота, верного друга, 
умеющего чисто и нежно 
любить, чувстовать природу, 
Пушкина, перешагнувшего 
границьі континентов и ве- 
ков, нашего современника.

Большое оживление виз
вала викторина, посвящен- 
ная А. С. Пушкину. Все 
присутствующие приняли в 
ней самое активное участие.

А потом, за чашкой чая, 
можно било обменяться 
впечатлениями, поговорить 
об услишаном.

Вечер закончился. Но ни- 
кто не спешил уходить 

Л. МЕДВЕДСКАЯ, 
преподаватель кафедри 
русского язика.

М А Й С Т Е Р Н О С Т І
У всенародній бороть

бі за утвердження тве
резого способу життя ви
никають і набирають си
ли нові традиції. Чимало 
традиційних і нових за
ходів проведено у нашо
му інституті з нагоди 
Нового року.

На кафедрі економіки

промисловості у передно- 
ворічні дні серед викла
дачів і співробітників ка
федри проведено конкурс 
кулінарної майстерності. 
Заключне спільне засі
дання жюрі учасників 
конкурсу і болільників 

стало справжнім перед- 
новорічним святом, з щи
рими новорічними поба

жаннями, веселими жар
тами. Жюрі, учасники і 
болільники прийняли спі
льне рішення організову
вати такі конкурси пості
йно.

В. САПУН,
молодший науковий 
співробітник кафед
ри.

Афанасьев В. С. Зтапн 
развития буржуазной полит- 
зкономии: Очерк теории.— 
М.: Зкономика, 1985—344 с.

Белов И. Ф., Белов В. И. 
Битовая приемно-усилите- 
льная радиоаппаратура:
Справочник — М.: Радио и 
связь, 1985—528 с.

Васильєв В. Н. Гибкие 
производственньїе системи
(создание, внедрение, уп- 
равление). — М.; Знание, 
1985 — 64с.

Заболотский К. И. Дета- 
ли машин — К.: Вища шко
ла, 1985—514 с.

Игровьіе занятия в стро- 
ительном вузе: Методи ак
тивного обучения — К.: Ви
ща школа, 1985—303 с.

Иконников А. В. Искусст- 
во, среда, время — Сов.
художник, 1984—336 с.

Как изучать труди К. 
Маркса, Ф. Знгельса, В. И. 
Ленина в курсе марксистс- 
ко-ленинской философии:
Методическое пособие. Под. 
ред. Б. И. Сюсюкова — М.: 
Мисль, 1985 — 223 с.

Келдьіш Н. В. Избраннне 
труди: Общие вопросн раз- 
ватия науки. Под ред. П. Н. 
Федосеева, В. А. Филиппо- 
ва М.: Наука, 1985—703 с.

Колесников Л. Ф. Резерви 
зффективностн педагогичес-

кого труда — Новосибирск, 
Наука, 1985—261 с.

Корнишев Ю. Н., Фань 
Г. Л. Теория распределения 
информации: Учебное посо
бие для вузов -— М.: Радио 
и связь, 1985—184 с.

Левин В. И. Логическая 
теория надежности слож- 
ннх систем. — М.: Знерго- 
атомиздат, 1985—128 с.

Лабораторний практикум 
по курсу «Радиотехнические 
цепи и сигнали»: Учебное
пособие для техн. вузов — 
2-е изд. перераб. и доп. — 
М.; Внсшая школа, 1985— 
208 с.

Малнхина М. П. Вичисли- 
тельная техника (По мате- 
риалам зарубежной перио- 
дической печати. — М.; 
Знание, 1985—64 с.

Маталин А. А. Технология 
МДшиностроения: Учебнй^ 

—Л.: Машиностроение, 1985 
—496 с.

Михайлов Б. М. и др. 
Гибкие автоматические про- 
изводства, М.: Знание, 1985 
—64 с.

Молодежи о КПСС: Ре-
комендательннй библиогра- 
фический указатель под ред. 
Рудченко А. М. —- М.; Кни
га, 1985—119 с.

Павлов П. В., Хохлов 
А. Ф. Физика твердого те-

ла: Учебное пособие для 
студентов — М.: Внсшая 
школа, 1985—384 с.

Прикладние методи и 
программирование в числен- 
ном анализе: Сборник под* 
ред. В. А. Морозова, В. М. 
Репина — М.: Издательстцо 
МГУ, 1985—184 с.

Прудников Е. Л. Инстру- 
мент с алмазно-гальваничес- 
ким покрнтием — М.: Ма
шиностроение, 1985—96 с.

Розанов А. П. Теория ве- 
роятностей, случайнне про- 
цессьі и математическая 
статистика — М.: Наука,
1985—320 с.

Радионавигационние сис
теми сверхдлинноволнового 
диапазона — М.: Радио и 
связь, 1985—264 с.

Современная советская 
архитектура.: Учебник (Под 
ред. Н. П. Бнлинкина — 
М.: Стройиздат, 1985—224 с.

Широков Ф. В. На пути 
к пятому поколению ком- 
пьютеров — М.: 1985—168 с.

ДОВІДКОВО - БІБ.
ЛІОГРАФІЧНИЙ ВІД-
ДІЛ.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА.
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Кращий дарунок XXVII 
з’їзду КПРС — успіхи в 
зимовій екзаменаційній 
сесії. Такий девіз у ви
хованців енергетичного 
факультету.

Підсумки двох перших 
екзаменів уже свідчать 
про те, іцо більшість сту
дентів інституту прагнуть 
підвищити загальну ус
пішність, порадувати Віт
чизну своїми глибокими 
знаннями. На тому ж 
енергетичному факульте
ті сьогодні в числі кра
щих йде колектив групи 
2 ЕПП-82. Пальму ж пе
ршості, що приємно, 
утримують першокурсни
ки з групи 1 ЕПП-85.

На енергетичному фа
культеті вперше в інсти
туті було впроваджено 
колективний підряд при 
підготовці До екзаменів. 
(Фото ліворуч).

Залік з електронних 
влаштувань і автоматики 
складають студенти фа
культету обчислювальної 
техніки (гр. 2 АТ-83 і З 
АТ-83).

На знімку внизу: сту
денти радіотехнічного 

факультету (гр. 2 РК-82) 
радіють першим п'ятір
кам..

Фото Р. Кутькоза.

Інститутська панорама: події, факти
|  Корінним питанням 
^економічної політики на- 
цшої партії на сучасному 
■етапі є прискорення на- 
5 уково-технічного розви
т к у  країни.
® Викладачі і співробіт
ники нашого інституту 
■вносять і свій посильний 
Івклад у цю загальнодер
ж а в н у  справу.
І  15 січня комуністи ра
діотехнічного факульте
т у  на своїх зборах обго- 
Еворили питання про роз
в и т о к  науково-дослідни-
■ цької роботи у світлі ви-
■ мог партії і уряду і на- 
Імітили конкретні заходи
л як »  шш ш  т ш т  ні яв и

по гідній зустрічі XXVII 
з’їзду КПРС та завдання 
колективу на перший 
рік дванадцятої п’ятиріч
ки.

* * *
У профспілкових орга

нізаціях факультетів і 
підрозділів інституту 
проходять загальні збори 
колективів, на яких лід 
водяться підсумки соці
алістичного змагання за 
минулий рік, накреслю
ються плани на 1986-й.

На цьому тижні проф
спілкові збори з таким 
порядком денним прой
шли на факультетах авто

матики і мікроелектро- 
ніки та машинобудівно
му. * * *

Нинішнім літом під час 
виробничої практики сту
денти нашого інституту 
працюватимуть на різ  ̂
них промислових підпри
ємствах області, вносити
муть і свій посильний 
вклад у розвиток науко

во-технічного прогресу
На факультеті автома

тики і мікроелектропіки 
зокрема, формується 
студзагін для робота на 
Вінницькому заводі ра
діотехнічної апаратури.
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Обговорюючи 
важливі документи

впровадження винаходів 
і рацпропозицій у народ
не господарство» необ
хідно вставити: «Підви
щити відповідальність ке
рівників служб, КМК 
підприємств за швидке і 
активне впровадження 
у виробництво розробок 
молодих новаторів, всі
ляко стимулювати їхній 
пошук». Адже творчість 
— важливий резерв на
шої економіки.

Зараз у партійних до
кументах надається ве
ликого значення випуску 
якісної продукції. На мій 
погляд, необхідно ввести 
в проект Основних нап
рямів таке положення: 
«Підвищити персональну 

відповідальність керів
ників КМК, комсоргів за 
випуск високоякісної 
продукції». Адже повин
но бути нормою, що ко
жен комсомольсько-мо
лодіжний колектив вва
жає випуск продукції ті-

Вважаю, що більше 
уваги слід приділяти і 
організації повноцінного 
дозвілля молоді. Особли
во у впровадженні но
вих видів і форм культу
рного обслуговування. 
VII розділ, абзац «Роз
вивати нові прогресивні 
види, і форми культур
ного обслуговування», 
мабуть, краще буде сфо
рмулювати так: «Розви
вати нові і прогресивні 
форми культурно - вихов
ної роботи серед молоді».

Сьогодні, коли партія 
приділяє постійну увагу 
молоді, до проекту Ста
туту КПРС (з пропоно
ваними. змінами), варто, 
на мій погляд, внести 
доповнення, що стосує
ться роботи з комсомо
лом: «Кожний комсомо
лець віком до 28 років 
вступає в ряди КПРС 
через комсомол і працює 
в комсомолі до досягнен
ня 28-річного віку».

Реалізація великомас
штабних планів, закла
дених у проект Основ
них напрямів економіч
ного і соціального роз
витку країни, вимагає 
від кожної молодої лю
дини, комсомольця мак
симальних зусиль, висо
кої особистої відповіда
льності за доручену ді
лянку роботи. І, звичай
но, ж, бережливого ста
влення до народного до
бра, максимальної еко
номії матеріалів і палив
но - енергетичних ресур
сів.

Хочу сказати про роль 
у цій справі молодик іи 
женер і в, р а ціо наліз п то
рів. Це люди, для яких 
творчий пошук став нор
мою життя. Упевнений, 
що ефект від їх творчих, 
ідей був би значно ви
щий, якби шлях від по
дання до впровадження 
рацпропозицій не затягу
вався в деяких заводсь
ких службах. Хочу внес
ти доповнення в проект 
Основних напрямів), У1 

розділ IV після слів 
«Створити всі необхідні 
умови для найшвидшого

льки високої якості і до
тримання номенклатури 
даної продукції своїм 
повсякденним обов’язком.

І. МАТЮШЕНКО, 
голова ради молодих 
учених і спеціалістів 
СКТБ «Модуль».

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
Про стан ідейно-виховної 

роботи в парторганізації 
інженерно-будівельного фа
культету було розглянуто 
19 грудня 1985 року на за
сіданні парткому, де відмі
чалося, що в цьому питан
ні проводиться відповідна 
робота. На партійних збо
рах факультету обговорено 
питання про підвищення 
якості і ефективності ідеоло
гічної роботи у період підго
товки до XXV її з’їзду 
КПРС, про стан навчання у 
системі партійної освіти і 
завдання по підвищенню її 
якості у світлі рішень чер
вневого (1983 р.) Пленуму 
ЦК КПРС та ряд інших.

На засіданнях партбюро 
заслуховуються звіти кому
ністів, керівників факуль
тету і кафедр. Партбюро 
залучає до участі у вихов
ній роботі керівний склад, 
здійснює контроль за ви
конанням відповідних до
ручень. Тут проводяться 
єдині політдні, належна 
увага приділяється контр
пропаганді. Все це робить
ся з метою дальшого по
ліпшення ідейно-політич
ного виховання молоді.

Разом з тим, відмічалося 
на засіданні парткому, парт
бюро і деканат ряд прин
ципово важливих ідеоло
гічних питань вирішують без 
достатньої цілеспрямованос
ті, а головне — результа
тивності. Тут ще не позбу-

то формалізму, проявляєть
ся недостатня вимогливість 
до партгруп кафедр, кому
ністів, насамперед керів
ників кафедр, а також про
фкому і комітету комсомо
лу з питань дальшого по
ліпшення ідеологічної робо
ти. Багаточисельні, але не 
завжди ефективні масові 
заходи, вони не в повній 
мірі підкріплюються пос- 
тіиноіо виховною роботою 
безпосередньо у студентсь
ких групах і особливо в 
гуртожитках. Все це приз
водить до того, що якість 
навчання студентів у 1984 
— 85 роках у порівнянні з 
минулим учбовим роком 
знизилась на 4,3 процента, 
велику кількість годин скла
дають запізнення і про
пуски занять студентами.

Партбюро, деканат не 
приділяють належної уваги 
питанням добору, розста
новки і виховання кадрів, 
особливо серед кураторів 
інтергруп. Серед кураторів 
лише іри комуністи. «У прак
тику не ввійшло заслухо
вування звітів кураторів 
на засіданнях партбюро і 
партзборах.

На факультеті ще на 
низькому рівні правове, 
військово - патріотичне і 
атеїстичне виховання.
Окремі студенти здійснюють 
антигромадські вчинки, над
то слабка робота ведеться 
по інтернаціональному ви

хованню. Вимагає поліп
шення і урізноманітнення 
даочна агітація у гурто

житках.
У колективі факультету, 

вказувалося на засіданні 
парткому, не створено 
обстановки взаємної вимог
ливості і ділової критики 
га самокритики. Послабле
но вплив партбюро на до
бір, розстановку і вихован
ня кадрів, не створюється 
реальний резерв кадрів. 
Тут на низькому рівні кон
троль і перевірка виконан
ня прийнятих рішень. Парт
бюро недостатньо турбуєть
ся про підвищення аван
гардної ролі комуністів, 
посилення відповідальності 
керівників за доручену 
справу, стан ідейно-вихов
ної роботи у колективі.

За серйозні недоліки в 
організації ідейно-виховної 
роботи на факультеті сек
ретареві парторганізації
Г. В. Горшечникову і дека
ну факультету М. Ф. Дру
кованому суворо вказано. 
Партком зобов’язав знач
но поліпшити всю діяль
ність на факультеті з пи
тань підготовки політично 
зрілих, ідейно-загартова- 
них спеціалістів.

У постанові парткому на
мічено конкретні заходи, 
від виконання яких зале
жить поліпшення всієї ідей
но-виховної роботи на 
інженерно-будівельному фа
культеті.



2 стоо «ЗА ІНЖ ЕНЕРНІ  КАДРИ»

Д О М А Г А Т И С Ь
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Фізична культура і 
спорт — постійні супут
ники в нашому житті. 
Ринкова гімнастика, за
няття в секції, виступи 
на факультетських та ін
ститутській олімпіадах, 
змагання за нагороди оО- 
ДсіСНОі, республіканської 
та всесоюзної першості... 
щодня ми стаємо фізку
льтурниками аоо спосте
рігаємо за виступами 
спортсменів. Нам ство
рено неоохідні умови для 
постійних занять фізкуль
турою і спортом.

«у нашому інституті 
практично завершено 
створення колективів фіз
культури, що дало змогу 
залучити до занять фі
зичною культурою і ело 
ртом тисячі людей різ
ного віку з числа студен
тів, викладачів і співро- 
оітників. Розширилась і 
зміцніла матеріальна ба
за фізкультурного цеху.

Колектив кафедри фі
зичного виховання, ком
сомольські і профспілко
ві активісти інституту 
впроваджують нові ефе
ктивні форми організації 
фізкультурно - масової 
роботи. Однак, сьогодні
шній рівень організації 
фізкультурно - оздоров
чої роботи все-таки не 
відповідає вимогам, які 
висунуті в проектах нової 
редакції Програми КПРС 
та Основних напрямів 
економічного і соціаль
ного розвитку країни на 
І986—1990 роки і на пе
ріод до 2000 року.

Один з головних резер
вів поліпшення цієї ро
боти — це колектив фіз
культури. Але ще не 
скрізь вони стали справ
жнім осередком здоро
в’я. На інженерно-буді
вельному факультеті, в 
профспілковій організа
ції адміністративно - уп
равлінського персоналу 
та деяких інших підроз
ділах інституту не орга
нізовано груп здоров’я,

більше половини усіх ви
кладачів і спіьрооїтникш 
вузу не займаються фі
зичною культурою 1 
споріом.

п а  оагатьох підпри
ємствах, в організаціях і 
установах ооласті і рес- 
ауоліки введено ВИрО- 
Огінчу гімнастику. Ьона 
не лікує, а зоерігає здо
ров я людей. Ьарто вве
сти п і в нашому інсти
туті. Адже тут оільшість 
людей зайняті розумо
вою працею і фізичне на
вантаження їм вкрай не- 
оохідне.

зараз в розпалі зимо
вий спортивний сезон. 
Головна подія року — 
зимова спартакіада на
родів СРСР. її фінали 
відоудуться на спортив
них спорудах Краснояр
ська. Зоїрні команди Ук
раїни виоорюватимуть 
призові місця майже в 
усіх видах програми. Го
туються до цих змагань і 
вихованці нашого інститу
ту. Напередодні Дня Пе
ремоги у Києві візьме 
старт традиційна міжна
родна багатоденна вело
гонка Миру.

Насиченим буде нині
шній спортивний рік і 
для представників інших 
видів спорту. Фізкульту
рники інституту візьмуть 
участь у Тижнях лиж
ника, стрільця, спортив
ного орієнтування, ГПО, 
туриста, спортивних ігор, 
оздоровчого бігу і ходь
би, призовника, шахів і 
шашок, у масовому лег
коатлетичному пробігові. 
Протягом року в інститу
ті триватимуть факуль
тетські і загальноінсти
тутські спартакіади з 
різних видів спорту. Од
не лиш побажання, щоб 
у цих змаганнях взяв 
участь кожен член вузів
ського колективу.

Я. КУЛИК,
зав. кафедрою фізви
виховання.

17 січня 1986 року.
НОВІ ЗВИЧАЇ, О Б Р Я Д И *" »1
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Г |  ІД урочисті звуки 
* " маршу Мендельсона 
молодята заходять до 
святково прибраного за
лу. їх зустрічають рід
ні та друзі. Звичайна 
картина звичайного ве
сілля? Ні, не зовсім. 
Ще при вході гостей 
зустрічає плакат з на
писом «На нашому ве
чорі не знайдеться міс
ця для нудьги, байду
жості та спиртних на
поїв!»

Отже, ми потрапили 
на безалкогольне весіл
ля. Знайомтесь, молодя
та — учні-дипломники 
Житомирського автодо- 
рожного технікуму Світ
лана Білик та Ігор Ве- 
рещинський. Обоє учас
ники ансамблю народ
ного танцю технікуму. 
Тож привітати їх при
йшли їхні товариші по 
захопленню. А тим ча
сом весільний вечір роз

почався. Традиційні
хліб-сіль «новоспечено- 
му» подружжю, теплі 
поздоровлення з поба 
жаннями міцної друж
ної сім’ї змінювались 
зачитуванням вітальних 
листів та телеграм. Ве
сільний «виконком», до 
складу якого входили 
представники комітету 
комсомолу, батьки, самі 
учні, не нудьгував у 
бездіяльності.

А на гостей чекали 
святково сервіровані 
столи. Про відсутність 
на них спиртного зайве 
говорити. Натомість різ
номаніття соків, фрук
тової води, лимонад. А 
як же відомий жарт 
про «вічно голодного» 
студента, чи взяли його 
до уваги? Столи не 
вгинались од страв. 
Організатори діяли за 
іншим принципом — 
краще менше, та смач

ніше.
Хто буде головою в 

сім’ї, чоловік чи дру
жина? Це питання пог
рібно вирішити якомога 
раніше. Тож молодята 
пропонують разлама- 
ти навпіл коровай. Час
тини виявляються рів
ними — ідеальний ва
ріант! Отже віднині і 
назавжди в сім’ї повин
но панувати рівноправ’я. 
Свідки наречених зачи
тують жартівливий наказ 
молодим: «Нехай у жит
ті вам «гірко буде сьо
годні лиш за цим сто
лом...»

Замість традиційного 
«гірко» гості скандують: 
«Солодко, солодко!». 
Келихи наповнюються 
прохолодним лимона
дом, а нареченому та 
нареченій молоко 
символ здоров’я, твере
зості й сімейного доб
робуту.

т ш ш т ш ш ш ш т ж ж до і

Друзі Світлани та 
Ігоря виготовили для 
них пам’ятну медаль, 
поки що дерев’яну. Бо 
ж до золотої ще дале
ко, як і до золотого ве
сілля. А комсомольська 
організація технікуму 
нагородила молодят, 
активних учасників гро
мадського життя, почес 
ними грамотами і пре
мією.

Веселилося, співало й 
танцювало весілля, ще 
переконуючи гостей,
що для справжньої ра
дості не потрібен допінг 
у вигляді спиртного.

— Які квіти любить 
дружина найбільше?

— Хто улюблений 
письменник вашого чо
ловіка?..

Багато доречних і 
дотепних запитань про
звучало у вікторині для 
наречених.

Застільні притчі, ігри, 
конкурси, танці — ніхто 
не нудьгував. |

І. СТЕПАНОВ,
студент.

і т ш ш ш ж ш  ж  ш ж ш  т т ш т т* до т т і

Здоров’я радянських 
людей постійно перебу
ває в центрі уваги Ко
муністичної партії і на
шої соціалістичної дер- 
жави. Право громадян 
на охорону здоров’я •— 
найціннішого з капіталів 
— закріплене, як відомо, 
в Конституції СРСР. У 
передз’їздівських доку
ментах, винесених на все
народне обговорення, на
мічений новий великий 
обсяг робіт по кардина
льному підвищенню яко
сті медичного обслугову
вання.

Протягом дванадцятої 
п’ятирічки в країні пе
редбачається ввести в 
дію лікарні на 350 тисяч 
ліжок і амбулаторно- 
поліклінічні заклади на 
900 тисяч відвідань за 
зміну. Одночасно здійсню
ватиметься реконструк-

і
(Ція діючих медичних за
кладів. Буде продозже- 
ко будівництво централь-

ЗДОРОВ'Я -  БАГАТСТВО НАРОДУ
них лікарень і амбулато
рій для поліпшення ме
дичного обслуговування 
населення сільських ра
йонів. При цьому випе
реджаючими темпами 
розвиватиметься мережа 
амбулаторно - поліклініч
них закладів. Вважаєть
ся доцільним ширше ви
користовувати створені 
за рахунок трудових зу
силь колективів фонди 

підприємств та організа
цій для будівництва і 
розвитку медичних зак
ладів з метою обслуго
вування робітників і слу
жбовців цих підприємств 
і організацій.

В 1986—1990 роках у 
медичній промисловості, 
говориться в проекті Ос
новних напрямів еконо
мічного ї соціального 
розвитку СРСР, перед

бачено збільшити обсяг 
продукції не менш як в 
1,4 раза. Освоїти вироб
ництво високоефективних 
медикаментів, насампе
ред, для лікування най
більш поширених захво
рювань, розширити ви
пуск найновіших прила
дів і апаратури для діа
гностики захворювань та 
лікування населення...

В цих гуманних пла
нах партії і держави чі 
льне місце відведено ме
дичному обслуговуванню 
населення Вінниччини. 
Так, до 1990 року буде 
здійснено комплекс захо
дів, спрямованих на по
ліпшення медичного об
слуговування трудящих 
села, його диспансериза
ції за прикладом Кали- 
нівської районної лікар

ні, досвід якої схвалений 
ЦК Компартії України, 
Заплановано побудувати 
і ввести в експлуатацію 
за рахунок коштів дер 
жавних капіталовкладень 
по господарству облви
конкому: лікарень — на 
1160 ліжок і поліклінік 
— на 2000 відвідань за 
добу.

Лише в нинішньому 
році значно розшириться 
мережа закладів охоро
ни здоров’я області. Три
ватиме будівництво ме
дичного училища в м. 
Вінниці, корпусів облас
ної лікарні імені Ющен
ка, розпочнеться споруд
ження поліклінік облас
ної дитячої соматичної 
лікарні в м. Вінниці і 
терапевтичного корпусу 
в Немирові.

Для зимового 
відпочинку

В розпалі екзаменацій
на сесія. Вона вимагає 
від кожного студента ба 
гато, розумових та фі
зичних зусиль Разом з тим 
зимовий спортивний се
зон пропонує усім чима
ло приємних хвилин змі
стовного відпочинку. 
Стрімка лижня, ковзанка 
та хокейний корт зніма
ють не тільки втому, а 
й загартовують людський 
організм. В нашому ін
ституті багато любителів 
спорту. Та й спортивна 
база дозволяє цікаво і 
корисно проводити своє 
дозвілля.

Центральний парк ку
льтури і відпочинку іме
ні Горького теж гостин
но приймає усіх тих, хто 
хоче бути міцним і здо
ровим. Тут відкрито ли
жно-ковзанярську про
катну базу, залито ков
занку для масового ка
тання загальною площею 
одинадцять тисяч квад
ратних метрів і хокей
ний корт. До послуг від
відувачів лижі і ковза
ни, організовано також 
прокат фінських саней. 
Для тих, хто складатиме 
зимові нормативи фіз
культурного комплексу 
«Готовий до праці і обо
рони СРСР», прокладе
но 3-кілометрову трасу. 

Б .ВОЛОДІЙ.

Виступають учасники художньої самодіяльності.
________________ _____________ р_______ __

ПРЕДСТАВЛЯЄ „ВЕСЕЛИЙ ЯРМАРОК"
У видавництві «Радянський письмен

ник» вийшов черговий збірник гумору 
й сатири «Веселий ярмарок». Сюди 
включені кращі твори українських ра
дянських письменників, які працюють у 
цьому бойовому жанрі. «Веселий ярма
рок» представляє повісті, прозові і пое
тичні байки, гумористичні оповідання, 
памфлети, афоризми, пародії, шаржі, 
карикатури тощо. Серед авторів —  до
бре відомі майстри «гарячого цеху», а 
також і ті, хто починає свій шлях у лі
тературі.

Книжка відкривається віршем лауреа

та республіканської літературної премії 
імені Володимира Сосюри вінницького 
поета А. Бортняка. Автор підкреслює: 
«якщо народ всі біди переміг й усяку 
силу подолати в змозі, то це тому, що 
мав здоровий сміх, що сміючись живе 
на світі досі». Сподобаються читачам 
і твори інших вінничан: поета-сатирика 
А. Гарматюка, лікаря Ю. Мостового, ін
женера М. Храмцова, журналіста з Му
рованих Куриловець Н. Дубицького.

Є тут і розповідь про традиційні дні 
Степана Руданського на Вінниччині.

Я. МУЛЯР.

П р а в а  в о д і я — п с о в і
Уперше в історії авто

мобілізму права водія 
одержав пес — азіатсь
ка вівчарка на кличку 
Аякс. Сталося це в ФРН.

Щоб повністю дотри
матися працедурних фор
мальностей, Аякса сфото
графували у кашкеті і 
шоферських окулярах. 
Картка, як і належить 
вклеєна в посвідчення. 
Документ був також 
«власноручно» підписаний 
йоїо власником. Крім то
го. проведені всі необ

хідні медичні обстежен
ня.

Аякс уперше демонст
рував своє мистецтво на 
стадіоні, де численні гля
дачі спостерігали, як він 
самостійно доставляв на 
поліцейській радіомлшині 
умовних заарештованих 
до в’язниці.

Як надалі використо
вуватиметься його вмін
ня, — поки що невідомо.

А. ПЕТРЕНКО.
(За матеріалами за
рубіжної преси).

УСМІШКА '■ця— и ями— — —

НЕНОРМ АЛЬНІЙ ПОКУПЕЦЬ
Зайшов я в магазин

«Взуття» 
Купити туфлі до пуття. 
Підхожу до полиці

ближче —
Там розмір 45 і вище.
— А де нормальний розмір

—мій?
— Нормальні туфлі,

ви — малий... 
Зайшов я в інший магазин 
І зупинивсь біля вітрин. 
До туфель приглядаюсь 

ближче — 
Лиш розмір 37 і нижче. 
Зав. пояснив, як я

покликав:

— Нормальні туфлі,
ви — великий...

В універмаг я ще зайшов, 
І висновок зробив

загальний,
Що покупець

я ненормальний. 
І взагалі якийсь дволикий: 
То замалий, то завеликий. 

А. ГАРМАТЮК, 
письменник.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«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. БЮ. 03010. Зам. 127.



Ртратєгічний курс робничого і науково-тех- 
партії на прискорення нічного потенціалу
соціально * економічно- всією силою партійного 
го розвитку країни, впливу утверджувати 
розроблений квітневим атмосферу творчої ира- 
і жовтневим (1985 р.) ці, відкривати простір 
Пленумами ЦК КПРС, ініціативі, таланту, май- 
виходить із завдання стерності. Необхідно під- 
планомірного і всебічно- вищувати відповідаль- 
го вдосконалення соціа- ність і вимогливість, 
лізму, більш повного і зміцнювати порядок і 
ефективного використай- дисципліну на всіх ді- 
ня його можливостей, лянках. Скрізь і всюди 
дальшого просування ра- треба діяти твердо і 
дянського суспільства до послідовно, позбавляти- 
комунізму. Мет^; пос- ся від того, що, за ві- 
тавлена партією, — за- домою ленінською харак- 
безпечити матеріально і теристикою, є не що 
духовно багате, соціаль- інше, як «нехлюйство, 
но динамічне життя недбальство, неохай
нішому народові в умо- ність схильність заміня- 
вах миру, ще краще роз- ти справу дискусією, 
крити переваги цивілі- роботу — розмовами...» 
зації нового типу, Після квітневого Пле- 
уособленого соціалістки- пуму ЦК партії минуло 
ним ладом. Все це з ве- порівняно небагато ча
лішою науковою глиби- су. Та вже нині відчу- 
ною розкрито у перед- ваються позитивні змі- 
з'їздівських документах ни у психології людей, 
партії — проектах но- у загальному настрої 
вої редакції Програми інститутського колекти- 
КПРС, змін в Статуті ву. Більше проявляєть- 
партії і Основних нап- ся турботи про викорис- 
рямах економічного і со- тання наявних резервів, 
(ціального розвитку кращої організації пра- 
СРСР на 1986 — 1990 ці. Разом з тим не мож- 
роки і на період до на закривати очі на те, 
2000 року. що у нас не перевелись

Передз’їздівські доку- ще працівники, які ли- 
менти перебувають в ше роблять вигляд, що 
центрі уваги партійних, вони перебудувалися, а 
профспілкових і комсо- насправді ні в чому не 
мольських організацій провляють своєї ініціа- 
нашого інституту, всіх тиви і в глибині душі 
студентів, викладачів і сподіваються, що все 
співробітників. Практич- якось перемелеться і зно- 
не здійснення корінного ву піде старим руслом, 
перелому в розвитку Дії і вчинки таких лю- 
економіки країни вима- дей диктуються мотива- 
гає максимального прис- ми перестрахування. Про 
корення науково-техніч- них в народі кажуть: 
ного прогресу. Завданя вони не стільки перебу- 
полягає в тому, щоб довуються, скільки' під- 
вдосконалюючи госпо- строюються, 
дарський механізм, все- Суть нових підходів — 
мірно розвивати ініціа- у творчому вирішенні 
тиву керівних кадрів, тим чи іншим колекти- 
трудових колективів, вом завдань, які стоять 
кожного працівника, перед ним, у тому, що 
Яку б посаду не обій- потрібно піддавати ре- 
мала людина, яку б робо^ тельному аналізові всі 
ту вона не виконувала, складові, які можуть 
ї громадянський і мо- привести до успіху, 
ральний обов’язок — Партійним організа-
творчо підходити до ціям належить посили- 
справ, не миритися із ти роботу на всіх нап- 
застоем, з дня на день рямках. Нині, як ніко- 
нарощувати свої зусил- ли, партійний вплив на 
ля в ім’я успішного ви- всі сторони інститутсь- 
конаня наших планів. кого життя повинен бу- 

Перебудову в галузі ти широким і всеохоп- 
економіки партія роз- люючим, відповідати 
глядає не тільки як ве- тим великим завданням, 
лике господарське, але які стоять перед краї- 
й політичне завдання ною. Питання ставиться 
що вимагає значних зу- так: жодна людина,
силь первинних парт- жоден, навіть наймен- 
організацій, всіх кому- ший осередок колекти- 
ністів. Вони повинні ви- ву не повинен залиша- 
шукувати і вводити в тися поза партійним 
дію нові резерви, забез- впливом, 
печувати переорієтацію
кожної галузі народного '  Б. ВАЛЬЧУК,
Господарств#, кожного заступник секретаря
підприємства на більш парткому по ідеоло-
повне використання ви- гічній роботі.

З П І Д Н Е С Е Н Н Я М
Янайкращими успіхами 

в навчанні прагнуть зу
стріти студенти форум 
комуністів країни. У на
шому колективі підтри

мано ініціативу багатьох 
підприємств про прове
дення 15 лютого Всесо
юзного комуністичного

•суботника на честь XXVII 
з’їзду КПРС. Викладачі, 
співробітники інституту 

докладають багато зу
силь, щоб внести у зага

льну справу якнайваго- 
міший творчий і трудо
вий доробок.

І. КИРИЛЕНКО.

СЕСІЯ, СЕСІЯ
В ході підготовки до 

екзаменів студенти скла
дали заліки з різних ди
сциплін. На верхньому 

знімку праворуч доцент 
І. Ф. Павлов приймає 
залік з електричних ма
шин у студента енерго- 
факу В. Худолея (гр. 1 
ЕСС-83).

Екзамени. Цією подією 
живуть всі вихованці і 
викладачі інституту. До 
екзаменів готуються те
пер повсюди: в аудито
ріях, лабораторіях, чита
льних залах бібліотеки 
і навіть у коридорах. 
Цих дівчат з радіотехніч
ного факультету (гр. 2 
РК-82) наш фотокорес
пондент застав за само
стійною роботою. (Зні
мок в центрі).

Фото Р. Кутькова.

- • - і

Лазер міняє 
технологію

Зменшення витрачан
ня металу не знизило 
пропускної ємкості те
лефонного кабелю, що 
виготовляється на заво
ді «Одескабель». Еко
номічну технологію за
безпечили лазерні уста
новки, створені фізи
ками Одеського універ
ситету і спеціалістами 

Успішним пошукам 
сприяло те, що вузів
ська галузева науково- 
дослідна лабораторія з 
не руйнуючих меггодїв 
контролю розміщена на 
заводській території. В

ній пліч-о-пліч працюють 
представники науки і 
виробництва. Об'єднав
ши зусилля, творча 
бригада створила лазер 
ний дифрактометр-уста- 
новку, яка вимірює ро 
бочу поверхню інстру
менту майже в сто ра
зів точніше, ніж раніше, 

Бже кілька років діє 
на заводі університет
ська лабораторія. За 
цей час учені і вироб
ничники створили і впро
вадили на підприємстві 
десятки винаходів.

(РАЇАУ)

Інститутська

панорама
На цьому тижні ко

муністи факультету об
числювальної техніки, 
зокрема, обговорили на 
своїх зборах завдання 
партійної організації по 
підвищенню ефективно
сті наукрво-дос/іідних 
робіт у світлі вимог 
партії і уряду у справі 
прискорення науково- 
технічного прогресу.

.Минулого вівторка 
відбулись партійні збо
ри адміністративно-упра
влінського персоналу 
інституту, на яких обго
ворено питання про ви
користання засобів об
числювальної техніки в 
(практиці роботи усіх 
підрозділів АУП і кож
ного співробітника зо
крема^ 3 доповіддю, 
виступив директор об
числювального центру 
інституту комуніст т, 
Шолохов.

В обговоренні цього 
питання взяли участь 
і виступили: А, М. За
річний — начальник 
науково-дослідного сек
тору, М. А. Синельник 
— начальник учбового 
відділу, В. С. Ярошен
ко — інженер обчис
лювального центру, О. 
Д. Азаров — секретар 
парткому інституту, І. 
В. Кузьмін — ректор 
інституту.

ШУКАТИ і ЗНАХОДИТИ 
НОВИЙ ПІДХІД 

ДО РОБОТИ
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На профспілкові теми

Перед ВИЩОЮ школою 
’ стоїть завдання підви

щувати рівень підготов 
ки спеціалістів, їх ідей
но-політичне вихов анн % 
вдосконалення учбово- 
виховного процесу і нау
ково-методичної роботи. 
Належить і далі розвива
ти наукові дослідження, 
зміцнювати матеріально- 
технічну базу. Потрібно 
поліпшувати побутові 

умови студентів, викла
дачів, співробітників. Над 
вирішенням цих завдань 
і трудиться адміністра
тивно-управлінський апа
рат. Що ж конкретно уже 
зроблено?

Зі всіх основних показ
ників інститут виконав 
свої соцзобов’язання. 
Минулого року підготов
лено 1201 спеціаліста, аб
солютна успішність у 
середньому складає 97 

процентів, виконано план 
підвищення кваліфікації 
викладачів, методично 
забезпечено виробничу 
практику студентів, роз
роблено єдині наскрізні і 
робочі програми, мето
дичні вказівки до них 
для всіх спеціальностей 
і курсів. Це дало змогу 
підвищити якість провеї 
дення практики, вдоско
налити зв’язок з вироб
ництвом у питаннях ста
жування молодих спеціа
лістів. Якщо у 1981 ро
ці контроль за проход
женням стажування скла
дав дещо більше 50 про
центів, то у 1985 році 
цей показник зріс до 70 
процентів.

Треба сказати й про 
те, що план видання 
методичної літератури 
перевиконано на 10 про
центів, проведено два до

даткових методичних ці
льових семінари, створе
но опорний пункт видав
ництва «Вища школа».

У 1985 році виконано 
обсяг госпдовірних нау
ково - дослідних робіт 
на 10 мільйонів карбо
ванців. У виробництво 
впроваджено 55 розро
бок, економічний '-ефект 
склав 17,1 мільйона кар
бованців. Науковцями 
видано сім монографій, 
захищено дві докторсь
кі і 29 кандидатських 
дисертацій. На міжнаро
дних, союзних і респуб
ліканських виставках 
здобуто чотири срібних і 
19 бронзових медалей, 
16 дипломів і грамот. 
Науково - дослідний сек
тор посів друге місце се
ред політехнічних вузів 
республіки.

Минулого року в ас
пірантуру вузу прийнято 
Зб чоловік, тут прохо
дять підготовку 95 ас
пірантів і 150 дослідни
ків. Аспірантура нашого 
інституту є однією з 
кращих серед вузів Мін- 
вузу УРСР.

Велика робота прове
дена бібліотекою по за
безпеченню учбового 
процесу, введено нову 
систему бібліотечної ква
ліфікації, організовано 
школу молодого бібліоте
каря.

Деканат загальнотех- 
нічних факультетів посів 
пеірше місце серед ву
зів республіки. У цьому 
велика заслуга методис
та Людмили Миколаїв
ни Садоцької.

Профспілка адмініст 
ративно - управлінського 
персоналу прагне створи
ти у своєму колективі

обстановку високої ви
могливості, організовано
сті, дисципліни, творчо
го ставлення до справи. 
Робота всіх підрозділів 
спрямовується на дальше 
вдосконалення учбового 
процесу і більш якісну 
підготовку спеціалістів. 
Мається на| увазі впро
вадження нових учбових 
планів, організація твор
чої практики, як у само
му інституті, так і на 
підприємствах, реальне 
дипломне і курсове про
ектування. Необхідно, 
щоб наші викладачі ко
ристувалися ще вищим 
аВторитетом, поліпшували 
педагогічну майстерність. 
Належить краще прово
дити заняття семінарів 
по обчислювальній техні
ці і психолого - педаго
гічного. Відділ технічних 
засобів навчання пови
нен більш вимогливо ста
витися до роботи кабі
нетів і лабораторій, дба
ти про їх оснащення, но
вими технічними засобам 
ми, більш раціонально 
використовувати їх в уч
бовому процесі.

Науково - дослід ний 
сектор має домагатися 
відкриття проблемних 
та бор а торій, формуй а кші 
і виконання найважливі
ших державних завдань 
по науці і техніці.

Належить багато зро
бити у питаннях розпо
ділу випускників. Трап
ляються ще випадки, ко
ли окремі з них не їдуть 
за місцем призначення.

А. ЦІСАР, 
голова профбюро ад
міністративно - уп
равлінського персона
лу.

Как известно, XII 
Всемирньїй фестиваль 
доолодежи и студентов 
бьіл самим представи- 
тельньїм в йстории фес
тивального движеиия. 
Среди тех, кго приехал 
в ЗТО время в Москву, 
бьіли и молодьіе ве- 
рущие, предсгавлявшие 
более 60 международ- 
ньіх, региональньїх и 
национальньїх религио- 
зньїх и клерикальних 
организаций.

Многие из них., осо- 
бенно те, кто приехал в 
СССР впервьіе, кто знал 
о нашей стране понас- 
льішке, бьіли настроени 
по отношению к нам пре- 
дубежденно. Еіце бьг, 
ведь яападньїе печать, 
телевидение, радио ден
но и нощно вдалблива- 
ли молодим людям, 
что в Советском Сою
зе религия и церковь 
якобьі преследуются, 

«РУКА ПОМОЩИ, 
ИЛИ ГУМАНИЗМ», 

В ЗАПАДНОМ
ВАРИАНТЕ 

В нарушение тамож- 
женних правил, законо- 
дательства СССР, пред- 
ставители так назнвае- 
мой Международной 
христианской рабочей 
молодежи из ФРГ пи
тались провезти на фес
тиваль партию библий, 
иізданцмх за рубежом 
клерикальними центра
ми.

Что же, вполне мо- 
жет статься, что моло- 
дие христиане из ФРГ,

введеннне в заблуждение 
ірападной пропагандо^, 
утверждающей, что в 
Советском Союзе рели- 
гиозная литература «на- 
ходится под запретом», 
решили таким образом 
«помочь своим братьям 
во Христе». Но не 
исключено и другеє: 
библии в данном случае 
могли использоваться

димо, молодои норвеж- 
ский христианин вооб- 
разил, что открьіл но
вий закон: чем больше 
в стране верующих, тем 
она... гуманнеє). На 
атом оснований моло- 
дой норвежец предло- 
ЖИЛ ОТ имени своей ор- 
ганизации направить в 
нашу страну миссионе- 
ров, которие помогли

ЕКЗАМЕНИ—ПОРА ВІДПОВІДААЬНА

На початку зимової екзаменаційної 
сесії старшокурсники енергетичного фа
культету взяли активну участь у підго
товці і проведенні олімпіади з економі
ки енергетики.

Давчата, яких ви бачите на верхньому 
знімку, сьогодні успішно складають ек

замени.
На другому знімку п’ятикурсник енер- 

гофаку, активіст нашої газети Максим 
Довгорук іспит з організації плануван
ня і управління виробництвом теж склав 
на п’ятірку.. Екзаменатор В. Погосян.

Фото студента Валерія КУЧМАРА.

К У ТО Ч О К  ГУМ О РУ
ЯКИЙ БАТЬКО

— В інших діти золоті, 
А це що—дитина?
В печінках мені

сидиш!
Лає батько сина. — 
Байдикуєш, вчишся 

зле —
Людей би встидався!
І в кого ти, шалапут, 
В сім’ї такий вдався? 
Хлопець шапку

мне в руках,

Розгляда кімнату. 
Мовить тихо: —

Кажуть всі: 
У вас вдався, тату!

ВІДКРИЛА СЕКРЕТ
Відвідувач в пакунку 

щось несе. 
— Це шефу? — 
секретарка зустрічає. 

Він не прийме!
Хоча бере усе,

Що на столі хтось

в нього «забуває».

НЕ ЧЕРГУЄ
— Там хуліган

до жінки пристає. 
Втрутися, Грицю, 

ти ж дружинник, 
чуєш?

— Воно то можна,
б, сила в мене є, 

Та я, на жаль, 
сьогодні не чергую.

В. я к и м ч у к .

350 человек, которьіе в 
Великобритании заклю- 
чени в специальньїе 
трудовьіе лагеря за 
свои религиозньїе убеж- 
дения. Все зто очень гу
манно, не правда ли?

Граждане нашей стра- 
ньі юридически и фак- 
тически равньї, незави- 
симо от их отношения к 
религии. Нигде ни в

атеистическая пропаган
да, которая широко ве- 
детея в нашей стране, 
как раз и может спо- 
собствовать такой враж- 
Де.

Для того, чтобьі зто- 
го не бьіло, Совету по 
делам религий при Со
нете Министров СССР 
вменено в обязанность 
строго следить, чтобьі

буржуазними идеоло- 
гическими центрами в 
качестве приманки — с 
'Дем, чтобьі установить 
СВЯЗЬ с некоторьіми из 
наших верующих в под- 
рьівньїх целях. Сначала 
библии, за библиями 
последуют советьі, как 
«улучшить» Советскую 
власть, а затем и прак- 
тические рекомендации...

Так назьіваемую «ру
ку помощи» пьітался 
протянуть нашей моло
дежи представитель нор- 
вежекой ассоциации 
молодих христиан. На 
одной из дискуссий он 
заявил о том, что наша 
страна, дескать, «антй- 
гуманная», так как ве
рующих у нас значите- 
льно менше, чем в лю- 
бой западной стране 
(что тут скажешь? Ви

би воспитнвать нашу 
молодежь в «религиоз- 
ном гуманном» духе!

Интересно, что же та- 
кое гуманизм в пред
ставлений всех тех, хто 
обвиняет нас в «негу- 
манном» обращении с 
верующими?..

«Туманними» они без 
ложной скромности счи- 
тают отношения между 
людьми в странах За- 
пада. Между тем хоро
шо известно, что именно 
на «гум&яном Западе» 
нередки случаи пресле- 
дования верующих за 
их религиозньїе убеж- 
дения. Чтобьі не бить 
голословннми, приве
дем пример: член орга- 
низации квакеров Фио-. 
на Бредбери заявила, 
что ей лично известнн 
имена по меньшей мере

одной анкете они не 
обязацн указивать, 
атеистн они или верую- 
щие, не говоря уже о 
том, что Советская Кон- 
ституция гарантирует 
им свободу совести. 
Кстати сказать, в нашей 
Конституции говоритея 
и о том, что в Советс
ком Союзе «возбуждение 
враждьі и ненависти в 
связи с религиозннми 
^ерованиями запрещае- 
тся». Как сказал член 
общини пятидесятников 
из Белоруссии И. Редь
ко, «отношение к лю
дям в нашей стране не 
зависит от религиоз- 
ности — главное, что 
все ми граждане одной 
страньї и нам дороги 
обшиє цели».

Наши оппоненти, воз- 
можно, возразят, что

спор атеистов с верую
щими велея исключите- 
льно в рамках обстоя- 
тельствах не принимал 
би форми, оскорбитель- 
нне для верующих. 
ГОЛОСА В ЗАЩИТУ 
МИРА

Все, кто во время 
встреч и дискуссий моло
дих верующих из страм 
Запада на фестивале пьі- 
талея скомпроментиро- 
вать политику нашей 
страньї по отношению 
к верующим, прежде 
всего надеялись убедить 
зтих религиозно настро- 
єнньїх молодих людей 
в том, что между ними 
и «коммунистами-без- 
божниками» лежит 
непроходимая пропасть, 
что диалог между ни
ми невозможеж Наши 
недруги из империалис-

тических подрнвних 
центров хотели поме- 
шать атому диалогу, а 
значит, помещать бо- 
рьбе за мир.

Между тем на XII 
Всемирном фестивале и 
«комунистн-безбожники», 
И МІОЛЮІДЬіе верующие 
Запада, и атеистн из 
разньїх стран обьедини- 
лись, чтобьі отдать свои 
голоса в защиту мира.

Дискуссии на фести
вале показали, что ве- 

рюшая молодежь на Запа
де в основном поддер- 
живает иовьіе советские 
инициативн, направлен- 
ниє на укрепление все- 
общего мира и безопас- 
ности.

Представители церк- 
вей Куби, Никарагуа 
говорили и о том, что 
главная угроза миру — 
зто империализм, и в 
первую очередь амери- 
каншиГі, а участники 
некоторнх других рели- 
гиозннх организаций 
к;ритиковали пюлитику 
Ватикана; направденную 
на блокирование с 
Бельїм домом и на зап- 
рещение так назнваемой 
«теологи и освобожде- 
ния», которая осуждает 
союз современной като- 
лической церкви и на
питала. В. АЛЕКСЕЕВ,

международньїй обо-
зреватель.

Редактор
С. ДЖЕДЖУЛА.

«За имжерньїе надрьі» — орган парткогла, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хннческого института, 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфі”! і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4. БЮ 00031. Зам. 586.
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Матеріали жовтневого (1985 р.) Пле

нуму ЦК КПРС, опубліковані перед- 
з’їздівські документи спрямували зу
силля радянського народу на виконан
ня грандіозних завдань комуністичного 
будівництва. Насамперед це науково- 
технічне оновлення виробництва і до
сягнення вищого рівня продуктивності 
праці, вдосконалення суспільних відно
син, глибокі зміни у сфері праці, ма
теріальних і духовних умов життя лю
дей. Це завдання, вказав Генеральний

секретар ЦК КПРС М. С. Горбачов, ви
нятково масштабне і багатопланове. Во
но охоплює не лише науково-технічні, 
але й організаційно-економічні, соціаль
но-політичні, освітньо-ікадрові проблеми. 
У виконання їх покликана зробити свій 
внесок вища школа, яка готує спеціа
лістів для народного господарства 

У нашому інституті 11 —12 лютого відбу
деться обласна науково-методична кон
ференція «Ідейне і партійне спрямування 
процесу навчання студентів — найваж

ливіша умова підвищення якості підго
товки молодих спеціалістів». На пле
нарному засіданні, під час роботи секцій 
будуть розглянуті важливі проблеми, 
які стосуються всебічної підготовки 
спеціалістів. На конференції ви
ступлять секретар Вінницького обкому 
Компартії України Г. Я. Буртяк. ректор 
нашого інституту І. В. Кузьмін, про
фесор Е. Г. Процек. Велика кількість 
науковців візьме участь у роботі сек
цій.

ДБАТИ   ПРО   ВИСОКУ
ІДЕЙНІСТЬ  У   НАВЧАННІ

СТУДЕНТІВ
У новій редакції Програми КПРС вказується що 

дальшого розвитку набуває система вищої освіти 
яка повинна активно і своєчасно реагувати на запи
ти виробництва, науки і культури, забезпечувати 
потреби народного господарства у спеціалістах, які,
0 поєднували високу професійну підготовку, ідей
но-політичну зрілість, навики організаторської 
управлінської діяльності. '

Життя вимагає рішучого підвищення якості під
готовки молодих спеціалістів у вищій школі. Курс 
парти на всебічну інтенсифікацію виробництва, прис-' 
корення науково-технічного прогресу, посилення 
організованості і дисциплінованості, невпинне зрос
тання матеріального і духовного рівня життя народу 
вимагає підвищення ефективності всієї ідеологічної, 
масово-політичної роботи у вищій школі. Це обу
мовлює необхідність підготовки таких спеціаліс
тів, які були б здатні виступати ініціаторами нау
ково-технічного прогресу і провідниками його до
сягнень, вирішувати необхідні соціально-економіч
ні, організаторські і виховні завдання у трудових 
колективах.

Важливим методологічним принципом викладан
ня, а значить і умовою підвищення якості підго
товки спеціалістів, є послідовне, систематичне зас
тосування ленінського принципу партійності, тобто 
класово-партійний підхід до оцінки явищ, поло
жень і висновків. Крім того, термін партійності 
треба розуміти як політичну позицію, що забезпе
чує цілеспрямований політичний вплив викладача 
на студентську молодь, цим самим сприяти її ідей
ному загартуванню, допомагаючи виробляти непри
миренність до недоліків, зазнайства, застою, ру
тини.

Послідовність здійснення у процесі викладання 
ленінського принципу партійності набуває особли
вого значення, коли викладач постійно пам’ятає, що 
підготовка молодих спеціалістів зводиться не лише 
до оволодіння ними певною сумою знань, але, перш 
за все, до виховання їх як громадян соціалістич
ного суспільства, активних будівників, комунізму з 
притаманними їм ідейними установками, мораллю 
інтересами, високою культурою праці і поведінки.

Викладач постійно повинен мати на увазі, що не
ма безпартійного підходу у вивченні наук, а, отже,
1 безпартійного викладання, що мета навчання і ви
ховання у кінцевому результаті —  це перетворення 
набутих знань, досвіду і навиків у революційно 
творчу діяльність- Ще К. Маркс вказував, що пізнан
ня ставить за мету не тільки пояснити світ, але пев
ним чином його перетворити за допомогою засо
бів праці, нової техніки, науки, шляхом усвідомлен
ня практичної діяльності людей.

В основі марксистсько-ленінської партійності ле
жить наукова об’єктивність. Будь-які намагання від
ходу від марксистсько-ленінської партійності у вик
ладацькій діяльності означають відхід від наукової 
об’єктивності. Тому дуже важливо, щоб у процесі 
викладаня був забезпечений нерозривний зв’язок 
партійності і наукової об’єктивності.

Вирішальну роль у формуванні у студентів науко
вого світогляду відіграє учбовий процес: кожна
учбова дисципліна може і повинна внести свій вклад 
у формування марксистсько-ленінського свідогляду 
майбутніх спеціалістів. Найбільш ефективний вплив 
на їх ідейне переконання має викладання суспільних 
дисциплін. Адже в цьому майбутній спеціаліст фор
мується як особистість під впливом комплексу дис
циплін, які вивчаються у вищій школі. Тому викла
дачі всіх дисциплін повинні глибше розкривати сві
тогляд їх змісту, всіляко впливати на формування 
ідейного переконання своїх вихованців.

Нинішній студент —  це завтрашній керівник тру
дового колективу. Тому дуже важливо домагати
ся єдності професійної і ідейно-політичної діяль
ності підготовки майбутніх спеціалістів. Тут першо
чергове значення має підвищення ідейно-теоретич
ного рівня викладання суспільних наук, марксистсь
ко-ленінського вчення з одого боку, з другого —  по
силення ідейного і партійного спрямування всіх дис
циплін, які читаються у вузі, а також тісного зв’яз
ку, в учбовому процесі кафедр суспільних наук із 
загальнонауковими і спеціальними кафедрами.

Масштабність завдань комуністичного будівницт
ва, зростаючі темпи соціального і науково-технічно
го прогресу пред’являють високі вимоги до рівня 
професійної підготовки, ідейному і моральному ви
хованню студентів.

Нема сумніву, в тому, що професорсько-викла
дацький склад докладе максимум зусиль з метою 
дальшого вдосконалення партійного і ідейного 
спрямування процесу навчання студентів, всієї ідео
логічної і політико-виховної роботи і на цій осно
ві підвищить якість підготовки молодих спеціаліс
тів.

І. В. КУЗЬМІН, ректор інституту, професор.

Ьиховуемо
патріотів

В проекті нової редак
ції Програми партії 
постановлено завдання 
про те, щоб всі радянсь
кі люди глиооко вивча
ли марксистсько-ленін
ську теорію, підвищува
ли свою політичну куль
туру, брали активну 
участь в громадському 
житті, активно впровад
жували в життя політи
ку КПРС. Це повністю 
стосується і студентської 
молоді.

Формуванню активної 
життєвої позиції слу
жить курс історії КПРС, 
що читається студентам. 
На лекціях і семінарсь
ких заняттях з усіх тем 
цього курсу викладачі 
наводять приклади з 
життя і діяльності В. І. 
Леніїга та його соратни
ків — представників інже
нерно-технічної інтеліген
ції. Адже відомо, що в 
числі бійців ленінської 
гвардії було чимало вче
них. Це, зокрема, Кржи- 
жановський, Красін, Сми- 
дович, Старков, Радчен- 
ко та інші.

Використання прикла
дів з життя і діяльності 
інженерів-соратників В. 
І. Леніна сприяє форму
ванню у студентів марк
систсько-ленінського сві
тогляду, дає можливість 
виховувати їх активни
ми борцями за комуніс
тичні ідеали, виробляє у 
них почуття непримири
мості до буржуазної 
ідеології.

ЯК ВИ Ч И Т А Є Т Е ?
Впровадження в на

родне господарство різ
ної комп'ютерної техні
ки, роботозованих комп
лексів, гнучких автома
тизованих систем і сис
тем автоматизованого 
проектування різко збіль
шило обсяг технічної ін
формації, з якою дово
диться постійно працю
вати сучасному інжене
рові. Вміння самостійно 
користуватися складною 
технічною літературою, 

насиченою математични
ми і спеціальними дани
ми ,які неоднорідні за 
стилем і методикою ви
кладу матеріалу, повин
но формуватися протя
гом всього' навчання у 
вузі, починаючи з пер
шого курсу.

О^нак, як показали 
бесіди з студентами, ре
зультати екзаменаційної 
сесії, а також аналіз 
студентських науково- 
дослідних робіт, цій важ
ливій стороні педагогіч
ної діяльності не приді
ляється належної уваги.

Наприклад, операційне 
обчислення — важливий 
метод інженерного про
ектування автоматизо
ваних і автоматичних 
систем, електричних лан
цюгів. По цьому розділу 
студенти другого курсу 
факультету автоматики 
і мікроелектроніки само
стійно виконували роз
рахунково-графічне зав
дання, розробляли алго
ритми вирішення дифе- 
ренційних порівнянь, 

шттттт и ■мим— в »

узагальнювали результа
ти своїх перших дослід
жень в рефератах. Про
ведено велику роботу. 
За відгуками викладачів 
кафедри математики, 
поліпшено якість вивчен
ня операційного обчис
лення, вироблено пер
винні навики по роботі з 
математичною літерату
рою в бібліотеці, у чи
тальному залі. Але вия
вилося, що більшість сту
дентів не вміють пра
вильно оформляти свої 
роботи: нема зносок .на 
використані літературні 
джерела, у кінці роботи 
не наводиться список ви
користаної літератури.

Під час самостійної 
роботи з спеціальною лі
тературою студенти за- 
труднюються у виборі го
ловного матеріалу особ
ливо його інтерпретації 
за планами власних до
сліджень. Д дж е читання 
спеціальної літератури 
сприяє формуванню ідей
ної спрямованості у за- 
гальнонаукових і спеці
альних курсах, вихован
ню гордості за досягнен
ня вітчизняних і радян
ських вчених, які зроби
ли значний внесок і в 
такий науковий напрям, 
як операційне обчислен
ня.

Щоб навчити студен
тів впевнено і правиль
но використовувати тех
нічну, загальнонаукову 
і особливо математичну 
літературу, на кафедрі 
вищої математики ство

рено групу науково-тех
нічної інформації. За 
співробітниками цієї гру
пи закріплено академіч
ні групи студентів фа
культету автоматики і 
мікроелектроніки. Як 
працювати з математич
ною літературою, сту

денти постійно навча
ються на лекціях, прак
тичних заняттях, кон
сультаціях, під час са
мостійної роботи.

Особливо ефективні 
методи навчання, зокре
ма, ділові ігри на вироб
ничу тематику. Наприк
лад, у діловій грі по 
статистичному моделю
ванню складних систем 
необхідно проробити ве
ликий список літератури 
з теорії вірогідності, ма
тематичної статистики, 
математичної економіки, 
виробничої кібернетики. 
У діловій грі використо
вуються різні види ма
тематичних таблиць. <То- 
му на викладачів, спів
робітників науково дос
лідного сектору, праців
ників науково-технічної 
бібліотеки, методичних 
служб, інституту чекає 
напружена робота по 
організації тематичних 
виставок, консультацій, 
проведенню занять, які 
популяризуватимуть від
повідну науково-техніч
ну літературу, сприяти
муть підвищенню якості 
підготовки інженерів.

Формуванню активної 
життєвої позиції у май
бутніх інженерів сприя
ють суспільні дисциплі

ни, що вивчаються у ву
зі.

На знімку: староста
групи І ЕС-82 Сергій Чу-

бенко складає екзамен з 
політекономії. На зад
ньому плані член коміте
ту комсомолу інституту 
Костянтин Запайщиков.

Екзаменатор В. Н. Ба
бій.

Фото студента енерго- 
факу Валерія Кучмара.

5 .  ВАЛЬЧУК, 
завкафедрою історії 
КПРС.

М. ФАДЄЄВА, 
співробітник кафедри 
вищої математики.

■ Я Ш К м Л Н К Я Я И ІН іИ Н Н Н Н Я Н Н Ь
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ДІЛОВИМ   ІГРАМ—ІДЕЙНУ 
СПРЯМОВАНІСТЬ

Здається, всім відомо, 
шо основна сфера нашої 
діяльності — виробни
цтво. Саме там створю
ються ті блага, котрі за
безпечують наші безпо
середні потреби. Отож 
головну увагу люди 
звертають на виробни
чу діяльність. І в цьому 
плані велике значення 
має вивчення економіки, 
бо знання проблем ефек
тивності виробничої ді
яльності людей відбива
ється на їх добробуті, 
вихованні дітей, рості 
культурного і кваліфіка
ційного рівня.

Отож ми, викладачі 
кафедри політеокономії, 
звертаємо увагу на те, 
що нові теоретичні вис-* 
новкн партії вимагають 
від вузівських суспіль
ствознавців нових зусиль 
щодо підвищення ефек
тивності виховної ролі 
суспільних наук у вузі. І 
дійсно, перед нами сто
їть завдання сформува
ти у наших вихованців 
новий стиль економічно
го мислення.

Завдання це нелегке. 
Складність його полягає 
в тому, що слід не просто 
розтлумачити студенту 
ті чи інші явища сус
пільного життя, а допо
могти йому сформувати 
реальний погляд на про
блеми економічного і 

соціального розвитку ко
лективу, суспільства.

Ось чому при читанні 
курсу політекономії в су
часних умовах ми звер
таємо увагу на вивчення 
проблем економіки роз
винутого соціалізму, пе
реростання його в ко
мунізм. Принципи нашо
го виробництва ми обо
в’язково порівнюємо з 
капіталістичним. Інакше 
наш предмет викладати 
не можна. Адже ми по
винні не просто показу
вати закономірності на
шого господарювання, а 
переконливо довести пе
реваги соціалістичного 
суспільного ладу.

Виходячи з цього, ви
кладачі кафедри на лек
ціях і семінарських за
няттях акцентують увагу 
студентів на особливос
тях процесу капіталіс
тичного відтворення, на 
концентрації і монопо
лізації виробництва в 
умовах науково-техніч

ного прогресу, на поглиб -

Як хто, а Ольга Плаван, 
співробітниця кафедри ви
щої математики, найкраще 
почувала себе у віряджен- 
нях. До вподоби припала 
їй столиця. У Київ вона 
щоразу відправлялася, як 
на свято. Правда, не мала 
вона там постійного това
риства, з яким би можна 
було перехилити чарку-дру- 
гу. Бо, власне, постійність 
як така її ніколи не влаш
товувала. її хобі — у по
шуках випадкових знайом
ств. І здебільшого не гур
тових, а знайомство з оди-' 
наками приваблювало спів
робітницю . кафедри, зро
зуміло, в особі чоловічих 
типів, значно молодших за 
віком.

ленні капіталістичної 
експлуатації, на валют
них стосунках між краї
нами, що характеризую
ться різним соціально- 
економічним ладом. В 
основу беремо передз’їз- 
дівські документи. По 
них проведено заняття 
на всіх потоках, в усіх 
академічних групах. Од
нак при вивченні будь- 
якої теми без них не обій
тися, бо там не лише 
підведені підсумки нашої 
роботи, але й накреслено 
перспективи розвитку 
країни.

Розподіляючи обов’яз
ки між працівниками 
колективу, враховуємо і 
науковий потенціал, і 
старання кожного викла
дача. Адже теоретичні 
викладки краще сприй
маються тоді, коли лек
тор підкріплює їх прик
ладами практичної робо
ти трудівників країни, 
республіки, області. Ось 
тому виступи такого до
свідченого викладача, як 
професора В. О. Пту- 
щенка, з особливою ува
гою сприймаються в сту
дентській аудиторії і у 
виробничому колективі. 
Адже він багато років 
працював на керівних 
посадах у партійних і 
радянських органах, гли
боко обізнаний з тими 
проблемами, що ставали 
перед країною на різних 
етапах економічних про
цесів з урахуванням 
рівня підготовки слуха
чів.

Великий досвід викла
дацької роботи мають 
професор Кігель Р. Ю., 
доценти Радомисель- 
ський М. І., Арапов М. М. 
асистент ]^орисевич І. П. 
Ми вважаємо, що голов
ним критерієм ефектив
ності викладання марк
систсько-ленінської тео
рії є ге, наскільки теоре
тичні положення стають 
глибокими переконання
ми студентів, як ці пере
конання, впливають на 
суспільну творчу, трудо
ву активність.

Найважливішим зав
данням, що стоїть перед 
викладачами політеконо
мії, слід вважати подо
лання елементів надмір
ної ідеологічної дійснос
ті при викладанні політ
економії соціалізму. Роз
криваючи величезні пе
реваги нашої економіч
ної системи, слід підкрес-

 Так було і того разу, 
коли з молодим киянином 
вона потрапила у ресторан, 
щоб відзначити його «іме
нини». Отам і сталася ока
зія, з якою довелося роз
биратися /спочатку міліції, 
а потім Подольському на
родному суду м. Києва. 
Співробітниця кафедри га
дала, що її виручить ме
дична довідка, яку вона 
дістала, що буцім-то якась 
хвороба прихопила її у 
столиці, а насправді ж то 
змія-спокусниця супровод
жувала її.

Запрошували і ми Ольгу 
Плаван на своє засідання 
товариського суду інститу
ту, але вона не з’явилася, 
одразу ж подала заяву

лювати, що ці переваги 
ще недостатньо викорис
товуються в процесі гос
подарської діяльності, 
прийнятті рішень госпо
дарським органам, особ
ливо у їх виконанні.

Іноді викладання по
літекономії орієнтовано 
на пояснення студентам 
того, «як повинно бути» 
або «як буде». Безумов
но, наукове розуміння 
економічної дійсності 

базується на пізнанні 
загального економічного 
розвитку соціалізму і ко
мунізму, на розкритті в 
процесі викладання за 
гальнокомун і с т и н ч о ї 
спрямованості розвитку 
нашого і суспільства. 
Але пояснення студен
там загальних законо
мірностей розвитку ко
муністичного способу ви
робництва не повинно 
відриватися від реаль
ності, від глибокого на
укового аналізму того, 
що є насправді^

Отже, виховна, ідеоло
гічна роль політичної 
економії, ефективність її 
повинна визначатися 
тим, наскільки ми, пе
дагоги, вміємо дати 

правдиву і переконливу 
відповідь студентам на 
всі їх питання, настільки 
ми близькі у викладанні 
до практики, до реальних 
проблем і протиріч еко
номічної дійсності. А цю 
дійсність необхідно вив
чати безпосередньо на 
заводах і фабриках, в 
колгоспах і радгоспах, 
де люди займаються 
господарською діяльніс
тю, де є успіхи, трудно
щі і недоліки. Тому, пе
ребуваючи на підприєм
ствах, вивчаючи там хід 
соціально - економічного 
розвитку, викладачі ка
федри підкріплюють свої 
теоретичні положення 
прикладами з практич
ної діяльності конкрет
них трудових колективів. 
Саме це забезпечує не
розривний зв’язок одер
жаних знань з переко
наннями, що зрештою 
трансформується в ре
альну політичну і трудо
ву активність майбут

нього спеціаліста.

Б. ПОНОМАРЕНКО, 
завкафедрою Політ
економії.

про своє звільнення.
До змії-спокусниці був 

потрапив в обійми і сан
технік адміністративно-гос 
дарської частини А. Мар
тишок. В результаті обоє 
проспали ніч у медвитве
резнику, супутницю його 
не вдалося заслухати на
товариському суді, за не- 
грішми розплатився сам 
Мартишок.

Якщо в цілому добрих 
перемін, які засвідчують 
тверезість в інституті, біль
ше, та, бачите, ще трапля
ються такі випадки, про 
які розповіли.

д . ю д ін ,
іголова товариського
суду інституту.

Ділові ігри виробничо
го змісту — потужний 
засіб активізації навча
льного процесу. Вони на
дають йому комплекснос
ті,5 імітують теоретичні і 
прикладні ідеї, спрямо
вані на впровадження в 
народне господарство 
досягнень науково-техніч
ного прогресу. Ефектив
ність ділових ігор в кур
сі вищої математики в 
значній мірі визначаєть
ся їх ідейною спрямо
ваністю.

Головними принципа
ми формування ідейної 
спрямованості при про
веденні ділових ігор є: 
— чітке формулювання 
політичних, економічних 
і соціальних завдань, 
висловлених у рішеннях 
партії і уряду;

— трансформація цих 
завдань відносно до ви
робничих цілей того чи 
іншого підприємства, на 
фоні яких проводиться 
ділова гра, вибір най
більш ефективних науко
во - технічних методів 
досягнення поставленої 
мети;

— постійний зв’язок в 
ході ділової гри з тру
дівниками підприємства.

Вищезгадані принципи

Останніми роками ста
ло традицією, що кафед
ра наукового комунізму 
проводить щорічно спіль
ні засідання з профілю
ючими кафедрами, на 
яких розглядаються пи
тання ідейно-політичного 
і методологічного спря
мування курсів спецдис- 
ципліни. Порядок ден
ний таких засідань виз
начається заздале?ідь і 
заноситься у річні пла
ни роботи кафедр. Об
говоренню питань пере
дують відвідини нашими 
викладачами занять з 
технічних дисциплін, ре
цензування текстів лек
цій, методичних розро
бок тощо. Обговорення, 
як правило, закінчуєть
ся прийняттям рекомен
дацій, складанням пла
нів спільних методвказі- 
вок на допомогу викла
дачам спецкафедр. Вар
то відзначити, що такий 
взаємозв’язок дає бага
то користі і викладачам 
нашої кафедри, особли
во в плані профілірова- 
ного викладання науково
го комунізму.

найповніше реалізують
ся в ділових іграх, по
в’язаних з прогнозуван
ням розвитку виробни
чої системи. При цьому 
формулюються і вислов
люються математичною 
мовою об’єктивні зако
номірності функціонуван
ня виробничої системи. 
Наприклад, в діловій грі 
з статистичною моделю
вання складної системи 
використовується мета і 
завдання програми «Ін

тенсифікація - 90» для 
виробничого об’єднання 
«Термінал». На основі 
аналізу основних тех- 
ніко-економічних показ
ників, внесених до цієї 
моделі, виявляються 
об’єктивно існуючі взає
мозв’язки, між виробни
чими показниками ви
бираються математичні 
конструкції, що відоб
ражають ці взаємозв’яз
ки і дозволяють вияви
ти резерви виробництва

Важливою формою 
взаємодії профілюючих 
кафедр з кафедрами 
суспільних наук є участь 
ведучих професорів і до
центів - представників 
технічних кафедр в ро
боті державних екза
менаційних комісій з 
наукового комунізму, 
зокрема. Це, перш за 
все, значно підвищує 
авторитет державного 
екзамену з наукового ко
мунізму, допомагає вик
ладачам профілюючих 
кафедр виявити і свої 
прорахунки і упущення 
В ідейно-політичному і 
методологічному спряму
ванні своїх лекцій, вно
сити відповідні коректи
ви у свої робочі плани.

Важлива роль у фор
муванні активної жит
тєвої позиції майбутніх 
інженерів відводиться 
суспільно - політичній 
практиці. З врахуванням 
особливостей кожної ака- 
демгрупи і підприємст
ва, де студенти прохо
дять виробничу практи
ку, наша кафедра роз
робляє індивідуальні

для його інтенсивного 
розвитку.

Активізація ділової 
гри забезпечується та
кож комплексом суспіль
но-політичних заходів: 
випуск «блискавок», стін
нівок, проведення ком
сомольських зборів, ор
ганізація зустрічей з 
керівниками і передови
ками виробництва. Дос
від показує, що здійс
нення розроблених прин
ципів ідейної спрямова
ності ділових ігор знач
но підвищує якість нав
чального процесу, надає 
професійної направленос
ті розділам курсу вищої 
математики при вирішен
ні реальних виробничих 
завдань.

В. ВАЛЬДМАН,
Н. КОКРЯЦЬКА, 

викладачі кафедри 
вищої математики.

завдання по проведен
ню масово - політичної 
роботи студентів, разом 
з профілюючими кафед
рами здійснює контроль 
за ходом практики. Ми 
надаємо також кон
сультаційну допомогу 
керівникам суспільно- 
політичної практики сту
дентів.

В проекті нової ре
дакції Програми КПРС 
визначено головні зав
дання вищої школи-під- 
готовка високопрофесій- 
них спеціалістів, ідей
но переконаних з навика
ми організаторської і 
управлінської діяльнос
ті. Виконання цих зав
дань — спільна робота 
усіх кафедр.

В. БОНДАР, 
завкафедрою науко
вого комунізму.

Редактор 
С. ДЖЕДЖУЛА.
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Вчора у Києві 
розпочав свою 
роботу XXVII 
з'їзд Компартії 
України

РОЗПОВІДАЄ ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ КО
МІТЕТУ ЛКСМУ ІНСТИТУТУ ОЛЕКСАНДР ПО- 
ВОЛОЦЬКИЙ.

— Лічені дні відділяють нас од знаменної події 
в житті всієї країни — XXVII з’їзду КПРС. А вчо
ра відкрився форум комуністів України. I, 
зрозуміло, немає зараз більш почесного і відповіда
льного обов’язку, прагнення у радянських людей, як 
зустріти партійні з’їзди новими здобутками.

— Безумовно. Це ба
чимо і на прикладі на
шого студентського ко
лективу. дожна первин
на організація, кожен 
комсомолець намагають
ся вписати свій рядок у 
рапорт з'їзду, а  напе
редодні його відкриття 
відоудуться загальноінс
титутські збори комсо
мольського активу, на 
яких прийматимемо наш 
рапорт. Треба, щоб та
ка важлива подія мобі
лізувала юнаків та дів
чат на ще сумліннішу 
працю по оволодінню 
знаннями, відмінну які
сть виконання завдань, 
на рішучу боротьоу з 
недбайливістю, порушен
нями дисципліни. 1 тут 
вагомий внесок повинні 
зробити штаби і пости 
«Комсомольського про
жектора», всі активісти.

Великого значення слід 
надати підсумкам зимо
вої сесії, використати їх, 
детально проаналізував
ши, для закріплення до
сягнутих успіхів, розвит
ку успіхів нових у перші 
дні дванадцятої п’ятиріч
ки.

— Олександре, у люто
му за традицією прово
диться місячник оборон
но-масової і спортивної 
роботи, присвячений Дню 
Радянської Армії і Війсь
ково-Морського Флоту. 
Звісно, комітети комсо
молу не стоять осторонь 
цієї акції.

— В усіх групах про
йдуть уроки мужності, 
зустрічі з ветеранами 
війни і Радянської Армії. 
До речі, їх серед праців
ників інституту майже 
сто сорок. І життєвий; 
досвід, патріотичний при
клад цих товаришів ми 
прямо зобов’язані бра
ти на озброєння в нашій 
виховній роботі.

В програмі місячника 
передбачено також ряд 
заходів з військово-прик
ладних видів спорту. 17 
лютого, наприклад, поч
неться тиждень стрільця, 
а 22-го усі бажаючі зап
рошуються взяти участь 
в обласному комсомоль
сько-профспілковому кро
сі, який відбудеться у

Вінниці. Варто у комсо
мольських організаціях 
по закінченні місячника 
тдоити його підсумки, 
визначити переможців, 
урочисто їх відзначити.

—■ 15 лютого — Все
союзний комуністичний 
суоотник. >ІКОЮ буде 
участь у ньому студент
ської молоді?

— Специфіка навчаль
ного процесу обумовлює 
те, що різні академічні 
групи . виконуватимуть 
намічені завдання суоог- 
яика в різний час. Та 
це аж ніяк не позначить
ся на нашій трудовій 
активності. Студенти пра
цюватимуть на внутрі- 
вузівських будівельних 
оо єктах, благоустрої 
інститутського містечка. 
Об єктом номер один ста
не головний учоовии кор
пус. Роботи на ньому 
будуть своєрідним про
довженням починань 
сгудзагонівців, доброї 
нашої традиції «Свій 
дім — своїми руками».

— І коли вже зайшла 
мова про студентські бу
дівельні загони, то...

— ...То треба зауважи
ти, що середина лютого
— найбільш сприятлива 
пора для їх формування. 
Сесія позаду, академіч
них навантажень іще по
рівняно небагато. Комі
тет ЛКСМУ враховує 
таку обставину, але тут 
необхідна і активна до
помога з боку деканатів 
факультетів.

— Отже, в лютому у 
комсомольських секрета
рів, активу багато важ
ливих справ і подій.

— І головна їх мета
— добитися, щоб сього
дні у рядах спілчан не 
було жодного юнака чи 
дівчини, які б вважали
ся у пасиві. Допомогти у 
цьому своїми ідеями 
можуть комсоргові самі 
студенти. Та й у ході 
минулорічної звітно-ви
борної кампанії було 
.висловлено чимало ціка
вих пропозицій щодо 
поліпшення й пожвавлен
ня внутріспілкової робо
ти. Втілити їх у життя — 
така вимога часу.

На Міжнародній вис
тавці 1986 року в Лейп- 
цігу демонструватимуть 
свій винахід і науковці 
нашого інституту. М. 
Костенко, В. Собко, П. 
Шкрабалюк, Г. Машта- 
кова і А. Сила (ви ба
чите їх зліва направо)

працюють в лабораторії 
біологічної та медичної 
кібернетики. Саме ними 
сконструйований багато
функціональний мікро
процесорний аналізатор 
фізіологічних характе
ристик людини. Показу

вався він і на міжнарод
ній виставці «Охорона 
здоров’я — 85», за що 
наш інститут нагород
жений Почесним дипло 
мом координаційного 
центру країн — членів 
РЕВ по розвитку медич
ної техніки. А попереду,

крім лейпціга, його че
кають виставки у Фін
ляндії та У горе ь к і й 
Народній Республіці.

Аналізатор призначе
ний для використання в 
лікувальних закладах,

Фото Р. КУТЬКОВА.

Словом закличним
\ На допомогу активістам масодо- 

політичної роботи вміщуємо примірну 
тематику заходів на лютий 1986 р.

21 лютого в області відбудеться єди
ний політдень на тему: «Комуністич
на цартія України — бойовий загін 
КПРС| (до підсумків XXVII з’їзду 
Компартії України).

Крім того, відділ пропаганди і агіта
ції обкому партії рекомендує організу
вати протягом місяця бесіди, лекції та 
політінформації такці тематики:

З питань політичного життя
Ленінська партія — розум, честь і 

совість нашої епохи.
Послідовність стратегічного курсу 

партії.
і ірискорення соціально-економічного 

розвитку — невід’ємне завдання.
Критика сучасних буржуазних фальси

фікацій керівної ролі КіІРС в комуністи
чному будівництві.

Ленінська національна політика КПРС 
— в дії.

Стартовий рік п’ятирічки.
З питань економіки.
Людський фактор соціального і нау

ково-технічного прогресу.
Прискорення науково-технічного про

гресу — головний фактор підвищення 
ефективності виробництва.

У центрі уваги — ефективність госпо
дарювання.

Удосконалення господарського меха-

ВІДБУВСЯ
СЕМІНАР

ДЕВІЗ ПЯТИРЇЧКИ-ПРИСКОРЕННЯ
г1' РУДЯЩІ нашої об- 
* ласті докладають 

багато зусиль для здій
снення висунутого пар
тією стратегічного кур
су на прискорення со
ціально - економічного 
розвитку країни. У при
йнятих соціалістичних 
зобов’язаннях вони на
мітили розширити мас
штаби застосування до
сягнень науково-техніч
ного прогресу, впровад
ження ресурсозберігаю
чих і маловідходних 
технологій, посилити 
зв’язок науки з вироб
ництвом. Забезпечити 
реалізацію встановле

них на 1986 рік завдань 
цільових комплексних 
програм «Праця», «Ма
теріаломісткість», «Енер- 
гокомплекс», «Агроком
плекс» та інші, а також 
комплексно - територіа
льної програми «Інтен- 
сифікація-90». Одержа
ти від впровадження 
науково-технічних роз
робок економічний ефект 
не менше 15 мільйонів 
карбованців, від впро
вадження у виробницт
во винаходів і раціо
налізаторських пропо
зицій — 37 мільйонів 
карбованців.

Зобов’язаннями тру

дящих Вінниччини пе
редбачено продовжити 
технічне переозброєн
ня і реконструкцію дію
чих підприємств, спря
мувати на ці цілі не 
менше 50 процентів ка
пітальних вкладень.

Посилюється зв’язок 
інститутського колективу 
з виробництвом. На
уковці вузу беруть ак
тивну участь у вико
нанні цільових комплек
сних програм.

У республіканському і 
Всесоюзному соціаліс
тичному змаганні всі 
роки минулої п’ятирічки

колектив інституту по
сідав високі призові міс
ця: у 1981 р. — чет
верте, у 1982 і 1983 рр. 
— третє, а за резуль
татами 1984 року — 
друге з врученням По
чесних грамот Мінвузу 
СРСР, ЦК галузевої 
профспілки і грошових 
премій.

Інститут виконав зі 
всіх спеціальностей і 
форм навчання п’ятиріч
ні плани прийому і ви
пуску фахівців. За п’я
тирічку направлено у 
народне господарство 
країни 6288 випускників.

В обстановці загострення 
класової боротьби на міжна
родній арені невід’ємною ча. 
стиною системи ідеологічної 
роботи КПРС виступає конт
рпропаганда. «КПРС. —  го
вориться в проекті нової 
редакції Програми партії, —  
бачить своє завдання в то
му, щоб нести народам прав
ду про реальний соціалізм, 
внутрішню і зовнішню полі
тику Радянського Союзу..., 
наступально, аргументовано 
розкривати антинародний, 
нелюдський характер імпе
ріалізму, його експлуататор
ську сутність».

Проблемам вдосконалення 
методів і засобів контрпро
паганди в ідейно-виховній 
роботі було присвячено се_ 
мінар ідеологічного активу 
інституту, який відбувся 5 
лютого, його учасники за
слухали доповіді: «Роль і 
.місце контрпропаганди в 
'системі ідейно-виховної ро
боти» (секретар парткому 
О. Азаров), «Актуальні пи
тання економічної стратегії 
КПРС у передз’їздівських до
кументах» (професор кафе
дри політекономії В. Пту- 
Іщенко), «Атеїстичне вихо
вання студентів — важливий 
|напрямок контрпропаганди, 
істської роботи» (доцент ка
федри філософії Р. Соки- 
Ірянська).

нізму на сучасному етапі.
З питань міжнародного життя
Заява Генерального секретаря ЦК 

КПРС М. С. Горбачова — програма зві
льнення людства від ядерної катастрофи.

Зростання могутності і авторитету 
співдружності соціалістичних держав — 
найважливіший фактор збереження ми
ру на землі.

З питань культури і комуністичної 
моралі.

Класове виховання підростаючого по
коління.

Ідеологічна боротьба і молоде поко
ління в західному світі.

Боротьба з проявами чужої ідеології 
і моралі — складова частина комуністи
чного виховання.

Релігія в планах і діях антирадянсь- 
ких і антикомуністичних сил.

*  *  *

При підготовці лекцій, бесід, політін- 
формацій необхідно використовувати ма
теріали XXVII з’їзду Компартії Укра
їни, різноманітні дані про життя трудо
вий колективів, районів і області, про 
хід передз’їздівського змагання і взяті 
соціалістичні зобов’язання, проекти но
вої редакції Програми, змін у Статуті 
КПРС, Основних напрямів економічного 
і соціального розвитку СРСР на 1986— 
1990 роки і на період до 2000 року.
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XXVII з'їзду КПРС—гідну зустріч
 КОЛЕКТИВУ інсти- 
 ТУТУ вдалося домог

тися позитивних резуль
татів в усіх напрямах 
своєї діяльності за ми
нулий рік. Свідченням 
цьому — Піризові місця, 
здобуті у Всесоюзному 
і республіканському 
змаганнях. Визнання на
шого порівняно моло
дого вузу зобов’язує 
трудитися ще ефективні
ше, домагатися високих 
результатів у підготовці 
молодих спеціалістів.

У минулій п’ятирічці 
дипломи з відзнакою 
одержали 635 наших 
вихованців, що складає 
більше 10 процентів до 
числа всіх випускників. 
З року в рік зростає кі
лькість захистів ком
плексних дипломних 
проектів кафедральних 
і міжкафедральних. 
Уже відбувся захист 
міжвузівських комплекс
них дипломних проектів 
наших студентів у спів
дружності з київським и-

Факультети і кафед
ри вдосконалювали 
шляхи і форми зв’язку 
вузу з виробництвом. 
Створено чотири філіали 
на передових підприєм
ствах м. Вінниці, збіль
шено кількість захисту

дипломних проектів без
посередньо на підпри
ємствах. Розвиваються і 
поглиблюються зв’язки 
інституту з галузевими 
міністерствами, промис
ловими підприємствами

психолого - педагогічні 
семінари з основ про
грамування і застосу
вання електронно - об
числювальних машин і 
технічних засобів нав
чання в учбовому про

не достатні и навики 
професійної діяльності
на автоматизованому 
робочому місці.

Нині у вузі трудить
ся 19 докторів і 256 
кандидатів' наук, тобто

ництво впроваджено 55 
розробок, економічний 
ефект склав 17,1 міль
йона карбованців.

За роки одинадцятої 
п’ятирічки наш вуз брав 
участь у виконанні оди

ТРУДИТИСЬ ЕФЕКТИВНІШІ
у справі підготовки кад
рів на договірних нача
лах, виконуються ди
пломні проекти за зав
данням підприємств.

На ВО «Термінал», 
наприклад, проведено за
хист дипломних проек
тів по атестації робо
чих місць об’єднання. 
Керівником теми був 
генеральний директор 
цього об’єднання Ю. Па- 
нов. Практично всі ви- 
пусники оволодівають 
теоретичними і прак
тичними навиками на 
обчислювальній техніці. 
За роки п’ятирічки ста
білізувалася успішність 
студентів. Професорсь
ко-викладацький склад 
постійно вдосконалює 
форми і методи навчан
ня. З цією метою діють

цесі. У нас проводяться 
конкурси на кращого 
лектора, асистента, кра
щий студентський кон
спект.

Та в підготовці інже
нерних кадрів мають 
місце і недоліки. Ви
кликає стурбованість 
той факт, що зменшує
ться кількість заяв абі
турієнтів на одне місце. 
Ще. слабкі практичні 
уміння і навики студен
тів в організації ви
робництва, відстає ме
тодика і практика у 
підготовці їх по систе
мі автоматизованого
проектування, робото
техніці, гнучких автома
тизованих виробництв,

більша половина викла
дацького складу має вче
ні ступені. Це дає змогу 
поліпшувати показники 
наукової діяльності ін
ституту. За роки мину
лої п’ятирічки обсяг 
наукових розробок збіль
шився у два з лишком 
рази, економічний ефект 
в 1,8, середня вартість 
госпдоговору — в 1,2 
рази. У промисловість 
впроваджено 251 роз
робку з економічним 
ефектом 67,7 мільйона 
карбованців. Лише у 
1985 році інститут ви
конав госпдоговірних 
науково-дослідних ро
біт на 610 мільйонів 
карбованців. У вироб

надцяти союзних і рес
публіканських програм. 
На його рахунку 25 зав
дань галузевих програм 
і планів, 25 завдань ре
гіональних, 35 — між
вузівських програм; по 
одній з яких ВПІ є го- 
л о в н и м виконавцем 
«АСУ-Регіон».

Г отуючи гідну зу
стріч XXVII з’їзду 
КПРС, зваживши ре
альні сили і можливос
ті, у XII п’ятирічці ста
вимо за мету забезпе
чити По всіх спеціаль
ностях і фермах нав
чання виконання плано
вих завдань прийому 
абітурієнтів і належну 
підготовку кадрів, тру
дитимемося під девізом 
«Творчий союз вищої 
школи і виробництва —

на службу п'ятирічці». 
Перед факультетами і 
кафедрами поставлено 
завдання далі розширю
вати учбово-лаборатор
ну базу за рахунок вве
дення нових площ, ство
рювати факультетські 
обчислювальні центри, 
дисплейні класи, впро
ваджувати міні- і-мікро 
ЕОМ, мікропроцесорну 
техніку і т. д.

З метою прискорення 
науково-технічного про
гресу у дванадцятій п’я
тирічці формуватиму
ться існуючі наукові 
школи і наукові на
прями, збільшуватимуть
ся фундаментальні роз
робки, зростатиме об
сяг наукової тематики, 
зміцнюватимуться творчі 
зв’язки інституту з ус
тановами Академії наук, 
цромисловими підпри
ємствами, створювати
муться нові базові ка
федри і філіали профі
люючих кафедр. Одне 
слово, все буде роби
тися для того, щоб 
внести гідний вклад у 
прискорення розвитку 
науково-технічного про
гресу.

М. СИНЕЛЬНИК, 
начальник учбового 
відділу.

ТРИВАЄ МІСЯЧНИК ОБОРОННО-МАСОВОЇ І СПОРТИВНОЇ РОБОТИ

Служать хлопці в ар
мії. Славного солдатсько
го щастя побажав їм спів

робітник нашого інститу
ту Рафаїл Алієвич Асадов, 
коли в інституті відбула

ся урочиста церемонія 
проводів.

Фото Р. Кутькова.

З У С Т Р І Ч  Ч Е Р Е З  
Д Е С Я Т И Р І Ч Ч Я

Тоді ми були просто
'ВІЙСЬ КО'ВООЛ у  Ж бо В ц  Я М И;,
Відтоді минуло більше 
тридцяти років, як ра
зом проходили військо
ву службу. І ось я тепер 
виконроб, четвертокурс
ник заочного відділення. 
Разом з усіма прийшов 
на лекцію доцента В. П. 
Юрчука. Слухаю, а в 
пам’яті зринають минулі 
часи. Де щ я бачив цю 
людину? *

По приїзду на зимову 
екзаменаційну сесію ви
рішив запитати, чи, бу-

ва, у 1955 — 1958 ро
ках він не служив у 
військовій частині, но
мер якої пам’ятав. Ви
явилося, що ми разом 
їли солдатську кашу, 
що ліжка наші стояли 
поруч. Тоді я був коман
диром гармати, а Воло
димир Петрович зв’язків
цем батареї.

І ось через стільки ро
ків зустріч у стінах 
інституту. Згадали своїх 
командирів, тодішнього 
начальника політвідділу 
Олександра Пилиповича

Скнара. І знову приєм
на новина — Олександр 
Пилипович викладає на 
кафедрі філософії. А то
ді він вручав мені пар
тійний квиток.

Колишніх однополчан 
вивів на зустріч інститут. 
На скронях у нас сиви
на, та пам’ять береже 
все. Тож хочеться, як і 
колись, своїм життям 
утверджувати все най
краще.

А. ЛЯШЕНКО, 
студент ІПЦБ-82.

Серед студентів п’ятого 
курсу нині спостерігається 
особливе пожвавлення. Од
ні збуджено-радісні, інші 

задумливо-заклопотані, 
а байдужих не зустрінеш. 
Та всіх їх об’єднує прита
манна тільки п’ятикурсни- 
кам ознака: вираз свідо
мої впевненості разом з 
турботливим хвилюванням.

Причина цьому — ті ва
жливі події, що відбува
ються нині в житті вузу. 
Адже на всіх факультетах 
почали працювати комісії 
по розподілу місць цризна- 
ченя між випускниками на
шого інституту.

А студенти п’ятого кур
су, інженерно-педагогічних 
спеціальностей щойно по
вернулись з педагогічної 
практики в технікумах. 
Зроблено ще один важли
вий крок в справі профе
сійної адаптації і станов
лення молодого спеціаліс
та — педагога.

Практиканти протягом 
шести тижнів працювали 
викладачами окремих нав
чальних предметів своєї 
спеціальності, вели вихов

ну роботу серед учнів за
кріплених груп,

Теми цих наукових пси- 
холого-педагогічних дослід
жень були запропоновані 
кафедрою інженерної педа
гогіки заздалегідь і підби
рались кожному студенто
ві відповідно до основної 
теми його проекту по спе
ціальності. Вони складали 
основу педагогічної части
ни дипломної роботи.

Отже, п’ятикурсники-пе- 
дагоги, можна сказати, вже 
почали працювати безпо
середньо над дипломним 
проектуванням. Зараз вони 
закінчують оформляти зві
ти за проведені психолого- 
педагогічні дослідження. На 
лабораторних заняттях з 
«ділових ігор» проводяться 
розрахунки одержаних ре
зультатів експериментів в 
обчислювальному центрі ін
ституту за розробленими 
на кафедрі програмами 
«Педагог», які записані на 
магнітофонному диску, що 
значно полегшує і спрощує 
їх використання.

Психолого - педагогічна 
інтерпретація результатів 
обробки дослідних даних

дає змогу визначити ефек
тивність запропонованих 
практикантами методик 
проведення навчально - ви
ховного процесу в реальних 
умовах СПТУ та техніку
мах, а та&ож зробити кон
кретні висновки і рекомен
дації щодо оптимізації та 
підвищення якості підготов
ки молодого робітничого 
поповнення.

Таким чином, створені 
ВСІ умови ДЛЯ ТОГО', щоб 
дипломні проекти відпові
дали основним сучасним 
вимогам, а саме: проект 
повинен бути реальним, 
обов’язкове використання 
ЕОМ в проектуванні, а та
кож можливість застосу
вання результатів дослід
жень випускників у прак
тичній педагогічній діяль
ності по здійсненню нав
чально-виховного процесу в 
закладах професійно - тех
нічної та середньої спеціа
льної освіти.

М. ТАЧЕНКО, 
старший викладач ка
федри інженерної педа
гогіки, кандидат педа
гогічних наук.

Д ІЙОВІ особи: Про
фесор і Студент.

— Нумо, голубчику, 
розкажіть мені про тео
рію відносності.

— Теорія відносності 
— це така теорія, в якій 
усе відносне.

—  А точніше?
— А точніше, ця тео

рія гласить: все, що ми 
не робимо, — все від
носне.

— Мда... Здається, не 
знаєте ви теорії віднос
ності.

— Відносно.
— Як, як?
— Відносно до вас.
— Це в якому смислі? 
— У відносному. Я не 

знаю відносно до вас, 
зате знаю відносно іншо
го студента.

— Вифчте, не зро
зумів.

— Ну от, наприклад, 
відносно до мене ви 
знаєте теорію відноснос
ті, а відносно до Ейнш
тейна — не зовсім.

— Як це, як це?1 
— Та ви не пережи

— Так. А Леонардо 
да Вінчі не розбираєть
ся в консервуванні фрук
тів...

--- ...Відносно до ва

вайте. Я теж не знаю 
теорії відносності від
носно до Ейнштейна. 
Зате знаю її відносно 
до Бетховена.

— А я?
Ви теж. А от тео

рію музики відносно до 
Бетховена ви не знаєте.

— А ви?
— Я тим більше.'За

те Бетховен не знає тео
рії образотворчого мис
тецтва відносно до Лео
нардо да Вінчі.

— Що ви кажете?!

шої бабусі?
— Цілком правильно!
— Ну що ж, юначе, 

ставлю вам 1 п)’ятірку. 
Відносно до Чингісхана. 
А відносно до себе, — 
ви вже не ображайтесь, 
— двійку.

К. МЕЛІХАН,
інженер.

Редактор А ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За инжерные кадры» — орган парткома, ректора та профкомові комитета ЛКСМУ Винницкого* полите хнического института. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфі: і книжкової торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4. 05041. Зам. 785.
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Завтрапроводиться 
Всесоюзний 

комуністичний 
суботник на честь 
  XXVII з'їзду 
Всі—на суботник!

Розповідає декан машинобудівного 
Б. Ф. Ліщинський.

факультету

— Броніславе Федоро
вичу, початок нової п’я
тирічки — завжди зна
менна пора в нашому 
житті, пора підбиття під
сумків досягнутого, виз
начення завдань на зав
тра.

— Що з цього приво
ду можна сказати про 
наш факультет? Найпер
ше, що план підготовки 
молодих спеціалістів ви
конано: у машинобудів
ну промисловість країни 
протягом п’ятирічки при
йшло 1926 наших вихо
ванців. Сто дванадцять із 
нйх отримали дипломи з 
відзнакою, 76 з полови
ною процентів виконаних 
дипломних проектів — ті, 
що ми звемо їх реальни
ми, майже двадцять сім 
процентів їх рекомендо
вано до впровадження у 
виробництво. А це гово
рить про дальше погли
блення зв’язків на шляху 
«Інститут — завод». Сти
мулює цей процес і пра
ктика проведення виїзних 
засідань державних екза
менаційних комісій без
посередньо на підприєм
ствах. Торік, скажімо, 
такі засідання проводили
ся на базі ДПЗ-18 та 
заводу тракторних агре
гатів.

— Найперша роль у 
підготовці спеціалістів 
належить, звичайно, ор
ганізації навчального 
процесу.

— І тут треба зазначи
ти, що у 1984—1985 на
вчальному році, коли по
рівнювати з попереднім, 
на факультеті зросла аб
солютна успішність, осо
бливо помітне поліпшен
ня якості навчання на ка
федрах міеталорізальних 
верстатів та інструмен
тів і автомобілів та ав
томобільного господар
ства. Переважна біль
шість факультетських ка
федр все активніше вико
ристовує при читанні лек
цій та проведенні практи
чних занять технічні засо
би навчання, особливо кі
нопроекційне обладнання.

— Інститут поклика
ний не просто готувати 
інженерні кадри. Цент
ральний Комітет партії 
поставив завдання знач
но підвищити в роз’язанні 
назрілих науково - техніч
них проблем роль вузів
ської науки. Ось і на 
XXVII з’їзді Компартії 
України відзначено: «Опо
ра на науку, на її най
новіші досягнення по
винна бути визначаль
ною в роботі по підви

щенню технічного рівня 
виробництва і якості про
дукції, широкому впро
вадженню найбільш про
гресивний технологій і 

гнучких виробничих сис
тем. Це стосується, в пе
ршу чергу, підприємств 
машинобудівного комп

лексу, яким належить 
провідна роль у техніч
ному переоснащенні всіх 
галузей». Очолюваний ва
ми факультет, отже, має 
зробити вагомий внесок у 
вирішення поставленої 
проблеми.

— І дещо вже зробле
но. Протягом минулої 
п’ятирічки ми виконали 
майже дванадцять про
центів загальноінститут
ського об’єму ГОСПДОГО- 
вірних робіт, економічний 
ефект склав 16371 тис. 
крб.

Назву ще деякі цифри. 
Нашими співробітниками 
подано 235 заявок на 
можливі винаходи, одер
жано 130 авторських сві
доцтв і 115 позитивних 
рішень. Участь у цих ро
зробках брали і студен
ти. Коли вже зайшла мо
ва про участь у науковій 
роботі студентів, то нага
даю, що тільки торік на 
республіканських та все
союзних конкурсах було 
представлено тридцять 
одну студентську науко
ву працю, чотири із них 
відзначені нагородами.

Дванадцята п’ятирічка 
вимагає від нас дальшої 
мобілізації сил, перебу
дови у світлі потреб ча
су, нових завдань кому
ністичного будівництва. 
Що буде конкретно зро
блено на факультеті? 
Відкриваються філіали 
кафедр технології й ав
томатизації машинобуду
вання, автомобілів і ав
томобільного господар
ства, металорізальних ве
рстатів та інструментів 
на ряді вінницьких під
приємств. Розпочнемо 
підготовку спеціалістів 
для промисловості з но
вих напрямів — техноло
гії роботизованого виро
бництва й автоматизації 
та комплексної механіза
ції машинобудівництва. 
Буде створено базовий 
обчислювальний центр 
факультету з обладнан
ням дисплейного класу 
для машини ЕС 1055. Ну 
і, безумовно, дальша на
ша мета — інтенсифіка
ція наукових досліджень 
впровадження їх резуль
татів у виробництво з ви
сокою економічною ефек
тивністю.

Наш інститут успішно виконав соціалістичні зобо
в’язання 1985 року і п’ятирічку в цілому. Перше міс
це серед факультетів посів факультет автоматики і 
мікротехніки. Кафедри суспільних наук розподілилися 
в такому порядку: філософія, науковий комунізм, іс
торія КПРС, політекономія.

По обчислювальному центру перше місце здобув 
виробничо-експлуатаційний відділ, на другому — сек
тор програмного забезпечення, на третьому — група 
обслуговування технічних засобів.

По підрозділах адміністративно — управлінського 
персоналу на перше місце вийшов учбовий відділ, на 
другому — бібліотека:, відділ кадрів.

По підрозділах адміністративно — господарської 
частини перше місце посіли гуртожиток № 3, учбовий 
корпус № 3, відділ постачання, на другому — гурто
житок № 2, учбовий корпус № 2.

Ректор інституту І. В. Кузьмін вітає переможців 
соціалістичного змагання.

НА ШЛЯХАХ ПРИСКОРЕННЯ 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 

П Р О Г Р Е С У
Аналіз підсумків соціа

лістичного змагання по на
уково-дослідних роботах 
показав, що вагомі резуль
тати там, де наукова твор
чість тісно поєднувалася 

з хорошою організацією 
справи. Одразу скажу, що 
серед шести факультетів 
нашого інституту кращими 
колективами по науково 

дослідних роботах вияви
лись на енергетичному (де
кан Д. Б. Налбандян, за
ступник декана по науковій 
роботі П. Д. Лежнюк), об
числювальної техніки (де
кан О. П. Стахов, заступ
ник декана по науковій ро
боті Н. М. Панич), автома 

тики і мікроелектроніки, 
(декан В. Т. Маликов, зас
тупник Декана по науко
вій роботі Ю. А. Скидан).

Назвемо цифри, які ха
рактеризують внесок у при
скорення науково-технічно
го прогресу. Так, річний 
обсяг госпдоговіриих нау
ково-дослідних робіт на 
енергетичному факультеті 
складає 754,5 тисячі крб., 
економічний ефект—21ь9,8 
тисячі крб. Тут одержано 
шість авторських свідоцтв, в 
тому числі два з студента
ми. На республіканський 
конкурс надіслано 33 сту
дентських науково-дослід
них роботи, п’ять з них 
відзначено нагородами. На 
ВДНГ УРСР і СРСР пред
ставлено сім експонатів, за 
п’ять одержаної нагороди.

Тепер подивимося, як об
стоять справи на факультеті 
обчислювальної техніки. 
Річний обсяг госпдоговір- 
них науково-дослідних ро
біт тут складає 991,1 тисячі 
карбованців, економічний 
ефект — 1822 тисячі карбо
ванців. На факультеті одер
жано тридцять авторських 
свідоцтв і 51 позитивне рі
шення, в тому числі шість 
з студентами. На ВДНГ 
республіки і Союзу пред

ставлено дванадцять експо
натів, в тому числі три у 
співавторстві з студентами, 
одержано двадцять одну 
нагороду.

Вагомі досягнення і на 
факультеті автоматики і 
мікроелектроніки. Та чи ж 
сповна використали свої 
можливості лідери? У Звіті 
Центрального Комітету 
Компартії України XXVII 
з’їздові чітко визначено, що 
«обсяг науково - дослідних 
робіт у вузах можна і тре
ба збільшити в 2—2,5 раза, 
а головне, добитися різкого 
підвищення їх народногос
подарської віддачі». Що ж 
поки що стоїть на перешко
ді у досягненні поставленої 
мети? Спробуємо вникнути 
у суть проблеми.

Візьмемо той же енерге
тичний факультет. Тут ще  
не ведеться належної робо-  
ти по виявленню винахо-  
дів, які б могли бути запро-  
поновані на патентування  
за рубежем і на ліцензу-  
вання. Слабо вирішується на  
факультеті і питання про  
використання винаходів. Не  
виконано план подачі зая
вок на передбачені винаходи 
у співавторстві з студентами.
Ці прорахунки характерні і 
для інших факультетів. У 
цілому ще багато нерозв’яза
них питань з широким впро
вадженням тісних контак
тів з промисловістю.

Підсумки соцзмагання за 
минулий рік показують, що 
ефективна навчальна і ви
ховна робота може і повин
на базуватися тільки на 
міцній базі методичної і на
уково-дослідницької діяль
ності, що успіх може бути 
лише там, де панує висока 
виконавська і трудова дис
ципліна, проявляється осо
биста відповідальність.

М. ФИЛИНЮК, 
голова профкому викла
дачів і співробітників 
інституту.

Д ень  за днем
Протягом минулої п’яти

річки в інституті активно пе
ребудовувався учбовий про
цес на основі його інтенсифі
кації і технізації. Цьому спри
яло впровадження лише у ми
нулому році 48 ділових ігор і 
ігрових методів, 80 методик. 
За роки п’ятирічки обсягом 
більше 1870 друкованих ар
кушів видано 867 найменувань 
різних робіт. Методичні посіб
ники випущено тиражем по
над 420 тисяч примірників. 
Це дозволило забезпечити уч
бовий процес методичною лі
тературою майже на 70 про
центів.

Ширше використовуються 
електронно - обчислювальні ма
шини і технічні засоби навчан
ня, впроваджуються навчаль

не телебачення, комплекси іг
рового моделювання, системи 
автоматичного проектування 
та інше. Все це на якісно но
вий рівень підносить навчаль
ну роботу.

Активно розвивалися нау
кові дослідження. їх обсяг у 
минулому році склав 10 міль
йонів карбованців, ефектив
ність — більше 17 млн крб. 
За п’ятирічку відповідно — 
37 і 67 мільйонів карбованців.

За результатами науково- 
дослідних робіт минулого року 
опубліковано 7 монографій, 
458 статей, захищено 2 док
торські і 28 кандидатських ди
сертацій. Вчені інституту бе
руть активну участь в реалі
зації Продовольчої програми. 
Велика увага приділяється

дальшому зміцненню зв’язків 
науки з виробництвом.

Цілеспрямована робота по під
готовці кадрів дозволила за 
роки п’ятирічки збільшити кі
лькість викладачів з вченими 
ступенями, цілий ряд кафедр 
забезпечив себе кадрами ви
щої кваліфікації, стосовно су
часних вимог.

Дальшого розвитку набула 
матеріальна база інституту, 
поліпшилися умови праці, по
буту і відпочинку наших пра
цівників. У 1985 році введено 
в дію головний учбовий кор
пус, викладачі і співробітники 
одержали більше ста квартир.

Успішно виконано намічені 
соціалістичні зобов’язання ми
нулого року і п’ятирічки в ці
лому.



---------------СОЦІАЛІСТИЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ------ ----------
колективу Вінницького політехнічного інституту на 1986 рік

Готуючи гідну зустріч XXVII з’їзду КПРС, колектив 
інституту у 1986 році бере на себе такі соціалістич
ні зобов’язання.

Забезпечити високу якість підготовки ІІ6І інженера 
з 12 спеціальностей, в тому числі 49 фахівців для 
зарубіжних країн, підготувати до захисту 2 доктор- 
ські і 16 кандидатських дисертацій.

Видати учбово-методичної літератури ,ве менше 300 
друкованих аркушів. Створити авторські колективи 
для підготовки нових підручників. Відкрити три філіа
ли кафедр на промислових підприємствах Вінниці.

Виконати науково-дослідних робіт на 10 мільйонів 
150 тисяч карбованців, у тому числі найважливі
ших — не менше 88 процентів. Забезпечити економіч
ний ефект від впровадження науково-дослідних робіт 
не менше 19,4 млн. крб. Одержати не менше 120 по

зитивних вирішень на винаходи. Підготувати і надісла

ти до друку не менше 4 монографій, 420 статей і  тез 
доповідей. Надіслати на. конкурси 3 науково-дослідні 
роботи, 140 — студентських, на виставки —- 20 ек
спонатів. Кожному викладачеві прочитати не менше 
10 лекцій по лінії товариства «Знання».

Брати активну участь у . боротьбі за мир, переда
ти Радянському фондові миру 10 тисяч карбованців.

Залучити 650 студентів у студентські будівельні 
загони. Всім викладачам, співробітникам, студентам 
відпрацювати не менше 10 годин на внутрівузівсько- 
му будівництві і 10 годин — на полях колгоспів з 
метою надання шефської допомоги селу.

Посилити зміцнення трудової дисципліни, боротьби 
з пияцтвом і алкоголізмом, домогтися зменшення 
пропусків занять студентами без поважних причин 
на 2,5 процента, залучити не менше 1800 студентів, 
викладачів і співробітників у добровільні народні

дружини.
Підвищити ефективність спортивно-оздоровлюваль- 

ної роботи. Зменшити рівень захворювань у колек
тиві на 1,5 процента. Довести оздоровлення у про
філакторії до 735 чол., в оздоровлювально-спортив- 
ному таборі — до 745 чол. Підготувати 22 майстри 
і кандидати у майстри спорту, 1250 значкістів ГПО, 

Освоїти на будівництві об’єктів інституту 1,25 мі
льйона карбованців, ввести у третьому кварталі уч
бово-лабораторний корпус інженерно-будівельного 
факультету. Далі поліпшувати умови праці і побу
ту.

До дня відкриття XXVII з’їзду КПРС завершити 
будівельно-монтажні роботи третьої черги 198-квар- 
тирного житлового будинку.

Соціалістичні зобов’язання обговорені і прийняті 
на конференції трудового колективу інституту.

На конференції трудового 
колективу інституту 
було відзначено, що

— Найбільших успіхів 
у виконанні планів і со
ціалістичних зобов’язань 
домоглися факультети 
автоматики і мікроелек- 
троніки, обчислювальної 
техніки, енергеггичний, 
кафедри АСУ, енергети

ки, хімії, автомобілів і 
автомобільного господар
ства, колективи виробни
чо-експлуатаційного від
ділу обчислювального 
центру, учбового відділу, 
гуртожитку № 3, учбово
го, корпусу № 2, які ста

ли переможцями і призе
рами соціалістичного 
змагання за 1985 рік;

— ряд колективів пра
цював не в повну силу. 
Це — радіотехнічний 
факультет, кафедри кон
трольно - вимірювальних

приладів радіотехніки, 
ТМ, опору матеріалів, 
іноземних мов, гуртожит
ків № 4 і № 5. Тут до
пускалися порушення 
трудової і виконавської 
дисципліни, була низька 
громадська активність.

К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Я  П О С Т А Н О В И Л А
Організувати дійове 

соціалістичне змагання за 
виконання і перевиконан
ня планів та соціалістич
них зобов’язань 1986 ро
ку і дванадцятої п’ятиріч
ки в цілому.

Штабу соцзмагання (тт. 
Карпов, Афонін) до 15 
березня ц. р. внести змі
ни у діючу систему соц

змагання на основі вис

ловлених у трудових ко
лективах пропозицій і 
зауважень. До 1 березня 
ц. р. в усі колективи на
діслати назви показників 
і значення ' «еталонів» 
по них.

Головну увагу приді
ляти підвищенню якості 
підготовки спеціалістів з 
фундаментальних дис
циплін, широко викорис

товувати обчислювальну 
техніку, мікропроцесори, 
системи автоматизовано
го проектування, впрова
джувати передові методи 
і форми занять. Активно 
і планомірно впроваджу
вати передовий досвід уч
бової та виховної робо
ти, набутий у нас і в 
інших вузах. До дня від
криття XXVII з’їзду

КПРС сформувати цент
ральну комплексну про
граму на дванадцяту п’я
тирічку.

Поліпшити підготовку 
науково - педагогічн и х 
кадрів, забезпечити висо
ку ефективність роботи 
всіх наукових шкіл, кра
ще навчати резерв, прак
тично перевіряти його на 
відповідальній роботі,

поліпшити якісний склад 
працівників науково - до
слідного сектору, кафедр 
суспільних наук. Підви
щити відповідальність ке
рівників підрозділів і на
укових шкіл за підготов
ку кадрів, піднести роль 
трудових колективів у 
вирішенні- цих завдань.

Посилити боротьбу

пияцтвом і алкоголізмом, 
краще пропагувати здо
ровий спосіб життя, по
повнювати новими члена
ми товариство тверезості, 
змістовніше організову
вати дозвілля і відпочи
нок, завершити і впрова
дити центральну комплек
сну програму «Оздоров- 

з лення».

О СЛУЖ ЕБНЫ Х журна- 
лах отдельного кон

трольно-пропускного пунк
та «Брест» ф иксируется 
за держанная контрабанда. 
Нетрудно заметить, что в ее 
потоке ведущее место зани
мает «молодежная» струя. 
Все мало-мальски заметные 
увлечения юношей и деву-

Их заткнули в засыпанную 
золой топку титана. В ук
ромном углу туалета ока
зался приклеенный липкой 
лентой сверток со всевоз
можными нашивками и эм
блемами, главным образом 
американскими

.Число «коробейников» с 
заграничными паспортами

разруш ения. Э та лавина 
рассчитана, естественно, 
на молодежную аудиторию, 
преследует далеко не безо
бидные цели — отторжение 
от общества, «освобожде
ние личности от всех усло
вностей» и т. п.

Вот^следует,через грани-

тимных похождениях.
Нетрудно догадаться, что 

мифы глянцевых обложек 
дополняют мотивы шляге 
р о в . З д е с ь  и  « с л а д к ая »  
жизнь, и полная отрешен
ность от жгучих проблем 
современности, и развязно
агрессивный стиль поведе
ния. Коктейль такой «му-

С ЧУЖИМИ ЯРЛЫКАМИ
шек сейчас же отражаются 
на характере контрабанд
ных товаров, которые наши 
недруги правдами и непра- 
дами пытаются протащить 
через советскую границу.

В п р о ч ем , у д и вл яться
здесь нечему. Вот строки из 
документа, изданного так 
называемым советом по де
лам молодежи, действую
щим при НАТО: «Особое
внимание в нынешний пери
од следует обратить на мо
лодеж ь, не обладаю щ ую  
ещ е ж изненным опытом, 
восприимчивую ко всему но
вому, необычному, красоч
ному, броскому в матери
альном и техническом отно
ш ении. Увлечь молодежь 
СССР идеалами Запада —  
наша задача».

Распространенный и вро
де бы безобидный «груз» 
контрабандистов — «фир
менный» ширпотреб. Ныне 
таможню буквально навод
нили одежки с «лейблами», 
электронные часы, кассетные 
микропроигрыватели и про
чий товар — дешевые под
делки под изделия извест
ных западных фирм.

Недавно пограничные на
ряды совместно с таможен
никами обнаружили нес
колько тайников. В одном 
из вагонов оказались тыся
чи тонких женских поясков.

не уменьшается. На что они 
рассчитывают? Ответ найти 
не трудно. Наши идеологи

ческие противники считают, 
что обильно украшенный 
хищными орлами, кричащи
ми надписями, флажками и 
гербами товар может быть 
удобным инструмен том 
для «мягкой» обработ ки 
н аш ей  м олодеж и . С  его  
помощью понятное в общем- 
то стремление выглядеть 
со временно исподволь 
направ ляется в особое русло. 
Чтобы большее уважение, 
у сверстников вызывал не 
скромно одетый толковый 
парень, а оборотистый об
ладатель куртки с «прес
тижной» эмблемой и «ков
бойских» сапог. Чтобы при
вычными стали на улицах 
наших городов чуждые сим
волы. Чтобы рос у совет
ской молодежи потребите
льский гонор. А с ним —  
подкинутые извне идейки о 
«красивой» жизни в капи
талистических странах.

Кроме тряпок с пестрым 
клеймом, на границе изыма
ются пластинки, магнито 
фонные кассеты, специаль
ные издания, рекламирую
щие «массовую культуру», 
в  том  чи сле и  п ан к-рок , 
провозглашающий культ

ц у  в еж л и в ы й  ту р и ст  и з  
ФРГ. При нем — чемода
ны, полные разноцветных 
упаковок. О ди н  только  
вне шний вид музыкальных 
«сувениров» повергает в 
смятение. Уж очень это по
хоже на больные фантазии 
обитателей лечебниц для 
умалишенных. Оскаленные 
пасти неведомых чудовищ, 
разорванные на куски тела, 
клыкастые вампиры, трупы, 
гробы.. Ну а музыка?

Сквозь раскаты ударни
ка и железное рычание ги 
тар пробиваются призывы 
«умереть молодым», мисти
ческие проповеди, слова о 
«крови и силе». Сами груп
пы именуются достаточно 
характерно: «Скорпион»,
«Г арем  Ф рэнка Заппы », 
« Б е л а я  зм е я »  и  д а л е е  в  
том же духе.

А вот багаж других пас
сажиров. Дисков у них по 
меньше, зато имелись сот
н и  ж урн алов  «П остер» , 
«Браво» и им подобных, 

пе стрящих снимками поп- 
идолов. В многоцветных
номерах подробно повест
вуется о роскошной жизни 
«звезд», смакуются всевоз
можные сплетни об их ка
рьере в шоу-бизнесе и ин-

зыки» преподносится как 
главное достояние наших 
дней. Бездумное поклонение 
«звездам» и танцы в диско
теках под ультрамодны й 
«брэйк-дэнс» выдаются ед
ва ли не за смысл жизни...

Еще один образчик за
падных «ценностей» — из
дания, которые под видом 

«самоучителей» и «пособий» 
по каратэ, кунг-фу и т. д. 
пропагандируют чуждый 
наш ем у общ еству образ 
жизни. В книгах и брошю-, 
рах воспевается откровен
ная жестокость, культ си
лы, «суперменство», под
робно описываются спосо
бы нанесения людям телес
ных увечий. Да и что мо
гут принести молодежи эти 
инструкции насилия, содер
жание которых так же да
леко от спорта, как Олим
пийская хартия —  от ус
тава американских комман
дос

.Не проходит через ру
беж  отрава в модерновой 
упаковке. Надежно преграж
даю т ей  путь пограни ч
ники и таможенники лю 
ди, которым доверено быть 
часовыми у ворот Совет
ского государства.

А. СУВОРОВ.

Електроніка 
керує людиною

Протягом секунди наші 
рецептори (зорові, слухо
ві і т. д.) можуть прийня
ти багато тисяч бітів інфор
мації. До свідомості ж до
ходять лиш два—три із 
них (нагадаємо, що біт — 
одиниця вимірювання кіль
кості інформації в двійко
вій системі). Інформація, 
яка приймається нижче по
рогу свідомості, керує на
шою поведінкою: ми авто
матично обходимо якусь 
перешкоду, зберігаємо рів
новагу, аби не впасти, то
що. Без таких сигналів жи
ти було б неможливо. Якби 
їм доводилося доходити че
рез нашу свідомість, то, 
по-перше, це забрало б ба
гато часу, а по-друге, яке 
б то було нагромадження 
інформації у тому секторі 
нашого мозку, котрий при
значений для вищої мети!

Підсвідома інформація 
керує не тільки нашими 
рухами, але й впливає на 
значно складніші форми 
поведінки. Про це добре 
знають, скажімо, спеціаліс
ти в галуз1 реклами. Вже у 
50-х роках проведено експе
рименти, які полягали в то
му, що в ході демонструван
ня фільму на екрані час від 
часу з’являлися заклики, 
котрі рекламували певний 
товар. Тривало це долі се
кунди, однак глядач сприй
мав текст підсвідомо. А 
дальші дослідження пока
зали, що в результаті цієї 
замаскованої реклами зрос

тав попит на даний товар.
А ось інший приклад з 

галузі торгівлі, тільки йде
ться у цьому випадку не 
про рекламу товару, а про 
попередження його краді
жок. Недавно один з вели
ких американських універ
магів запровадив таку но
винку: лагідна музика, що 
звучить в його залах, час 
від часу доповнюється голо
сом: «Я порядний, я не бу
ду красти». І робиться це 
так, що тих слів ніхто влас
не не чує, вони доходять 
до відвідувачів підсвідомо. 
Експеримент цей тривав 
9 місяців. Виявилося, що за 
цей період кількість краді
жок у магазині зменшила
ся на 37 проц.

Схожого характеру дос
лідження ведуться і в чис
ленних наукових лаборато
ріях. Використовуються для 
них і люди, і тварини. І в 
обох випадках фіксується 
висновок: підсвідомі сигна
ли впливають на поведінку, 
однак можливості цього 
впливу досить обмежені. 
Воно й зрозуміло, адже 
важко викликати у людини 
дії, які суперечать її харак
теру, звичкам тощо. І це 
чудово, бо, мабуть, ніхто 
не хотів би стати лялькою, 
котрою хтось підступно ма
ніпулює, хай навіть і з доб
рими намірами.

А. ПЕТРЕНКО.

(Далі буде).
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ЗУСИЛЛЯ СПРЯМОВУЮТЬСЯ НА ТЕ, 
ЩОБ ВУЗИ І ТЕХНІКУМИ ЧУТЛИВІШЕ 
РЕАГУВАЛИ НА ЗАПИТИ ВИРОБНИЦТ
ВА, НАУКИ І КУЛЬТУРИ, ПОВНІШЕ ЗА
БЕЗПЕЧУВАЛИ ПОТРЕБИ НАРОДНОГО

МИ НА СУБОТНИКУ

УРОКИ ПЕРШОЇ СЕСІЇ
РОЗПОВІДАЄ ДЕКАН ЕНЕРГЕТИЧНОГО ФА

КУЛЬТЕТУ Д, Б. НАЛБАНДЯН.

Прекрасний і знамен
ний цей патріотичний 
почин — комуністичні 
суботники. Яскраво, пе
реконливо проявляються 
в ньому глибока повага і 
відданість) радянських 
людей ленінським запо
вітам, активна підтримка 
внутрішньої і зовніш
ньої політики КПРС, ве
личезних заходів по при
скоренню соціально-еко
номічного розвитку на
шої Батьківщини.

«Червона субота» 15 
лютого нинішнього року 
була присвячена XXVII

ти таку картину: оголо
шена консультація, вик
ладач сидить, чекає, а на 
неї з ’являються одиниці. 
Таке небажання активно 
нагромаджувати знання 
дається взнаки уже під 
час першої сесії. З кон
сультацій напередодні 
екзамену недбайливий 
студент взяти уже прак
тично нічого не зможе. 
Не знаючи толком 
предмету, він не знає на
віть, про що йому пита
тися у викладача, в чо
му просити поради, по
яснення.

— Отже, першокурсни
ки одержали перший сер
йозний урок студентства. 
Урок, з якого своєчасно, 
без запізнення треба ро
бити висновки.

— І найперший — сто
процентне відвідування 

занять. У боротьбі за це 
більше повинні зробити 
учбово - виховна комі
сія комітету комсомолу, 
факультетський «Комсо
мольський прожектор». 
А від кафедр і виклада
чів чекаємо більшої ви
могливості до відробітку 
пропущеного студентами.

Особливу увагу сту
дентів хочу звернути на 
планування і викорис
тання ними раціонально 
вільного часу. Коли наш 
факультет матиме влас
ний учбовий корпус, ми 
зможемо організувати са
мостійну підготовку сту
дентів під керівництвом 
викладачів. На мою ду
мку, це найбільш ефек
тивний спосіб після лек
ційного навчання. А по
кищо доводиться споді
ватися, так би мовити, 
на самосвідомість. Тому 
ще і ще раз раджу сис
тематично працювати над 
конспектами, підручника
ми. Систематично — це 
значить щоденно у да
ному випадку.

— Давиде Беглярови- 
чу, розпочався новий се
местр...

— І семестр дуже від
повідальний. Проходить 
він під знаком XXVII 
з ’їзду КПРС, який від
кривається днями. Всі 
радянські люди трудяться 
нині в атмосфері оновлен
ня, прагнення прискори
ти втілення у життя па
ртійних накреслень. Го
ловний труд студента — 
навчання. І треба, щоб 
кожен глибоко усвідомив 
особисту відповідальність 
за кінцевий результат 
своєї праці.

І н с т и т у т с ь к а  

п а н о р а м а :  

п о д і ї ,  ф а к т и

з ’їзду КПРС, який по
чинає свою роботу через 
кілька днів. Гідно зу
стріти партійний з ’їзд 
стало справою честі ко
жного із нас. Свій поси
льний внесок у неї зро
били минулої суботи і 
студенти — політехніки, 
усі співробітники вузу.

Розпочалося свято пра
ці коротким, діловим мі
тингом, який відкрив сек
ретар парткому інститу
ту О. Д. Азаров. З по
бажаннями організованої 
роботи, хорошого трудо- 
вого настрою звернули
ся до учасників суботни- 
ка проректор по науковій 
частині Ю. А. Карпов, 
голова профбюро маши
нобудівного факультету 
В. Д. Дупляк, студентка 
п’ятого курсу факульте
ту автоматики і мікро- 
електроніки Тетяна Пі
вень, проректор по адмі
ністративно - господар
ській частині О. І. Та- 
рануха.

Учасники суботника з 
повного віддачею попра- ! 
цювали на внутрівузівсь- | 
ких об’єктах, прибирали | 
навчальні лабораторії, і 
кімнати, приміщення ка
федр. А група юнаків 
— посланців факульте- ' 
тів обчислювальної тех- І 
ніки, енергетичного та І 
машинобудівного тру- | 
дилася того дня на ін- | 
ститутській новобудові — і 
головному учбовому кор- | 
пусі.

На фото: співробітники 
кафедри фізвиховання

провели день «червоної 
суботи» на своїй новобу
дові — спорудженні спо

ртивного комплексу. 

Фото Р. Кутькова.

РЕЙ Д  «ЗА ЕФ ЕКТИ В Н У ПРАЦЮ  
І ЗДОРОВИЙ ПОБУТ»

Пияцтво — зло. Це знає кожен. Але 
одна справа — знати, бачити величезну 
шкоду, яка наноситься суспільству, а ін
ша — вступити із цим злом у неприми
ренну боротьбу. Заклик партії зробити 
тверезість нормою нашого життя знай
шов гарячий відгук у серцях радянських 
людей. Намічені заходи по зміцненню 
трудової дисципліни, викоріненню пияцт
ва глибоко продумані і обгрунтовані, 
відбивають насущні побажання як сус
пільства в цілому, так і кожної його 
трудової ланки, кожної радянської 
людини.

В країні розгорнута активна робота но 
здійсненню наміченого. Заходи, що вжи
ваються, дають позитивні результати. 
Більш діловою і творчою стала атмос
фера в колективах, піднялася дисциплі
на, збільшує віддачу наша праця.

Більше порядку стало на наших вули
цях, у громадських місцях. Таке відчут
тя, наче у кожного з нас додалося сил, 
гордості, гідності.

Важливим кроком стало створення 
Всесоюзного добровільного товариства 
боротьби за тверезість. Первинна ор
ганізація його діє і в нашому інституті. 
Заяви про вступ до організації продов

жують надходити.
Разом із тим зроблено ще далеко не 

все. Боротьбу з пияцтвом треба неухильно 
посилювати, вести ще більш цілеспрямо
вано і послідовно. Цьому посприяє і 
всесоюзний рейд під девізом «За ефекти
вну працю і здоровий побут», оголоше
ний Спілкою журналістів СРСР і Всесою
зним добровільним товариством бороть
би за тверезість. Він проводиться активі
стами преси і товариства з 1 лютого по 
31 липня ц. р.

Створено рейдову групу і в нашому ін
ституті. її завдання — в ході рейдів ви
яснити, як у колективі здійснюються на
мічені партією і урядом заходи по наве
денню дисципліни, організованості, по
ліпшенню використання клубних і спор
тивних споруд, умов побуту в студент
ських гуртожитках тощо.

Перед учасниками рейду поставлено 
завдання не просто реєструвати недоліки, 
а виявляти причини, добиватися їх ви
корінення, знаходити і показувати кра
щий досвід організації праці, змістовно
го відпочинку. Матеріали і результати 
рейдів систематично публікуватиме на
ша газета. Запрошуємо до участі у пу
блікаціях на цю тему і читачів.

ГОСПОДАРСТВА У СПЕЦІАЛІСТАХ, ЯКІЗРІЛІСТЬ... ОСОБЛИВУ УВАГУ ЗВЕРНУ- 
ПОЄДНУЮТЬ ВИСОКУ ПРОФЕСІЙНУЮ НА ПІДГОТОВКУ ІНЖЕНЕРНИХ 
ПІДГОТОВКУ І ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНУ КАДРІВ,»

З ДОПОВІДІ ПЕРШОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ В. В. ІЦЕР- 
БИЦЬКОГО НА XXVII З’ЇЗДІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ РЕСПУБЛІКИ.

XXVII з'їзду КПРС — 
гідну зустріч!

— Давиде Беглярови- 
чу, днями в інституті мо
жна було прочитати ого
лошення про збори пер
шокурсників вашого фа
культету, присвячені ана
лізу зимової екзаменаці
йної сесії. Таке виділен
ня саме першокурсників, 
мабуть, чимось обумов
лене?

— Знаєте, все-таки це 
перша сесія в їхньому 
студентському житті. Хо
ча подібні збори ми про
ведемо і з другокурсни
ками теж. Вони ще теж, 
як то мовиться, далеко 
від своїх молодших то
варишів не відійшли, по
милки повторюють ті ж. 
Але повернімося до тих, 
хто складав сесію впер
ше. Відверто кажучи, ре
зультати їхні не дуже ра
дують. Якісні показники 
успішності залишаються 
на тому ж рівні, що й у 
першокурсників торішніх. 
А це задовольняти аж 
ніяк не може. Особливу 
тривогу викликає те, що 
зріс відсів студентів^ го
ловним чином через не
успішність.

— Які причини викли
кають таке явище?

— Спробую перера
хувати. Ось причина пе
рша: із 175 студентів 50 
перед сесією не мали за
ліків з інженерної гра
фіки, у багатьох браку
вало заліків і з інших 
предметів. Це, природно, 
перешкоджало ходові ек
заменів. Причина друга: 
на низьку успішність 
вплинули пропуски за
нять. Далі відзначу неза
довільну організацію са
мостійної роботи студен
тів протягом першого 
семестру, їхнє невміння 
планувати вільний час і 
використовувати його для 
діла. Окремі першокурс
ники взагалі несерйозно 
поставилися до навчання 
і дотримання дисциплі
ни.

Повторювалася давня 
шкідлива звичка: з від
ведених на підготовку до 
екзамену, скажімо, чоти
рьох днів студент вико
ристав лише один, як 
правило, останній. Що 
можна підготувати у та
кій гарячці? Або інше: 
замість праці з книгою, 
конспектом час витрачав
ся на написання шпарга
лок.

Окремо слід сказати 
про консультації. Скіль
ки разів протягом семе
стру можна спостеріга

Сьогодні відбудуться 
збори комсомольського 
активу вузу, учасники 
яких підпишуть рапорт 
інститутської організації 
ЛКСМУ XXVII з’їзду КПРС. 
На зборах розглядатиме
ться також питання «Про 
стан роботи зі студент

ською молоддю у позанав- 
чальний час за місцем 
проживання».

Завтра група команди
рів студентських будіве
льних загонів нашого ін
ституту розпочинає нав
чання на семінарі, органі
зованому обкомом ЛКСМУ 
та облпрофрадою. Трудо
вий семестр подає перші 
спої позивні

Відкриті партійні збори
з порядком денним 
«Про підсумки зимової 
екзаменаційної сесії і 
завдання парторганіза-
ції по поліпшенню навча
льно - виховної робо
ти серед радянських сту
дентів і студентів - іно- 
земців» та «Про роботу 
парторганізації по забез
печенню передової ролі 
комуністів в успішному 
виконанні соціалістич
них зобов’язань» відбу
лися на факультетах 
ФАМ і РТФ.

«Методи проблемного 
навчання» — лекцію на 
таку тему прочитав 18 
лютого завідуючий ка
федрою експерименталь
ної фізики Донецького 
держуніверситету док
тор фізико-математичних 
наук, професор Г. А. Ата- 
нов.
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23 лютого—День Радянської Армії і Військово-Морського Флоту

В сердцах у нас история страны,
Героев имена, большие дати,
И вы теперь истории верны.
Вам имя благородное — СОЛДАТЫ.
Служите лучше, чем учились тут,

Чтоб мы всегда гордились сыновьями.
Пусть к вам придут терпение и труд.

И помните: мы тоже вместе с вами.
Пусть вас спасет от горестей и бед:
И сохранит вас наше ожиданье.
Пишите письма! Ваша мать живет 
Надеждой на письмо или свиданье.
Вы днем и ночью слышите в сердцах, 

Напутствие отца и материнский голос :
Беречь родную землю от врага,
Травинку каждую и каждый колос.
Солдатской дружбой крепится страна.
Мы в это верили и верим Свято.
Вы — Родини великой  сыновья 
И братья по оружию и клятве.
Присяга — душ высоких волшебство.

Она — рассвет начала яовой жизни,
И нашей правды, силы торжество,

Большая клятва верности Отчизне.
Л. КУЦЕВАЛОВА, 

лікар кафедри нервових захворювань 
медінституту, мати студента, який 

нині служить в арміц

В. І. Ленін вказував, 
що будь-яка революція 
чогось варта, якщо вона 
вміє захищатися. Ленін
ське положення стало 
програмним для КПРС 
у створенні і розвитку 
Збройних Сил, у зміц
ненні економічного, обо
ронного потенціалу кра
їни. З перших днів ре
волюції партія взяла на 
себе відповідальність за 
військовий захист Віт
чизни. Створені і вихова
ні партією полки молодої 
Червоної Армії мужньо 
і героїчно боролись на 
шести фронтах проти бі
логвардійців і інтервен
тів. Не перелічити всіх 
героїв, які відстоювали 
честь і незалежність рід
ної Батьківщини. За ге
роїзм у роки громадян
ської війни 355 частин і 
з’єднань були нагород
жені орденами і почес
ними революційними Чер
воними прапорами. Бли
зько 15 тисяч командирів 
і бійців удостоїлись ор
денів Червоного Прапо
ра.

СТУДЕНТ НДДІВ ПОГОНИ
В останні роки на дійсну службу при

зиваються, як відомо, і студенти. Це необ
хідність, викликана величезними людсь
кими втратами у роки минулої війни, від
гомін тих важких, суворих, гірких літ. 
Виконувати священний обов’язок перед 
Батьківщиною послав багато юнаків і наш 
інститут. Ми, старші товариші, розу
міємо, яке важливе значення має їх під
готовка до служби у Збройних Силах, 
яке важливе значення має військово-па
тріотичне виховання молодих людей. У 
цій благородній роботі активну участь 
беруть ветерани партії, війни, праці, 
колишні військовослужбовці, активісти 
ДТСААФу

Починаючи з 1983 р., щорічно весною та 
восени наш колектив урочисто і хвилю
юче проводжає допризовників, вручає 
кожному письмовий наказ служити че

сно і самовіддано, примножувати хороші 
традиції Вінницького політехнічного.

Надів студент солдатські погони, але 
зв’язки його з рідним інститутом не 
припиняються. До командування підроз
ділів, де служать наші вихованці, до їх
ніх батьків, до них самих йдуть з інсти
туту листи. Ми цікавимося службою 
вчорашніх студентів, нагадуємо, що вуз 
чекає їх після звільнення у запас. І кон

такти ці не залишаються просто фор
мою, вони приносять бажані результати. 
Скажімо, дев’яносто п’ять процентів із 
тих юнаків, котрі призвалися в армію 
восени вісімдесят третього, уже відслу
жили і знову продовжують навчання на 
своїх факультетах.

Р, АСАДОВ, 
секретар партбюро АУП.

Без науки, вказував 
В. І. Ленін, сучасну ар
мію побудувати не мож
на. І партія взяла курс 
на розвиток тих галузей 
народного господарства, 
які сприяли б зміцненню 
оборонної могутності кра
їни, переозброєнню армії 
і флоту. Революція у 
військовій справі викли

ков став професором, 
М. А. Булгаков —ке
рівником відділу інсти
туту, Р. Ю. Кігель — 
професором, Б. С. Бу- 
горський — завідуючим 
галузевої лабораторії, 
І. В. Кузьмін — ректо
ром інституту. У розви
ток нових видів військ 
і військової техніки вне

ТРАДИЦІЯМ ВІРНІ
кала величезні якісні і 
кількісні зміни в армії.

Неймовірні випробуван
ня переніс наш народ, 
його армія і флот у 

Великій Вітчизняній ві
йні. 20 мільйонів ра
дянських людей — така 
ціна Перемоги, про яку 
ми повинні завжди па
м’ятати. Більше 11 тисяч 
радянських воїнів були 
удостоєні звання Героя 
Радянського Союзу, з 
них 7 тисяч віком до ЗО 
років, серед яких 3,5 ти
сячі комсомольців. По
над 7 мільйонів солдат, 
офіцерів, генералів на
городжені орденами і ме
далями Радянського Со
юзу.

Серед тих, хто браа. 
участь у розгромі фаши
стських полчищ, багато 
наших викладачів і спів
робітників. Присвятив
ши справі захисту Віт
чизни десятки років, во
ни нині передають сту
дентській молоді свої 
знання і досвід, готують 
висококваліфіковані ка
дри для народного гос
подарства, прищеплюють 
їм високі якості патріо
тизму, інт^рнаціоналізг 

му. Мужні захисники 
Батьківщини В. Т. Малі—

сли свій вклад ветерани 
Збройних Сил виклада
чі і співробітники інсти
туту товариші Горшеч- 
ников, Вальдман, Сине- 
льник, Грозний та бага
то інших. Не ображай
тесь, славні ветерани 
війни і армії, що всіх 
не називаю поіменно. 
Багато вас у стінах на
шого вузу, кожен з вас 
заслуговує на добре 
слово. Бо життя ваше, 
служба в армії — це 
подвиг в ім’я Вітчизни, 
подвиг, який служить 
прикладом для молодих 
поколінь. Ваш внесок у 
справу патріотичного* 

виховання студентської 
молоді дає свої гарні 
результати. В інституті 
навчається кілька сотень 
колишніх воїнів, які з 
честю служили в армії, 
серед них юнаки, що 
виконували свій інтерна
ціональний обов’язок в 
Афганістані. Комсомо
лець В. Щербина нині 
секретар комсомольсько
го бюро першого курсу 
інженерно - будівельно
го факультету, член ко
мітету комсомолу фа
культету обчислювальної

прийнятий кандидатом 
в члени КПРС, нагород
жений медаллю «За від
вагу», В. Литвинов об
раний членом комітету1 
комсомолу енергетично
го факультету, удостоє
ний медалі «За відвагу», 
комсомолець А. Мешко- 
вець — староста групи, 
член КПРС В. Семенюк 
за проявлені мужність і 
хоробрість визначений/ 

орденом Червоного Пра
пора і медаллю «За бо
йові заслуги», він обра
ний членом бюро обко
му ЛКСМУ.

Майже триста студен
тів повернулося в ін

ститут після закінчення 
служби в армії, Серед 
них комсомолець А. За
болотний — секретар 
комітету комсомолу ене- 
ргофаку, член КПРС В. 
Гунчак — комсорг пер
шого курсу факультету 
автоматики і мікроеле- 
ктроніки, комсомолець І. 
Клочко — член коміте
ту комсомолу інституту. 
Прикладом у поведінці і 
навчанні служать сер
жанти запасу А. ІІІим- 
чук, В. Варварич, С. Че- 
■рнов, А. Поліщук, П. 
Мельник та багато ін
ших.

Одержане в армії за
гарбування відрізняє, 

колишніх воїнів зразко
вою дисципліною, пра
целюбністю в навчанні, 
прагненням якомога кра
ще набути необхідні 
знання, які потрібні у 
розв'язанні питань на

уково-технічного прогре
су.

В. ГОВОРОВ,
учасник Великої Віт
чизняної війни, пол-

Ще вчора були канікули.
Студенти — іноземці, які 
навчаються у нашому вузі, 
провели їх цікаво і змістов
но у Немирівському будин
ку відпочинку «Авангард». 

Фото Р. Кутькова.

І------- :------------------------------------------------------------------- 1

А як вважаєте ви? ІНЖЕНЕР -  ЦЕ
Г ї РЕСТИЖ інженера... 
І-1 Що це означає? В

еНЦИКЛОПеДИЧНОМу СЛОВНИч
ку слово «престиж» пояс
нюється як авторитет, 
вплив. Очевидно, автори
тетністю знань, мислення, 
практичного вміння і цін
ний інженер. Таке розумін
ня його престижу склада
лося віддавна. В старовину 
на Русі людей, які вико
нували інженерну працю, 
називали «розмислами». 
Від «розмисла» вимагалося 
гострого розуму, винахідли
вості, здатності мріяти, 
фантазувати, знаходити ви
хід із найскладнішої ситу
ації. Представники вітчиз
няної і радянської інженер
ної думки завжди відзна
чалися цими рисами.

Гідно продовжувати на
буті попереднім досвідом 

традиції — це завдання 
особливо актуальне нині, 
в час всенародної бороть
би за науково-технічний 
прогірес. Звідси така підви
щена увага до технічного 
вузу. Це з його стін вихо
дять спеціалісти, котрі по

винні бути безпосередніми 
творцями науково-техніч
ного прогресу, розробляти 
найновішу технологію. Чи 
всі випускники готові до 
цього? Будемо відвертими: 
не всі. Звісно, певною мірою 
негативну роль тут відігра
ла та обставина, що в 

останні десятиріччя йшов 
процес зниження престижу 
інженерних професій, все 
гостріше давалася взнаки 
невпорядкованість праці 

інженерно-технічних кадрів.
В останній період ситуа

ція різко міняється. Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
М. С. Горбачов у своїй до
повіді «Корінне питання 
економічної політики парч 
тії» у ЦК КПРС влітку 
1985 р. говорив про те, як 
важливо підвищити громад
ське визнання наукової і 
інженерної праці, посили
ти в ній творчі начала, сти
мулювати якісне виконання 
робіт. Так, престижу інже
нера зростати з кожним 
днем. Але визнання таке 
треба заслужити. Яким чи
ном? Своїм конструкторсь

ким, технологічним і еко
номічним мисленням.

Часто стають поганими 
інженерами тому, що знань 
бракує і, головне, нема 
бажання їх одержати. У 
нас знання даються безп
латно. Але ця доступність 
в їх набутті виробляє у 
деяких студентів спожива
цькі настрої: навіщо ста
ратись учитися, коли дип
лом у мене все одно обо
в’язково буде. У таких 
повністю відсутнє розумін
ня, що це велике благо — 
можливість вчитися і що 
за це благо треба платити. 
І платити насамперед хоро
шим навчанням. Адже про
біли в теоретичній підго
товці потім, на виробницт
ві, не наверстаєш!

От і з ’являються такі 
інженери, котрі не цікав
ляться технічними новин

ками у своїй галузі. Вони 
здатні тільки зробити крес
лення і віднести його в ін
ший відділ для дальшого 
опрацювання. А своєї вла
сної ініціативи виявити не 
можуть. У них нема нави
ків винахідництва, вічно

вони — на побігеньках у 
когось, виконують чиюсь 
волю, чиїсь вказівки.

Чи не забагато стало у 
Нас любителів спокійного 

інженерного життя? Навіть 
сформувався своєрідний 
тип спеціаліста: інертного,
такого, що боїться риску, 
прагне лиш утримати рів
новагу у рамках звичного. 
Нерідко буває, що над про
блемою, вирішення якої під 
силу одному — ДВОМ 4ВІД- 
повідальним, думаючим 
І$нжен^раМ| працює цілий 
підрозділ посередніх спеціа
лістів. Чи не від того по
рою байдужість до інже
нерної професії, що нерід
ко деякі її представники 
безпомічні при вирішенні 
складних завдань виробни
цтва, техніки, технології, 
не можуть працювати з лю
дьми?

І коли в документах пар
тії говориться про відста
вання наукової і конструк
торської бази ряду промис
лових галузей, то неважко 
уявити, що це — також ві
дображення недостатньої 
кваліфікації, професіона-

ПРЕСТИЖНО!
ілізму, громадянської від
повідальності інженерних 
кадрів.. Ось звідки вихо
дить престиж інженера.

Розвиток продуктивних 
сил приблизно до початку 
80-х років привів до поді
лу інженерів на свого ро
ду «творців» і «виконав
ців». Дослідження показу
ють: ЗО — 50 проц. спеціа
лістів виконують роботу, 
яка не вимагає вищої осві
ти. Звуження частки тво
рчої праці і збільшення 
частки цеггворчої, пов’я
заної з викреслюванням 
вузлів і оформленням крес
лень, якраз і провело во
доділ між «творцями» та 
«виконавцями». І ось в 
останніх виникає зневіра/ 

у власні сили, розчаруван
ня в дорученій роботі, а то 
і у вибраній професії. Але, 
породивши проблему, нау
ково - технічний прогрес 
відкрив шляхи для її ж роз
в’язання і Інженер нового 

типу повинен «спілкувати
ся» не з кульманом, ліній

кою, а з автоматизовани
ми інформаційними бан
ками даних. Тут уже ніяк 
не обійтися без високої 
математичної підготовки. 
Уміння працювати з еле- 
к т р о н н о о  бчислювальною 
технікою дозволить бути 
«творцем» кожному. Саме 
виробництво уже вимагає 
не просто конструктора чи 
технолога, а спеціаліста, 

який поєднує у собі і конст
руктора, і технолога, і 
організатора.

Так, сьогодні інші вимо
ги до інженера. І це вже 
престижно, авторитетно, 
тому що в дусі часу, нау
ково-технічного прогресу, 
І заради цього варто 5 ро
ків віддати складному, нап
руженому навчанню в інже
нерному вузі. І що більше 
талановитих молодих лю
дей присвятить себе інже
нерній справі, то вагомі
шим буде авторитет вищої 
технічної школи, інженер
ної праці.

ОГЛЯДАЧ.

Редактор А ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«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. Вінниця, вуя. Київська, 4. БЮ 0(3087 Зам. 1004



Програма
Голодна зоря комнезаму 
Світила моєму діду.
Але вже тоді Програма 
Стояла лицем до світу!

Батько дійшов з України 
До Брандєнбурзької брами.
Світ врятувати від тліну —
Така в нас була Програма.

Автограф космічний «Востока»,
Рейки крилаті БАМу.
Ось вони—  дальші кроки 
У майбуття Програми.

Критерій усьому —  діло,
* Геть показуху з екрана!

Втілюй творчо і сміло 
Рядок нової Програми!

Леонід ТОМА.

«ІНТЕРЕСИ СУСПІЛЬСТВА ВИМАГАЮТЬ ПІД
ВИЩЕННЯ ПРЕСТИЖНОСТІ ІНЖЕНЕРНОЇ ПРА
ЦІ. ТРЕБА ПЕРЕГЛЯНУТИ СТРУКТУРУ ВИЩОЇ І 
СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЗАБЕЗПЕЧИ
ТИ ПІДГОТОВКУ СПЕЦІАЛІСТІВ НА СУЧАСНОМУ 
РІВНІ, ЯКІ МАЮТЬ ГРУНТОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ 
ЗНАННЯ І ПРАКТИЧНІ НАВИКИ. ПО-НОВОМУ, 
ОЧЕВИДНО, ТРЕБА БУДУВАТИ ВЗАЄМОВІДНО
СИНИ ВИЩОЇ І СЕРЕДНЬОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ШКОЛИ З ГАЛУЗЯМИ НАРОДНОГО ГОСПО
ДАРСТВА, ПОСИЛИТИ IX ВЗАЄМНУ з а ін т е 
р е с о в а н іс т ь  У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ НАВЧАН
НЯ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ КАДРІВ, КАРДИНАЛЬ
НОМУ ПОЛІПШЕННІ IX ВИКОРИСТАННЯ НА 

І ВИРОБНИЦТВІ».

З Політичної доповіді Центрального Комітету 
КПРС XXVII з’їзду партії.

Глибоко вивчаємо, 
палко схвалюємо
Прикрасилося прапо

рами і транспарантами 
інститутське містечко: 
в Москві працює XXVII 
з’їзд партії. Його від
криття, яке транслювало
ся з Кремлівського Па
лацу з’їздів, студенти,
викладачі і співробіт
ники дивилися по внут- 
рівузівському телебачен
ню. А коли завершила
ся Політична доповідь 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горба
чова, на факультетах і 
кафедрах, у трудових 
колективах інституту про
йшли мітинги, збори,
учасники яких одно
стайно підтримали і схва
лили зовнішню і внутріш
ню політику Комуністич
ної партії, підбили під
сумки передз’їздівсько- 
го соціалістичного зма
гання.

В дні роботи партій
ного форуму під час
перерв організовуються

перегляди телепередач, 
а перед початком занять 
— політичні інформації. 
Агітатори, пропагандис
ти, лектори товариства 
«Знання» проводять те
матичні збори, бесіди, 
зустрічі з/а «круглим; 
столом». Вивчення ма
теріалів з’їзду розпо
чалося в системі партій
но-політичного та еко
номічного навчання на 
лекціях, семінарських 
заняттях. Для їх про
паганди широко вико
ристовуються культур
но-політичні центри, 
політклуби.

«Під час роботи з’їзду 
забезпечити найвищу ор
ганізованість і дисциплі
ну у виконанні службо
вих обов’язків та громад
ських доручень»,—так по
становив наш колектив. 
Особливо ділова атмос
фера панує нині в ньо
му: у Москві працює 
XXVII з’їзд КПРС.

Рапорт
комсомольської організації інститут у  ХХУІІ з'їзду КПРС

Комсомольська органі
зація інституту, відпо
відаючи конкретними ді
лами на рішення XXVI 
з’їзду КПРС, XIX 
з’їзду ВЛКСМ. ширше 
розгорнула соціалістич
не змагання за право 
підписати Рапорт Ленін
ського комсомолу XXVII 
з’$ду КПРС.

Справжньою перевір
кою сил і знань комсо
мольців став Ленінський 
залік «Рішення XXVI 
з’їзду КПРС — в жит
тя!», який у 1985 році 
пройшов під девізом «За 
гідну зустріч XXVII 
з’їзду КПРС!»

Беручи на себе підви
щені соціалістичні зобо- 
вязання, комсомольці 
добилися успіхів у нав
чанні. Близько 11 проц. 
студентів — відмінники, 
кількість груп, які скла
ли літню сесію 1985 р., 
становила 97 проц. Під
вищився інтерес до вив
чення суспільних дисцип
лін. 640 студентів у пе
ріод літньої сесії отри
мали відмінні оцінки з 
історії КПРС, 556 — з 
філософії, 1 УЗ — з на
укового комунізму.

Науково - дослідниць

ка робота студентів ста
ла повсякденною необ
хідністю, участь у ній бе
руть понад 90 проц. сту
дентів. Щорічно в п’яти 
кафедральних і двох фа
культетських СКБ бе
руть участь 250 студен
тів. За п ять років ними 
виконані науково-дослід
ницькі роботи з еконо
мічним ефектом 400 ти
сяч крб. Подано 155 зая
вок на винаходи, одер
жано 31 авторське сві
доцтво, 39 позитивних 
рішень, 8 експонатів де
монструвалися на ВДИГ 
СРСР і два - -  на 
ВДН і ' респуоліки.

Ва роки XI п ятирічки 
в рядах студентських 
будзагонів понад 3250 
юнаків та дівчат прой
шли школу трудового 
гарту, ними освоєно біль
ше 13,3 млн. крб. капі
таловкладень.

Працюючи під девізом 
«Свій дім — своїми ру
ками», бійці СБЗ брали 
активну участь у спо
рудженні двох навчаль
них корпусів, двох сту
дентських гуртожитків, 
студентської їдальні, 
житлових будинків для 
співробітників. Були

створені загони безо
платної праці, котрі пе
рерахували в дитячі бу
динки і школи близько 
ЗО тис. крб. Новим у ЦІЙ 
роботі стало створення у 
іу85 р. інтернаціональ
ного загону оезоплатної 
праці.

Комсомольці беруть 
активну участь в худож
ній самодіяльності: у і 8 
гуртках беруть участь 
ЬіЛ чол. Колективу ху
дожньої самодіяльності 
присвоєно звання лауре
ата Ьсесоюзного фести
валю самодіяльної ху
дожньої творчості, при
свяченого 46-річчю Пе
ремоги. Ансамолю народ
ного танцю присвоєно 
звання народного.

Засобом пропаганди 
внутрішньої і зовніш
ньої політики нашої пар
ти і держави, викриття 
ідеологічних диверсій ім

періалізму став створе
ний у 1Ь>б2 р. політклуб 
«Аргумент», який підго
тував сім програм.

Щорічно на шести від 
діленнях факультету гро
мадських продіесіи дру
гий, громадський фах 
одержують об комсо

мольців.
Цілеспрямована спор

тивно-масова робота, хо
роша спортивна база до
зволили добитися того, 
що за Хі п ятирічку 
підготовлено 24 майстри 
спорту, 15  ̂ кандидатів у 
майстри, о/у першороз
рядників, 11276 спорт
сменів масових розрядів.

Комсомольська органі
зація з натхненням сприй
няла гіередз їздівські до
кументи парти, юнаки і 
дівчата інституту спря 
мовували усі сили на 
гідну зустріч XXVII з’їз
ду комуністичної партії.

Рапорт завоювали право підписати переможці 
третього етапу корчапнської вахти: Володимир 
Асауленко, Валентина Ьоцул, Вікторія Вегера. 
Володимир 1 ерасимов, Олег Гончаренко, з а 
силь Гончарук, паталія Горюк, Володимир 
Гошля, Володимир деундяк, Леонід Дорошке- 
вич, Тамара Жереб, Наталія Заболотна, Віра 
Калашникова, Тетяна Кінзерська, Алла Козин- 
ська, Єлизавета Кононко, Олена Рогова, Гри

горій Твердохліб.

Наш політехнічний: кроки XII п‘ятирічки
«Творчий союз вищої 

школи і виробництва — на 
службу XII п’ятирічці», — 
під таким девізом працює 
і вчиться нині 'наш колек
тив. Виконавши в основно
му соціалістичні зобов’я
зання минулого року, ко
лектив намітив нові рубе
жі, досягнення яких далі 
поліпшуватиме якість під
готовки інженерних кадрів, 
економічну віддачу від 
творчої участі у боротьбі 
за прискорення науково-тех
нічного прогресу.

Ось деякі конкретні на
прямки, за якими розвива
тиметься наш інститут у 
новій п’ятирічці:

— забезпечити з усіх спе
ціальностей і форм навчан
ня виконання планових 
завдань прийому абітурі
єнтів, підготовки кадрів і 
прибуття їх на місця при
значення;

— переглянути і обнови
ти тематику курсових та 
дипломних проектів, вра
ховуючи при цьому реаль
ні потреби виробництва і

перспективи розвитку на
уки й техніки, збільшити 
число проектів по рекон
струкції, технологічному 
переозброєнню і модерні
зації підприємств, впровад
женню прогресивних техно
логічних процесів;

— забезпечити наскрізну 
комп’ютеризацію процесу 
навчання студентів;

— формувати нові і 
прискорено розвивати іс
нуючі у вузі наукові шко
ли та наукові напрямки;

— збільшити об’єм нау

кової тематики до кінця 
п’ятирічки в 1, 6 раза;

— підготувати 8 докто
рів і 64 кандидати наук;

— зміцнювати творчі 
зв’язки інституту з уста
новами Академії наук, про
мисловими підприємствами 
народногосподарських га
лузей на основі розроблен
ня спільних наукових про
грам, створити нові базо
ві кафедри і філіали про
філюючих кафедр;

— створити три нових 
галузевих і одну проблем
ну лабораторію.

Вагомі показники нашого інституту у виконанні 
планів і соціалістичних зобов’язань протягом оди
надцятої п’ятирічки відзначені Грамотою Міністер
ства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР та ЦК 
дового колективу вузу, на яких високу відзнаку вру- 
галузевої профспілик. 24 лютого відбулися збори тру- 
чив заступник завідуючого відділом наукових до
сліджень МВССО УРСР Я. М. Заграй.

На зборах виступили ректор інституту І. В. Ку- 
зьмін, студентка факультету обчислювальної техніки 
Наталія Заболотна, декан факультету автоматики і 
мікроелектроніки В. Т. Маліков, співробітник учбо
вого відділу Г. П. Завальнюк, голова профбюро ін
женерно-будівельного факультету В. Г. Попов. Ви
словивши вдячність за високу відзнаку, вони гово
рили про ті відповідальні завдання, які належить 
вирішити колективу інституту у новій п’ятирічці, в 
ході виконання накреслень XXVII з’їзду КІІРС.
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Минулий 1985 рік 
знаменний тим, що, об
разо кажучи, перевернув 
свідомість людей. Поста
нови партії та уряду, 
спрямовані на боротьбу з 
алкоголізмом, пияцтвом, 
за тверезий спосіб жит
тя, знайшли відгук у 
серцях всіх чесних тру
дівників.

Статистика показує, 
що із тисячі людей, які 
вживають алкоголь, 50 
стають алкоголіками. В 
цілому по країні — це 
кілька мільйонів людей, 
втрачених — не побоїмо
ся цього слова — для су
спільства, деградуючих. 
Це їхні сім’ї нещасні, це 
їхні діти страждають, 
це через них стається 
більшість катастроф. ф

аварій, убивств. І виною 
усьому — алкоголь.

Оголошена в країні 
боротьба з пияцтвом це 
фактично боротьба за 
майбутні покоління, бо
ротьба за нову, більш 
досконалу людину, яка 
не знає хмільного застіл
ля.

Забороною чи указом 
про «сухий закон» вирі
шити цю проблему не
можливо. Необхідна ве
лика повсякденна ідео- 
логіча робота, особливо 
серед молоді та студен
тів.

Вічним світочем зали
шається для нас історія 
народження нашої Со
ціалістичної держави, 
Комуністичної партії, 
титанічна робота вождя

революції В. І. Леніна і 
його соратників-револю- 
ціонерів. Адже тільки за
ради щастя для інших 
людей, заради кращого 
майбутнього країни 
йшли вони на каторгу, 
страждали, мучилися, 
вмирали. Ми — нащад
ки цих прекрасних лю
дей і наше завдання те
пер не тільки бути бор
цями за мир і прогрес, 
але й стати революціо
нерами заради спасіння 
тих, хто гине від алко
голю.

Боротися слід не лише 
проти алкоголізму, а й 
проти \так  званого по
мірного вживання спирт
ного. (Традицію винно- 
горілчаного застілля тре
ба повністю вижити, щоб

діти у сім і ніколи не 
бачили пляшок з алкого
лем, що стоять на сто
лі. Пройдуть роки, не 
буде поганих прикладів 

не буде і наслідуван
ня.

Ми, старші, повинні 
пройнятися почуттям від

повідальності за майбут
ні покоління радянських 
людей. Це зробить наш 
народ найбільш силь
ним, розумним, здоро
вим. Кожен буде жити 
цікаво, довго, трудитися 
активно. Заради цього і 
піднімаймося на боротьбу

з соціальним злом, їм я 
якому — пияцтво.

Л. СКРИННИК, 
доцент кафедри хі
мії, член товариства 
боротьби за твере
зість.

„Оптиміст" —  клуб тверезості
А створено його з іні

ціативи інститутської 
первинної організації 
всесоюзного товариства 
боротьби за тверезість. 
Відтепер кожної суботи 
о 18 годині «Оптиміст» 
запрошуватиме на свої 
заходи студентів, викла
дачів, членів їхніх сімей. 
Заходи ж плануються 
різноманітні, цікаві, на 
всі смаки. Будуть зуст
річі з вінницькими акто
рами, поетами і прозаї

ками, художниками, пе
дагогами, з людьми ціка
вої долі. У клубі висту
патимуть модельєри одя
гу, перукарі, кулінари і 
кондитери. Отже, нудь
гувати нікому не дове
деться.

7 березня в клубі «Про- 
метей» (гуртожиток но
мер три) «Оптиміст» про
водить свій перший масо
вий захід — 'вечір ста
ровинного російського

романсу. Твори викону
ватимуть учасники ху
дожньої самодіяльності 
інженери спеціального 
конструкторсько - техно
логічного бюро Надія 
Гейвандова, Надія Дань- 
ківська і Володимир Іва
нов. Сюрприз вечора — 
самовари із запашним 
чаєм на столах.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА,
завідуюча інститут
ським клубом.

ТИ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

Нагороди за винахідництво
Минулого року в нашому інституті 

проводилися конкурси, метою яких було 
підвищення рівня винахідницької і па
тентно-ліцензійної роботи, виконання ці
льової комплексної програми «Наука».

І ось підбито підсумки цього творчого 
змагання. Його переможцями стали: у 
конкурсі «Кращий винахідник» — В. П. 
Кожемяко, О. П. Стахов, В. Г. Краси- 
ленко (відповідно перше, друге і третє 
місця); у конкурсі «Кращий студент- 
винахідник» — О. Колесницький (п’яти
курсник факультету автоматики і об
числювальної техніки)," Н. Бєлая (тре
тьокурсниця інженерно-будівельного фа
культету), І. Сухобрус (п’ятикурсник

факультету автоматики і обчислюваль
ної техніки).

А ось результати конкурсу «Краща 
кафедра по постановці винахідницької 
роботи»: перше місце — за колективом 
кафедри обчислювальної техніки, друге 
— кафедри АСУ, третє — кафедри елек
тронних приладів.

Переможці конкурсів нагороджені гра
мотами і грошовими преміями. Заохо
чувальними преміями відзначено також 
колективи кафедр автоматики і обчис
лювальної техніки та теоретичних основ 
радіотехніки.

А. СТАХОВА,

Б іл ь ш е  2700 студентів
мешкають у п’яти гур

тожитках нашого інституту, 
проводять тут, у своїй дру
гій домівці, значну частину 
вільного часу. Тож зрозу
міло, що від того, як по
ставлено ідейно - виховну 
роботу в гуртожитках, ба
гато в' чому залежать паші 
успіхи чи невдачі з інших 
справах.

«Про стан роботи зі сту
дентською молоддю у по- 
занавчальний час за місцем 
проживання» — таке питан
ня розглядалося днями на 
зборах інститутського ком
сомольського активу. До
повідач секретар комітету 
ЛКСМУ вузу Олександр 
Пінчук, виступаючі комісар 
гуртожитку № 5 Василь 
Гончарук, член комітету 
комсомолу радіотехнічного

ТВІЙ ДРУГИЙ ДІМ
факультету Олег Гонча- ретаря комсомольської ор- 
ренко, секретар комсомоль- ганізації інженерно-буді- 
ської організації енергетич- вельного факультету Леонід 
ного факультету Олександр Дорошкевич відзначили не-
Заболотний секретар комсо
мольської організації факу
льтету автоматики і об
числювальної техніки
Олена Рогова, комі
сар гуртожитку № 2 Вік
тор Боднар, заступник сек-

доліки, які ще мають місце 
у цій важливій справі, ви
словили пропозиції щодо 
їх усунення.

Більш докладно про на
ші гуртожитки читайте у 
наступних номерах.

керівник патентного відділу, 

РЕПОРТЕРОМ СТАЄ ЧИТАЧ

КНИЖЧИНЕ НОВОСІЛЛЯ
Те, що наш інститут 

порівняно молодий, відо
мо всім. Але те, що в нас 
буде чи не найкраща в 
регіоні бібліотека, знає 
не кожен.

Новий, недавно збу
дований висотний голов
ний учбовий корпус вузу 
уже заселяється і обжи
вається. Право першого 
новосілля в ньому отри
мали... книги. І не лише 
тому, що для приміщен
ня науково-технічної біб
ліотеки відведено шість 
— від третього до вось
мого — поверхів. Ма
буть, є в цьому якийсь 
вищий зміст. Книги — 
джерело знань. А про 
цілющу воду з джерела 
дбають у першу чергу, 
чи не так?

Директор бібліотеки 
Галина Володимирівна 
Чаловська розповідає:

— Довго чекали ми 
цього часу. Звістку про

новосілля сприйняли ра
дісно всім колективом 
(до речі, штат бібліоте
ки розшириться і стано
витиме більше 50 пра
цівників). Концентрація 
бібліотечних відділів в 
одному корпусі значно 
полегшить нашу роботу. 
Та й з’являються нові 
можливості централіза
ції, розширення нашого 
книжкового господарст
ва. А воно чимале — пів- 
мільйона примірників.

Планується відкрити 
нові відділи: суспільно- 
політичної та соціально- 
економічної літератури, 
а також літератури ху
дожньої — з читальним 
залом і абонементом. Ще 
обнови: універсальний
читальний зал для ви
кладачів і співробітни
ків інституту, три інших 
читальних зали — пе
ріодики, інформаційних 
видань та нормативно-

технічної документації.
Звичайно, обслугову

вати таку, образно ка
жучи, «махину» не прос
то. Отож протягом ни
нішнього і наступного 
років буде проведено 
механізацію та автома
тизацію бібліотечних 
процесів — за досвідом 
бібліотек Київського по
літехнічного і Московсь
кого хіміко-біологічного 
інститутів.

— Показники в роботі 
у нас і зараз хороші, — 
продовжує Галина Во
лодимирівна. — Споді
ваємось, років через 
два—три нашій бібліоте
ці буде присвоєно вищу, 
ніж тепер, категорію.

— А коли справляти
мете новосілля уже оста
точне? — цікавлюсь.

— З початком нового 
навчального року. Ро
боти дуже багато, і ми

нізащо самі не впорали
ся б, якби не допомога 
наших студентів, викла
дачів, співробітників. У 
вільний від занять і 
праці час багатьох із них 
побачите тут...

Була велика перерва. 
В коридорі — пожвав
лення. Не тому, що, 
власне, перерва, а тому, 
що переселення бібліоте
ки триває. Книги вино
сились із залу, переда
валися з рук у руки. І 
Далі, далі, естафетою... 

М. ДОВГОРУК, 
п’ятикурсник енер- 
гофакультету.

На знімку: працівники 
відділу комплектування 
і наукової обробки літе
ратури І. Дремлюга, 
Н. Гриневська, Л. До
ка, Є. Бурдигіна, Н. Дем- 
чук.

Фото Р. Кутькова.

(Продовження. Поча
ток у № 6.)

На жаль, загроза 
обезвладнити людину не 
закінчується на май
стерно вмонтованих в 
магнітофонну чи кіно
стрічку кадрах. То ли
ше намовляння, підказ
ка, яким можна підда
тися або й ні. В краї
нах Заходу є (а коли 
нема ще сьогодні, то 
з'являться завтра) засо
би брутального гвал
тування людської пси
хіки. Серед них найефек
тивніша електронна сти
муляція мозку. Правда, 
покищо застосовується 
вона виключно з ліку
вальною метою (наприк
лад, для активізації тих 
ділянок мозку, які пе
рестали функціонувати 
через хворобу чи пора
нення). Отож викорис
товується з благород
ною метою. Однак важ
ко собі уявити наслідки, 
коли б комусь спало на 
думку застосувати цю 
стимуляцію з метою ін
шою.

Спрощено принцип її 
дії виглядить так. До 
внутрішньої поверхні 
мозку вводиться повіт
ря або матеріал, який 
не пропускає рентгенів
ських променів (це ро
биться для того, щоб 
можна було з допомогою 
рентгенівського апарата 
побачити різні ділянки 
мозку). Пацієнтові на
дягають спеціальну ме
талеву шапку з кількома 
шипами, які кріпляться 
в шкірі черепа. Потім 
мозок просвітлюють під 
різними кутами, що 
дозволяє отримати сво
єрідну трьохвимірну сіт

ку, на якій позначені точ
ки мозку, котрі відпові
дають за ті чи інші від
чуття. Тепер можна зро
бити у черепі невелич
кий отвір, через який до 
потрібної точки підво
диться електрод, виго

товлений з нержавіючої 
сталі. Введення його на 
відповідну глибину — 
операція безболісна, ос
кільки сам мозок до бо
лю нечутливий.

Зовнішній кінець елек
трода приєднують до 
маленького гнізда, при
кріпленого на голові. 
Електрострум порядку 
міліампера протягом до
лі секунди проходить 
через це гніздо і викли
кає подразнення на внут
рішньому кінці електро
да.

Донедавна дротики від 
гнізда на голові тягну
лися до переносної ко
лонки. Це було незруч
но. Зараз уже електронні 
стимулятори вміщують
ся у маленькій коро,боч
ці,яку можна приховати 
в зачісці. В коробочці 
батарея, транзистори 
та пристрої, які кон
тролюють і регулюють 
стимуляцію. Коробочка 
служить і приймачем 
радіосигналів, що їх на 
відста«і може подавати 
експериментатор. Винай
дено навіть стимулято
ри, що працюють від 
сонячних батарей. Отож, 
наприклад, піддослідні 
мавпи можуть собі ві
льно бігати, їх не тре
ба знову відловлювати, 
щоб перезарядити бата
рею.

А. ПЕТРЕНКО.

(Закінчення буде)

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За  и и ж е р н ы е к а д р ы » —  орган  партком а, ректор а  та  проф ком е в, ком итета  Л К С М У  В и н н и цк о го  полите хни ческо го  инсти тута . 
Вінницька обласна д р укар н я  уп р авл ін н я  у сп р авах  видавництв, пол іграф і} і к н и ж к о в о ї торгівл і* м. В ін  ниця, вул. К и ївська , 4 

Т Е Л Е Ф О Н И  Р Е Д А К Ц ІЇ:  4-74-17 (м іський), 2.68 (вн утр іш н ій )
БЮ 0561 Зам. 1092
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РІШЕННЯ XXVII З’ЇЗДУ КПРС -  В ЖИТТЯ!

СПРИЙНЯЛИ СЕРЦ ЕМ - 
ВІДПОВІМО ДІЛОМ

ПІКАУЮТИСЬ
ПРО НАУКУ

Важко передати сло
вами те величезне вра
ження, яке справила на 
мене і моїх колег — про
фесорів та викладачів, 
наукових співробітників 
інституту Політична
доповідь Центрального 
Комі/гету КПРС XXVII 
з’їзду партії, зроблена 
Генеральним секретарем 

Щ К КПРС М. С. Горба
човим.

Чіткість політичних 
формулювань, глибина 
аналізу зовнішньої і вну
трішньої обстановки, ви
сока критична напруга, 
нові теоретичні положен
ня, насиченість конкрет
ними прикладами, пос
тановка величезного ком
плексу завдань по пере
будові економіки нашо
го суспільства — все це 
дає підстави вважати 
доповідь одним із най- 
видатнїших політичних 
документів нашої епохи.

Великі завдання пос
тавлені у Політичній до
повіді перед вищою 
школою.

Нині в нашому ін
ституті ведеться значна 
робота по інтенсифікації 
учбового процесу на ос
нові обчислювальної тех
ніки. Добре оснащені 
нею кафедри автомати
зованих систем управлін
ня, автоматики та інфор
маційно-вимірювальної 
техніки. На кафедрі об
числювальної техніки 
створено клас персона

льних ЕОМ. Кафедра 
ця — ведуча у вузі з то
чки зору винахідницької 
і патентно-ліцензійної 
роботи. 118 авторських 
свідоцтв, 57 зарубіжних 
патентів, 4 монографії, 
21 нагорода на ВДНХ 
СРСР і УРСР, захист 
докторської і 12 канди
датських дисертацій — 
такий внесок нашої ка
федри у справу науко
во-технічного прогресу 
за минулу п’ятирічку. На 
кафедрі створено принци
пово новий науковий на
прямок в галузі обчи
слювальної техніки.

Те, що питання впро
вадження важливих віт
чизняних винаходів було 
винесене на рівень Полі
тичної доповіді ЦК 
КПРС, дозволяє вірити, 
що таким винаходам, 
які визначають науко
во-технічний прогрес, на 
ділі будуть створені на
лежні умови для впро
вадження у масове ви
робництво.

Натхнені таким сер
йозним підходом до про
блем дальшого розвитку 
науки, професори, викла
дачі, співробітники і сту
денти Вінницького полі
технічного повністю схва
люють документи уXVIІ 
з’їзду КПРС і доклада
ють усіх зусиль для ШВИ
ДКОГО втілення ЇХ у  ЖИТ
ТЯ. О. СТАХОВ,

зав. кафедрою об
числювальної техніки.

НАМ
ВТІЛЮВАТИ 
У ЖИТТЯ

«СОЦІАЛІЗМ ВИЗВОЛИВ ЖІНКУ ВІД ЕКО

НОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО і ГНОБЛЕННЯ, 

СТВОРИВ ЇЙ РІВНІ З ЧОЛОВІКОМ МОЖЛИ

ВОСТІ ПРАЦЮВАТИ, ЗДОБУВАТИ ОСВІТУ, 

БРАТИ УЧАСТЬ У ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ».

З Політичної доповіді ЦК КПРС XXVII з’їзду 

партії.

З СВЯТОМ ВАС, 
Д ОРОГІ М А Т Е Р І, 

С ЕС ТРИ , 
ПОД РУГИ!

НАУКОВО ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: КАДРИ, ПОШУКИ  ̂ ВІДДАЧА

ЩОБ НЕ ЗУПИНИТИСЯ 
У РОСТІ

Ми, студенти, як і 
весь радянський народ, 
з неослабною увагою 
стежили за роботою 
XXVII з’їзду КПРС. Не
забутнє враження зали
шилося від Політичної 
доповіді Центрального 
Комітету партії з’їздові, 
з якою виступив това
риш М. С. Горбачов. 
Кожна радянська люди
на — чи то робітник, 
інженер, чи то лікар, 
ткаля, вчений, колгосп
ник, — знайшла у цій до
повіді слова, що сто
суються безпосередньо 
сфери її діяльності,

Є у доповіді рядки, 
котрі стосуються і нас, 
молоді, студентів.

Пройде небагато часу, і 
ми, молодь 80-х, прий
мемо від старшого поко
ління естафету управлін
ня нашою країною. Нам 
Залежить перетворювати 
У,..життя рішення XXVII 
з’їзду КПРС, жити і пра
цювати, керуючись но
вими редакціями Програ
ми і Статуту партії.

Партією ставляться 
конкретні завдання пе
ред нами, майбутніми

інженерами. Ми повинні 
не просто добросовісно 
«оволодівати всіма знан
нями, які виробило люд
ство», але й брати най
активнішу участь у пра
ктичному впровадженні 
цих знань, у науково- 
дослідницькій роботі. 
Ось чому належить все
бічно оволодівати інфор
матикою та обчислю
вальною технікою, ви
робляти новий тип еко
номічного мислення. 
Кожен, хто закін
чив сучасний тех
нічний вуз, повинен 
уміти розуміти й прак
тично використовувати 
економічні закони со
ціалізму і механізм їх
ньої дії, знати, де зна
ходиться передній край 
науки і техніки, які осно
вні напрямки технічного 
прогресу у вибраній на
ми галузі, розробляти і 
приймати оптимальні з 
народногосподарської то
чки зору рішення. Так 
велить час.

Тетяна ПІВЕНЬ, 
студентка факульте* 
ту автоматики і мік- 
роелектроніки.

У XII п’ятирічці перед 
енергетиками поставле

ні важливі завдання у 
ключовому питанні — 

всемірно прискорити на
уково-технічний прогрес. 
Розв’язання їх вимагає 
розширення досліджень 
в галузі атомної енер
гетики, перетворення і 
передачі електроенергії, 
автоматизації техноло
гічних процесів на ос
нові широкого впровад
ження активної політики 
енергозберЧгання.

На нашому енергетич
ному факультеті за ос
танні роки нагромадже
но достатній досвід у 
вирішенні перерахова
них завдань, маємо і ок
ремі успіхи. Якщо гово
рити мовою цифр, то 
вони свідчать: до кінця 
1985 р. у порівнянні з 
1980 р. об’єм науково- 
дослідницьких робіт збі
льшився у 2,2 разаг еко
номічний ефект від 
впровадження наукових 
розробок становив у ми
нулій п'ятирічці 7,2 
млн. крб., що у два з 
половиною рази більше, 
Ніж у десятій п’ятиріч
ці. Разом із тим зрос
ла якість наукових дос
ліджень і внаслідок цьо
го на 25 проц. збільши

лося число публікацій, 
активізувалася винахід
ницька діяльність.

Та чи достатні тепер 
темпи, узяті в одинад
цятій п’ятирічці? Оче
видно, ні. Отож творчі 
пошуки розширюються. 
Вже скоректовано нале
жним чином наукові на
прямки кафедр, форму
ється тематика праць, 
які б відповідали сучас
ним вимогам. Так, нап
риклад, на кафедрі «Еле
ктричні станції» ширше 
розгортаються дослід
ження по вдосконаленню 
технології ремонтних 
робіт під напругою, що 
дозволить істотно підви
щити надійність електро
постачання споживачам, 
енергії, А кафедрою 
«Електричні системи» ви
конуються дуже потріб
ні дослідження з авто
матизації розподільних 
мереж. В галузі змен
шення втрат електро
енергії і підвищення її 
якості успішно трудить
ся колектив кафедри 
електропостачання.

Так, багато зробле^ 
но. Але ще більше тре
ба зробити для підви
щення ефективності на
укових досліджень.

На факультеті є нема

ло резервів для приско 
рення. Назву декотрі. 
Залишається далеко не 
однаковим внесок у фа
культетську науку ви
кладацького складу ка
федр. Відчуваються ут
руднення при формуван
ні госптематики з най
важливіших наукових на
прямів. Результати нау
ково-дослідницьких ро
біт, як правило, не ти
ражуються, слабко на- 
дагодркене .серійне ви
робництво. Додам сюди, 
що недостатньо впрова
джуються розробки, за
хищені авторськими сві
доцтвами. Мало маємо 
галузевих впроваджень, 
все ще низькою зали
шається ефективність 
держбюджетних дослід
жень.

Ліквідувати відставан
ня можна, приводячи у 
рух весь творчий по
тенціал кафедр. В остан
ні роки на факультеті 
захищено більше десяти 
кандидатських дисерта
цій, ще не менше число 
їх готується. Автори — 
в основному молоді вче
ні, випускники (нашого 
інституту. Зараз дуже 
важливо зробити все 
для того, щоб вони не 
зупинилися у своєму ро

сті, не почали вважати 
свої завдання уже ви
рішеними. Навпаки — 
спільно з провідними 
вченими старшого поко
ління вони повинні ста
ти тим організуючим яд
ром, котре повело б 
активний наступ на не- 
вирішені проблеми, за
хопило 'б науковим по
шуком інших.

Ще багато хто з нас 
із недовір’ям ставиться 
до можливостей студен
тів у науково-дослідни
цькій роботі. Досвід ка
федр, де зі студентами 
працюють належним .чи
ном, свідчить про до
сить велику ефектив
ність студентської нау
ки. Треба все ж, мабуть, 
мати на увазі, що голо
вне тут — не негайна 
віддача, а любов до, 
творчої діяльності, якою 
студент повинен «захво
ріти» у вузі на все жит
тя. Тому аж ніяк не по
трібен нам Формалізм в 
організації дослідницької 
роботи студентів, у кон
курсах студентських на
укових робіт,

П. ЛЕЖНЮК, 
заступник декана 
енергетичного факу
льтету по науковій 
роботі.

«Партія висуває завдання перебудови вищої і се
редньої спеціальної освіти. За останні роки зростан
ня випуску спеціалістів не супроводилося належним 
підвищенням якості їхньої підготовки. Серйозно від
стала матеріальна база вищої школи. Потребує знач
ного поліпшення практика використання інженер
но-технічних кадрів».

З Політичної доповіді ЦК КПРС 
XXVII з’їзду Комуністичної партії 
Радянського Союзу.
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у той бік, куди вони раз 
у раз позирали, і побачи
ла, що прийшов високий 
хлопчик. Йому було, ма
буть, • років п'ятнадцять. 
У руках він тримав білий 
піон. Це був син нашого 
нового директора школи 
Мишко Вороній.

Мишко сів неподалік 
від нашої лави, і дівчат
ка зашушукались іще го
лосніше. Потім одна із 
них відважилася й спита
ла:

— Скажіть, що це у 
вас за квітка?

— Білий піон. Ви хіба 
не знаєте?

— А навіщо він вам?
— Я люблю квіти.
— У нас квіти люблять 

тільки дівчатка, — сказа
ла моя сусідка.

— Якщо хочете, я 
можу подарувати цю 
квітку, — сказав Миш
ко.

Я сиділа випростав
шись, не поворухнувшись, 
і дивилася на піон. Дів
чатка сміялись. Він наг
нувся і поклав піон мені 
на коліна. Всю дорогу 
додому я тримала піон 
за самісінький кінчик 
стебла, квіткою униз.

Дома вже. спали. Я

залізла до кімнати через 
відкрите вікно і залиши
ла піон на підвіконні.

Потім я відчула якийсь 
ніжний запах і згадала 
про білий піон. Я встала 
і навшпиньки пробігла до 
вікна.

Квітка біліла на під
віконні. Я торкнулася 
пальцем її пелюсток.

Я стояла коло вікна 
і дивилась, як сходить 
місяць. Спочатку я диви
лась просто так, зні
чев’я. Я сто разів бачи
ла, як сходить місяць, 
і нічого особливого в 
цьому не було.

Я не відходила од 
вікна до тих пір, поки 
місяць не віддалився. 
Але тепер він не став

звичним, зжовта - зелен
куватим і круглим. І все 
довкола мене теж не 
було вже таким, як ра
ніше.

На підвіконні лежав 
білий піон, і від нього 
падала чітка тінь. Я взя
ла його в руки, як чашу. 
Я відчувала його майже 
невагомий тягар і ду
мала про те, що більше 
не буду битися, що ста
ну соромитись своїх над
міру довгих рук і ніг.

Вранці я попросила ма
му зшити мені плаття, 
щоб воно прикривало 
мої незграбні коліна. І 
хай куплять туфлі. Я 
більше не хотіла носи
ти сандалі.

Лідія МІЩЕНКО.

твої листи
Горю  і гасн у, я к  вогонь 

на в ітр і.
Я знов колиш ня, юна,

знову та  —  
Тво їх  листів  ц ілую

ко ж н у л іте р у  
У  їх  трем тячі мовчазні 

уста .

У  них немає показної 
л ір и к и ,

У  них в ідвертість, горда 
і пряма.

Твої листи  мене
навчаю ть вірити 

У  те, у  що не вірю вже 
сама.

Туд и , де квітня дихання 
зелене,

Як знову, знову
хочеться п іти ...

О, як вони спізнилися 
до мене,

Твої ли сти , усм іхнені
листи .

ПОБАЧЕННЯ
Який сьогодні вечір!

Щ е такого  
І не було. Він —

музика немов.
А ск ільки , ск ільки

млива золотого 
М ірош ник —  місяць

нині намолов.
Я чую  ш епіт

проліск ів  у  травах 
І ж ура в ли н и х  крил

веселий змах. 
Н ародж ується зав’язь

зеленава 
На ще р уд и х  і сонних 

ще дубах.

І ск ільки  л іт  мені іще 
призначено,

Я не забуду фарб оцих 
розлив.

У  мене, світе-м ісяцю , 
побачення

Із хлопцем  що мене
колись лю бив.

НА ПЕРШОМУ КУРСІ-ВЕСНА
Чому тільки на першому? —- поцікавиться читач. А тому, що в першокурсників вес

на нинішня особлива — це їхня перша студентська весна. 1 от напередодні 8 берез
ня наша газета вирішила звернутися до першокурсниць енергетичного факультету з 
такими запитаннями:

1. Чому ви поступили саме в технічний вуз? Ще не так давно вважалося, що інже
нер — професія в основному чоловіча. Чи так це насправді?

2. Побутує думка, що хлопці швидше «схоплюють» точні науки, ніж дівчата. А як 
вважаєте ви?

3. Ким і де ви хотіли б трудитися, одержавши диплом?
4. Що інше, крім навчання і підготовки до самостійної роботи, захоплює вас? Чи 

маєте можливість займатися цим захопленням?
5. Про який подарунок до свята мрієте? І взагалі, чого чекаєте від нинішньої весни? 
1 ось що відповіли нам дівчата.

Тетяна Півень —  четвертокурсниця ф а к ул ь те ту  
автоматики і м ікроелектроніки , відмінниця навчай, 
ня, член ком ітету комсомолу, голова навчально-ви
ховної комісії, для якої ниніш нє свято весни —  пе
редостаннє в її студентськом у ж и тт і. Попереду но
ві весни, нові весняні далі.

Ф ото Р. Кутькова.

Людмила КУЩ.
1. Мене ще з дитинства вабила тех

ніка, різні механізми. Не вважаю про
фесію інженера суто чоловічою. Прос
то ще не повністю виявлені жіночі мож
ливості. І це ще недоведено, що чоло
віки краще розбираються в техніці.

2. В школі, де я вчилася, відмінни
ками були в основному дівчата, а 
хлопці вчилися абияк. Може вони і 
розуміли математику, фізику, але на 
ділі цього видно не було.

3. Одержавши диплом, хотіла б 
спробувати свої сили за спеціальністю, 
яку дає мені вуз.

4. Мене захоплює малювання. Дуже 
люблю в’язати і шити. І ще подоба
ється мені кульова стрільба... Правда, 
мені не вистачає 24 годин у добі. Вліт 
чу я сама займаюся ремонтом вело
сипеда, якщо виникає потреба. І зав
жди з цікавістю стежу, як батько ре
монтує мотоцикла. Крім велосипеда, 
я ще їжджу на мопеді.

5. Мрію про спортивний велосипед. 
А взагалі раділа б будь-якому пода
рункові. Від весни, та й од всіх весен, 
котрі будуть у моєму житті, чекаю 
тільки хорошого. І щастя, звичайно.

Алла РОЙБУЛ;
1. Мабуть не хотіла бути схожою на 

своїх подруг, які вважають, що дівча
там більш підходить педагогічний. А 
професія інженера тільки вважалася 
чоловічою. ' Насправді жінки сильніші 
від чоловіків.

2. Ми, дівчата, анітрохи не гірше 
від хлопців вчимося.

3. Працювати хочу тільки за обраною 
спеціальністю. А для чого ж тоді вчу
ся? Вчуся, щоб бути потрібною, щоб 
було тепло і світло в кожному домі. 
Щоб ніхто, вмикаючи світло, не гово
рив: «Ет, знову підстанція барахлить!»

5. Чекаю теплого сонця. А чоловікам і 
хлопцям скажу, що кращого подарун
ка, ніж квіти, нема.

Алла ТЕСЛЕНКО:
1. У наш час нема професій чолові

чих і жіночих. Кожен повинен займа
тися тим, що йому подобається.

2. Це так. Але багато що залежить 
і від підготовки в школі.

3. Захоплююся в’язанням. Коли за
хоплення по душі, час для нього зав
жди знайдеться.

5. Всі від весни чекають чогось див
ного.

Але я не заперечую, що 
жінки можуть займатися 
точними науками. І ба
гато з них у цьому до- 
сягли великих успіхів. 
Я глибоко шаную та
ких жінок.

4. Захоплень у мене 
багато, але більш усьо
го люОлю читати і ви
шивати. Захоплююсь по
літичною літературою. 
Це дуже цікаво.

5. Найкращим пода
рунком мені будуть нові 
спортивні успіхи брата і 
здоров’я мами. А ниніш
ня весна буде кращою 
минулої.

Ірина ВОЛКОВА:
1. В першому класі я 

мріяла бути вчителькою. 
Пізніше — лікарем. А 
коли стала старілою, 
вирішила вчитися на ін
женера. Може це сміш
но, але я завжди хотіла 
бути хлопцем і тому, 
певно, пішла в техніч
ний вуз.

3. Якщо чесно, то я 
хотіла б після інституту 
стати офіцером.

5. Мрію про те, щоб 
усі люди були добрими,

Ми продовжимо ін
терв'ю з першокурсни
цями у наступному но
мері.

СМІХОФРАЗОТРОН

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
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у ТРИНАДЦЯТЬ ро-
 ків я була схожа на 

Буратіно: незграбна,
довгойога. Я була не
посидющою і забійкуг 
ватою.

Часом я чула, як 
мама говорила батькові:

— Вона росте такою 
некрасивою...

Але це мене ніколи не 
засмучувало. Навпаки. 
В той час у мене було 
своє розуміння красоти. 
Веснянкувата, безтурбот
но.весела хлопчача фізі
ономія з облупленим но
сом і вигорілим на сон
ці вихрястим чубчиком 
здавалася мені незрів
нянно кращою від біло- 
рожевого лялькового лич
ка.

— Що ж буде, коли ти 
виростеш? — питалася 
мама.

На поміч мамі прий. 
шов випадок.

У літньому кінотеатрі 
йшов «Чапаєв».

Перші місця, як зав
жди, займала дітвора і 
підлітки. Я потіснила 
зграйку нарядних дівча
ток з косичками і яскра
вими бантами. Вони були 
на рік чи на два старші 
від мене і, мабуть, вважа
ли себе уже дівчатами.

Через якийсь час дів
чата захвилювалися, по
чали про щось перешіпту
ватись І голосно хихо
тіли. Вони явно старали
ся привернути ДО себе 
чиюсь увагу. Я поглянула

Ніна ГН А ТЮ К .

Т О Ч К А  З О Р У
Першою тітка Клаша почала:
— Справжній мужчина, він завше місцем посту

питься.
Ми з Сокирком сидимо, всміхаємось. Обідня перер

ва, хай жінка поговорить.
Тітка Клаша, прибиральниця, — людина проста:
— / ще, коли. справжній, в трамваї у плечі штовха

ти не буде.
Ми з Сокирком посміхаємось.
— А я вам так скажу...
Софія Мартинівна. Ходячий арифмометр. Сувора, 

але справедлива:
—...Коли мужчина справжній, він і в магазин схо

дить, і обід приготує.
Ми з Сокирком — за животи. У нього сльози на 

очах від сміху, а в мене аж у правому боці закололо.
Увечері я ледве додому дійшов, так од сміху гойда

ло. Передав дружині розмову, а вона без тіні посміш
ки:

— Ну і поняття у ваших співробітниць! Одразу вид
но, прогалина в них у цьому питанні.

— Еге ж, — хихотнув я, — ми з Сокирком теж так 
думаємо.

— Справжній мужчина, — суворо мовила дружина, 
— завжди вчасно стелю побілить. Ти, на жаль, до них 
не належиш.

В. КАПІАНІДЗЕ.

/ Валентина Лубенська:
Й 1. Я народилася в 
8 Ладижині, знаменито- 
У/ му своєю ДРЕС. А на 
 ̂ енергетичний вирішила 
 ̂ поступати ще в школі, 
 ̂ з часу екскурсій на 

7 ДРЕС. В школі я одер- 
\ жала перший розряд за 
 ̂ спеціальністю електро- 
 ̂ обмотувальника. Ні, не 
\ тільки хлопці можуть 
\ розбиратися в «залі- 
\ зяччі», проводці.
; 2. Все-таки хлопці в
і точних науках метику- 
; ють більше від нас. 
і 3. Працюватиму там,
; де буду потрібна.
: 4. Люблю бальні
; танці і книги.
; 5. Звісно, мрію, щоб
І мені подарували не 
; якийсь там двигун чи 
| клубок дроту. Люблю 
І квіти. А від весни че- 
I каю зустрічей з цікави- 
| ми людьми. І, звичай

но, кохання.
Олена ЛЕВИЦЬКА:
1. Мій тато інженер. 

Займається він дуже 
цікавою і важливою 
справою. У нього бага
то винаходів. Звичайно, 
я так, як він, хотіла б 
бути корисною країні, 
недаремне займати своє 
місце.

2. Все залежить від 
здібностей і старанності.

Молода жінка не справилася з кермом і в’їхала ма
шиною у ставок. Рибалка, що сидів на березі, аж очі 
витріщив од здивування.

— Ну що, що?! — запитала суворо жінка. — Ніколи 
не бачили, як воду в радіатор заливають?

* * *
—  Благаю тебе, перестань фарбувати вуса, — каже 

дружина чоловікові. |
— Невже помітно?
— На тобі ні. Але подивися на шию своєї секретарки.

* *  *

Молодий мбряк питає офіцера:
— Це правда, що жінки на судні приносять нещастя?
— Звичайно. Так, як і на суші.

*  * *

— Яке в тебе гарне плаття! Подарунок чоловіка?
— Частково,
— Як це?
— Ідея була моя.

* * #
— Чому плачеш, приятелю?
— Розлучився з дружиною, і стало жаль, що не

зробив цього раніше.
* * *

Суддя питає свідка:
—: Одружені?
— Ні, це просто я на вигляд такий,

* * *
— Моя дружина любить грати на піаніно. Та краще 

б вона грала на гітарі.
— Ну що ви! Піаніно такий чудовий інструмент!
— Але ж його не викинеш через вікно.

Зібрав О. ВАЛЬКОВ.

ПРО ВАС, ЧОЛОВІКИ, І ПРО 
ВАС, ЖІНКИ



Порушуємо проблему

ПРОСИТЬСЯ В 
ГУРТОЖИТКИ 

ДОЗВІЛЛЯ
Понад 2700 студентів 

мешкають нині в п’яти 
інститутських гурто
житках, проводять в них 
більшу частину свого ві
льного часу. І від того, як 
поставлено в гуртожит
ках ідейно-виховну робо
ту, багато в чому за
лежать наші успіхи чи 
•невдачі в інших справах.

Треба визнати, щір) 
факультетські комітети 
ЛКСМУ ще незадовіль
но займаються цим пи
танням. Ось вам прик
лад комсомольські 
«уваги» до нього — ви
тяг із протоколу засі
дання комітету ЛКСМУ 
факультету обчислюва
льної техніки, де вся 
постанова зводиться до 
загальної, розпливчатої 
фрази: «поліпшити ро- 
ооту в гуртожитку».

На згаданому факу
льтеті, а також на ФАМ. 
РТФ, енергетичному нема 
тісної взаємодії сту
дентських рад гурто
житків, тільки протягом 
першого семестру з гур
тожитку № 1 за рішен
ням студради було ви
селено вісьмох студен
тів радіотехнічного фа
культету, які порушува
ли правила гуртожитку, 
з ’являлися сюди у нет
верезому стані. Реакція 
ж комітету більш ніж 
дивна: лиш четверо по
рушників одержали ком
сомольські стягнення, та 
й ті явно пом’ягшені. 
Принципової оцінки ком
сомольської організації 
інженерно - будівельно
го факультету не от
римав випадок у гур
тожитку № 4, коли там 
зчинили бійку захме
лені другокурсники Гон
чарук і Левко...

Ьсією ідейно-політич
ною роботою в гурто
житках покликані керува
ти ради ленінських кім
нат. Проте із завданням 
цим вони ще не справля
ються.

Лекції, які вряди-го
ди проводяться в цих 
кімнатах, студентську 
молодь цікавлять мало. 
Тут потрібні пошуки ці

кавих, активних форм 
масової роботи. На 
жаль, ще жодна рада 
ленінської кімнати не 
зуміла використати на 
практиці безсумнівно 
цінний досвід політично
го клубу «Аргумент». 
Саме такого характеру 
політклуби повинні дія
ти на кожному факуль
теті.

Особливу значущість 
набирає завдання поліп
шення ідейно-виховної 
роботи в гуртожитках 
№№ 3, 4, 5, де спільно 
з радянськими прожи
ває майже чотириста сту- 
дентів-іноземців. Актив
но залучати їх до сту
дентського самоуправ
ління і громадської ро
боти, пропагувати се
ред них соціалістичний 
спосіб життя, роз’ясню
вати політику КПРС і 
Радянської держави — 
ось у чому обов’язок 
комсомольських органі
зацій. Однак, ще дуже 
рідко в наших гуртожи
тках проводяться масо
ві заходи інтернаціона
льного характеру.

Мають місце і випадки' 
неділових зв’язків на
ших студентів зі студен- 
тами-іноземцями.

Окремо хочу сказати 
про організацію дозвіл
ля. Заявлю відразу: во
на не задовольняє запи

ти студентської молоді. 
В цьому, треоа визнати 
самокритично, винні і ко
мітет л і\О іп<У, і проф
ком студентів, які ще не 
використовують наявні 
у нас резерви та мож
ливості. Але зауважу й 
інше: якою б енергією, 
яким би оажанням не 
володів комітет комсо
молу, та про цікаве і 
захоплююче дозвілля і 

мови оути не може^ ко
ли ця робота не спира
ється на ініціативу, ен
тузіазм і зацікавленість 
Самих студентів.

Доводиться, на жаль, 
визнати, що більшість 
наших студентів, котрі 
проживають в гурто
житках, споживацькії 
цтавляться до , прооле- 

ми. ьсі ми з вами друж
но визнаємо, що живе
мо не дуже цікаво, що 
треоа створювати клу
би за інтересами, влаш
товувати захоплюючі за
ходи і т. д. Але на за
питання «Хто і як по
винен це зробити:'» най
частіше чується в гур
тожитках відповідь: «ле 
знаю» або «Гой, хто за 
це відповідає». Ну хіба 
можна бути таким інер
тним, пасивним, байду
жим у розквіті студент
ських літ?! Хлопці і дів
чата, що ж ви згадува
тимете про своє студен
тство років отак через 
десять?!

Особливу стурбова
ність викликає ситуа
ція, що склалася в клу- 
бах-кафе: вбогий зміст 
і низька якість музичних 
програм, неестетичне 
оформлення залів, нес
відома пропаганда за
хідної буржуазної куль
тури, прокручування су
мнівних записів самоді
яльних ансамблів...

Один у форму дозвіл
ля можуть запропону
вати наші клуби — дис
котеку. 1а жодна із них 
не користується популя
рністю у студентів. Ска
жімо, ще два роки тому 
програма дискоклубу 
« а и в є н к о » була призе

ром обласного огляду- 
конкурсу. А нині в «Ай- 
венко» взагалі нічого не 
проводиться, програми 
«Музичний калейдоскоп» 
залишають бажати кра
щого. >ік кращого зали
шає бажати і підбір та 
навчання кадрів для ди
скотек. гіерідко в диско
теках «Зодіак», «Музич
ний калейдоскоп» госпо
дарюють- незрозумілого 

походження сторонні лю
ди, причому ведуть во
ни себе досить визивно.

Висновок один: дис
котеки треба вдоскона
лювати і підтримувати 
на належному рівні. І 
водночас слід пропагу
вати та створювати но
ві цікаві форми молоді
жного дозвілля, такі, як, 
скажімо, клуби за інте
ресами. Створювати, а 
не чекати організаторів 
збоку.

Лише жвава зацікав
леність у спільній спра
ві, бажання кожного зо
крема поліпшити її зроб
лять побут і дозвілля в 
наших гуртожитках та
кими, якими і належить 
бути дозвіллю та побу
ту справді студентським, 
неповторним і незабут
нім.

О. ПІНЧУК, 
секретар інститутсь
кого комітету
ЛКСМУ.

Надто важливо поєднувати навчання з виробни
чою діяльністю, прилучати себе до активного тру- 

і дового життя. Майбутньому інженерові належить 
вже сьогодні готуватися до справжньої роботи. Ви
сока кваліфікація, сумління допоможуть знайти своє 
місц< на виробництві, бути в числі тих, хто приско- 

I рює розвиток науково-технічного прогресу. Риси пра- 
I целюбності притаманні четвертокурснику факульте

ту автоматики і мікроелектроніки Володимирові 
Асауленку, голові студради гуртожитку № 5.

ВИЩА ШКОЛА 
У XII ПЯТИРІЧЦІ

«Вслід за реформою загальноосвітньої школи, до 
здійснення якої приступила країна, ведеться роз
робка пропозицій по перебудові вищої освіти. Смисл 
цієї роботи — посилити загальнонаукову і профе
сійну підготовку спеціалістів, привести вищу освіту 
у відповідність з потребами розвитку країни.

Уже зараз можна сказати, що в основу цієї ро
боти буде покладена інтеграція освіти, виробництва 
і науки. З цією метою пропонується вести підготов
ку спеціалістів на замовлення галузей народного 
господарства, будувати стосунки між ними і вуза
ми на базі договорів, ширше залучати провідних 
вчених, організаторів виробництва до підготовки і 
підвищення кваліфікації спеціалістів. Не ставити 
викладачів вузів у залежність од «відсіву» студентів, 
але піднімати їхню відповідальність за виховання і 
навчання студентської молоді. Висловлюється думка 
про зосередження управління вузами в одному дер
жавному органі.

Вища школа... — це важлива частина всієї систе
ми кадрової політики партії. Природно, що перебу
дову вищої школи треба .провести у тісному зв'язку 
з вирішенням соціальних і організаційно-управлін
ських проблем».

З промови секретаря ЦК КПРС Є. К. Лигачова
на XXVII з’їзді партії.
«Долі науково-технічного прогресу багато в чому 

залежать від того, хто прийме і понесе далі еста
фету наукового пошуку. Тому підготовка гідної нау
кової зміни, залучення в науку талановитої.... моло
ді є завданням великого державного і політичного 
значення.

Найближче поповнення молодих вчених сьогодні 
вже навчається в школах і вузах. Треба уважно 
виявляти тих, хто має схильність до наукової робо
ти, правильно орієнтувати і ретельно готувати до 
професійної діяльності в науці...»

З промови президента Академії наук УРСР Б. Є.
Патона на XXVII з’їзді КПРС.

ладачів. Прикро, але в ■ 
цьому числі є і завідую- І  
чі кафедрами, декани. В 
За цей же час 84 спів- |  
робітники були покара- || 
ні за прогули, спізнення а 
на роботу, недбале £ 
ставлення до виконав- £ 
ня службових обов’яз- ® 
ків.

Порушення учбової 1 
дисципліни з вини вик- І  
ладачів мали місце на |  
кафедрах МРСіІ, §
КіПРА, РТУ, ТАМ, ін- |
женерної ПІДГОТОВКИ, |
т о р . Е

— Чим можна пояс- !  
нити таке явище?

— Треба відзначити, Р
що трудові колективи І 
кафедр, відділів і служб І 
беруть ще слабку участь І 
у роботі по зміцненню | 
дисципліни. Нерідко об- |  
становки нестерпності Е
довкола порушників не І 
створюється, сувора то- Р 
вариська вимогливість р
до них не проявляєть- І 
ся. В більшості випад- |  
ків порушники дис- І 
ципліни залишаються і
поза полем зору колек- ■ 
тиву, на зборах їхні ! 
вчинки не завжди обго- [ 
ворюються, передбачену Р 
законодавством владу І 
колективи не викорис- |
товують. Та й керівни- | 
ки підрозділів самі не- І 
вимогливі до ТИХ, ХТО ] 
недобросовісно виконує 
сл^кбові обов’язки.

На ряді кафедр не за
безпечено чіткого конт
ролю за дотриманням І 
розпорядку трудового І 
дня, не налагоджений 
необхідний облік місце- І 
вих відряджень.

Є зауваження і до 
деканів, керівників, які 
несистематично контро- І 
люють стан трудової 
дисципліни, на виявле
ні громадськими комі
сіями недоліки не реа
гують достатньо прин
ципово і вимогливо. Ще 
слабка участь у цій ро
боті і членів ректора
ту.

— Які висновки нап
рошуються з нашої 
розмови?

— В цілому можна 
сказати, що стан трудо
вої дисципліни поліп
шився. Але недоліків 
іще немало. Тож на
самперед треба підви
щити активність і пер
сональну відповідаль
ність керівників і проф
активу, активність тру
дових колективів у боро
тьбі з порушеннями дис
ципліни.

Дисципліна — над
усе І

— Миколо Антоно
вичу, яких заходів уже 
вжито в інституті на 
виконання відомих по
станов партії та уряду 
про посилення роботи 
по зміцненню соціаліс
тичної дисципліни?

— На факультетах, 
кафедрах, у відділах і 
службах проведено чи
малу роботу. Розробле
ні і проведені відповід
ні заходи щодо вдоско
налення форм і мето
дів боротьби за міцну 
дисципліну праці, зни
ження втрат робочого

і часу. Проблеми ці не- 
| одноразово обговорю- 
| валися на ректораті, у 
| профкомі, на вченій ра- 
| Ді.

Так, у травні минуло
го року на ректораті, 
парткомі і профкомі за
тверджено план захо- 

I дів по поліпшенню ро- 
I боти з кадрами у світ- 
( лі постанови березнево- 
I го (1985 р.) Пленуму 
! ЦК Компартії України 
! «Про хід виконання рі- 
[ шень XXVI з’їзду пар- 
| тії з питань кадрової 
І політики і завдання пар- 
( тійних організацій рес- 
|  публіки по дальшому

1 вдосконаленню роботи з 
кадрами».

■ Питання про стан тру- 
I дової дисципліни в ко- 
! лективі заслуховувалося 
■ і на останньому засідан- 
I ні вченої ради 27 лю- 
В того. Прийнято відпо- 
|  відну постанову, яка 
■ буде опублікована в га- 
■ зеті «За інженерні кад- 
|  ри».
■ Профспілкова орга- 
2 нізація проводить ком- 
■, плексні і вибіркові пе- 
I ревірки, розповсюджує 
■ передовий досвід робо- 
1 ти по зміцненню дис-

! ципліни.
— А чи можемо за- 

|  раз сказати, що рівень 
5 трудової, виробничої і 
§ виконавської дисциплі- 
2 ни в інституті відпові- 
I дає сучасним вимогам? 
І  На жаль, ні. У
І  нас ще великі втрати

З учбового часу студентів. 
У минулому навчально
му році вони станови-

!ли більше 97 тисяч го
дин, у нинішньому — 
вже понад 50 тисяч.

З вини викладацького 
складу нерідкі випадки 
зриву занять, передчас
ного їх закінчення то
що. Останніми ро
ками за р і з н о м а 
нітні порушення такого

І характеру були притяг
нуті до дисциплінарної 
відповідальності 97 вик-

РОЗПОВІДАЄ ГОЛОВА ПРОФКОМУ ВИКЛА
ДАЧІВ І СПІВРОБІТНИКІВ ІНСТИТУТУ М. А. 
ФИЛИНЮК.

Н а ш с у ч а с н и к
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Сьогодні ми продовжуємо друкувати відповіді на запитання, з якими наша га
зета напередодні 8 березня звернулася допершокурсниць енергетичного факультету. 
Нагадаємо ці запитання:

1. Чому ви поступили саме в технічний вуз? Ще не так давно вважалося, що ін
женер — професія в основному чоловіча. Чи так це насправді?

2. Побутує думка, що хлопці швидше «схоплюють» точні науки, ніж дівчата. А 
як вважаєте ви?
3. Ким і де ви хотіли б трудитися, одержавши диплом?
4. Що іще, крім навчання і підготовки до самостійної роботи, захоплює вас.
5. Чого чекаєте від нинішньої весни? Ось як на ці запитання відповіли

НА П Е Р И  КУРСІ-ВЕСЙА
Сніжана ПАНТЕЛІ- 

МОНОВА:
1. В політехнічний я 

поступила за порадою 
знайомих. Але професію 
інженера не вважаю чо
ловічою. Відомо 'нема

ло жінок — керівників 
великих підприємств. 
Все залежить швидше 
від індивідуальних здіб
ностей людей.

2. Що стосується за
своєння точних наук, то 
це знову ж таки зале
жить від захопленості 
людини цими науками.

3. Хотіла б працюва
ти в проектному інсти
туті інженером-програ- 
містом і обов’язково на 
ЕОМ.

4. Ніякою науковою 
роботою не займаюся. 
Ніхто мене нею не заці
кавив, а сама не можу
визначитися.

5. Хочеться, щоб ця 
весна принесла багато 
радощів. І не тільки ме
ні, а й моїм друзям.

Наталія САМБОРСЬ- 
КА:

1. Неправильна думка. 
Все залежить від того, 
наскільки людина звик
ла змушувати свій розум 
працювати. А взагалі-то 
дівчата більш схильні до 
роздумів, а хлопці — 
до механічних робіт. І, 
здається, у дівчат біль
ше шансів «схоплювати» 
точні науки, ніж у хлоп
ців.

4̂  Захоп.леніь бар ато, 
але чимось одним зай
матися серйозно не вис
тачає часу.

5. Весна завжди при
носить людям радість.

Ірина МРАЧКОВСЬ- 
> КА:

3. Нам ще довго вчи
тися, але коли одержу

диплом, хотілося б пра
цювати на електростан
ції десь на півночі кра
їни.

4. Не завжди вистачає 
часу. Мабуть тому, що 
я неправильно його пла
ную.

5. Весну хочу зустріти 
хорошим навчанням.

Людмила БЄЛОСТЕ- 
НКО

1. Хотіла поступати 
на заочне відділення 
(конструювання одягу). 
Інженер — професія чо
ловіча.

2. Так.
3. Художником - мо

дельєром.
4. Танці.
5. Надіюсь, що буде 

мир у відносинах між 
СРСР і США.

Марина РЕВЕНКО.
1. Поступила в тех

нічний вуз тому, що зна
йома з роботою на ви
робництві. Бачила ба
гато недоліків у праці 
інженерів. Тепер хочеть
ся одержати побільше 
знань. З тим, що моя 
майбутня професія в ос- 

лювному чоловіча, нез
годна. Зараз є немало 
розумних, знаючих дів
чат і жінок, котрі кра
ще за чоловіків справ
ляються з обов’язками 
інженера.

2. Не зовсім так. Як
що хлопці і «схоплю
ють» точні науки швид
ше, то ми від них все 
одно не відстанемо. Во
ни ж бо «схопили» і за
були, а ми продумаємо 
— і запам’ятаємо.

3. Хотіла б працюва
ти на керівній посаді.

Де? Там, де важко. Ад
же тільки в трудних мі
сцях можна по-справж
ньому розкрити свої зді
бності. І зробити все, що 
від тебе залежить і що 
ти можеш зробити.

4. Громадські наван
таження, участь у худо- 
жній самодіяльності.

5. Як і всі дівчата, — 
любові.

Наталія БУДКОВСЬ- 
КА:

1. Поступила за влас
ним бажанням. Профе
сія інженера мені подо
бається. Вважаю, що жі
нка може бути хорошим 
керівником і інженером.

2. Не зовсім так. Цю 
думку можна віднести 
хіба що до такого пред
мета, як фізика. Хлоп
ці більше розбираються 
в ній, тому що люблять 
займатися з радіоапара
турою, складати різні 
механізми. Але інші пре
дмети, мені здається, і 
хлопці, і дівчата «схоп
люють» майже однако
во.

3. Хотіла б трудитися 
у невеликому місті, А 
взагалі - то готова пої
хати туди, куди мене 
пошлють. Звичайно, щоб 
побутові умови були но
рмальними.
■ 4. Люблю читати кни

ги, часом в’яжу. Ходжу 
в кіно, театр. Люблю 
збиратися разом з дру
зями — посидіти, пого
ворити, посміятися.

5. Чекаю від весни 
гарної погоди, хорошо
го настрою, успіхів у 
навчанні і, звичайно, 
щоб весна була мирною.

Редакція щиро вдячна нашим співрозмовницям 
і деканату енергетичного факультету, з чиєю допо

могою проведені інтерв’ю.

СВІТ НАВКОЛО НАС

ЕЛЕКТРОНІКА КЕРУЄ ЛЮДИНОЮ
Закінчення. Початок у №№ 6, 8.

Електронна стимуляція 
мозку приносить фанта
стичні ефекти. Коли струм 
підводиться до певної ді
лянки мозку, пацієнта мож
на змусити, приміром, під
няти руку й тримати і і 
нерухомо, схилити ДО сну 
чи, навпаки, до праці, яку 
він виконуватиме із запа
лом, хай би навіть був ос
таннім ліньком. Що ціка
во, пацієнт переважно за
буває, що ним керують 
штучно. І не відчуває, ні
би робить щось всупереч 
власній волі, йому здає
ться, ніби виконує те, до 
чого прагнув.

Як уже згадувалося, по
кищо подібне відбувається 
тільки в наукових лабора
торіях. Покищо...

Недавно на Заході з’я
вилася книжка Девіда 
Рорвіка «Людина стає ма
шиною». Про що вона? 
Уявімо собі існування за 
конспірованої групи з кі
лькох десятків менедже
рів. Ця група у пошуку 
нових ефективних мето діб  
розв’язання соціальних про

блем починає використову
вати електронну стимуля
цію мозку. Власний мозок 
кожного менеджера зоста
ється таким, як був. Нато
мість решті людей при
щеплюються електроди. 
Проте не всім в однаковій 
кількості.

Члени першого прошар
ку, які становлять 10 проц. 
населення, мали б у моз
ку 50 електродів. Цього 
досить, аби ними дистан
ційно управляти і контро
лювати. Мозок їхній все 
ж мав би певну свободу 
ДІЙ, дозволяв би їм твор
чо працювати. До цього

- прошарку належали б на- 
і уковці, економісти, пись- 
■ менники тощо. їх мозок

не був би позбавлений від-
- чуття різних емоцій, які 
І часто збуджують до
- творчості. Але от почут- 
* тя ворожості та бунту
- «відключається». Як від

ключається і пам’ять про
- те що вони частково за

програм овані на вравон. ро-
ботів.

Другий прошарок — 
ЗО проц. суспільства^- мав 
би в мозку по 200 електро
дів. Сюди відносилися б 
урядовці, техніки і т. д. 
Доля свободи в їхніх ді
лянках ледь жевріє.

Накінець, решта 60 проц. 
складалася б цілком із 
людей-роботів, кожен з 
яких мав би у мозку пів- 
тисячі електродів.

І усім тим керував би з 
винятковою точністю цен
тралізований комп’ютер,ний 
пункт, програму якого 
розробили згадані менед
жери...

Досить похмура картина, 
чи не так? Та на Заході, 
як відомо, є мастаки на 
прогнозування картин ще 
жахливіших. Дуже вже 
хисткий перехідний місток, 
коли йдеться про и те, як 
використовувати найновіші 
досягнення науки і техніки.

А. ПЕТРЕНКО.

Науково-технічний прогрес: 
кадри, пошуки, віддача

Кожем'яко В. П.,
завідуючий кафедрою 

нарисної геометрії:

„П о тя г до науки,
винахідництва і раціона

лізаторства вважаю найго
ловнішою рисою сучасного 
радянського інженера»

В ній віру у свої здібності, захоплює ї ї |  
новими горизонтами і відкриттями.  
Щоденне, систематичне поповнення  
знань стає природною передумовою  
росту і самої особистості, і справи,  
котрій людина присвятила себе. Ось  
чому важливо, щоб ідея систематично-  
го наполегливого навчання, безперервної  
освіти глибоко Проникала у свідомість  
молоді, щоб юнаки і дівчата, отримав-  
ши диплом, не зупинялися на досягну-  
тому.

В нашому інституті немало талапо-  
витої молоді, яка з допомогою старших  
товаришів робить усе сміливіщ'і кро-  
ки ' в науку. Але тут сміливіше,, об’єк-  
тивніше треба діяти і нам, старшим:  
допомагати всіляко початківцям, не  
боятися, що вони, як то мовиться,  
«підсидять» нас. Повторююсь словами  
М. А. Лаврентьєва: «Наука від цього 
тільки виграє». Саме такого підходу 
вимагає від нас сучасність.

«Як не може бути живого лісу без 
підліска, — сказав Михайло Сергійо-  
вич Горбачов на XXVII з’їзді партії, —  
так і справжній учений немислимий без  
учнів. Йдеться про майбутнє науки, а  
отже, і нашої країни. З перших років  
навчання студенти повинні втягуватись 
у дослідну роботу, брати участь у впро-  
вадженні її результатів у виробниц-  
тво. Тільки так можна виховати справ-  
жніх учених, творчо мислячих спеці-  
алістів».

Таланти, потрібні по-справжньому 
науці, ми маємо шукати. Та не тільки. 
На партійному з’їзді цілком справед
ливо говорилося і про їх моральне та 
матеріальне відзначення. Необхідно 
підняти престиж інженера — вченого, 
винахідника, раціоналізатора у відпо
відності з ленінським положенням «від 
кожного по можливості, кожному — по 
труду». Мені здається, що різноманітних 
пільг мають заслуговувати ті студенти, 
які зайняли призові місця у всесоюз
них та республіканських конкурсах, у 
творчому змаганні раціоналізаторів та 
винахідників. Цї їхні успіхи повинні 
враховуватися і при підбитті підсумків 
соціалістичного змагання.

Потяг до науки, винахідництва і ра
ціоналізаторства вважаю найголовні
шою рисою сучасного радянського ін
женера. За своєю сутністю його праця 
— це завжди змагання з тим, що уже 
створено, і з тими, хто працює над та
кою ж проблемою. Творче змагання 

: талантів — ось могутня зброя проти 
інертних і самозаспокоєних, ось той ка- 

> талізатор, котрий збуджує думку, ро- 
' зумову енергію.

Н А МОЮ думку, наша газета повела  
корисну і потрібну розмову про  

престиж інженерної професії, про під
готовку кадрів, яким вирішувати зав
дання прискорення науково-технічно-  
го прогресу. Роль інженера у цій ве
ликій всенародній справі зростає бук-  
вально з кожним днем. Це ще раз під
креслено на XXVII з’їзді КПРС. Зав-  
даадня наше — старших товаришів, 
наставників і вчителів молоді, комсо
мольського активу — предметніше, 
глибше, з точки зору сучасних вимог 
виховувати у юнаків та дівчат любов 
до обраної професії, зацікавлення у 
постійному потягу до самовдоско
налення.

Спостереження показують, що гос
трота набридлої всім проблеми трійки, 
непояви випускників на місце призна
чення відчутно знижується у тому ви
падку, коли студенти виявляють ГЛИ-  
бокий інтерес до майбутньої професії.
І навпаки, коли молода людина поступила 
у вуз не за покликанням, а в результа
ті низького конкурсу чи моди на про
фесію, то в такому випадку важко че
кати від неї творчості у роботі.

Мабуть іще недостатньо захоплююче, 
вміло показується молодим людям сут
ність інженерних професій, перспек
тиви розвитку науки. А це ж наша 
пряма справа — організувати, серед мо
лоді пропаганду романтики праці ін
женера і конструктора в умовах при
скорення науково-технічного прогресу, 
більш предметно вести пошук «свого»

| абітурієнта.
! Видатний радянський вчений і орга

нізатор науки М. А. Лаврентьєв гово- 
I рив: «Від стихійного, багато в чому І кустарного збирання молодих сил науки 
І пора переходити до планомірної під- 
і готовки, створити... систему виявлен- 
і ня талантів. Вона повинна діяти не 

тільки в аспірантурі. Помічати здіб- 
I ності, розвивати їх треба і в студентів, 

і в школярів.
Не в ЗО років повинна бути поміче- 

■ на талановита людина, а в 20. Може 
І навіть і у 15. Наука від цього тільки 
І виграє».
І І тут я хочу повернути проблему 
І престижу інженерної професії саме до 
 ̂ цього русла — участі молоді у науці.

! Нагадую слова з Політичної доповіді 
З ЦК КПРС XXVII з’їзду партії: «У ро- 
I боті по перебудові економіки і госпо- 
■ дарського механізму як ніколи важли- 
1 вою є опора на науку».
В Наука сильна і велична не тільки 
|  здатністю вирішувати найкрупніші про- 
|  блеми. Вона сильна і тим, що робить 
у молоду людину оптимістом, зміцнює

М І Н І —Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И
-  В і д р я д и л и  п р о к а т а т и  м е т а л ,  а  п р о к а т а л и  г р о ш і ,  
-  К о л е к т и в н о  с т р а ж д а л и  і н д и в і д у а л і з м о м .- 

М е х а н і з а ц і я  р у ч н о ї  п р а ц і *  в и к о р и с т а н н я  Е О М  п р и  г р і  в  д о м і н о .
-  К о л и  в і н  в и л е т і в  з  р о б о т и ,  в с і  д і з н а л и с я ,  н а р е ш т і ,  щ о  в і н  з а  п т и ц я .

 - В и к л а д а ч  д о  п е р ш о к у р с н и к а :  « У  в а ш і  р о к и , ,  ю н а ч е ,  А л е к с а н д р  М а к е д о н с ь к и й  
в ж е  п о д в и г и  в е р ш и в » .  « А л е  ж  й о г о  в ч и в  А р х і м е д » ,  —  п а р и р у є  п е р ш о к у р с н и к .

-  Н а п р и к і н ц і  к в а р т а л у  з а в о д  в и п у с к а в м а ш и н и ,  н а  я к и х  д а л е к о  н е  з а ї д е ш .
-  Р о б о т а  Д а л а  й о м у  б а г а т о .  Щ о  с а м е , —  п о к а з а л а  р е в і з і я .

- П и с а в  в и л а м и  п о  в о д і ,  т а  в с е  о д н о  з  п о м и л к а м и .
 З і б р а в  О .  В А Л Ь К О В .
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«На квітневому (1985 р.) Пленумі 
ЦК КПРС і червневій нараді минулого 
року в Центральному Комітеті партії 
на основі глибокого аналізу зі всією 
гостротою було поставлено питання про 
рішуче усунення перешкод на шляху 
науково-технічного прогресу, забезпе
ченні кардинальних, революційних зру
шень на всіх його напрямках. Страте
гія управління прискоренням науково- 
технічного прогресу, вироблена партією, 
полягає, по-перше, в тому, щоб, рухаю
чись широким фронтом науки і техні
ки, концентрувати наявні засоби на клю
чових напрямках. По-друге, дати прос
тір масовому використанню надійних, 
перевірених практикою технічних ново
введень, з тим щоб одержати максима
льну віддачу, поки вони морально не

застаріли. По-третє, швидко і цілеспр* - 
мовано вести наукові, проектні і конст
рукторські розробки, які забезпечать 
створення і освоєння принципово нових 
техніки і технології, що багатократно 
підвищують продуктивність праці. У 
дванадцятій п’ятирічці вирішення цих 
питань переводиться на практичні рей
ки...»

«Сучасний етап автоматизації опирає
ться на революцію в електронно-обчис
лювальній техніці, електронізацііо народ
ного господарства. В роки п’ятирічки 
передбачено «створення і освоєння нових 
поколінь ЕОМ усіх класів — від супер-

ЕОМ до персональних для шкільною 
навчання...»

«Стрімкий хід розвитку науки і техніки 
вимагає безперервного і наростаючого
поповнення арсеналу наукових ідей і 
розробок. Вирішальна роль належить тут 
фундаментальним дослідженням, нашій 
Академії наук СРСР, яка має прекрасні 
традиції і видатні досягнення. Багато 
може зробити і вузівська наука. Однак 
їх відкриття принесуть ефект тільки при 
умові, якщо вони вчасно будуть підхоп
люватися і використовуватися, тобто при 
чіткій і злагодженій роботі всіх ланок 
циклу «наука — виробництво».

З доповіді Голови Ради Міністрів СРСР М. І. Рижкова на XXVII з ’їзді КПРС 
«Про Основні напрями економічного і соціального розвитку СРСР на 1986 — 1990 ро

ки і на період до 2000 року».

«ГОЛОВНЕ — УТВЕР- 

ДИТИ ДІЛОВИЙ І БОЙО

ВИЙ СТИЛЬ РОБОТИ 

СКРІЗЬ І ВСЮДИ, II 

ГНУЧКІ, ЕФЕКТИВНІ, МЕ 

ТОДИ І ЗАСОБИ».

(З передової статті 

«Правды» від 10 берез

ня 1986 р. «На круто

му переломі»).

АКТУАЛЬНІ ІНТЕРВ’Ю

т р у д о в и й  с е м е с т р

НЕ ЗА ГОРАМИ
РОЗПОВІДАЄ ЗАСТУПНИК СЕКРЕТАРЯ ІНСТИ

ТУТСЬКОГО КОМІТЕТУ ЛКСМУ КОСТЯНТИН ЗА- 
ПАЙЩИКОВ.

— Перед початком нового трудового семестру, як 
правило, комітет комсомолу аналізує підсумки семе
стру попереднього. Отож нагадаємо студентське літо- 
—85.

— Результати його, прямо скажу, були непогані. Це 
і друг» місце в обласному соціалістичному змаганні 
СБЗ, і 2 мільйони 83 тисячі крб. освоєних капіталовкла
день, і створення радянсько-кубинського загону безо
платної праці. До речі, торік в інституті діяло два за
гони такої прогресивної форми. Рекордного освоєння 
капіталовкладень — 247 тис. крб. досяг «Комсомо
лець» (командир загону Мудрий, комісар Мазур).

В радянський Фонд миру, у фонд XII Всесвітнього 
фестивалю молоді і студентів, у фонди будівництва та 
благоустрою міста Гагаріна, допомоги спілкам молоді 
країн, що розвиваються, нами було перераховано по
над чотирнадцять тисяч карбованців.

Але не можна не згадати і окремих недоробок. Вони 
теж були торік. І досить серйозні. Так, наприклад, не
виправдано надовго ізатяіщули договірну кампанію.

(Закінчення на 2-ій стор.).

Відмінно навчається на першому курсі ф акуль
тету автоматики і м ікроелектроніки  Олена М оргу, 
нова. Комсомолка служить взірцем для інш их  
бере активну участь у громадському ж и тті сту
дентського колективу.

Фото Р. Кутькова.

Як уже ми повідомили, 
на останньому засіданні 
вченої ради, серед інших, 
розглядалося і питання 
«Про стан трудової дисцип
ліни і заходи щодо її по
ліпшення». З цього питан
ня вченою радою і профко
мом інституту прийнято 
відповідну постанову, у 
якій говориться:

1. Керуючись положення
ми Політичної доповіді ЦК 
КПРС XXVII з’їзду партії, 
рішеннями XXVII з’їзду 
Компартії України, поста
новами партії і уряду по 
зміцненню соціалістичної 
дисципліни, ректорату, вш 
робничо - масовій комісії 
профкому, керівникам і 
профактиву підрозділів по
силити роботу по зміцнен
ню трудової і виконавської 
дисципліни, ширше коорди
нувати в цій роботі зусилля 
адміністрації, профспілко
вої і комсомольської орга
нізацій, товариства бороть
би за тверезість і комісій 
по боротьбі з пияцтвом та 
алкоголізмом.

2. Підвищити роль і від
повідальність трудових ко
лективів за стан дисциплі
ни, особливу увагу при, 
цьому вділити підвищенню® і  
персональної відповідали- | 
ності керівників, і профак- і 
тиву. Для цього: І

а) На засіданнях ка- І 
федр, рад факультетів,й

профспілкових зборах ко
жне півріччя (семестр) об
говорювати питання зміц
нення дисципліни в колек
тиві, заслуховувати звіти 
керівників і профактиву ка
федр, наукових груп, лабо
раторій про роботу по змі
цненню дисципліни (відпо
відальні — ректорат, проф
ком).

б) Всі порушення трудо
вої дисципліни, незалежно 
від винесеного покарання, 
обговорювати попередньо 
в трудових колективах, ін
формувати їх додатково 
про вжиті заходи (відпові
дальні — ректорат, проф
ком, керівники і профактив 
підрозділів).

в) При визначенні пока
рання порушникам дисцип
ліни ректорату і профкому 
розглядати питання про 
відповідальність керівників 
і профактиву підрозділів.

г) Штабам соцзмагання 
інституту і підрозділів не 
враховувати при підбитті 
підсумків змагання пору
шень дисципліни, якщо во
ни виявлені самим колекти
вом, а до порушників вжи
то заходів або в самому ко
лективі, або за його ініціа
тивою ректоратом та інши
ми органами. Вивчити до
цільність обліку пропусків 
занять студентами при під
битті підсумків змагання 
між факультетами і кафед
рами (відповідальні — 
Ю. А. Карпов, А. С. Афо
ній).

3. Посилити контроль за 
станом трудової дисциплі-

(Закінчення на 2-ій стор.).
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ИТИ ВРІВЕНЬ З ЧАСОМ
Партійний комітет заслу

хав і обговорив звіти сек
ретарів партбюро та дека
нів факультетів автомати
ки і мікроелектроніки, об
числювальної техніки і ра
діотехнічного — комуніс
тів П. Молчанова, В. Ма
линова, В. Сержанова, О. 
Стахова, В. Студенікіна, В. 
Руцького «Про хід вико
нання завдань, викладених 
на нараді в ЦК КПРС 11 
червня 1985 р. з питань на
уково - технічного прогре
су та постанови парткому 
від 18 квітня 1985 р.».

Відзначено, що під керів
ництвом партійних органі
зацій факультетами прове
дено певну діяльність по 
вдосконаленню науково- 

дослідної роботи і підго
товки науково - педагогіч
них кадрів. Про це свідчить 
зростання об’єму госпдого- 
вірних робіт, захист нових

дисертацій, участь у вина
хідництві тощо.

Проте у роботі парторга- 
нізацій та деканатів є ще 
істотні недоліки. Ні на 
партзборах, ні на радах 
факультетів при обговорен
ні питань науково - дослід
ної роботи не диференціює
ться наука держбюджетна 
і госпдоговірна, аналіз те
матики, актуальності, якос
ті та визнання її підміняє
ться кількісними показни
ками (просто — об’єм госп- 
договірних тем, число зая
вок, статей, дисертацій і 
т. д.). Кафедри ФАМ, 
РТФ, ФОТ недостатньо 
працюють над створенням 
проблемних та галузевих 
лабораторій. Повільно йде 
процесі впровадження на
укових досягнень у вироб
ництво, недостатні зв’язки 
факультетських НДР з 
СКТБ «Модуль». Вчені фа

культетів неефективно пра
цюють над втіленням нау
кових досягнень у навча
льний процес, написанням 
підручників.

Партійні бюро факульте
тів ще недостатньо уваги 
вділяють розвитку критики 
та самокритики, підвищен
ню бойовитості низових 
партійних ланок, особливо 
у питаннях розвитку науки, 
підготовки кадрів вищої 
кваліфікації. Особливу 
стурбованість викликає ро
бота партбюро і деканату 
РТФ. Вони не націлюють 
конкретних товаришів на 
підвищення творчої актив
ності, досягнення остаточ
них кінцевих результатів. 
Нецілеспрямовані, загальні 
їхні рішення. Значного по
ліпшення вимагає внутрі
партійна робота, особливо 
контроль за виконанням рі
шень. Слабко працює рада

факультету: питання нау
кової діяльності готуються 
на її розгляд без потрібно
го аналізу стану справ на 
кафедрах. Факультетські 
кафедри не займаються 
фундаментальними науко
вими дослідженнями.

Партком інституту виз
нав роботу партійного бю
ро і адміністрації радіотех
нічного факультету в роз
глянутому питанні незадові
льною. За серйозні недолі
ки у виконанні вимог ЦК 
КПРС з питань науково- 
технічного прогресу, а та
кож постанови парткому 
від 18 квітня 1985 р., не
достатнє реагування на про
позиції комуністів по вдос
коналенню стилю діяльнос
ті на секретаря партбюро В. 
Студенікіна, декана факу
льтету комуніста В. Руць
кого накладено партійні 
стягнення.

Партком ухвалив, що го
ловним партбюро та адмі
ністрація факультетів по
винні вважати виконання 
завдань, викладених на на
раді в ЦК КПРС 11 черв
ня 1985 р. Для цього: в
першій половині нинішньо
го року добитися безумов
ного виконання постанови 
парткому від 18 квітня 
1985 р.; у червні заслухати 
інформацію секретарів парт
бюро про проведену робо
ту.

Ректору комуністу І. Ку- 
зьміну, проректору кому
ністу В. Осадчуку спрямува
ти свої зусилля на безумов
не виконання завдань при
скорення науково - техніч
ного прогресу. Для цього: 
активно висувати наукові 
роботи і вчених інституту 
на здобуття Ленінських 
премій, Державних премій 
СРСР і УРСР, премій Мін-

вузів, на присвоєння звань 
членів - кореспондентів і 
академіків тощо. Надати 
конкретну допомогу ФВТ 
у створенні тимчасового на
уково - технічного колек
тиву; протягом 1986 р. 
вжити заходів щодо зміц
нення зв’язків СКТБ «Мо
дуль» з науковою роботою 
кафедр (насамперед ка
федр ФАМ, ФОТ, РТФ). 
До 1 травня представити в 
партком для погодження 
нові критерії оцінки науко
вої діяльності кафедр, орі
єнтованої на якісний бік 
науки. Членам парткому І. 
Кузьміну, О. Азарову, О. 
Стахову надати практичну 
допомогу радіотехнічному 
факультету у виконанні да
ної постанови.

Розглянуто ряд інших 
питань ідеологічної та 
внутріпартійної роботи.

в і д
ДИСЦИПЛІНИ

В С Е
ЗАЛЕЖИТЬ
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(Закінчення. Поч. на 1-ій стор.).

Прикра історія сталася на радіотехнічному факультеті. 
Тут несерйозно підійшли до підбору керівного складу 
загону, в результаті його командира Школьного дове
лося звільняти з посади в робочий період. А наслідок 
був закономірний — загін не виконав свого виробни
чого завдання.

Серед певної частини бійців спостерігалися мерканти
льні, споживацькі погляди на участь в патріотичному 
студентському русі. Було зафіксовано 76 випадків по
рушення правил техніки безпеки. В числі недоліків наз
ву і те, що загони «Будівельник», «Зодчий» (інженер
но-будівельний факультет), «Фестиваль» (енергетичний 
факультет) несвоєчасно відзвітували про свою фінансо
во-господарську діяльність, і те, що комітет ЛКСМУ 
мало уваги вділяв загонам під час їхньої роботи на 
місцях дислокації.

— Минулорічні упущення не повинні повторитися. 
Такий, очевидно, висновок зробив комітет комсомолу?

— Безумовно. Тим більше, що завдання у нинішньо
му трудовому семестрі стоять перед нами значні. В 
інституті формується 21 загін загальною кількістю 560 
бійців. Уперше цього року такою великою стане кіль
кість виїзних студзагонів: сім із них трудитимуться на 
території Тюменської, два — Кустанайської областей. 
А всього планується, що за межами Вінниччини будуть 
працювати 250 студентів-політехніків. І це покладає на 
всіх нас виняткову відповідальність. Тільки кращим 
з кращих можна довірити участь у цих загонах, які 
представлятимуть в різних куточках країни Вінницький 
політехнічний.

— До виїзду на місця дислокації залишилося три 
місяці. Зараз у розпалі укладення договорів, завершу
ється прийом заяв у загони. Будь ласка, трохи деталь
ніше про цей підготовчий період, про те, що його галь
мує.

— Зауважу відразу: підібравши кадри керівного 
складу загонів, факультетські комітети комсомолу зна
чно послабили свою увагу до них, вважають, ніби на 
тому їхня місія і завершена. Ніхто із секретарів цих 
комітетів не відвідав школи, де навчається командний 
склад СБЗ інституту. Тривоги на місцях не викликав і 
той факт, що на перше заняття в школі професійної 
майстерності із 560 з’явився тільки 141 майбутній 
боєць.

Цього року ще жодного разу не з’явилася на засідан
ня штабу трудових справ відповідальна за трудове 
виховання на інженерно-будівельному факультеті В. 
Діденко. Не виявляє уваги до питань діяльності СБЗ 
секретар комітету комсомолу факультету В. Андрій- 
ченко. Аж тільки з допомогою партійної організації та 
адміністрації вдалося виправити пробіли у формуванні 
загонів.

Дуже негаразд з їх формуванням на факультеті ав
томатики і мікроелектроніки. Та секретар комітету 
ЛКСМУ М. Компанець виявляє непростиму байдужість 
до справи...

Н Е  К А Ф Е , А  К Л У БД АВНО звикли ми 
до того, що гур

тожиток звемо своїм 
другим домом. А як же 
інакше? Вивчивши в ін
ституті усе, що можна 
вивчити протягом дня, 
стомлені, поспішаємо ми 
додому — в гуртожи
ток. І як кожна госпо
диня, стараємося під
тримувати порядок у 
своєму домі: чергуван
ня на поверхах, гене
ральні прибирання, пе
ревірка санітарного ста
ну кімнат.

Але все це, так би 
мовити, побутові пи
тання. Інакше п бути 
не може: у своєму до
мі — тільки належний 
порядок!

Хочу зараз зупини
тися на тому головно
му, що закладене у 
слові «дім». Дім — це 
місце, де проходить мо

ральне виховання лю
дини, де вона гартує
ться для самостійного 
життя ідейно. Чи ж 
відповідає цьому наш 
другий дім — гуртожи
ток?

В ленінській кімнаті 
робота ведеться вкрай 
незадовільно: зустрічі з 
цікавими людьми про
водяться . рідко, лекції 
не читаються взагалі. 
Про диспути, які так 
активізують свідомість 
студентів, і говорити 
нічого.

А ось другий центр 
масово-політичної ро
боти—клуб-кафе. Це ми 
так по старинці нази
ваємо. Насправді ж 
«центр» цей давно уже 
став просто кафе.

А ми мріємо про 
справжній клуб. Свій, у 
якому можна зустріти
ся з друзями, обгово
рити подію, яка ціка
вить, і головне — ви
нести із зустрічей в 
клубі якомога більше 
нових знань. Знань з 
найрізноманітніших га

лузей — музики, живо
пису, літератури.

Що стосується диско
теки, то вона, на мою 
думку, має бути скла
довою частиною такого 
клубу. А в такій формі, 
як вона є зараз, диско
тека нас уже не задо
вольняє. Недарма в пре
сі все частіше підкрес
люють, що дискотека 
— це форма колектив
ної самотності. Умін
ню вести дискотеку 
треба вчити. Хай над 
проблемою цією поду
мають ^ комітеті 
ЛКСМУ і профкомі.

О. РОГОВА,
секретар комітету 
комсомолу факуль
тету обчислювальної 
техніки.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОБЛЕМУ: 
ПРОСИТЬСЯ В ГУРТОЖИТКИ ДОЗВІЛЛЯ.

Радіолюбителів забули
Певні труднощі для 

спілкування, колектив
ного проведення доз
вілля створило нам те, 
що одна частина сту
дентів факультету меш
кає в гуртожитку № 1, 
а інша — в гуртожит
ку № 5. Якщо п’ятий 
гуртожиток навідати 
можете без труднощів, 
то в перший потрапи
ти практично неможли
во: студентів, які тут 
проживають, чомусь за
боронено відвідувати

будь-кому і будь-коли. 
Протягом півроку ко
мендант пояснював, що 
це явище тимчасове. А 
тимчасом... віз і нині 
там.

Дозвілля в гуртожит
ку — це не тільки роз
ваги. Значну частину 
свого вільного часу ми 
віддаємо підготовці до 
занять, своїм улюбле
ним захопленням, які 
допомагають розшири
ти кругозір. Більшість 
студентів нашого факу

льтету — і це цілком 
зрозуміло — захоплює
ться любительською 
радіосправою. Та от 
біда: паяти в гуртожит
ках заборонено. А спе
ціальної кімнати для та
ких робіт не виділено. 
Не можемо ми скорис
татися і з інститутських 
лабораторій: вечорами

там займаються студен
ти-вечір ники. Нема для 
нас місця і в конструк
торських бюро.

О. ГОНЧАРЕНКО, 
начальник штабу 

«Комсомольського 
прожектора» радіо
технічного факуль
тету.

А  самоуправління де?

Л. ДОРОШКЕВИЧ,
заступник секретаря 
комсомольської ,орг
анізації інженерно- 
будівельного факу
льтету.

і ____

Є в грутожитках так 
звані кімнати для само
підготовки. Кажу «так 
звані» неспроста, бо во

ни не укомплектовані 
необхідним інвентарем. 
Немає тут довідкової лі
тератури, методичних [ 
посібників.

А подивіться на на
очну агітацію в холах. 
Застаріла вона, оформ
ляється дуже повільно.

Звичайно, потрібна 
допомога з боку комі
тету комсомолу інсти
туту, деканату факуль
тету. Але не забуваймо 
і про можливості сту
дентського самоуправ
ління, про те, що в гур
тожитках є студради!

Все владніше крокує весна, нагадуючи, що за нею— 
студентське трудове літо. 1 кожен день зараз треба 
використати з максимальною користю для того, щоб 
зустріти третій семестр у повній готовності.

Велика радість для сім ’ї одержати нову квартиру. 
Н иніш нього року новоселами стали 54 викладачі і 
співробітники інституту. В урочистій обстановці р е к 
тор наш ого інституту І. В. Кузьмін вручив їм ордери
і тепло поздоровив.

ЗА ЕФЕКТИВНУ ПРАЦЮ І ЗДОРОВИЙ ПОБУТ

СПРАВА КОЖНОГО
ВІД ДИСЦИПЛІНИ ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ

Т РУДОВИЙ колектив іц-
ституту, як і весь радян

ський народ, схвалив і вис
тупив на підтримку рішень 
партії та уряду по подолан
ню пияцтва й алкоголізму, 
активно включився у реалі
зацію антиалкогольного за
конодавства.
У результаті вжитих захо

дів помітно змінилася трудо
ва дисципліна в більшості 
підрозділів/інституту, знизи
лися втрати робочого часу, 
більш діловою і творчою 
стала атмосфера в колективі.

Відомо, що взагалі все 
менше і менше стає «клієн
тів» у міському медвитве
резнику, що скоротилося 
число правопорушень у Він
ниці. На цьому фоні різко 
позначилися у бік зменшен
ня випадки пияцтва і пору
шень громадського порядку 
серед співробітників та 
студентів нашого інституту. 
Якщо у 1984 році їх було 
71, то в році минулому — 34.

Що ж, зрушення на краще 
зримі. І разом із тим у ряді 
вузівських підрозділів увага 
до питань боротьби з пияц
твом ще послаблена, зустрі
чаються випадки благодуш
ності, надмірної переоцінки 
того, що зроблено. Навколо 
любителів спиртного не 
всюди ще створено обста-

новку нестерпності.
Саме про це свідчать при

крі випадки, що сталися 
вже нинішнього року: у
медвитверезник потрапи
ли старший науковий спів
робітник факультету обчис
лювальної техніки Ю. Сто
рожуй і студент третього 
курсу радіотехнічного фа
культету С. Хіміч, у п’яному 
стані затримано другокурс
ника того ж факультету 
обчислювальної техніки 
К. Грязнова, у міліцію були 
доставлені за негідну пове
дінку в громадському міс
ці (теж у нетверезому стані) 
п’ятикурсники інженерно-бу
дівельного факультету М. Бу- 
гін, В. Борисов, В. Гордій- 
чук, а також етуденти-іно_ 
земці А. Р. Хремах і Н Ме~ 
басбес.

Ще слабко здійснюються 
заходи щодо створення в 
усіх колективах нестерпного 
ставлення до будь-яких про
явів пияцтва. В ряді струк
турних підрозділів продов
жують ліберально ставитися 
до прогульників, інших по
рушників дисципліни. Не в 
повну міру діють товариські

суди, особливо у студент
ському середовищі Наприк
лад, із 24 студентів-право- 
лорушників торік на товари
ському суді розглядали спра  ̂
пу тільки одного. Або взя
ти товариський суд СКТБ 
«Модуль», який розглянув 
із Шести зровопорушень за 
рік тільки три.

Не назвеш наступальною 
і антиалкогольну пропаган
ду, яка в більшості випад
ків носить лиш просвіти
тельський характер.

Більше слід думати і про 
організацію дозвілля, під
кріплювати суворість захо
дів, які застосовуються до 
любителів застілля, наполег
ливістю при створенні умов 
для навчання, творчості, за
нять спортом.

Боротьба за тверезість 
по-справжньому повинна 
стати справою всіх і кожно
го.

М. ВЕСЕЛОВ,
старший юрисконсульт,

д. ЮДІН, 
голова товариського су
ду інституту.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За и н ж ер н ые кадры» — орган партком а, ректора та. профкомов, ком итета Л КС М У В инкицкого полите хнического института.
В інницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграф ії і кн иж ково ї торгівлі; м. Він ниця, вул. Київська, 4 . БЮ 05102. Зам. 1444.
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ТРУДОВИЙ СЕМЕСТР 
НЕ ЗА ГОРАМИ

(Закінчення. Поч. на 1-ій 
стор.).

ни. Для цього:
а) Включити у плани ро

боти проректорів, деканів 
та інших керівників, членів 
профкому і його комісій 
щоденні відвідання підроз
ділів з метою контролю за 
дотриманням розпорядку 

дня. Причому відвідання 
ці повинні бути не коротко
часними, а тривалими, з 
глибоким вивченням обста
новки в колективах (відпо
відальні — І. В. Кузьмін, 
М. А. Филинюк).

б) В усіх підрозділах ви
значити осіб, відповідаль
них за контроль дотриман
ня правил внутрішнього 
розпорядку, забезпечити 
при цьому контроль протя
гом усього робочого дня (з 
урахуванням вечірніх за
нять і науково - дослідни
цької роботи за сумісницт
вом).

в) Опублікувати на стен
дах чи в журналі виходу 
на роботу графіки праці 
всіх категорій співробітни
ків (у т. ч. і тих, хто пра

цює за індивідуальним гра
фіком), створити умови для 
зберігання журналів облі
ку виходу на роботу у не
доступному для всіх місці. 
Розповсюдити досвід ка
федри АП по обліку місце
вих відряджень (відповіда
льні — М. А. Булгаков, 
В. А. Кузьменко, керівники 
і профактив підрозділів).

г) Зав. кафедрами, ке
рівникам інших підрозділів 
спільно з профактивом що
денно аналізувати стан ди
сципліни і вживати суво
рих, невідкладних заходів 
відносно усіх виявлених не
доліків.

4. Поліпшити гласність у 
роботі по зміцненню тру
дової дисципліни. Для цьо
го:

а) Ввести в газеті «За 
інженерні кадри» постійну 
рубрику з питань зміцнен
ня дисципліни.

б) Ширше використову
вати для поліпшення глас
ності стінну пресу, радіо- 
газету, внутрівузівське те
лебачення.

в) Про всі випадки по
рушень і вжиті заходи по

відомляти колективу чере: 
радіогазету, телебачення 
інформбюлетені (відповіда
льні — М. А. Булгаков, 
М. Д. Веселов, В. А. Кузь
менко, редакції газет, від
діл технічних засобів нав
чання).

г) До 1-го квітня офор
мити в усіх учбових корпу
сах, на СКТБ «Модуль» 
стенди з добіркою матеріа
лів із питань зміцнення тру
дової дисципліни, боротьби 
з пияцтвом (відповідальні 
— М. Д. Веселов, Д. А. 
Юдін, В. Ф. Андрієнко).

5. Активізувати роботу 
по боротьбі з пияцтвом і 
алкоголізмом, ширше залу
чати викладачів і співробіт
ників у ряди товариства 
боротьби за тверезість, на
дати практичну допомогу в 
організації його роботи.

6. КонтРоль за виконан
ням постанови покласти на 
проректора Ю. А. Карпова 
і заступника голови проф
кому В. І. Ковальчука. Ін
формацію про виконання 
заслуховувати на ректора
тах і президії профкому 
щоквартально.



С ЬОГОДНІ в усіх групах політичного і еконо
мічного навчання відбудеться чергове заняття. 

Усе життя нашого суспільства визначається сьо
годні політичним курсом, наміченим XXVII з’їздом 
КПРС. З ’їзд відбувся на крутому переломі в роз
витку країни і сучасного світу в цілому, розробив 
стратегію боротьби за торжество ідеалів комунізму, 
миру і прогресу, вніс творчий вклад у теорію марк- 
сизму-ленінізму, практику вдосконалення соціаліз-

му. Він дав відповіді на корінні питання, які час 
поставив перед партією, перед суспільством, озбро
їв комуністів, усіх трудящих ясним баченням перс
пектив. Партійна принциповість і вимогливість, від
крите виявлення недоліків та упущень, глибокий 
аналіз внутрішніх і зовнішніх умов розвитку сус
пільства відзначали роботу з’їзду.

\ 7  ПРИМІЩЕННІ Будинку офіцерів з 1 по 4 
квітня відбудеться концерт «Давайте созво- 

нимся» — програма для молоді. Перед глядачами 
виступить дипломант XII Всесвітнього фестива
лю молоді та студентів у Москві група «Форум» 
(Ленінград). В концерті електронного року «нової

ПОДІЇ і ФАКТИ
хвилі» група використовує останні досягнення му
зичної техніки, цифрові програмні синтезатори но
вого покоління, інструменти: ритм-комп’ютер, сек- 
венсор, електронні ударні.

Г | ЕРШОГО квітня у залі обласної філармонії ви 
“  можете послухати «Страницьі о грустном и 

смешном» за творами Василя Шукшина і Ми
хайла Жванецького у виконанні лауреата Всеро
сійського конкурсу артистів естради Михайла Фе- 
дорова.

КАФЕДРА наукового комунізму поздоровляє 
С. С. Плахотнюк із затвердженням вченого 

ступеня кандидата історичних наук.
В ІННИЦЬКА автошкола ДТСААФ проводить 

набір на курси підготовки водіїв автомобілів 
«В». Організаційне заняття відбудеться 3-го квітня 
в 312 аудиторії інженерно-будівельного факультету.

У  ДРУГУ і четверту п’ятницю щомісяця у біблі
отеці проводяться дні інформацій.

Д ЛЯ догляду за садами у магазині «Господар
ські товари» споживчої кооперації ви можете 

придбати різноманітний інструмент. Посіяти чи по
садити рослину півсправи, треба ще її захистити 
від різних хвороб і шкідників. І тоді ваш сад чи 
город сторицею віддячить за працю.

КАШІ СУЧАСНИКИ
ВИЩА ШКОЛА: КРОКИ XII 

П’ЯТИРІЧКИ
«•.. головне, звичайно, — забезпечення 

необхідних економічних, соціальних, 
організаційних передумов для творчої 
праці інженерів, учених, конструкторів. 
Саме вони є генераторами наукових 
ідей і розробок, від них у першу чергу 
залежить технічний рівень виробництва. 
Враховуючи це, прийнято ряд важли
вих рішень, спрямованих на активізацію
їхньої діяльності, підвищення суспіль
ного престижу, стимулювання праці».

«Треба виробити струнку систему 
економічної освіти робітничих та інже
нерних кадрів, з тим щоб кожен міг 
кваліфіковано, зі знанням справи підхо
дити до економічної оцінки технічних 
рішень. З цих позицій слід серйозно 
переглянути характер і зміст усіх форм 
навчання, включаючи систему економіч
них вузів і факультетів...»

«Нам належить також провести пере
будову вищої і середньої школи. Вона 
повинна бути спрямована на всебічне

підвищення якості підготовки спеціалістів, 
поліпшення зв’язків із виробництвом, 
більш активну її участь у розвитку 
науки і техніки. Все це також потребує

дальшого зміцнення матеріальної бази 
вузів».
З доповіді Голови Ради Міністрів СРСР 
М. І. Рижкова на XXVII з’їзді КПРС 
«Про Основні напрями економічного і 
соціального розвитку СРСР на 1986-1990 
роки і на період до 2000 року»-

«У зв’язку з підготовлюваною рефор
мою по перебудові вищої школи нам 
здається необхідним якомога раніше 
прилучати студентів технічних вузів до 
конкретної і відповідальної справи і уже 
з третього курсу прикомандировувати їх 
безпосередньо до підприємств для ви. 
конання курсових і дипломних проектів 
за завданням промисловості- 3 цією 
метою необхідно створити систему базо, 
вих організацій, об’єднуючих передові 
інститути Академії наук СРСР, промис

лові НДІ і профілюючі кафедри вузів...
Слід також знайти всі доступні методи 

і засоби для розкриття романтики тех
нічних наук, розвитку юнацької техніч
ної творчості».

З промови віце-президента Академії 
наук СРСР К. В. Фролова на XXVII з’їз
ді КПРС.

Дивись-дивись, як дим вростає в 

небо. А он сонце зависло на хмарі — 

ось-ось скотиться на землю. А онде 

черешня йде через поле. Він, Євге
ній Мельник, кандидат в майстри 

спорту по альпінізму, зачудовується 
привітним і навдивовижу світлим 
світом, долаючи вершини на Уралі, 
Кавказі, в Криму, перебуває у ті ча
си у стані душевного- осявання, ви
сокого, тихого й голосного. Бо ж  то 
і справді є політ душі, постійне праг

нення перемагати, бачити і захоплю

ватися, щоб таки зловити момент, ко

ли сонце сяде одпочити на хмару. 

Молодший науковий співробітник ка

федри автоматизованих систем управ

ління, він з висоти оглядає землю 

рідну, відкриває для себе дивосвіт, 
милуючись краєвидами, сизіючими в 

імлі далекими підгір’ями.

Обговорюємо проблему: проситься в гуртожитки дозвілля

ЩОБ КОЖЕН ДЕНЬ -  ЦІКАВО
У Політичній доповіді 

ЦК КПРС XXVII з’їзду 
партії підкреслюється необ-| 
хідність «відкрити якнай-і 
ширший простір для вияв
лення здібностей людей, 
зробити їхнє життя духов-і 
но багатим, багатогранним»/ 
Звісно, це можливе ТІЛЬКіА 
за умови організації; зміс
товного вільного часу. І тут 
особливого значення набу
ває завдання ідейно, духов
но збагатити дозвілля на
шої молоді.

В інституті уже дещо 
зроблено у цьому напрям
ку. З ініціативи політклубу 
«Аргумент» створений і діє 
культурно-політичний центр 
(на базі гуртожитку № 5). 
За його прикладом вже на
родилися політклуби «Гло
бус» (машинобудівний фа
культет), «Диспут» (енерге
тичний факультет).

Однак, треба визнати, пе
ребудова діяльності клубів 
в гуртожитках здійснюєть
ся ще дуже повільно. Візь
мімо гуртожиток № 4. Тут 
є дискоклуб «Музичний ка
лейдоскоп». Проте назвати 
його клубом можна з ве
ликою натяжкою. Клуб —

це об’єднання людей, спо
ріднених спільним інтере

сом. У «Музичному калей
доскопі» ж цього нема. 
Юнакам та дівчатам тут 
пропонують, по суті, лиш 
танцювальну програму, 
Партбюро інженерно-буді
вельного факультету вжило 
заходів щодо організації 
політклубу. Це дуже хоро
ше, потрібне починання. 
Але одне вонб не зможе 
заповнити дозвілля молоді 
в гуртожитку № 4. Необ
хідно йти далі — створити 
культурно-політичний центр, 
об’єднання клубів за інте
ресами, місце, куди молода 
людина може зайти увече
рі, щоб зайнятися цікавою 
справою, зустрітися з ціка
вими людьми.

Створення такого об’єд
нання треба починати з під
бору ініціативної групи, 
якій під силу вирішення-'не 
тільки організаційних, але 
й художніх завдань. Така 
група в основному уже 
склалася в клубі «Айвенго» 
(гуртожиток № 1), лиш 
треба побажати їй діяти 
більш енергійно.

Ініціативно, по-діловому

взялися за створення куль
турно-політичного центру 
на енергетичному факульте
ті. Особливо радує нешаб
лонний підхід до справи, 
пошук власних форм орга
нізації дозвілля. Хотілося 
б, щоб саме такий підхід 
запозичили в енергетиків і 
на машинобудівному фа
культеті. Деканат, партбю
ро, комітет комсомолу цього 
факультету вже дещо зро
били для пожвавлення ді
яльності клубу «Зодіак», 
однак план її ще недостат
ньо продуманий.

Не можна зупинятися на 
досягнутому і факультетам 
радіотехнічному, автомати
ки та мікроелектроніки.

На жаль, доводиться від
значити, що недостатньо 
уваги дозвіллю молоді вді
ляє й інститутський клуб. 
А саме він мав би стати 
методичним; консультатив
ним центром. Тут, як свід
чить досвід інших вузів, 
повинна вестися не тільки 
гурткова робота. Інститут
ський клуб — це й об’єд
нання молодіжних творчих 
колективів, місце, де сту
денти кожного дня можуть

провести справді цікаве і 
змістовне дозвілля.

В. ЧЕРНІКОВА, 
заступник секретаря 
інститутського коміте
ту ЛКСМУ.

П РОТЯГОМ першого 
семестру всі ми в не

урочний час займалися ре
монтом клубу. І ось тепер 
він уже готовий приймати 
відвідувачів. Вже й назву 
нову має — культурно-по
літичний центр «Диспут». 
Вирішено виділяти один 
день у тижні для кожної 
громадської організації, 
котра в цей день проводи
тиме свої заходи: клуб ту
ризму, клуб молодої сім’ї, 
політклуб, інтерклуб тощо. 
Двічі на тиждень будуть 
проводитися тематичні ве
чори (раніше це була про
сто дискотека).

О. ЗАБОЛОТНИЙ,
секретар комітету ком
сомолу енергофаку.

А    ДОПОМОГИ   НЕМАЄ
П РАВИЛЬНО піддають

ся критиці ради ленін 
ських кімнат гуртожитків: 
мало ще цікавих заходів 
організовується тут. Не зні
маючи вину з рад, хочу за
уважити ось що. Як відомо, 
кафедри суспільних наук 
опрацювали плани заходів, 
'котрі мали б проводитися 
в гуртожитках. Відомо і 
те, що визначені відпові- 

I дальні від кафедри, які ці 
плани повинні, так би мо
вити, втілювати в життя.

Але як ми не старалися, 
протягом ^усього минулого 
семестру так і не одержали 
тих планів. Як, до речі, і 
жодного відповідального від 
кафедри не побачили.

Ще одне. Хочеться, щоб 
масові заходи, які кафедри 
проводять в гуртожитках, 
були цікавими, щоб на них 
не доводилося «заганяти» 
студентів. А для цього тре
ба такі заходи проводити 
із застосуванням технічних 
засобів, наочних посібників. 
А то як виходить? Прийшов 
викладач проводити в гур
тожитку вечір. Насправді ж 
то ніякісінький вечір чи там 
диспут, а звичайна лекція.

Серед учасників обгово
рення проблеми вже згаду

вався культурно - освітній 
центр N «Аргумент». Прави
льно, такий клуб має стати 
взірцем. Але, будьмо від
вертими, «Аргумент» трима
ється виключно на ентузіаз
мі його членів, практичної 
допомоги в оформленні за
лу, придбанні апаратури, 
необхідного реквізиту нема 
ні з боку адміністрації, ні з 
боку профкому. Отож у 
клубі в основному прово
дяться заходи, присвячені 
знаменним датам. За свої
ми ж потенційними можли
востями «Аргумент» міг би 
робити значно більше. Вар
то було б до участі в ньо
му залучити і молодих вик
ладачів кафедр суспільних  ̂
наук.

І ще чекаємо допомоги з 
боку кафедр в оформленні 
читальних кімнат та повер
хів. Своїми силами ми 
можемо виконати тільки 
власне чорнову роботу — 
побілити, пофарбувати. По
кищо таку допомогу ми 
одержали тільки від кафед
ри, якою завідує професор 
В. Т. Маліков.

В. ГОНЧАРУК, 
комісар гуртожитку № 5.

Ми робимо так
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НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: К А Д Р И , ПОШУКИ, В ІД Д А Ч А
Ш О Л О Х О В  В .  І . ,
директор обчислюваль
ного центру, головний 

конструктор А С У ,
доцент кафедри обчис

лювальної техніки:
«К О М П 'Ю Т ЕР И З А Ц ІЯ  -  

ключ до усп іху»

У кожної епохи, кожного історичного 
періоду — свій словник- Варто вимовити 
«двадцятип’ятитисячник», «партосе- 
редок», «хлібоздача», і в уяві постає 
шолоховська «Піднята цілина», нелегка 
пора колективізації.

Коли говорилося «комісар», «вибухів
ка», «листівка», то це був час фадеєв- 
ськоі «Молодої гвардії», час героїчної 
боротьби в тилу ворога..

А нові слова «супутник», «космонавт», 
«стикування» з календарною точністю 
позначили прихід нової ери-космічної.

Або візьмемо такі теперішні слова, як 
«перебудова», «переорієнтація», «приско
рення», «широкомасштабний», «якість», 
«людський фактор». З квітня минулого 
року вони стали програмними, спрямо
ваними і на день нинішній, і на день 
завтрашній.

У цьому ряду слів я хочу поставити і 
слово «комп’ютер», похідне від нього 
«комп’ютеризація», що охоплює собою 
широке поле діяльності в царині науко
во-технічного прогресу, є одним із важ
ливих його каталізаторів. Коли я думаю 
про це, то перед очима постає все наше 
нинішнє інститутське господарство з йо
го дещо вже застарілою і найновішою 
технікою, покликаною взяти на себе 
функції учбової, наукової, адміністра
тивної, господарської діяльності. Кажу- 
про це в майбутньому часі, бо покищо 
робляться лише перші серйозні кроки на 
шляху системного використання машин, 
які вже є, і тих, на які очікуємо, щоб їх 
привести в дію як одне ціле.

Комп’ютеризація — це той вершник у

строю прискореного просування вперед, 
від сили і волі якого залежить дальший 
розвиток вищої школи, зміцнення її 
зв’язку з виробництвом, більш якісна 
підготовка майбутніх інженерів до вмі
лого і розумного скеровування і вико
ристання потенціальних можливостей, 
закладених у системі цієї комп’ютериза
ції.

Нині інститут вирішує комплекс проб
лем і завдань, які стосуються підви
щення ефективності використання засо
бів обчислювальної техніки. Говориться 
про це у нас немало, але глибокого усві
домлення кожним і всіма конечної пот
реби поставити на службу цю техніку 
ще не настало. А потреба в цьому сьо
годні, як у чистому повітрі. І тут на 
весь зріст постає згаданий нами людсь
кий фактор, від якого залежить, як ско
ро «бути чи не бути». Маю на увазі 
керівників, вчених і спеціалістів різних 
підрозділів, їх стремління і палке ба
жання подати- руку дружби обчислюва
льній техніці, вчинити так, як наші ша
новні професори Віктор Тихонович Ма- 
ліков і Олексій Петрович Стахов. Лише 
за такої умови обчислювальна техніка 
справді стане каталізатором науково- 
технічного прогресу, сприятиме якісній 
підготовці інженерних і наукових кад
рів, тим самим вірно служитиме еконо
мічному зростанню країни, поліпшенню 
добробуту народу.

Активізувати всі наявні в інституті ре
зерви інтенсифікації — значить успішно 
вирішити всі наші шіани. Йти далі до 
цього раніше второваною доріжкою не

можна, як не можна і шкідливо для 
справи петляти по цілині проблеми, по
тихеньку звертати на путівець обката
них і апробованих методів.

Що нині стоїть в центрі уваги? Наші 
вітрила, які повинні наповнитися свіжи- 
рвійним вітром, це — обчислювальні сис
теми колективного користування, ши
роке розгалуження їхніх каналів. Сис

теми ці належить включити в активну дію. 
Цим самим домогтися підвищення ефек
тивності використання засобів обчислю
вальної техніки, сприяти дальшій інтен
сифікації учбово - виховного процесу, 
наукових досчіджень і автоматизації 
управління.

Що іще це дасть? Обчислювальні сис
теми колективного користування дадуть 
змогу користуватися обчислювальними 
потужностями одночасно у будь-яку по
ру і студентам, і вченим, і спеціалістам- 
Причому спілкування з обчислювальною 
системою здійснюється оперативно, мо
же вестися і прямим діалогом. Система 
ця дозволяє використовувати свої ресур
си (процесор, пам’ять, периферійні засо
би) практично для кожного зокрема 
без всякої черги і затримок, вона може 
бути наближена безпосередньо на робо
че місце. Збільшуючи кількість одночас
но працюючих людей, таким чином за
вантажуючи засоби обчислювальної 
техніки, цим самим дається змога якнай
ефективніше її використовувати. Якщо 
нині у нас на обслуговуванні не вистачає* 
значної кількості технічного персоналу, 
то про що можна говорити завтра? А 
з введенням в дію єдиної потужної об
числювальної машини (ОВМ-ЕС-Ю55) 
буде змога обходитися порівняно мало- 
чисельним технічним персоналом.

А що ми маємо зараз? В інституті 
ЕОМ обчислювального центру територіа
льно розрізнені, машини працюють в 
автономному режимі. На певному відріз
ку минулого часу це виправдовувалося 
використанням ЕОМ у масовому учбово
му процесі в режимі пакетної обробки 
інформації. Згодом з’явилися обчислю
вальні класи, які розмістилися біля цих 
ЕОМ, що, звичайно, підвищило ефектив
ність їх роботи, але проблеми не розв’я
зало.

Нині постає завдання кожному студен
тові протягом року працювати не менше 
20 годин із засобами обчислювальної 
техніки, крім того, збільшується Обсяг 
обчислення науково - дослідних робіт, 
належить впроваджувати підсистеми 
АСУ інституту. Тому-то обчислювальна 
система колективного користування ви
магає включення терміналів інтерактив

ної взаємодії і Інтелектуальних, які б 
забезпечували користувачів певним видом 
послуг у певний час, були зв’язані з нею.

У четвертому кварталі нинішнього 
року намічається ввести в дію ЕОМ- 
ЕС-1055, яка, так би мовити, об’єднає 
нині розрізнені машини на факультетах 
інституту, створить цілісну систему. Но
ва структура: основна обчислювальна 
машина — периферійні обчислювальні 
комплекси-термінали. ОВМ^ЕС-1055 об
роблятиме всю інформацію, яка до неї 
надходитиме. Обчислювальні засоби пе
риферійних обчислювальних комплексів 
базуватимуться, як правило, на малих 
ЕОМ, типу СМ, мікрокомп’ютерах або 
АСВТ-М і забезпечуватимуть процеси 
концентрації і зв’язку для терміналів 
інтерактивної взаємодії, а також проце
си попередньої обробки інформації для 
САЙР і САЕ з наступною передачею її 
на основну обчислювальну машину. Мі
ні-ЕОМ і мікрокомп’ютери забезпечува
тимуть інтерфейс між обчислювальним 
комплексом і експериментальними 
установками, іншими засобами терміна
льного обладнання.

Передбачається збільшення кількості 
терміналів інтерактивної взаємодії на 
кафедрах, у відділах, створення класів 
їх масового користування. Все це вже 
сьогодні диктує об’єднувати їх в єдину 
обчислювальну мережу, через систему 
передачі даних на базі термінальних 
процесорів на рівні основної обчислюва
льної машини.

Така форма ефективного використан
ня обчислювальної техніки у нашому 
інституті поруч з масовим впроваджен
ням персональних ЕОМ, гібридних ком
плексів дозволить реально вирішити 
технічну проблему.

У зв’язку з цим ще раз хочу наголо
сити на людському факторі. В інститу
ті склався дефіцит спеціалістів високої 
кваліфікації, Та й штати передбачені 
невеликі. Постає питання оплати праці 
інженерно-технічних працівників обчис
лювального центру, яка б стимулювала 
їх роботу. Вихід вбачається у наданні 
можливості співмішати професії і т. д.

І, нарешті, про те, що сказаним вище 
не вичерпані резерви інтенсифікації уч
бового процесу, науково-дослідних ро
біт і автбматизованої системи управління. 
На порядку денному — розробка диспе
тчерської системи, методичне забезпечен
ня, моделювання, автоматизація та інше. 
Це проблеми, які потрібно розглядати 
окремо, вирішувати на рівні наших ре
зервів.

Як відомо з республіканської преси, нещодавно у Львові закінчився судовий про

цес над групою радянських та іноземних громадян, що займалися спекуляцією ва

лютою та промисловими товарами закордонного виробництва. Оскільки дехто із сту

дентів нашого інституту був заплутаний у неділових зв’язках зі студентами-інозем- 

цями, редакція вважає за необхідне коротко переповісти львівську історію. На нашу 

думку, вона досить повчальна і стане пересторогою любителям нетрудових доходів,

З А К О Н  Є З А К О Н

Якщ о наміри нечесні
спекулянтам.

12 вересня 1984 року 
до західних вцріт СРСР 
— Брестської митниці 
прибув швидкий поїзд із 
Москви, що тримав курс 
на Берлін. У купе між
народного вагона сидів 
аспірант Московської -ве
теринарної академії, гро
мадянин Бангладеш Ази- 
зул Хак Чоудорі.

Коли до купе зайшли 
працівники митниці, він 
лише підтвердив заяв
лені у декларації речі. 
Та після ретельного ог
ляду прояснилося, що в 
пасажира недаремно 
тремтіли руки. Було ви
явлено незафіксованих у 
декларації 1060 грамів 
платини, два діаманти, а 
також 72,97 грама арсе- 

. ніду гелію — коштовно
го каменя. Всього цін
ностей на суму 61691 

.крб. ,

дстві А. Чоудурі зізна
вся, що протягом 1983 
— 84 рр. перепродував 
за спекулятивними ціна
ми валюту і товари за
хідного виробництва. По
стійними його клієнтами 
були студенти Львівсь
кого медичного інституту 
та жителі міста Льво
ва.

Так розпочалося слід
ство, в ході якого вик
рито зграю злочинців, 
що намагалися нажити
ся на незаконних валю
тних. операціях і на спе
куляції. На лаву під
судних сіло 14 чоловік, 
у тому числі п’ять іно
земних громадян. Є се
ред них махрові рециди
вісти, аферисти, дармо
їди, колиш'ня студентка, 
вражені недугою нажи
ви іноземці...

Радянська держава на
діляє іноземців широки

ми перевагами нашої 
системи освіти. Вони ко
ристуються не лише пра
вом на неї, правом на 

безкоштовне навчання, 
а й іншими демократи
чними правами нарівні з 
громадянами СРСР. За 
цю гостинність інозем

ці щиро вдячні нам. Та, 
як свідчить судовий про
цес у Львові, серед іно
земних громадян, що
приїжджають до нас
вжитися, дехто керуєть
ся іншими намірами. Про
цес особливий — на ла
ві підсудних п’ятеро 

іноземців.
Президія Верховної 

Ради СРСР від 24 черв
ня 1981 року ухвалила 
Закон про правове ста
новище іноземних гро
мадян. У цьому докумен
ті наголошується, що, 
окрім гарантії прав і 
свобод, іноземці, що пе

ребувають на території 
СРСР, перебувають під 
його владою, і, говорячи 
мовою права, під його 
юрисдикцією. Вони зо
бов’язані поважати Конс
титуцію СРСР, дотриму
ватися радянських зако
нів.

До основних принципів 
правового становища 
іноземних громадян цей 
Закон відносить принцип 
національного режиму і 
принцип рівності перед 
законом. Під національ
ним режимом треба розу
міти те, що іноземці тією 
чи іншою мірою прирів
нюються до наших гро
мадян. Тому іноземні
громадяни, що скоїли 
злочин, адміністративні 
чи інші порушення на 
території СРСР, несуть 
відповідальність на за
гальних підставах із ра
дянськими громадянами.

Рішенням колегії з кри
мінальних справ Львівсь

кого обласного суду зга
дану групу злочинців 
засуджено на терміни 
позбавлення волі від 5 
до 15 років. Усіх — із 
конфіскацією майна.

Караючий меч радян
ського закону не поща
дить нікого, хто намі
ряється збагатитися не
чесним шляхом, нажити
ся на народному добрі.

На попередньому елі-

Р Е П Л І К А

ЕХ, ЛИЦАРІ!
Довелося в справах по

бувати у вашому інсти
туті, в новозбудованому 
головному учбовому кор
пусі. І випадково став 
свідком такої не дуже 
привабливої картини.

Як зрозумів, не все ще 
у новому корпусі гото
ве. Зокрема, не працю
ють ліфти. І ось бачу, як 
молоденькі ^дівчата іпо-( 
тім дізнався — праців
ники інститутської нау
кової бібліотеки) перено
сять з поверха на поверх

важкі зв’язки книжок. А 
поруч... А поруч них ти
ми ж  сходами підніма
ються і спускаються гар
ного, спортивного виду 
хлопці —студенти, ! /які 
обслуговуються читаль
ними залами бібліотеки. 
І хоч би один із них за
пропонував свою допо
могу дівчатам.

Чесне слово, хлорці з 
політехнічного, соромно 
за вас стало!

В. ТЕРЕХОВ, 
лікар.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За инжернЫе кадры» — орган парткома, ректора та профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі* м. Вінниця, вул. Київська, 4, БЮ 05117 Зам 155в
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«СТВОРЕНИЙ В РЕСПУБЛІЦІ ВИРОБ
НИЧИЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ І КАДРО
ВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, НАГРОМАДЖЕНИЙ 
ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ КРУПНИХ ГОСПО
ДАРСЬКО - ПОЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОЗ
ВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ, ЕФЕКТИВ
НІШЕ І ВИРІШУВАТИ ЯКІСНО НОВІ ЗАВ
ДАННЯ».

Із доповіді першого секретаря ЦК Ком
партії України В. В. Щербицького на Пле

нумі Центрального Комітету Комуністичної 
партії республіки.

Тільки факти

Особливий
к в і т е н ь

У природі він — просто весняний місяць. У житті 
ж кожного із нас цей квітень особливий. Особливий 
і календарними подіями, і творчим настроєм пере
будови, активної участі у втіленні в життя рішень 
XXVII з'їзду партії.

У квітні відбудуться 
загальноінститутські пар
тійні збори, учасники яких 
обговорять завдання, що 
стоять перед нашим ко
лективом у світлі нак
реслень* ХХАЧІ *, з'їзду 
КПРС. Такі ж партійні 
та комсомольські збори 
будуть проведені в усіх 
структурних підрозділах 
інституту.

Після партійного з’їзду 
пройшло часу, звичайно, 
небагато, але й достат
ньо для того, щоб змі
ряти уже сьогодні з йо
го рішеннями практичні 
діла в перебудові стилю 
і методів роботи, участі 
у всенародній боротьбі 
за прискорення. Що вже 
здійснено? Наскільки 
ефективні наші зусилля? 
Що із намічених пози
тивних тенденцій виправ
дало себе, сповна відпо
відає духові часу, а від 
чого треба раз і назав
жди відмовитися? Ось 
приблизно коло питань, 
які належить обговори
ти.

І обговорення має йти 
без прикрашення, без 
замовчувань, прямо, по- 
діловому і з чітким усві
домленням того, що по
долання недоліків вима
гатиме від кожного ко
муніста, комсомольця 
витримки, наполегливос
ті та зібраності.

На недавньому Плену
мі ЦК Компартії Украї
ни, який обговорював

підсумки XXVII з’їзду 
КПРС і завдання кому
ністів республіки по ви
конанню його рішень, так 
прямо і була підкресле
на настійна необхідність 
одмежуватися від дум
ки, що коли в цілому 
справи йдуть непогано, 
то можна обмежитися 
лиш частковими поліп
шеннями.

Що і як треба зроби
ти? — хай з цією дум
кою прийде на свої збо
ри кожен комуніст, ко
жен комсомолець інсти
туту...

Багатий на події і слав
ні історичні дати кві
тень. 22 квітня — 116-ті 
роковини з дня народ
ження В. І. Леніна. А 
напередодні, 19 квітня, 
ми всі вийдемо на Все
союзний комуністичний 
суботник. 20 квітня — 
день радянської науки. 
А вже наступного дня 
розпочнеться студентсь
кий тиждень. Безпосе
редньо нас стосується 
Міжнародний день со
лідарності молоді, котрий 
відзначатимемо 24 квітня.

Визначні події, дати, 
акції... Це не просто за
писи на аркушиках вес
няного календаря. Це 
саме наше життя — 
бурхливе, енергійне, ді
лове, Життя, в якому не
має нині другорядних 
справ, другорядних ви
конавців.

Знайомтесь: Олена Сікорська — інженер кафедри 
автоматизованих систем управління, першорозрядниця 
по плаванню. Проявляючи е є л и к и й  інтерес до фізкуль
тури і спорту, вона своїм прикладом запалює бажання 
займатися спортом інших.

Фото Р. Кутькова.

ЗВІТУЄ НАУКА
СТУДЕНТСЬКА

Молодій зміні—більше уваги
Наші сьогоднішні завдан

ня економічного, політично
го і соціального розвитку, 
боротьба з ворожою нам 
буржуазною ідеологією ви
магають дальшого поліп
шення партійного керівницт
ва комсомолом, усієї спра
ви виховання молодої зміни.

Треба враховувати і те, 
що серед певної частини 
юнаків та дівчат іще мають 
місце трудова і громадська 
пасивність, прояви індиві
дуалізму, недисциплінова
ності. Зішлюся лиш на та
кий факт: за останній час з 
нашого факультету відчис
лено 17 студентів. Значить, 
комсомольська організація 
не завжди ефективно вико
ристовує наявні можливос
ті впливу на молодь, про
довжуй вирішувати нові 
завдання шаблонними при
йомами і засобами, нерідко 
просто не встигає реагува
ти на обнови у молодіжно

му середовищі, надавати ва комсомолом. Треба визна- 
їм потрібної спрямованості, ти самокритично, що поста- 
Факультет обчислювальної нову цього Пленуму не було 
техніки в 'інституті моло- обговорено ні на засіданні 
дий, молода, отже, і його партбюро, ні в партгрупах. 
комсомольська організація. У цьому пряма вина моя, 
Звичайно, на її рахунку є як секретаря бюро, комуніс- 
певні хороші спр іви: ком- та В. Погосяна. 
сомольці шефствують над Викладачі і співробітники 
Будинком малятка, беруть факультету, серед них і ко- 
участь в СБЗ, допомагають муністи, (Ще недооцінюють 
будувати інститут тощо значення постійного спілку- 

І в той же час ряд прим- вання з молоддю, рідко 
ципово важливих завдань зустрічаються з комсомоль- 
вирішується без достатньої ським активом. Скажімо, 
цілеспрямованості, а голов- члени партбюро добували 
не — результативності. Ба- на засіданнях комітету 
гато що в роботі факуль- ЛКСМУ всього лиш п’ять 
тетської комсомольської разів. Трапляється, що до- 
організації, в стилі партій- сить серйозні проблеми ком- 
ного керівництва нею іще не сомольцям доводиться обго- 
відповідає сучасним вимо- ворювати без присутності 
гам. У грудні минулого ро- жодного представника парт- 
ку Пленум ЦК Компартії бюро чи деканату.
України обговорив питання Незадовільно вихо/вуємі  ̂
про хід виконання рішень і молодих комуністів, які 
ЦК КПРС з приводу поліп- працюють в комсомолі: ма

щення партійного керівницт-ло з ними проводиться зуст

річей, бесід, практично йе 
ведеться навчання.

Партійній організації фа
культету є на що націлю
вати організацію комсомоль
ську. Адже он іще скільки 
иедорозв’язаних проблем. 
Ще дуже мало студентів 
беруть участь у винахідницт
ві та раціоналізаторстві. 
Трапляється навіть, що п’я- 
тикурсники приходять на 
дипломне проектування без 
будь-якого творчого дороб
ку. Та хіба ж можна підго
тувати хороший диплом за 
ті кілька місяців, що для 
цього відводяться? Тут явно 
недопрацьовують комітет 
ЛКСМУ і випускаючі кафед
ри.

Чимало пробілів і в ідеи- 
но-виховній роботі серед 
студентства. Соромно приз
натися, але ще й досі оста
точно не вирішене питання 
про клуб-кафе «Айвенго» у 
першому гуртожитку, абсо

лютно відсутня ініціатива 
молоді в проведенні свого 
дозвілля. Забуті такі ефек
тивні його форми, як дис
пути, зустрічі з цікавими 
людьми. Майже не вико
ристовуються належним чи
ном ленінські кімнати. Ко
муністи Погосян, Чех, Ко
валенко, Ваховс. ий повин
ні більш уважно постави
тися ДО ЦИХ ІІ іГ І Ч ь ,  допо
могти КОМІ і'Є® ту К О А  СОМО ’» У
нарешті їх розв’язані.

Днями відбулися партійні 
збори факультету, які роз
глянули питання про хід 
виконання Постанови ЦК 
КПРС «Про дальше поліп
шення партійного керівницт
ва комсомолом і підвищен
ня його ролі в комуністич
ному вихованні молоді». 
Збори визначили ряд не
відкладних завдань. Серед 
них — дальше зміцнення 
комсомольських органів мо
лодими комуністами, удоско

налення форм і методів ро
боти партбюро з комітетом 
ЛКСМУ та комсомольським 
активом, покращення діяль
ності наставників, залучен* 
ня до активної громадсь* 
кої роботи усіх комсомоль
ців, принципове проведення 
громадсько-політичної атес
тації кожного студента.

Час, у якому живемо, ви
магає не гучних закликів і 
слів, а рішучого, конструк
тивного діяння. І треба, щоб 
кожен партієць глибоко 
усвідомив це. Адже йдеть
ся про нашу молоду змі
ну, з якою нам вступати у 
XXI століття.

В. СЕРЖАНОВ, 
секретар партбюло фа
культету обчислюваль
ної техніки.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ВЧОРА в актовому залі Ільїн прочитав лекцію 
лектор Всесоюзного това- «XXVII з’їзд КПРС про 
риства «Знання» Ю. Д. ідеологічну боротьбу в між

народних відносинах».
До 20 квітня в інституті

триватиме місячник актив
ного використання науково- 
технічних засобів навчан
ня. Великий інтерес викли
кає виставка цих засобів. 

На черговому занятті

студентського лекторію пе
ред активом виступив пер
ший секретар міськкому 
Компартії України В. П. 
Рябоконь.

РІЗНОМАНІТНА програма
тижня атеїзму, що прохо
дить зараз в інституті.

Протягом чотирьох днів на базі нашого інституту 
тривала обласна студентська науково-технічна конфе
ренція, присвячена XXVII з’їзду КПРС. Пленарне за
сідання її відкрилося доповіддю обкому комсомолу 
«Науково-технічний прогрес і молодь». Підсумкам нау
ково-дослідницької роботи студентів нашого вузу при
святив свою доповідь ректор інституту професор І. В. 
Кузьмі н.

На конференції працювало 36 секцій з суспільних, 
технічних* математичних наук, а також російської, 

англійської, німецької і французької мов. Всього було 
представлено майже сімсот сорок доповідей, у пере
важній більшості підготовлених студентами -нашого ін
ституту. Провідною темою їх стали рішення XXVII з’їз
ду КПРС, актуальні проблеми міжнародного комуніс
тичного і робітничого руху, соціально-економічного роз
витку, науково-технічного прогресу.

Цікаві, оригінальні доповіді прозвучали на секціях 
електронних приладів, автоматизованих систем управ
ління, автоматики та інф^рмаційно-вимірювальної тех
ніки, конструювання радіоелектронної апаратури, елек
тричних мереж і систем тощо.

Треба відзначити, що з кожним роком зростає число 
робіт, які виконані в результаті студентських дослід
жень, проведених безпосередньо на підприємствах. Ска
жімо, студенти машинобудівного факультету Є. Гумен- 
чук, С. Черновол, і. Швидкий пов язали тематику сво
їх доповідей з конкретними виробничими умовами на 
автотранспортному підприємстві 30121 і Брацлавській 
станції техобслуговування автомобілів. А студенти ін
женерно-будівельного факультету Т. Жереб, В. Разу- 
мик і А. Марценюк досліджували пошкодження зовніш
ніх водопровідних мереж на масиві Вишенька у Він
ниці.

Активну участь в науково-дослідницькій роботі бе
руть й іноземні громадяни, які навчаються у нас. Осо
бливо це проявилося на заняттях секцій суспільних 
наук, російської мови.

Конференція ще раз засвідчила зростання потягу 
студентської молоді до дослідництва, наукового пошу
ку.

О. ДОМБРОВСЬКИЙ,
заступник секретаря інститутського комітету ЛКСМУ.

ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ



2 стор. ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ: 4 квітня 1986 року.

Шлях до професії

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Л. МАРУНЧАК, 
старший викладач каЙ 
федри теоретичних.1 ос
нов електротехніки, кан
дидат технічних наук.

Постійно оволодівати зна
ннями іноземних мов —  
значить збагачувати себе 
духовно і професійно. Це 
особливо важливо для май
бутніх інженерів, які ма
тимуть справу з технікою 
не лише вітчизняного, але 
й зарубіжного виробництва. 
Кафедра іноземних мов, ор
ганізовуючи олімпіади, як
раз і має на меті поглиб
лювати знання студентів, 
виявляти кращих.

На секціях німецької і ан
глійської мов під керівни
цтвом викладачів В. М. 
Баскевич і І. С. Степановоі 
завдання виконували бага
то юнаків і дівчат. Най
більш підготовленими вия
вилися студенти Наталія 
Зайцева (англійська мова) і 
Олександр Степаник (німе
цька мова).

На знімку: студенти вико
нують завдання.

Фото Р. Кутькова.

В ИХ «СВОБОДНОМ» МИРЕ'

П л а с т и к о в ы й п а с п о р т
документом будут снаб
жены граждане «свобод
ного» мира. Как же осу
ществляется ныне пас
портный контроль в са
мых богатых капиталис
тических стра их, ки‘ а-

щ и х с я  с в о е й  
« д е м о к р а  т и е й » ?  
Об этом — сле

дующий рассказ.
(По материалам зару- 

бежной печати).

З ОСТАННЬОЇ ПОШТИ

Як і завжди, в цьогорі
чній інститутській олімпіа
ді з теоретичних основ еле
ктротехніки взяли участь 
другокурсники всіх елект
ротехнічних спеціальностей. 
Стала вона підсумком ве
ликої самостійної праці 
юнаків та дівчат, об’єдна
них любов’ю до точної на
уки. Радує і те, що олім
піада зацікавлює й студен- 
тів-іноземців: два роки то
му в ній брав участь тіль
ки один із них, зараз — 
уже шість.

І от визначено перемож
ців. Познайомимо^ ж ііз 
ними ближче.

Ігор Ільяшов, студент 
групи З АТ-84, симпатич
ний, спортивного виду ві
сімнадцятилітній юнак. На
родився у Вінниці в сім’ї 
інженера і вчительки. Із 
золодою медаллю скінчив 
школу. З вибором профе
сії проблеми не було: як
батько — інженером. Вчи
ться в інституті Ігор із за
доволенням, багато працює 
над собою. І результати 
свідчать за це: після кож
ної сесії Ільяшов у винося
ться подяки за відмінне 
навчання.

А зовсім недавно при 
«Прометеї» відкрився і 
політичний клуб «Дио. 
пут». 31 березня в ньому 
відбулося заняття на 
тему «Зовнішні борги 
країн, що розвиваються. 
Як вирішити проблему?»

Все більше цікавих ма
сових заходів почав про
понувати «Прометей».

О. ЗАБОЛОТНИЙ, 
секретар комітету 
ЛКСМУ енергетично
го факультету.

Добровільне донорство — це почесно і благород
но. Скільком людям врятувала життя донорська 
кров! Недаремно дорогоцінна краплина її стала 
символом цього патріотичного руху радянських лю- 
дей.

З кожним роком ній- правління інститутської
риться коло добровіль
них донорів і в нашому 
інституті. Ось і минуло
го тижня на всіх факуль
тетах пройшли дні без
платної здачі крові 
участь у яких взяли 
575 чол. Особливо хо
четься відзначити зраз
кову організаційну ро
боту, яка передувала 
Дням на енергетичному 
факультеті: тут донора
ми стали і студенти, і ви
кладачі. По-серйозному 
поставилися до справи 
на підготовчому відді
ленні, інженерно-будИ 
вольному факультеті.

Дивує лише позиція

організації товариства 
Червоного Хреста СРСР, 
яке очолює о. І. Арапо- 
ва. Сімнадцять чоловік 
входять до складу цього 
правління, і жоден із 
них навіть не поцікавив
ся, як організовано дні 
донора, в чоМу потрібна, 
можливо, допомога. І 
сталося так, що безпо
середні функції червоно- 
хрестівців довелося ви
конувати профкому. Для 
чого ж тоді таке могут
нє числом правління?

В. ПАЬЛЮКОВ,
голова профкому сту
дентів.

ДЕ ВИ, МАЙСТРИ?
Так, трудовий семестр 

все владніше нагадує 
про себе. І приємно го
ворити сьогодні про фа
культети, де з усією від
повідальністю постави
лися до підготовки заго
нів. Як, наприклад, на 
машинобудівному (сек
ретар, комсомольського 

бюро О. Янченко, відпо
відальний за трудове ви
ховання Л. Васильківсь
кий).

Пряма ж протилеж
ність — факультет ін
женерно - будівельний. 
Здавалося б, кому, як 
не майбутнім спеціаліс- 
там-будівничим, турбо
ти СБЗ — найближчі? 
Студзагонам не тільки

нашого інституту, а й ін
ших учбових закладів, 
конче потрібні майстри. 
Кому, як не завтрашнім 
інженерам, довірити цю 
справу?

Аж ні. Жоден четвер
токурсник факультету не 
увійшов цього року до 
складу СБЗ. Це — ре
зультат пасивності, бай
дужості у першу чергу 
комсорга курсу Д. Бо- 
рейка. Прикро, але фор
мування СБЗ не дістало 
підтримки і з боку дека
на факультету М. Ф. 
Друкованого.

К. ЗАПАЙЩИКОВ, 
заступник секретаря 
інститутського коміте
ту ЛКСМУ.

А винуватцями - пішоходи

<3а инжерньїе кадрьі» —  орган парткоіуіа, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
. ,^РУ.К̂ Р НЯ управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі- м. Він ниця, вул. Київська, 4. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2.68 (внутрішній) БЮ 05129. Зам. 1687.

Клуб-кафе «Прометей», створений студентами енер
гетичного факультету при гуртожитку № 3, вже доб
ре знають в інституті.

Закономірний потяг юна
ка до наукової праці. Під 
керівництвом кандидата 
технічних наук А. І. Горо- 
ховського Ігор працює в 
науково-дослідній лабора
торії штучного інтелекту. 
Науковими пошуками мріє 
займатися і після закін
чення вузу, щоб стати спе
ціалістом вищої кваліфіка
ції. Знає: шлях до цього 
нелегкий, вимагає праці, а 
не тільки бажання. Отож 
не сторониться будь-якої 
роботи в лабораторії: свер
длить, паяє, виконує різно
манітні розрахунки.. Найго
ловніше — все це робить із 
захопленням.,

Та коло інтересів май
бутнього інженера не за
микається лише учбовою 
та науковою працею. Ігор 
Ільяшов захоплюється ху
дожньою літературою, му
зикою, завідує літератур
ним сектором інтернаціо
нального культурно-полі
тичного центру інституту, 
бере участь у роботі сту
дентського театру, в орга
нізації театралізованих лі
тературних вечорів у сту
дентському Гуртожитку 
№ 5.

А ось його товариш по 
перемозі в ''олімпіаді — 
Амават Бахадур, студент 
групи З ЕОМ-84. Індієць 
за національністю, приїхав 
він до нас з острова Мав
рикій. Амават із небагатої 
сім’ї. У себе на батьківщи
ні вчився сім років у шко
лі, потім — п’ять років 
обов’язкового навчання в ко
леджі і ще два, необхідних 
для вступу до вузу. Мрією 
юнака було стати інжене- 
ром-конструктором медич
них інструментів. Коли 
приїхав до Радянського 
Союзу, спочатку поступив 
у Вінницький [медінститут. 
З ’ясувавши, що після його 
закінчення стане лікарем, 
а не омріяним інженером- 
конструктором медичних 
пристроїв, твердо вирішив 
змінити вуз. Доклавши чи
мало зусиль, Амават став 
студентом нашого інсти
туту.

А пошуки себе тривали. 
Переконавшись у тому, що 
розвиток науки і техніки 
пов’язаний із широким і все
бічним [застосуванням різ
номанітної обчислювальної 
техніки, Амават вибрав фа
культет ЕОМ. Закінчивши

його, юнак повернеться до 
себе на батьківщину. Там 
Амавата Бахадура чекають 
з нетерпінням. Острів Мав
рикій — невелика країна. 
Нині в республіці є тільки 
один фахівець з ЕОМ. Зро
зуміло, що на другого, на 
Амавата, покладаються чи
малі надії. А з того, як він 
прагне до знань, можна пе
реконатися: надії ті випра
вдаються. Його участь в 
олімпіаді показала^ ущо в 
Амавата розвинене інже
нерне мислення, що він 
правильно обрав подаль
ший життєвий шлях...

Хотілося б підкреслити, 
що в час олімпіади старан
но працювали й інші ра
дянські студенти, а також 
студенти-іноземці Леон Алі- 
сія (Еквадор), Наїр Сурен- 
дал (Індія), Де Сільва 
Супіл, Перєра Сумал, Ка- 
руна Секера (Шрі Ланка).

А переможців чекає 
участь в олімпіаді респуб
ліканській.

Студентські будзагони інституту вступили у чер
говий важливий етап підготовки до трудового се
местру.

Дивні ми, пішоходи, лю
ди. Кожен чомусь впевне
ний, що нещастя може 
статися з ким-завгодно, ті
льки не з нами. А між 
тим...

Хвацьке перебігання по
перек вулиці крізь потік 
машин — це зовсім не так 
безневинно, як може зда
ватися порушникові. І хай 
сто разів це порушення за
кінчиться тільки вищанням 
гальм (нерви водія вже до 
уваги не беремо), та у раз 
сто перший може статися і 
трагедія.

17 січня по Хмельницько
му шосе, напроти Палацу 
піонерів першокласник се
редньої школи № 26 Рус- 
лан Турчинський вибіг пе
ред автобус, який щойно

рушив із зупинки. Поране
ного хлопчика доставили в 
лікарню.

Того ж дня по тому ж 
Хмельницькому шосе, тіль
ки вже навпроти магазину 
«Юність», громадянин О. 
Березной перебігав трам
вайну колію, де немає пе
реходу, і, збитий вагоном, 
загинув на місці. В ході 
слідства виявилося, що він 
приїхав з Луцька до роди
чів разом зі своїм сином. 
В магазині «Юність» при
дбав магнітофон. Син зали
шився біля покупки, а ба
тько побіг на шосе зупини
ти таксі. Так необережність 
закінчилася трагедією.

На жаль, ці випадки у

Вінниці непоодинокі. Про
тягом минулого року з ви
ни пішоходів в місті ста
лося 56 автоаварій, а по 
області — 302. В результа
ті 262 чоловік поранено і 
46 загинуло. Треба відзна
чити, що з цієї кількості 54 
аварії сталися з вини пі
шоходів нетверезих.

Статистика по нашому 
району свідчить, що майже 
до кожної аварії причетні 
пішоходи. Нерідко жертва
ми транспортного випадку 
стають діти. Вину за це не

суть насамперед дорослі. 
Значить, недогледіли, не 
привчили до дисципліни... А 
скільки разів доводиться 
спостерігати, як батьки бу
квально тягнуть за руку 
дитину там, де нема пере
ходу — «зебри», чи на чер
воний сигнал світлофора.

Аварії, трагічні випадки, 
сумні цифри... Не залишай 
мося байдужими до них. 
Хай служать вони пересто
рогою кожному і завжди.

Ф. ЩЕРБА, 
державтоінспектор Ле
нінського райвідділу 
внутрішніх справ.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

В  п о с л е д н е е  в р е м я  
опозиционно настроенные 
интелектуалисты Запада 
все настойчивее говорят 
о полицейском тотальном 
государстве компьютер
ной бюрократии. Осве
щ ает  эту  п р о б л ем у , в  
частности, Х ристоф ер 
Д ж о й с , а в т о р  к н и г и  
«Создание компьютерно
го государства». В  ней 
он напоминает, что уже 
бывший президент США 
Ричард Никсон исполь
зовал данные картотеки 
налогоплательщиков для 
преследования лю дей, 
борющихся за граждан
ские права и выступав
ш их против  вой ны  во  
Вьетнаме

.Прошли годы, но в ка
питалистическом общест
ве не изменилось ничего. 
С пециальные службы, 

охраняя интересы миллио
неров, пытаются охва
тить полицейским надзо
ром все более широкие 
круги населения.

В о т  о д н о  и з  т а к и х  
проявлений. Уже в бли
жайшее время граждане 
США, Великобритании, 
ФРГ и большинства стран

Западной Европы будут 
обязаны  удостоверять 
свою личность паспор
том, поддающемся ма
шинной обработке. Про
тивники этой системы 
по дчеркивают, что одна 
страничка такого пас
порта открывает возмож
ность рождения общест
ва, в  котором  каж ды й 
гражданин может быть 
задержан и подвергнут 
проверке. Именно один 
пластиковый листочек 
паспорта сделает воз
можным почти неограни
ченное расширение спис
ка людей, засчитывае
мых, часто без всякого 
повода, к «подозревае
мым»

.. Новый паспорт появил
ся по инициативе Меж
дународной организации 
гражданской авиации в 
1968 г. с целью сокра
тить очереди пассажиров, 
ожидающих в аэропор
тах оформления доку
м ентов. П ластиковы й 
вкладыш с информацией 
для компью тера легко 
можно прочитать и не
вооруженным взглядом.

И  во т  теп ер ь  таки м



ТРИВАЄ ЛЕНІНСЬКИЙ ЗАЛІК
З 7 по 26 квітня в ком

сомольських групах прохо
дить атестація учасників 
Ленінського заліку. Комсо
мольці повинні звірити свої 
завдання з тими, що їх 
XXVII з'їзд КПРС поста
вив перед усією країною.

Комсомольська організа

ція групи — ось головний 
орган, котрий повинен оці
нити якість роботи, якість 
життя кожного її члена. Са
ме група може, принципо
во оцінивши рівень праці 
комсомольця, змусити його 
переглянути свої вчинки з 
громадської точки зору, пе

ребудуватися так, як вима
гають од усіх нас рішення 
партійного з’їзду.

Допомогти групі зробити 
таку оцінку повинні члени 
агестаційної комісії: член
комсомольського бюро кур
су чи факультету, куратор, 
викладач кафедри суспіль
них наук.

Квітнева атестація учас
ників Ленінського заліку 
має включати в собі не ті- 
льки перевірку виконання 
кожним комсомольцем при
йнятих восени особистих 
комплексних планів, але й 
перегляд самих цих планів, 
ускладнення їх.

В. ЧЕРНІКОВА, 
заступник секретаря ін
ститутського комітету 
ЛКСМУ.

ЮНОСТІ КУБИ
ПРИСВЯЧЕНО

Тепло і задуш евно прой
шов вечір, присвячений 24-м 
роковинам  утворення С п і
лки молодих комуністів Ку 
би. П роведено його в гурто
житку №  3. А  гостями куби
нських ровесників стали ра 
дянські комсомольці, пред 

ставники молодіж них орга
нізацій В'єтнаму, П еру і П а 
нами, які навчаються у на
ш ом у інституті. Вони приві
тали із знам енною  датою  
юнаків та дівчат Острова 
свободи, вручили їм  пам 'ят 
ний адрес.

Д руж н ю  обстановку вечо
ра ще більше скрасив і по
жвавив самодіяльний кон
церт, у якому виступали 
кубинські та панамські сту
денти, а також  добре  в ідо
мий уже в інституті інстру
ментальний ансамбль «Болі
вія».

А. СУХАРЄВ, 
заступник секретаря ін
ститутського комітету 
ЛКСМУ.

Тиждень атеїзму'
Проводився він в інсти

туті з початку квітня. Що
денно випускалися тематич
ні радіогазети і телепереда
чі інститутського телецент
ру. На факультетах прохо
дили вечори запитань і від
повідей, політінформації,

провідні лектори вузу Р. *М. 
Сокирянська, О. П. Стахов 
та інші виступали з лекція
ми.

В гуртожитках обновлені 
куточки атеїзму, випущені 
спеціальні стіннівки. Нап
рикінці тижня пройшов ог

ляд факультетських стінга 
зет.

А сьогодні в кінотеатрі 
«Мир» відбудеться заняття 
атеїстичного кінолекторію 
для студентів -нашого інсти
туту.

В. ГЛЄБОВА.

На сцені—мушкетери
На сцені актового залу 

студенти машинобудівного 
факультету показали виста
ву «Три мушкетери або «Ко
за» для королеви». Пока
зали і принесли велику на  ̂
солоду та задоволення нам, 
глядачам. Протягам півто
ра години в залі не вщуха

ли оплески, якими сприй
мався кожен дотепний жарт, 
кожен комедійний випадок. 
Хоча події відбуваються ні
би в далекі часи, але вони 
багато в чому нагадують 
сьогодення наших студентів.

Емоційно, колоритно ви
конали свої ролі О. Климе-

нко, Г. Рябоконь, В. Один- 
ський, І. Вінницький, І. Зіс- 
ман, Д. Пріщенко, С. Яр- 
молинська, Р. Сердюков, Г. 
Омелянчук та інші аматори.

К. БАЛАКАНОВ, 
четвертокурсник маши
нобудівного факультету.

м и  ш ш г а в

Для В аленти ни  Р ач ук , я к  і ї ї  о д н ок ур с 
ник ів, недалекий той  час, коли вона ста. 
не диплом ованим  спец іал істом . С туд е н т
ка четвертого  к у р с у  ф а к ул ьте ту  авто 
м атики  і м ікр оелектр он іки , в ідм інниця  
навчання  В аленти на  Р а ч у к  очолю є  бю ро  
ком сом ольсько ї о р ган ізац ії к урсу, бере 
а к ти в н у  у ч ас ть  у  роботі с туд ентсько го  
науково го  товариства . В и вчення  м атер і
ал ів  з ’їзд у  партії, осм ислення  гр ан д іо 

зн и х  накр еслень  пр и скор е нн я  н ауково , 
те хн ічно го  про гресу  спр и яє  я к існ о  нов ій  
п ід готовц і м ай бу тн іх  спец іал іст ів , яки м  
доведеться тр уд и ти ся  у  ц ій  і н а с туп н и х  
п ’я ти р ічк ах . Г отувати  себе до ін іц іа ти в ' 
неї, тво р ч о ї прац і на ви р обни цтв і —  н и 
ні н ай головн іш е  завдання.

На зн ім ку : в ідм інниця  навчан н я  Вален 
тина  Рачук.

Ф о то  Р. К утькова .

Спортивну базу -  своїми <

ДАЄШ  „ К У З Н Ю  ЗДО РО В’Я " !
Б ЕРУЧИ участь у само

діяльному спортивному 
будівництві, я переконався, 
що студенти, які самовід
дано трудилися на споруд
женні інститутських об'єк
тів, швидше за інших ви
росли у відповідальних па
ртійних, комсомольських, 
господарських керівників. 
Пам'ятаю, з яким вогником 
трудилися на будівництві 
стадіону, інших спортивних 
об’єктів С. Андрійчук — ни
ні секретар комітету ком
сомолу на одному з най 
більших кришталевих заво
дів країни, Л. Чаленко, М. 
Бєлєнький, М. Толстиков 
В. Краєвська, які перебува
ють тепер на партійній ро
боті у Вінниці, М. Филинюк, 
Ю. Буренніков, С. Лютворт, 
В. Поджаренко, П. Молча- 
нов, В. Петров, В. Шановсь- 
кий, В. Бабій, О. Лесько, Н. 
Горохова та інші теперіш
ні викладачі і співробітники 
інституту.

Більше -ЗО спортивних 
споруд зведено у нас мето
дом народної будови. Про
довжується спортивне бу
дівництво і зараз. Біля ста

діону «Олімп» зростає три
поверховий учбово-допомі
жний корпус фізвиховання 
площею понад 2600 кв. м. 
Тут розмістяться два 50- 
метрових стрілецьких тири, 
роздягальні, душові, відно- 
влювальний центр, лижна 
та ковзанярська прокатні 
бази, клуб туристів і альпі
ністів, зал настольного те- 
ніса, методичні кабінети, ін
ші учбові та допоміжні 
приміщення. Введення кор
пусу в експлуатацію доз
волить значно поліпшити 
якість навчального проце
су з фізичного виховання, 
активізувати оздоровлюва- 
льну і масову фізкультурну 
та спортивну роботу.

Спорудження такого об’
єкту не зовсім проста спра
ва навіть для спеціалізова
ної будівельної організації. 
А в нас воно здійснюється 
силами студентів та викла
дачів. Постійно на будові 
перебувають викладачі фіз- 
виховання. Ось уже два ро
ки по місяцю власної від
пустки вони провели тут. 
Та й нинішнього року від

почивати їм майже не до

ведеться: за їхньою Ініціа
тивою прийнято рішення 
завершити будівництво кор
пусу до нового навчального 
року. Не з примусу, а з вла
сної доброї волі, за покли
ком серця стали столярами 
товариші Змієвський, Пас- 
тушенко, Турюк, мулярами 
— Петренко, Голубович, 
штукатуром - наставником— 
Костюк, зварювальником — 
Павлов, майстрами малої 
механізації — Олійник, Дуб- 
нюк, Повель, Андрюшин, 
Жарко, справжніми викон
робами виявили себе Рудой, 
Ходирєв, Чесноков. А як 

швидко освоїв професію 03- 
доблювальників жіночий 
склад кафедри!

Так, великий внесок у бу
дову роблять працівники 
кафедри. Але іще більший 
—студенти. Всі академічні 
групи за спеціальним гра
фіком працюють на об'єк
ті. Свої суботники, присвя
чені XXVII з'їзду партії, 
провели тут комсомольці 
радіотехнічного факультету. 
Хороший почин зробили ко
мсомольці факультету об
числювальної техніки. Буд-

загін, до якого увійшли Ту- 
чак, Неуймін, Христюк, Го
робець*, Півторак, Андрю- 
щенко, Фесенко,, Бродюк, 
Молярчук, Ткаченко, Шул- 
дикова і Міщук, протягом 
трьох тижнів у позаурочний 
час виконав великий об’
єм штукатурних робіт. Нині 
споруду штукатурять» ра 
власною ініціативою ком

сомольці РТФ Чевичелова, 
Форман і Тихоненко. П’ять 
днів відпрацювати на гро
мадській будові зобов’яза
лися і бійці новоствоіреного 
загону «Механік» (машино
будівний факультет).

Швидко злітають дні, ти
жні, місяці. Як багато ще 
належить виконати робаті; 

як необхідна сьогодні по
сильна допомога кожного 
студента, кожного комсомо
льця!
Лозунг «Спортивну базу — 
‘своїми руками», який виник 
майже два десятиліття то
му, став доброю інститутсь
кою традицією. Особливого 
значення ця традиція наби
рає в наші дні, адже у світ
лі рішень XXVII з’їзду 
КПРС самодіяльне спортив

не будівництво набирає ва
жливого державного зна
чення. Наш інститут був 
ініціатором такого будів
ництва і своєю авангардною 
роллю не поступиться ніко
му. Спорудження власної 
«кузні здоров’я» буде закін
чено у строк нашими влас
ними руками. Учбово - до
поміжний корпус фізвихо- 
вання хоча офіційно і не 
проголошений, але фактич
но є комсомольським буді
вельним об’єктом,, оскільки 
його зводять руки нинішніх 
комсомольців і комсомоль
ців 50—60-х років.

Тому я звертаюся до фа
культетських і групових ко
мсомольських організацій, 
до всіх комсомольців інсти
туту: давайте об’єднаємо 
всі наші зусилля і до виз
наченого терміну заверши
мо усі роботи. Більше на
тиску, вогнику та ініціативи 
зобов’язаний проявити ко
мітет комсомолу. Він не мо
же залишатися осторонь, 
адже участь студентів у 
спортивному будівництві —■ 
важливий засіб професійної 
підготовки майбутнього ін
женера, школа комуністич
ного ставлення до праці.

Я. КУЛИК,
завідуючий кафедрою
фізичного виховання.

ЗАВТРА ДЕНЬ
к о с м о н а в т и к и

Юрій
Гагарі н:

«Поїхали!»
...На стартовій пло

щадці я побачив Теоре
тика Космонавтики і Го
ловного Конструктора. 
Для них це був найваж
чий день. Як завжди, 
вони стояли поряд. Ви
разні обличчя їхні до ос
танньої зморшки осява
лися ранковим світлом. 
Тут же знаходилися чле
ни Державної комісії по 
проведенню першого ко
смічного рейсу, керівники 
космодрому і стартової 
команди, вчені, провідні 
конструктори, мій вірний 
друг Космонавт Два й 
інші товариші — космо
навти. Все заливало 
світло наступаючого но
вого дня.

— Яке життєрадісне 
сонце! — вигукнув я...

Нетерпіння росло. Лю
ди подивлялися на хро
нометри. Нарешті допо
віли, що ракета з кораб
лем повністю підготовле
на до космічного польо
ту. Залишалося тільки 
посадити космонавта в 
кабіну, в останній раз 
перевірити всі системи і 
зробити запуск.

Я підійшов до Голови 
Державної комісії — 
одного із добре відомих 
в нашій країні керівни
ків промисловості — і 
доповів:

— Льотчик старший 
лейтенант Гагарін до пе
ршого польоту на кос
мічному кораблі «Вос- 
ток» готовий!

—Щасливої путі! Ба
жаємо успіху! — відпо
вів він і міцно потиснув 
мені руку. Голос у нього 
був не сильний, але ве
селий і теплий, схожий 
на голос мого батька.

Подивився на корабель, 
на якому повинен був 
через кілька хвилин від
правитися у небувалий 
рейс. Він був красивий, 
красивіший від локомо
тива, пароплава, літака, 
палаців і мостів, разом 
узятих. Подумалося, що 
ця краса вічна і залиши
ться для людей всіх кра
їн на всі грядущі часи...

Технічний керівник по
льоту оголосив півтора
годинну готовність до 
польоту. Потім годинну, 
півгодинну. За кілька 
хвилин до старту мені 
сказали, що на екрані 
телевізійного пристрою 
добре видно моє обличчя, 
що моя бадьорість радує 
всіх. Передали також, 
що пульс у мене — 64, 
дихання — 24.

Я відповів:
— Серце б’ється нор

мально. Почуваюся доб
ре, рукавиці надів, гер- 
мошолом закрив, до ста
рту готовий.

Всі команди по пуску 
передавалися також і 
мені.

Нарешті технічний ке
рівник польоту скоман
дував:

— Підйом!
Я відповів:
— Поїхали! Все про

ходить нормально...

(З книги Ю. Гагаріна
«Дорога в космос;»).
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Н А У К О В О -Т Е Х Н ІЧ Н И Й  П Р О Г Р Е С : К А Д Р И , П О Ш У К И , В ІД Д А Ч А
Якими шляхами треба йти

проректор по навчальній 
роботі, доктор технічних 

наук, професор, заслужений
працівник вищої школи

Д  Підвищення якості підготовки сучасних інженерів, 
до цього?

д  Зараз надзвичайно важливо зміцнювати зв'язки вищої школи з інститутами 
Академії наук, передовими промисловими п дприсмствами. На XXVII з'їзді партії ще 
раз прозвучала думка про необхідність залучення студентів технічних вузів до 
конкретної справи якомога раніше, уже з третього курсу пр(икомандировуват'И їх
безпосередньо до підприємств для виконання курсових і дипломних проектів за 
завданням промисловості. Як це вирішується в умовах нашого інституту?

Питання зараз ставиться так: підго
товлений нами інженер, прийшовши на 
виробництво, повинен уміти навчити лю
дей виробництво перебудовувати. Це ду
же відповідально. Так, завдання, що по
кладаються на інженерів, з кожним ро
ком стають все більш комплексними. Сьо
годні, у світлі вимог, сформульованих у 
документах XXVII з’їзду КПРС, потріб
на, отже, така система підготовки спе
ціалістів, яка змогла б чутливо і своє 
часно реагувати на запити виробництва 
і науки, забезпечувати потреби народно, 
го господарства у фахівцях, котрі поєд

нують високу професійну підготовку, 
ідейно-політичну зрілість, навики органі
заторської і управлінської діяльності. У 
фахівцях, котрі здатні прискорювати на
уково-технічний прогрес, інтенсифікацію 
виробництва, сповна реалізувати люд
ський фактор.

Вирішення проблеми насамперед ба
читься мені у вдосконаленні самого уч
бового процесу, використанні інтенсив
них методів навчання. У першу чергу 
зверну увагу на нашу основу основ — 
лекцію. На жаль, ще не завжди і 
всім вдається побудувати її так, щоб 
у час її працював і мислив не тільки 
викладач, а й студент. Це найсуттєві
ше — спільне мислення, спільна участь 
у лекції, спільна праця над нею.

Постановці такої лекції покликані до
помагати технічні засоби навчання. Але 
саме допомагати,- удосконалювати, зба
гачувати лекцію, а не використовувати
ся як самоціль.

Нові вимоги виводять на чільне місце 
перебудову діяльності кожного професо
ра, доцента, кожного викладача. їхня 
робота зі студентами вже не може об
межуватися тільки двома академічними 
годинами. Продовження її — у додат

кових, індивідуальних заняттях. Про
блемно читати, дохідливо і цікаво про
вести лабораторнеє заняття, дати вичер
пну консультацію — ось що треба за
раз і вміти, і робити.

Стверджено, що об’єм інформації ни
ні подвоюється кожні десять років. Пе
реробити її в голові уже стало не
можливим. Отож без обчислювальної 
техніки в інженерний діяльності не обі
йтися. Причому потрібна вона не лише, 
як, спрощено кажучи, арифмометр, кот
рий позбавляє нас рутинцої підрахун- 
кової роботи, але й для контролю знань, 
самостійної підготовки студентів. Без
умовно, кожен студент, залишаючи ін
ститут, повинен знати ЕОМ так само 
досконало, як його колишні попередни
ки знали логарифмічну лінійку.

Не треба гадати, що із впроваджен
ням ЕО'М інженерська праця ставатиме 
простішою. Зовсім навпаки: розвиток
засобів автоматизації вимагає від інже
нера вирішення все складніших завдань, 
перебудови на новий ступінь мислення 
Звідси так важливо залучати студентст
во до наукової роботи. Саме вона дає 
творчі якості, так необхідні інженерові.

Побутує думка, ніби це нереально — 
залучити до науки усіх без винятку. 
Я проти такої думки. Хай вже на пер
шому курсі студент підготує невеликий 
реферат, познайомиться з азами науко
вих прийомів. І т а | поступово, від най
простішого до більш складного, він 
«втягуватиметься» у захоплюючий світ 
пошуку і дослідництва. Важливо, щоб 
була така-от кінцева мета: науковою
роботою повинен займатися кожен. У 
міру своїх сил, звичайно, але — повто
рюю — кожен.

Важливим бачиться мені і прискорен
ня адаптації першокурсників. Цьому ще

не вділяємо належної уваги. І нерідко 
трапляються студенти навіть другого 
курсу, які не вміють елементарного — 
правильно вести конспект, які зовсім 
тьмяну уяву мають про інститутські 
лабораторії, навіть про свою майбутню 
роботу. Очевидно, потрібні частіші їх 
зустрічі зі старшокурсниками, провідни
ми науковцями, потрібна більш чітка 
система навчання студента мистецтву 
читися, працювати самостійно з книгою, 

організовувати свій час.
Продовжую відстоювати ідею про те, 

що на молодших курсах варто проводи
ти самопідготовку під контролем викла
дача. Тільки таким чином можна підви
щити її якість: викладач поруч, завжди 
опоможе, пояснить незрозуміле. Покищо 
ж картина в основному така: студент 
«бере» не стільки розумінням матеріалу, 
скільки автоматичним його запам’ято
вуванням. І це ще в кращому випадку. 
Бо нерідко час самопідготовки викорис
товується для чого завгодно, тільки не 
для неї.

Прихильник я й ідеї про зміну тра
диційної форми екзамену. Звичайно, тут 
зимову розширюється коло обов’язків 
викладача, адже з кожним студентом 
треба працювати індивідуально, кожно
му дати певне завдання, об’єм літера
тури, яку він має простудіювати, а по
тім так само індивідуально провести 
співбесіду. Зате наскільки це сприятиме 
розкриттю справді творчих начал, поз
бавить залежності від щаблонних випад
ковостей «щасливого» чи «нещасли
вого» екзаменаційного білета.

Я сказав, що таке нововведення до
дасть роботи викладачам. Аякже! Пора 
відмовитися од закостенілих звичок,' 
спокійної атмосфери «традицій». Пора 
усвідомити, що працювати з подвійною 
енергією це сьогодні не просто красиві 
слова. І тут важливо налагодити обмін 
досвідом передового, я б сказав, викла
дання, обміні досвідом між кафедрами,. 
Покищо це у нас здійснюється зовсім 
слабко.

Ну,- і оскільки мова зайшла про дос
від, тб звернемось до головної нашої 

мети — набуття студентом досвіду інже
нерного. Не секрет, що освоєння молодим 
інженером своєї першої роботи досить 
часто виливається у затяжний процес. 
Парадоксально, але такої дисципліни, як 
організація інженерної праці, учбовою 
програмою технічного вузу не передба
чено. Ми в своєму інституті самодіяль
но, так би мовити, ввели такий курс.

Хоч і куценький він за часом, але ко
ристь дає очевидну.

Все більшої підтримки одержує пропо
зиція уже з третього курсу періодично 
направляти студентів на місце їхньої май
бутньої роботи чи в організації, близькі 
тематикою до тієї, в яку вони призначені. 
І щоб саме там вони проводили частину 
лабораторних та семінарських занять, 
виконували курсові проекти. Саме цій 
меті підпорядковане створення філіалів 
.кафедр на підприємствах. Ми вже маємо 
п’ять таких філіалів на чотирьох заво
дах. Це, звичайно, досить відчутне зру- 
шення. Але ще не остаточне. Адже ді
лові зв’язки, договори про співробітниц
тво інститут має уже із десятьма під
приємствами. Значить, географію філіалів 
треба розширювати. Особливо це стосує
ться факультетів машинобудівного, енер
гетичного, інженерно-будівельного. Зав
дання полягає в тому, щоб у найближ
чі рік — два свої філіали на підприєм
ствах мали всі випускаючі кафедри.

Вдосконалення потребує виробнича 
практика майбутнього фахівця. Вона 
повинна органічно продовжувати учбо
вий процес. І тут немало залежить від- 
підприємств, де студенти практикуються 
Часом як н̂ а заводі буває: поставили
завтрашнього інженера до верстата і — 
давай гони план. Треба рішуче позба
витися цього, розумно узгоджувати інте
реси і взаємодії вузу та підприємства. 
Адже мета ж спільна — підготовка 
хорошого спеціаліста. ......

Завершуючи мову про змщнення зв’яз
ків із виробництвом, не можу не нага
дати, що перед вузівськими кафедрами 
стоїть нині завдання значно розширити 
розробки з нових напрямків - -  робото
техніки, гнучких автоматизованих систем, 
мікропроцесорної техніки тощо. При
клади такі в нас уже є, але цього, зро- 
зуміло, ще недостатньо.

Ось такі думки виникають з приводу 
проблеми підготовки сучасного інжене
ра. Хочу підкреслити, що в процесі цьо
му бере участь кожен працівник інсти
туту, починаючи буквально від двірника. 
Адже кожен тією чи іншою мірою вихо
вує студента, подає йому особистий при
клад своєю поведінкою, своїм ставлен
ням до роботи, навіть своїм зовцішні&і 
виглядом, охайністю в мові, одязі. Ми 
готуємо не просто спеціаліста. Завдання 
вузу — дати країні громадянина у най
вищому значенні цього поняття. Досяг
ти цього ми зможемо лише тоді, коли 
кожен добре виконуватиме свою справу.

А ЯКЩО ВІДВЕРТО...
1. Хто вони, на вашу 

думку, так звані «сірі» 
студенти? Чому з’явля
ються у нашому середо
вищі? Поступили в інсти
тут, не осмисливши тон
кощів майбутньої профе
сії? Вчитися їм нудно? 
Але хіба студентські ро
ки — це прогулянка?

2. До якого викладача 
ви поспішаєте на лекції, 
мов на свято? Чому? Ад
же не' секрет, що є ви
кладачі, котрі хоч і до
бре знають свій предмет, 
але передають його неці
каво. Так хто ж ваш ду

ховний наставник, кого 
ви маєте за приклад, 
прагнете наслідувати? 
Розкажіть про них так 
само захоплююче, як во
ни читають вам лекції, 
або так само нудно, як 
нудно вони розмовляють 
з вами.

«Сірі» студенти не ті
льки погано вчаться, але 
й дивляться на навчання 
крізь пальці, прагнуті- 
від усього «висковзнути». 
Цікавлять їх тільки роз
ваги, красивий, дорогий 
одяг.

Вони поступили до ін

ституту заради того, щоб 
не сидіти вдома, щоб 
тато з мамою не бурча
ли, чи просто заради ди
плома про вищу освіту, 
Звичайно, їм буде нудно 
вчитися, якщо вони йдуть 
на лекції тільки тому, що 
цього вимагає деканат.

Вважаю, що студентсь
кі роки — це далеко не 
прогулянка. Студентські 
роки — найщасливішї. 
Але не треба думати, що 
«від сесії до сесії живуть 
студенти весело». В сту
дентських роках усьому 
повинне бути належне

місце: і навчанню, і улю
бленим заняттям, і від
починку, і особистим 
справам.

Хочу поділитися ще та
ким. Ось ми зараз на 
другому курсі, але коли 
запитати у студентів, 
якою вони уявляють свою 
професію у майбутньому, 
чітку відповідь рідко від 
кого почуєш. Звичайно, 
інженер з вищою осві
тою повинен бути високо
кваліфікованим, всебічно 
розвиненим. Але потріб
на практика, треба, щоб 
саме в роботі студенти

узнавали свою майбутню 
спеціальність. Тоді і зна
тимеш, що тобі потрібно, 
і мету свою бачитимеш. 
А то вчиш, вчиш, а де 
воно застосовується, — 
не розумієш.

А тепер щодо викла
дачів. Більш від усього 
мені подобаються лекції, 
які читає доцент кафедри 
математики Арон Мойсе- 
йович “Маргасін. Він уміє 
так доводити свої думки 
студентам, що здається, 
ніби це не «суха» мате
матика, а захоплююча 
історія. Я ніколи не ду
мала, що так можна чи
тати лекції з математи
ки. Коли Арон Мойсейо- 
вич пояснює, він буква 
льно живе цим.

В. РУСАЛОВСЬКА, 
студентка групи 3-- 
ЕПП-84.

«Сірі» студенти — це 
ті, кому байдуже, що ді
ється в стінах інституту, 
їх ніщо не хвилює, жод
на ініціатива їх не роз
бурхає. Вони дуже висо
кої думки про себе.

Щодо викладачів, то 
мені подобається ходити 
на Лекції доцентів кафе
дри «автомобілі і авто
господарство» В. В. Ка- 
шина і О. В. Дупляка. 
На цих лекціях завжди 
можна взяти корисну і 
потрібну інформацію, 
одержати відповідь на 
будь-яке запитання. А 
коли лектор знаходить 
можливість на лекції від
повісти на численні запи
тання, то його студенти 
і поважають.

С. ПОЛІЩУК, 
студент групи 1-ААГ- 
82.

Т іл ь к и  
«ДНІ відкритих дверей» 

проводяться для абітурієн
тів нашого інституту 8— 11

Ф а к т и
КВІТНЯ.

М ИНУЛ О ГО  тижня розпо* 
малися роботи по благоуст

рою  територій Вишеньку, 
закріплених за нашим ко
лективом, а також інститут
ського містечка. Завершені 

вони будуть у день кому
ністичного суботника 19 
квітня.

ПРОВЕДЕНО огляд стін
них газет студентських бу
дівельних загонів.

ВЕЛИКА група студентів- 
політехніків візьме участь у 
міському фестивалі інтер
національної дружби, який

проходитиме 12— 13 квітня, лу в Гайсинський район.
ЗАВТРА створений на ма- ВЕЧІР, присвячений 56-м 

шинобудівному факультеті роковинам Народної партії 
студзагін «Каскад» виїде Панами, відбудеться 12 
для шефської допомоги се- квітня в гуртожитку №  5.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
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ПРАЦІВНИКИ ВИРОБНИЦТВА, НАУКИ, 
ОСВІТИ! ПРИМНОЖУЙТЕ СВІЙ ВНЕСОК 
У ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО - ТЕХНІЧНО
ГО ПРОГРЕСУ, ДОКОРІННУ РЕКОНСТ
РУКЦІЮ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА!

РАДЯНСЬКІ ВЧЕНІ! КРАЇНА ЧЕКАЄ 
ВІД ВАС РЕВОЛЮЦІЙНИХ ВІДКРИТТІВ І 
ВИНАХОДІВ У ТЕХНІЦІ Й ТЕХНОЛОГІЇ. 
ПІДВИЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКО
ВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЕНЕРГІЙНІШЕ 
НАБЛИЖАЙТЕ ЇХ ДО ПОТРЕБ ВИРОБ
НИЦТВА!

(ІЗ  з а к л и к і в  ЦК КПРС).

Завтра — Всесоюзний комуністичний суботник, присвячений 116-им роковинам з дня
народження В. І- Леніна.

Всі на свято праці!Тільки факти
В АКТОВОМ У ЗАЛІ ін

ституту відбулося урочисте 
відкриття Всесою зного фе
стивалю народ но ї творчо
сті, під час якого звітували 
учасники худ ож ньо ї само
діяльності Л енінського ра
йону м. Вінниці. В концер
тах взяли участь і аматор
ські колективи наш ого ву
зу.

16 КВІТНЯ комітет ЛКСМ У 
провів зліт в ідм інників на
вчання.

«ДИСПУТ» —  так назива
ється політичний клуб, ство
рений на енергетичном у фа
культеті,. В ідбулося уж е 

друге його засідання,. Ц ьо
го разу обговорю валася те
ма «Ліван і проблем и Бли
зького Сходу».

СВІЙ ТРАДИЦІЙНИЙ ДЕНЬ 
відзначили студенти факу
льтету обчислю вальної те
хніки. Було п ідготовлено 
спеціальні рад іо - і телепе
редачі, розважальну про
граму, виставку наукових

робіт. З цікавими ном ера
ми виступив студентський 
театр м ін іатю р  « М ікр о 
фон».

ЗАВТРА В АКТОВОМ У 
ЗАЛІ відбудеться інтерна
ціональний вечір, присвяче
ний 25-р іччю  перем оги ку
бинського народу на Плая—  
Х ірон.

ТРИВАЮТЬ РОБОТИ по 
програм і Всесою зного ле
н інського ком уністичного 
суботника. А кадем ічн і гр у 

пи працю ю ть на благоуст
р о ї інститутського м істечка, 
закріплених за нашим ко 
лективом територій  ж итло
вого масиву Вишенька, л і
сопарку.

ДЕЛЕГАЦІЯ р ум унсько ї 
^молоді, яка навчається у 
М оскві, відвідала наш інсти
тут. Гості знайомилися з 
р об отою  ком ітету ЛКСМ У, 
з лабораторіям и і обчис
лювальним центром, по б у
вали на засіданні пол ітич
ного клубу «Аргумент».

20 квітня в нашій кра їн і відзначається День ра
дянської науки. За традицією , п ідбиваються п ід 
сумки зробленого, намічаються плани на майбутнє. 
Генеральну л ін ію  наш ої науки чітко спрямував 
XXVII з 'їз д  КПРС. В О сновних напрямах економ ічно
го і соціального розвитку СРСР на 1986— 1990 роки 
і на пер іод  до 2000 року сказано: «Стрімкий хід  р о з 
витку науки і техніки вимагає безперервного і на
ростаю чого поповнення арсеналу наукових ідей і 
розробок».

Так, сьогодні науково-технічний прогрес по праву 
вважається головним стратегічним руш ієм  інтенси
ф ікац ії народного господарства. П еред нами стоїть 
завдання добитися на цьому клю човом у напрямку 
револю ційних зруш ень. Від цього залежить рівень 
добробуту народу, економ ічна і оборонна м огут
ність країни.

Нашій науці є чим пишатися: за роки м инулої 
п ’ ятирічки нею  досягнуті великі успіхи, створено 
хорош ий заділ для усп іш ного  розгортання приклад
них дослідж ень, розроб ки  принципово ново ї техніки, 
м іністерствам і відомствам направлено сотні п ропо
зицій по практичній реалізац ії наукових здобутків.

Звернім ося хоча б до власного прикладу. Нині 
в інституті трудиться 21 доктор і м айже 260 канди
датів наук, тобто більша половина викладацького 
складу має вчені ступені. Це дає зм огу поліпш ува
ти показники наукової д іяльності вузу. За роки м и
нулої п ’ятирічки обсяг наукових ро зр об о к  збіль
шився у два з лиш ком  рази, економ ічний ефект у 
1,8, середня вартість госпдоговору —  в 1,2 раза. 
У промисловість впровадж ено 251 розроб ку  з еко 
ном ічним еф ектом 67,7 млн. крб.

В одинадцятій п ’ ятирічц і інститут брав участь у 
виконанні одинадцяти сою зних і республіканських 
комплексних науково - досл ідницьких програм . На 
його рахунку 25 завдань програм  і планів галузевих, 
25— регіональних, 35 —  м іж вузівських.

Однак сьогодн і робота вчених оціню ється з пози
цій зростаю чої вимогливості до себе, тверезо ї со
ц іальної активності. Тому особливе значення має яс
не розум іння «вузьких» м ісць у науці і шляхів їх 
подолання. Нас не м ож е не хвилювати, що лише 
сорок процентів інститутських кандидатів наук про
довж ую ть і далі займатися науковою  роботою . Ре
шта ж  заспокоїлися на досягнутом у, живуть старим 
багажем, зупинилися у творчом у зростанні напів- 
шляху. Таке становище повинно отримати принципо
ву партійну оцінку.

К ор інно ї о р ган ізац ійно ї перебудови вимагає і р о 
бота з науковою  м олоддю . Науку роблять люди. Від 
їхнього  таланту, бажання працювати і не в остан
ню чергу від правильної орга н іза ц ії ц іє ї роботи 
залежить значною  м ір о ю  успіх наш ої справи.

Труднощ ів у нас ще немало, але колектив у силі 
їх  подолати. Більше того, усвідом лення цих труд но
щів дає нам правильну ор ієнтац ію  на майбутнє, р о 
бить м ож ливим  усунути їх якомога швидше.

Завдання у XII п ’ ятирічці перед інститутом знач
ні. Зробити свій особистий внесок у їх  досягнення 
—  прямий о б о в ’ язок кож ного  науковця.

П’я т и к у р с н и к и  р а д іо 
т е х н іч н о го  ф а кул ь те ту  
іуіарце^, к о н о н о ь , іщ е нко , 
Д рагун  п ід  ке р ів н и ц тв о м  
а с п ір а н т а  Голубєва п р а 
ц ю ю т ь  над д ип л ом ним и  

пр оектам и .

П Е Р Е Б У Д О В И
Наша вища і середня спе

ціальна школа входять у 
якісно новий етап своєї іс
то р ії. Як відом о, на че р го 
вому засіданні П ол ітбю ро 
ЦК КПРС 10 квітня о б го во 
рено питання про основні 
напрями вдосконалення ви
щ о ї і середньо ї спеціаль
но ї освіти. Напрями ці вип
ливають з накреслень XXVII 
з ’ їзд у  паотії.

Радянські вузи і техн іку
ми багато зробили для п ід 
готовки кваліф ікованих ка
дрів народного господарст
ва, науки і культури. Щ е

но ї освіти як найважливі
ш ого фактора довгочасно
го впливу на економ іку, 
поступальний розвиток усьо
го суспільства.

Щ о  планується здійснити 
з ц ією  метою? Намічається 
кардинально поліпш ити п і 
дготовку, виховання і ви
користання спеціалістів, по
силити інтеграц ію  освіти, 
виробництва і науки, по

ліпшити якісний склад на
укових і науково-педагогі
чних кадрів, п іднести рівень 
техн ічного оснащення учб о 
вих закладів. Буде істотно 
зб ільш ено масштаби нау

кових дослідж ень і р о з р о 
бок, що їх проводять вузи, 
п ідвищ ено роль М інвузу 
СРСР в управлінні вищ ою  і 
середньою  спеціальною  ос
вітою  в кра їн і, розш ирено 
права і відповідальність 
навчальних закладів.

Вимоглива пора великої 
перебудови чекає на к о ж 
ного з нас, хто причетний 
до п ідготовки високваліф і- 
кованих спеціалістів для 
р ід н о ї країни.

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря па- 
рткому інституту.

Н А  П О Р О З І

Р о з р о б л я ю ч и  с во ї  стратегічні установки, виріш у
ючи конкретні завдання ком уністичного буд івни

цтва, КПРС неодм інно опирається на м іцний фундамент 
м арксистсько-ленінського вчення.

«М арксизм -ленінізм  —  найвеличніший револю ційний 
світогляд, —  відзначав М. С. Горбачов у Політичній д о 
повід і XX VII з ’ їзду. —  Він обгрунтував найгуманніш у 
мету, яку будь-коли ставило перед собою  людство, —  
створення на Землі справедливого соціального ладу».

Всією своєю  р е вол ю ц ій ною  дум кою , новаторським 
духом  XXVII з ’ їзд  партії показав, щ о вірність принци
пам м арксизм у-ленін ізм у —  умова і запорука прави
льності пол ітичного курсу на будь-яких, найвідповіда
льніших етапах істор ії. У той ж е  час марксистсько- 
ленінське вчення зовсім  не набір застиглих схем і ре 
цептів, придатних всюди і на всі випадки життя. Сила 
його —  в безперестанном у творчом у пош уку, постійно
му узагальненні і д іалектичном у осмисленні нових фа
ктів та явищ, досв іду рево л ю ц ій но ї боротьби і соціаль

них перетворень, І, аналізую чи конкретну економ ічну 
й політичну обстановку, в якій ми ж ивем о і д іємо, о со 
бливості тіє ї смуги історичного процесу, через котру 
проходять радянське суспільство і весь світ, КПРС не
одм інно  слідує ленінській вим озі: «...враховувати ж и 

ве життя, точні факти дійсності, а не продовжувати

---------- ПОЛІТИЧНИЙ л е к т о р і й ----------

С И Л А -  
•V ТВОРЧОМ У  

Н О Ш У  К У

чіплятися за те о р ію  вчораш нього дня» (В. І. Ленін, По
вне зібр, тв.# т. 31, с. 134).

С ьогодні в центрі теоретично ї дум ки і практичної 
д іяльності партії небувало складний комплекс проблем, 
що випливають із о б ’єктивних, багато в чому нових ре 
алій сучасності. І ключ до виріш ення цих проблем  —  
найближчих і перспективних, економ ічних і соціальних,
політичних і ідеологічних, зовніш ніх і внутріш ніх ---
всем ірне прискорення соц іально-економ ічного  розвит
ку країни. Висунута КПРС концепція прискорення —  
величезне досягнення творчого  м арксизм у-ленін ізм у.

Обставини, що склалися, вимагають спрямувати тео

ретичну і політичну дум ку не на ф іксац ію  досягнутого, 
а на обгрунтування шляхів і м етодів прискорення со
ц іально-економ ічного  прогресу. Саме на основі прис
корення наш ому суспільству належить вийти на нові 
руоеж і, коли з найбільш ою  повнотою  розкриваю ться 
переваги соціал істичного ладу, будуть р о зв ’ язані пр о б 
леми, які дісталися у спадщ ину від попередніх етапів.

Курс на прискорення вимагає кардинальних змін в 
економ ічн ій  галузі. Він вимагає активної соц іальної по
літики, посл ідовного утвердж ення принципів соціал іс
тичної справедливості. Стратегія прискорення —  це і 
вдосконалення суспільних відносин, і оновлення ф орм 
та методів роботи політичних й ідеологічних інститутів, 
це поглиблення соціал істичної дем ократії, це р іш уче 
подолання інерц ії, застійності і консерватизму. П риско
рення опирається на живу ен е ргію  мас і, значить, на 
максимально повне включення в д ію  лю дського  фак
тору. Тільки таким ш ляхом м ож е і повинен бути д осяг
нутий новий якісний стан суспільства.

Успіш не виріш ення завдань прискорення збудж ує до 
напруж ено ї роботи теоретичної думки, служить дієвим 
стимулом розвитку усіх трьох складових частин м аркси
стсько-ленінського вчення. Яскравий приклад такого 
п ідходу до те о р ії, ї ї  невичерпну життєву силу явив со
бою  XX VII з ’ їзд  КПРС.

В. СЕРГЄЄВ.

НАУКУ
РОБЛЯТЬ
ЛЮДИ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

більш е належить їм  зроб и
ти. У прийнятій партійним 
з їзд ом  новій ре да кц ії П ро
грами КПРС зазначається: 
«У в ідповідності з вимога
ми науково - техн ічного і 
соціального прогресу о д е р 
жить дальший розвиток си
стема середньо ї спеціаль
но ї і вищ ої освіти. Вона по
винна чуйно і своєчасно ре 
агувати на запити ви
робництва, науки і культу
ри, забезпечувати потреби 
народного господарства в 
спеціалістах, які поєднують 
високу проф есійну, п ід го 

товку, ідейно-політичну зр і
лість, навики орган ізатор
ської, управл інсько ї д іяль
ності».

Але, як п ідкреслено на 
засіданні П олітбю ро, в ос
танній пер іод  у цій роботі 
намітилося відставання. Рі
вень навчання і виховання 
ще несповна відповідає за
вданням прискорення со ц і
ально-економ ічного  розви
тку країни, ш видкого осво
єння досягнень науки і тех
ніки. Ось чому партія ста
вить вим огу підвищ ити роль 
вищ ої і середньо ї спеціаль-



2 стор. '«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 18 квітня 1986 року.
Т Р И Б У Н А  Д Л Я  В С ІХ

1. Хто вони, на вашу думку, так звані «сірі» студенти? Чому з ’являються у нашому 
середовищі? Поступили в інститут, не осмисливши тонкощів майбутньої професії? 
Вчитися їм нудно? Але хіба студентські роки — це прогулянка?

2. До якого викладача ви поспішаєте ца лекції, як на свято? Чому? Адже не 
секрет, що є викладачі, котрі хоч і добре знають свій предмет, але передають його 
нецікаво. Так хто ж ваш духовний наставник, кого ви маєте за приклад, прагнете 
наслідувати? Розкажіть про них так само захоплююче, як вони читають вам лекції, 
або так само нудно, як нудно вони розмовляють з вами'

«СІРІ» СТУДЕНТИ — 
байдужі до життя люди. 
Вони тільки чекають, ко
ли їм усе «викладуть на 
тарілочку». По-моєму, во
ни пішли в інститут то
му, що більше нікуди не 
хотілось.

А тепер щодо другого 
запитання. Лекції до
цента кафедри «автомо
білі і автомобільне гос
подарство» Валерія Во
лодимировича Кашина 
для мене справді наче 
свято. Тут я одержую 
багато корисної і цікавої 
інформації, івідчу&аю, 

себе учасником усьо
го, що діється навколо 
нас\ Стараюся братг  ̂

з нього приклад і як з 
людини, і як із спеціа
ліста.

А нудних викладачів 
у нас в інституті виста
чає. Про них писати теж 
нудно і нецікаво. 
Володимир ГЕРАСИМОВ, 

студент групи
9-А А Г-Я9
НА МІЙ п о г л я д ,

«сірі» студенти, котрі,

на жаль, є і поруч мене, 
це ті, що живуть пасив
но, не цікавляться тим, 
що діється в групі, на 
факультеті, в гуртожит
ку, інституті взагалі. Це 
необов’язково ті, хто 
вчиться погано. Серед 
них бачу і таких, котрі 
в усьому встигають, їх 
нерідко навіть у приклад 
ставлять. Але в даному 
разі треба дивитися не 
лише на успішність, але 
й на громадську робо
ту. Бо справжній сту
дент не тільки добре 
вчиться. Він ще й мо
же повести за собою гру
пу, стати в ній ватаж
ком.

«Сірий» студент з ’яв
ляється у нашому сере
довищі тому, що часом 
ми дивимося на це яви
ще, як то кажуть, крізь 
пальці. Всі розуміють, 
що з явищем таким тре
ба боротися, виживати 
його. Але часом, мабуть, 
бракує сміливості ска
зати все в очі.

Чому вони поступили

в інститут? Та заради 
престижу. Хто зна, мо
же, ця людина знайшла 
б себе на іншому місці і 
стала б корисною для 
суспільства... Це дуже 
серйозно — знайти себе, 
щоб потім можна було 
сказати самому ж собі, 
що життя прожите не
даремно...

Ну і про викладачів. 
Ось уже майже два ро
ки я слухаю лекції з 
вищої математики у до
цента Арона Мойсейо- 
вича Маргасїна. Ось са
ме до нього і йду, наче 
на свято. Читає він 
прекрасно. Вважаю, що 
не знати математику у 
Арона Мойсейовича не 
можна!

Не можу не згадати і 
Олексія Матвійовича 
Бойцова. Він викладає 
прикладну механіку. 
Лекції його слухати —  
одне задоволення, на
стільки вони цікаві

Сергій КУЛИК,
студент групи 3-ЕПП-
84.

Перед вищою школою 
XXVII з ’їзд  партії пос
тавив серйозні і відпові
дальні завдання по д о 
корінному поліпшенню 

якісної підготовки спе
ціалістів. Прискорення 
соціально - економічно
го розвитку країни, які
сного перетворення ма
теріально - технічної ба
зи народного господар
ства на основі впровад
ження досягнень науки 
і техніки, вдосконалення 
управління і господарсь
кого механізму висува; 
ють нові вимоги до сф е
ри освіти і науки. Про
форієнтація, залучення 

юнаків і дівчат ще з шкі
льної лави до серйоз
них точних наук, прище
плення їм любові до  
технічних спеціальностей 
дає свої добрі наслідки., 
Мала академія наук, що 
ось уже шостий рік діє 
на базі нашого інституту, 
своїми вихованцями по
повнює лави студентів. 
Школярі здобувають 
знання у десяти секціях, 
лекції яким читають д о 
свідчені викладачі нашо
го вузу. По-новому, у 
світлі сучасних вимог 
навчаються школярі, 
яким у майбутньому д о 
ведеться прискорювати 
науково-технічний про
грес, поліпшувати техно
логію виробництва. Не
щодавно відбулася сьо
ма обласна сесія Ма

лої академії наук, де 
кращим слухачам за ус
пішно виконані роботи 
були вручені дипломи.

На знімку: під час за
сідання сесії Малої ака
демії наук.4

Комуністичне виховання 
невіддільне од боротьби з 
проявами чужої нам ідео
логії, моралі. В нашому ін
ституті парткомом, коміте
том ЛКСМУ ведеться до
сить значна робота по фор
муванню розумних матеріа
лістичних потреб і атеїстич
ному вихованню молоді. 
Очолюють цей напрямок 
діяльності заступник секре
таря гіарткому О. Й. Ле- 
сько і доцент кафедри фі
лософії Р. М. Сокирянська.

Своєрідним підсумком 
зробленого став тиждень 
атеїзму, проведений в ін
ституті нещодавно. У його 
рамках перед студентами 
різних спеціальностей з 
лекціями та бесідами «Ре
лігія і ідеологічна боротьба 
на сучасному етапі», «Кому
ністична і релігійна мораль», 
«Досягнення науково - тех
нічного прогресу — вирі
шальний фактор спросту
вання релігійної догмати
ки», «Ставлення КПРС до 
релігії, церкви і віруючих» 
виступили товариші Р. М. 
Сокирянська, Г. І. Ластов- 
ська, Ю. С. Данилюк, Л. І. 
Галицький, О. Й. Лесько.

Викладачі підготували 
лекторів і з числа студен
тів. Заслужений успіх су
проводив лекції, що їх чи
тали члени атеїстичного 
гуртка О. Прокопович, 
В. Берчак, Н. Цибань, 
А. Гречанюк (машинобудів
ний факультет). А доповідь 
четвертокурсника О. Дроз
да «Формування розумних 
потреб в умовах удоско
налення соціалізму» викли
кала широку дискусію і піс
ля обговорення визнана 
однією з кращих.

Студенти радіотехнічно
го факультету В. Войко, 
І. Клочко, В. Кочин від 
імені своїх однокурсників 
висловили задоволення хо
рошою організацією і акту
альною тематикою лекцій

Вони підкреслили у своїх 
виступах також, що по
трібно ширше залучати 
молодь до наукової робо
ти, довіряти їй самостійну 
справу.

Важливе значення у фор
муванні стійкого атеїстич
ного світогляду має наоч
на агітація. На всіх факу
льтетах випущено стінга
зети «Атеїст», а кафедра 
наукового комунізму підго
тувала програму для контр- 
пропага-ндистського кіно- 
лекторію. Частину цієї про
грами було присвячено ан
тиклерикальній темі. Сту
денти старших курсів пере
глянули також фільми «Под 
прицелом твой мозг» і 
«Братья во долларе». Ці кі
нострічки переконливо по
казують, що імперіалізм ви
користовує релігію як за
сіб ідеологічної боротьби 
проти СРСР та країн со
ціалістичного табору...

В новій Програмі КПРС, 
прийнятій XXVII з’їздом 
партії, говориться: «Висту
паючи за неухильне дотри
мання конституційних га
рантій свободи совісті, па
ртія засуджує спроби ви
користати релігію на шкоду 
інтересам суспільства і 
особистості. Найважливіша 
складова частина атеїстич
ного виховання — підви
щення трудової і громад
ської активності мас, їхня 
освіта, широке розповсюд
ження нових радянських 
обрядів і звичаїв».

Вивчаючи суспільні і спе
ціальні науки, все глибше 
проникаючи в сутність за
конів природи і суспільства, 
ми, студенти, повинні на
бути не тільки фахових 
знань, але й бути готовими 
до проведення широкої іде
ологічної, агітаційної, атеї
стичної роботи.

Г. СИВАК,
другокурсник машино
будівного факультету.

В И Х  « С В О Б О Д Н О М  М И Р Е » Г У М О Р Е С К А  -----------

ЭЛЕКТРОННАЯ ГРАНИЦА
В  ап реле 1983  г . в  бю ро 

пограничного контроля аэро
дром ов. В ели кобри тан и и  
начали устанавливать спе
циальное оборудование, ко
торое, кроме прочего, по
зволяет автоматически чи
тать  п асп орта  н ово го  ти 
па (о них мы рассказывали 
в материале «Пластиковый 
паспорт»). Сущ ествует ре
естр подозрительных лиц, 
составленный на основании 
информации, полученной в 
министерствах внутренних 
и иностранны х дел, в по
лиции, службе безопаснос
ти, пошлинном управлении 
и Интерполе (международ
ная полиция). Британская 
служ ба безопасности , на
п ри м ер , к  катего р и и  п о
д озри тельн ы х л и ц  о тн о
си т и  тех , кто  «п обы вал  в  
ком м унистической  стра
не», кто «имеет коммунис
тическую либо иную под
рывную литературу», «чле
нов компартии» и т. д.

Уже сейчас чиновник па
спортной службы аэропор
та Хитроу близ Л ондона^ 
за л о ж и в  « п л а с т и к о в ы й
п аспорт» в  сп еци альн ы й  
ап парат, сразу же видит на

экране м онитора рядом  с 
персональными данными па
ссажира запись такого, при
мерно, характера: «Объект
С Ц  1234. О перация И кс». 
Чиновник должен действо
вать согласно инструкции, 
заложенной в памяти ком
п ь ю т е р а  к а к  «О п е р а ц и я  
И кс». Это может означать, 
ч то  д ан н о го  гр аж д ан и н а 
следует п ропусти ть с  та
кой же вежливой улыбкой, 
к ак  и  гр аж д ан и н а  и з  за 
писью в паспорте «Не подо
зревается ни в чем». Одна
ко, ком п ью тер автом ати
ч е с к и  за ф и к с и р у е т , ч т о  
д ан н ы й  гр аж д ан и н  б ы л  
п р о в е р е н  в  а э р о п о р т у  в  
таком-то часу. П оявление 
ж е иа м ониторе записи, к  
примеру, «Операция Игрек» 
может означать приказ за
держания подозреваемого 
и передачу его в руки спец
служб либо полиции.

Информационные поли
ц ей ски е си стем ы , содер
жащие нередко в себе очень 
интимные данные о граж
данах, уж е оплели густой 
паутиной всю ФРГ. В бли
жайшее время в этой стра
не движение через границу

и значительная часть дви
ж ения внутреннего будут 
непосредственно контроли
роваться  к о м п ью терам и . 
К а ж д о е  с т о л к н о в е н и е  с  
компью терной сеткой ос
тавит длительны й след в 

полицейских реестрах. Та
кая система полиции ФРГ 
считается во многих запад
ноевропейских странах до
стойной подражания.

С о в е т  с т р а н  З а п а д н о й  
Европы стремится к воссо
ед и н ен и ю  п оли ц ей ски х  
ин формационных систем 
и их интеграции. Сеть по
л и ц е й ск о го  н а д зо р а  в с е  
тесн ее  оп у ты вает  З ап ад 
ную  Европу. Каждое про
явление прогрессивных ли
бо радикальных движений 
в лю бом  уголке этой час
ти мира в ближайшее вре
м я  б у д ет  а вто м ати ч еск и  
регистрироваться, а накоп
л ен и е таки х  п ро явл ен и й  
станет предметом деталь
ного анализа и расследова
ния не только полицейским 
аппаратом, но и ярыми ан
тикоммунистами.

А. ПЕТРЕНКО.
(По материалам зару-
бежной печати).

Л А БОРАТОРІЯ наша не- 
велика. Навіть, мож

на сказати, середня лабора
торія: я, Гулько і Кузьмич. 
Проте проблеми вирішуємо 
великі. Нещодавно нову те
му почали. Тема, на перший 
погляд, як тема: «Оптимі- 
зація параметрів транс-

терезів фіксує ККД наших 
зусиль: нуль цілих; пуль де
сятих.

Поїхали з Гульком у 
творче відрядження до су
сіднього інституту. Обмі
нялися досвідом, рекомен
дації до серйозної оптимі- 

зації підготували.

Годуєш її, пестиш... Ніякої 
вдячності!

Тут керівництво втручає
ться, погрожує тему зняти 
і в архів списати.

— Не дозволимо! — га
рячкуємо. —■ Питання пре
стижу! Та ж і тема яка!

Спасибі Кузьмичу — ви-

Спасибі Кузьмичу
формації мухи в слона». 
Це, якщо збоку дивитися, 
просто, а копнути!.. Глиби
на, ширина, поле діяльнос
ті!..

Розподілили обов’язки. 
Кузьмич мух ловить. Гуль
ко раціон підбирає. Загаль
не керівництво, як завжди, 
на мені.

Заворушилися всі, забіга
ли. Схеми, діаграми, графі
ки. Через тиждень знайшли 
оптимальний раціон; го
ріхи, мед, рахат-лукум. 
Одне слово, створюємо му
сі солодке життя.

Зважили муху через мі
сяць. Стрілка аналітичних

А за цей час Кузьмич ще 
декілька відмінних екзем
плярів відловив. Загалом, 
йде робота повним ходом.

Тут замовник, як завжди, 
невчасно нагрянув. Так, 
мовляв, і так: показуйте
ваших слонів. Демонструє
мо графіки, показуємо зві
ти, підсовуємо муху під 
мікроскопом. Замовник
кмітливий попався. Премію 
за часткову реалізацію те
ми підписав.

Поїхав замовник. Ми за 
муху, а вона тане на очах.

ручив. Практика позначи
лась. «Давайте, — каже, — 
підемо від зворотнього. За
фіксуємо параметри пере
творення слона у муху, а 
потім прокрутимо їх  зво
ротнім ходом, як плівку в 
кіно...».

Зараз усією лабораторією 
готуємось до поїздки в Аф
рику. Слонів відловлювати. 
Загальне керівництво, як 
завжди, на мені...

Г. ГРИБОВ, 
інженер.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
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ПОЛІТИЧНИЙ

ЛЕКТОРІЙ

Керівна роль КПРС як 
авангарду радянського 
народу визначена самою 
істор ією  нашої д ерж а 
ви, вона закр іплена Кон
ституцією  СРСР. О зб р о 
єна м арксистсько - ле
н інською  теор ією , пар
тія визначає генеральну 
перспективу розвитку 
суспільства, планомірне 
і всебічне вдосконален
ня соціал ізму.

Щ об  досягти постав
леної мети, необхідно, 
як в ідомо, створити в ід 
повідну матеріальну ба
зу, забезпечити найпов
ніш е задоволення ма
теріальних і духовних 
запитів ко ж н о ї людини. 
Цього м ож на добитися 
лише на основі високо 
еф ективної е коном іки .

Весь досвід  соц іал іс
тичного будівництва в 
нашій кра їн і свідчить: 
кер івництво народним 
господарством —  це 
серцевина всієї д іяль
ності партії і державі- 
Таке кер івництво особ
ливо важливе тепер, ко 
ли перед нашим наро
дом стоять величезної 
складності завдання. Су
часний етап —- істинно 
переломний у житті на
шої країни. «Сьогодні 
перш очергове завдання 
партії, всього народу
— р іш уче переламати 
несприятливі тенденції 
в розвитку економ іки» ,
— підкреслю ється у По
літичній, допов ід і ЦК 
КПРС XX VII з ’їзду пар
тії.

За 15 років  належить 
збільшити національний 
дохід  країни майже 
удвічі, підняти п р о д ук
тивність суспільної пра
ці у 2,3— 2,5 раза. А в 
результаті створити ви
робничий потенціал,
р вний за своїми мас
штабами нагром адж е
ному за всі попередні 
роки  Радянської владй.

Нове суспільство рос- 
іе  і розвивається не 
стихійно, а в результаті 
св ідомих зусиль народу, 
спрямованих його п о 
л ітичним авангардом. 
О тож  виростає значен
ня еф ективного пол і
тичного керівництва,
св ідом ого  впливу на хід 
прискорення. Цей вплив 
пронизує всі сфери на
ш ого життя — І п ідйом  
творчої активності мас, 
і ш ироке  залучення їх до 
управління виробниц
твом, державними і 
гром адським и справами, 
дальшу дем ократизац ію  
суспільства, і, звичайно, 
нашу економ ічн у  стра
тегію .

Нині стратегічний курс 
партії полягає в тому, 
щоб здійснити перехід  
до е ко н о м іки  вищ ої ор 
ган ізац ії і еф ективності 
з всебічно розвиненими 
продуктивними силами, 
зр ілим и соціал істични
ми виробничими в ід 
носинами, в ідлагодж е- 
ним господарським  м е
ханізмом.

Зрозум іло, що для ви
р іш ення такого  склад
ного ком плексу взаємо- 
пов язаних завдань по
тр ібн і зусилля усіх дер
жавних, господарських, 
науково - технічних о р 
ганів і орган ізац ій . А 
о б ’єднати ці зусилля 
м ож е  лише партія — 
авангард народу.

В. ВОРОНЕЦЬКИЙ.

Нещодавно ва колегії Мінвузу рес
публіки було відзначено, що наш ін
ститут в цілому готовий до виконання 
завдань, поставлених XXVII з’їздом 
КПРС перед вищою школою. Наш дос
від по комплектуванню інституту, під
готовці кадрів, організації науки тощо 
узагальнено і рекомендовано як кра
щий іншим технічним вузам України. 
Разом із тим справедливо вказано на 
недоліки, «вузькі» місця, котрі нашому 
колективу' належить якнайскоріше вип
равити.

По-новому, у світлі сучасних вимог 
оцінюючи власну діяльність, ми стави
мося до неї з самокритичних, об’єктив
них позицій, не захоплюючись надміру 
досягнутими успіхами.

XXVII з’їзд партії намітив перед ви
щою школою серйозні і відповідальні 
завдання по корінному поліпшенню яко
сті підготовки спеціалістів. Науково об
грунтована концепція прискорення со
ціально-економічного розвитку країни, 

якісного перетворення матеріально-тех
нічної бази народного господарства на 
основі впровадження досягнень науки і 
техніки, вдосконалення управління і гос
подарського механізму висувають прин
ципово нові вимоги до сфери освіти і 
науки.

Зараз по всій країні, в усіх галузях 
її життя йде корінна перебудова всієї 
роботи з метою прискореного розвитку 
нашого суспільства на шляху до|кому- 
ьізму. Став на шлях цієї перебудови і 
наш колектив. Не будемо зараз гово
рити про вже досягнуте. Воно очевид
не і відоме кожному. Давайте поведе
мо мову про найсуттєвіше — наші недо
ліки на початку перебудови, шляхи їх 
усунення.

Завершила свою роботу комісія, яка 
під керівництвом ректора перевірила ка- 
4)едри і структурні підрозділи інститу
ту. Результати її свідчать: іще не всі 
завідуючі кафедрами перебудувалися у 
своїй роботі, не всі приступили до ви
конання наказу по інституту від 6 бе
резня ц. р. про проведення огляду-кон- 
курсу на кращий підрозділ.

Ще не визначили конкретних напрям
ків своєї діяльності у світлі рішень пар
тійного з’їзду кафедри фізики, вищої 
математики, технології автоматизації 
машинобудування, опору матеріалів, те
орії механізмів і машин та деталей ма
шин, теоретичних основ радіотехніки,

НА ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТТЯ*

іноземної мови, ряду кафед£ суспільних 
наук. Чітко не визначені і не спланова
ні вдосконалення таких важливих спря
мувань роботи, як інтенсифікація про
цесу навчання студентів на основі впро
вадження активних методів з обчислю
вальної техніки, технічних засобів нав
чання', Науково-дослідницької роботи 
студентів, перспективи розвитку матері
ально-технічної і лабораторної бази, 
розробка і видання підручників.

Доводиться з прикрістю констатувати, 
що окремі кафедри — теоретичних ос
нов радіотехніки, технології автоматиза
ції машинобудування, хімії не розвива
ються уже протягом ряду років. Ще є 
кафедри, чия лабораторна база, мето
дичне забезпечення застаріли і не від
повідають сучасним вимогам. Повільно 
проводиться технізація аудиторій, а це 
не дозволяє інтенсивно застосовувати 
технічні засоби навчання. Багато викла
дачів із року в рік не вдосконалюють 
своєї педагогічної і методичної майстер
ності, ^недостатньо займаються науко
вими дослідженнями з проблем вищої 
школи і з’являються на кафедрах лише 
для проведення занять.

Занепокоєння викликає той факт, що 
на ряді кафедр існує ще застаріла по
зиція очікування вказівок «згори», про
цес перебудови по-справжньому не роз
почався.

Днями з цього питання прийнято на
каз по інституту, яким деканів факуль
тетів та завідуючих кафедрами зобо- _ 
в’язано зосередити учбово-методичну 
роботу викладачів на поліпшенні яко- 
стП підготовки спеціалістів, оновленні 
змісту, вдосконаленні форм та методів 
навчання. Головну увагу слід звернути 
на широке використання в учбовому 
процесі ЕОМ,зміцнення ‘зв’язків н&в̂ - 

чання з наукою і виробництвом, розви
ток самостійної роботи студентів...

До 15 травня на засіданнях кафедр 
і рад факультетів мають бути визначені 
і затверджені конкретні заходи щодо 
перебудови навчальної, методичної, нау
кової та виховної роботи у світлі вимог 
XXVII з’їзду партії. Намічено ряд ін
ших завдань, втілення яких у життя до
поможе швидшій нашій перебудові згід
но з велінням часу.

М. СИНЕЛЬНИХ,
начальник учбового відділу інститу
ту.

Я к а  р е а к ц і я ?
V? НАШІЙ газеті 28 бе- 
3  резня було надруко

вано статтю «Щоб ко
жен день — цікаво», в 
якій, зокрема, йшлося 
про необхідність створен
ня культурно-політичного

на Близькому Сході.
Зараз усі навчальні 

групи факультету готу
ються до участі в кон
курсі художньої самоді
яльності. Проведено
буде також конкурс по
літичного плаката.

Комуністи визначають завдання
23 квітня відбулися загальноінститутські відкриті 

партійні збори. З доповіддю «Підсумки роботи XXVII 
з’їзду КПРС і завдання партійної організації інститу
ту, які випливають із його рішень» на Зборах виступив 
секретар парткому О. Д. Азаров.

Учасники зборів всебічно і принципово обговорили 
проблеми, які партійній організації належить виріши
ти, виконуючи накреслення партійного з’їзду — з’їзду 
перебудови. Збори ухвалили організаційно-політичні 
заходи гіо втіленню у життя рішень XXVII з’їзду КПРС.

Попрацювали по-ударному
Студенти, викладачі, спів

робітники інституту орга
нізовано і продуктивно про
вели комуністичний субот- 
ник, присвячений 116-им 
роковинам з дня народжен
ня В. І. Леніна.

А розпочався він мітин
гом, який відкрив секретар 
парткому О. Д. Азаров. Про 
славні патріотичні тради
ції «червоних субот», тру
довий ентузіазм, який па
нує нині всюди, творче на
тхнення, яке дав кожному 
із нас XXVII з’їзд КПРС, 
говорили на мітингу ректор 
інституту І. В. Кузьмін, за
відуючий кафедрою політич

ної економії Б. І. Понома- 
ренко, четвертокурсниця 
машинобудівного факу
льтету Людмила Іваха.

Після мітингу всі друж
но взялися до роботи. Кі
лька груп студентів енер
гетичного факультету і фа
культету автоматики та 
мікроелектроніки працюва
ли на об’єктах головного 
учбового корпусу, інже
нерно - будівельного та ма
шинобудівного факуль
тетів — на стадіоні «Олімп». 
Решта учасників суботни- 
ка працювали на своїх міс
цях, наводили лад в кабі
нетах, аудиторіях, лабора
торіях тощо.

Бігова доріжка чекає всіх!
У неділю 27 квітня по всій країні проводиться все

союзний масовий весняний забіг. Участь у цьому оздо- 
ровлювально-фізкультурному заході повинен узяти ко
жен із нас. Збір колективу інституту в лісопарку о 
9.30. Першими на бігову доріжку о десятій годині ранку 
виходять студенти і викладачі енергетичного факульте
ту. Дистанція для жінок — 1 км., для чоловіків — 5 км.

Бігова доріжка чекає вас!

Примножувати свій 
внесок у прискорення на
уково-технічного прогре
су для студентів значить 
підвищувати якість сво
їх знань, оволодівати 
наукою, готувати себе 
до серйозної роботи в 
майбутньому. У перєбу- 
довний період в інсти
туті намічається піднес
ти рівень технічного ос
нащення учбових лабо
раторій, поліпшити під
готовку, виховання і ви
користання спеціалістів. 
На кафедрах чимало 

робиться для того, щоб 
прискорити цей процес, 
забезпечити належне 
проведення лекцій, ак
тивізувати лабораторні 
заняття, як це, наприк
лад, здійснюється на ра
діотехнічному факуль
теті.

Фото Р. Кутькова.

ЯК м и  ПЕРЕБУДОВУЄМОСЯ

До вищої 
організації 

і ефективності

 центру в гуртожитку №
4.    

Як повідомив редакцію 
заступник секретаря 
партбюро інженерно-бу- 

1 дівельното факультету С. 
Набойщиков, культурно- 
політичний центр уже 

І створено. 12 квітня тут 
було проведено перший 
масовий захід — вечір, 
присвячений Дню кос

монавтики. Намічено 
провести ряд зустрічей з 
цікавими людьми. Так, 

найближчим часом відбу
деться зустріч з студен
тами - іноземцями — ко
лишніми учасниками во
єнних подій у трьох га
рячих точках планети — 
В’єтнамі, Афганістані і
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ІНЖЕНЕР — ЦЕ ПРЕСТИЖНО

Минулорічна Постанова 
ЦК КПРС, Ради Міністрі! 
СРСР і ВЦРПС «Про вдо
сконалення оплати праці на
укових працівників, конст
рукторів і технологів про
мисловості» так і визначи
ла: необхідно «підвищува
ти престижність праці тво
рців нової техніки і техно
логії, постійно піклуватися 
нро покращення умов їх
ньої праці, побуту і відпо
чинку». Це один із найва
жливіших факторів, які до
помагають здійснити широ
ке впровадження найбільш 
прогресивних технологічних 
процесів і гнучких вироб
ництв, котрі дозволяють 
оперативно перебудовува
тися на випуск нової про
дукції і дають найбільший 
економічний та соціальний 
ефект.

Але все це потребує і 
певної віддачі з боку само
го інженера. Вірніше, не 
стільки віддачі, скільки, як 
велить час, — перебудови.
І в першу чергу психологіч
ної. Інженер повинен бути 
на гребені хвилі сучасних 
науково - технічних знань, 
а то й навіть попереду.

Якщо звернутися до іс
торії, то можна зауважити, 
що слово «інженер» має 
своєрідне глибоке значення. 
Ввіажають, що запозичене 

воно ще у XVII столітті з 
німецької мови, а до неї у 
:вою чергу перейшло з фра
нцузької. Базою ж понят
тя «інженер» було латин
ське слово «інгеніум», що 
означало «розум», «здіб-

портрет такого Інженера 
виписаний на сторінках йо
го романів «Студенти» та 
«Інженери». Ми бачимо об* 
раз спеціаліста, який зай
няв гідне, важливе місце в 
суспільстві. Думки героїв 

цих романів просякнуті гли
боким розумінням проблем: 

«У нашій інженерній спра
ві все так тісно пов’язане 
одне з іншим, що одна по
милка де-небудь тягне за 
собою нагромадження по
милок, часто невиправних, 
і вся сила у трьох речах: 
у працездатності, точності і 
чесності...

Головні правила в нашо
му ділі: за незнання не 
б’ють, але за приховування 
свого незнання — б’ютд і 
геть виганяють з діла. Нез
наючого навчити неважко, 
але... котрий каже, — знаю, 
а сам не знає, загублює без
поворотно справу».

Гордістю за свою профе
сію і за її престиж спов
нені слова Інженера-героя: 

«Без сумніву, в інженера 
поле зору більше, мабуть, 
ніж у інших спеціалістів. 
Так, очевидно, що і в рс 
зумовому відношенні інже
нери являють із себе вели
ку силу».

«Який освічений,—палко 
мовить одна із героїнь ро
ману «Інженери» —Тепер 
я тільки розумію, що таке 
інженери... Такий привіт
ний, простий, все розумію
чий. Ось це мій ідеал ро
сійської освіченої людини».

ОГЛЯДАЧ.

На знімку: студенти радіотехнічного факультету па лабораторних заняттях з технічної електродинаміки.
Фото Р. Кутькова.

Студенти «сірі» це ті, ко
го не цікавить, що своє но
ве вони внесуть у майбут
ню професію. І в інститут 
вони прийшли не за покли
канням.

А студентські роки — ро
ки напружених буднів, ціка
вої громадської роботи, ак
тивного відпочинку в колі 
однодумців.

Коли працюєш самостій
но над книгою, займаєшся 
продуктивно, — відчуваєш 
внутрішнє задоволення від 
навчання. Навчання — го
ловне, чим повинен займа
тися студент, інакше на
віщо було поступати в ін
ститут? Займати чуже- міс
це?

О. НЕЛЮБА, 
другий курс інженерно- 
будівельного факульте
ту.
Студенти «сірі» — люди, 

які .поступили в інститут, 
аби лиш де-небудь вчитися.

-ТРИБУНА ДЛЯ ВСІХ

Хто вони, на вашу думку, так звані «сірі» студенти? 
Чому з’являються в нашому середовищі? Поступили 
в інститут, не осмисливши тонкощів майбутньої профе
сії? Вчитися їм нудно? Але хіба студентські роки — 
це прогулянка?

Ці та багато інших запитань виникають, коли бачиш, 
як окремі наші ровесники погано ставляться до голов
ної своєї роботи — навчання. Подумайте про це, вис- 
ловіться відверто І щиро. Як, ви гадаєте, можна боро
тися з цим явищем?

Про свою майбутню спе
ціальність вони не маюдь 
анінайменшої уяви, або ж 
уявляють все у далекому 
майбутньому. їхнє головне 
прагнення — одержати ви

щу освіту, причому будь- 
яку, аби тільки вищу.

Є й така група «сірих» 
студентів, котрі поступили в 
інститут, щоб веселіше про
водити час, вирватися з-під

опікування батьків. Ясно, 
що навчання, громадське 
життя для них завжди щось 
другорядне* /неціїкавд \х-> 

нє погане навчання у пе
ршу чергу пов’язане із 

небажанням вчитися.
Головне завдання дека

нату, комітету комсомолу 
полягає в тому, щоб «роз
ворушити» таких студен

тів, показати їм престиж 
майбутньої ,професії, при

щепити потяг до навчання, 
до активної участі в грома
дському житті інституту. 
Треба частіше доручати їм 
(а не тільки активістам) 
організацію різноманітних 
заходів, вечорів тощо. Хай 
вони відчують свою відпові
дальність в колективі, від
чують, що вчитися погано 
— це неприпустимий вчи
нок.

В. СКАЧКО, 
перший курс енергети
чного факультету.

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА СЕЛУ-------

До початку трудово
го семестру ще далеко, 
але студентські загони 
інституту, вже включили
ся у його програму. 
Все частіше їх бійців 
можна побачити в се
лах області: юнаки та 
дівчата надають під
шефним господарствам 
допомогу у зведенні різ
номанітних будівельних 
об’єктів, у ремонтних 
роботах.

Так, загін ;«Комсомо- 
лець» уже двічі побував 
з такою метою в селах 
Тростянецького, а загін 
«Каскад» — Гайсинсько- 
го районів. Найближ
чим часом у Шляховій

Бершадського району 
побувають бійці «Елек
трона», загін «Сатурн» 
виконуватиме будівельні 
роботи у Тульчинській 
школі-інтернаті.

Не забувають своїх 
підшефних сіл і учасни
ки інститутської ху
дожньої самодіяльності. 
З великим інтересом 
трудівники села Медів- 
ка Оратівського району 
зустрічали нещодавно 
виступи ансамблю баль
ного танцю, читців і спі
ваків нашого інституту.

К. ЗАПАЙЩИКОВ, 
заступник секрета
ря інститутського ко
мітету ЛКСМУ.

СВІТ НАВКОЛО НАС

„Розумне метро*
Випробування його 

розпочнуться у Ф р а н ц ії 
нин іш нього року. Проект 
«Арамі», над яким ко н 
структори працю ю ть уж е 
десять років , передба
чає, що таке метро скла
датиметься з маленьких 
вагонів на 10 сидячих 
м ісць кож ен. І перевози
тимуть вони пасажирів 
до потрібних кож ном у 
персонально дільниць 
без пересадок і зупинок 
на численних станціях.

Ф ірм а  «Арамі» опра
цювала керовані елек

тр о н ікою  з ’єднання, ко 
трі дозволяю ть дотри
муватися 30-сантиметро-

вої дистанції м іж  ва
гончикам и. На р о з ’їздах 
вагончики будуть самі 
вибирати потр ібну д о 
рогу  у_ будь-яком у за
даному напрямку.

Випробування прохо
дитимуть на 1200-метро- 
вій експериментальній 
кол ії. У 1990 роц і їх бу
де проведено на одній 
із п ідзем них трас у Па
риж і, а через десять 

років  «розумне» метро 
планується здати.в  е к
сплуатацію. Воно д опо 
м ож е  частково р о з 
вантажити традиційний 

метрополітен.

Цифри і музика
ДЕЙТ —  ця нова тех

нологія  запису звуку на 
магн ітну плівку, як га
дають, незабаром заво
ює світ. Базується вона 
на використанні для за
пису і відтворення зву
ку циф рової техніки. 
На стандартній касеті 
м ож на буде заф іксува
ти к ільканадцятигодин- 
ну м узичну програм у.

Технологія ДЕЙТ, опра
цьована в Японії, має 
два варіанти: Р —  ДЕЙТ 
і С—  ДЕЙТ. Перший із 
них використовує техні
ку відео: рухома го 
лівка тут влаштована під 
кутом  до м агн ітно ї стр іч
ки. П риб ічником  цього 
варіанту, який має ще 
назву «вІдео-8», є в ідо 
ма ф ірма «Соні». У

д ругом у ж  варіанті го 
лівка нерухома і здатна 
на одній стороні стр іч
ки зареєструвати аж 22 
о кр е м і звуков і д о р іж ки .

Виробництво м агн іто 
фонів ДЕЙІ м ож на почи
нати вже зараз. О днак 
японські ф ірми виріш и
ли накласти на нову тех
нологію  ембарго до тих 
пір, поки не будуть про 
дані існую чі запаси ма
гн ітоф онів звичайних. 
Спеціалісти вважають, що 
ця заборона триватиме 
недовго. Не так давно 
ф ірма «Соні» вже почала 
рекламувати «відео-8»,

А. ПЕТРЕНКО, 
(За матеріалами за
рубіжної преси).

СМІХОФРАЗОТРОН

ІЗ СТУДЕНТСЬКОГО СЛОВНИКА
Сесія — час, коли екзаменатори виходять з себе, а 

студенти шукають виходу.
Екзамен — очна ставка з професором.

Шпаргалка — короткий тлумачний довідник із зовсім 
Невідомих питань.

Двійка — роздвоєність поглядів екзаменатора і сту
дента.

Переекзаменовка — студентські курси підвищення 
кваліфікації.

* Ю. МОСТОВИЙ.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«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. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2-68 (внутрішній)
БЮ 03242; Зам. 1936.

ність», «природну схиль 
ність», «проникливість». Е 
повсякденній сучасній уяв
«інженер» перекладається 
як «винахідник», а сучас
ний тлумачний словник ще 
більш простий і лаконічний: 
«Інженер — спеціаліст з 
вищою технічною освітою».

Хіба не бачимо деяку дво
якість у нинішньому вжи
ванні цього поняття? «Ін
женер» — це і показник 
освіти, і в той же час ха
рактеристика мислення ЛЮї 
дини, її здібностей. Ми час

то пам’ятаємо лише про 
перше і забуваємо про дру
ге — саме поняття пере
творюється поступово в яр
лик, який означає скоріше 
посаду, котру людина зай
має, ніж психологічний тип 
людини, яка спрямовує свої 
здібності на творчість. Ін
женер,, мабуть, як і педа
гог, — це насамперед пок
ликання, а потім уже, зви
чайно, професія.

Звісно, не можна порів
нювати інженера, скажімо, 
початку століття, 20-х ро
ків і нинішнього. Різні епо
хи, інші завдання, та й лю
ди інші. Але все ж є спі
льний, можна сказати, куль

турно-історичний аспект, 
пов’язаний із роллю і ста
новищем інженера в сус

пільстві.
Давайте погортаємо ро

мани М. Г. Гаріна — Ми- 
хайловського, майстра пера, 
будівника Великої Сибірсь
кої магістралі. Сам інженер, 
він глибоко і всебічно роз-* 
крив «душу інженера» — 
свого сучасника. Яскравий

/"ч ТОРІНКИ нашої пре- 
си не випадково відда

ються нині статтям, поле
мічним заміткам, листам, 
пов’язаним із проблемою 
«сучасний інженер». Таке 
«проривання» теми на все- 
загальне обговорення стало 
неминучим, це наслідок на
уково-технічного прогресу, 

його темпів, інтенсифікації, 
його реальних результатів.

У Політичній доповіді 
ЦК КПРС XXVII з’їзду па
ртії сказано прямо: «Інтере
си суспільства вимагають 

підвищення престижності ін
женерної праці».

Престиж інженера — про
фесії ,звання і покликання 
— за останні роки значно 
підупав. Квітневий (1985 р.) 
Пленум ЦК КПРС відзна
чав: «...не можна визнати 
нормальним пониження пре
стижу інженерної праці. Тут 
не все гаразд, ми повинні 
підняти роль і авторитет 

майстрів, інженерів, кон- , 
еігрукторів, технологів/..».'. : 

Більшість полемізуючих 
відзначають такі «больові ; 
точки» проблеми: необхідно 
надати більше ініціативи ] 
інженеру, розглядати його ; 
діяльність по реальних ре
зультатах праці і впровад
женню розробок у вироб
ництво; забезпечити його 1 
всіма необхідними, засоба- ( 
ми для нормальної роботи; 
більше стимулювати твор- 1 
чу інженерну думку, збіль- | 
шувати застосування но- ( 
вих важливих розробок, 1 
щедріше матеріально заохо
чувати інженерів і їхні ( 
запровадження. 

25 квітня 1986 року*

ХТО ВИНЕН
— Чому ти запізнюєшся на роботу?
— Тому що пізно виходжу з дому.

— А чому ти пізно виходиш з дому?
— Тому що пізно прокидаюсь.
— А чому ти пізно прокидаєшся?

— Тому що пізно лягаю спати.
— А чому ти піз^о лягаєш спати?
— Тому що пізно приходжу додому.
— а  чому ти пізно приходиш додому?
— Тому що затримуюсь після роботи.
— А чому ти затримуєшся після роботи/*
— Тому що мене розбирають на зборах.
— А чому іебе розбирають на зборах?
— тому що я запізнююсь на роботу.
—- А чому ТИ... (ДИВ. з початку),

К. МЕЛІХАН, 
інженер.



і

У ніч на перше травня 1945 ро^у представник ні
мецького командування генерал Кребс прийшов на КП 
до командуючого 8-ю гвардійською армією генерала 
Чуйкова з листом Геббельса. В листі повідомлялося, 
що Гітлер покінчив життя самогубством, залишив Геб- 
бельсу пост рейхс-канцлера і той пропонував вступити 
у переговори з радянським командуванням.

Про лист доповіли в Москву. Москва передала: тіль
ки повна, безумовна капітуляція. Геббельс наказав 
Кребсу повернутися в рейхс-канцелярію. На запитання 
Геббельса, що далі робити, Кребс відповів:

— Стрілитися...
На величезному Берлінському театрі воєнних дій з а 

вершували наступ війська 1-го Білоруського, 2-го Біло
руського і 1-го Українського фронтів.

Є глибока закономірність у тому, що фронти привели 
до Берліна саме тих, хто захищав Москву і Сталінград: 
Маршали Радянського Союзу Жуков, Конєв, Рокоссов- 
ський. Від руїн Сталінграда до стін Берліна прийшов зі 
своєю 8-ю гвардійською армією і генерал-полковник 
Чуйков.

Важкі, кровопролитні були бої на вулицях Берліна. 
На плаваючій бойовій машині через Тельтовканал ви
везли з бою у розташування 9-го мехкорпусу вбитого 
лейтенанта. Командир корпусу генерал І. Сухов підій
шов до машини, медсестра зняла простирадло і відкри* 
лося зовсім юне обличчя. Сухов доповів про загибель 
лейтенанта командарму Рибалку, і той сказав, що сам 
повідомить командиру 7-го танкового корпусу генералу 
В. Новикову про смерть його сина, 19-річного розвідни
ка Юри Новикова.

Глибокої ночі зустрілися Рибалко, який втратив у 
1942 році сина Вілена, і Новиков, який тепер, у 1945-му, 
ховав свого Юру. Мовчки сиділи поряд друзі, осироті
лі батьки, котрі воювали разом іще в громадянську. 
Можливо, згадували вони в ту ніч і своїх бойових то
варишів, яких наша армія втратила на довгому шляху 
від Москви до Берліна: Панфілова, Доватора, Єфремо- 
ва, Ватутіна, Черняховського, багатьох інших коман
дирів, що полягли поруч зі своїми солдатами...

І всю ту ніч грізно гуркотіла важка радянська арти
лерія.

М. БРАГІН.

Святковою демонстрацією
інститут відзначив 1 Трав
ня — День міжнародної 
солідарності трудящих. У 
колонах демонстрантів про
йшли викладачі, співробіт
ники, студенти нашого вузу.

Революційне вчення
Карла Маркса, творчо роз
винуте у XX столітті В. І. 
-Леніним, (заснованою ним

Комуністичною партією, 
стало провідною силою епо
хи. Відзначаючи 5 травня 
день народження Маркса, 
активісти ідеологічної робо
ти у своїх лекціях і бесідах 
широко роз’яснювали силу 
марксистсько - ленінськ о ї 
теорії.

5 травня відсвятковано
День преси. Високу оцінку

її діяльності дав XXVII 
з ’їзд КПРС, визначив нові 
відповідальні завдання пе
ред її працівниками. Обо
в'язок партійних організацій 
інституту — активно вико
ристовувати друковане сло
во з метою дальшого прис
корення соціально - еконо
мічного розвитку, кращої 

підготовки майбутніх спеці

алістів.
День радіо — святр пра

цівників усіх галузей зв'яз
ку, до послуг яких ми вда
ємось щодня. З цієї нагоди 
в інституті відбулися уро
чисті збори.

В 41-й раз святкуватиме 
радянський народ День П е 
ремоги у Великій Вітчизня
ній війні.

Сонцю с я я т и  в  в і к а х
Час невблаганний. Годин

ник історії відраховує його 
стрімкий біг. Вже минає 
сорок один рік тому віко
помному дню 9 травня, вже 
виросло два покоління лю
дей, які не чули виття бомб 
і посвисту снарядів.

І спостерігаючи (їх, мо
лодих, їхнє мирне й щас
ливе життя, колишній фро
нтовик подумки питає: «Чи

усвідомлюєш ти, чим були 
1418 днів, які потрясли
світ?»

Перемогу 1945-го ніщо 
не в силі затьмарити. То 
була не звичайна воєнна 
звитяга сильнішого супро
тивника над слабкішим. То 
була звитяга світла над 
темрявою, життя над смер
тю. То була Перемога со
ціалізму над найбільшим

ворогом людства — фа
шизмом.

За підрахунками вчених, 
історія людства налічує 
більше 14 з половиною ти
сячі воєн, І найжорстокі- 
шою з них була друга сві
това. До 22 червня 1941 р. 
ураган гітлерівського роз

бою вже встиг зламати чи
мало країн Європи. И ко
ли спопеляючий вогонь ці
єї війни запалав і над ра
дянськими містами та се
лами, світ затамував подих, 
чекаючи: що ж буде далі? 
Адже досі ніхто не зміг 
встояти перед «тисячолітнім 
рейхом» Гітлера...

Керований Комуністичною 
партією, згуртований нею у 
єдину сім’ю, радянський на
род вистояв, І кожен з 1418 
воєнних днів та ночей був 
кроком до того травневого 
дня, коли над фашистським 
лігвиськом замайорів чер
воний Прапор Перемоги.

1418 днів і ночей... Це 
кров і рани, сльози матерів 
і муки дітей. Це біль Ле
нінграда, що приголомшив 
світ своєю стійкістю. Це 
мужність захисників Брест
ської фортеці, легендарна 
відвага Одеси, сталева во
ля Севастополя, подвиг Мо
скви, високий дух Сталін
града, жорстока битва під 
Курськом. Це безстрашність 
партизанів і підпільників, 
невтомність трудівників ти
лу.

Очистивши землі Вітчиз
ни, радянський народ подав 
руку братерської допомоги 
уярмленим народам Євро
пи. Наступальні операції 
Радянської Армії останньо
го року війни відіграли ви
рішальну роль у визволенні 
від фашистської окупації 
багатьох європейських кра
їн...

Товаришу, сьогодні ти 
зустрінеш давно вже поси
вілих (колишніх фронтови
ків. Відверни свою увагу 

від усього іншого. Просто 
подумай; це ті, хто вистояв 
1418 суворих, жорстоких 
днів і ночей. Знай — серед 
них немало тих, кого бачиш, 
мабуть, щодень: наших ви
кладачів, співробітників 
М. В. Архипова, М. А. Бул- 
гакова, М. Д. Веселова, 
В. В. Бєлого, Б. С. Бугор- 
ського, В. М. Говорова, 
Л. О. Зотова, Б. Ф. Кірю- 
щенка, П. К. Кобу, Г. М. 
Шульмана,-С. А. Уліщенка.

Це і вони наближали на
шу Велику Перемогу.

Пам’ять серця. Ніби свя
тиню, зберігає вона немер
кнучу славу тих 1418 днів, 
з молоком матері передає 
синам і дочкам безсмертні 
традиції вірності Батьків
щині, полум’яної любові до 
рідної землі, готовність до 
самовідданої праці заради 
великої управи комунізму. 
І тому сяяти у віках сон
цю нашої Перемоги.

На знімку: Є що згадати в цей пам’ятний день коли- 
шнім воїнам нинішнім викладачам і співробітникам 
нащ°го інституту.

>|Г ИТТЯ: вчить: навіть
найкращі наукові кон

цепції і лозунщ, які об’єкти
вно відображають закономі
рні потреби суспільного ро
звитку, не приносять бажа
них результатів, якщо вони 
не заоезпечуються активною 
організаторською, ідеологі
чною, ідейно-виховною ро
ботою в масах. Виробивши 
стратегію прискорення, па
ртія зосереджує зусилля на 
практичній організації спра
ви, на розстановці кадрів, 
на перебудові діяльності усіх 
своїх ланок.

Про те, яку важливу 
роль у розвитку економіки 
відіграє кадрова політика 
партії, свідчить приклад 
Грузії. Тут за останні 15 
років економічний ефект 

Від впровадження розробок 
науково - дослідних інсти
тутів республіканської Ака
демії наук виріс майже у 
60 разів. Зробити такий 
стрибок вдалося головним 
чином завдяки тому, що 
партійна організація респуб
ліки зуміла змінити на кра
ще ставлення до науково- 
технічного прогресу і керів
ників, і рядових працівни
ків.

Важливу роль у цьому

відіграли добір, розстанов
ка і виховання партійних, 
державних, наукових кад
рів. На керівні посади ви
сунуті люди компетентні, 
ініціативні, здатні повести 
за собою інших. Зміцнені 
знаючими справу спеціаліс
тами Держплан республіки, 
республіканський Комітет 
по науці і техніці. Були 
створені служби, відповіда
льні за науково - технічний 
прогрес в міністерствах і 
відомствах, в районах, аг
ропромислових об’єднаннях.

Не беручи на себе адмі
ністративно - розпоряджу- 
вальних функцій в управлін
ні економікою, партійні ор
гани у той же час трима
ють в центрі уваги вирішен
ня господарських завдань. 
При цьому вони ведуть рі
шучу боротьбу з проявами 
вузьковідомчих інтересів,

волюнтаризму, командними 
методами керівництва, по
рушеннями виробничої і 
планової дисципліни.

Практика знає ^багато 
прикладів гнучкого політи
чного керівництва господар
ством, проведення економіч
ної політики партії в жит
тя. Міцно входить у прак
тику партійного керівницт
ва економікою програмно- 
цільовий метод управління 
процесом інтенсифікації ви
робництва, перетворення на
уки у безпосередню продук
тивну силу. На Україні, на
приклад, сьогодні поряд з 
160 союзними діє 340 про
грам республіканського і 
галузевого рівня.

Однак не всюди іще пар
тійні організації ведуть ро
боту так, як того вимагає 
час. На XXVII з ’їзді КПРС 
серйозній критиці, наприк

лад, були піддані парткоми 
деяких міністерств, відомств, 
об’єднань, які слабо займа
ються вихованням мас, роз
в’язаннями важливих соці
ально - економічних проб
лем,, допускають порушен
ня принципів кадрової по
літики партії. З такими не
доліками належить вести 
рішучу боротьбу.

Партія, сказав на закрит
ті з ’їзду М. С. Горбачов, 
«вступає у післяз’їздівський 
період більш організованою, 
згуртованою і боєздатною, 
з продуманою довготрива
лою політикою. Вона спов
нена рішучості діяти ціле
спрямовано, бачачи всю 
складність, масштабність і 
новизну завдань, які сто
ять перед нею, не боячись 
труднощів і перешкод».

В. ВОРОНЕЦЬКИЙ.

Надев с подьема 
новенькие кители,
Как бы у всей  планети 
на виду,
Стояли м ы
гвардейцы - победители, 
На площади 

в том памятном году.
А маршал

Вже традиційним став об
ласний конкурс виконав-, 

ці в бального танцю, який 
щорічно проводиться у ці 
весняні дні. Ось і нинішній 
конкурс., зібрав численних 

прихильників цього краси
вого і неповторного виду 
хореографічного мистецтва. 
Взяли у ньому участь і на
ші танцюристи.

І не просто взяли, а по-

гарцевал на белой лошади, 
От нас был то вблизи, 
а то вдали...
Мы, прежде чем пройти 
по Красной площади,
С боями прошагали 
полземли.

КОНКУРС
БАЛЬНОГО

ТАНЦЮ
вернулися з творчою пере
могою: друге місце серед
таких ансамблів в області.

В. ПАВЛЮКОВ, 
голова профкому сту
дентів.

Ю. МЕЛЬНИКОВ.

У НІЧ НА ПЕРШЕ 
ТРАВНЯ 45-го

-ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ



2 стор.
Я К ПІДКРЕСЛИВ Гене- 

 ральний секретар ЦК 
КПРС М. С. Горбачов у 
своєму виступі на XI з'їзді 
Соціалістичної єдиної пар
тії Німеччини, XXVII з ’їзд 
КПРС був не рядовою по
дією для нашої країни. Він 
завершив вироблення суча
сного політичного курсу 
партії, початок якому пок
лав квітневий (1985 р.) 
Пленум ЦК КПРС, озбро
їв партію іі народ чітким 
уявленням про те, що і як 
треба робити на нинішньо
му крутому переломі історії.

За цей період певні кро
ки вперед були зроблені і 
партійною організацією на
шого інституту. Про це де
тально велася мова на звіт
но-виборних партійних збо
рах, які відбулися у жовтні 
минулого року, на загаль
ноінститутських партійних 
зборах, які нещодавно об
говорювали завдання ко
лективу, що випливають з 
накреслень XXVII з ’їзду 
КПРС.

Для характеристики зга
даного періоду можна бу
ло б назвати більшість це
хових царторганізащй і 

партгрупоргів, у роботі яких 
з ’явилося щось нове, пере
рахувати багато партійних 
зборів, внесених на них

пропозицій тощо. Та чи бу
де це повною і об'єктив
ною оцінкою перебудоЬиу 

що почалася в нашій пар
тійній організації? Мабуть, 
ні.

Вділяючи багато уваги 
проведенню, причому дуже 
часто загальних, парадних 
заходів, нудних нарад, ми 
не завжди добре знаємо 
стан справ на місцях, не 
завжди своєчасно на них 
впливаємо чи надаємо до
помогу. Про те, наприклад, 
свідчить слабка робота це
хових парторганізацій адмі
ністративно - господарської 
частини, радіотехнічного, 
енергетичного факультеті^* 

факультетів обчислювальної 
техніки та автоматики і мі- 
кроелектроніки, їхніх сек
ретарів тт. Гладкого, Сту- 
денікіна, Собчука, Молча- 
нова, Сержанова та ін.

Самокритично треба виз
нати, що і члени партко- 
му, секретарі та члени парт- 
бюро рідко бувають в низо
вих партійних ланках, щоб 
надати практичну допомо
гу на місцях.

Останнього часу ми бага
то говоримо про перебудо
ву. Але не завжди маємо 
можливість на практиці пе
реконатися у тому, як в 
парторганізаціях зуміли ре

алізувати це на ділі, тоб
то створити атмосферу тво
рчого пошуку, оновлення 
форм і методів роботи, щоб 
кожен комуніст не тільки 
добре знав, що треба роби
ти, але і як це робити. Па- 
рткому, партійним бюро 
треба конкретно спитати з 
кожного члена КПРС, що 
він зробив на своїй ділян
ці праці. В практику має 
ввестися таке правило: ко
жен ,комуніст виборного 
партійного органу повинен 
відзвітувати на партзборах 
про свою діяльність по ви
конанню рішень XXVII з ’їз 
ду КПРС і XXVII з ’їзду 
Компартії України.

Відомо, що успіхів у ро
боті; /як і недоліків, без 

конкретних осіб не буває.

Тому гострим було і зали
шається питання кадрове. 
Тут нам досі бракує необ
хідної принциповості і пос
лідовності. Отож на відпо
відальні дільниці нерідко 
потрапляють люди випад
кові, котрим не вистачає 
справжньої діловитості, зда
тності забезпечити виконан
ня нових завдань. Дехто із 
них зжився з недоліками, 
навіть сам допускав різні 
порушення, як це, скажімо, 
мало місце в адміністрати
вно - господарській частині, 
п’яти комуністам якої було 
оголошено суворі адмініст
ративні стягнення за пору
шення норм збереження со
ціалістичної власності.

Ми повинні повести від
криту, одверту боротьбу

за чистий, чесний образ иар- 
тійця. На нас, комуністів, 
дивляться як на зразок у 
всьому — в роботі, поведін
ці, вчинках, рішеннях і ді
ях. Помилки, допущені у до
борі, розстановці і вихован
ні кадрів, багато в чому є 
результатом неправильного 

стилю роботи. Ми не може
мо допускати (зневажання 
^демократичними началами, 
яке ще трапляється, прини
ження ролі гласності, кри* 
тики, в кожній парторганіза- 
ції треба створити ат
мосферу, яка б повні
стю виключала необ’єктив- 
ність оцінок, сприяла від
критій, чесній і принциповій 
розмові, — ось як стоїть 
зараз завдання.

Збори з питань дальшого 
розвитку критики і само
критики, що пройшли в це
хових парторганізаціях, по
казали: тут у нас ще не
мало невирішених проблем. 
Досить сказати, що в парт
організаціях, очолюваних тт. 
Горшечниковим, Асадовим, 

Студенікіним, Гладким, Сло- 
бодянюком, доповіді носили 
оповідний характер, не роз
кривали недоліків, конкрет
них винуватців. А звідси і 
виступи на зборах — гладе
нькі, обережні, «як би ко
го не зачепити».

Слабким місцем у дІяль 
ності нашої парторганізацїї 
залишається контроль за 
прийнятими рішеннями. Пра- 
ктичо не діють у нас і ко
місії контролю діяльності 
адміністрації. Все це призве
ло до того, що з усіх кри
тичних зауважень, і поба
жань, висловлених на звіт
но-виборних партійних збо
рах, досі втілено у життя 
лиш якихось сімнадцять 

процентів.
Удосконалюючи стиль сво

єї діяльності, мусимо ак
центувати на головному — 
вихованні особистої відпо
відальності, дисципліновано
сті кожного. Декому бра
кує іще бажання безмежно 
віддавати себе справі і ті
льки справі, дехто ніяк не 
може відвикнути працювати 
лише «від і до».

Справедливість, скром
ність, моральна чистота, 
вимогливість, постійне нев
доволення . досягнутим — 
ось що повинне характери
зувати роботу кожної па
ртійної організації, кожно
го комуніста, кожного чле
на нашого колективу.

О. ЛЕСЬКО,
заступник секретаря *
парткому інституту.

8 травня 1986 року.

Нещодавно відбувся інститутський зліт відмінників 
навчання. Сьогодні за посередництвом нашої «Трибуни 
для всіх» учасники зльоту діляться з читачами газети 
деякими своїми міркуваннями, пропозиціями і заува
женнями.

 НА З ’ЇЗДІ партії звер- 
 далася увага на те, що 

ніам зараз необхідно готу
вати інженерів грамотних і 
технічно, і політично, Зро

зуміло, щ о  ^ВІДМІННИЦІ у 
цьому процесі повинен ві
дігравати особливу роль, 
займати активну позицію в 
груш, в науково-дослідній 
роботі, в громадському житті.

Чи завжди це так на пра
ктиці? Зішлюся на наш фа
культет. Відмінників у нас 
зільше тридцяти. І дев’ять 
із них не мають жодних 
громадських доручень, зов- 
:ім не беруть участі в нау
ково-дослідній роботі. Осо- 
бливо «багаті» на такий 
пасив групи І РТ-84, І РК- 
84, 2 РК-84.

Цікаво, у чому ж поля
гають обов язки так званої 
ради відмінників факульте
ту? Яку роботу проводить 
вона, зокрема, виховну? До 
речі, особисто я дізнався 
про існування тацої ради 
аж на третьому курсі. І це 
тому, що, відверто кажучи, 
рада не робить нічого. А 
поле діяльності для неї он 
яке широке. Візьмімо хоча 
б тих, хто вчиться добре. 
Так це ж резерв відмінни
ків!

Думається, рада відмінни
ків повинна взятися і за 
створення студентських кон
сультаційних пунктів, які 
працювали б протягом усьо
го семестру. А консультан
тами в них хай стануть
отаршокурсники-відмЬнники.

О. ПОРЕМСЬКИЙ,
студент радіотехнічно

го факультету.

В ІД ІМЕНІ студентів- 
іноземців скажу, що 

навчання в інституті орга

нізовано добре, вчитися нам 
цікаво, жле ми б хотіли, 
щоб було більше можливо
сті працювати на обчислю
вальній техніці, ширше 

брати участь у науково-до
слідній роботі. І тут допо
могти могла б рада відмін
ників, організувавши кон- 

сультпункти для студентів- 
іноземців.

ДЕ СІЛЬВА СУПІЛ, 
студент факультету об
числювальної техніки.

ХОРОШИМ почином 
* *  свого часу виступила 

група І ЕІ1П-84: організу
вати шефство відмінників 
над відстаючими. На жаль, 
не отримав він розповсюд
ження в інших групах. Та 
й в групі самих ініціаторів 
добре діло поступово забу
лося. І от третю сесію скла
дали за принципом «кожен 
за себе». Результат: хоч
група вважається однією з 
кращих на другому курсі, 
але процент успішності по
рівняно з першою сесією рі
зко понизився.

Серед завдань, які має 
вирішувати рада відмінни
ків, бачиться і таке: сту
дент, отримуючи відмінні 
оцінки, повинен сприяти під
вищенню успішності усієї 
групи. З відстаючими тре
ба працювати не в остан
ні дні семестру, напередод
ні екзаменів, а постійно. Я 
теж за створення консуль 
таційних пунктів, які вели 
б студенти-відмінники.

Крім того, можна нала
годити шефську допомогу 
старших курсів молодшим 
А як думаєте ви з цього 
приводу?

А. КОЗИНСЬКА, 
студентка енергетичного 

факультету.

- МИ -  ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТИ

НАРОД, ЩО БОРЕТЬСЯ, 
ЗАВЖДИ ПЕРЕМАГАЄ

В актовому залі інсти
тутського Клубу відбу

лося урочисте засідання, 
присвячене ,8-й річниці 

афганської Квітневої ре
волюцій /Відкірив його 

секретар партійної орга
нізації афганських сту
дентів, які навчаються у 
Вінниці, Мурад Абдул 
Матій. Він зупинився на 
основних етапах розвит
ку молодої афганської 
держави, зокрема, .від
мітив, що, ^незважаючи 

на те, іцо успіхи револю
ції не дають спокою ім
періалістичним силам, 
революційний процес в 
Афганістані носить нас
тупальний характер. Від
буваються національно- 

демократичні перетворен
ня в житті афганського 
народу, шириться коо
перативний рух. За пе
ріод, що минув після ре

волюції, відкрито 79 уч
бових закладів, що дає 
змогу афганцям здобу
вати освіту, підносити 
культуру.

Неоціненну допомогу 
молодій республіці надає 
Радянський Союз, який 
активно сприяє споруд
женню об’єктів промис
лового і соціально-куль
турного призначення.

Рейганівська адмініст
рація, говорить Мурад 
Абдул М^тін, загострила 
міжнародну обстановку, 
імперіалізм прагне деста
білізувати становище в 
Афганістані, однак афга
нський народ сповнений 
рішимості і далі боро
тися за свою честь і не
залежність, відстояти ре
волюційні завоювання.

На урочистому засі
данні виступили член 
комісії міськради по

справах ^студентів-інозе- 
мців Г. Яблочніков, ку
ратор афганських студен
тів інституту О. Кузьмін. 
Привітавши зі святом 
юнаків і дівчат Афганіс
тану, секретар комсомо
льської організації радіо
технічного факультету 
Наталія Горюк за актив
ну участь у громадсько
му житті та художній 
самодіяльності вручил^ 
Фархаду Каріму грамо
ту.

Студент з В ’єтнаму 
Хаонг Нгок Ван підкре
слив, що в’єтнамський 
народ добре знає, що та
ке війна, він висловлює 
гарячу солідарність з 
афганськими патріотами. 
Підтримку афганцям у 
їх справедливій боротьбі 
висловили студентка пе
дінституту Олена Пши- 
нова, учень підшефної

школи № 8 Руслан Свин- 
цицький, старший інспек
тор деканату по роботі з 
студентами - іноземцями 
Н. Мокревич, студенти — 
з Иємену Насар Обад, з 
Індії Дешпанде Даянанд, 
лідер земляцтва лівансь
ких студентів- Хассан 
Хіджазі.

На урочистому вечорі 
були вручені нагороди 
переможцям шахових 
змагань Наїму Попал 
(ДРА), Фернандесу (Ку
ба), Халеду (НДРИ).

З нагоди восьмої річ
ниці афганської Квітне
вої революції відбувся 
концерт, в якому взяли 
участь зарубіжні та ра
дянські студенти.

Н. ДЖУЛАЙ, 
керівник по організа
ції художньої самоді
яльності серед сту 
дентів - іноземців.
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<Т КОСЬ не було підходя- 
щої книжки, то й взяв

ся читати старенький наш 
інститутський телефонний 
довідник, в якому всі служ
би значаться, різні там фа
культети і кафедри. Бага
то тут всього позаписува
но, наче б і нашою мовою, 
але не все зрозуміти зміг, 
бо, вочевидь, довідник той 
самий переконав остаточно, 
що так воно і є, бо в ско
рочених словах, тобто у 
створених науковою дум
кою абревіатурах, заблука- 
вся, як у темному лісі. А 
написано ж простіше прос
того, на запам’ятовування 
одразу дається.

Ось я й тихо повторюю: 
АСУ, РТУ, ТОР, АХР. Мо
жу й вигукнути: ААХ! З а
хочу — мугикатиму: ТММ, 
ДММ. І прошипіти можу: 
ТСО, МРС. Закаркати: 
КІПРа, НІР. І перейти на 
— ТОЕ.

Отак дмухаючи цими сло
вами собі під ніс, і дійшов 
до трамвайної зупинки, що

на «Студентській». Був у 
доброму настрої, саме та
кому, треба сказати, коли 
весь світ здається казкою, 
де все цвіте, виграє, навіть

— А РТУ не хоч? 
Вона:
— У моді АІІТ.
Він:

ПРО СЕРЙОЗНЕ — ЖАРТОМА

весняний вітерець не прос- — Може 
то повіває, а пестить ніж- КІПРа? 
но, лагідно, нашіптує таке Вона: 
щось лоскітливо-бентежне, 
як сама любов, як цих двоє 
закоханих. Я прислухався 

до них.
Вона:
— Ти в політехі?
Він:
— Угу.
Вона:
— Що обрав там?
Він:
— ПГС.
Вона:
— А чом не ФАМ?
Він:

ще назвеш

— Можу і МРС. 
Він:
— Сама йди в ТОР. 
Вона:
— А ти в АСУ.
Він:

Вона:
—- Так ти ще й грубіян!
Він:
— А ти хто?
Вона:
— Згинь з моїх очей!
І вони обоє згинули з 

очей, лише вітер їм навздо
гін: «ТС-С-С-С», та ворона 
на гілляці: «ФАВТ, ФАВТ, 
ФАВТ».

І я теж, що було роби
ти, пішов. Куди? В «ЗІК», 
як дразнять нашу газету в 
нашому ж інституті. Поми
нув ГУК, як мої любі ау- 
півці вже встигли наректи 
новий головний учбовий ко
рпус, зайшов до редакції і 
пожалівся тут, виказав їм 
підряд аупівські жаргони, а

— Пішла ти з своїм ТСО! вони, щоб поспівчувати, за
Вона:
— Ти вже заліз в ПГС. 
Він:
— Хочеш, щоб в НІС?

животи взялися. Невдячність 
яка!

П. ЮХИМОВИЧ.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ,
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ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ 
ДО НАШОГО ІНСТИТУТУ

ЯКУ Б СПЕЦІАЛЬНІСТЬ НЕ ВИБРАВ У НАШОМУ ІНСТИТУТІ 
ВИПУСКНИК СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ, ВІН ПЕРЕБУВАТИМЕ НА ВІ
СТРІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ. І НЕ ТІЛЬКИ ПІСЛЯ 
ЗАКІНЧЕННЯ ВУЗУ, АЛЕ ВЖЕ У ЙОГО СТІНАХ, ЗА ЯКИМИ

КИПИТЬ ТВОРЧЕ ЖИТТЯ КОЛЕКТИВУ, КОТРИЙ ВПЕВНЕНО 

ЗДІЙСНЮЄ ПЕРЕБУДОВУ СТИЛЮ І МЕТОДІВ РОБОТИ У СВІТ
ЛІ РІШЕНЬ XXVII З'ЇЗДУ КПРС.

Біля деканатів під час перерв юрмляться пожвавле
ні натовпи: вивішено розклади екзаменів! А мине якийсь 
час, і з’являться розклади екзаменів вступних. Так, іще 
один навчальний рік наближається до кінця. І поки в 
групах кипить ця одвічно хвилююча, одвічно напруже
на пора підготовки до .чергової сесії, принагідно огля
нутися на пройдене нашим колективом, на той творчий 
заділ, з яким увійшов він у відповідальний етап боро
тьби за втілення у життя накреслень XXVII партійно
го з’їзду.

Наш інститут цілком заслужено можна назвати куз
нею інженерних кадрів, так необхідних нині, коли краї
на вирішує проблеми прискорення науково-технічного 
прогресу. Тільки за минулу п’ятирічку в народне госпо
дарство направлено 6288 випускників, що становить по
над сто два проценти від планового завдання. Нема- 
лозначуща деталь: десять процентів молодих інженерів 
одержали дипломи з відзнакою. Спеціалісти, які прой
шли школу Вінницького політехнічного, вже добре ві
домі і за межами нашої країни, адже вуз готує їх і для 
83 зарубіжних держав.

Активно перебудовується інститут у світлі вимог сьо
годення. Зокрема, нинішнього навчального року на базі 
факультету автоматики і обчислювальної техніки ство
рено два факультети нових — автоматики і мікроелек- 
троніки та обчислювальної техніки. Такий розподіл дав 
можливість готувати фахівців за рядом нових, особли
во потрібних народному господарству спеціальностей— 
напівпровідникові і мікроелектронні прилади, автомати
зація проектування, технологія роботизованого вироб
ництва.

У прийнятій XXVII з’їздом партії новій редакції Про
грами КПРС зазначається: «У відповідності з вимога
ми науково-технічного і соціального прогресу одержить 
дальший розвиток система середньої спеціальної і ви
щої освіти. Вона повинна чуйно і своєчасно реагувати 
на запити виробництва, науки і культури,..».

Все більше вдосконалюються форми нашого зв’язку 
з виробництвом. Вуз уклав довгострокові договори 
про співдружність з виробничими об’єднаннями «Термі
нал», «Вінницяенерго», Вінницькими інструментальним 
та заводом радіотехнічної апаратури — всього з деся
тьма підприємствами. Тут відкрили свої філіали інсти
тутські кафедри автоматизованих систем управління, 
обчислювальної техніки, радіотехнічних пристроїв, ав
томатики і інформаційно-вимірювальної техніки тощо.

Вузівська наука виконує безпосередні народногоспо
дарські завдання. Скажімо, зараз на основі інститутсь
ких розробок триває впровадження безвідходної тех
нології при виробництві жирів на Вінницькому олієжи- 
ровому комбінаті, ізоляційних костюмів для роботи під 
напругою — в об’єднанні «Вінницяенерго», гідроцилін
дрів на комбайнах «Нива», «Колос», «Сибіряк»...

В партійних документах про основні напрями вдос
коналення вищої та середньої спеціальної освіти наго
лошується, зокрема, необхідність поліпшення якісного 
складу наукових та науково-педагогічних кадрів. З ці
єю метою у нас здійснюється ряд практичних заходів: 
працюють постійно діючі загальноінститутські семінари 
— психолого-педагогічний, з основ програмування і за
стосування ЕОМ в учбовому процесі, використання в 
ньому технічних засобів навчання. Кожен п’ятий викла
дач уже підвищив свою педагогічну майстерність на 
цих семінарах.

Зараз у вузі свої знання передають студентам 21 
доктор і 264 кандидатів наук. Загін науковців постій
но зростатиме, адже в інститутській аспірантурі нав
чається 95 чол., сорок викладачів і співробітників пра
цюють над докторськими дисертаціями. Про активіза
цію наукових сил свідчать і такі цифри: за минулу п’я
тирічку у нас підготовлено 7 докторів і 62 кандидати 
наук, одержано 405 авторських свідоцтв, 380 позитивних 
рішень на винаходи, а також 39 зарубіжних патентів.

Такі наші здобутки, наш актив. А час не стоїть на 
місці. Час наполегливо кличе до нових звершень.

ЖЖ ЕЗАБАРОМ прозву
чить останній шкільний 

дзвінок, і сьогоднішні деся
тикласники постануть перед 
вибором — куди йти далі? 
Одна із доріг веде до світ
лих, просторих корпусів по 
Хмельницькому шосе у Він
ниці, до політехнічного ін
ституту, Запрошуємо вас 
здійснити мандрівку у світ 
інженерних професій, які 
дає наш вуз. Сподіваємось, 
мандрівка ця багатьом із 
вас допоможе у виборі сво
єї життєвої дороги, підка
же професію цікаву, кори
сну і потрібну.

Інститут наш молодий, 
ровесники його народжен
ня ще тільки ходять у 
п’ятий клас. І в цьому дос
тоїнство вузу, адже в його 
лабораторіях, на відміну од 
вузів старих, «іменитих», не 
побачите установок і облад
нання, на якому вчилися ті, 
чиї імена нині увінчують 
почесні списки ветеранів 
праці.

Інша перевага Вінницько
го політехнічного, пов’язана 
з молодістф, полягає у то-

| |  ИНІ в промисловості 
“  немає так4их підпри
ємств, для котрих електри
ка не була б головним пер
винним джерелом енергії. 

Для проектування і ек
сплуатації різного роду еле
ктроустановок у промисло
вості, будівництві, сільсь

кому господарстві, побуті, а 
також для проектування і 
експлуатації [систем елек

тропостачання підприємств, 
на яких використовуються 
ці установки, в нашому ін
ституті спеціалістів готує 
кафедра, яка так і зветься 
—«електропостачання проми
слових підприємств міст і 
сільського господарства». 
Керує нею досвідчений фа
хівець доцент Б. С. Рогаль- 
ський, який, до речі, в ін
ститут прийшов з̂ вироб
ництва і на виробництві ж 
захистив кандидатську ди
сертацію. На цій же кафе
дрі працює лауреат Дер
жавної премії СРСР, док
тор технічних наук М. С. 
Добжинський.

Щоб використати елек-

| |  АШ машинобудівний 
■■ факультет у рамках 
традиційної спеціальності 
«технологія машинобуду
вання» приступив нещодав
но до підготовки інженерів 
за спеціалізацією «робото- 
технічні системи». Профе
сійна підготовка інженерів- 
механіків як з технології 
машинобудування, так і з 
робототехніки зосереджена в 
основному на двох кафед
рах: «технологія і автома
тизація машинобудування» 
та «металорізальні верстати 
і інструменти», якими заві
дують кандидати технічних 
наук, доценти Ю. М. Ді- 
вєєв і Ю. Я. Комісаренко. 
Великий внесок у станов--

му, що в переліку його 
спеціальностей немає зас
тарілих — розширення при
йому в інститут, обов’яз
кове для всіх молодих, ро
стучих вузів, здійснюється 
тільки за рахунок профе
сій, які є найбільш пер
спективними в умовах на
уково-технічного прогресу. 
І, нарешті, третя наша пе
ревага: молодий колектив
викладачів молодого вуз у, 
поповнюючи власні ряди 
кращими із своїх же ви
пускників, прагне до виз
нання, якщо хочете, — до 
слави, отож ставить перед 
собою і вирішує особливо 
складні завдання в науко
вих дослідженнях, залучає 
до цього і все студентство.

Іншими словами, наш ін
ститут відмовився од тра
диційної форми «підготов
ка спеціалістів для інже
нерної роботи і наукових 
досліджень» і перейшов 
до формули «підготовка 
спеціалістів через інженер
ну роботу і наукові дослід
ження».

Є ще одна риса, власти
ва серед інших політех
нічних вузів тільки нашо- 
длу, — це єдине наукове 
спрямування. Характерна 
особливість будь-якого по
літехнічного інституту ---
велика кількість факульте
тів, котрі готують різнома
нітних спеціалістів для на
родного господарства, при
чому таких, які нерідко

тричну енергію, її треба до
бути на електростанціях, 
котрі являють собою могу
тні сучасні підприємства по 
перетворенню в електричну 
енергії органічного палива, 
води чи атомного ядра. Спе
ціалістів такого профілю го
тує кафедра електричних 
станцій, очолювана канди 
датом технічних наук, до
центом В. М. Кутіним.
, В останні десятиліт
тя у нашій країні буду
ються тільки дуже потужні 
електростанції. Вони поєд
нуються із споживачами 
енергії та між собою елек
тричними мережами високих 
напруг. Таким чином утво
рюються електричні систе
ми, які у свою чергу з до
помогою ліній передачі над
високих напруг утворюють

об’єднані енергетичні систе
ми і Єдину енергосистему 
СРСР. Отож навіть невели
кі електросистеми типу «Він
ницяенерго», яка забезпечує 
потреби Вінницької, Хме
льницької, Тернопільської 
та Чернівецької областей, 
являють собою складні під
приємства. І розрахунки ре
жимів функціонування, уп
равління ними неможливі 
без використання сучасної 
обчислювальної техніки. Ось 
чому рівень математичної 
підготовки абітурієнтів,, які 
поступають на спеціальність 
«електричні системи», пови
нен бути не нижчий від рів
ня тих, хто поступає на 
спеціальність «електронні 
обчислювальні машини».

Треба також зауважити,

лення таких спеціалістів 
робить кафедра опору мате
ріалів, очолювана доктором 
технічних наук, професором 
В. А. Огородниковим.

Професія інженера-меха- 
ніка не потребує особливих 
коментарів — нема таких 
виробництв, де б не вико
ристовувалися будь-які ма
шини чи механізми. Але у 
зв’язку із завданнями при

скорення науково-технічно
го прогресу і ця традицій
на спеціальність досить шви
дко трансформується. Ін- 
женер-механік уже повинен 
знати не просто металорі
зальні верстати, а й верста
ти з числовим програмним 
управлінням на основі мі
кропроцесорів. Він повинен 
орієнтуватися вже не на кон- 
вейєрні лінії поточного ви-

дуже мало між собою по
в’язані. В нашому інститу
ті на шести факультетах 
готуються інженери з два
надцяти спеціальностей, 
які, на перший погляд, та
кож мають небагато спі
льного між собою. Але 
єдине наукове спрямуван
ня — автоматизація вироб
ничих процесів — не лише 
зблизило ці спеціальності, 
а й дозволило підняти на 
новий рівень якість їх ме
тодичного забезпечення. 
Особливо сприяють цьому 
єдиний підхід до розробки 
ділових ігор, проблемне 
навчання та науково-дослід
на робота студентів.

Про все це ви дізнаєте
ся докладніше, прочитавши 
сьогоднішній спеціальний 
випуск інститутської багато
тиражної газети. Дізнаєтеся 
і переконаєтесь, що вчити
ся у Вінницькому політех
нічному цікаво, престижно.

Факультети представляє 
Б. І. МОКІН, проректор ін
ституту по навчальній ро
боті.

що з причин бурхливого 
розвитку і повсякчасного 
ускладнення електричних 
систем у н а р о д н о м у  
господарстві країни відчу
вається недостача спеціа
лістів такого профілю, тому 
спеціальність «електричні 
системи» нинішнього року 
переведена у розряд гостро
дефіцитних. Тобто медаліс
ти і ті, хто закінчив серед
ні спеціальні навчальні за
клади з відзнакою, прийма
ються на цю спеціальність 
без вступних екзаменів.

І на закінчення розповіді 
про енергетичний факуль
тет зауважимо,, що в на
шому вузі підготовку фа
хівців з електричних систем 
веде однойменна кафедра, 
якою завідує доктор тех
нічних наук Б. І. Мокін. До 
тих, хто закладає основи 
майбутніх професій на цьо
му факультеті, відноситься 
також кафедра теоретичних 
основ електротехніки, очо
лювана доктором технічних 
наук, професором Ю. А. 
Карповим.

робництва, а на робототи- 
зовані комплекси і гнучке 
автоматизоване виробницт
во. На рівні цих вимог і бу
дується підготовка інжене- 
рів-механіків у нашому ву
зі.

Не менш потрібною для 
народного господарства є І 
друга спеціальність маши
нобудівного факультету — 
«автомобілі і автомобільне 
господарство», підготовку з 
якої здійснює кафедра під 
керівництвом досвідченого 
спеціаліста в галузі орга
нізації автомобільного гос
подарства кандидата техніч
них наук, доцента М. С. Са- 
пона.
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ПРЕСТИЖНА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ
р  АДІОТЕХНІЧНІ спеці- 
*■ альності завжди і всю
ди відносилися і віднося
ться до розряду престиж
них. И інженер - радист за 
спеціальністю «радіотех
ніка», й інженер - конструк
тор за спеціальністю «кон
струювання і виробництво 
радіоапаратури» . потрібні 
не лише на підприємствах

радіотехнічної промислово
сті, але й в інших галузях 
народного господарства, де 
необхідна обробка інфорі 

мації і передача її на від
стань. Та і системи управ
ління з метою підвищення 
стійкості перед перешкода
ми постійно переходять на 
все більш високі частоти пе
редачі сигналів. А це вима

гає залучення до їх ство
рення інженерів радіотехніч
ного профілю.

Загальнотеоретичну підго
товку цього класу спеціаліс
тів починає кафедра теоре
тичних основ радіотехніки, 
котрою керує доктор тех
нічних наук, професор В. Я- 
Супьян. Спеціальна підго
товка інженерів - радистів

зосереджена на кафедрі ра
діотехнічних пристроїв (за
відує нею доктор технічних 
наук, професор Б. Я. Ліх- 
тціндер), а Днженерів-коЕ- 
структорів — на кафедрі, 
конструювання і виробницт
ва радіоапаратури, яку очо
лює доктор технічних наук, 
професор М. В. Коваленко.

Факультет перебудовується
#2  ПЕЦІАЛЬНІСТЬ «про- 
^  мислове і цивільне бу
дівництво» можна одержа
ти, поступивши на інженер-' 
но-будівельний факультет. 
Фундамент знань у майбут
ніх будівничих закладаєть
ся уже на другому курсі 
при вивченні теоретичної 
механіки на кафедрі, керо-

€Ї|ЛАГМАНСЬКИМ фа-
культетом в̂  інституті 

донедавна був ^факультет 
автоматики і обчислюваль
ної техніки, всі спеціаль
ності якого- по праву вва
жаються каталізаторами на- 
уково-технічнбго прогресу. 
Нині на основі цього фа
культету створені два но
вих, • котрі залишились од
наково провідними. Пер
ший — факультет обчислю
вальної техніки, на кафед
рах якого зосереджена під
готовка інженерів за спе
ціальностями «електронно- 
обчислювальні машини» та 
«конструювання і виробни
цтво електронно-обчислю
вальної апаратури». Дру
гий — факультет автомати
ки і мікроелектроніки, який 
готує інженерів за спеціаль
ностями «напівпровіднико

ві і мікроелектронні прила
ди» та «автоматика і теле
механіка», причому остан
ня має дві спеціалізації — 
«прилади та пристрої авто
матики і телемеханіки» і 
«системи автоматики».

Як і на радіотехнічному, 
на цих факультетах випус
каючі кафедри теж очолю
ють доктори технічних на
ук, професори. Троє із них 
входять у число найбільш 
авторитетних учених у своїй

ваній Доктором >технічних 
наук, професором О. В. 
Ємельяновим.

Професійну підготовку да
лі здійснюють три кафедри: 
технології будівельного ви
робництва (завідує нею 
доктор технічних наук, про
фесор М. Ф. Друкований), 
будівельних конструкцій (за

відуючий — кандидат тех
нічних наук, доцент В. Д. 
Свердлов^ промислового і 
цивільного будівництва (цю 
кафедру очолює доктор тех
нічних наук, професор А. Ф. 
Пономарчук).

Комп’ютеризація навчаль
ного процесу, орієнтація на 
використання машинної гра-

галузі науки, мають власні 
наукові школи. Це доктор 
технічних наук, професор 
О. П. Стахов, який створив 
наукову школу по розробці 
електронно - обчислюваль
ної апаратури на основі си
стем числення з іраціональ- 
ними основами; доктор тех
нічних наук, професор В. Т. 
Маліков, який створив на
укову школу по розроблен
ні методів і приладів конт
ролю матеріалів, речовин і 
виробів; лауреат Держав
ної премії УРСР, заслуже
ний діяч науки і техніки 
республіки, доктор техніч
них наук, професор* І. В. 
Кузьмін, який не тільки 
створив одну з найпопуляр-

ніших наукових шкіл на 
Україні, але й знайшов шля
хи об’єднання всіх фа
культетів очолюваного ним 
інституту під прапором 
єдиного наукового напрям
ку, що послужило могутнім 
стимулом розвитку і при
скорення наукових дослід
жень в нашому вузі. На 
підтвердження цього досить 
сказати, що по такому по
казнику, як об’єм наукових 
досліджень на одного 
співробітника, Вінницький 
політехнічний уже в 1985 р. 
досяг рівня, котрий пере
важна більшість вузів краї
ни планує досягти лиш у 
1990 році.

Повертаючись до справ 
факультетських, треба за-

фіки, впровадження ак
тивних методів навчання, 
залучення студентів до на
укової роботи — ось го
лодні напрями бурхливої пе
ребудови, що почалася в 
роботі колективу інженер
но-будівельного факульте
ту, який ще донедавна пра
цював традиційно і незруш- 
н о .

уважити, що й ті абітурієн
ти, які вирішили освоювати 
спеціальність конструктора 
електронної апаратури, теж 
не пошкодують про зробле
ний вибір. Хоч на їхній ви
пускаючій кафедрі автома
тизації проектування поки 
іцо немає наукової школи, 
але молодий доктор техніч
них наук, професор М. А. 
Филинюк, який цю кафед
ру створив і очолив, сповне
ний енергії і творчих заду
мів, А це значить, що неза
баром його більш іменитим 
колегам доведеться, як то 
кажуть, розступитися і про
пустити його в перший ряд.

Завершується формуван
ня наукової школи з фізич
них основ електроніки на 
кафедрі електронних при 
ладів, очолювані^ докто

ром технічних наук, профе
сором В. С. Осадчуком, 
котрий націлює своїх учнів 
на те, щоб усі наукові до
сягнення негайно' включа
лися в учбовий процес і 
служили справі підвищення 
якості підготовки спеціаліс

т ів  з напівпровідникових 
та мікроелектронних прила
дів, які є елементною базою 
для будь-яких систем авто
матики, обчислювальної 
технік^ і радіотехніки.

Інститутська технічна база дозволяє тісно пов’я
зувати набуті теоретичні знання на лекціях з прак
тичними у лабораторіях. Прискорення науково-тех
нічного прогресу вимагає дальшого зв’язку науки з 
виробництвом. Тому у вузі велика увага приділяєть
ся високій підготовці майбутніх спеціалістів, які мо
гли б на практиці досконало володіти технікою, спри
яти кращому розвитку продуктивних сил на вироб
ництві.

На знімку: у науково- дослідній лабораторії док 
тор технічних наук,, професор Андрій Олександрович 
Жуков, завідуючий кафедрою технології металів.

Фото Р. Кутькова.

Фізика і математика — 
головні профілюючі дисцип
ліни, які вивчаються в по
літехнічному інституті. Але 
дарма дехто вважає, що 
технічні науки висушують, 
так би мовити, людину, збі
днюють її духовний світ. 
Сучасний інженер повинен 
бути високоосвіченою, все
бічно розвиненою люди
ною. Саме таких фахівців і 
готує інститут. Наші вихо
ванці мають усі можливості 
для цікавого, змістовного 
дозвілля, відпочинку. При 
студентському клубі діють 
численні колективи худож
ньої самодіяльності.

Серед них — ансамбль на
родного танцю, який, до ре
чі, торік здобув почесне 
звання народного, ан
самбль бального танцю, 

драматичний колектив, сту
дентський хор, духовий ор
кестр, жіночий вокальний 
ансамбль, студентський те
атр естрадних мініатюр, сту
дія вокального співу, ан
самбль політичної 'ПІСНІ, 
агітбригада, вокально-ін
струментальний ансамбль, 
студія читців тощо.

Художні колективи інсти
туту щороку беруть участь 
в районних, міських та об
ласних конкурсах. А торік

наш колектив здобув зван
ня лауреата Всесоюзного 
фестивалю самодіяльної ху
дожньої творчості, присвя
ченого 40-річчю Перемоги.

Нести культуру в маси 
студенти вважають своїм 
обов’язком. Влітку під час 
трудового семестру бійці 
студентських будівельних 
загонів виступають у трудо
вих колективах з лекціями, 
бесідами, концертними про
грамами. Та й взимку са
модіяльні артисти часто ви
їздять у підшефні села, ви
ступають перед робітниками 
і службовцями промислових 
підприємств. Наші митці—

аматори були також учас
никами республіканського 
телетурніру «Сонячні кла
рнети». А зараз вони акти
вно готуються до II Всесо
юзного фестивалю худож
ньої творчості, присвячено
го 70-річчю Великого Жов
тня.

Однією з форм відпочин
ку студентів, яка добре 
сприяє підвищенню праце
здатності, оздоровленню, є 
інститутський санаторій — 
профілакторій «Супутник». 
Де лікувально - оздоровча 
установа загальнотерапев- 
тичного профілю, де відпо
чити і підлікуватися мо
жуть одночасно сто чол. 
Тривалість відпочинку тут 
24 доби, без відриву .від 
навчання. Профілакторій 

розташований на трьох по
верхах одного із гурто
житків, при ньому діють 

лікувальні кабінети, кабі
нети психологічного; июз- 
вантаження, лікувальної 
фізкультури, є різноманіт
ні лікувальні ванни, сауна, 
басейн, побутова кімната, 

кімната для занять, хол 
для відпочинку.

Коротше, в інституті ро
биться все для хорошого, 
змістовного відпочинку — 
запоруки успішного навчан
ня.

В. ПАВЛЮКОВ, 
голова профкому сту
дентів.

Майже чотири з полови
ною тисячі юнаків та дів
чат об’єднує наша інститут
ська комсомольська органі
зація. Багато цікавих і ко
рисних справ на її рахун
ку. Народжений ще стар
шими поколіннями вихова
нців інституту почин «Свій 
дім — своїми руками» про
довжується теперішньою 

комсомольською зміною. 
Гуртожитки і спортивне мі
стечко, їдальня і корпус 
інженерно-будівельного фа
культету — все це за остан
ні роки споруджено рука
ми студентів.

Щороку комітет комсо
молу формує понад двад
цять студентських будівель
них загонів, котрі виїздять 
на спорудження важливих 
народно - господарсь к и х 
об’єктів країни. Ось і неза
баром найбільш достойні, 
добре підготовлені до маш 
бутньої праці комсомольці 
вирушать у Казахстан, Тю
менську область, в села Він
ниччини. У складі їхньому 
буде і понад сорок студен
тів - іноземців. Студентсь
кі загони вже провели дні 
ударної праці, перерахував
ши у Фонд миру 27 тисяч 
крб. і у фонд дитячих бу
динків — більше п’яти ти
сяч.

Комсомольці інституту 
шефствують над будинком 
маляти, вінницькими серед
німи школами №№ 23, 19, 
ЗО. Вони взяли участь у бу
дівництві побутового комбі
нату в ЖЕС-10, працюють 
з так званими важкими 
підлітками мікрорайону, на

лагодили тут роботу шахо
вого клубу тощо.

В зоні турботи комсомоль
ців і організація студентсь
кого дозвілля. Тепер кожен 
факультет у себе в гуртожи
тку має затишні клуби — 
дискотеки, при яких ство
рюються гуртки за інтере
сами, студентські театри, 
вокально-інструментальні ан
самблі, політичні клуби.

Цікаву роботу веде клуб 
інтернаціональної дружби 
імені Хосе Марті. Він під
тримує зв’язки з іншими 
такими об’єднаннями у Він
ниці та в десяти вузах кра
їни, влаштовує урочисте 
відзначення національних 
свят народів світу, пред
ставники яких навчаються у 
нас.

Не можна не згадати і 
участі комсомольців у нау* 
ково-дослідній роботі. 250 
юнаків та дівчат активно 
працюють у п’яти студент
ських конструкторських бю
ро, сотні студентів об’єд
нують різноманітні технічні 
гуртки. А про результати 
свідчать такі циф_ри: за ми
нулу п’ятирічку студентами 
подано 155 заявок на вина
ходи, одержано 31 авторсь
ке свідоцтво, вісім виготов
лених ними експонатів де
монструвалися на ВДНГ 
СРСР і УРСР.

Такими турботами живе 
нині комсомолія інституту, 
в усіх справах займаючи 
активну позицію, до всього 
докладаючи своїх рук.

О. ПІНЧУК,
секретар »ч. комітету 
ЛКСМУ інституту.

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ
Усі довідки про умови вступу до інституту ви можете 

одержати за такою адресою: 236021, Вінниця, Хмельни
цьке шосе, 133, політехнічний інститут, приймальна 
комісія.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За и нж ер н ые кад ры» — орган парткома, ректора та профкомов, комитета Л КС М У В инницкого полите хнического института  
В інницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфі» і кн иж ково ї торгівлі- м. Він ниця вул. Київська 4 
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2.68 (внутріш ній)
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ПОДІЇ, ФАКТИ
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ

актив інституту на ісвоїх 
зборах обговорив питання 
«Підсумки роботи XXVII 
з’їзду КПРС і завдання ін
ститутської комсомольської 
організації, які випливають 
із його рішень».

У ПРОФСПІЛКОВИХ ор
ганізаціях структурних під
розділів у ці дні прохо
дять збори, присвячені об
говоренню рішень XXVII 
партійного з’їзду і визначен
ню завдань трудових колек
тивів у їх виконанні.

ЗВІТНИЙ концерт колек
тивів художньої самодіяль
ності нашого інституту ус
пішно пройшов 17 травня на 
сцені Літнього театру Цен
трального парку культури і 
відпочинку імені Горького. 
Фоторепортаж —- в одному

з найближчих номерів га
зети.

СПОРТСМЕНИ інституту 
взяли активну участь у тра
диційному легкоатлетичному 
меморіалі Героя Радянсько
го Союзу Лялі Ратушної. 
Народжений з ініціативи ко

лективу нашого вузу, цей 
масовий спортивний захід 
став популярним серед сту
дентської молоді всієї кра
їни.

АТЕСТАЦІЯ командирів 
і комісарів студентських бу
дівельних загонів інституту

проводиться на цьому тиж
ні. Це ще один відповіда
льний екзамен напередодні 
початку трудового семестру.

РОЗПОЧАЛАСЯ ВЕСНЯ
НА ЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕ
СІЯ. НІ ПУХУ, НІ ПЕРА!

У фонд 
чорнобильців

Надзвичайні події на Чор
нобильській атомній елек
тростанції стали суворим 
Іспитом для людей: ] для 
тих, хто опинився в центрі 
подій, і для тих, хто не роз
думуючи, подає руку допо
моги.

Як відомо з преси, багато 
трудових колективів Віннич
чини одностайно відгукну
лися на ініціативу внести і 
свій вклад у допомогу чор
нобильцям.

Знайшла підтримку ініці
атива і в нашому інституті.

Працівники клубу перера
хували свою премію у сумі 
двісті карбованців на адре
су Чорнобиля. Дводенний 
заробіток передають у фонд 
допомоги викладачі інститу
ту. 24 і ЗО травня працю
ватимуть у цей фонд вироб
ничники СКТБ «Модуль».

Біду, яка трапил'ася на 
станції, розділяють всі. Ко
жен прагне внести свою ча
стку у загальну справу.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
завідуюча інститутським 
клубом.

КОНТРОЛЬ НАРОДНИЙ, ДІЙОВИЙ

БЕРЕГТИ
ЕН ЕРГІЮ

ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ

НЕ ПІДМІНЮЮЧИ, А СПРЯМОВУЮЧИ
Проводячи свою еконо

мічну політику, вирішуючи 
проблеми науково-технічного 
прогресу, КПРС не підмі
нює при цьому державні і 
господарські органи. Про це 
чітко було сказано на XXVII 
з’їзді партії. КПРС вважає 
необхідним ретельно врахо
вувати специфіку функцій 
партійних, державних і гро
мадських органів, ефектив- 
но-координувати їх роботу, 
викорінювати прояви бюро
кратизму, окозамилювання, 
порушення партійної і дер
жавної дисципліни.

На жаль, бувають і пору
шення такого принципу. Дрі
бне опікування господарни
ків знижує їхню активність, 
відповідальність за конкрет

ні справи, породжує спроби 
сховатися за плечі партій
них органів. А це в резуль
таті призводить до зривів у 
роботі. Ось чому партія 

рішуче бореться з подібни
ми фактами, котрі, до речі, 
широко використовують ка
ші недруги.

Здійснюючи свою спря
мовуючу роль в суспільст
ві, у тому числі і в керів
ництві народним господар
ством, КПРС не командує 
всім і вся, як це пробують 
довести наші ідейні против
ники. Вона здійснює керів
ництво не силою влади, а 
політичним авторитетом і 
ідейним впливом у масах, 
методами переконання, ви
ховання і організації людей

на практичні справи.
Візьмемо, для прикладу, 

найважливіший партійний 
документ — Основні напря
ми економічного і соціаль
ного розвитку СРСР на 
1986 — 1990 роки і на пе
ріод до 2000 року. У його 
розробленні брали участь 

партійні і радянські органи, 
міністерства, підприємства. 
Проект документа був роз
глянутий на жовтневому 
(1985 р.) Пленумі ЦК 
КПРС і схвалений ним. По
тім він обговорювався все
народно. Після доповнень і 
поправок документ був пре
дставлений XXVII з’їзду 
КПРС і затверджений ним.

Не партія, а держава без
посередньо здійснює керів

ництво економікою.
Важлива роль у виконан

ні плану державними і всі
ма господарськими органа
ми належить Раді Міністрів 
СРСР, котра, використовую
чи всі атрибути влади, по
кликана наполегливо пра

цювати над вдосконален
ням планування, забезпеч 
ченням збалансованого і 
комплексного розвитку на
родного господарства, зміц
ненням нашої фінансової 
системи, слідкувати за забе
зпеченням взаємодії на сти
куваннях різних галузей, 
турбуватися про вдоскона
лення системи державного 
управління.

В. ВОРОНЕЦЬКИЙ,

У лютому 1985 року бюрої 
головної групи народного;
контролю заслухало звіт'1 
головного енергетика А. Ні- 
кітіна про те, як в інститу
ті виконуються постанови
партії і уряду та відповідні 
накази Мінвузу СРСР і 
УРСР з питань посилення 
роботи по економії і раці
ональному використанню 
сировинних, паливно - ене
ргетичних та інших матері
альних ресурсів. Тов. Нікі- 
тіну було вказано на від
сутність ініціативи і нале
жного контролю за береж
ливим витрачанням електро
енергії в лекційних залах, 
учбових аудиторіях, лабора
торіях, службових примі
щеннях, гуртожитках.

Замість того, щоб розро
бити і здійснити конкретні 
заходи з цього приводу, 
служба головного енергети
ка формально переклала 
функції контролю на ряд 
посадових осіб і практично 
цим вичерпала свою діяль
ність. Створена в інституті 
комісія по економному ви
користанню енергоресурсів 

не працює, так само як і 
кафедральні її групи.

Минуло більше року з 
часу того засідання. Як же 
виправляється становище? 
Бюро головної групи народ
ного контролю зажада
ло конкретного реагуван
ня з боку голови інсти
тутської комісії по еко
номному та раціональ
ному використанню енерге
тичних і матеріальних ре-

І сурсів О. Таранухи. Як він 
повідомив, з особами, кот
рі відповідають за ощадли
ве споживання електроенер
гії, проведено інструктивне 
заняття. Названим у сигналі 
народних контролерів тт. М. 
Мельнику, Я. Вишневському, 
Р. Подорожнюк, В. Ткачен- 
ко, В. Мялковському вказа
но на слабкий контроль за 
використаним електроос
вітлення.

Проводиться робота по 
пожвавленню діяльності ка
федральних груп контролю 
і ліквідації нераціонально
го використання енергії. Що
місячно дане питання ана
лізується на виробничих на
радах. Роз’яснювальну ро
боту проведено і з електри
ками та комендантами гур
тожитків. Розроблено і вве
дено в дію правила користу
вання електропобутовими 
приладами в студентських 
гуртожитках. Щоб виявити, 
як ці правила виконуються, 
за період від жовтня мину
лого року по цей час про
ведено десять реЙДІВь у 
яких взяли участь декани 
факультетів і представники 
студентських рад.

В результаті названих за
ходів тепер інститутом що
місячно виконуються вста
новлені планові завдання по 
економії електричної енер
гії.

БЮРО ГОЛОВНОЇ 
ГРУПИ НАРОДНОГО 
КОНТРОЛЮ.

Спеціальності, пов’язані з 
радіотехнікою, завжди при
вертають неослабну увагу. 
Інженери-радисти, інженери- 
конструктори потрібні не 
лише на підприємствах раді
отехнічної промисловості. їн 
ститут готує спеціалістів 
глибоко обізнаних з радіо
технікою, які можуть конст
руювати і виробляти радіо
апаратуру. Загальнотеорети
чну підготовку інженерів 
радіотехнічного профілю 
здійснює кафедра теоретич
них основ радіотехніки, де 
завідуючим доктор техніч
них наук, професор В. Я. 
Суп’ян. Його ви бачите на 
знімку.

Фото Р. Кутькова.

льба), Віктор Атрошко (пла
вання).

Нагадаю, що колектив на
шого інституту став ініціа
тором легкоатлетичного ме
моріалу Героя Радянського 
Союзу Лялі Ратушної, ко
трий користується вели
кою популярністю серед сту
дентів країни; що колектив 
інституту неодноразово ста
вав переможцем соціалістич
ного змагання по розвитку 
фізичної культури і спор
ту серед вузів республіки і 
Союзу.

Так, спортивних успіхів на 
нашому рахунку немало. 
Хай же множаться вони, 
хай ширяться лави тих, хто 
дружить з фізичною культу
рою і спортом.

!
В. ОЛІЙНИК,

старший викладач ка
федри фізичного вихо
вання.

О. І. Тарануха, зав. кафед
рою Ю. І. Волков, доцент 
М. Р. Вальдман.

В інституті щорічно готу
ється великий загін спорт- 
сменів-розрядників, значкі- 
стів ГПО, майстрів га 
кандидатів у ма йс т ри  
спорту СРСР. Багато сту- 
дентів-спортсменів увіхо

дять до складу збірних 
команд області, республіка
нського добровільного спор
тивного товариства «Буре
вісник», успішно виступають 
на республіканських та все
союзних змаганнях. Скажі
мо, чемпіоном країни серед 
студентів з боротьби самбо 
і дзюдо став Мераб Маде- 
бадзе, значних спортивних 
успіхів досягли відмінники 
навчання Вячеслав Радюк 
(легка атлетика), Олег Би- 
сикало (лижний спорт), Л а
риса Кухарук (кульова стрі

Нагадаю і про те, що е 
інституті діє більше двад
цяти секцій з різноманітних 
видів спорту, якими керу
ють провідні наші спеціалі
сти П. Забелін, О. Пота- 
пова, Л. Берестов, М. Ор- 
лов, Є. Микитюк та інші.

Щорічно в інституті про
водяться масові змагання, у 
яких може взяти участь ко
жен студент. Серед збірних 
команд академічних груп, 
факультетів проводяться' 

спартакіади з шести зимо
вих і десяти літніх видів 
спорту.

Великою популярністю се
ред викладачів і спіробітни- 
ків користується клуб люби
телів бігу та оздоровлюва 
льної ходьби «Ювентус», до 
речі, перший такий вузівсь
кий клуб в країні. Палки
ми прихильниками й акти
вістами його стали ректор 
інституту І. В. Кузьмін, про
ректори В. С. Осадчук,

торами для стрибків і ме 
тання, майданчиками дл* 
гри у волейбол, гандбол 
баскетбол, міні-футбол то
що.

Зараз завершується бу
дівництво учбово - доло 
міжного корпусу кафедри, 
До послуг студентів тут бу
дуть просторі душові, роз
дягальні, комплекс медико 
відновлювальних процедур, 

щавчально - методичний ка
бінет, зал технічних засобів 
навчання, клуб туристів ї в  
альпіністів, зал для насто 
льного теніса.

В літній час студенти і 
викладачі можуть скорис

татися з послуг інститутсь
кого оздоровлювально-спор 
тивного табору, розташова 
ного у живописному місці 
на Ладижинському водосхо
вищі. Тут протягом кожної 
зміни відпочивають, займа
ються фізкультурою і спо
ртом понад двісті чол.

«У зміцненні здоров’я 
населення, гармонійному_роз- 
витку особистості, у ПІДГО
ТОВЦІ молоді до праці і за
хисту Батьківщини зростає 
значення фізичної культури 
і спорту, впровадження їх у 
повсякденне життя. Треба 
поставити справу так, щоб 
кожна людина змолоду тур
бувалася про своє фізичне 
вдосконалення, оволодівала 
знаннями в галузі гігієни і 
медичної допомоги, вела 
здоровий спосіб життя». Так

записано в новій редакці 
Програми КПРС, прийня 

тій XXVII з’їздом партії.
Над вирішенням цих сус 

іїільно важливих завдай) 
і працює колектив кафедрі 
фізичного виховання нашо 
го інституту. Треба сказати 
що у вузі для занять фізку 
льтурою і спортом створе 
ні всі умови. Студенти і ви 
кладачі власними силам! 
спорудили чудовий стадіоі 
з гумово-бітумним покрит
тям, футбольним полем, сек



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ 23 травня 1986 року.

ГАЗЕТИ ВИСТУПИЛА. 
ЯКА РЕАКЦІЯ?

«Не кафе, а клуб», — під 
таким заголовком у № 11 
нашої газети було надруко
вано замітку, в якій йшло
ся про слабку роботу клубу- 
кафе «Айвенго».

Заступник секретаря парт- 
бюро факультету обчислю
вальної техніки В. М. По- 
госян повідомляє редакцію: 
«Замітка обговорена на за
сіданні партбюро 28 квітня 
ц. р. Партбюро вважає, що 
в даний час робота «Ай
венго» здійснюється на рівні 
дискотек і не більше. Всі 
недоліки, відзначені газе

тою, відповідають дійсності.
Наші студенти, на жаль, 

до цих пір чекають, що 
хтось для них створить ці
кавий клуб, організує за
хоплюючу лекцію, диспуг, 
запросить цікавих людей. А 
де ж їхня ініціатива? Ад
же гуртожиток — це дім 
студентів. В цьому домі во
ни господарі, і яким йому 
бути, — повинні вирішувати 
насамперед самі студенти.

В усіх питаннях, зв’яза
них із культурно-масовою 
та виховною роботою в гур
тожитку, комітет комсомо
лу покищо займає нейтраль
ну, вичікувальну позицію. 

Наприклад, протягом остан
ніх двох місяців в гуртожит
ку діє культурно--політичний 
центр, але комітет ЛКСМУ 
стоїть абсолютно осторонь 
цієї справи. Досить дивна 
позиція.

Комітет комсомолу і його 
секретар, повторюємо, зай
няли позицію сторонніх спо
стерігачів. Якби вони хоч 
посередньо зацікавилися 
справою, названих недоліків 
не було б.

Із замітки явно видно 
споживацький настрій ряду 
керівний комсомольських 
працівників, котрі у своєму 
домі почуваються гостями і 
всю вину намагаються пе
рекласти на плечі інших. 
Спосіб відомий, і комсомо
льським його аж ніяк не 
назовеш».

Ч И БАГАТО віруючих в 
СРСР і скільки серед

них молоді?
Як відомо, держава не 

веде обліку чисельності ві
руючих. В офіційних доку
ментах, паспортах, Довід{-) 
ках, анкетах не вказується, 
чи людина віруюча чи вона 
— атеїст.

Разом із тим в різних 
районах країни проводилися 
соціологічні дослідження 
ставлення населення до релі
гії та атеїзму, їх результа
ти дозволяють зробити вис
новок, що активно віруючі 
люди становлять невеликий 
процент населення. В дано
му випадку під активно ві
руючими розуміються ті, хто 
зв’язаний з певною релігій
ною організацією і дотриму
ється хоча б декотрих ре
лігійних приписів.

Переважна більшість ра
дянських юнаків і дівчат 
не вірить в бога. Але дале
ко не завжди відповідають 
дійсності уявлення деяких 
наших працівників і акти
вістів про те, що молодий

УРОК АТЕЇЗМУ
віруючий — явище рідкісне 
і що в сучасних умовах ре
лігійні общини складаються 
як правило, тільки з лігніх 
людей.

Загальне зростання освіт
нього і культурного рівня 
наших людей, всієї молоді 
зачепило і юнаків та дівчат, 
що належать до різноманіт
них церков і сект. Аналіз 
нових тенденцій показує, що 
в деяких сектантських об
щинах формується і починає 
все більше впливати на ре
лігійне життя новий тип 
віруючого — людини моло
дого чи середнього віку, як 
правило, вихідця із сектан
тської сім’ї, учасника сус
пільного виробництва, нецо- 
гано освіченого в богослов
ському відношенні, нерідко 
з середньою, а часом і з ви
щою освітою.

Все це свідчить про ус
кладнення умов, в яких про
тікає формування атеїстич
них переконань у молоді, 
про необхідність піднімати 
ефективність і якість цієї 
роботи.

Буржуазно - клерикальна 
пропаганда посилено роз
дмухує міф про «релігійне 
відродження» в СРСР. Який 
реальний стан справ?

Як встановлено вченими 
у ході досліджень в Калузь
кій області (а дані, отрима
ні тут, характерні й для 
інших районів традиційного 
поширення православ'я), 
частка переконаних вірую
чих не перевищує в право
славних приходах 10 проце
нтів. Судячи із досліджень 
лише 12 процентів правос
лавних віруючих регулярно 
відвідують церкву і 14 про
центів вважають необхідним

релігійне виховання дітей в 
сім’ї. Це природно, оскіль
ки майже третина вірую
чих із числа опитаних хоча  ̂
і допускає існування бога,4 
але не переконана твердо 
в тому, що бог справді є.

Наївно чекати, що про
грес науки і техніки авто
матично покладе край ре
лігійним ілюзіям, розкриє 
всім віруючим очі на анти- 
науковість і помилковість 
релігійної ідеології. «Релі
гія буде щезати в тій мірі, 
— указував Карл Маркс,— 
в якій буде розвиватися со
ціалізм. її щезнення повин
не відбутися в результаті 
суспільного розвитку, у 
якому крупна роль нале
жить вихованню».

Є. ФІЛІМОНОВ, 
кандидат філософських 
наук.

У клубі вихідного дня

«Оп т и м і с т » — клуб тве
резості здобуває популяр

ність серед викладачів і 
співробітників інституту. 
Сюди приходять ті, хто хо
че цікаво і змістовно про
вести дозвілля. Доброю гос
подаркою - розпорядницею  
тут стала Галина Михайлівна  
Севастьянова, завідую ча  
клубом, яка  прагне робити 
все, щоб відвідувачі почува
ли себе зручно, щоб усім  
було цікаво.

Запам'ятався вечір, п ро
ведений у клубі напередод
ні свята Великої Перемоги. 
З сім 'ями зібралися тут ве
терани війни Б. А. Земля- 
ков, А. М. Булгаков, Г. М. 
Ш ульман, В. В. Бєлий, 3 . У. 
Постнікова, сестри М арія і 
Зінаїда Юр'єви та багато ін
ших. У часники тих гр ізних  
днів згадували воєнні до
роги, своїх друзів, у залі 
звучали пісні. їх  виконува
ли Володимир Іванов Ми
кола Торянік, Надія Гейван-

дова і Надія Даньковська, 
п р акти кан тка  Київського ін
ституту культури Лариса  
Мороз,

БуЖ) проведено кон кур с  
дитячих малюнків на тему: 
«Мир — дітям, мир — пла
неті», організовано вистав
ку. Діяла тут і виставка к у 
л інарних виробів, що їх  при
готували самі учасники . По
тім усе торжество було пе
ренесено у спортивний зал,

Фоторепортаж
де відбулися захоплю ю чі 
поєдинки, в я ки х  взяли 
участь батьки, матері і д і
ти. Переможцями вийшли  
сім 'ї МатЕІйчуків, Паламар
чуків , Аф оніних, Овчинніко- 
вих, Попіль, Кулакових.

Фото В. Кучмара.

ДЛЯ ВА С, АБІТУРІЄНТИ
Я  К ВІДОМО, цього 

року при вступі до ін
ституту абітурієнти вперше 
проходитимуть профорієнта
ційну співбесіду. Мета її — 
надання допомоги вступни
кові у виборі спеціальності 
відповідно з його нахила
ми та врахуванням сус
пільних потреб, а також 
аналіз і оцінки успіхів всту
пника в праці, професійно 
спрямованій творчості, за
гальній і професійній підго
товці (підтверджені доку
ментально).

Співбесіду проводить 
профорієнтаційна комісія, 
яка має права екзаменаці
йної. До складу її в на
шому інституті увійдуть: 
голова — декан факульте
ту або зав. випускаючою 
кафедрою, заступник — 
заст. декана або ведучий 
викладач випускаючої ка
федри і три члени — викла
дач випускаючої кафедри, 
представники партійної і 
комсомольської організацій 
факультету.

За результатами співбе
сіди комісія дає рекомен
дацію вступникові по вибо
ру спеціальності І приймає 
рішення про надання додат
кових балів, а також дає

рекомендації приймальній 
комісії про прийом без 
вступних екзаменів медалі
стів і тих, хто закінчив 
технікуми чи профтехучили
ща з відзнакою (при всту
пі на гостродефіцитні спе
ціальності). *

без відзнаки, але пропра
цював за обраною спеціаль
ністю не менше- відповідно 
З і 2 років, — при вступі 
на відповідні спеціальності; 
направлені на навчання за 
гостродефіцитними спеціаль
ностями з відривом од ви

даються особам, які мають 
стаж практичної роботи з 
обраної або спорідненої 
спеціальності не менше двох 
років; направлені на нав
чання з відривом од вироб
ництва зі стажем роботи 
менше 2 років, але не мен

вибраної спеціальності.
Один бал додається осо

бам, які закінчили річні 
підготовчі курси при нашо
му інституті; членам інсти
тутської Малої академії на
ук; тим, хто має стаж прак
тичної роботи за обраною

За результатами співбесі
ди абітурієнту може бути 
нараховано до трьох балів. 
Три додаткових бали на
даються особам, які мають 
почесні звання заслужених 
працівників галузей на 
родного господарства, зас
лужених винахідників і ра
ціоналізаторів; нагородже
ним знаками «Винахідник 
СРСР», «Переможець Все
союзного соціалістичного 
змагання»»; тим, хто закін
чив середні спеціальні нав
чальні заклади і середні 
профтехучилища з відзна
кою і включений в число 
кандидатів для вступу у 
вуз, або тим, хто закінчив

робництва зі стажем прак
тичної роботи менше двох 
років, але не менше одно
го року; призерам всесоюз
них і республіканських кон
курсів, оглядів, олімпіад; 
нагородженим медалями 
ВДІТГ СРСР і УРСР; тим, 
•хто має авторське свідоцт
во на винахід чи три і біль
ше рацпропозиції; тим, хто 
має звання кандидата у 
майстри спорту і вище з 
технічних видів спорту, які 
відповідають профілю виб
раної спеціальності у вузі; 
військовослужбовцям, звіль
неним у запас, котрі під 
час служби виконували 
інтернаціональний обов'язок.

Два додаткових бали на

ше одного року; військово
службовцям, звільненим у 
запас; тим, хто закінчив з 
хорошими і відмінними оці
нками середні спеціалізовані 
чи професійно орієнтовані 
школи (якщо профорієнта
ція відповідає спеціально
сті, вибраній у вузі); при
зерам крайових, регіональ
них і обласних олімпіад, ог
лядів, конкурсів; дійсний 
членам Малої академії на
ук при нашому інституті, 
якщо вони поступають на 
спеціальність, котра відпо
відає відділенню, членами 
якого вони є; тим, хто має 
перший або другий розряд 
з технічних видів спорту, 
які відповідають профілю

чи спорідненою спеціальні
стю менше 2 років, але не 
менше одного року; призе
рам міських і районних олім
піад, оглядів, конкурсів; на
городженим грамотами за 
успіхи з математики і фізи
ки в середній школі; парті
йним, комсомольським і 

профспілковим активістам— 
членам відповідних бюро 
шкіл та установ, а також 
партгрупоргам, комсоргам і 
профгрупоргам (при підтве
рдженні активності відпові
дними документами); актив
ним учасникам художньої 
самодіяльності, відзначеним

грамотами за участь в ог
лядах і конкурсах; актив
ним членам гуртків техніч
ної творчості за профілем 
обраної спеціальності, які 
діють при середніх школах, 
Палацах піонерів та шко
лах ДТСААФ (активність 
підтверджується характери
стиками, а знання і навич
ки встановлюються члена
ми профорієнтаційної комі
сії при співбесіді); тим, хто 
закінчив з хорошими і від
мінними оцінками заочні 
спеціалізовані школи п^и' 

нашому інституті (ті, зара
хування в які і закінчення 
оформляються наказом рек
тора з видачею відповідно
го посвідчення); тим, хто 
показав при співбесіді ви
соку обізнаність з проблем, 
перспектив і особливостей 
вибраної професії.

Відсутність рекомендацій 
комісії для вступу в інсти
тут чи додаткових балів за 
результатами співбесіди не 
може бути основою для від
мови вступникові у складан
ні вступних екзаменів і уча
сті в конкурсі.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

«За и н ж ер н ые кад ры» — орган партком а, ректора та профкомов, ком итета Л КС М У В инницкого полите хнического инєтитута. 
Вінницька обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграф ії і кн иж ково ї торгівлі* м. Він ниця, вул. Київська, 4. 
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СЬОГОДНІ НАШ 
ІНСТИТУТ СПРЯМО
ВУЄ СВОЮ ДІЯЛЬ
НІСТЬ НА ВСЕБІЧ
НЕ ПІДВИЩЕННЯ 

ЯКОСТІ ПІДГОТОВ

КИ СПЕЦІАЛІСТІВ, 
ПОЛІ П Ш Е Н Н я 
ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ВИРОБ
НИЦТВОМ, БІЛЬШ 
АКТИВНУ УЧАСТЬ 
У РОЗВИТКУ НАУ- 

| КИ І ТЕХНІКИ.

НАДАВАТИ БІЛЬ
ШЕ ІНІЦІАТИВИ ІН
ЖЕНЕРУ, СТИМУ
ЛЮВАТИ ЙОГО
ТВОРЧУ ДУМКУ, 
РОЗГЛЯДАТИ ЙОГО 
ДІЯЛЬНІСТЬ по  
РЕАЛЬНИХ РЕЗУЛЬ
ТАТАХ ПРАЦІ І 
ВПРОВАДЖЕН Н Ю 
РОЗРОБОК— СПІЛЬ
НЕ ПРАГНЕННЯ І 
ВУЗУ, І ВИРОБНИ
ЦТВА.

ОБ'ЄДНАНИЙ НОМЕР ГАЗЕТ ВІННИЦЬКОГО ТРЕСТУ 

«ВІННИЦЯПРОМБУД» «БУДІВЕЛЬНИК» І НАШОГО ІНСТИТУТУ

<ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ

ВИРОБНИЦТВО------

Керуючий трестом «Вінницяпромбуд»
В. А.ЖДАНОВ:

ВАС КЛИЧУТЬ НОВОБУДОВИ
Сьогодні, коли вся наша країна живе 

й працює під величезним враженням 
від рішень XXVII з’їзду КПРС, буді
вельники нашого тресту намагаються 
ефективно використовувати кожну робо
чу годину для нарощування обсягів ро
біт, підвищення якості всього будівель
ного процесу.

В даний час необхідно домогтися ви
рішального повороту в переході народ
ного господарства на рейки інтенсивно
го розвитку, вийти за короткий час на 
передові науково-технічні позиції, під
няти на вищий світовий рівень продук
тивність суспільної праці. Все це цілком 
і повністю відноситься до капітального 
будівництва, як однієї з ключових га
лузей народного господарства.

Трест «Вінницяпромбуд» — найбільша 
будівельна організація області. Оди
надцять тисяч працівників виконує тре
тину всіх будівельно-монтажних робіт.

Лише за минулу п’ятирічку обсяг ро
біт по генпідряду склав понад 300 мі
льйонів карбованців. Введено в експлуа. 
тацію 722 тисячі квадратних метрів 
житла, причому, значна частина його 
понад встановлений план.

За роки п’ятирічки здано в експлуа
тацію чимало об’єктів виробничого 

призначення. Це, зокрема, потужності на

Хмільниксільмаші, електротехнічному, 
хімічному, інструментальному заводах, 
Могилів-Подільському і Турбівському 
машзаводах.

Відмінно спрацювали наші будівельни
ки на спорудженні Жмеринської хутро
вої та Браїлівської швейної фабрик, Іл- 
лінецької газокомпресорної станції.

Нова п’ятирічка — нові, п̂ е складні
ші завдання. Сьогодні ми чітко розуміє
мо, що без застосування на практиці 
всього нового і прогресивного в галузі 
будівництва нам не обійтися. Потрібно 
шукати нові, більш ефективні шляхи. І 
тут на перший план виходить творчий 
пошук інженерної думки, яка повинна 
зіграти вирішальну роль, Це особливо 
актуально саме зараф коли ведеться 
реконструкція домобудівного комбінату, 
технічне переозброєння заводів «Будін- 
дустрія» та залізобетонних конструкцій.

Вагомий внесок у вирішення склад
них інженерних завдань роблять колишні 
випускники інженерно-будівельного фа
культету ВПІ. Це, зокрема, виконроби 
з домобудівного комбінату В. Д. Бон
дар, Г. В. Штільман, М. К. Коломієць, 
головний інженер УВТК П. М. Стрижак, 
виконроб БМУ-1 С. Г, Надобко та бага
то інших.

Отож, чекаємо вас, шановні колеги, 
на новобудовах нашого тресту!

ВУЗ

Декан інженерно-будівельного факультету 
М. Ф.ДРУКОВАНИЙ:

З ТУРБОТОЮ ПРО ЗМІНУ
Досить скромно починався наш факу

льтет у 1974 році — всього з однієї спе
ціальної кафедри. Нині ж інженерно- 
будівельний об’єднує вже сім кафедр, 
три із яких — випускаючі: «технологія 
будівельного виробництва», «промисло
ве і цивільне будівництво», «будівельні 
конструкції». Свої знання майбутнім ін
женерам передають п’ять докторів, де
сятки кандидатів технічних наук.

Перший випуск, який відбувся у 1979 
р., дав країні 101 спеціаліста. На сього
днішній день ця цифра складає вже 965 
чол. Переважна більшість наших вихо
ванців трудиться на підприємствах буд- 
індустрії Поділля. Готуємо ми інженерів, 
будівельників і для більш як ЗО країн 
світу. В Африці, Латинській Америці, 
Азії в^ке трудяться 36 фахівців з дипло
мами вашого факультету.

Треба зазначити, що колектив інже
нерно-будівельного виріс професійно і 
модально, вдосконалюючи навчальну і 
науково-методичну роботу на базі прис
корення науково-технічного прогресу і 
використовуючи активні методи навчан
ня ^електронно-обчислювальні машини, 
технГчні засоби, ділові ігри, проблемне 
навчання тощо). На кафедрах технології 
будівельного виробництва, промислово
го і цивільного будівництва, теоретичної 
механіки склалися власні ^наукові шко

ли. На базі галузевої науково-дослідної 
лабораторії формує таку школу і кафед
ра будівельних конструкцій. Великі пер
спективи відкриваються перед кафедрою 
нарисної геометрії і креслення, яка пе
реводиться на базу ЕОМ, а в найближчі 
роки повністю перейде на машинну гра
фіку.

Виконуючи рішення XXVII з ’їзду 
КПРС, колектив факультету особливу 
увагу вділяє зв’язкам з виробництвом, 
підготовці студентів на основі найнові
ших досягнень будівельної індустрії. 
Саме з цією метою створюються філіали 
випускаючих кафедр на підприємствах, 
а переддипломна практика студентів 
проводиться на передових підприємствах 
будівельної галузі в Москві, Києві, Він
ниці, Хмельницькому, Чернівцях.

Активно розвиваємо госпдоговірну те. 
матику. Тільки нинішнього року таких 
договорів укладено на суму 1 млн. 200 
тис. крб.

Зміцнюється факультет і матеріаль
но. Три роки тому ми перебралися у 
споруджений власними силами новий 
учбовий корпус. Зараз добудовуються 
ще три лабораторних блоки. Користую
чись нагодою хочу зауважити, що для 
завершення їх нам дуже потрібна допо
мога з боку' тресту «Вінницяпромбуд».

&  м

У  б р и г а д і 
делегат а

Г І  РО бригаду мулярів, 
яку очолює комуніст 

В. І. Бондаренко, і її ва
тажка знає, мабуть, кожен 
будівельник тресту. Здобув 
собі колектив добру славу 
перш за все сумлінною пра
цею протягом кількох років.

З місяця в місяць брига
да, яка носить почесне зван
ня комуністичної праці, ви
конує план з усіх техніко- 
економічних показників, не 
,раз! виходила переможцем 
соціалістичного змагання в 
БМУ-1 і по тресту «Вінни
цяпромбуд». А скільки щас
ливих вінничан справили 
новосілля в квартирах, спо- 

-руджених працьовитими ру
ками мулярів! От і нещо
давно вона здала під опо
ряджувальні роботи 72-квар- 
тирний житловий будинок 

для трудівників Вінницько
го інструментального заво- 
ДУ-

Хороші, трудолюбиві лю

ди підібралися в бригаді— 
партгрупорг Степан Арсен- 
тійович Калашнюк, Галина 
Федорівна «Дискова, Микола 
Черешнюк, Михайло Бедрак, 
Юрій Шубенкін та інші. Тон 
у роботі, звичайно, задає 
сам бригадир.

Володимир Іванович — 
людина неспокійна. На буд- 
майданчику він увесь при 
Ділі': матеріали приймає,’
оформляє документацію і, 
головне, робота аж горить в 
його руках.

В останній час В. І. Бон
даренку доводиться багато 
виступати в колективах, ча
стіше '"зустрічатися з людь
ми, давати інтерв’ю. Він був 
делегатом XXVII 'з ’їзду 
КПРС, тому найпершим сво
їм обов’язком вважає пра
цювати по-новому, йти кур
сом прискорення.

К \ ТОЛСТІКОВ, 
секретар парторганіза- 
ції БМУ-1.

П р и й д у т ь  
міс го сп о д а р і

V  ТО він, наш студент?
Ким став, одержавши 

диплом інженера? Постан 
вивши ці два питання в один 
ряд, починаєш розміркову
вати над багатьма пробле
мами навчання, виховання 
тут, на нашому факульте
ті, і його роботою там, на 
виробництві, у тру до*в ому 
колективі. І між двома бе
регами — тут і там — на
ходиш спільність, бачиш 
кладку, по якій пішла лю 
дина, понесла набуті знан
ня. Добру послугу роби
ли б газети, якби час 
від часу інформували, як 
почувають себе наші випус
кники на будівельних май
данчиках, а студенти — в 
аудиторіях.

З свого боку повідомлю, 
що серед студентів ростуть 
справжні зодчі. Для при
кладу назву молодого ко
муніста, Ленінського Істиі 

пендіата Леоніда Дорошке-

вича. Він —- третьокурсник, 
заступник секретаря комі
тету комсомолу. Минулого 
трудового семестру був бій
цем будівельного загону у 
с. Сугаках М огилівПоділь- 
ського району, нинішнім л і
том трудитиметься там 
командиром. У Леоніда, так 
(б!и мовити, ^безперервний 
стаж на будовах. У ці дні 
він очолює студентський за
гін «Будівельник», який пра
цює на інститутському об’
єкті.

Варто, мабуть, сказати й 
про те, що його дружина 
Валентина — випускниця 
цього ж факультету, і що в 
них є донька, що сім ’ я за
кохана в свою професію.
! немає в мене сумніву, 
що на будову вони прий
дуть справжніми господаря
ми. Г. ГОРШЕЧНИКОВ, 

секретар партбюро ін
женерно - будівельного 
факультету.

С п і л ь н а
м е т а

Г| ИТАННЯ підвищення 
*  * якості проектно-кошто
рисної док у м е н т а ц і ї 
і якості будівництва пості
йно знаходиться в центрі 
уваги колективу, партійної 
організації філіалу інститу
ту «Діпроцивільпромбуд». 
Результатом цього стало збі
льшення кількості проектів, 
виконаних з оцінкою «від
мінно». Якщо у 1980 році 
їх було 23,8 процента, то ни
ні кількість відмінних про
ектів збільшилась до 40 
процентів.

Крім цього, внаслідок 
прийнятих підрядними ор
ганізаціями заходів по по
кращенню якості будівницт. 
ва, підвищенню ефективно
сті авторського нагляду збі
льшилась і кількість об’єк
тів, зданих з добрими оцін
ками.

Покращенню якості проек
тно-кошторисної документа
ції значною мірою сщрияє

комплексна система управ, 
ління якістю проектування.

В результаті цього новов
ведення спочатку зменши
лися, а потім зникли зов
сім випадки переробок і пе. 
резатвердження проектів 

З метою підвищення яко
сті будівельного виробницт
ва наш філіал бере участь 
у соціалістичному змаганні 
між проектувальниками і; 

будівельниками під девізом 
«Високу якість від проекту 
до будівлі». Як правило, 
всі об’єкти, по яких були 
заключені договори соцзма. 
гання з будівельниками, зда
ються з оцінками «відмін
но» га «добре». А значить, 
мшй надалі будемо збільшу
вати кількість таких догово
рів, робити масовим подіб
не змагання.

М. МАНДРИКА, 
секретар парторганізації 
філіалу інституту «Діп- 
процивільпромбуд».

НАШ КУРС -  ДАЛЬШЕ ЗМІЦНЕННЯ ЗВ ’ЯЗКІВ НАУКИ З ВИРОБНИЦТВОМ,
КРАЩА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ



В ЛАБОРАТОРІЇ —
«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»'

НА РИШТУВАННЯХ

НА ШЛЯХУ ПРИСКОРЕННЯ Дім міняє обличчя
О  АБЛИЖЕННЯ науки 
1 1  до виробництва, яке 
в наші дні Забуває прис
кореного розвитку, активно 
сприяє більш ефективній і 
результативній діяльності 
трудових колективів. В ід

криття нашої галузевої нау
ково-дослідної лабораторії 
індустріальних економних 
фундаментів якраз і допов
нює загальний процес на
рощування матеріальної ба
зи ^  стінах вузу. Завдання 
нового колективу — розроб
ляти і впроваджувати у ка
пітальне будівництво еконо
мні ресурсозберігаючі кон
струкції фундаментів.

Спорудження і введення

в дію нових площ для жит
ла і потреб промисловості
/має сьогодні! Надзвичайно 
важливе значення. І наше 
наукове спрямування поля
гає в тому, щоб постійно 
забезпечувати будівництво 
найновішою технологією. 
Працівниками лабораторії і 
відповідним науково-дослід
ним інститутом вже розро. 
іблено проект фундаментів 
витрамбованих котлованів 
для 108-квартирного жит
лового крупнопанельного 
будинку у 9-му мікрорайо
ні Вишеньки. Застосування 
нових конструкцій дає мо
жливість зекономити 12 
тонн металопрокату, 40 тонн

цементу і 6 тонн умовного 
палива.

Нині працівники лабора
торії Г. Дідик, В. Дрозд, 
В. Андрухов, Н. Мітенко 
приступили до розробки 
проекту фундаментів у пе
ршому корпусі заводу трак
торних агрегатів. Впровад
ження його зекономить бли
зько 600 тис. крб., 500—520 
тонн металопрокату/, &500| 

тонн цементу, 560 тонн умо
вного палива.

В. КРИЛАН, 
завідуючий галузевою на

уково-дослідною лабо
раторією індустріальних 
економних фундаментів.

Можливо, хтось із вас 
звернув увагу на панельний 
будинок, який щойно закін
чили монтажники? Дев'я- 

типоверхова споруда із не
привітними стінами й лод
жіями, незамазаними швами 
викликає не зовсім приєм
не рраження. _

Але приходять опоряджу* 
вальники, і дім міняє своє 
обличчя. Красивішає всере
дині і зовні. Дівчата-ма- 
ляри білять, підбирають від
повідні обої для кімнат, фа
рбують вікна, двері. Інші

робітники виставляють сто
лярку, стелять дінолеум, 
набивають плінтуси. Робота 
йде повним ходом.

Сумлінно працює на опо
ряджувальних роботах ко
мсомольсько - молодіжна 

бригада, де майстром-брига. 
диром комуніст А. Й. Смо
ленський. Бригада — одна 
з передових в ДБК, ініціа
тор багатьох починань. Пор
трет Анатолія Павловича 
Смоленського — передови
ка соціалістичного змаган

ня — встановлений на Алеї 
Трудової Слави на ВДНГ 
УРСР.

Ось нещодавно бригада 
закінчила опоряджувальні 
роботи в новому будинку 
по вулиці Матроса Кошки. 
36 сімей незабаром справ
лять новосілля. А всього 
колектив домобудівного 
комбінату здав у цьому ро
ці чотири житлових бу
динки.

Г. МАКСИМЕНКО.

ФОТОРЕПОРТАЖ З БУДІВЕЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

ДО ЧИСТИХ Д Ж ЕРЕЛ Кожному з нас добре 
відомо, яку величезну 
роль в житті людини ві- 
ріграє вода. Напевно, 
немає жодної сфери на
шої діяльності, яка так 
чи інакше не пов’язува
лася б з проблемою во
ди. Так, саме проблемою, 
що особливо гостро дає 
про себе знати в наш 
бурхливий вік приско
рення науково-технічного 
прогресу.

Особливо відчутна во
на у великому сучасно
му місті. Тисячі людей 
вирішують нині складне 
питання найраціональні- 
шого використання цього 
природного багатства.

Серед них і будівельни
ки БМУ-2 тресту «Він- 
ницяпромбуд». Ось уже 
декілька років зайняті 
вони на спорудженні

складної нідротехнічної 
споруди четвертої черги 
водоканалу. Введення її 
в експлуатацію у 1988— 
1989 рр. дасть додатко
во місту 100 тисяч ку
бічних метрів води на 
добу.

Складні інженерні пи
тання, які виникають під 
час будівництва, опера
тивно вирішують брига
дир комплексної бригади 
В. Г. Марчук, началь
ник дільниці № 1 С. І. 
Гайдук, виконроб В. К. 
Коцан, майстер В. І. Глу- 
хов (фото ліворуч).

На знімку праворуч — 
імонтаж відстійника во
ди веде монтажник 5 
розряду П. М. Селінов.

В. ВІКТОРОВ.

Фото В. Богданова.

Ідея коштує 
сто тисяч

В інституті розкривають
ся можливості краще і 
глибше вникати в турботи 
виробничників, які нині 
прагнуть успішно справля
тися з обсягом намічених 
п’ятирічкою завдань. Йде
ться передусім про роз
робку таких технологій, 
які б забезпечували веден
ня будівництва об’єктів і 
швидше, і надійніше, і д е 
шевше. Причому підхід до 
справи намічається не на 
далеку перспективу, а вже 
на сьогодні.

У Вінниці споруджуються 
нові приміщення психоне
врологічної лікарні. І тут 
свою допомогу надав стар
ший науковий співробітник 
науково-дослідної лабора
торії індустріальних еконо
мних фундаментів І. І. Олій
ник. Він вніс пропозицію, 
як краще зміцнювати збірні 
залізобетонні конструкції. 
Це дало змогу на місяць 
скоротити строки монтажу 
будинків, при цьому знач
но зменшивши витрати м е
талопрокату. Загальний 
економічний ефект склав 
60 тисяч крб.

Трест «Вінницяпромбуд» 
прийняв рацпропозицію 
І. І. Олійника, яка нині 
впроваджується на рекон
струкції хімзаводу. На од
ному із складів запропоно
вано застосувати більш 

досконалу конструкцію
фундаментів і каркасів, що 
дало економічний ефект 
105 тис. крб.

6. ВАЛЬКОВ.

щ і ш  р у н о м
було

легше
Невеликий колектив ДІЛЬ

НИЦІ малої механізації —> 
одного з виробничих підроз
ділів тресту «Вінницяпром
буд» — трудиться над тим, 
щоб ручну працю будівель
ників перекласти на плечі 
машин.

Так, майже десять років 
опоряджувальні роботи на 
об’єктах виконуються при 
допомозі штукатурних стан
цій «Вінничанка» та маляр
них «Подолянка», виготов
лених у свій час на дільни
ці.

Добрими помічниками бу
дівельників стали нормо- 
комплекти для кам̂ ’яних 
робіт і улаштування пок
рівлі із наплавленого рубе
ройду, установка для наб
ризкування фасадів, буді
вель, пристосування для 
зварювання, лінолеуму, то
що. Лише торік від впро
вадження рацпропозицій 
отримано 73,6 тисячі карбо
ванців економічного ефекту.

Людей з творчою думкою 
в нашому колективі є чима
ло. Серед них — виконроб 
штукатурної дільниці О. В. 
Дерещук, механік М. П. 
Яцков, конструктори І. Т. 
Петраш, І. П. Чорненька, 
електрозварники А. Ф. Де- 
мков та М. А. Бітнер, фре
зерувальник І. С. Іглінський, 
виконроб П. М. Коваль та 
інші.

М. КАЛЇНЧУК,
ст. Інженер /ДІЛЬНИЦІ

малої механізації.

У 1982 році в системі 
нашого тресту (тодішнього 
комбінату) з’явилася перша 
електронно - обчислювальна 
машина, а сьогодні тут пра
цює вже комплекс техніч
них засобів: мікро- ЕОМ 
^Искра-554» та «Искра- 

555», електронні термінали 
«Нева-501».

ЕОМ щодня ведуть облік 
матеріальних ресурсів на 
складах управління вироб
ничо - технологічної ком
плектації, виписують товар
но-транспортні накладні, 
взяли на себе чималу долю 
бухгалтерської (роботи  ̂ А 

тепер з їх допомогою кон
тролюється і виконання до
говірних зобов’язань заво
дами - постачальниками; ве
деться помісячний контроль 
за поставками матеріалів.

Нині в тресті нагромад
жений чималий досвід робо
ти з комп’ютерною техні
кою, для неї підготовлені 
грамотні спеціалісти. Це —

Ю. ГОЛОДНЕР,
начальник відділу опе
ративного й бухгалтер
ського обліку і аналізу 
виробничо - господарсь
кої діяльності КІВЦу.

ект, який стане реальним. 
Гарно він вигледить. Зручно 
у майбутньому Палаці буде 
всім 1100 чоловікам, які 
зможуть тут розміститися.

А покищо йдуть останні 
приготування. 5 червня у 
420 аудиторії інженерно- 
будівельного факультету від 
будеться захист проекту. 
Головою комісії — В. Є. 
Важов, начальник проектно- 
технологічного бюро «Орг. 
техбуд». Прибуде сюди ба
гато інших спеціалістів. Ад
же проект комплексний, в

розробці його брали участь 
три факультети — інженер
но-будівельний, енергетич
ний і радіотехнічний. Тому 
інтерес усіх цілком зрозумі
лий.

Ми і надалі будемо спря
мовувати творчі зусилля 
студентів на конкретні спра
ви. У виграші від цього бу
дуть і теоретичні заняття в 
аудиторіях, і практичні — 
на будові.

В. С ВЕРД Л О В, 
проректор інституту по 
учбовій роботі.

ї /  ОЖНОМУ з моїх про- 
ектантів приємно усві

домлювати, що його труд 
увінчується успіхом, що він 
знайде своє конкретне вті
лення з конкретною адре
сою — Вінницький політех
нічний. Мова йде про реаль. 
ний проект, що його роз
робили^ наші дипломники 
разом з відділом комплекс
ного проектування СКТБ 
«Модуль».

У цій п’ятирічці на тери
торії інституту буде зведено 
Палац студентів. Сьогодні 
він уже готовий в креслен
ні. Над проектом трудилась 
бригада з десяти випускни
ків, яких очолив студент

інженерно-будівельного фа
культету Микола Палійчук.

Тривала цікава творча ро
бота. Студенти разом з 
Проектувальниками спеціа

льного інструкторсько-тех
нологічного бюро виїздили 
в Київ, де знайомилися з 
найновішими проектами, які 
здійснюються у столичних 
вузах, побували на будовах 
у Бєлгороді, переймали все 
найкраще, винощували ідею 
створити такий Палац, яко
го ще не було ніде.

І ось ми дивимося на про-

НОВИНИ НА ВИРОБНИЦТВІ

ОБЛІК БЕЛЕ ЕОМ
інженери С. В. Мазур, І. Є. 
Кулявцев, оператори Н. М. 
Крупчук, Н. Д. Чирка, Н. С. 
Кравчук та інші.

Що дало впровадження 
комп’ютерної техніки Бре
сту? По-перше, поліпшилася 
якість інженерної праці, на
лагодилася технологічна ди
сципліна служб комплекта
ції, збільшилася обіговість 
автотранспорту і зникли 
приписки. По-друге, вона до
зволяє прискорити збф і 
обробку інформації, підви
щити її достовірність, збі
льшити кількість використо
вуваних для управління 

даних, і тим самим підви
щити ефективність обліко
во-економічної і управлінсь
кої праці.

ЗНАННЯ
ПОГЛИБЛЮЮТЬСЯ

Прагнути готувати висо
кокваліфікованих спеціаліс
тів — значить постійно шу
кати і впроваджувати у 
навчальний процес нові ме
тоди цієї підготовки. Наша 
кафедра, як і інститут в ці
лому, перейшла на шлях 
навчання майбутніх спеціа
лістів через інженерну ро
боту наукові дослідження. 
Використовуємо ми ділові 
ігри з питань економного 
будівництва, організації уп
равління на виробництві. 
Постійними і добрими помі
чниками в навчальній ро
боті стали технічні засоби. 
До послуг аудиторії — 
«Полілюкс», «Лектор-2000», 
«Світязь». Маємо у достат
ній кількості за певними уч
бовими тематиками слайдів, 
кодопозитивів, плакатів. 
Унаочнення слугує кращому 
засвоєнню теоретичного ма

теріалу, <йльш глибокому 
мисленню студентів.

Досвід викладацької ро
боти переконує, що немає 
меж творчому підходові до 
передачі знань, Я, наприк
лад, практикую у формі за
питань (анкетування закри
те), як студенти сприймають 
мої лекції. Користь від цьо
го, скажу вам, велика.

Щоб полегшити працю 
слухачів над засвоєнням 
предмету, їх забезпечено до
відково-нормативною і до
поміжною літературою, ме
тодичними вказівками, впо
рядковано для них словник 
термінологічних значень. Од
не слово, все робиться для 
того, щоб з вузу вийшов 
знаючий спеціаліст.

Г. ХРЖАНІВСЬКИЙ, 
доцент кафедри техно
логії будівельного ви
робництва.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
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ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ: 
КЕРІВНИЦТВО КОМСОМОЛОМ

Нещодавно партком інституту роз
глянув питання про роботу партійної ор
ганізації машиносудівного факультету 
по виконанню вимог XXVII з’їзду КПРС 
і грудневого ( і У 85 р-) Пленуму ЦК 
Компартії України, спрямованих на по
силення партійного керівництва комсо
мольською організацією і підвищення її 
ролі у вихованні студентства.

Свої нотатки з цього приводу хочу 
розпочати із структурної характеристики 
факультетської організації ЛКСМУ. і 
відразу скажу, що структура ця не 
відповідає сучасним вимогам. Тут ство
рили чотири комсомольських бюро за 
спеціальностями. Зрозуміло, що за та
ких умов малоефективними стають ком
сомольські збори, адже приходять на 
них представники усіх груп з першого 
по п'ятий курси. Звідси і виникають 
труднощі у визначенні конкретних зав
дань перед групами, здійсненні контро
лю за їх діяльністю, в плануванні ро- 
ооти бюро.

Прикладів цьому немало. Візьмемо хо
ча о зимову сесію нинішнього року. По
казники її виявилися значно гіршими, 
ніж в сесію попередню: обсолютно ус
пішність склала Ь !  процентів, а якість 
знань — лише 40,4 проц. До 87 чол. зро
сла кількість боржників, до того ж у 
цьому числі і чотири студенти-комуніс- 
ти: Фурман, Кривов язий, Мустафаєв та 
Хруликовський. В період сесії мали дві
йки навіть члени комітету комсомолу 
та комсомольських бюро і ончарук, Та- 
•рандевич, Хуоа. II ятеро студентів за не
успішність взагалі були відраховані з 
інституту, ; ..ь ______ _

Та як не дивно, а такі сумні підсумки 
екзаменів не одержали належної оцінки 
в групах.

Або візьмімо такий бік виховної ро
боти, як зміцнення учбової, виконавської 
дисципліни, попередження правопору
шень. Партійне оюро дещо зробило в 
цьому напрямку. Порівняно з минулим 
навчальним роком, наприклад, знизила
ся кількість правопорушень. А з випад
ками, які траплялися, партбюро та ко
мітет комсомолу розбирались конкрет
но, вживали необхідних заходів.

Однак, по попередженню правопору
шень на факультеті робиться іще мало, 
недостатньо використовується такий за
сіб впливу, як розгляд справ на това

риському  ̂суді, індивідуальна робота з 
тими, хто схильний до правопорушень.

Про стан учбової дшщипліни говорять 
такі дані: якщо за весняний семестр 
1985 р. студентами без поважних при
чин було пропущено 2037 годин занять, 
то за осінній семестр — уже 2934.

Звичайно, згадані недоліки щовинні 
більше хвилювати і партійну, і комсо
мольську організації факультету.

Зупинюсь іще на практиці керівництва 
організацією ЛКСМУ з боку партбюро.
1984 року на двох його засіданнях слу
халися питання комсомольської роботи,
1985 року — на трьох, на стількох же 
—- і року нинішнього. Комуністи більш 
дієво стали організовувати навчання 
комсомольського активу. Секретар парт
бюро Ю. А. Буренніков надає постійну 
допомогу комітету ЛКСМУ в організа
ційній діяльності, бере активну участь 
в роботі політклубу, інших масових за
ходах. Хорошими наставниками комсо
мольського активу стали і члени парт
бюро В. Б. Петров, А. А. Жуков, заступ
ник декана В. 1. Савуляк.

А от керівники факультету ще рідко 
бувають на засіданнях комітету комсо
молу. їхній далеко не кращий приклад 
наслідують і члени партбюро Р. С. Ур- 
лапова, В. С. Кучанський, С. С. Верем- 
чук.

Часто зустрічатися з комсомольцями, 
знати їхні запити, широко інформувати 
їх з найрізноманітніших питань нашого 
життя — обов’язок комуністів. Однак, 
планування на факультеті надмірного 
числа всіляких заходів і недостатня уз
годженість між партбюро, деканатом та 
комітетом ЛКСМУ нерідко ефективність 
тих заходів понижують.

У комуністів факультету, їхніх молод
ших товаришів-комсомольців, безпереч
но, є резерви для активізації своєї ді
яльності. Свідченням тому хоча б робо
та культурно-політичного центру, кот
рий включає у собі політклуб «Глобус», 
художньо-літературний клуб, клуб ту
ристів. Значить, творчого потенціалу не 
бракує. Лиш треба вимогливіше його 
використовувати, конкретніше спрямо
вувати. _

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря парткому.

І / 1 ИЇВСЬКИИ техноло- 
“  гічний інститут лег

кої промисловості став ба
зою проведення чергової 
республіканської олімпіади 
з. англійської мови, в якій 
взяли участь студенти тех
нічних вузів України, се
ред іних — і представни
ки нашого інституту.

Протягом двох днів сту
денти змагалися в таких 
видах мовної діяльності, як 
читання, розуміння інозем
ної мови на слух і мов
лення. Першого дня слуха
лися заздалегідь підготов
лені доповіді. Жюрі оціню
вало їх, виходячи з та
ких критеріїв: мова, ідей
не спрямування, науко
вість, якість викладу, за-

ганізаціях перших та дру
гих курсів проводяться 
збори, які ставлять завдан
ня сьогоднішнього дня, на
цілюють юнаків та дівчат 
на активний робочий лад.

Ось кілька останніх 
прикладів. На машинобу
дівному факультеті актив
но працює штаб сесії, ре
зультати складання екза
менів кожним студентом 
відразу ж освітлюються на 
«Екраіні сесії». Тут щодня 
можна одержати інформа
цію: «Сьогодні склали на 
відмінно», «Краща група 
факультету», «Гірша гру
па», «Вони ганблять наш 
факультет».

До сесії на факультеті 
не було допущено 15 чол, 
їх заслуховували на засі
даннях штабу, були вжиті 
адміністративні заходи.

На жаль, поки що се
редній бал по факультету 
бажав би кращого — тіль
ки 3, 92. Станом на мину

лий тиждень одержано 120 
задовільних оцінок. Ма
буть, картина не катастро
фічна, та все ж...

А в гідний для насліду
вання приклад хотілося 
б поставити третьокурсни
ків інженерно-будівельно
го факультету, котрі нав
чання цієї весни поєднують 
з роботою в студзагоні «Бу
дівельник». Зобов'язавшись 
виконати будівельних ро
біт на 8 тис. крб., вони 
трудяться і в діні сесії. 
Відмінно і працюють, і 
складають екзамени сту
денти Морозов, Кобзар, 
Задояний, Шкарпітний„
Дорошкевич. Порівняно з 
минулим роком зросла ус
пішність на курсі взагалі...

Сесія триває. Ні пуху, ні 
пера!

О. ІДОМБРОВСЬКИЙ, 
заступник секретаря 
комітету ЛКСМУ ін
ституту.

Олімпіада 
в Києві

стосування технічних за
собів навчання, участь у 
дискусії, оформлення до
повіді. При оцінюванні 
вміння читати до уваги 
бралася повнота розкриття 
теми. Перевірка читання 
здійснювалася на основі 
письмового переказу, про
читаного російською мо
вою, а перевірка вміння 
слухати і розуміти почу
те —на осінові письмово
го переказу англійською 
мовою.

Багаторічний досвід про
ведення таких олімпіад 
свідчить про неабияку їх 
користь. Адже у ході цих 
зустрічей студенти при без
посередньому спілкуванні 
об’єктивно оцінюють влас
ні знання, прагнуть їх по
глиблювати.

3. АНДРІАХІНА, 
доцент кафедри іно
земних мов, член жюрі 
республіканської олім- ) 
піади.

Щасливої служби, хлопції
В останні роки на дійсну 

військову службу призи
ваються, як відомо, і сту
денти. Це необхідність, ви
кликана величезними люд
ськими втратами у роки 
минулої війни, відгомін 
тих важких, суворих, гір
ких літ. Ось і зараз наш 
інститут посилає викону
вати священний обов'язок 
перед Батьківщиною групу 
юнаків, котрі досягли при
зовного віку.

Минулого вівторка в ак
товому залі зібралися сту
денти, викладачі, співро
бітники інституту, рідні 
призовників, щоб урочис
то провести до армійських 
лав наших хлопців. У су
проводі ветерана війни і 
праці капітана у відставці 
Б. А. Землякова вносить
ся прапор інституту. Тор
жества розпочалися допо

віддю учасника Великої 
Вітчизняної війни, ветера
на Збройних Сил СРСР по
лковника запасу Р. А. Аса- 
дова.

Щирі напутні слова на 
адресу завтрашніх воїнів 
виголосили другокурсник 
енергетичного факультету 
старший сержант запасу 
Володимир Хохуля, друго
курсниця факультету об
числювальної техніки На
таля Бараниця, викла
дач кафедри автома
тики та инсрормаційно-ви- 
мірювальної техніки О. І. 
Худолій, секретар комітету 
ЛКСМУ Олександр Пін- 
чук, мати призовника Л. Я. 
Скиба. А від імені вину
ватців торжества виступив 
першокурсник і машинобу
дівного факультету Ле
онід Костенко.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА,

Біда, що сталася на території атомної електростанції^ 
продовжує хвилювати усіх нас. Посильно допомогти 
чорнобильцям  ̂ допомогти їм матеріально і морально —у 
цьому кожен вбачає свій патріотичний обов'язок.

Як уже повідомлялося, в інституті ініціаторами збо
ру коштів на рахунок № 904 стали працівники клубу 
і кафедри фізики. Почин їхній знайшов схвалення і 
підтримку в усіх структурних підрозділах. П'ять тисяч 
карбованців перерахували вже у фонд Чорнобиля пра
цівники СКТБ «Модуль», дводенний заробіток переда
ють сюди співробітники кафедр, різноманітних служб 
і відділів.

Не залишаються осторонь і студенти. Посильні для 
їхнього бюджету суми вже зібрали другокурсники ма
шинобудівного факультету, де групкомсоргами Олек
сандр Пудровський і Василь Семенюк, студенти групи 
б ЕОМ-85, комсомольці підготовчого відділення.

В ці дні активно проходить і збір художньої, науко
во-популярної та дитячої літератури для бібліотек, які 
постраждали в результаті аварії на АЕС.

В. КОВАЛЬЧУК, 
заступник голови профкому інституту,

«Створювати в студентських колективах обстановку 
напруженої боротьби за знання, сприяти найповнішому 
розкриттю здібностей та обдаровань молоді. В основу 
всієї роботи по активізації навчальної діяльності сту
дентів треба покласти всемірний розвиток змагальності

в оволодінні знаннями. Підвищити відповідальність сту
дентів і учнів за результати навчальної праці».

З проекту ЦК КПРС «Основні напрями перебудови 
вищої і середньої спеціальної освіти в країні».

Т ОТ знову прийшла во- 
на, хвилююча, неспо

кійна пора екзаменаційної 
сесії. Пора підсумку зроб
леного за семестр. І не 
тільки. Кожна сесія — то 
іспит на готовність до 
майбутньої професії вза
галі. А особливість цієї се
сії в тому, що саме в ці 
дні опубліковано проект 
ЦК КПРС «Основні на
прями перебудови вищої і 
середньої спеціальної осві
ти в країні». В документі 
застійно підкреслюється 
завдання «створювати в 
студентських колективах 
обстановку напруженої бо
ротьби за знання».

Така боротьба і триває 
зараз. Минулого тижня ко
мітет ЛКСМУ заслухав 
секретарів факультетських 
комсомольських комітетів 
про. діяльність штабів се
сії. В комсомольських ор-

Н ЕС П О К ІЙ Н А  СЕСІЇ П О РА

Від щирого серця— чорнобильцям
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На недавніх зборах інститутського комсомольсько 
го активу прозвучав ряд критичних зауважень, по» 
бажань і пропозицій, спрямованих на дальше полі-

Ц Е  Д У Ж Е  В ІД П О В ІД А Л Ь Н О
У  ЛЮТОМУ цього року

каш комітет комсомолу 
заключне договір про вза
ємне співробітництво з Де. 
мократичною організацією 
молоді Афганістану. Мета 
його - дальший розвиток 
дружніх взаємовідносин між 
радянськими і афган- 
ськими студентами, прове
дення спільних заходів, ак

тивізація участі в громадсь
кому житті.

З тих пір наші комітети 
провели два спільних засі
дання, на яких, в основно
му, /вирішувалися питання 
про створення радянсько- 
іафганфжоф студентського, 
будзагону і організації до
помоги в навчанні афгансь
ким першокурсникам. Фа
культетський к о м і т е т

ЛКСМУ також допоміг у 
проведенні вечорів, присвя
чених знаменним датам Де- 
мократичої Республіки Аф
ганістан.

Цим, власне, і обмежує
ться зроблене нами за час, 
що минув. Головні трудно
щі полягають в інертності 
комсомольців факультету. 
На масовий захід їх треба 
«затягати», а коли студент- 
іноземець звернеться з про
ханням що-небудь пояснити, 
то в декотрих із наших сту

дентів не завжди на це «зна
ходиться час». Ще не всі 
пройнялися почуттям відпо
відальності, що її накла
дають на нас умови спіль
ного навчання і побуту з 
посланцями інших країн.

Ми ж просто зобов’язані, 
щоб у студентів-іноземців 
залишилися якнайкращі спо. 
гади про нашу країну, про 
радянських людей. Адже 
судять вони про наш народ 
в основному по тих юнаках 
і дівчатах, з якими поряд

ІНЖЕНЕР -  
ЦЕ ПРЕСТИЖНО Т А К И М  Б А Ч И Т Ь С Я  ІД Е А Л

Своїми думками про інженерну працю ділиться 

один із провідних молодих інженерів Московського 

автозаводу ім. Ленінського комсомолу Олег КІБІС.

І НЖЕНЕРОМ повинен
ї може , бути той, хто з 

дитинства має потяг до 
техніки. Якщо вже говори
ти прямо, то хороше нав

чання, уцінки в атестаті чи 
дипломі, навіть медаль не 
говорять іще про те, чи 

вийде з цього учня Інженер.
А взагалі-то, думаю, го

ловне — це мати високі 
чисто професійні знання, 
прагнути досконало знати 
свою галузь. Та в парале
льних сферах треба дещо 
розуміти. Я ось спеціаліст 
з обробки металів тиском. 
Але якщо я не знатиму, що 
відбувається, скажімо, в га
лузі металорізання, то мо
жу несподіваним чином 
сплохувати. Наприклад, ра
ніше декотрі деталі робили 
на токарному верстаті, тепер 
ми їх штампуємо, а завтра 
раптом почнемо відливати, 
якщо так час вимагатиме.

ІА сучасний інженер на 
виробництві повинен насам
перед бути спеціалістом. 
Так, саме інженером - спе
ціалістом у своїй галузі.

У нас інженер, який пра
цює в конструкторському 
бюро, буває як би знеособ
лений. Його власна праця 
схована за працею всього

колективу. Якщо в проектах 
бувають! по^милкй, від не 

відчуває їх так гостро, як 
виробничник. І багато з 
нього не спитаєш: піди ус
танови його вину. На вироб
ництві ти відразу бачиш 
плоди своєї праці. Якщо до
пустився помилки, тут же 
виправляєш. її. Чекати ні
коли. Бачиш і результат 
своєї праці, а це дуже ва
жливий моральний стимул у 
роботі.

Чи сидять, скажімо, в 
конструкторському бюро де
сять чоловік. Один із них 
зробив усього одне креслен
ня, інші — два десятки, 
Але справа ж не в кілько
сті. Впровадили саме одне 
його креслення. Значить, 
робота решти — непотріб
на....

В роботі інженера пита
ти треба саме за інженер
ний труд. Тільки у цьому 
випадку престиж інженера, 
що було похитнувся, буде 
відновлений. І кількість пра
цюючих в конструкторсько
му бюро аж ніяк не повин
на перевищувати освоєної 
ними «якості». Краще мен- 
’.чце працівників, т*а пра
цівників кращих. Можна і 
продуктивність праці під

вищити за рахунок інжене
рів, тобто за рахунок чи
сто інженерної роооти. Не 
можна ж, скажімо, щоб 20 
інженерів сиділи в конст
рукторському бюро 20 ро
ків. іде може тоді бути й 
мови про підвищення продук
тивності праці. Відповідною 
повинна бути і оплата. Тре
ба, думається, розробити 
систему якоїсь авторської 
сІіАдлуВїдал.ьцості ; інженера 

за йото діяльністіь. і з ура
хуванням того, що і як зро
бив інженер, скільки з цього 
запроваджене^, оплачував 
працю...

А тепер — як я уявляю 
сооі ідеальне забезпечення 
сучасного інженера.

В першу чергу він пови
нен бути зайнятий безпосе
редньо своєю творчою пра
цею. Він повинен викону
вати свою, інженерну ро
боту, а не відволікатися по 
дрібницях і витрачати масу 
часу на паперову тяганину, 
їздити по різних інститутах, 
інших установах, щось «ви
бивати», оформляти. Дехто 
з інженерів одночасно і ад
міністратор, і секретар, і 
постачальник, і кур'єр. І 
забезпечення інженера ще 
не зовсім... Маю на увазі 
дрібниці всілякі, з яких 
складається велика робота. 
Темпи виробництва ростуть, 
запити на конструкторську 
думку теж, а інженер ча
стенько працює по старин
ці. Йому і психологічно ва
жко перебудуватися. Ніяк 
же не збільшиш продукти

вність інженерної праці при 
тих же підручних засобах, 
що були і кілька десяти
літь тому, — кульман, олі
вець, лінійка і ластик.

Ідеальне забезпечення су
часного інженера мені ба
читься так. На його робо
чому столі крім телефона 
повинен знаходитися графо
побудовник, здатний швид
ко викреслити і скопіюва
ти те, що вираховано на 
спеціальному дисплеї. Крес
лення тут же з’являється 
на екрані... Зростає не тіль
ки швидкість і точність пра
ці конструктора, але і його 
віддача! За короткий час 
можна перебрати багато 
варіантів конструкцій. Кре
слення оформляються швид
ко, а значить, не затриму
ється і впровадження розро
бок. Не потрібні креслярі, 
звільняються робочі руки, 
А головне — міняється 
психологія інженера. З ’яв
ляється певний ритм робо
ти, зв’язаний з швидкою 
видачею результату, і тут 
уже ніяк не сховаєшся за 
чиюсь спину, вся твоя ро
бота на виду. А в перспек
тиві всі процеси, від проек
тування до готового крес
лення, може виконувати 
спеціальний обчислювальний 
центр, а інженер повинен 
буде лиш складати програ
ми для ЕОМ. Виникає, так 
би мовити, творчість інже
нера в програмуванні.

Ось таким бачиться мені 
ідеал.

КАФЕДРА ЗДОРОВ’Я

ДОРОГОЮ ЦІНОЮ
За професією я психіатр і остан

ні десять років займаюся лікуванням 
хворих алкоголізмом. За цей час в 
моєму кабінеті побувало багато лю
дей, життя котрих скалічив «зеле
ний змій». Немало було в мене роз
чарувань і професійних невдач. Зви
чайно, є й успіхи, але, їх, на жаль, 
не так уже багато. Адже коли алко
голік потрапляє до лікарні, нерідко 
буває вже надто пізно. Хворі й самі 
усвідомлюють це в ході лікування. До
бре пам’ятаю випадок з однією своєю 

. знайомою. Коли вона звернулася до 
мене, її можливості самостійно спра
витися з хворобою були вже вичерпа
ні. Згодом вона показала мені свою 
записну книжку — там на кожній 
сторінці (тобто щоденно) відзнача
лося: «Подзвонити доктору Герджи- 
ковій». Вона подзвонила мені якось 
пізно увечері, злякавшись, що з нею 
діється щось негаразд, у жінки було 
відчуття, що за нею стежать, кілька 
днів підряд вона безперервно пила.

Я пишу про неї, тому що це один 
із випадків, коли лікування вияви
лося успішним. Вона не п’є вже біль
ше року. Проблем у неї немало, і, 
можливо, стало навіть більше, ніж 
раніше, але в їхнє вирішення вона 
вкладає тепер більше житейської 
мудрості, більше сил. Недавно у роз

мові зі мною вона між іншим сказа
ла: «Знаєш, найгірше в пияцтві те, 
що воно ніби паралізує тебе, позбав
ляє волі, здається, що просто відкла
даєш розв’язання тієї чи іншої проб
леми, а виявляється, що відкладаєш 
усе життя. І нема сил признатися, а 
може і не відчуваєш, як випивка 
стає частиною тебе самого. А потім 
незабаром виявляється, що вона ста
ла хворобою».

І справді, де та межа, за якою пи
яцтво стає захворюванням?

Ось деякі відповіді на анкету, за
пропоновану жінкам, які прохо
дили лікування в нашій клініці (я 
просила, щоб вони коротко назва
ли, що стало причиною їхнього зах
ворювання): «Коли мене кинув мій 
перший чоловік, мені все остогидло»; 
«Чоловік приходив додому п’яний, 
часом бив мене, от я і почала випи
вати, щоб знайти розраду»; «Мені 
було самотньо, порожньо, одне одно
му слова доброго не скажемо, вічно 
він на роботі, вічно зайнятий, на ме
ні всі турботи по дому. І от якось 
увечері я випила, і мені сподоба
лось-..».

Причин багато. По-суті, багато 
різних доль, про які не розкажеш 
двома реченнями. Все це так, заува
жите ви, але скільки на світі нещас

них, по-справжньому нещасних чо
ловіків і жінок, невже всі вони знай
шли втіху у пияцтві? Тут відіграє 
свою роль і ряд інших факторів: сі
мейне виховання, коло друзів і про
фесійне середовище, риси окремої 
особистості, можливо, навіть деякі 
біологічні фактори. Особливо важли
ве значення мають звичаї. їхня роль 
стає тим важливішою, чим більше 
змінюється наше життя. Чи зуміли 
ми створити нові звичаї замість ста
рих, про які вже почали забувати? 
Адже не секрет, що майже не буває 
свята без спиртного. Це стосується 
особливо деяких молодих людей. А 
з другого боку, сьогодні ні на кого 
не справляє враження, коли жінки чи 
дівчата в ресторані замовляють собі 
спиртне, чи той факт, що алкоголь 
неодмінно присутній і на «чисто жі
ночих посиденьках».

Причини? Вирішення складних про
блем? Факт, що сучасна жінка поряд 
зі своїми традиційними обов’язками 
матері, дружини і господині дому по
винна справлятися й зі своїми про
фесійними обов’язками. Через певні 
причини може виникнути нервове на
пруження, невдоволення. У деяких 
випадках навіть з’являється бажання 
тікати від повсякденних переванта
жень. Але хіба спасіння від невдач, 
розчарувань, неприємностей слід шу
кати в «заспокійливому» діянні спирт
ного?

3. ГЕРДЖИКОВА, 
лікар-психіатр.

(Закінчення буде).

В ІДВЕРТО скажу: ми із 
 секретарем факультет

ської комсомольської орга
нізації Андрійченком ще 
не добилися належного рів
ня спілчанських зборів на 
курсах і в групах. Дуже ча
сто проходять вони форма
льно, з низькою активністю, 
без душі і вогнику, а так— 
аби лиш відсидіти і «відмі
титися». В більшості груп 
за останні роки склалася 
обстановка заспокоєності і 
безпринциповості. Якщо ви
бирають секретаря бюро, 
то вибирають того, на кого 
можна «зіпхнути» всю ро
боту. Решта ж комсомоль
ців, у тому числі й члени 
бюро, зостаються збоку- 

Нерідко, підбираючи кан
дидатуру активіста, чуєш від 
нього: «Навіщо це мені?

Хай хтось інший». По-моє
му, причина такої інертнос
ті лежить значною мірою і 
в незнанні справи, в тому, 
що комсомольський актив 
слабко підготовлений до 
роботи. Інститутському комі
тету ЛКСМУ слід задума
тись над тим, як поліпшити 
навчання активу.

Ще один небезпідставний 
закид на його адресу: чле
ни комітету недопустимо 
мало часу проводять у низо
вих ланках нашої організа
ції. Чекають їхньої конст
руктивної допомоги, під
тримки і в гуртожитках.

Леонід ДОРОШКЕВИЧ, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інже
нерно-будівельного фа
культету.

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: 

Н/Ш ІНСТИТУТ — ВИРОБНИЦТВУ

ПІДКОРИМСЯ СТАЛЬ
Спеціалістам відомо, що 

при виготовленні різьбових 
отворів у деталях з нер
жавіючої сталі в умовах ви
робництва спостерігається 
низька продуктивність пра
ці. Причини — незадовіль
на стійкість інструментів, 
часті їх поламки. Наш ін
ститут взявся за досліджен
ня, спрямовані на те, щоб 
різьбові отвори виходили 
якісними.

Під кеоівниитвом канди
дата технічних наук, доцен
та Геннадія Павловича Ур- 
лапова розроблені і спро
ектовані прогресивні кон-

ВПЕРШЕ У
Творча група науков

ців інституту під ке
рівництвом кандидата тех
нічних наук, доцента Стані
слава Йосиповича Ткачен- 
ка розробила на Вінницько
му олієжировому комбінаті 
центрування мильно _ луго-

струкції безстружкових міт
чиків для виготовлення та
ких отворів. Технологічний 
процес було передано Бар- 
ському машинобудівному 
заводу. Впровадження без
стружкових мітчиків » на 
цьому підприємстві дозво
лило збільшити продуктив
ність праці у 4—5 разів, 
стійкість інструментів тепер 
виросла у 50—60 разів, під
вищилася точність різьбо
вих отворів, значно поліп
шилася якість продукції в 
цілому. Річний економіч
ний ефект від впроваджен
ня наукової розробки склав 
92,8 тисячі крб.

ПРАКТИЦІ
випарну установку для кон- 
вих розчинів. При цьому 
виробничі втрати змен
шилися на ЗО про
центів. А економічний ефект 
від застосування установ^ 

ки на комбінаті склав 137,6 
тисячі крб.

НАВЧАЄ ЕЛЕКТРОНІКА
На Вінницькому вироб?- 

ничому об’єднанні «Термі
нал» запроваджені інфор

маційно - довідкові, навчаю, 
чі, управляючі системи і 
тренажери для профорієн
тації, навчання і контролю 
за станом якості праці, роз
роблені під керівництвом 
доктора технічних наук, 
професора, ректора інститу
ту Івана Васильовича Ку- 
зьміна.

Розроблені алгоритми і 
програми для інформаційно- 
довідкових і навчаючих ма
шин дозволяють значно ско
ротити строки навчання 
осіб, які приймають рішен
ня, і операторів людино- 
машинних систем, а також 
зменшити потреби у навча
ючому персоналі. Економіч
ний ефект від цього впро
вадження склав сто тисяч 
карбованців.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«За инжерные кадры» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института. 
В1ІІ.”и* к̂а обласна друкарня управління у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі: м. Він ниця, вул. Київська, 4. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 4-74-17 (міський), 2.68 (внутрішній)
БЗ 03319 Зам. 2584

пшення діяльності нашої організації ЛКСМУ. Знайо 
мимо читачів з деякими із них, водночас пропону
ючи висловити і свої думки.

А ЯКЩО ВІДВЕРТО...

Б е з  д у ш і і в о гн и к у

живуть і навчаються.
Звідси випливає важли

ве завдання комсомольських 
активістів:. підняти на якіс
но вищий рівень інтернаціо
нальне виховання, вділяти 
йому більш серйозну увагу,

позбавившись водночас еле
ментів формалізму.

Наталя ГОРЮК, 
секретар комітету ком
сомолу радіотехнічного 
факультету.

ПОТРІБЕН РЕЖ ИС ЕР
Д ИСКОТЕКИ останнім 

часом втратили попу
лярність не тільки тому, що 
бракує тематики, яка б 
зацікавила багатьох, але й 
тому, що студенти розучи
лися відпочивати, серед них 
розвивається почуття спо
живацтва, бракує власної 
ініціативи.

Для більш ефективного 
розв’язання «дискотечних» 
питань, на мою думку, пот
рібно просто об’єднати всі

дискотеки інституту, ство
ривши щось на зразок ме
тодичного чи режисерсько
го центру, де організатори 
дозвілля могли б одержати 
необхідні поради, обміняти
ся музичним матеріалом. 
Наші недоліки свідчать: ди
скотекам потрібен умілий 
режисер!

Петро САЄНКО, 
член ради клубу гурто
житку № 1.



С ЕСІЯ ще триває. А от у студентів третіх і четвер
тих курсів екзаменаційні хвилювання уже позаду. 

Як же складали вони іспити, як відзвітували за набу
ті знання?

Енергетичний факультет. Третій курс: 117 п’ятірок,
291 четвірка, 22 незадовільні оцінки. Четвертий курс: 
ПО п’ятірок, 217 четвірок, 15 двійок. «Круглими» від
мінниками стали комуністи і комсомольські активісти 
І. Корнійчук, В. Худолій, К. Запайщиков, АяТравкін.

На радіотехнічному факультеті 18 відмінників і 8 
двієчників. Серед комсомольського активу — семеро 
юнаків та дівчат одержали трійки, двоє мають забор
гованість.

Факультет автоматики і мікроелектроніки. Кращими 
групами тут стали 4 АТ-83 (стопроцентна успішність, 
і АТ-82, 2 АТ-83. Найгіршою виявилася група 4 А-Т-82, 
де середній бал становить усього 3,76, тоді як по всьо

му курсу — 4,1. На факультеті одержано 14 двійок, а 
21 студент не з’явився на екзамени взагалі.

Більш оптимістична картина на факультеті обчис
лювальної техніки. Скажімо, у четвертокурсників 10 
п’ятірок, 29 четвірок, 19 трійок і лише дві незадо
вільні оцінки.

В інститутському штабі сесії нам також повідомили, 
як складали екзамени активісти цього факультету. Всі 
вони одержали п’ятірки і четвірки, за винятком Ж. Бро- 
дюк, яка має дві трійки. Тільки відмінні оцінки з’яви
лися в залікових книжках О. Рогової, Н. Заболотно. 
А. Тучак, Т. Кінзерської, іО. і ригор єва та Ж- Стебель- 
ськоі. П ятірками оцінені також знання молодих ко
муністів В. Миронюк і М. Чех. Кращою групою виз
нана 1 ЕОМ-82.

Так тримати і надалі! А тим, кому ще випадає тяг
нути екзаменаційні білети, — традиційне ні пуху, ні

Яких набуто знань?

пера.
На знімках: Л. Круподерова і Н. Долока консульту

ють студентів з питань змісту пояснювальної записки 
до дипломного проекту; попередній захист дипломного 
проекту проводить доцент кафедри обчислювальної 
техніки В. Лужецький; консультацію по дипломне 
проекту одержує студентка Г. Кищук.

Фото В. Кучмара.

КЛЮЧЕННЯ З ЇХНЬОГО ЖИТТЯ ДІЛЯЦЬ
КИХ НАСТРОЇВ ТА ІНШИХ НЕГАТИВНИХ 
Я в и щ .

З проекту ЦД КПРС «Основні напрями 
перебудови вищої і середньої спеціальної осві

ти в країні».

З ОВСІМ мало часу залишилося 
 до тієї пори, коли перші студ- 

загони виїдуть на місця дислокації. 
Особливим буде цьогорічний трудо
вий семестр для нас: вперше за ме
жі області вирушать у складі оди
надцяти загонів понад триста студен
тів, яких чекають новобудови Ка
захстану, Тюменської області (два із 
цих загонів ^споруджуватимуть у 
Київській області житло для чорно
бильців). 240 бійців працюватимуть 
на об’єктах соціально - побутового і 
господарського призначення Вінни
ччини.

Цього літа нами має бути виконано 
будівельно - мо-нтажних робіт на 
суму близько 2 мли. крб. Вже укла
дено договори про соціалістичну спів
дружність, дев’ять загонів ще до 
виїзду на місця прийняли до розроб
лення і впровадження раціоналіза
торські пропозиції. Треба зауважити, 
що із заключенням договору затяг
нув тільки один загін — «Ікар» з ін
женерно - будівельного факультету, 
де командиром Левчук. Загін цей 
працюватиме на внутрівузівському 
будівництві.

Говорячи про трудовий семестр, не

можемо забувати, що його будні 
складає не тільки праця. Одне із 
важливих завдань СБЗ — ідейно- 
виховна їхня діяльність. Протягом 
третього семестру бійці будуть чита
ти лекції, організовувати вистули 
агітбригад. Готовим до цього треба 
бути вже зараз. Також зараз слід 
вирішити, яку допомогу надамо сі
льським школам, як здійснюватиме
мо шефство над місцевими ветерана
ми війни і праці, яку участь візьмемо 
в операціях «Дороги Батьківщини» і 
«Природа Батьківщини».

З підготовчого періоду, який у нас 
проходив, можна вже зробити деякі 
висновки. Насамперед зазначу, що 
підбором складу загонів повинні зай
матися комсомольські комітети факу
льтетів. У нашому ж інституті комі
тети перекладають цей обов’язок 
на плечі командирів. Командири ж. 
набирають бійців за власним розсу
дом. І далі виходить так. майбут
ні бійці, діждавшись звістки про 
«вигідне» місце ^дислокації, унесуть 
заяви саме тим командирам, хто 
поїде туди, де можна більше заро
бити.

Ось так і з’являються споживаць

кі настрої заробітчанства. Загони ж 
виявляються за своїм складом не
однорідними: в одному всі — уже 
досвідчені, давні учасники трудово
го семестру, в іншому — перева
жають новачки. Ні, тільки факуль
тетський^ комітет повинен вирішу
вати, у складі якого СБЗ поїде 
той чи інший студент — залежно від 
того, як він вчиться, яку участь бе
ре в громадському житті, чи їздив 
уже раніше із загонами тощо.

У 1982 р. в нашому інституті 
з’явилися загони, котрі частину 
своїх зароблених коштів перерахо
вували в різноманітні фонди, прояв
ляючи цим високі якості комуністич
ного ставлення до праці. Жаль, що 
кількість таких загонів не збільшує
ться. І це недоробка інститутського 
комітету ЛКСМУ.

Які ще уроки дав нам підготов
чий періоде Несерйозно поставилися 
до важливого питання вивчення 
бійцями правил техніки безпеки, до 
їхньої професійної підготовки в за
гонах «Автомобіліст» (командир 
В. Таєнчук, комісар В. Величковсь- 
кий), «Буревісник» (Ю. Журав- 
льов, р . Горолюк), «Алгоритм» 
(О. Лук’янов, Ю. ірищук). Неза

довільно велася робота по залучен
ню студентів - іноземців у загонах 
«Електрон», «Мир», «Механік». Як 
і раніше, мало - в складі наших за
гонів дівчат. А бажаючих серед них 
достатньо. 1 це наш невикористаний 
резерв для збільшення чисельності 
загонів.

О. ЯНЧЕНКО, 
четвертокурсник машинобудів
ного факультету, інспектор об
ласного штабу СБЗ.

СЛУЖІТЬ ВІДМІННО

НА ПЕРЕД НІЙ КРАЙ
У ці дні інститут теп

ло проводжає своїх ви
хованців, кому настала 
пора надягти солдатсь
кі погони. Йдуть наші 
хлопці в армію у час, 
коли з вини імперіаліс
тичних кіл СШа і країн' 
Н А Ш  міжнародна обс
тановка значно усклад
нилась. Отож ,від усіх 
нас, а в першу чергу від 
коронних ешл вимагає
ться якнайвища пиль
ність. ,у програмі КИРС 
г овориться, що партія 
розглядає захист соціа
лістичної Вітчизни, зміц
нення оборони країни, 
як одну з найважливі
ших функцій радянської 
держави.

З точки зору внутріш
ніх умов наше суспіль- 
ство потреби в армії 
не має. однак, поки 
існує небезпека розв' я- 
зання імперіалізмом аг
ресивних воєн та воєнних 
конфліктів, партія вділя
тиме неослабну увагу 
зміцненню оборонної мо
гутності СРСР, піклува- 
тиметься про те, щоб 
обновии потенціал Армії 
та Флоту являв собою 
міцним сплав військової 
майстерності, ідейної сті
йкості, .^організованості і 
дисципліни особового 
складу, його вірності па
тріотичному й інтерна
ціональному обов' язку-

Вас, дорогі наші при
зовники, хто сьогодні 
стає у перші ряди за
хисників Батьківщини,

ці вказівки партії стосу
ються безпосередньо, 
Щоб виправдати цей 
священний наказ, вам не- 
обхідно настроїтися на 
добросовісну службу, на 
вивчення і вміле засто
сування закріпленої
зброї та техніки.

Нелегка солдатська 
служба: максимально сти
снений у часі розпоря
док дня, продиктована 
необхідністю вимогли
вість командирів, польо
ві навчання, напружені 
ритми бойової і політи
чної підготовки, карау
льної служби 
яле усвідомлення того, 
що прийняв присягу, що 
став захисником Бать
ківщини, допоможе ко
жному із вас подолати 
ці труднощі, швидко на
строїтись на повсякден
ний солдатський труд.

Учасники війни, вете
рани армії і праці, весь 
наш колектив заповіда
ють вам: будьте ж гід
ними високого звання 
громадянина СРСР, вої
на З броиних Сил, студен
та Вінницького політех
нічного інституту. Завж
ди і всюди пам' ятайте, 
що ми Оудемо постійно 
цікавитися ващою слу- 
жбою, будемо радіти з 
будь-якого вашого армій
ського успіху і чекати 
•вашого повернення у 
стіни рідного інституту.

Р. АСАДОВ, 
полковник запасу.

РІШУЧЕ ВИКОРІНЮВАТИ ФОРМА
ЛІЗМ І ЗАОРГАНІЗОВАНІСТЬ У ГРОМАД
СЬКІЙ РОБОТІ СТУДЕНТІВ І УЧНІВ. ВІД
ДАЮЧИ НАЛЕЖНЕ ВЕЛИКІЙ ЗНАЧИ
МОСТІ РУХУ СТУДЕНТСЬКИХ ЗАГОНІВ, 
НЕОБХІДНО ВЖИТИ ЗАХОДІВ ДЛЯ ПІД
ВИЩЕННЯ IX ВИХОВНОГО ВПЛИВУ, ВИ-

ПОЗИВНІ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ

СТУДЕНТСЬКІ
М І Л Ь Й О Н И

ЧИ ВСЕ ГЛАДКО НА ШЛЯХУ ДО НИХ?
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І ось ми вже отрима
ли документ ВИНЯТКОВО
ГО значення — п_роект 
ЦК КПРС «Основні на
прями перебудови вищої 
і середньої спеціальної 
освіти в країні». Запро
понована партією пере
будова — величезний 
захід загальнодержавно
го масштабу, одне із не
відкладних завдань роз
витку суспільства на 
сучасному етапі. Прис
корення соціально - еко- 

          номічного  розвитку
країни вимагає ко
рінного поліпшення про
фесійної, марксистсько- 
ленінської підготовки 
спеціалістів.

Викладачі, студенти, 
співробітники, партійні, 
профспілкові, комсомо
льські працівники нашо
го інституту з особливим 
^передчуттям багатьох 
позитивних змін сприй

мають положення про
екту про необхідність рі
шучої перебудови ін
женерно - технічної ос
віти. Сьогодні проект 
ЦК КПРС обговорюють 
в усіх партійних групах 
інституту, .в студентсь
ких колективах.

Так, чималі якісні змі
ни настають у діяльності 
вищої технічної школи. 
ГІевною мірою ми вже 
почали втілювати їх у 
життя- Перебудова під
готовки інженерних кад
рів у нашому вузі по
чалася з перегляду і об
новлення курсових та 
дипломних проектів, вра
ховуючи при цьому реа
льні потреби виробницт
ва і перспективи розвит
ку науки й техніки, збі
льшення числа проектів 
по реконструкції, техно
логічному ' переозброєн
ню і модернізації під

приємств, впровадженню 
прогресивних технологіч
них процесів. Багато ро
биться для того, щоб 
забезпечити ,наскрізну ко
мп’ютеризацію процесу 
навчання студентів, фо
рмувати нові і приско
рено розвивати існуючі 
в інституті наукові шко
ли та наукові напрямки. 
Поставлено, зокрема, кон
кретним завданням збі
льшення об’єму наукової 
тематики до кінця XII 
п’ятирічки у 1,6 раза, 
підготовку 10 докторів і 
64 кандидатів наук. Три
ває створення нових ба
зових кафедр і філіалів

кафедр профілюючих на 
виробництві, у стадії 
формування три нові га
лузеві і одна проблемна 
лабораторії.

Однак це лише перші 
кроки. Проект ЦК КПРС 
відкрито і прямо нази
ває недоліки, упущення, 
негативні явища, котрі 
необхідно подолати, щоб 
у найкоротший час вища 
школа вивела свою ро
боту на висоту сучасних 
вимог- Не маємо права 
замовчувати власних не
доробок і ми. В інституті 
ще далеко не все зроб
лено для того, щоб на
родне господарство краї

ни отримувало зразково 
підготовлених інженерів. 
На екзаменаційних сесі
ях ряд студентів показує 
недостатні знання. Окре
мі розробки студентів, 
які навчаються за спеціа
льностями 0501, 1609,
носять загальний харак
тер, не містять у собі 
елементів, котрі можна 
було б впроваджувати у 
.виробництв^ Дипломні 
проекти не завжди тісно 
пов’язані з вирішеннями 
конкретних завдань, не
рідко вони економічно 
не обгрунтовані, при роз
рахунках ще слабко ви
користовується обчислю
вальна техніка.

Мають місце недоліки 
і в організації самого 
навчального процесу. Ду
же багато пропусків за
нять у студентів факуль
тету обчислювальної те
хніки, радіотехнічного та

інженерно- будівельного 
факультетів. На кафед
рах не наведено належ
ного порядку відпрацю
вання студентами пропу
щених занять.

Лише рішуче викорі
нявши ці недоліки, ми 
зможемо досягти голов
ної нашої мети — вдос
коналення підготовки 
спеціалістів, виконання 
партійної настанови про 
те, що «процес форму
вання інженерних кадрів 
має бути підпорядкова
ний розвиткові у них на
вичок самостійної тех
нічної творчості, . систе
много аналізу технічно- 
економічних проблем, 
вміння знаходити ефек
тивні вирішення».

О. ЛЕСЬКО, 
заступник секретаря 
парткому.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ОНОВЛЮВАТИ СТИЛЬ РОБОТИ

З кабінетів 
не все видно

«Питання творчого оволодіння 
професією, поліпшення виховання в 
процесі навчання повинні перебувати 
в центрі уваги комсомольських орга
нізацій навчальних закладів».

З проекту ЦК КПРС «Основні 
напрями перебудови вищої і серед
ньої спеціальної освіти в країні».

XXVII з’їзд КПРС виз
начив комсомол як громад
сько - політичну організа
цію. І це покладає на ко
жного з нас додаткові обо
в’язки. Головне зараз — 
перебудуватися, переосмис
лити своє ставлення до ви
конання громадського обо
в’язку. Сьогодні треба пра
цювати з подвоєною енер
гією, постійно підвищувати 
самодисципліну. Кожен ко
мсомолець повинен знайти 
конкретне прикладання вла
сних сил у виконанні рішень 
партійного з’їзду.
С Комітетом ЛКСМУ бу
ли здійснені певні кроки 
для поліпшення стилю і ме
тодів роботи, але мусимо 
визнати: відчутних резуль
татів покищо не видно. Все 
йде, як і раніше, за планом 
проводяться засідання, збо
ри, заходи- Але мало в цій 
роботі вогнику, ініціативи, 
конкретності, спрямованос

ті на кінцевий результат.
Візьмімо для прикладу 

Ленінський залік. Рішенням 
інститутського комітету вве
ли атестацію комсомольсь
кого активу факультетів. 
Однак, через слабкий кон
троль з боку того ж коміте
ту пройшла вона не на на
лежному рівні. До цих пір 
не готові чіткі рекоменда
ції щодо складання осо
бистих комплексних планів. 
Звільнені працівники комі
тету мало бувають на зак
ріплених за ними факульте
тах, не надайТь конкретної 
допомоги на місцях, Допу
щені прорахунки і в роз
становці членів комітетів 
комсомолу: не виділено від
повідальних за роботу з 
студентами - іноземцями, в 
гуртожитках, гостро бра
кує ділових катр в у скла
ді штабів «Комсомольсько
го прожектора».

Паперова рутина, кабіне
ті ий стиль робо ги заважа
ють нам займгнгя живими 
організато Г’.Ж/іми спразт 
ми Від стилю такого треба

рішуче позгал•ітнс/*. В ко 
мітеті ЛКСМУ ми вирішили 
весь вільний час проводити 
в групах, там, де вирішу
ється успіх справи. І щоб 
це було саме так, кожному 
з нас час велить перебудо
вуватися, організовувати 
свій час так, аби дарма не 
пропадала жодна хвилина.

І стосується це всього ко
мсомольського активу. Ні
чого гріха таїти: є ще серед 
нього люди, які просто ле
дарюють, виконують робо
ту абияк. Скажімо, заступ
ник секретаря комітету ко
мсомолу факультету автома
тики і мікроелектроніки Ко- 
стиков давно вже заслуго
вує за свою «діяльність» 
суворого комсомольського 
покарання.

В факультетських комі
тетах, бюро курсів і спе
ціальностей склалася атмо
сфера всепрощення, на ком
сомольські доручення див
ляться як на щось другоряд
не. Беззубість комітетів при
зводить до пристосовницт
ва активу. Дехто згодний 
отримати стягнення, лиш 
би нічого не робити. Тому 
що знають: далі догани 
справа не дійде- Комсомоль
ські стягнення втрачають 
свою силу через формаль
ний підхід: покарали і забу
ли. Недопрацьовує тут і ін
ститутський комітет: стяг
нення своєчасно не реєстру
ються, не ведеться контроль 
за їх зняттям.

Залишається хвилюючим і 
питання підвищення якості 
знань, підготовки майбут

ніх спеціалістів. Ще багато 
студентів недбало ставлять
ся до навчання, пропуска
ють заняття без поважних 
причин. Соромно, але серед 
двієчників є і комсорги 
груп (Туркот, Поліщук, По- 
дольський, Бойко, Пащко- 
вська), навіть члени комі
тету комсомолу факультету 
автоматики і мікроелектро
ніки (Костиков, Чаловська).

Необхідно повести рішучу

боротьбу з проявами без
принципності в групах. По
ра покласти край практиці 
«перетягування» трієчників 
з курсу на курс за клопо
танням групи. Від ледарів 
і прогульників треба очища
ти наші ряди — ось як сто
їть зараз питання. А між 
тим група 1 РК-83, напри
клад, замість того, щоб 
клопотатися про відрахуван
ня з інституту чотирьох не
дбайливців, котрі не були 
атестовані, «випросила» для 
них черговий строк скла

дання заборгованості.
Таке становище наклало 

певний відбиток і на резуль
тати зимової сесії: тільки 
менше половини студентів 
склали її без трійок, якість 
знань по інституту впала на 
0,3 процента.

|Та успішність істотно 
впливають і пропуски за
нять. А їх немало. Це най- 
промовистіша ілюстрація 
слабкої роботи учбово-вихо
вних комісій факультетів. 
Треба сказати, що і ряд ви
кладачів належним чином 
не питають з прогульників 
за виконання учбових пла
нів. Система відпрацюван
ня пропущених занять пра
ктично не діє. В результа
ті такого підходу і з’явля
ються у нас «сірі» студенти, 
про яких недавно вела мо
ву інститутська багатоти
ражка.

Атмосфера знеособлення, 
всепрощенства доводить ча
сом і до появи випускників, 
які потім кидають тінь на 
наш інститут. Згадаймо хо
ча б недавній судовий про
цес над «відеобізнесменами» 
Захарчуком, Капецьким та 
Юрчаком. Виявлятися при
ватновласницькі, аморальні 
прояви у поведінці повинні 
ще до того, як вони поч
нуть виходити за межі гру
пи. Звідси такого значення 
набирає профілактична ро
бота в групах. Не бажає 
молода людина вчитися, ве
де себе негідно, не реагує

на зауваження товаришів, 
— значить, не місце їй за 
студентським столом.

Говорячи про перебудову, 
треба зауважити, що вона 
неможлива без значного по
ліпшення внутріспілкової 
роботи. Дещо ми вже здій
снили. Можна було б наз
вати багато цехових ком
сомольських організацій, 
активістів, у діяльності яких 
з’явилося щось цікаве, жи
ве, нове. Але в першу чер
гу варто зупинитися на не
доліках, котрі ще нам за
важають. Дуже часто спра
ви в комсомольських орга
нізаціях оцінюються за чи
слом проведених заходів, 
кількістю їх учасників. Спра
вжнє ж становище справ на 
місцях ми взнаємо не завж
ди добре, тому не встигає
мо вчасно на нього вплину
ти ^и надати допомогу. Про 
це 4 свідчить слабка робо
та комсомольських організа
цій студентів інженерно-бу
дівельного, енергетичного 
факультетів, факультету ав
томатики і мікроелектроні
ки, викладачів і співробіт
ників АУП, машинобудівно
го факультету (секретарі 
Андрійченко, Заболотний, 
Компанець, Кравчук, Осад- 
чук).

Слабким місцем залиша- 
ється у нас навчання ви
борного активу, особливо 
викладачів і співробітників, 
контроль за виконанням рі
шень і реагуванням на кри
тичні зауваження та пропо
зиції.

Зараз як ніколи сприят
лива обстановка для корін
ного поліпшення діяльності 
комсомольської організації. 
Важливо не потонути в 
закликах працювати по-но
вому, а справді планомірно, 
послідовно перебудовувати 
свою діяльність, глибоко 
вникати в гущу молодіжно
го життя.

О. ПІНЧУК, 
секретар комітету 
ЛКСМУ інституту.

^  Вище якість уц інених товарів!
Л  Закон збереження енергії: робити вигляд, що пра

цюєш.
^  Добре, коли перекладають ручну працю на плечі 

маш ин. Гірш е — коли лише на плечі.
Л  Не робіть передчасних відкриттів. Не забирайте  

хліб у нащ адків.
Називаючи речі своїми іменами, почуєш багато  

епітетів.
^  Йому так  часто доводилося погаш увати академ ічну  

заборгованість, що вже подумав: а чи не поступити в

пожеж ники?
О  Коли руки не доходять, треба щось робити з го

ловою.
^  У суперечці народжується істина, але гинуть  

нервові кл ітини.
л  Техн іка  безпеки: чужими руками ж ар  загрібати.
^  В инахідник вічного двигуна скаржився на бю рок

ратичну маш ину.
^  Вільний слухач: в одне вухо влетіло, з другого —■ 

вилетіло.
^  До дерев у місті ставилися, як до дорогих гостей: 

не знали, де їх  і посадити.
^  Туризм — найкращ ий відпочинок. Але ж  і природі 

треба відпочити!
Думав, думав і додумався до того, що зовсім ки 

нув думати.
Зібрав О. ВАЛЬКОВ.

Складовою частиною 
учбового процесу є все
мірний розвиток худож
ньої самодіяльності, фіз
культури і спорту. В інс
титуті студенти мають 
можливість розвивати 
свої здібності, брати ак
тивну участь у гуртках, 
яких у нас багато. До

послуг юнаків і дівчат 
— сцени, стадіон, бігові 
доріжки. У вільний від 
занять час вихованці мо
жуть з великою корис
тю для себе цікаво про
вести дозвілля, збагати
тися духовно, загартува
тися фізично, набратися 
нових сил.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

«За и н ж ер н ые кад ры» — орган парткома, ректора та профкомов, ком итета Л КС М У В инницкого полите хнического института. -
 Вінницька обласна Друкарня управління у справах видавництв, поліграф ії І кн иж кової торгівлі: м. Він ниця, вуя. Київська, 4. Зам. 2655 БЮ 05178
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(«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС
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ІН Ж ЕН ЕРА

Гумористичний дисплей

-ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ВІДПОЧИНКУ



НА РАХУНОК № 904
З болем у серці сприй

няли робітники та інже
нерно - технічні працівни
ки СКТБ «Модуль» тра
гічні події, що розігра
лися на Чорнобильській 
ЛЕС.

Робітники дослідного 
виробництва відпрацюва
ли по два вихідні дні, 
виконуючи при цьому 
планові завдання на 120 
— 130 проц. Зароблені 
кошти повністю перера
ховані у фонд тих, хто 
постраждав. Особливо 
добросовісно потрудили
ся радіомонтажник
Е. Разборський, токар

М. Андрущенко, фрезе
рувальник Г. Сотник, 
слюсарі А. Чернієнко, 
В. Василевський, А. Бі- 
лецький, шліфувальник 
Р. Осінський.

По два одноденних 
оклади перерахували ін
женерно - технічні пра
цівники та співробітники 
АУП. А всього на раху
нок № 904 колектив
«Модуля» передав 5560 
крб. Крім того, зібрано 
і відправлено у Чорно
биль 880 книг на суму 
1500 крб. М. ЄФІМОВ, 

секретар партбюро 
СКТБ «Модуль».

З кожним днем стає все тихіше і 
просторніше в інститутських кори
дорах: треті і четверті курси вже 
склали екзаменаційну сесію і при
ступили до практики, у п’ятикурс- 
ииків на черзі останні студентські 
хвилювання — випуск!

А на курсах перших та других 
ще, як то мовиться, пристрасті не 
вщухли. Сесія у розпалі. Щодень 
збираються біля її екранів хлопці та 
дівчата, цікавляться: «Як там наша 
група? Чи вісі склали вчорашній 

екзамен? А як у групах сусідів?..»
Зосереджені обличчя, «окуповані» 

в коридорах столи і парти, гаряч
кове гортання конспектів... Сесіія! 

Навіть в інститутських скверах та 
алеях тривають імпровізовані кон
сультації, групові обговорення. Се-

Головною сферою нашої 
роботи, звичайно, є учбовий 
процес, цілеспрямований на 
якісну підготовку спеціа

лістів. Нинішнього навчаль
ного року, як відомо, на 
1—3 курсах стаціонару і 
1-му курсі заочного та ве
чірнього навчання введені 
нові учбові плани, які по 
ряду дисциплін істотно від
різняються од старих. То
му роботу по перебудові на
лежить виконати велику. 
Зокрема у найближчі рік — 
два треоа переробити все 
методичне забезпечення лек
ційних курсів, лаборатор
них і практичних занять 
та курсових проектів. Ма
ємо придбати нову обчис
лювальну техніку, автома
тизовані обчислювальні 
комплекси, установки тощо. 
Все це треба встановити, 
налагодити, пустити в дію. 
Наші вихованці повинні 
оволодіти навичками моде
лювання розроблюваних 
пристроїв і систем засоба
ми електронної обчислю
вальної техніки. По-іншому 
сучасний спеціаліст 'і не 

мислиться.
Потрібним, на нашу дум

ку, є видання апробованих 
матеріалів у вигляді 
збірників конспектів лекцій. 
На методичних семінарах 
кафедр слід обговорювати 
не лише окремі лекції, але й 
цілі лекційні курси, і ре
комендувати їх для публі
кації. Такий підхід покла
де край бракові у викла
данні лекційних курсів, зму
сить викладачів інтенсифі
кувати свою діяльність.

В проекті ЦК КПРС на
голошується на великій від
повідальності викладача 
вузу. Так, могутнім резер
вом підвищення рівня під
готовки спеціалістів є само
вдосконалення самого ви
кладача. Шлях тут бачить
ся один — активне зай
няття наукою, пізнання до
сягнутого, пошук нового.

ВАЖЛИВЕ
ОБГОВОРЕННЯ

Вчора відбулися зага
льноінститутські відкри
ті партійні збори, на 
яких з доповіддю «Про 
проект ЦК КПРС «Ос
новні напрями перебудо
ви вищої і середньої спе
ціальної освіти в краї
ні» та завдання партій
ної організації інституту» 
виступив секретар парт- 
кому О. Азаров.

Виступаючі на зборах 
по - діловому обговори
ли важ&ивий партійний 
документ, висловили ці
лий ряд конкретних про
позицій щодо поліпшен
ня учбово - виховної та 
науково - дослідницької 
роботи у нашому вузі.

Пройшло вже півроку,
як ми переступили поріг 
підготовчого відділення на
шого інституту. Не так 
вже й багато часу, на пер
ший погляд. Але ми зуміли 
з нього використати все 

те, що потрібне буде при 
вступі до вузу. Щоб полег
шити працю над засвоєн
ням нового матеріалу, нас 
забезпечено літературою, 
методичними розробками, 
технічними засобами нав

чання, необхідними кабіне
тами.

Значна частина слухачів 
навчається відмінно і добре. 
Насамперед назву таких 

юнаків і дівчат, як Е. Бауер,
A. Щипцов, А. Петришин,
B. Прищепов, І. Худой, 
І. Чумак, В. Ліннік, Н. Ту- 
манова, В. Жмурко, Г. Гор- 
батюк, В. Пантопель, А. Сте
повий, А. Долахаджієз, 
І. Бараиовський, В. Вацен- 
ко. Ці товариші впевнено 
йдуть до мети, навіть сум
ніватися не треба, що ви
пускні екзамени вони скла
дуть успішно. Це—справж
ні майбутні інженери.

Але, на жаль, є серед нас 
і такі, хто не прагне до по
глиблення знань, пасивно* 

веде себе в колективі. Пи
тається: навіщо ж ви зай
няли чуже місце? Адже при 
співбесіді кожен із вас за
певняв, що хоче вчитися. 
Виявляється, то були лише 
слова?

Прагнемо перевиховува
ти таких товаришів. З іні
ціативи партійної організа
ції відділення створено

групу самопідготовки, за 
няття в якій щоденно ВС 
дуться під керівництво 
кращих слухачів. Дл 
відстаючих організовуютьс 
консультації викладачів. Ді 
яльність групи взяло пі, 
свій контроль комсомолі 
ське бюро.

Значна увага приділяєте 
ся ідейно-політичному, тр> 
довому вихованню слуханії 
Тут комсомольцям багат 
допомагають комуністі 
Д. О. Мельников, Е. Л. Стра 
шевський, інші викладач 
Беремо участь в інститут 
ських суботниках, труди 
мось і на будовах місті; 
Особливу старанність ту 
виявляють О. Швець 
В. Левчук, М. Кудрань
B. Дідушок, В. Богачув
C. ІТономарчук, А. Степо 
вий, А. Скакун, II. Гусля 
ков, В. Креденс, А. Штур 
хецька, Е. Булега.

Не можу не згадати 
таких своїх товаришів, я
A. Артемчук, Т. Римарчуі 
О. Балабан, В. Семенюі 
О. Вільха, С. Соломенчур
B. Воробйов, О. Ріг; 
О. Зверєв, Д. Мостовиї 
В. Онищук. Це найактивн 
ші члени нашої добровіль 
ної народної дружини.

...Наближається до кін 
ця наше навчання. Завер 
шиться сесія, і, хочеться в 
рити ,всі ми увіллємося 
студентські лави.

В. СТЕПАНЧУК, 
член комсомольського 
бюро підготовчого від
ділення.

НАУКОВО - ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: 
НАШ ІНСТИТУТ — ВИРОБНИЦТВУ

Будівельник стає геологом

О. АЗАРОВ, 
секретар парткому ін
ституту.

НАШ час настільки стикаються
* *  найрізноманітніші галузі наук, 
особливо прикладного характеру, що, 
скажімо, інженер-будівельїник' па якийсь 
період стає... геологом. Як це трапи
лось у випадку співробітників кафедр 
інженерно - будівельного факультету
І. Маєвської та І. Ваганова. Вони зай
нялися узагальненням матеріалів ін
женерно - геологічних досліджень грун
тів, що проводилися у Вінниці в різні 
роки. До цих пір такого узагальнення 
не здійснив іще ніхто. А між тим воно 
має величезне значення для будівель
ників.

Більше двох тисяч виконаних раніше 
геологічних виробок вивчили науковці, 
створивши на цій основі регіональні
таблиці для модуля деформації грунтів. 
Таблиці такі дають можливість зазда
легідь оцінити інженерно4 - геологічні 
властивості майбутніх будівельних май
данчиків, у багатьох випадках зменши
ти витрати на об’єм необхідних при 
цьому традиційних розвідувальних ро
біт.

ГІ ЛІДНІ результати принесла спів- 
* * дружність наших науковців і спе- 
[ ціалістів Брацлавської станції техніч
ного обслуговування автооб’єднання 

: «Віїнницявантажавтотранс». Під керів
ництвом кандидата технічних наук, до-

цента Миколи Степановича Сапона тут 
розроблені і впроваджені інформаційне 
і технічне програмне забезпечення ко
нтрольно — діагностичного комплексу, 
а також нормативно - технологічна 
документація на підготовку окремих 
систем автомобілів КамАЗ до експлуа
тації в умовах централізації технічного 
обслуговування і ремонту.

На відміну од існуючих, контрольно- 
діагностичіний комплекс, крім тради
ційного обладнання, включає в собі 
також мікропроцесор, дисплей, термо- 
друк, автоматичну листаючу довідку. 
Це дозволяє формувати діагноз в ре
жимі діалогу між мікропроцесором і 
оператором - діагностом, оптимізувати 
алгоритм пошуку, суттєво збільшити 
достовірність діагнозу.

На основі теоретичних та експеримен
тальних досліджень розроблено мето
дику інформаційного аналізу динаміч
них систем автомобіля, яка дозволяє в 
стадії проектування контрольно - діаг
ностичного обладнання виконувати оп
тимальний вибір параметрів вихідних 
процесів за результатами оцінки їхніх 
діагностичних інформативностей.

Що у перспективі?
ГТ ЕРСПЕКТИВНИМИ планами ін-

ституту передбачено дальше роз
ширення ділових стосунків з підприєм
ствами і організаціями міста та облас
ті. На 1990 рік планується довести об’єм 
таких науково - дослідних робіт д£> 
18,6 мли. крб. щорічно. Це перевершить 
об’єм 1985 року у півтора раза.

Діагноз для автомобіля'^

Про деякі проблеми під
готовки спеціалістів, науко
во-педагогічних кадрів і 
впровадження науки у ви
робництво.

Можливості для цього у 
нас є. Інститут має аспіран
туру, {одну спеціалізовану 
раду по захисту кандидат
ських дисертацій, вирішує
ться питання про створен
ня такої ради і по дисер
таціях докторських.

Зараб у нас працює 22 
доктори наук. Теоретично 

всі вони можуть і повин
ні займатися підготовкою 
кадрів вищої кваліфікації, 
мати власні наукові школи. 
Практично ж, ;на колегії 

Мінвузу УРСР нещодавно 
відзначено діяльність тіль
ки трьох наших наукових 
шкіл, якими керують І. В. 
Кузьмін, В. Т. Маліков та 
О. П. Стахов. Отож потен
ційних резервів, як бачимо, 
ще немало. Треба тільки 
по-діловому, по-партійному 
їх використовувати.

Проект перебудови вищої 
школи націлює на те, щоб 
«рішуче Підвищити вклад 

вузівської науки в розв’я
зання завдань прискорен
ня соціально-економічного 
розвитку країни». Сьогодні 
наукові дослідження нашо
го інституту зосереджені на 
тих ділянках, котрі визна
чають {науково-технічний 
прогрес у машинобудуванні, 
автоматизованих системах 
управління, обчислювальній 
техніці і приладобудуван
ні, електро- і- теплоенерге
тиці, радіотехніці, будівни
цтві, транспорті. Наші до
сягнення тут відомі. Тому 
зупинюся на недоліках, на 
тому, що гальмує науко
во - дослідну роботу.

Головною залишається 
проблема впровадження. Із 
72 робіт, виконаних у 
1981—83 роках, 12 так і за
лишилися невпровадженими 
у виробництво. Мало у нас

«Спеціаліст сьогоднішнього дня повинен мати грунтовну марксистсько-ленінську 
підготовку, сучасне економічне мислення, навички управлінської та організаторської 
роботи, активні методи використання електронно-обчислювальної техніки стосовно 
до профілю своєї діяльності, високу загальну культуру».

З проекту ЦК КПРС «Основні напрями перебудови вищої і середньої 
спеціальної освіти в країні»

госпдоговорів на передачу 
науково-технічних досяг
нень (за роки минулої п’я
тирічки — всього дев’ять). 
А на факультетах радіотех
нічному інженерно-буді
вельному та машинобудів
ному їх не було взагалі 
жодного.

Інститут має 39 зарубіж
них патентів, однак ліцен
зії на ці винаходи не про
дані. На жаль, патенту
ванням досі у нас займав
ся лише авторський колек
тив проф. О. П. Стахова. 
Це дуже мало для такого 
вузу, як наш.

Не можна не назвати і 
другої проблеми — якості 
науково-дослідних робіт. 
Наші розробки повинні не 
уступати зарубіжним ана
логам, а то й перевершу
вати їх. Покищо не кожен 
із нас може похвалитися 
цим. Досить сказати, що 
маємо 14 госптем об’ємом 
більше 50 тис. крб., по яких 
не подано жодної заявки на 
винахід. Такі роботи інакше 
не назвеш як пустоцвітами, 
на котрі держава даремно 
витратила кошти.

Завдання нині стоїть тіль
ки таке: кожну розробку
— на рівень винаходу. Під
вищення вимагає і рівень 
наукових публікацій, рівень 
залучення студентів до на
уки.

Зараз в інституті обгово
рюється важливий партій
ний документ — Проект ЦК 
КПРС про перебудову ви
щої школи. Хай же колек
тивна думка послужить по
шуку шляхів до того, щоб 
збільшити вклад нашого 
ВУ3У У розвиток радянсь
кого суспільства, зростання 
його економічного, науково'- 
техцічЦого* і культурного 

потенціалу, зміцнення обо
роноздатності країни.

СЕСІЯ, СЕСІЯ... МИ З ПІДГОТОВЧОГО
ОБОВ’ЯЗОК — НАВЧАННЯ

ЧАС ВИМАГАЄ ЗМІН
т------------
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НАШ ІНТЕРКЛУБ

Посвящено
Африке

В . актовом зале сос- 
тоялея вечер, лосвящен- 
ньій Дню освобождения 
Африки. О знаменатель- 
ном собьітии в жизни аф- 
риканского народа гово
рили в своих вьіступле- 
ниях студент мясомолоч- 
ного техннкума Доктор 
Нисумало, член комиссии 
горсовета по делам сту
дентов - иностранцев 
В. Шумарин, проректор 
нашого института по ме- 
ждународньїм связям 
М. Иванов.

На вечере также вис
тупили студенти - инос- 
транцьі, обучающиеся у 
нас: Таяр Фабре Архе- 
лио (Куба), Басам Нага- 
бушан (Индия), Мурад 
Абдул Матин (ДРА), 
Шахин Набиль (Ливан).

БЕЗПІДСТАВНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙ
20 червня 1986 року.

УРОК
АТЕЇЗМУ

У 1988 р. Російська православна 
церква відзначатиме тисячоліття 
«хрещення Русі». Як виробити у мо
лоді правильне наукове розуміння 
ролі церкви в історії Росії?

Головні церковні торжества будуть 
проводитися 12 червня 1988 р. — у 
день «всіх святих». Однак — весь 
1988 рік оголошений церквою «юві
лейним».

В останні роки у зв’язку з цим спос
терігається зростання активності при- 
ходських общин православної церк
ви. Основні теми, до яких звертаєть
ся православне духовенство напере
додні тисячоліття «хрещення Русі», 
— пропаганда корисності християн
ства, його всесвітньо - історичної 
значущості, а також «історичних зас
луг» православ’я перед Росією.

Важливо ширше освітлювати з 
класових позицій справжню роль ре
лігії і церкви — і не тільки правос
лавної — в історії народів нашої 
країни, розкривати безпідставність 
претензій різних релігійних організа
цій на особливі «історичні заслуги».

Справді, церква може відігравати 
в якийсь історичний період прогре
сивну роль, наприклад, мобілізовую- 
чи віруючих на відсіч загарбникам 
під час визвольних воєн, як це робила 
Російська православна церква у Віт
чизняну війну 1812 р., у Велику Віт

чизняну війну 1941 — 1945 р_р. Чи 
сприяючи збереженню національної 
культури і зміцненню національної 
самосвідомості (православна церква в 
Болгарії і Сербії під час турецького 
іга, вірмено - грегоріанська церква 
і т. д.), Тому не слід ототожнювати 
соціальні функції релігії, котра зав
жди реакційна, і соціальні функції 
церкви, оскільки церковні організа
ції нерідко брали на себе багато 
функцій нерелігійних.

Роз’яснення того, яку роль в ро
сійській історії відіграли християнст
во і церква, стає зараз одним із діє
вих засобів формування атеїстичних 
переконань у молоді, особливо тієї 
частини її, яка вагається між релі
гією та атеїзмом. І навпаки, будь- 
які недоробки в цій галузі можуть 
призвести до зміцнення позицій ре
лігійної ідеології.

Що можна порекомендувати для 
підвищення ефективності атеїстично
го виховання молоді?

Велике значеная має проблема 
особистої позиції комсомольців. Пи
тання про дотримання статутних ви
мог у відношенні до релігії ще рідко 
піднімається на комсомольських збо
рах. А якщо воно і обговорюється, то 
найчастіше трактується дуже вузько- 
— тільки як вимога неучасті в ре
лігійних обрядах.

В деяких випадках комсомольські 
активісти зводять атеїстичну роботу 
тільки до перевиховання юнаків і дів
чат, котрі потрапили під вплив ре
лігії, упускаючи з виду, що головне 
завдання атеїстичної роботи в су
часних умовах — формування у всіх 
молодих людей науково - матеріаліс
тичного світогляду і глибокої атеїс
тичної переконаності.

Треба ширше протиставляти релі
гійним звичаям активну пропаганду 
і впровадження радянської громадян
ської обрядності, посилювати взаємо
зв’язок науково - атеїстичного та ін
тернаціонального виховання. Важли
во регулярно обговорювати питання 
такого виховання на комсомольських 
зборах, підвищувати відповідальність 
комсомольців у боротьбі з релігій
ними забобонами. Хотілося б застерег
ти від зайвого' захоплення складан
ням «глобальних» планів атеїстич
ної роботи, створенням різноманіт
них рад, штабів і комісій, численни
ми засіданнями. Форма не повинна 
підмінювати суті справи. Вдумлива, 
повсякденна робота комсомольських 
організацій, а не засідательська сує
та визначає ефективність атеїстичного 
виховання молоді.

С. ІВАНЕНКО, 
кандидат філософських наук.

На інститутському стадіоні «Олімп».

КАФЕДРА ЗДОРОВ’Я ДОРОГОЮ ЦІНОЮ
(Закінчення. Початок у 

№ $22).

Б е з з а п е р е ч н и м  нау-
ковим фактом є те, що 

вживання алкоголю, злов
живання ним і алкоголізм 
серед жінок зростають в 
усьому світі, причому від
бувається це за рахунок 

молодих жінок.
Про шкоду алкоголю на

писано немало, про неї пи
сатимуть і надалі. Про те. 
що він руйнує печінку, шлу
нок, серце, нервову систему,

знають уже, певно, навіть 
маленькі діти. Значно стра
шніше те, що він руйнує 
особистість людини, все 
людське в людині. Слід 
відзначити ще одну дуже 
важливу обставину: відпо
відальність жінки за здо
ров’я і виховання дітей. 
Не можна забувати усім 
відомий факт, що в жінок, 
які зловживають спиртним 
під час вагітності, у бага
тьох випадках діти народ
жуються нежиттєздатними

Они тепло приветствова- 
ли африканских ровесни- 
ков, вьіразили свою со- 
лидарность с борьбой 
народов Африки против 
ніеоколониализма и ре- 
жима апартеида ЮАР, 
а также протест в свя- 
зи с осуществленной не
давно позорной акцией 
против Зимбабве и Зам- 
бии.

В состоявшемся боль- 
шом концерте дружби 
приняли участие студен
ти — посланцьі Мада- 
гаскара, Судана, Зфио- 
пии, Мали, Нигерии, 
Зимбабве, Сьера-Леоне, 
Куби, ансамбль «Боли- 
вия», участники худо- 
жественной самодеятель- 
ности Дворца пионеров и 
школьников, пединстнту- 
та, музучилища и еред- 
ней школи № 15.

Дружбе 
крепнуть
Сердечная обстановка 

царила на институтском 
вечере индийско - советс- 
кой дружби. О теплих, 
дружеских взаимоотно- 
шениях* между обеими 
народами, между моло- 
дежью наших стран го
ворили в своих виступле- 
ниях сотрудник городс- 
кого совета по делам 
студентов - иностранцев 
Г. Яблочников, декан по 
работе со студентами - 
иностранцами І\ Рудо- 
миц, лидер землячества 
индийских студентов Ва
сам Нагабушан и другие 
товарищи.

После торжественной 
части состоялся концерт. 
Зрители имели возмож- 
ность познакомиться с 
индийскими песнями и 
танцами, с их самобнт- 
ностью, мелодичностью.

Например, танец «Дан- 
дия» особенно любим 
народом Индии. С зтим 
танцем встріечают приход 
весни на индийскую зем
лю. Очень своеобразен и 
танец «Манипура», полу
пивший своє название от 
индийского штата Ма
нипура.

Очень понравились 
участникам вечера ин- 
дийские песни в исполне- 
нии студента подготови- 
тельного отделения мед- 
института Атула Курана, 
а также студентов Рагу- 
нандана Пратапа Сахи и 
Лочаба Сунила Кумара. 
В концертной программє 
также приняли участие 
ансамбль бального тан- 
ца нашего института, 
студенти из Афганистана, 
Пакистана.

Н. ДЖУЛАЙ, 
руководитель по ор- 
ганизации художест- 
венной самодеятель- 
ности ереди студен
тов - иностранцев.

або з важкими вродженими 
захворюваннями.

Що ж робити? Без сум
ніву, що хворі алкоголіз
мом повинні своєчасно звер
татися за допомогою до лі
каря. Але значно важливі
ше зуміти справитися само
му зі своїми проблемами 
не вдаючись до спиртного,, 
тому що воно не тільки не 
розв’язує їх (в кращому 
випадку допомагає відклас
ти на день-два), а поглиб
лює.

А якщо потяг до алкого
лю у вас все посилюєть
ся? Чи не означає це, що 
пора звернутися до лікаря? 
На це запитання важко 
дати узагальнену відповідь, 
тому що в кожному окремо
му випадку захворювання 
алкоголізмом проявляється 
по-різному. Є, звісно, де
котрі загальні симптоми, 
що повинні змусити заду
матися, як і навіщо вжива
ється спиртне. Найчастіше 
до нього тягнуться для за
спокоєння — це вже сим
птом. Потім поступово, не 
зовсім усвідомлюючи свої 
дії, людина починає шукати 
і знаходити приводи випи
ти — або тоскно їй на 
душі, або треба відзначити 
якусь подію. З часом кіль
кість алкоголю’ необхідного 
для досягнення бажаного 
«ефекту», збільшується.

Всі ці симптоми, котрі я 
спробувала перерахувати в 
порядку їх появи, говорять 
про початок захворювання 
— про залежність організ
му від алкоголю. Спочат

ку ця залежність є скоріше 
психологічною — людина 

відчуває потребу в психоло
гічному ефекті спиртного. З 
розвитком хвороби, однак, 
з’являються елементи фі
зичної залежності, коли ор
ганізм відчуває потребу в 
алкоголі, котрий включає
ться в обмін речовин і 

стає необхідністю. Найбільш 
яскравим виразом цієї необ
хідності є ранкове «похміл
ля» — ознака пізньої ста
дії захворювання.

І знову — що ж робити? 
Мова йде про ті випадки, 
коли проблема наяву, вона 
усвідомлена, але не може 
бути подолана самостійно. 
Повертаюся знову до тієї 
моєї знайомої, про яку зга
дувала напочатку. Вона го
ворила: «Добре, що я знала 
тебе до цього, а що роблять 
ті, хто не знає, до кого звер 
нутися за допомогою7’.*

Наша системі охорони 
здоров’я надає для нього 
широкі можливості — ко
жен психіатр чи невропато
лог може дати консульта
цію з цих питань. Але не 
кожному так легко і просто 
прийти до лікаря й сказати: 
«Я п’ю і не можу з цим 
справитися, допоможіть ме
ні». Тому у нас створені 
наркологічні кабінети ано
німного лікування від ал
коголізму. Тут кожен може 
зустріти співчуття і допо
могу. Не забувайте про це, 
поки не буде вже зовсім 
пізно.

3. ГЕРДЖИКОВА, 
лікар-психіатр.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

Зам. 2885 БЮ 04162

ТРИБУНА ДЛЯ ВСІХ

ЗАЙДИ В ДІМ ВЕТЕРАНА
         КОЖНА група нашого факультету взяла шефст-

во над одним — двома ветеранами війни, кот
рі працюють у нас. У чому ж проявляється це 
шефство? А тільки в тому, щоб привітати колишніх 
фронтовиків з святом або запросити їх на черговий 
урок мужності.

Ніхто з комсомольців ані разу не прийшов до ве
терана додому, не запропонував своєї, допомоги в 
якихось господарських справах. Може, і немає по
треби в тій допомозі. Але як важлива увага, сердеч
на турбота про тих, хто не шкодував життя за наш 
сьогоднішній день. І якщо ви просто посидите з ,ве
тераном у його домі, послухаєте його розповіді, — 
він не раз потім згадає вас добрим словом, справ
ді відчує, що потрібен молодим, що молоді його не 
забувають.

Вважаю, що тут іще недопрацьовує і наш комітет, 
я, як його секретар, В. Деундяк, котрий відповідаль
ний за військово - патріотичну роботу.

Наталя ГОРЮК, І 
секретар комітету комсомолу радіотехнічного ) 
факультету.

ДЕ НАВЧИТИСЯ?
К ОМІТЕТ ЛКСМУ інституту веде школу комсо

мольського активу. Але тут розказують тільки про 
те, як провести Ленінський залік і якими повинні 
бути особисті комплексні плани. А як вести робо
ту в групі, як зацікавити молодь, як правильно нала
годити діяльність учбово - виховної комісії, штабу 
екзаменаційної сесії? Цьому нас не вчить ніхто.

У себе в групі збори ми проводимо регулярно. Але 
чомусь жодного разу не були на них присутні члени 
інститутського комітету. А з комітету факультетсь
кого приходять тільки в час Ленінського заліку, 
та й то в ролі пасивних спостерігачів.

Ми розуміємо, що в усьому необхідна ініціатива 
самих студентів. Але де та сила, котра спрямувала 
б наші можливості на поавильний шлях?

Надія ДЗЮБЕНКО,
комсорг групи 2 ЕОМ-82.

НАДТО ВЕЛИКА РОЗКІШ
В СПЕЦІАЛЬНЕ конструкторсько - технологічне 

 бюро «Модуль» на роботу ми запрошуємо кра
щих студентів інституту. І все ж бачимо: починаю
чи свій трудовий стаж, вони іще не знають, як бра
тися за діло, з якого боку до цього підійти. Що 
тоді сказати про величезну масу «середнячків»?

Звичайно, як то мовиться, життя навчить. Однак 
чекати — надто велика, розкіш. Вже на студентсь
кій лаві кожен майбутній інженер повинен вбира
ти у себе все необхідне для самостійної праці, вже в 
інституті треба думати про практичне застосування 
одержаних знань.

А поки що спостерігається така в основному кар
тина. Виконуючи курсовий проект, студент, знаючи 
що виготовляти його розробку ніхто не буде, зов
сім і не турбується про працездатність свого виробу 
чи конструкції. Його хвилює лише правильність чис
то механічних розрахунків і викладок. Коли щось 
десь та неправильно вийде, — можна підігнати. Аби 
лиш викладач не побачив.

Зішлюсь на думку про студентів - практикантів 
нашого співробітника комсомольця Віктора Стейска- 
ла (до речі, цього року він закінчує аспірантуру і 
захищає кандидатську роботу). Так от Віктор впев
нився: студенти абсолютно не хочуть думати, мис
лити. Одна відмінниця відверто йому сказала: «В 
школі ще заставляли думати, а в інституті — ні».

Анатолій ПАЩЕНКО, 
секретар комсомольського бюро СКТБ «Модуль».



МАЙБУТНЄ БАЧИТЬСЯ, УСЯ КРАЇНА ВІДТЕПЕР, В НАРОДІ МОВИТЬСЯ
ДО НЬОГО ГОРНЕТЬСЯ КОЛИ ТАК СОНЯЧНО ВИСОКЕ СЛОВО — ІНЖЕНЕР.

Захист дипломного проекту.

НА ВСЕ ЖИТТЯ
Ґ *  ЬОГОДНІ найперше треба згадати,
^  що з дня свого існування інститут 
дав путівку у життя 12043 спеціаліс
там. З відзнакою його закінчило 990 
юнаків та дівчат. Тільки за минулу п’я
тирічку з дипломами Вінницького полі
технічного прийшло у народне госпо
дарство країни 6268 інженерів. Ниніш
ній випуск складає 1164 чол. В усіх 
куточках країни трудяться вихованці 
вузу.

В інституті з року в рік з’являються 
оголошення: збір випускників року та
кого - то відбудеться там-то. Отже, 
не забувається пора студентського жит
тя, щасливих і „ радісних днів, проведе
них у колі друзів, за спільною партою. 
У пам’яті — вчителі, які передавали свої 
знання, готували до справжньої роботи 
на виробництві, навчали житейської му
дрості, були щирими і добрими порадни
ками. Все це було. Все це пройдено. 
Пройдено, але не забуто. Минуле за
лишається.

У кожного, хто сьогодні прийшов на

інститутський стадіон «Олімп», який 
традиційно приймає і проводжає наших 
вихованців, у кожного юнака і дівчини 
на серці і врочисто, і ледь сумно, коли 
подумається, що нині всі отак разом — 
востаннє. Звідси, з інституту, розійду
ться шляхи. Роз’їдуться, підуть на заво
ди і фабрики, в лабораторії і на будови 
випускники політехнічного.

Знаменно, що у виробничі колективи 
ввіллються ті, хто на п’ятому курсі вив
чав матеріали XXVII з’їзду нашої пар
тії, а тепер практично втілюватиме у 
життя з’їздівські рішення, боротиметься 
за прискорений розвиток науково- тех- 
нічного прогресу. А коли трішки забігти 
наперед, то можна говорити про те, що 
у 2000-му році на нинішніх випускників 
покладеться основний вантаж технічн°ї 
роботи, що їм, сьогоднішнім, належить 
спрямовувати дальші шляхи розвитку 
науки і техніки, нові напрями прогресу.

Тож будьте гідними свого неповторно
го часу, несіть і примножуйте славу рід
ного інституту всі разом і кожен зокремаї

І проклався за п ’ять  
років шлях до диплома, 
якого на урочистом у ви
пускном у свя ті буде вру
чено. І ввійде до славно

го колективу радянських  
інженерів молодий спе
ц іал іст вінницького по
літехнічного. Серед біль
ше, ніж ти сяч і ниніш ніх

випускників, буде Мико
ла Головко І Євгеній Про- 
зоров з групи 4ТМ-81 та  
Олег Телега з ш остої 
групи,

П'ять років 
пройдено

«Щ асливої дороги, друзі, в країну знань!» — цим 
заголовком відкривався номер газети «За інженер
ні кадри» від 28 серпня 1981 року, Ф отограф ію  гр у
пи перш окурсників супроводж ували слова: «Хтось
із них радісно всм іхається, а хто сь  мрійливо замис
лений — ніби не віриться, Щ О  З Д І Й С Н И Л О С Я  диво... 
А  в цілому всі вони щ асливі. І воно, щ астя, прий
шло до цих ю наків та д івчат не тепер, а іще в школі. 
Починаючи з першого класу, вони сум лінно й напо
легливо вбирали в себе знання... Потім був випуск- 
вручення ате статів  зр іл о сті, а комусь ще й золотих  
медалей. І. нареш ті, проводи до вищої школи.

— Ви ж там дивіться, не підведіть рідної школи, 
батьків своїх! — лунапи н апутні слова.

Не підвели. Всі успіш но склали вступ ні екзамени.
Це було п ’ять років тому.
«Ми на порозі нового навчального року, — так  

звертався до них ректор ін сти ту ту , доктор те хн іч 
них наук, професор Іван Васильович Кузьм ін. — 
Це свято в однаковій мірі для студ ен тів  і для профе
сорсько - викладацького складу, для всіх  сп івро б іт
ників нашого багатотисячного колективу, Щ асливої 
дороги, дорогі друзі, в країну знань!».

...Це було п ’ять років тому. І ось через два дні у  
них — випуск, початок дороги вже у творчу трудо
ву сам остійність.

П ’ять років захоплю ю чого, цікавого, повного що
денних відкриттів, радощів і хвилю вань студ ен тсь
кого ж иття. Від сьогодні вони вже позаду. Але в 
пам’яті кожного з ви пускників — назавжди.

Давайте ж. друзі, перед тим, як залиш ити стіни  
рідного ін сти туту , перегорнемо сторінки вашого ж ит
тя в ньому. їх  п ’ять, стільки , скільки років вашого  
навчання у Вінницькому політехнічном у. Згадаймо  
ж, якими були тоді, яким був наш вуз, чим хвилю 
вались, над чим працювали. ОТЖ Е, СТ О Р ІН К А  П Е Р Ш А  
— К У Р С  П ЕРШ И Й :

і

В ОНИ прийшли в інститут, коли щойно відкрив ' 
^  свої двері новий навчальний корпус інженерно- І 
будівельного факультету, коли кафедри енергетич- і 
ного факультету напружено працювали над впровад- ' 
женням в учбовий процес технічних засобів навчай- | 
ня і засобів обчислювальної техніки (зокрема, ство- і 
рили два обчислювальні центри, обладнали дві ав- 1 
томатизовані аудиторії з навчальними пристроями . 
АК-28)...
Так, інститут оновлюється. І от для його новачків 1 
настає неспокійний і відповідальний час: перша сесія. 
Промайнув семестр, такий нелегкий для них, коли 
треба звикнути до нових умов і вимог, навчитися 
працювати самостійно.

Під прапор 
днань

Мине два місяці, і на 
цьому ж стадіоні «Олімп», 
з якого сьогодні прово
джають випускників, що 
прийшли на навчання у 
році 1981-му, відбудете 
ся урочиста посвята у 
студенти юнаків та 
дівчат набору до вузу 
року 1986-го. їм буде 
вручено символічний 
ключ від знань. Вручить 
його ректор нашого інсти
туту Іван Васильович 
ічузьмін. І, як і сьогод
ні, розпочнуться тут 
урочистості, оуде мовле
но багато доорих слів, 
висловлено Оезліч щирих 
побажань успіхів у нав
чанні тим, хто вперше пе 
реступив поріг Вінниць
кого політехнічного.

До інституту прийде 
нова зміна. Під прапор 
знань вищої школи ста
нуть юнаки і дівчата, 
яким протягом п яти ро
ків належить сумлінно 
здобувати освіту, бути 
активними у громадсько
му житті, служити прик
ладом в поведінці. Пе- 
реоудова, яка нині три
ває в інституті, дасть 
змогу повніше, з більшою 
віддачею для майбутньо
го засвоювати і творчо 
осмислювати інженерну 
науку.

Сьогодні випускники 
дають вам, майбутнім 
першокурсникам і тим, 
хто продовжує навчання, 
наказ: високо несіть пра
пор знань, бережіть честь 
інституту.

ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС

ВНОСИТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЯ
В усіх підрозділах інсти

туту, в первинних партійних 
організаціях широко обго
ворюється проект ЦК КПРС 
про перебудову вищої шко
ли. Питання це було винесе
не і на загальноінститутські 
партійні збори, про які вже 
повідомляла наша газета. 
Під час обговорення внесе
но ряд конкретних пропози
цій до проекту. Деякі із 
них публікуємо сьогодні.

Кожен вуз повинен увій
ти до складу галузевого чи 
міжгалузевого учбово - нау
ково - виробничого комплек
су (УНВК) з філіалами ка
федр на підприємствах, нау
ково - дослідних інститу
тах, проектно - конструктор
ських бюро, які увійшли до 
складу цього комплексу.

Дисципліну «Вступ до спе
ціальності» вивчати протя
гом першого курсу, допов
нивши її практичними і ла
бораторними ознайомлюва-

льними заняттями на під
приємствах (філіалах ка
федр) УНВК. Завершати її 
вивчення захистом курсо
вої роботи. Ознайомлюваль- 
ну практику після першого 
курсу відмінити.

Істотно скоротити число 
спеціальностей, по яких 
проводиться підготовка і 
випуск інженерів. Наприк
лад, замість 4 спеціальнос
тей в галузі електроенерге
тики встановити тільки дві: 
«електростанції, мережі, 
системи і управління ними» 
та «енергопостачання і енер
госпоживання об’єктів на
родного господарства і уп
равління ними».

Ввести підготовку після 
третього курсу студентів, які 
мають нахил до наукової 
роботи, по індивідуальних 
планах і графіках.

З метою зменшення бра
ку в роботі зняти обмеже
ння з відсіву студентів.

Передбачити в планах 
підготовки спеціалістів з 
вищою освітою засвоєння 
відповідної робітничої спе
ціальності.

Теоретичне навчання у ву
зі завершувати складанням 
державних екзаменів з ос
нов марксизму .. ленінізму, 
по спеціальності і організа
ції та управлінню виробни
цтвом (для випускників, 
призначених на роботу на 
підприємствах) або з прик
ладної математики і ком
п’ютеризації (для випуск
ників, призначених для нау
кової роботи). Дипломний 
проект, а для майбутніх 
наукових працівників — 
дипломну роботу виконувати 
після піврічної практики — 
стажування на підприємстві, 
куди призначений випускник.

Перетворити кафедри сус
пільних наук в штаби >по 
формуванню світогляду 
студентів, закріпивши кож

ну з них за одним - двома 
факультетами.

Передати у відання орга
нів студентського самовря
дування вирішення питань 
організації побуту і дозвіл
ля студентів в гуртожит
ках. Дозволити студентам 
поєднувати навчання з ро
ботою в системі забезпечен
ня гуртожитків од прибира
льниць до коменданта.

Впорядкувати планування 
і звітність по науково - дос
лідній роботі, яка виконує
ться по держбюджету. Доз
волити кафедрам зменшити 
навчальне навантаження 
нижче нормативного викла
дачам, які роблять поміт
ний внесок в НДР.

Зобов’язати галузі і під
приємства, на замовлення 
яких вуз виконує госпдого- 
вірну тематику, забезпечува
ти матеріально - технічне 
постачання виконуваних ро
біт.

(Закінчення на 2 стор.). Першокурсники



2 стор. *ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 27 червня 1986 року.
ОБГОВОРЮЄМО ПРОЕКТ ЦК КПРС

В н о с и т ь с я
п р о п о з и ц і я

Закінчення Поч, на 1 стор.

Викладачі, які не працю
вали на підприємствах, зо- 
бов язані планувати стажу
вання на провідних під
приємствах галузі з освоєн
ням ними однієї з робітни
чих спеціальностей і набут
тям досвіду роботи дубле
ром керівника середньої 
ланки.

Для засвоєння прогресив
них елементів зарубіжного 
досвіду викладання у вищій 
школі кожен професор і за 
відуючий кафедрою зобо
в’язаний один раз у 5 років 
протягом 10 — 15 днів 
пройти стажування в одно
му із зарубіжних вузів.

Ліквідувати систему пе
реобрання професорсько- 
викладацького складу на 
новий 5-річний строк. По 
закінченню 5-річного термі
ну виборів посаду оголошу
вати вакантною і заміщати 
по конкурсу, у якому мо
жуть взяти участь усі ба
жаючі.

Перші зразки нової тех
ніки передавати у вузи від
повідно їх профілю з тим, 
щоб до часу серійного ви
робництва цієї техніки вузи 
уже випускали спеціалістів, 
які її знають.

Постачання лабораторного 
обладнання вузам, які го
тують кадри для під
приємств галузі, і виділен
ня долевих засобів на бу
дівництво нових учбово- 
наукових площ чи реконст
рукцію старих ввести як 
один із важливих показни
ків функціонування кожної 
галузі народного господар
ства.

Дозволити' підприємствам,

що входять до складу
УНВК, передавати вузам 
безоплатно або по держав
них цінах будь- які матеріа
ли І обладнання, яке на 
підприємствах є в достатній 
кількості.

Об’єднати Мінвуз СРСР 
з Держкомітетом по проф- 
техосвіті, утворивши Мініс
терство по підготовці кад
рів для народного госпо
дарства і передавши йому 
всі відомчі навчальні зак
лади: ПТУ, технікуми та
вузи ( з метою проведення 
єдиної політики в питаннях
підготовки кадрів усіх рів
нів кваліфікації).

Практикувати конкурсний 
відбір для видання підруч
ників і учбових посібників, 
надавши можливість брати 
участь у конкурсі всім ба
жаючим працівникам вищої 
і середньої спеціальної 
школи.

Для підготовки спеціаліс
тів по технологіях з екстре
мальними умовами, наприк
лад, таких ,як ливарне ви
робництво, ширше практи
кувати навчання за систе
мою «завод — втуз».

Дозволити працівникам 
підприємств у вільний від 
основної праці час виконува
ти роботу по сумісництву 
за госпдоговірною темати
кою вузів.

Передбачити матеріальне 
стимулювання дострокового, 
якісного виконання госпдо. 
говірних робіт з мінімаль
ними затратами засобів.

Передбачити надбавки до 
зарплати викладачам вищої 
школи за вислугу років не 
тільки після 5 і 10 років ста
жу, але й після 15 і 20, як 
це робиться в середній шко
лі.

ГУМОРЕСКА

щоденник
Липень, 1982 рік.
Головне в ж и тті — пок

ликання! Робота без по
кликання, що газвода без 
сиропу, Моє покликання, 
відчуваю  усіма фібрами 
душі, — електротехніка! 
По-перше, передова нау
ка: гідротурбіни, ЛЕП... 
По-друге, ін сти ту т поряд 
з нашим будинком. Отож  
можна обідати у мами, а 
не в студ ен тській  їдаль
ні, транспортом  не ко
р и стуватися, вставати з 
постелі пізніше...

Серпень, 1983 рік.
Мама зуміла обміняти  

нашу квартиру на біль
шу в іншому районі. в 
ін сти тут доводиться їх а 
ти автобусом і трамваєм. 
Маса часу, зайві витра
ти... Нова ж итлоплощ а  
поряд з ветеринарним  
інститутом . Цікаво, що 
ветеринарія теж передова 
наука!.. Всіма фібрами  
відчуваю, що це і є моє 
справж нє покликання!

Вересень, 1984 рік.
Мамі підвернувся вигід

ний варіант — наш у од
ну велику, світлу кім на
ту поміняти на дві без 
зручностей. На навчання  
тепер їжджу метро 
трамваєм, а вже потім  
автобусом. Жах!.. Нове 
місце проживання поряд 
з інститутом  залізнично
го тр ан спор ту. Цікаво, 
що його випускники пра
цюють на передових ру
бежах: Сибір, Я к у т ія , Да
лекий Схід. Дуже хоче
ться трудитися на перед

ньому краї. Відчуваю  
фібрами: це і є моє по
кликання!..

Травень, 1985 рік.
Як, проте, щ астить  

мамі! Виміняла нашу 
квартиру на окрему прос
тору! Нове житло на око
лиці міста, в новобудо
вах. Ходить один авто
бус. Баж аю чих сісти  — 
десять тисяч і я. Купив  
проїзний, але ходжу п і
шки. Півтори години до 
ін сти туту  в один бік. Між 
іншим, недалеко від нас 
учбовий заклад, де вив
чаю ть льодовики, айсбер
ги, снігові лавини. Ду
маю, що це і є моє 
справж нє покликання!

Червень, 1986 рік.
От і закінчено навчан

ня. Мені вручили диплом 
гляціолога — спеціаліста  
по льодовиках. Отримав 
направлення: гірський
льодовик Верхоянського  
хребта. Поїхав би, та від 
дому більше 3000 кіло
метрів. Жаль! А поряд з 
домом, як на зло, жод
ного льодовика. Лід тіл ь 
ки у візку з морозивом. 
Мама каже, що продавець 
морозива — це все-таки  
близько до мого профілю. 
Відчуваю  усіма фібрами, 
що це і є моє покликан
ня. Тепер продаю ескімо, 
«стаканчики», брикети.
І на долю не скарж усь: 
продаж морозива — пе
редова ділянка торгівлі, 
особливо в літній день!

В. РОМАНОВ.

Перший екзамен в групі 2 ПЕ-81 — з історії 
КПРС. «Складали добре, — такий висновок екза
менатора. — 11 п’ятірок, 8 четвірок і всього лише 
4 задовільні оцінки. Хороший старт взяла група. 
Так тримати і надалі, всі п’ять років!». _

В інститутській газеті другокурсниця Р. . Горіна 
уіисала:_«Наша група — дружний, згуртований ко
лектив. Але такою вона стала не одразу, спочатку 
були свої труднощі, бар’єри, які приходилося дола
ти, бо ж зібралися р^зом люди різних характерів і 
звичок, з різними інтересами і навіть різні за віком. 
Та все ж уже з перших днів навчання ми потягну
лись один до одного. Згодом виникли й спільні ін
тереси, а незабаром і спільні завдання, вирішення 
яких вимагало колективних зусиль. На перших двох 
сесіях в групі були незадовільні оцінки, третю ми 
постановили скласти успішно. Зараз наша група 
одна з кращих на факультеті».

Що ж, життя йшло, мужніли і міцніли студентські 
групи. Однокурсники Горіної активізують науково- 
дослідницьку роботу, присвячують її актуальним 
проблемам виробництва. За підсумками огляду- 
конкурсу груп, присвяченого дню народження Лені
на, серед чотирьох кращих визнано і групу 4ТМ-81.

Разом зі своїми вихованцями росте й інститут.

П ' Я ТЬ років пройдено. Завершальний етдп — це 
початок великої роботи, яку треба буде здійс- 1 

нювати своїми руками, на службу ставити знання, І 
здобуті в інституті. Знаменно, що ось уже четвертий ! 
рік у стінах вузу проходять захисти комплексних 
дипломних проектів. Нинішнього року їх захищено 
більше 150. У нас широко практикуються виїзні за
сідання державної екзаменаційної комісії. Захист 
дипломних робіт проходить на виробничому об’єд
нанні «Термінал», вінницькому заводі тракторних 
агрегатів, СКТБ «Модуль». Зростає кількість про
ектів, розроблених за тематикою виробництва з ви
користанням систем автоматизованого проектуван
ня, гнучких виробничих систем, робототехніки, мікро
процесорної техніки.

У пам’яті нинішнього випуску студентів події над
звичайної ваги партійного і державного значення, 
XXVII з’їзд КПРС, його рішення, перебудова вищої 
і середньої спеціальної освіти в країні, курс на при
скорення науково - технічного прогресу, — це така 
атмосфера творчої діяльності, в якій на весь зріст 
постає людська особистість, розкриваються потенці
альні можливості творити, сягати нових рубежів.

У всенародний потік трудового і творчого підне
сення вливається випуск нинішніх інженерів, перед 
якими велике майбутнє.

О мир студенческий! Завидую!
Там спор всю ночь, до хрипоты,
Там с Галилеем и. Овидием 
Не церемонятся — на «ты».
Там ехать к троликам ли, к  полюсу 
На сборы хватит двух часов,
Набить рюкзак, да фляга к поясу,
И в путь готов, й будь здоров!
Там прямота остра, как лезвие,
Там безгранична доброта,
Там правота — стена железная,
Лишь складки первые у рта.
Я помню: важные, степенные 
В том мире были не в чести.
Я мог полкурса на стипендию 
Ко дню рожденья привести.
Студенты, Пушкины, Колерникы!
— Я — ваш! Я с вами ем и пью.
Готов часами в зябком скверике 
Ждать кареглазую мою.
Готов за сутки до жзамена 
И не поесть, а не поспать,
Все повторить и, может, заново 
Все изучить и сдать на «пять»...
На циферблате стрелка вертится.
Бегут часи. Зовут: не жди!
Я вновь студент! И как мне верится,
Что все на свете в переди.

Ю. ЧЕРНОВ.

ВУЗ XXI СТОЛІТТЯ
Яким бачить його ректор Волгоградського полі

технічного інституту професор О. Половинкін.
— Як ви думаєте, який він — студент вузу XXI сто

ліття? Яким буде його учбовий день, побут, відпочи
нок, захоплення?.. Як зміниться його професійна під
готовка?

— Кінець XX — початок XXI століття, очевидно, бу
дуть відзначатися швидкою зміною вироблюваної про
дукції і технологій. Для різних видів виробів така змі
на відбуватиметься від 2 — 3 років до 2 — 3 місяців. 
Класична стабільність виробництва кінця XIX — почат
ку XX ст., коли нерідко десятиліттями випускалася од
на й та ж продукція, на початку XXI століття перет
вориться у свою протилежність, яка характеризува
тиметься безперервною зміною виробництва. При цьому 
кожне нове покоління виробів за якимись показниками 
повинне бути значно кращим від продукції, котра зні
мається з виробництва.

У зв’язку з цим постає питання: які особливі про
фесійні якості повинен мати випускник вузу 2000 ро
ку, щоб він міг успішно працювати в таких умовах? 
До таких якостей у першу чергу належить вміння са
мостійно і швидко вивчати та освоювати нові вироби 
і технології, а також розробляти із системних позицій 
технологію впровадження нововведень; вміння підібрати 
людей і організувати їхню роботу по швидкому здійс
ненню нововведень.

Життя спеціалістів на виробництві стає все більш 
інтенсивним і напруженим. Тому треба навчити і прив
чити студентів до інтенсивного і змістовного відпочин
ку, який швидко понижує втому і відновлює сили. Час
то таким засобом буде служити самодіяльна художня 
творчість.
— Яким вам уявляється вуз майбутнього, вуз початку 
XXI століття — учбовий процес, методи навчання, ос
нащення, атмосфера?

— Насамперед студенти матимуть постійні робочі 
кімнати на 4-^- 6 чол. для самостійної та індивідуаль
ної роботи. Ці кімнати обладнані персональними ЕОМ, 
з’єднаними з системою потужних ЕОМ, які використо
вуються при виконанні завдань, курсових та дипломних 
робіт тощо.

Вуз матиме навчальні майстерні найновішої техніки, 
в котрих проводяться ділові ігри по самостійному вив
ченню і освоєнню нової технології; достатньо студій і 
спецкласів для занять образотворчим мистецтвом, хоре
ографією, співом і музикою.

Всі курсові і дипломні роботи будуть містити резуль
тати самостійних досліджень чи конструкторської твор
чості. Студенти матимуть практикум у ролі керівни
ка і організатора певної роботи, яка починається роз
робленням проекту і нерідко закінчується його реаліза
цією. При цьому один і той же студент часто буде вис
тупати в ролі керівника у другої такої ж групи

— Що із нинішньої вузівської практики ви б ніколи 
не взяли у вуз майбутнього?

—  Нема смислу брати у майбутнє вкорінену останнім 
часом практику тягнути до випуску недбайливих, слаб
ких студентів. Збитки від таких студентів і випускників 
добре відомі.

На мій погляд, у майбутньому ці питання вирішу
ватимуться на демократичному принципі багатосту

пеневого конкурсного відбору. Після першого курсу не- 
встигаючим студентам надається можливість перейти 
в ПТУ без втрати року. Після другого курсу студен
ти, які не відповідають високим вимогам інженерної 
підготовки, навчаються на 3-му курсі за програмою тех
нікуму і одержують диплом техніка. Із студентів, які 
залишилися, виховують висококваліфікованих спеціаліс
тів, з вищою освітою.

Нема смислу брати в майбутнє і традиційну заліко
во . екзаменаційну сесію. Студенти матимуть можли
вість складати заліки та екзамени в будь-який період 
семестру. Цьому дуже сприяє режим підвищеної са
мостійної та індивідуальної, праці. Більш здібні студен
ти будуть швидше розраховуватися з обов’язковою 
програмою і більше часу віддавати творчості.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

Восени 1982 р. вже видніються контури майбутньо
го головного учбового корпусу, який стане до ладу 
у рік випуску героїв нашої розповіді. В навчальний 
процес починають впроваджуватися ділові ігри, 
Н А ЇХНЮ долю випало так, що чимало інститут- 

 еьких нововведень творилося і на їхніх очах, і 
з їхньою участю. Тож можна сказати, що цьогорічні 
випускники багато в чому були першовідкривачами. 
От хоча б ті ж ділові ігри. Читаємо довідку, під
готовлену тоді, коли наші «іменинники» були на 3- 
му курсі. «За останні три роки розроблено і впровад
жено 11 ділових ігор, апробується ще 37, 179 занять 
проводяться із застосуванням методів проблемного 
навчання. Це лише початок великої і серйозної ро
боти по вдосконаленню підготовки спеціалістів на 
основі активних методів».

На їх долю випало і змагатися за гідну зустріч 
10-річчя інституту. Вінницький політехнічний відзна
чив свій перший ювілей з честю: третє місце у всесо
юзному змаганні серед споріднених вузів. А в чис
лі десяти кращих груп в самому інституті бачимо 
і групу З РК-81.

Зима 1984-го. Наближається сесія. Третьокурсниця 
машинобудівного факультету 3. Пишеніна пише в 
газеті «За інженерні кадри»: «Група з хорошим ро
бочим настроєм підійшла до складання заліків. Ді
ють творчі бригади. Дуже важливо, що в групі па

нує товариська взаємодопомога. Надя Ярошевська, 
Світлана Пильщикова, Валерій Ярешко, Сергій Жма- 
ка, Леонід Гладковський та багато інших моїх од
нокурсників турбуються не лише про себе, а дбають, 
щоб уся група успішно склала сесію».

СЛОВО «вперше» доводитеся повторяти часто, 
 коли мова про них, вступників 81-го, Рік 84-й. 

В інституті - -  перший випуск інженерів для за- і 
рубіжних країн. Перші і другі курси переходять на І 
нові навчальні програми. Нове у виробничій практи
ці: профілюючі кафедри організували її у формі спе
ціалізованих студзагонів за методом бригадного 
підряду. Дальшого розвитку набуває почин «Свій 
дім — своїми руками»: народжується ініціатива ру
ками студентів і викладачів звести приміщення учбо
во - допоміжного корпусу фізвиховання. На тери
торії студентського містечка закладено парк Пам’я
ті на честь 40-річчя Великої Перемоги. Інститут у 
всесоюзному змаганні виборює уже друге місце.

Рік 85-й розпочався під знаком гідної зустрічі 
XXVII з’їзду КПРС. І ось уже літня сесія, після 
якої їм стати студентами випускного курсу.

С Т У Д Е Н Т Ы



1 ВЕРЕСНЯ — СВЯТО, ЯКОГО НЕМАЄ В КАЛЕНДАРІ ЖОДНОЇ ІНШОЇ КРАЇНИ СВІТУ, — ДЕНЬ ЗНАНЬ. 
- . . З ПОЧАТКОМ НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО РОКУ ВАС, ДРУЗІ!

СЬОГОДНІ з ГАЗЕТИ ВИ ДОВІДАЄТЕСЯ: 

А  НАД ЧИМ ПРАЦЮВАТИМУТЬ ІНЖЕ

НЕРИ 90-х РОКІВ
Д ЯКОГО СПЕЦІАЛІСТА ЧЕКАЄ КРАЇНА 
А  ПРО ІНТЕГРАЦІЮ «ВУЗ—НАУКА— 

ВИРОБНИЦТВО»
А ЯК ПРОХОДИВ ТРЕТІЙ ТРУДОВИЙ 

СЕМЕСТР
ЗАПРОШУЄМО ДО РОЗМОВИ ПІД 
НОВОЮ РУБРИКОЮ «ТУТ БУДЕШ ПРА

ЦЮВАТИ»

РІШЕННЯ XXVII З’ЇЗДУ КПРС — В ЖИТТЯ

Д АВАЙТЕ подумки повернемось у минулі деся
тиліття. Ось інженери 50-х років. Це вони 

проектували першу атомну електростанцію і першу 
космічну ракету. У 60-ті роки створювалися перший 
МГД — генератор і перше обладнання для про
мислового виробництва синтетичних алмазів. 70-ті 
роки були ознаменовані створенням найбільшого 
у світі радіотелескопа РАТАН-600 і запуском пер 
шої пілотованої орбітальної станції «Салют».

А над чим працюватимуть інженери 90х  років, 
який внесок зроблять вони у технічний прогрес? 
Навряд чи сьогодні можливо вичерпно відповісти 
на ці запитання. 1 все ж з упевненістю можна ствер
джувати, що гідно взяти естафету з рук тих, хто 
нині проектує великі інтегральні схеми, високоав- 
томатизовані оброблювальні центри, міжпланетні 
космічні апарати, зможуть тільки люди творчі, ті, 
хто володіє надзвичайно високою кваліфікацією.
І оскільки від цих людей багато в чому залежати
муть темпи нашого руху вперед, їхня підготовка — 
завдання надміру важливе.

Ось чому партія намітила необхідність перебудо
ви підготовки спеціалістів. Зараз потрібна така її 
система, яка змогла б чутливо і своєчасно реагу
вати на запити виробництва, науки і культури. В 
країні триває пошук гнучких форм підготовки ф а
хівців- здатних прискорювати науково-технічний 
прогрес, інтенсифікацію виробництва, сповна реа
лізувати людський фактор. Триває цей пошук і в 
нашому колективі.

Діяльність колективів нині оцінюється реальними 
результатами кінцевої праці. Для вузу таким кін
цевим, завершеним результатом є якість підготовки 
молодих спеціалістів, виконання плану випуску. Цьо
го року ми направили в народне господарство 
1164 інженери з 12 спеціальностей, виконавши, та
ким чином, план на 104-8 проц. Особливо вагомий 
внесок у цей показник зроблено колективами ф а
культетів обчислювальної техніки, Інженерно-буді
вельного та заочного. Інститут успішно виконує й 
інтернаціональне завдання по підготовці кадрів 
для зарубіжних країн: цього року їх випущено 
51, 6 із них отримали дипломи з відзнакою.

Та ці загалом відрадні досягнення не дають нам 
права закривати очі на факти іншого характеру.

Скажімо, такий важливий вимірник рівня підготов
ки студентів як диплом з відзнакою протягом 
останніх років по інституту помітно зменшується. 
Нині такі, документи одержали всього лиш 9,3 
проц. наших вихованців. Майже 10 проц. випускни
ків захистилися на задовільну оцінку. Особливо ба
гато таких прикладів на факультетах енергетичному, 
машинобудівному, обчислювальної техніки та заоч
ному. Як же рухатимуть науково-технічний прогрес 
на виробицтві інженери, котрі при захисті отрима
ли натягнуті трійки?!

Звичайно, ми не маємо орієнтуватися на якесь 
завищення оцінок. Наш орієнтир інший — пере
глянути, докорінно перебудуватися на високу якість 
підготовки інженерних кадрів, як цього вимагає 
партія.

До позитивних зрушень належить те, що близько 
67 проц. дипломних проектів рекомендовані до 
впровадження, 98 проц. їх виконані з використан
ням ЕОМ. До речі, вже 240 таких робіт впровад
жені у виробництво з економічним ефектом по
над 845 тис. крб. Значно оновилася тематика проек
тів, багато з них захищалися безпосередньо на 
підприємствах. Високу оцінку авторитетних фахівців 
одержали комплексні проекти «Видовищно-гро
мадський центр на 2500 місць у Києві» та «Рекон
струкція і забудова вул. Пирогова у Вінниці під 
громадсько-торговельний центр» (виконані вихо
ванцями нашого інженерно-будівельного факуль
тету та Київського інженерно-будівельного інсти
туту).

Та час перебудови вимагає досягнення ще 6Іль= 
шого. Тому вже не можна миритися, що багато на
ших випускників, прибувши на виробництво, виявля
ються неготовими створювати і використовувати 
техніку й технологію нових поколінь, потребують

тривалої адаптації. Ряд студентів ще не одержу
ють належних навичок застосування сучасних за
собів автоматизації технологічних процесів, проек
тування і наукових експериментів, управління ви
робництвом. Особливу увагу наш колектив пови
нен звернути на формування спеціалістів широкого 
профілю, які поєднують глибокі фундаментальні 
знання і грунтовну практичну підготовку, зорієнто
вану на конкретну галузь спеціальності.

Якого спеціаліста чекає від нас країна? Такого* 
хто готовий безперервно поновлювати свої знан
ня самостійно, хто, прийшовши на виробництво, 
відразу ж активно включається у трудовий процес. 
Такого, хто не лише добре підготовлений профе
сійно, але й володіє марксистсько-ленінською нау
кою, високими моральними якостями, вміє працю
вати з людьми, самостійно вирішувати практичні 
завдання.

Не менш важливе у процесі перебудови вищої 
школи і проведення якнайтіснішої інтеграції «вуз— 
наука — виробництво». Шлях до цього — через 
створення учбово-науково-виробничих комплексів, 
котрі включають у собі філіали кафедр, науково- 
дослідні лабораторії, експериментальні дільниці, 
спільні КБ. Зараз маємо чотири таких філіали на
ших кафедр, але вони ще несповна напружено ви
користовуються у навчальному процесі.

Черговий напрямок перебудови полягає у зд ій
сненні нових взаємовідносин «вуз — підприємство» 
на договірних зобов’язаннях, які передбачають 
цільову підготовку і перепідготовку кадрів на дер 
жавній, плановій основі при частковому компенсу
ванні витрат на цю мету за рахунок галузей на
родного господарства.

Початок такої роботи у нас уже є: укладено до
говори з виробничими об’єднаннями «Термінал». 
«Жовтень», «Вінницяенерго», інструментальним за
водом, заводом радіотехнічної апаратури. Але це 
тільки початок. Попереду напружена праця, нові 
творчі пошуки, продиктовані перебудовою вищої 
школи. А здійснювати нам її , перебудову, разом, 
спільними силами, спільною енергією розуму і 
сердець.

І, В, КУЗЬМІН,
ректор Інституту, доктор технічних наук, професор.

У ДОБРУ ПУТЬ

СТРІЧАЮЧИ
З А В Т Р А

де заслухано доповідь 
ректора, доктора тех
нічних наук, професора 
І. В. Кузьміна «Підсум
ки 1985-86 навчального 
року і завдання колек
тиву інституту на 1986- 
87 навчальний рік, які 
випливать з рішень 
XXVII з ’їзду КПРС та 
проекту ЦК партії «Ос
новні напрями перебудо
ви вищої і середньої спе
ціальної освіти в краї
ні».

Збори обговорять шля
хи перебудови нашого 
вузу, затвердять план 
заходів, спрямованих на 
реалізацію партійних рі
шень про вищу школу, 
виконання завдань і со
ціалістичних зобов’язань 
у новому навчальному 
році.

М ету зн а є  
к о ж е н

Черговий Ігор Ш афік та Ва
силь Мельничук закінчували при
бирати в кімнатах, де живе за
гін, коли зайшов командир Пав
ло Москальчук:

— Знову немає світла.
— Значить, знову стоятимуть 

на будівництві три бетономішал
ки і хлопці колотитимуть розчин 
вручну.

— І що, часто доводиться так 
працювати?

— Трапляється.
Якби такі перебої в організа

ц ії праці не тут. на Київщині, де 
споруджується житло для тих, 
хто постраждав у результаті ава
р ії на АЕС , — можна було б 
розірвати договір. Але ко/же^ 
боєць студентського загону «По
лум ’я» знає мету приїзду. Тому 
й у позаробочий час залишаються 
на будівництві Олександр Стру- 
совський, Віктор Бурдейний, Ва- 
лерій Пунько, Олександр Химера, 
Олексій Кравець.

До 20 серпня зобов’язалися 
студенти інженерно-будівельного 
факультету здати свої об’єкти. 
Хлопці, хто збирався одружува

тись. навіть свої весілля від
клали. Як у тій пісні: «Ну, а де- 
вушки? А девушки потом». Зви
чайно, це жартома. Щодо дівчат, 
то студентки їхнього факультету 
Світлана Москальчук, Марина 
Чубарова, Інна Іванова працюють 
сьогодні поруч із хлопцями.

...Наступні наші зустрічі з буд- 
загонівцями припадають на вечір. 
Коли, незважаючи на пізній час, 
завершував свій будинок загін 
«Мир», де командиром Микола 
Козлов, а комісаром Василь 
Криворучко. Із 75 будинків, спо
руджених для чорнобильців у 
Яхнах, державною будівельною 
інспекцією облвиконкому буди
нок студентів радіотехнічного 
факультету по якості визнано 
кращим.

І  П ІС Н Я ,

і п р а ц я
Вже не один рік трудяться в 

ряді господарств Тростянецького 
району вінницькі політехніки. І 
щоразу, коли вересень кличе 
юнаків та дівчат до навчання, 
керівники господарств із задово
ленням відзначають: «Молодці
студенти, попрацювали на славу!»

Добрими справами будзагонів- 
ців позначене і нинішнє літо. 
Споруджують студенти об ЄКТИ 
різного призначення в Гордіївці. 
Тростянчику, Летківці, Олексан- 
дрівці. І як і в попередні роки, 
девізом у їхній роботі є слова: 
«Будувати швидко, добротно».

Саме з допомогою їх, бійців 
«Алгоритму», «Механіка», «Ком
сомольця» та «Енергетика», рай
ком комсомолу провів фести
валь. програму якого склали 
спортивні змагання, виступи учас
ників художньої самодіяльності, 
вечір відпочинку студентської і 
сільської молоді. Глядачі, симпа
тії яких були поділені на кожну 
команду, давали високу оцінку 
перш за все тим, хто проявив 
витривалість, кмітливість,, ну і', 
звичайно, почуття гумору.

Підбиваються підсумки зма
гання. У стрільбі з пневматичної 
гвинтівки та перетягуванні кана
та першими виявилися студенти 
з «Комсомольця». В конкурсі 
агітбригад та будівельній естафе
ті найкращу підготовку показали 
представники «Енергетика», в 
конкурсі політичного плаката — 
загін «Алгоритм». А в міні-футболі 
не було рівних спортсменам з 
«Механіка». Загальну ж перемо
гу на фестивальних виступах здо
були бійці «Комсомольця».

ЗАВДАННЯ СТАВИТЬ 
І І Е Р Ш Д Ш

АВТОГРАФИ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ-
7 липня проводжали інститутські будівельні студза- 

гони на місця їхньої дислокації. З тих пір чимало 

зроблено невтомними руками юнаків та дівчат. Ще

будуть підбиватися підсумки, ще будуть визначатися 
переможці. Сьогодні ж давайте просто перегорнемо 
кілька сторінок, які можна б назвати «З історії тру* 
дового студентського літа».

ЗО серпня на інститут
ському стадіоні «Олімп» 
відбудеться наше тра
диційне свято посвячен
ня першокурсників ?у 
студенти. А з і  вересня 
ми приступаємо до ви
конання завдань другого 
навчального року XII 
п’ятирічки по підготовці 
молодих спеціалістів для 
народного господарст
ва. Учбові заняття поч
нуться Ленінськими уро
ками, що їх проведуть 
партійні та радянські 
керівники області, міста, 
району, члени ректорату 
і вчені інституту.

Напередодні цих хви
люючих подій — 29 сер
пня відбудуться загаль
ні збори професорсько- 
викладацького складу і 
співробітників вузу. Бу-



2 стор.
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: НАШ ІНСТИТУТ — ВИРОБНИЦТВУ

Вібратор став економним
Служить плазма на будові

ТУТ БУДЕШ ПРАЦЮВАТИ

ІТ ЇД цією новою руб- 
* *  рикою наша газета дру
куватиме розповіді про під
приємства і галузі, де сту- 
денти-політехніки проходять 
практику, де багатьом із 
них після одержання дип
лому доведеться працюва
ти. Сьогоднішня фотороз- 
повідь — про об’єднання 
«Термінал».

„Термінал"— сучасне підприємство

Фоторепортаж
О. ГОРДІЄВИЧА,

В ИХ «СВОБОДНОМ МИРЕ»

ОБЕСЦЕНЕННЫЕ ДИПЛОМЫ
« Г р а ж д а н е  С С С Р  и м е ю т  п р а в о  н а  о б 

р а з о в а н и е .  э т о  п р а в о  о б е с п е ч и в а е т с я  
б е сп л а тн о сть ю  в се х  ви д о в  о б р а зо ва н и я ...»  
Э ти  с тр о к и  с та ть и  4 5  К о н с ти т у ц и и  С С С Р  в , 
ко м м е н т а р и и  н е  н у ж д а ю тс я . В  з а к о н н о с ти  
и х  м ы  у б е ж д а е м с я  н а  к а ж д о м  ш а гу . П р о 
ц и ти р о в а н ы  ж е  о н и  д л я  с р а в н е н и я . С р а в 
н е н и я  с  т е м  м и р о м , к о т о р ы й  б у р ж у а з н а я  
п р о п а г а н д а  н а з ы в а е т  « с в о б о д н ы м » , гд е , 
м о л , к а ж д о м у  ж е л а ю щ е м у  го с у д а р с т в е н 
н о й  к о н с т и т у ц и е й  г а р а н т и р о в а н ы  ч у т ь  
ли не «золотые вербы».

П р и с м о т р и м с я  ж е  к  э т и м  о б е щ а н и я м  
п о в н и м а т е л ь н е й . П р и м е р о м  п у с т ь  п о с л у 
ж а т  у н и в е р с и т е т ы  и  к о л л е д ж и  с а м о й  б о 
га т о й  с т р а н ы  к а п и т а л а  —  С Ш А . Э т и  у ч е б 
н ы е  за ве д е н и я  зд есь  та к  ж е  н е о д и н ако в ы »  
ка к  н е о д и на ко ва  А м е р и ка . О д н а  м о л о д е ж ь  
с о б и р а е т с я  в  а у д и т о р и я х  Б е р к л и  и  Г а р 
в а р д а , у н и в е р с и т е т о в  д л я  э л и т ы  (го д и ч 
н а я  п л а т а  з а  о б у ч е н и е  —  д о  8 т ы с . д е л л а -  
р о в ), д р у га я  —  в  И н д и а н с к о м  у н и в е р с и т е 
т е  ( п л а т а  —  2  т ы с . ) ,  е щ е  и н а я  —  в  Н ь ю -  
Й о р к с к о м , гд е  з а  7 0 0 — 8 0 0  д о л л а р о в  е ж е 
го д н о  м о гу т  о б у ч а ть с я  п р е д с та в и т е л и  н а 
ц и о нал ен  ь !х  м еньш и нств— п уэр ториканцы , 
и с п а н о я з ы ч н ы е  а м е р и к а н ц ы , н е гр ы . Р а з 
л и ч н ы й  с о ц и а л ь н ы й  и  н а ц и о н а л ь н ы й  с о 
с т а в  в у з о в  —  р а з л и ч н а  и  р ы н о ч н а я  с т о и 
м о с т ь  и х  д и п л о м о в , р а з л и ч е н  и  с т а р т  м о 
лодых специалистов.

В о т  ч т о  р а с с к а з ы в а л а  в о с п и т а н н и ц а  
С ити-коллед ж а  Д ж ейн  Габерм ан:

—  П е р в у ю  н а у ч н у ю  с т е п е н ь  в  к о л л е д ж е  
я  п о л у ч и л а  е щ е  в  1 9 7 3  г о д у ,  н о  н а  п р о 
т я ж е н и и  д а л ь н е й ш и х  п я т и  л е т  р а б о т у  
н а й  ти  та к  и  н е  с м о гл а . Р о д и те л и  н е м н о го  
п о м о гл и  м н е  ф и н а н с а м и . И  я  в е р н у л а с ь »  
ч то б ы  п о л у ч и т ь  с т е п е н ь  в т о р у ю , н а д е я с ь , 
ч т о  э т о  п о м о ж е т  у с т р о и т ь с я .  Х о ч у  б ы т ь  
у ч и т е л ь н и ц е й ,  и м е ю  д и п л о м  н а  п р а в о  
п р е п о д а в а т ь  и с п а н с к и й  я з ы к .  В  Н ь ю -  
Й о р к е  в о  м н о ги х  ш к о л а х  и з у ч а ю т  и с п а н 
с к и й . Н о  в с е  м о и  п о и с к и  б ы л и  тщ е тн ы м и .

П р е ф е с с о р  э то го  ж е  к о л л е д ж а  Д о н а л ь д  
Коди:

В с е  м ы  с м о т р и м  р е а л и с т и ч н о ,  ч т о б ы  
н е  с к а з а т ь  —  п е с с и м и с т и ч е с к и  н а  р ы н о к  
р а б о ты  д л я  н а ш и х  в ы п у с к н и к о в . О н  о ч е н ь  
тесен . Н есм отря на  вы сокую  квали ф икацию  
н а ш и х  в о сп и та н н и ко в , ш а н сы  у  н и х  н е зн а 
чительны.

И  в  т о  ж е  в р е м я  в  ш к о л а х  Н ь ю -Й о р к а  
н е  х в а т а е т  у ч и т е л е й ,  в  р е з у л ь т а т е  
ч е г о  п р о д о л ж а е т  с о к р а щ а т ь с я  у ч е б н а я  
п р о гр а м  м а , о б ь е д и н я ю тс я  к л а с с ы . И з -з а  
т о г о ,  ч т о  м е с т н ы е  в л а с т и  о гр а н и ч и в а ю т  
б ю д ж е т  н а  с о д е р ж а н и е  ш к о л »  м о л о д ы м  
педагогам  не находится м еста для 

работы. —  О б е с ц е н е н н ы е  д и п л о м ы , —  та к  
х а  р а к т е р и з у е т  г о д ы  у ч е б ы  в  к о л л е д ж е  
Джейн.

Г о в о р и т  р у к о в о д и те л ь  и н ф о р м а ц и о н н о 
го  о тд е л а  С и ти -ко л л е д ж а  Л еви н ;

Р а н ь ш е  в  н а ш е м  к о л л е д ж е  о б у ч а л и  
б е с п л а тн о . О ч е н ь  п р и с к о р б н о , ч то  те п е р ь  
в в е д е н а  г о д и ч н а я  п л а т а  з а  у ч е б у .  Э т о  
з н а ч и т ,  ч т о  д л я  м н о г и х  г р у п п  м о л о д е ж и  
д в е р и  н а ш е го  у ч е б н о го  з а в е д е н и я  з а к р о 
ются.

Т а к о в а  гр у с т н а я  и с т о р и я  у н и в е р с и т е т а , 
в  с в о е  в р е м я  н а з в а н н о г о  га з е т о й  « Н ь ю -  
Й о р к  та й м е »  « п р о л е та р с к и м  Г а р в а р д о м » . 
П р о гр е с с и в н ы е  тр а д и ц и и , о тс у тс тв и е  п л а 
т ы  п р и в л е к а л и  с ю д а  м н о ги х  т а л а н т л и в ы х  
м о л о д ы х  л ю д е й . С р е д и  е го  в ы п у с к н и к о в  
—  н е м а л о  и з в е с тн ы х  п о л и ти к о в , п и с а те л е й  
(к а к ,  н а п р и м е р ,  Э п т о н  С и н к л е р -  И р в и н  
Ш о у ) ,  л а у р е а т о в  Н о б е л е в с к о й  п р е м и и .  
Т е п е р ь  ж е  у р о в е н ь  т а л а н т а  з д е с ь  в з в е 
шивает доллар.

М ы с л я м и  о  с в о е м  б у д у щ е м  д е л и т с я  
Э р р о л  Г р и ф ф и т с ,  н е г р ,  в ы п у с к н и к  ф а 
к у л ь т е т а  ж у р н а л и с т и к и ' Н ь ю -Й о р к с к о го  
университета: — 

У с т р о и т ь с я  м н е  н е  т а к  п р о с т о . П о ч  т и  
в о  в с е х  ц е н т р а л ь н ы х  г а з е т а х ,  т е л е с т у 
д и я х  у ж е  е с т ь  с в о и  « ш т а т н ы е  ч е р н ы е » .  
С р е д и  в ы п у с к н и к о в -н е гр о в  го с п о д с т в у е т  
о г р о м н а я  к о н к у р е н ц и я .  А  ч т о  к а с а е т с я  
п р о в и н ц и а л ь н ы х  г о р о д о в , г д е  м а л о  н е 
г р и т я н с к о г о  н а с е л е н и я , т а к  т а м  н и к о гд а  

в  р е д а к ц и ю  н е  в о з ь м у т  ч е р н о г о .  П у с т ь  
б ы  о н  б ы л  д а ж е  Х е м и н гу э е м .

Т а к о в а  п р а в д а  о  п р а в а х  ч е л о в е к а  в  
пресловутом «свободном мире».

А. ПЕТРЕНКО

За місяць до початку 
канікул я зайшов у дека» 
нат і поклав перед дека
ном свою наукову роботу.

— Молодець, Сево! — 
сказав декан. — Першого 
ж дня після канікул ми де
тально з вами поговоримо...

— А раніше ніяк не мо
жна? Адже місяць ще ці
лий.

Тільки після! — сказав 
декан. — Зараз сесія!

Через два дні я зайшов 
у профком і запропонував 
випуск фотогазети з мет
кою назвою «Літня сесія в 
об’єктиві».

— Першого ж дня після 
канікул, — радо мовив го
лова профкому, — ми об- 
Товоримо це питання...

Ввечері я зустрів в ін
ституті керівника драмгурт
ка.

— Сево, — сказав він, — 
ми зараз згортаємо наші 
репетиції, але дуже про
шу тебе зепем’ятати, що . 
буквально у перший день 
після канікул ми розгорне
мось! Генеральна! Зрозумів?

Наступного ранку мій друг 
Валька Дубінін ^підійшов 
до мене і сказав, що він 
вирішив перенести свій день 
народження на перший 
день...

— Після канікул?! — нер
вово перепитав я. — Чому?

— Дивак чоловік! Зараз 
сесія, а потім усі роз’ їд у 
ться, а першого дня всі збе
руться....

— Не забуду, — я зау
важив, що чомусь почало 
сіпатись моє праве око. 
Трохи наморочилось у го
лові. Від запаморочення я 
став ніби сміливішим і пе
ред останнім екзаменом 
сказав Вірочці те, що давно 
хотів, але не наважувався.

Вірочка поцілувала мене 
в щоку і сказала:

— Я теж люблю тебе, 
Сево. Ось що. Ми підемо 
з тобою до загсу першого 
ж дня...

Ми поцілувались і я п ї  
шов додому. Я був трохи 
блідий. Мама стривожено
спитала:

Сезочко, ти молока 
вип’єш?

—“ У перший же день 
після літніх канІкуЛі-бадь©- 
ро відповів я.

— А може тобі бульйон 
розігріти?

—  Зрозумій, мамо, зараз 
пора не бульйонна, але пе
ршого ж дня після кані
кул...
( — Сево, що з тобою? 

Чому ти весь час говориш
«після канікул»? — захви
лювалася мама.

— Дивак чоловік, — ска
зав я їй. — Зараз сесія, 
а потім усі роз’ їдуться, 
так що не забудь!

— Що не забудь? — ма
ма покликала тата. — М іг 
шо, з дитиною погано!

— уВ чому справа? ■— 
спитав тато.

— Справа в тому, що 
зараз доводиться згортати
ся, а в перший же день 
після канікул знову розгор
татися....

Мене загорнули в теплу 
ковдру, напоїли чаєм з ма
линою і поклали спати.

— На канікули я поїду.,
— бурмотів я, засинаючи.
— А першого ж дня...

Я спав і бачив уві сні пе
рший день після літніх ка
нікул. Сон був жахливий!

3. ВИСОКОВСЬКИЙ.
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забиваються [сваї. ’Звичай-» 
.но, не асі зануряються од
наково. Отож постає про
блема зрізання, так би мо
вити, зайвого, підрівнюван
ня. У важких умовах дово
диться виконувати цю опег 
рацію, яка призводить на
віть до професійних захво
рювань.

І от каші політехніки за
пропонували і в цьому ви
падку використати плазмо- 
трон. Апарат такий легко 
перенести — він важить 
усього чотири з /полови? 
ною кілограми. Пропалив
ши з його допомогою за
хисні шари бетону та під
різавши арматуру, сваю 
уже можна зламати спеціа
льним пристроєм, який теж 
переносний. Усього два ро
бітники за допомогою цих 
новинок можуть протягом 
зміни «підстригти» півсотні 
свай. Установка пройшла 
відомчі випробування і ре
комендується для впровад
ження. Зараз виготовляєть
ся дослідний ї ї  зразок.

О. ВАЛЬКОВ, 
Інженер.

ефіцієят йорйсної дії віб- 
ромайданчика, на ЗО проц, 
знижуються енерговитрати. 
Та й працює вона значно 
тихіше* і замінити вузли при 
необхідності можна набага
то швидше

Зараз на узаводі гу Гні
вані виготовляють дослідно- 
промисловий екземпляр та
кої установки.

но-будівельного факультету 
А, Пономарчук, В. Заїка 
Я  Поліщук разом із спеці
алістами Гаванського заво
ду спеціальних залізобетон
них конструкцій запропонуй 
вали новий варіант ударно- 
вібраційної установки. При 
виготовленні її затрачаєть
ся удвічі менше металу, на 
15 проц. підвищується ко-

«Спеціаліст сьогоднішнього дня повинен мати 
грунтовну, марксистсько-ленінську підготовку, сучасне 
економічне мислення, навички управлінської та орга
нізаторської роботи, активні методи використання 
електронно-обчислювальної Техніки стосовно до про* 
філю своєї діяльності, високу загальну культуру».

З проекту ЦК КПРС «Основні напрями перебудови 
вищої і середньої спеціальної освіти в країні».

На заводах збірного за
л ізобетону майже, дев’ я̂-, 
носто процентів виробів 
виготовляються із застосу
ванням явища вібрації. Най
більш поширений спосіб— 
бетонну суміш разом із ар
матурою вміщувати у фор
му і піддавати інтенсивній 
обробці з допомогою віб
рування на спеціальних ус
тановках чи майданчиках.

Перспективним зараз вва
жається виготовлення залі
зобетонних елементів із 
так званих жорстких та над- 
жорстких бетонів. Це доз
воляє економити до двад
цяти процентів цементу, 
підвищувати щільність ви
робів, а, отже, і їх міцність, 
довговічність та морозостій

кість.
Але згадані бетонні сум і

ші можна обробити, лише 
застосувавши особливо си
льне ударно-вібраційне ус
таткування. А його в нашій 
країні не випускають. Існу
ють дослідні розробки ок
ремих заводів і проектних 
організацій, котрі базують
ся в основному на модерні
за ц ії звичайних, широко 
розповсюджених вібромай- 
данчиків. Проте, майданчи
ки ці мають істотні вади: 
ненадійні і недовговічні вуз
ли, висока металоємність . 
значні затрати енергії, шум, 
що перевершує допустимі 
санітарні норми.

Науковці нашого інженер-

При спорудженні будівель 
у залізобетоні необхідно 
робити різні монтажні отво
ри, пази, всілякі прорізи 
для кріплення і зв’ язку кон
струкцій. Чим їх виконува
ти? Останнім часом най
більш раціональним спосо
бом вважається термічний. 
В нашому інституті ведуть
ся дослідження по викори
станню низько-температур
ної плазми в будівництві і 
зокрема для утворення в 
залізобетоні згаданих отво
рів.

Принцип тут діс такий.
Тепловий потік в плазмово
му пальнику (він зветь

ся іще плазмотроном) ут
ворюється за рахунок нагрі
вання повітря, що проду
вається через електродуго
вий розряд. При цьому га
зовий потік досягає темпе
ратури близько шести тисяч 
градусів і швидкості вищої 
за звукову. Ось цей потік і 
нагріває, плавить та вида
ляє шлак. Дві з половиною 
хвилини — і готовий отвір 
діаметром 50 і глибиною 
120 міліметрів.

Науковці знайшли для 
плазми ще одне застосува
ння у будівництві. Мабуть, 
усі бачили, як при зведен
ні збірних споруд у грунт

Вінницьке виробниче об’
єднання «Термінал» імені 
XXVI з ’їзду КПРС — під
приємство /молоде, трьома 
п’ятирічками обчислюється 
його трудова діяльність. Це 
й зрозуміло: продукція,
яку воно випускає, найсу
часніша :— алфавітно-циф
рові і графічні відеотер
мінали -для діалогу людини 
з ЕОМ.

Тепер в об’єднанні «тру
дяться» понад 50 обчислю
вальних комплексів, високо
продуктивні автомати, вер
стати з числово-програм
ним управлінням, понад 150 
промислових роботів та ма
ніпуляторів замінили робіт
ників на шкідливих, моно
тонних процесах. До 1990 
року їх кількість зросте до 
п’ятисот, Це входить одним

із пунктів до багатоцільо
вої програми розвитку 
об’^нання — «Інтенсифі- 
кація-90». Вона дасть змо
гу значно підвищити техніч
ний рівень виробництва і 
самої продукції, швидше 
впроваджувати у виробни
цтво нові її види.

На «Терміналі» уже де
кілька років працюють фі
ліали двох кафедр нашого

політехнічного інституту. 
Спеціалісти об’єднання чи
тають студентам лекції, 
ведуть лабораторні роботи, 
консультують дипломні про
екти. Незабаром відкри
ється філіал ще однієї ка
федри —' «Автоматизації і 
проектування».

Такий зв ’язок вузу з ви
робництвом сприяє підгото
вці спеціалістів вищої ква
ліфікації, скорочує час ада
птації молодих спеціалістів 

На знімках:
— наладчик механічного

цеху І. Є. Гречанюк. Він 
обслуговує п’ять робото- 
технічних комплексів, що 
замінили токарів і фрезеру
вальників на деяких опера
ціях по вйготовленню то
варів народного споживан
ня;

— контролер ВТК лабо
раторії типових випробу

вань С. І. Лобанов готує 
відеотермінали до випробо
вувань у термобарокамері.



Здрастуй, 
плем'я 
молоде, 

н езнайоме!

УРОЧИСТО І РАДО ІНСТИТУТ  
ПРИЙНАС НОВА СТУДЕНТСЬКЕ 

ПОПОВНЕННЯ ‘
Прапор інституту.,. Ось 

уже від 1974 року під ним 
трудиться наш колектив, 
одну за одною долає схо 
динки на шляху до найви 
ідеї якості підготовки спе 
ціалістів — творців науково- 
технічного прогресу, Понад 
12 тисяч інженерів отрима
ли вже дипломи Вінницько
го політехнічного, трудяться 
на передових рубежах на
родного господарства краї
ни. Віднині під цим знаме
ном йти і їм, юнакам та дів
чатам, котрі стали студен

тами у рік XXVII партійного 
з’їзду (фото вгорі),

Ключ до знань... Щойно 
його вручили ректору ‘ інсти
туту І В, Кузьміну міфічні 
герої, які уособлюють Нау
ку, Аїистецтво і Фізичну 
Силу — найнеобхідніше для 
людської гармонії. І ось 
ректор передає цей символ 
першокурсникам: «Запро
шую вас в наші лаборато
рії, аудиторії, в найкращу 
бібліотеку серед вузів Украї
ни, в наші художні самоді
яльні колективи, в прекрас
ні спортивні споруди. Наби
райтеся знань, здоров’я і

ДО НАС ПРИЙШЛИ НАГОРОДИ
Президія Академії наук СРСР і 

Постійна виставка АН СРСР, розгля
нувши питання про нагородження учас
ників ВДНГ 1986 року за експонати, 
представлені у павільйоні «Фізика» на 
виставці «Машини і прилади на опорах

з газовим змащенням», нагородила наш 
інститут дипломом 2-го ступеня; винай
дений науковцями кафедри теоретичної 
механіки пневмошпиндель АРІД-16 — 
однією срібною і однією бронзовою ме
далями.

будьте щасливими!» (фото 
внизу).

Студентський квиток... 
Протягом п’яти років він 
нагадуватиме юнакам та 
дівчатам про головний їх
ній обов’язок перед Бать
ківщиною — вчитися сум
лінно і наполегливо, оволо
дівати марксистсько-ленін
ською теорією, професійни
ми знаннями, навичками 
організаторської та управ
лінської реїботи, високою 
загальною культурою.

Фото Р. КУТЬКОВА.

Ці поетові рядки ми 
можіть спливли на па
м’ять минулого субот
нього ранку , коли вони, 
1650 перш окурсників , з і
бралися на стадіоні 
«Олімп». Зібралися на 
перш е своє інститутське  
свято — посвячення в 
студенти Збуджені, тр іш 
ки схвильовані обличчя, 
радісні усм іш ки ... Нова 
зміна прийш ла у Вінниць
кий політехнічний. Пле
м ’я молоде, ще незнайо
ме. Хіба що окремі п р із
вища запам ’яталися з 
відповідей /на вступних  
екзам енах. А загалом — 
щ е зовсім незнаний ко 
лектив, яком у протягом

• навчання гуртува
тися , гартуватися, роз
кривати свої можливості, 
Дивувати своїми талан-

,.і ? СЬ ДЬОГОРІЧНІ випуск
ники передають -,'м 
інститутський прапор:
нвЄСЛ Ь 3 ч?стю > нічим  не заплямуйте!»...

М л ^ . и П-а' І“ У ї  Фанел, 
ВІЧН О ГО  ВІД полум’я 
слави"! ГНЮ У П арку

т А "  ” аТаЛя «учерява  
г ^т гор кравець проно- 
^ЯТЬ через стадіон кв іти , 

,ЛЯЖУТЬ До п ід н іж ж я  
пам ятника Л еніну...

Ніколи не забути мо
лодим цих глибоко С И М 
В О Л І Ч Н И Х ,  життєво зна
чущ их хвилин...

До ю наків та дівчат 
звертається реКтор інсти- 
туту, лауреат Д ержавної 
прем,,’ у р Ср , заслужений
Д!£Ч, науки , делегат ХХУИ  
п « Л У КомпаРт «« У кра їн и , 
доктор техн ічних наук, 
професор І. В. Кузьмін:

Всього кілька днів 
назад у нелегкому супер
ництві ви витримали  
вступні екзамени і стали 
студентами. Ми сподіває- 
_̂ося’ *Д° вибрані вами 

напередодні професії ста
нуть вашим справж нім  
життєвим покликанням ... 
Партія постійно п ікл у 
ється про підвищ ення  
престижу Інженера — 
творця науково-технічно
го прогресу. Знаменне 
свідчення цьому — доку
мент про перебудову ви
щої ш коли. Вам випало 
бути свідками і учасни
ками ц ієї перебудови... 
Хай чистими і благород
ними будуть ваші помис
ли, хай кож ен із вас з 
гідністю  виконає свій 
студентський обов'язок!?

Тепло вітають перш о
курсників  доктор тех- 
н.чних наук, професор, 
завідую чий кафе/дрс‘ю 
технології металів А. О. 
ж у ко в , студентка п ’ято
го курсу радіотехнічного  
ф акультету, Ленінський  
стипендіат Наталя Горюк. 
Обіцянку самовіддано го
туватися до майбутньої 
професії від імені перш о
курсників  дають Лариса  
Степаненко і Володимир 
А нтоніо Рамірес (Куба).

Настає незабутня мить. 
Новій зм іні вручається  
символічний ключ від 
знань, вручаються сту
дентські квитки . Здрас
туй, юне поповнення по
літехнічного!

1986-й -  МЕЖДУНАРОДНЬІЙ ГОД МИРА

ЯДЕРИЬШ П Ш М -Н Е Т !
На советскьіх ядерньїх 

полигонах тишина. Люди 
во всех ст,ранах мира, по- 
)ГБИТИЧЄСКИЄ круги, между- 
народная общественность 
ожидают в первую очередь 
от правительства США та
кого же ответственного ша
га. Продолжение советско- 
го одностороннего мор ато- 
рия на ядерньїе взрьівьі — 
зто не пропаганда, не по- 
..литіпческая иміпровизация,і 
а политическая реальность, 
из которой следует делать 
вьіводн.

В мире сегодня неспо- 
койно. Об зтом говорил на 
.XXVII сьезде партіии Ге- 
неральньш секретарь ЦК 
КіїСС товариш М. С. Гор- 
бачев. Его доклад бьіл 
встречен с полньїм понима- 
нием и поддержкой со сто
рони участников и гостей 
сйезда, в том числе тремя 
делегациями моей страньї.

Ни у кого из индийцев 
не вьізьівает сомнения тот 
факт, что СССГ всегда вьі- 
ступал и вьіетупает за мир. 
Кто не знает, что одним 
из первьіх декретов, при- 
нятьіх Соїветским правите- 
льством, бьіл Декрет і о 
мире? Миролюбивая внеш- 
няя политика вашей стра
ньї — традиционна, так же 
как традиционна она и 
для Индии. Миролюбивьій 
внешнеполитический курс 
СССР в лице нашей стра
шні имеет належного союз
ника. -яЗ

Ньіне председателем Все- 
мирного Совета Мира яв- 
ляетея представитель Ин- 
дии Ромеш Чандра. Он 
также принимал участие 
в снезде и в своем виступ
лений на нем, в частнос- 
ти, сказал, что Всемирньїй 
Совет Мира всегда протя- 
гивает руку тем, кто бо- 
ретея за разрядку.

Индийская миролюбивая 
внешняя .политика корня- 
ми углубляетея в историю 
нашей страньї. Первьій гла
ва нашего государства Джа- 
вахарлал Неру Оьіл осно- 
щателем движения неп;ри- 
соединения, что совсем не 
оз.начает, будто бьі поли- 
атика Индии нейтральна, 
Сущность отой политики за- 
ключаетея в стремлении к 
борьбе за мир и укрепление 
безопасности всех народов.

Продолжая зту поли ти
ку, дочь Д. Неру Индира 
Ганди также стала главой 
двіижения неприсоединения 
їй едедала большой вклад 
в его развитие, Нине Рад- 
жив Ганди также неукос-

нительно придерживаетея 
традиционной миролюби- 
вой политики нашей страньї, 
пользуясь при зтом под
держкой многих прогрес- 
сивньїх политических пар- 
тий и организаций. Индия 
входит в состав «делий- 
ской шестерки» — постоян- 
но действующего форума 
руководителей стран четьі- 
рех КОНТИНСНТО'В. Именно 
с о  сторонні ЗТОЙ груППЬІ 
стран поступил самьій опе- 
ративньїй отклик на совет- 
ский мораторий.

/Не только правительст- 
во страньї, но їй вся ин- 
дийская общественность 
твердо сознает, что логи- 
ка моратория — зто логи- 
ка здравого разума.

Хочу вьісказать не толь
ко ЛИЧ'НОе мне ниє, но и 
мнение других - студентов 
из Индии, обучающихся в 
вузах Винницм. Мьі изу- 
чаем вашу историю, куль- 
туру, традиции и Фюзтому 
^очень хорошо понимаем 
миролюбивую политику 
Советского Союза. Мьі ви- 
дим, как в Советском Со
юзе и ньіне с болью вспо- 
минают огромньїе потери, 
понесенньїе страной во 
время Великой Отечествен- 
ной войньї. Много раз на 
митингах, различньїх со- 
браниях мьі сльїшали, как 
вьіетупают люди, особен- 
но участники войньї, за 
мир. После всего увиден- 
ного и усльїшанного нами 
здесь, в Советском Союзе, 
мьі, индийские студентьі, 
убедились, что мир о люби- 
вьій внешнеполитический 
курс Советско'го правите

льства и СССР не расхо- 
дитея с делом. И мора
торий — зтому еще одно 
подтверждение.

Я с огромньїм у до в лет- 
ворением вместе с други
ми студентами-иностранца- 
ми днями принимал учас- 
тие в митинге трудящих- 
ся Винницьі в поддержку 
моратория и от имени ин- 
дийской молодежи, обу- 
чающейся в вашем городе, 
виражаю полное одобре- 
ние Заявления Генераль
ного секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачева о про- 
длении моратория на ядер
ньїе взрьівьі.

ВАСАМ НАГАБУШАН,
председатель землячест- 
ва индийских студентов, 

обучающихся в Вин
нице, студент факульте- 
та вьічислительной тех- 
ники.
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НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС: КАДРИ, ПОШУКИ, ВІДДАЧА.----

Н.АЙВАЖЛИВТШИЙ напрям і основна підойма пе
ребудови вищої і середньої спеціальної освіти, —-

накреслиться у проекті ЦК. КГГРС, — її найтіснгша 
інтеграція з виробництвом і наукою, перехід до нових 
принципів їх таемодії...» Тик, підготовка інженерних 
кадрів поза -наукою сьогодні неможлива, Це аксіома, 
виведена самим життям. Звідси — вуз повинен готу
вати таких спепіалігтів, які б не доучувалися на ви
робництві, а навпаки — самі прискорювали б науково- 
технічні перетворення.

Такий диктат соціальних обставин вимагає від вузу 
корінної перебудови. Йдеться, перш за все, про залу
чення до творчої науково-дослідницької роботи всіх 
студентів — маються на увазі не навчальні курси, а 
участь молоді у проведенні вина хід них і дослідних ро
біт. По-друге, інститут повинен готувати інженерів на 
замовлення підприємства з перспективою розвитку нау
ки і технології саме в даній галузі- 

Підприємство ж у зворотньому порядку повинні 
сприяти різкому поліпшенню матеріальної бази на рів
ні новітніх досягнень галузі. На старому обладнанні 
сучасного інженера не підготуєш.

В портреті спеціаліста, який би задовольняв потреби 
підприємства, повинні чітко визначатись фундаменталь
ність та самостійність у набутті практичних знань і 
рішень наукових проблем в наукових школах на ка
федрах.

Для впровадження досягнень науки вузу в галузях 
народного господарства інститут повинен мати своє 
дослідно-конструкторське виробництво. У нашому ін
ституті — це СКТБ «Модуль», яке набуває свого даль
шого розвитку. Завтрашній день його — організація 
міжгалузевого навчально-наукового комплексу, який 
охопить різні галузі народного господарства, чим 
сприятиме залученню всіх студентів (ентузіазм і об
дарованість) і всіх факультетів (багатопрофільність) 
для вирішення єдиної великої науково-технічної проб
леми, замовленої галузями. Грунтується він на глибо
ких наукових зв’язках, зокрема, госпдоговорах, соціо
логічних дослідженнях, підготовці інженерних кадрів 
та кадрів вищої кваліфікації...

Інститут в перспективі замкне науку і виробництво, 
зокрема, таких крупних підприємств як об’єднання 
«Жовтень», «Термінал», заводи радіотехнічної апара
тури, підшипниковий, тракторних агрегатів, Барський, 
Калинівоькиій м а шанобу дізцзі Саме ці підприємству 
стануть фундаментом комплексу, який вже заклада
ється-

Складові частини його — науково-дослідний інсти
тут, дослідно-конструкторське бюро нашого інституту 
і дослідний завод. Цикл дослідження — розробка — 
впровадження замкнеться. Це буде конкретна відпо
відь вчених і виробничників на завдання по приско-

впроваджувати у виробництво розробки наукових шкіл 
вузу. А Це в свою чергу спояму'є роботу вузу по напря
мах, за якими розвивається певне підприємство. Пер
спектива ж розвитку заводів і фабрик, освоєння нових 
видів -продукції повинні узгоджуватись між вузом і 
галузевим міністерством.

Серед інших завдань по розвитку вузу виділяється 
тШе ■— необхідно збільшити об’єм дослЩю-Конструк- 
торСько-технологічних робіт у 3—4 рази. Це вимагати
ме від вузу різкого розвитку своєї дослідно-конструк
торської бази і залучення студентів до цієї роботи. 

Нашому інституту є про що доповісти: за останню 
1 п’ятирічку об’єм наукових досліджень виріс у 2,5 раза, 
кількість впровадження розробок виросла у півтора 
раза, майже втричі більше отримано авторських сві
доцтв; відкрито дві спеціальності, які є каталізаторами 
науцово-технічного прогресу, — технологія виробництва 
ЕОМ, напівпровідникові та мікроелектронні прилади; 
визначена спеціалізація по робототехніці та автомати
зації проектування; більш ніж удвоє зросла кількість 
отриманих патентів. Інститут займає по Мінвузу пер
шість по об’єму виконуваної наукової роботи.

Вуз визначив свою перспективу. Це насамперед по
ліпшення якості науково-дослідних робіт, збільшення 
віддачі вузівської науки, зокрема проценту впроваджен
ня тем авторських свідоцтв, отриманих інститутом. Це 
і розвиток дослідно-експериментальної технологічної ба
зи, конструкторських бюро на кожному факультеті і 
кафедрі, а звідси і ширше залучення всіх студентів до 
наукової роботи; чіткий перерозподіл трудових, фінан
сових, матеріальних ресурсів для вирішення справді 
важливих народногосподарських завдань.

Інститут заявляє про своє право самому вирішувати 
процент відсіву студентів, аби не випускати недостатньо 
підготовлених спеціалістів, набирати кандидатів у сту
денти, зменшити кількість студентів на одного викла
дача. Все це проблема якості завтрашнього спеціаліста.

Маємо пропозиції суто по науці: треба розробити
чіткі документи, що визначають роботу наукових під
розділів вузу, які були б узгоджені з Міністерством фі
нансів, Комітетом по праці і зарплаті та Мінвузом 
СРСР, щоб уникати різного тлумачення інструкцій, які 
регламентують наукову роботу. Це гостра проблема 
всіх вузів.

Професорсько-викладацький та ^студентський колек
тиви чітко бачать своє завдання. На сьогодні кожна 
кафедра, факультет, викладач і в цілому інститут пра
цюють по цільових комплексних планах, в яких закла
дені всі основні положення про перебудову учбового 
процесу, науково-виховної роботи, яку почато іце в 
одинадцятій п’ятирічці. Зараз цей процес треба лише 
прискорювати. Це невідкладне завдання всього вузу, 
ректорату, парткому, комсомолу.

АВТОГРАФИ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ ТВОИ ВРАГИ, МОЛОДЕЖЬ

У традиціях обласного 
студентського загону — 
конкурси професійної май
стерності. Цього року такий 
конкурс проводився води- 
надцяте. Учасники його бу
дували птахоферму в кол
госпі «Кирнасівський». Ту
льчинського району. Серед 
них були посланці вісімнад
цяти загонів, чимало досвід
чених, для кого це вже — 
третій, а то й четвертий 
трудовий семестр. Із заго
ну «Зодчий» — Володимир 
Гнатенко, Олександр Голо- 
венко, Володимир Гераси- 
мов з «Комсомольця», Пьєм 
Куок Бао, студент-в’єт- 
намець з «Механіка»...

Урочисту лінійку конку
рсу на базі Тульчинської 
ПМК*19 відкрив командир 
обласного штабу СБЗ Геор
гій Черниш. Від імені учас
ників конкурсу благородну 
ідею висловив боєць «Зод
чого» Володя Гладенко, 
який запропонував перера

хувати кошти, зароблені то
го дня, на рахунок 904 — 
у фонд допомоги потерпі
лому населенню району Чор
нобильської АЕС.

Закипіла робота на об’єк
ті. Лідерами змагання пер
шого дня серед інших ста
ли і загони політехніків 
«Комсомолець», «Механік», 
«Зодчий».

Стіни виростали прямо на 
очах. Жюрі суворо стежи
ло за дотриманням техніки 
безпеки, якістю робіт.

Другого дня, такого ж 
наполегливого, завершував
ся конкурс. Перше місце 
присуджено бійцям, ^Зод
чого». Серед призерів вия
вився і «Комсомолець». 
Переможцям було вручено 
грамоти обкому ЛКСМУ, 
вимпели «Кращому за про
фесією» та знаки «Майстер 
—умілець».

М. ПЕТ1НОВ,
комісар обласного шта
бу СБЗ.

ЖЕРТВЫ ВИДЕОБУМАБ езл ю д н а я  лаборато
рия, ощ етинивш аяся 

из гибами труб, в которых 
переливаются и пузырятся 
многоцветные жидкости: 
на полу разбросаны мечи, 
штыки;I кривые ножи и ато
мные бомбы, в лаборатории 
насильственно умерщвляю
тся люди и животные». Та
ков повторяющийся мотив 
в 240 сочинениях учащихся 
младших классов эшбуртон- 
ской средней школы в Ве
лико британии, займетеова 
* нный, как свидетельствует 
английский журнал «Нью 
сосайети», из видеофиль
мов ужасов, А ведь учитель’ 
ница этой школы предло
ж ила своим подопечным 
всего лишь пофантазиро
вать--на тему, что мож ет 
скры ваться в заброш ен
ном" сарае в соседнем саду.

В г. Лоренсе, штат Юж
ная Каролина, 15-летнему, 
мальчику предъявлено об

винение в убийстве женщи
ны. На судебном процессе 
адвокат заявил, что подро
сток бы$1 спровоцирован на 
это голливудскими боевика
ми «Кош мар на Элм -стрит» 
и «Пятница, тринадцатое»,

В другом американском 
городе, Фуллертоне, штат 
К алиф орния, дочь убила 
свою мать. Убийце всего 14 
лет, В ходе следствия уста
новлено, что девочка буква
льно одержима «фаталис
тической музыкой в стиле 
«хэш метал» и ; зловещими 
текстами песен из видеоро
ликов»

.Три ф акта из десятков 
тысяч им подобных. Запа
дные социологи бьют трево
гу, психологи предупреж
дают об ужасных последст
виях видео бум а, охвативше

го капиталистический мир 
в 80-е годы. Первой жертвой 
его стала молодежь, ведь 
именно на нее ориентирова
ли свою продукцию теле- и 
видеодельцы. «Феномен ви
део бум а ^следует держать 
ПОД строгим контролем», 
—  предупреждает Р. Колз, 
детский психиатр из Гар
вардского университета, 
Опасений врача не лише
ны оснований. На подрост
ковый рынок в США,' кон
статирует «Ю. С. ньюс энд 
Уорлд рипорт», выбрасыва
ю тся настолько жестокие 
вйдеообразы, что психике 
66,5 млн. американцев мо
ложе 19 лет грозит серье
зная опасность.

Как свидетельствует ста
тистика* 4 учащийся амери
канской средней школы к 
моменту ее окончания ус

певает просмотреть на теле
экране 13 тыс. убийств, С 
другой стороны, только в 
1981 г. 40 проц. всех про
данных в США видеофиль
м ов ориентировались на 
секс или былй чисто порно
графическими. Видеоинду
стрия породила новую фор
му развлечения для моло
дёжи —музыкальные виде
оролики, Содержание их от
личает такая скабрезность 
и жестокость, что даже ви
давшие виды телекритики 
не скрывают своего отвра
щения. К примеру, видео
ролик, сделанный группой
«Фрэнки гоуз ту ХолливуД», 
изображает 18 изнасилова
ний в баре Для гомосексуа
листов

.В. КАБАНО В,

КОНСУЛЬТУЄ ЮРИСТ _

Права молодого спеціаліста
Розподілом молодих 

спеціалістів займається 
комісія, котру очолює 
ректор. Пропонуючи ви
пускникові ту чи іншу 
роботу, комісія враховує 
його успішність і участь 
у науково-дослідній та 
громадській ‘Діяльності, 
а також стан здоров’я, 
сімейний стан. Потім за
слуховуються думки і 
побажання випускника. 
Після цього виноситься 
рішення про направлен
ня молодого спеціаліста 
на підприємство, в орга

нізацію чи установу, при 
цьому вказується поса
да, розмір зарплати і 
вид надаваної житлової 
площі.

Особи, які без поваж
ної причини не з’явили
ся на засідання комісії, 
розподіляються заочно. 
Одруженим випускникам, 
які завершують навчан
ня одночасно, робота 
надається в одному 
місті чи районі. Якщо 

один, Із них закінчує 
вуз пізніше другого, то 
йому надається робота

за місцем призначення 
чоловіка чи дружини, 
хто закінчив вуз раніше. 
У тому випадку, якщо 
жінка чекає чи має ди
тину віком до одного 
року, робота їй надає
ться за місцем прожи
вання сім’ї (чоловіка 
чи батьків).

Підприємство, устано
ва чи організація, куди 
направляються молоді 
спеціалісти, забезпечу
ють їх житловою пло
щею (ізольоване примі
щення). Надання місця 
в гуртожитку є тимча

совим заходом забезпече
ння житлом.

Підприємство, устано
ва чи організація зобо
в’язані надати випускни
кові роботу відповідно 
з одержаною спеціальні
стю і кваліфікацією.

М. ВЕСЕЛОВ, 
старший юрискон
сульт.

Редактор
А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

В. С. ОСАДЧУК, 

проректор по науковій 

частині, доктор технічних 

наук, професор:

-В у з  замикає 
науку і 

виробництво
ренню науково-технічного прогресу, на якому наголошу
вав XXVII з’їзд КПРС і яке названо визначальним у 
проекті перебудови вищої школи,

Досвідом перевірена і життєво необхідна, в проект 
введена ідея передачі 20 проц. планових нагромаджень 
від кошторисної вартості госпдоговорів, на розвиток 
д ос л і д но -експеїри мен та л ь н о ї бази інституту*. Оскільки 
інститут є каталізатором науково-технічного прогресу 
в регіоні, то саме йому належить вирішувати питання 
дальшого розвитку об’ємів впровадження, досягнень 
науки і техніки в йото областях. Додаються й інші 
завдання —■ перепідготовки інженерних кадрів, орга
нізації галузевих лабораторій і філіалів кафедр на 
всіх великих підприємствах.

Практика такої -співдружності у нас вже є. На «Тер
мінал» прийшли кафедри автоматики і інформаційно- 
вимірювальної техніки, автоматизованих систем управ
ління, автоматизації проектування. Кафедра обчислю
вальної техніки спільно з ЦКБІТом працює над ство
ренням зразків нової техніки. Кафедра АСУ впровадила 
автоматизовану систему перевезення цукрових буряків, 
що дає великий економічний ефект; на швейному об’єд
нанні ім- Володарського впроваджена автоматизована 
система контролю за розкроєм тканини.

Проект перебудови несе в собі актуальне завдання, 
спільне для вузу і підприємства, — для прискорення, 
завершення вузом розробок ввести в практику їх кад
рове супроводження шляхом цілеспрямованої підготов
ки спеціалістів. Це означає, що ми для кожного під
приємства конкретно готуватимемо кадри, які будуть

Плюс професійна 
майстерність

Два місяці тому ми проводжали свої будзагони 
на місця їхньої дислокації. З тих пір чимало зроб
лено невтомними руками юнаків та дівчат. Попереду 

підбиття підсумків трудового семестру, визначен
ня його переможців, А поки що давайте лродовжи 
мо гортати сторінки, які можна б назвати «З істо
рії трудового студентського літа»*

Будзагін «Зодчий» — переможець обласного кон
курсу. Серед його призерів — був і загін «Комсо
молець».



Т воя м айбут ня робот а

Генеральним директором Вінницького 
виробничого об’єднання «Термінал» 
Юрій Панов став, коли йому було ледь 

за тридцять. Багато хто вважає, що 
за минулі роки він мало змінився — 
залишився сміливим, енергійним, неспо
кійним, і коли вже щось вирішив — 
свого доб’ється що б там не було. Так 
і з роботами було... Підкинув директор

виробництву спеціального технологічного 
обладнання непросте завдання; за кілька 
місяців ■зробити і налагодити автома
тичну лінію по свердлуванню і зеньку- 
ванню деталей. Зробили. Потім робо
тизували і штампування.

«Все це я уже знала,-— розповідає
кореспондент журналу «Студенческий 
меридиан»,— коли йшла до генерального

директора «Терміналу». Знала і те, що 
тут працює майже півтори тисячі інже
нерів, більше половини яких у віці 
до ЗО років... Причому організоване бюро 
робототехнічнихкомплексів, -,-у якому 
трудиться творча молодь. • Бюро стало 
переможцем .Всесоюзного -  .змагання 
серед, творчих колективів. Міністерства 
приладобудування, нагороджене гра

мотою ЦК ВЛКСМ. А у себе в рес
публіці перемогло у конкурсі по меха
нізації виробничих процесів.

Словом, молоді інженери заявили 
тут про себе на повний голос.

Але трапляється іще подекуди і та
ке: прибув молодий спеціаліст за приз

наченням на виробництво і виявляється, 
що він... нікому не потрібний. Ним 
«затикають дірки» у штатному розписі, 
він приречений на бездіяльність.

На «Терміналі» таких проблем ні 
існує.

— Юрію Федоровичу, як ви дивитесь 
на проблему молодого спеціаліста?

— Створений величезний резерв кад
рів, база, основа зросту. Є звідки чер
пати. І дуже образливо, що ми іще по
гано використовуємо цей резерв, І, по- 
моєму, головне упущення, що не нав
чилися використовувати -насамперед

(Закінчення на 2-ій стор.)

В Програмі КПРС, нова редакція якої була прийнята 
на XXVII з ’їзді партії, особлива увага відводиться атеїс
тичному вихованню молоді. Це й зрозуміло: адже без 
нього не може бути повною мірою сформованого нау
кового світогляду. У світлі партійних настанов на радіо
технічному факультеті докорінним чином перебудували 
форму атеїстичної роботи. Якщо раніше для цього зап
рошувалися лектори, вчені з інших факультетів, а то 
й інших вузів, то нині головну ставку на факультеті 
роблять на власні сили. Особлива роль відводиться сту
дентам, які виступають лекторами, доповідачами, редак
торами газет тощо. Вже більше 50 юнаків та дівчат 
стали активними провідниками атеїстичних ідей.

Цього року на факультеті вперше було проведено 
тиждень атеїзму (раніше проводили тільки дні) Актив
ну участь у ньому взяли студенти Т. Бабій, Н. Бабій,
B. Гласов, С. Веляда, О. Полянков, Н. Горюк, С. Сміщук,
C. Самолюк, В. Головатий. Все більш відчутною стає 
участь у важливій справі і кураторів.

Т Б АБІЙ,
студентка групи 2-РТ-84,
Л. ГА Л И Н С Ь К И Й ,
доцент кафедри марксистсько-ленінської філософії

Слово к иностранному
студенту—первокурснику

Д орогой друг! С  пер
вого сентября перед то
бой гостеприимно откры
лись двери наш его ин
ститута. К  твоим  услу
гам хорошо оборудован
ные аудитории, лабора
тории, читальные залы, 
библиотека, спортивные 
соор уж ен и я . Т еб я  б у
дут обучать высококва

лифицированные профессо
р а  и  п р еп о давател и . С  
первых дней приучи се
бя систематически и без 
опозданий посещать уче

бные занятия. П омни, 
что пропущенное заня
тие восполнить в пол
ной м ере уж е невозм о- 
жно, а это сказывается на 
усвоении последующе
го  м атер и ал а и  м о ж ет 
привести к неусвоению 
курса в целом , вы звать 
чувство неудовлетворен
ности учебой и собой.

Старайся максимально 
записать прослушанную 
л екцию . Н а слух усва
и в а е т с я  в с е го  1 0  —  1 5  
процентов^ информации, 
а  п р и  за п и си  —  в  тр и - 
пять р-аз больше.

У ч еб а  —  это  п р еж д е 
всего  уп ор н ы й  тр уд . С  
первых дней занятий не 
теряй время на «раскач
ку». Привыкай много и 
систематически работать, 
Разработай свой режим 
дн я , п ри учи  себя  к  его  
соблюдению. Помни, что 
начало занятий в 8  час. 
-10 мин. К этому време
н и ' н уж н о зан ять свое 
место в аудитории, при
готовиться к конспекти
рованию материала.

В институте и в обще
ж и ти и  ты  будеш ь п о
с то я н н о  н а хо д и ть с я  в  
окруж ении советских и 
иностранных щношей и 
девушек, работать с пре
подавателями. Будь ве
жливым и приветливым 
с ними, и ты будешь во
знаграж ден взаимнос
тью! Не стесняйся пока
зать недостаточное зна
ние русского язы ка, за 
это тебя не осудят.

Глубоко изучай про
изведения классиков ма
рксизма-ленинизма» до

кументы КПСС и Совет
ского правительства. Это

создает хорошую основу 
для понимания общест
венных наук.

Больш ую часть вре
мени ты будешь прово
дить в общ еж итии, оно 
станет твоим вторым до
мом. В нем созданы все 
условия для нормальной 
работы и отдыха. Стро
го  вы п ол н я й  п р ави л а 
со ветского общежития, 
пропускной режим. Со
д ерж и  свою  ком н ату в  
ч и стоте, уваж и тельн о 
от носись к товарищам 
по комнате. Помни, что в 
общежитии категориче

ски запрещается хранить 
и  расп и вать сп и р тн ы е 
напитки, заносить посто
роннюю мебель, курить, 
принимать гостей в непо
ложенные дни и часы.

П риучи себя к еж ед
невной физзарядке и фи
зическим тренировкам. 
Помни, что лучший «дво
рец спорта»—  это при
рода! Чтобы  сохранить 
молодость и работоспо
собность на долгие го
ды, необходимо ежедне
вно преодолевать зна
чительные расстояния. 
Учись правильно отды
хать. С вободн ое врем я 
—  это  п ауза дл я  п ер е
мены рода занятий и ее 
полезно использовать в 
целях самосовершенство
вания

.Критически относись 
к своим делам и поступ
к а м , а н а л и з и р у й  и х , 
у ч и с ь  в ы я в л я т ь  св о и  
не достатки и устранять 
и х. П редъявляй  к  себе 
высокие требования во 
всем, будь честным, бла
городным, сдержанным, 
чутким* последователь
ным в словах и делах.

Н е  за б ы в а й  о  св о е м  
эстетическом воспитании, 
посещ ай театр и  кин о, 
активно участвуй в об
щественных мероприяти
ях института и  города. 
П оведен и е —  зер кало, 
отраж аю щ ее сущ ность 
человека. Всегда помни 
об этом и достойно пре
дставляй свою родину!

М. ИВАНОВ,
проректор по м еж 
дународным связям.

I/  О М М У Н И З М  И  м и р -  
понятия неразделимые. 

И д ея всеоб щ его  бр атства  
лю д ей  труд а, вы д ви н утая 
основоположниками научно
го коммунизма и воплощен
н а я  в  в е л и к о м  л о з у н г е  
«Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!», содержит в се
бе и принцип социального 
ра венства лю дей, и идею  
устан о вл ен и я  всео б щ его  
м ира, ибо с победой ком 
мунизма исчезнет сама поч
ва для вражды людей и для 
вой н . И  н ед ар о м  п ер вы м  
декретом победившей в Рос
си и советской власти  бы л 
Декрет о мире.

Первого сентября мы от
метили праздник, которым 
вправе гордиться все граж
д а н е  с т р а н ы , п е р в о й  е г о  
учредившей. Это День зна
ний.'Нашу мирную державу, 
все вас, учащ ихся великой 
Страны Советов, накануне 
п о зд р а в и л  Г е н е р а л ь н ы й  
се к р е т а р ь  О О Н  П е р е с  д е  
Куэльяр. Причем он отме
ти л , ч то  этот д ен ь  стан о
вится праздником не только 
советским, он охватит и весь 
мир

.Студенты инженерно-педа
гогической специальности 
нашего института ответили 
Пересу де Куэльяру такими 
словами:

«Мы, будущие педагоги- м а 
ш и н о с тр о.и т е л и, призван- 
иые учить < и воспитывать 
последующие ■  поколения 
рабочей молодежи и моло
д ы х спец иалистов С овет
ск ого С ою за, бл агодари м  
Вас за поздравление и по
слание и  обязуем ся своим  
целеустремленным трудом, 

своими молодыми открытыми 
сердцам и, своим и рукам и, 
привычными к созидатель
ной работе, крепить фунда
мент знаний, фундамент на

1986-й - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД МИРА
уки, а значит и ф ундам ент 
мира на Земле.

Мы обязуемся самим учи
ться, а  затем  уч ить и  д ру
гих молодых людей не толь
ко техническим знаниям, но 
и великой науке интерна
ционализм а, братства всех 
рас !И народов, мирного со
существования стран с раз
личными господствующими 
идеологиями.

яр, мы не навязываем свою 
и д е о л о г и ю  д р у г и м . М ы  
знаем, что научная истина 
н еп о бед и м а. К ак  бы  н и  
стара лись мракобесы, она 
в сегд а  п р о б ь ется  к  св ету , 
к  д уш е и  у м у  л ю д ей  и , в*  
конце концов, победит. Мы 
не экспортируем революцию. 
Революцию на Кубе, в Аф
ган и стан е, Н и карагуа де- 
лали кубинцы, афганцы, ни-

Но)мы твердо и открыто 
отвергаем такие идеологии, 
как империализм, колониа
л и зм  и  н ео к о л о н и а л и зм , 
расизм — как скрытый, так 
и явный, типа апарте ида, 
недобитый еще фа шизм и 
реваншизм, все возможные 
проявления нео фашизма 
и неонацизма, в том числе 
и  т е ,  к о т о р ы е  н е  п р о ч ь  
рядиться под буржуа зную 
р е с п е к т а б е л ь н о с т ь , м и 
литаризм с его культом на
силия, ядерного бронирован
ного кулака, диктата с по
зи ц и и  си л ы , с  его  н о в ы м  
«пзмом» — неоглобализмом, 
п р оп аган д ой  п од готовки  
«звездных войн», а также со 
старыми методами плаща и 
кинжала, политики «кано
нерок», теперь переросших в 
линкоры и авианосцы, по
литики «разделяй и власт
вуй» и многими другими по
добными

.Вместе с тем, глубокоува
жаемый г-н Перес де Куэль-

карагуанцы. И так во всех - 
странах, где народ поднялся 
против угнетателей и побе
дил. М ы же оказываем не
обходимую моральную под
держку, а там, где это Осо
бо необходимо, и только по 
просьбе самих народов, -- 
поддержку и материальную.

Мы обязуемся заботиться о 
сохранении жизни на нашей 
планете, в этой тончайш ей 

■ биосфере, где все так хруп
ко, где мы должны научить
ся помогать нашим братьям 
меньшим — всему животно
му. миру и нашему зеленому 
другу и кормильцу —  миру 
растений. М ы протягиваем 
руку друж бы  и сотрудни
чества «зеленым», всем ак
тивистам «Гринпинс», хотя 
м ы  м ож ем  ц  р асход и ться  
с  н е к о т о р ы м и  и з  н и х  п о  
отдельным вопросам.
Мы за сплочение всех анти

фашистов на самой широкой 
о с н о в е , м ы  з а  с о ю з  с  Х е 
мингуэям и периода граж -

данской войны ,в Испании, 
мы скорбим и негодуем вместе 
с  в д о в о й  У л о ф а  П а л ь м е , 
мы  клеймим П ино чета и 
головорезов С авим би, м ы  
никогда не прим ирим ся с 
трагедией маленького на
рода Гренады, подвергшего
ся чудовищной агрессии.

Мы понимаем, что сегодня 
ни Вы, г-н Перес де Куэль
яр, в Организации Объеди

ненных Н аций, ни мы, со
ветские лю ди, ни кто-либо 
д р у г о й  н е  в  с и л а х  с р а з у  
реш ить все проблем ы . Н о 
мы сегодня, на пороге но
вого учебного года остаем ся 
непоколебимыми оптимис
тами и этот наш  оптимизм 
готовы экспортировать хоть 
на край  света, хоть в  кос
мос, но в мирный космос, а 
не напичканный сверхору
ж и ем , в  тот к осм ос, в  ко
т о р ы й  т а к  за м е ч а т е л ь н о  
бы стро начала вторгаться 
наша 4земная цивилизация 
вослед сыну нашей Родины 
и всей планеты Ю рию  Га
гарину

.С оптимистическим при
ветом — студенты инженер
но-педагогической специаль
ности Винницкого политех 
нического института».

А. ЖУКОВ,
профессор, доктор техни
ческих наук, зав. кафед- 
ной технологии металлов-

ВІСТІ З ФАКУЛЬТЕТІВ

Атеїзму сила наступальна
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Твоя м айбут ня робот а

Наш загін розпочав цьогорічний тру
довий семестр в одному з передових 
господарств Тростянецького району — 
колгоспі «Перемога» села Летківки. 
Увага, яку нам вділили, зворушила усіх 
бійців. Створені всі умови для прожи
вання, а їдальня просто таки відмін
ної оцінки заслуговувала. Все' це, звіс
но, сприяло завзятій роботі на об’єктах.

А фронт робіт мали чималий. При та
ких обсягах необхідна чітка робота 
всіх ланок будівництва— від робітни
ків до механізаторів та постачальників. 
Нам часом бракувало досвіду таких 
робіт, не завжди вдавалося оптимально 
використати людей і техніку. Але в 
складніших умовах кожного разу на 
допомогу приходили голова колгоспу 
М. І. Панасюк, секретар парторганізації 
М. І Кучер. Безпосередньо на об’єктах 
керували нашою роботою виконроб 
А. М. Бесараб та бригадир П. Л. Скап- 
ровеький.
і Коли закінчився нетривалий період 
«адаптації», енергійно взялися за ре
конструкцію трьох свинарників, бла
гоустрій території, закладання фунда
ментів під майбутній санпропускник та 
житлові будинки для молодих спеціа
лістів колгоспу.

Але не тільки в роботі показували се
бе бійці. Активно розгорнули і громад
сько-політичну діяльність, проводили 
політдні, читали лекції, випускали стін
нівки, налагодили роботу штабу «Ком
сомольського прожектера», в сільсько
му клубі організували дискотеку. Під 
час суботників допомагали колгоспній 
молоді на будівництві спортивного 
комплексу, ремонті школи.

М иі вирішили також провести три дні 
ударної праці, а зароблені кошти пере
рахувати у фонд будівництва та благо
устрою міста Гагарща і фонд допомоги 
молодіжним спілкам країн, що розви
ваються. В склад загону було зарахо
вано почесного бійця — Героя Радянсь
кого Союзу І. Л. Могильчака. Його за
робіток— у фонд допомоги тим, хто 
постраждав у результаті чорнобильсь
кої аварії.

Працювати без відстаючих, з вогни
ком — таким було наше завдання. І, 
здається, з ним ми справилися.

А, БУЦЕРОГА,
комісар загону «Енергетик».

Своїми руками

Закінчення. Початок на 1-й стор.
сильну людину, Я кажу про знаючого, 
енергійного працівника. Якби директор 
заводу чи начальник КБ ма.в право, він 
не трим/ав би десяток малоздібних інже
нерів з окладом по 120 карбованців 
їхню роботу набагато краще викону
вав би один сильний,' отримуючи їх 
зарплату. А решта пішли б у механіки, 
техніки, а> хтось, можливо, і в прибира
льники. Необхідно наважитись плати
ти кваліфікованому, сильному спеціа
лісту. Країна, яка максимально вико
ристовує творчі можливості людей, зви
чайно ж, буде рухатись у розвитку 
швидше. Самоутверджуйся, дерзай!..

— Кидається у вічі оголошення коло 
прохідної. В ньому говориться про но

ве положення по технічному винахід
ництву. Так, автору винаходу, еконо
мічний ефект якого становитиме на рік 
понад мільйон карбованців, виділяєть
ся окрема квартира. Коли ж ефект бу
де становити 500 тисяч і більше карбо
ванців, то він одержує «малосімейну», 
А що, стимул...

— У нас був час, коли, прочитавши 
ті формальні характеристики, що їх 
дають їв, інституті, ми всіх без розбору 
направляли в КБ. Особливо не раху
валися зі спеціалізацією, не цікавились, 
які наукові проблеми хвилюють моло
дого інженера. Діяли за принципом: 
стерпиться-злюбиться. Але потім поба
чили, що на адаптацію таких спеціаліс
тів витрачається надто багато часу. 
Тому і взяли частково підготовку інже
нерів у свої руки. Для всіх бажаючих 
після третього курсу організували на 
«Терміналі» філіали кафедр інституту.

Ведучих інженерів залучили до керів
ництва лабораторними, курсовими і 
.дипломними проектами. Студенти — по
літехніки виконують завдання за тема
ми, що розробляються заводськими КБ, 
ведуть патентний пошук — словом, ди
хають, уже виробничими проблемами. 
Відповідно після закінчення вузу вони 
мають уже чітку орієнтацію. А періоду 
адаптації як такого вже нема. Це ви
гідно всім.

— Дозвольте, зачитаю вам одного 
листа. «Я вчився заради знань. Вва
жаю, що кваліфікації для серйозної ро
боти вистачає. Але із 48 місяців роботи 
на Заводі 16 працював на будівництві. 
А протягом решти часу «малював» кар
каси, рами, ящики. Так яка мова тут 
може йти про найважливіші науково- 
технічні проблеми? Хочеш не хочеш, а 
деградуєш як інженер.»

— Боляче чути таке. Тим більш нині, 
коли країною взято курс на прискорен
ня. А хто носій прогресу у вік електро
ніки і автоматики? Інженери! І на ко
го ж нам розраховувати, як не на мо 
лодь, на її талант, енергію? Довіряти 
молодим треба! Повірте, для нас це не 
просто слова. Ми дали молоді можли
вість розвернутись, і вона сконструю
вала на, виробництві спеціального тех
нологічного обладнання машину для 
штампування касет. Виготовлення її 
обійшлося нам приблизно в тисячу кар
бованців. Коли ж купувати таку саму 
машину за кордоном, то це влетіло б 
у копійочку — 67 тисяч... До речі, ви 
бачили лінію в четвертому механо- 
штампувальному цеху, молодь наша 
зробила? Запрошую.

...Світлі чисті коридори, зелень, квіти, 
панно із чеканки і мозаїки, вітражі, 
зимовий сад. І все це — прямо в цеху, 
по сусідству з роботами. Тут можна 
зустріти і несумісне на перший погляд 
обладнання. Наприклад, преси і зварю
вальні машини. А на комплексній авто
матизованій лінії по сусідству і різні 
операції: штампування і зварювання.

Коли комплексний творчий молодіж
ний колектив на чолі зі своїм керівни
ком Вячеславом Кулешовим запропо
нував таку лінію, багато хто в цеху 
не сприйняв цього всерйоз. Майже чо
тири місяці потребувалося на те, щоб 
ідею втілити в життя. Випробували 
своє дітище в третю зміну, вночі, щоб 
не заважати робітникам. В результаті 
робочий цикл скоротився втроє. Зрос
ла якість. Роботи не визнають деталей 
бракованих,вимагають {виняткової точ
ності.

Інженер КТМК Петро Асанов згадує: 
— Що у нас справді цікаво, так це

те, що ми бачимо своїми очима, як наг 
ші ідеї стають реальністю. Я відпові
дав за, загальне компонування, складав 
збиральне креслення. І через якісь мі
сяці побачив результат. Ти перевіряєш 
себе на реальному ділі — ось що важ
ливо. І відповідаєш за нього. Є конт
рольний строк. Розбийся, як то кажу
ть, але виконай.

Така постановка справи змушує пос
тійно вчитися.

З інституту я вийшов досить вузьким 
спеціалістом. А тепер можу працювати 
і зі збиранням. Наш колектив зветься 
комплексним. Це значить, що при необ
хідності кожен може замінити колегу.

...А зараз вони проектують уже 
гнучкі виробничі модулі.

— Вячеславе, ось лист від одного мо
лодого інженера. «Уже два роки як по
чалася моя інженерна діяльність. Але 
мені довіряють тільки механічну робо
ту, яку може виконувати школяр. А я 
інститут кінчав — образливо! Що ж 
стосується матеріальної сторони спра
ви, то я покищо можу дозволити собі 
розкіш бути інженером. А як раптом 
одружусь — соромно буде приходити 
додому з такою зарплатою. Звичайно, 
доведеться тоді міняти професію.»

—- Важка ситуація,— посміхнувся Ку- 
лешов.— Цьому б хлопцеві та до нас. 
У нас середній заробіток початкуючого 
інженера без категорії в середньому 
150-170 карбованців. Але хочу заува
жити, що все залежить тільки від са
мої людини. Уже другий рік ми працю
ємо в умовах економічного експеримен
ту. Це означає, що при нарахуванні за
робітку враховується внесок безпосе
редньо кожного. Зрівнялівки ніякої не
ма. Запровадив' чи розробив якусь ідею 
— отримай відповідну плату. Дає твоя 
розробка великий економічний ефект — 
одержуй ще й за Це.

— Ну і яка ж остання ідея з’явилася 
у вашому колективі?

— Вніс рацпропозицію Саша Сойфер. 
Дуже цікаву і сміливу. Це буде робо
тизована лінія по перевірці клавіатур 
дисплея. Коротко розкажу: щоб людині 
перевірити клавіатуру одного апарата, 
потрібна година. Потім годину переві
ряє відділ техконтролю. Ось і запро
поновано за рахунок цієї лінії значно 
скоротити час перевірки і поліпшити 
її якість.

-— Щ потрапив саме в той колектив, 
про який мріє кожен інженер — розпо
відає Олександр Сойфер.— у нас спе
ціаліст не відірваний од конкретного 
робочого місця. Нема в нас і такої 
практики, щоб сидіти на роботі від 
дзвінка до дзвінка. Доводиться заси
джуватися часом і після робочого  ̂ дня; 
Ні, нас ніхто не змушує-— просто са
мим не хочеться залишати цікаву спра
ву на півдорозі. Впровадження розро
бок не затягується через формалізм чи 
паперову тяганину. Ми відчуваємо, що 
творчість наша потрібна всьому колек
тиву...

І ще одне запитання директору об’єд
нання:

— Юрію Федоровичу, не роботою ж 
єдиною живе людина...

— Звичайно. Ось ми і стараємось, 
щоб молодші спеціаліст, потрапивши 
до нас, мав нормальні умови для ро
боти, відпочинку. Наприклад, проолема 
житла, і остро стояла вона протягом 
багатьох років. Але зараз маємо гурто
житок комфортабельний на дві тисячі 
місць. Багато будуємо малосімейок, 
житлових будинків, дитячих садків.

Ми чекаємо від молодих підтримки, 
реальної віддачі. 1 одержуємо п... Ви
рішили переглянути умоьи соцзмагш- 
ня і положення про преміювання, геть 
зрівнялівку, геть закам янілі форми 
змагання. Яле не все так просто в цій 
справі, людям треоа психологічно пере
суду вались... АТО першим проголосував 
заг КОМСОМОЛЬЦІ. молоді відчувають 
головне: вони на об'єднанні — господа
рі, до них прислуховуються, з їхньою 
думкою рахуються. І зовсім не випад
ково, що багато керівників підприємст
в а— «наші», доморощеіні. Так що не- 
престижність інженерної праці — для 
наших інженерів річ незрозуміла.

О. ТЕРНОВА.

Кілька років тому В. Шолохов закін
чив наш інститут, працював в обчислю 
вальному центрі, потім продовжував 
навчання у Києві. Зараз вихованець 
Вінницького політехнічного проходить 
військову службу. Підрозділ, у якому 
він служить і очолює комсомольську 
організацію, прибув на допомогу чор
нобильцям. Чим живуть воїни, як вико
нують свій обов’язок,, — про це. В. Шо 
лохов розповів на сторінках газети Чер- 
вонопрапорного Прикарпатського війсь
кового округу «Слава Родиньї». Пере
друковуємо цю розповідь.

У нашому підрозділі широко розгор
нулося змагання, присвячене корчагін- 
ській вахті мужності. Високими резу
льтатами у роботі по ліквідації наслід
ків аварії на Чорнобильській атомній 
електростанції вирішили зустріти ком
сомольці XX з’їзд ВЛКСМ.

В перших рядах ідуть багато воїнів 
-ремонтників. І серед них — сержант В. 
Сусик. Взвод, де він групкомсоргом, 
відбудовує техніку, яка з тієї чи іншої 
причини вийшла з ладу.

Невеликий дружний колектив підроз
ділу за рахунок тільки внутрішніх ре
зервів виконує щоденні завдання на 
103—105 процентів. І в цьому немала 

заслуга комсорга. Василь особистим 
прикладом захоплює товаришів на удар
ну працю, він завжди підтягнутий, аку
ратний.

Добросовісність і принциповість — 
ось його характерні риси, що проявля
ються у будь-якій дорученій справі. За 
це і поважають сержанта Сусика в під
розділі. До нього нерідко звертаються 
за допомогою не тільки у службових, а 
й особистих питаннях.

Не раз комсомольський активіст одер
жував подяки від командування, а не
давно він нагороджений і Почесною 
грамотою ЦК ВЛКСМ.

* В. ШОЛОХОВ, 
лейтенант.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

АВТОГРАФИ ТРУДОВОГО
С Е М Е С ТР У -------------------------- —

РИТМ
„ЕНЕРГЕТИКА"

АДРЕСА МУЖНОСТІ

Чорнобильські
будні

СВІТ НАВКОЛО НАС

Є 5 мільярдів, 
а буде...

ІЦе зоьсім недавно вчені прогнозува
ли, що в середині нинішнього року КІ
ЛЬКІСТЬ жителів нашої планети мала б 
перейти за цисрру 4,У мільярда, і ось 
американське оюро по вивченню населен 
ня землі опрацювало новин прогноз, згі
дно якого у 2021) році нас буде вже /Д 
млрд. А потім протягом наступних 64 
років населення зоїльшиться іще аж на 
три мільярди. Наиоільшу роль у цьому 
прирості відіграють країни третього 
світу.

1 ще одна особливість дальшого роз
витку людства. Вже під кінець ниніш
нього століття більше половини його 
житиме в містах. >ік свідчать дані (дигі, 
вже и зараз мешканці міст становлять 
сорок процентів землян. У високороз- 
винених країнах більшість* міських 
жителів займають гігантські так звані 
агломерації, котрі протягом 1У/0 —
2020 рр. подвоять число своїх «кварти
рант 1ь».

характерно, що міста — гіганти роз- 
ьиваюіься дуже швидко. панриклад, 
іуіехт.о, наиоільше нищ на планеи міс.о 
( 10,1 млн. жителів; під кінець XX ст. 
матиме їх 20,0 млн. ь  раиорп ис/п  пе- 
редоачається, що серед найбільших міст 
світу у згаданому періоді аж і/ нале
жатимуть до країн, що розвиваються. 
Найбільшим у високорозвинених краї
нах містом стане Нью-Йорк (15,5 млн.).

П. ВАНДИН.



1986-й -  МІЖНАРОДНИЙ

Людмила Ростиславівна 
Пауткіна працює „ асистен
том на кафедрі електричних 
систем, заочно навчається в 
аспірантурі Московського 
енергетичного інституту, на
ступного року подасть до 
захисту Кандидатську ди

сертацію, Вона —■ випускни
ця нашого інституту, її 
ім’я добре відоме серед лю
бителів спорту. Нині Люд
мила Ростиславівна бере 
активну участь у громадсь
кому житті колективу, вона 
— заступник партгрупорга 
кафедри.

В АКТИВІ наукового колективу машинобудівного 
факультету є немало досягнень, які висувають 

його на провідні позиції в інституті. Річний об’єм 
науково - дослідних робіт перевищує один мільйон 
карбованців, ефективність складає близько 4 крб. 
на карбованець затрат. У народне господарство 
впроваджено 12 розробок, виконаних на .рівні вина
ходів. Економічний ефект від впровадження склав за 
минулу п’ятирічку майже сім мільйонів карбованців.

Однак нинішню п’ятирічку ми почали недостатньо 
активно. Досить сказати, що об’єм госпдоговірних 
робіт зараз на сто тисяч карбованців нижчий від 
минулорічного. Економічний ефект від впроваджен
ня науково - дослідних робіт складає лиш 710 тис. 
крб. (торік — 3 млн.. 700* і тис.).

Особливу увагу науковий колектив факультету по
винен звернути на таку вимогу перебудови, як ак 
цент на показниках не кількісних, а якісних. Нині 
ефективність науково - дослідних робіт насамперед 
оцінюється фундаментальністю досліджень, які вико
нуються за завданнями Академій наук, Держкоміте- 
ту по науці і техніці. На жаль, мусимо констатува
ти, що на факультеті не виконується жодної такої 
роботи.

Інший важливий фактор — впровадження винахо- 
дві і впровадження розробок у серійне виробництво. 
У цьому плані також здобутки факультету не від
повідають нашим можливостям.,

Перебудова вищої школи передбачає активізацію 
індивідуальної роботи зі студентами. Необмежені 
можливості для цього відкриває студентська науко
ва діяльність. Досягли ми в цьому дуже скромних 
результатів і за числом праць, представлених на 
конкурси (біля ЗО), і за числом нагород. Все рід
кіснішими стають випадки одержання студентами-ме- 
ханіками високих відзнак на республіканських та 
всесоюзному конкурсах.

Істотні недоліки в організації і виконанні науко
во-дослідних робіт були виявлені комісією обласного 
комітету народного контролю, за що ряд співробітни
ків одержав адміністративні стягнення (А. І. Мох- 
надток, І. Л. Немировський, М. У. Рекрут). Однак 
стан госпдоговірних робіт нині анітрохи не поліп
шився. Більше того, наростає відставання. Так, на 
кафедрі технології металів відставання складає 21 
тис. крб. Грубі порушення в прийомні завершеної 
госпдоговірної роботи допущені на кафедрі опору 
матеріалів.

І ще одна больова., так би мовити., наша точка. 
Маю на увазі захист дисертацій. Планувалося захис
тити дві кандидатських, захищено ж лише одну. 
Слабка іще віддача од аспірантури. Ось приклади. 
Торік О. Гайдамака закінчив аспірантуру, а дисер
тації до захисту не представив і досі. Нинішнього 
року завершують навчання в аспірантурі іще 4 чол., 
однак поки що не можна розраховувати на захист 
кандидатської роботи хоча б одним із них. Явно за
тягнувся завершальний етап роботи над дисертацією 
В. Полатая.

Як бачимо, невикористаних резервів на факульте
ті чимало. І це має стати предметом для серйоз
них висновків в адміністрації, партійній та профспіл
ковій організаціях.

М. ІВАНОВ,
доцент кафедри технології автоматизації маши
нобудування.

Зелене поле стадіону 
Центрального (парку ку
льтури і відпочинку роз
цвіло чистим, світлим кві
том. Наче море білих го
лубів, наче сотні отих пос
ланців миру, які з доброї 
(руки Пікапе о облітають 
щодень неспокійну планету. 
Над стадіоном линуть та
кі знайомі, близькі усім 
слова й акорди — «Летите, 
голуби, летите, для вас ни- 
где преградьі нет...».

Заповідано світ зберегти
На зеленому, мирному 

полі — одягнені в білі 
платтячка дівчатка. Про
зоро-білі косиночки злі
тають над кришталево чи
стими оченятами, які ба
чили війну тільки в кіно. 
І тільки тоді застигали в 
нерозумінні, йч неприйнят
ті цього жахливого зло
чину дорослих...

Таким прологом відкрив
ся минулої неділі мітинг- 
концерт «Нам цей світ за

повідали зберегти». Увій
шов він до програми від
значення 50-річчя нашого 
парку і присвячувався виз- 
гу взяли студенти - полі
тичній акції — Міжнарод
ному рокові миру...

Активну участь в мітин
гу взяли студенти - полі
техніки. Взагалі треба ска
зати, що з парком-ювіля- 
ром у нас давня хороша 
дружба. Студенти завжди 
охоче працюють на його

благоустрої. Немало їхньої 
праці вкладено і в споруд
ження кіноконцертного за
лу «Райдуга».

...Того недільного дня в 
парку довго лунали пісні 
миру і дружби, пломеніли 
транспаранти з словами ми
ру і дружби. Чітко кроку
вала в рядах учасників 
мітингу молодість — надія 
миру і дружби. їй запові
дано світ зберегти!

Указом Президії Верховної Ради СРСР за 
високі виробничі показники, досягнуті в оди
надцятій п’ятирічці у складі студентських бу
дівельних загонів, і успіхи в навчанні, науко
вій та громадській роботі групу учасників і

організаторів студзагонів, які найбільше від
значилися, нагороджено орденами та медаля
ми СРСР.

Серед них по нашому інституту: Костянтина 
Запайщикова — медаллю «За трудову доб
лесть», Олександра Янченка — медаллю «За  
трудову відзнаку». Щиро вітаємо!

» профспілкове життя
Звичайно, можна було- б написати 

проста репортаж іпро звітно-ви барці 
збори, які пройшли у профспілковій 
Організації кафедр суспільних наук. 
Але про це можна прочитати і в 
протоколі зборів. Мені ж сьогодні

федр суспільних наук у спартакіаді 
«Здоров'я».

Цього року вперше, підбиваючи 
підсумки, за шість місяців, з допомо
гою кафедри технології машинобуду
вання склали програму і використа-

л|я»? З ^ Ч 2|й'Н0; дещо у вирішенні 
цих питань залежить безпосередньо 
від колективу наших кафедр (нап
риклад, утеплення вікон на зиму), 
але багато з них можуть бути розв’я
зані тільки на інститутському рівні.

хотілося б торкнутися тих проблем, 
котр і о б гов орю в а л ись.

0 |Ю Ж , відбулися ще одні звітно- 
виборні збори. У доповіді С. С. Пла- 
хотнюк, яка. досі очолювала проф
бюро), іперераіхувала (немало справу 
які минулого року увійшли до акти
ву наших кафедр. Тут і захист док
торської дисертації В. К. Шановсь- 
ІКИМ, і численні методичні розробки,
і госпдоговірна тематика. ; Вряд чи 
варто все перераховувати в газетній 
замітці. Але (відразу напрошується 
резонне запитання: а яке відношен
ня до всього цього мала профоргаг 
нізація, профбюро? Та практично 
ніякого’, коли не рахувати, що вико
нували ці справи члени профспілки. 
Але ж і на засіданнях кафедр, та й 
на звітно-виборних партійних зборах 
мова йтиме про це ж. Отже, перший 
висновок, щОі його можна зробити, 
полягає в тому, що в загальній ма
сі справ і заходів профспілкова ор
ганізація, її органи повинні виділя
ти головне, більш чітко виявляти 
-своє відношення, свою позицію.

А що зроблено у власне проф
спілкових напрямках: соціалістичне
змагання, культмасова -робота, пік
лування про умови праці і відпочин
ку викладачів та. співробітників? 
Тут, як відзначалося на зборах, є 
деякі позитивні зрушення. Зокрема, 
було- змінено методику підбиття під
сумків змагання між кафедрами. 
Адже до цього існувала зовсім па
радоксальна «система», а точніше — 
безсистемність, за якої, наприклад, 
захист докторської дисертації й 
участь однієї людини в хорі оціню
валася— в один бал. Довелося змі
нити становище. У новому положен
ні застосований диференційований 
підхід до -оцінки показників нашої 
діяльності. Але, звичайно, і нове 
положення вимагає дальшого вдос
коналення. Причому такого- вдоско
налення вимагає саме життя. Так, 
щоб активізувати спортивне життя 
на кафедрах, крім показника про 
кількість викладачів і співробітників, 
які взяли участь у змаганнях, окре
мим показником думаємо виділити 
число; учасників збірних команд ка

ли електронно-обчислювальну техні
ку. Це дозволило уникнути непотріб
них суперечок і «.вияснення стосун
ків» між кафедрами. Однак і в цьо
му випадку суО ©ктивний фактор 
проявив себе. Кафедра філософи 
(завідуючий ГЇ. С. СлоОодянюк, проф- 
групорг Л. І. Галицький), як пока
зала (перевірка, вирішила стати пе
реможцем незаконними методами, 
допустила приписки. Тому цілком 
заслужено рішенням профоюро вона 
знята із змагання за підсумками пер
шого півріччя. Цей приклад приво
дить до висновку про те, що надалі 
треба більш ретельно перевіряти да
ні, представлені кафедрами, щоб від
бити охоту до- окозамилювання.

3(ВІСШ>, ми розуміємо (відносність 
ряду показників. Деякі важливі ді
лянки вузівської роботи, зокрема, 
якість викладацької майстерності, 
не одержують в сучасній системі 
показників належного відображення, 
їх підміняють інші, більш формальні 
показники. І все ж думається, що 
теперішня система показників при 
умові іправильної організації самого 
змагання буде сильним прискорюва
чем у нашій роботі, сприятиме то
му, що кафедри суспільних наук 
зможуть перебудуватися в дусі нас
танов партії -про перебудову вищої 
школи.

Не приведено в дію на наших ка
федрах такий важливий рушій, як 
індивідуальне змагання між викла
дачами та співробітниками. А це ж 
найкращий спосіб визначити внесок 
кожного в здобутки кафедри. Але 
створюється враження, що декому 
це невигідно, оскільки за цим стоїть 
відкриття лінощів і пасивності. Ни
нішнього навчального року профбю
ро -належить зрушити справу з мерт
вої точки.

Дуже гостро на зборах обговорю
валося питання про створення необ
хідних умов для продуктивної пра
ці. Справді, про яке підвищення 
якості знань можна говорити, якщо 
в аудиторії холодно навіть у пальті, 
якщо під вікнами 0362, 0364 та ін
ших аудиторій під час лекції луна
ють оглушливі звуки з двору «Моду-

Таїк, з кожним роком поліпшуються 
умови, матеріально-технічна база 
всіх факультетів, і лише наші ка
федри протягом тривалого часу про
довжують залишатися в прибудові, 
де не створено навіть елементарних 
умов для праці. Адже однією кри
тикою на адресу кафедр суспільних 
наук їхню роботу -не поліпшити. І тут 
профкому інституту (тт. М. А. Фили- 
нкж, В. І. Ковальчук) треба бути 
більш наступальним. А то схоже, що 
він, за влучним висловом тов. М. С. 
Горбачова, танцює з адміністрацією 
краков’як, обнявшись, у той час як 
багато проблем роками не вирішу
ються. Хочеться сподіватися, що пе
ребудова в нашому інституті торк
неться і цих питань.

Що стосується культурного дозвіл
ля, то тут нашій профорганізації 
треба брати, як то мовиться, удар 
на себе. I жаль, що на зборах 
це не одержало відповідного відоб
раження. Складається враження, що 
в нас нема ні потреби, ні бажання 
спільно відпочивати. А ми ж толком 
і не знаємо, хто з нас уміє співати, 
танцювати, читати вірші тощо. Ма
буть, читати лекції про всебічний 
розвиток особистості легше, ніж по
казати всебічність розвитку власної 
особистості на практиці. А перебудо
ва ж стосується, як відомо, не лише 
питань праці, але й усього громадсь
кого життя, у тому числі й культур
ного дозвілля. І нам, суспільствоз
навцям, тут не личить пасти задніх. 
Навпаки, наш обов’язок — задавати 
то-н. Але, на жаль, ці питання (маю 
на увазі в широкому розумінні 
участь у громадському житті ко
лективу) не одержують гідного ві
дображення ні при атестації, ні при 
переобранні викладачів на новий 
строк. I це теж турбота профспілок.

Ось такі думки з’явились у мене 
після звітно-виборних профспілкових 
зборів. Хотілося б почути, як гада
ють з цього приводу всі зацікавлені 
в поліпшенні нашої роботи.

Л. ІГНАТОВ,
доцент кафедри політекономії, член 
профбюро кафедр суспільних наук,
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НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ В ДІЇ

Уже сьогодні відчуваємо, 
що йде не до тепла. Зима, 
як той суворий ревізор, за
питує, а що робив, коли 
пригрівало сонце? І хочеш- 
не хочеш, а вітрюган шука
тиме щілини, мороз прони
катиме в усі закутки, які не 
отеплені. Він виставить на 
шибках оцінки всім захо
дам, що вживалися у літній 
період і були спрямовані 
на забезпечення нормальних 
умов для роботи і навчання

взимку. І досить прикро бу
де за нашу .нерозпорядли
вість, байдужість.

Кілька років підря|д неза
тишно і холодно у першо
му, другому, третьому і чет
вертому залах, у 405, 403, 
421, 417, 220 та інших ауди
торіях, де температура 
взимку сягає 5—12 градусів 
тепла. Не добре почувають 
тут себе і студенти, і викла
дачі. З вікон дме, як через 
решето. Остуджені окремі

учбові -корпуси, доводиться 
хукати на руки у деяких 
гуртожитках і службових 
приміщеннях.

16 вересня на позачерго
вому засіданні ми заслуха
ли головного інженера АГЧ 
тов. Мальованого про під
готовку приміщень до зи
ми, звернули увагу на якість 
ремонту котельні, теплових 
мереж, приміщень і споруд. 
Персональну відповідаль
ність за економне і раціона
льне використання електро
енергії, тепла, води і газу 
несуть головний енергетик 
т. Нікітін, головний механік 
т. Токсер, виконроб т. Осад- 
чук. Належить по-господар- 
ськи поставитися всім до 
народного добра, берегти 
кожну копійку, але не за 
рахунок обділення людей 
нормальними умовами.

А то трапляється так, що 
у кабінеті керівника стоять 
підігрівані, а його підопічні 
зашпори забивають. Бюро

головної групи народного 
контролю вирішило разом з 
профспілковою і комсомоль
ськими організаціями з 5 
по 15 жовтня провести 
рейід-перевірку готовності 
інституту, а також СКТБ 
«Модуль» до роботи в зи
мових умовах.

Сьогодні звертаємося до

Інформуємо про резуль
тати звітів і виборів голов
ної та цехових груп народ
них контролерів інституту.

Керівництво головною 
групою НК покладено на 
доцента Демешка Володи
мира Борисовича (тел. 
4-61-59, ауд. 223 А), його 
заступником обраний Фе- 
дін Іван Григорович (тел. 
2-25, ауд. 0359).

всіх студентів, викладачів і 
співробітників з проханням 
надсилати свої пропозиції і 
зауваження т. Кичаку (кім
ната 307, тел. 4-74-31), т. 
Салімовськом.у (кімната 
041 ЗА, тел. 3-93).

В. ДЕМЕШКО,
голова бюро ГГНК.

Утворено бюро головної 
групи і доручено керувати: 
сектором учбової роботи— 
доц. В. І. Савуляку, секто
ром наукової роботи—доц. 
В. Гі. Кожемяко, сектором 
організаційної роботи і 
гласності — директору об
числювального центру В. І. 
Шолохову, сектором побуту 
— доц. В. М. Кичаку, сек

тором економії, бережливос
ті і збереження соціалістич
ної власності — доц. В. А. 
Климчуку, сектором адмі
ністративно - господарської 
діяльності — В. І. Салімов- 
ському. Відповідальною за 
діловодство обрана Наумен- 
ко Валентина Василівна 
(тел. 4-61-59, ауд. 212).

Цеховими групами НК 
керують: В. П. Загреба (ін
женерно - будівельний фа
культет), В. І. Татаринцев 
(факультет автоматики і 
мікроелектроніки), А. А. 
Козлов (машинобудівний 
факультет), Б. С. Рогальсь- 
кий (енергетичний факуль
тет), В. В. Бойко (факуль
тет обчислювальної техні
ки), А. П. Семячко (кафед
ра суспільних наук), А. А. 
Львов (СКТБ «Модуль»), 
М. Ф. Новокрещенов (ад
міністративно-господарська 
частина), М. В. Архипов 
(адміністративне управлін

ня).

П Е РЕСТРО Й К А ВУ ЗА: А К ТИ ВН Ы Е М ЕТО ДЫ  О БУ Ч ЕН И Я**

Компьютеризация обучения, намеченная партийными документами 
о перестройке высшей школы, требует ускоренного внедрения эф
фективных форм использования ЭВМ в учебном процессе. Одной из 
таких форм являются имитационно-вычислительные комплексы. 
В  нашем институте создана имитационная математическая модель  
(ИМ М ) блоков тепло- и атомных электростанций для реш ения за
дач проектирования и эксплуатации энергооборудования при под
готовке и повышении квалификации инженеров-энергетиков.

В процессе работы с ИММ обу
чаемые осваивают применение в 
разработках энергоустановок раз* 
делов математики (синтез оптй* 
мальных тепловых схем на основе 
теорий графов и принятия реше
ний), физики (расчеты парогенера
торов, турбин), электрических ма
шин (расчёты электрогенерато
ров), прикладной механики (рас
чёты балансировки роторов тур
боагрегатов, выбега механизмов 
собственны х нуж д), эконом ики 
эн ергети ки  (расч ёты  затр ат н а 
топливо и оборудование), охраны 
труда (расчёты защит) и др.

Практическим результатом при
менения ИММ в курсовом и дип
ломном проектировании являются 
характеристики оборудования Ку
бинской и Ливийской АЭС, Минс

кой АТЭЦ , других электростан
ций, полученные для отраслевых 
предприятий, По методикам, раз
работанным совместно с сотруд
никами вычислительного центра 
нашего института В. Шолоховым, 
В . Я рем чук, Ю . П овозииковы м , 
В. Каминским, В. Каплун, Т. Пав
л о вой , В . Т ер ещ ук , Е . Т р ей гер , 
с применением И М М  реш аю тся 
также типовые задачи эксплуата
ции энергоблоков, три из которых 
приведены ниже.

На электростанциях часто про
исходят поломки трубок конден
саторов, приводящие к загрязне

нию кондесанта циркуляционной 
^водой. Заглушка «текущих» тру
бок уменьшает поверхность тепло
обмена, вследствие чего давление 
в кон д ен саторе растет, а  м ощ 
ность турбины снижается. Ремонт 
конденсатора возможен во время 
плановой остановки блока. Дата 
его начала может быть рассчитана 
по м етодике наш его института. 
Сущность её состоит в минималь
ности зависимости затрат на ре
монт от времени его проведения. 
Затраты на ремонт определяются

к а к  сум м а  за тр а т  н а  за гл уш к у  
тр уб о к , и х  з а м е н у  и  з а т р а т  н а  
возмещение ущербов от недоотпус- 
ка электроэнергии при ^работе 
блока с заглушенными трубками 
и от снижения мощности на время 
промежуточного ремонта. Ущерб 
от недоотпуска энергии вследствие 
уменьшения поверхности теплооб
мена определяется из предположе
ния, что плотность вероятности 
выхода из строя трубок на протя
жении года эксплуатации подчи
няется нормально-логарифмичес
кому закону распределения.

Исходными данными к методике 
являются номинальные параметры 
конденсатора, процент поломан
ных трубок за год при остутствии 
промежуточного ремонта, удель 
ны е стоимости электроэнергии, 
трубок, их заглуш ки, м онтаж а. 
Оптимальный срок ремонта нахо
дится вариантными расчётами зат
рат для возможных сроков ремон
тов. При проведении промежуточ
ного ремонта в оптимальный срок 
ущ ерб от поломок трубок может 
быть снижен на 25 проц.

Вторая задача состоит в выборе 
расходов охлаждающей конденса
торы воды при изменениях тем
ператур водохранилища. С увели
чением расхода воды снижается 
конечное давление пара в турбине, 
из-за чего растёт вы работка ею  
энергии. Однако при этом увели
чивается и потребление энергии

циркуляционными насосами. Опти
мальный расход воды определяет
ся вариантными расчётами мощ
ности блока на шинах электроге
нератора для различных расхо
дов охлаждающей во^ы.

Третьей задачей является раз
витие у операторов энергоблока 
н авы ков п р и н яти я р еш ен и й  в
штатных и аварийных ситуациях 
пусков электронасосов (ЭН). Ре
шение её осуществляется с помо
щью программы-тренажёра, рабо
та которой выполняется в такой 
последовательности. На экране

дисплея высвечиваются, несколько 
вариантов действия оператора при 
пуске ЭН. Обучаемый должен ука
зать номер правильного варианта. 
Если он указан верно, осуществля
ется переход к вариантам после
дую щ его действия. И  так до вьь 
хода на нормальный режим рабо
ты ЭН. Если номер указан непра
вильно, высвечиваются описания 
последствий ошибки оператора и 
возможные варианты её исправле
ния. Проигрываются также ава
рийные ситуации: повышение тем
пературы масла в подшипниках, 
превышение допустимой темпера
туры горячего воздуха электро
двигателя, опасное снижение уров
ня масла в баке, рост температуры 
нагрева сальников. Результат ими
тации запуска ЭН  состоит или в 
выходе его на нормальный режим 
эксплуатации, или в переходе на 
резервный ЭН, или в аварийном 
разрушении ЭН.

ИММ блока, используемая для 
обучения, представлена совокуп
ностью гибридных функций чис
ловых и логических переменных. 
Ч исловы е уравн ен ия образую т 
си стему из нескольких тысяч ал
гебраических линейных, нелиней
ных и трансцендентных уравнений 
явного и неявного вида. Логичес
кими переменными являются коды 
дуг и узлов технологического гра
фа конкретного блока, записы
ваемого в «сжатой» форме. Точ
ность ИММ обуславливает её при
менение на заводах отрасли.

Деловая игра «Пуск» имитирует 
решение перечисленных задач в 
производственно-техническом от
деле электростанции. Участники 
её выступают в ролях инженеров 
отдела и деж урны х инж енеров

смены. Основная цель участни
к а  —  п о л уч и ть  м ак си м ал ь н ую  
оценку действий в таких игровых 
ситуациях:

Ремонт. Известно число трубок 
конденсатора, за год выходящих 
и з стр оя . Н еоб ход и м о сн и зи ть  
ущерб от поломок трубок оптими
зацией времени ремонта конден
сатора.

Вакуум. Известна ожидаемая в 
следующем' месяце температура 
воды в водохранилище. Необхо
димо найти оптимальный расход 
охлаждающей воды с учётом ре
ального состояния конденсатора, 
характеризующегося числом «заг
луш ен н ы х»  труб ок  и  степ ен ью  
чистоты поверхности теплообмена.

Пуск. Необходимо в норматив
ный срок запустить мощный элек
тронасос.

Решение задач осуществляется в 
дисплейном классе в диалоговом 
реж им е работы  с ЭВМ . Эф ф ек
тивность решений рассчитывается 
как сум м а сниж ения ущ ерба от 
поломок трубок и стоимости до
полнительной электроэнергии за 
счёт оптимизации расхода охлаж
дающей воды за вычетом убытков 
от разрушения электронасоса при 
запуске в случае неправильны х 
действий оператора. Игра завер
ш ается совещ анием, на котором 
участники в дискуссии с руково
дителем защ ищ ают полученные 
результаты Победитель игры оп
ределяется по величине достигну
того экономического эффекта.

Д. НАЛБАНДЯН,
зав. кафедрой энергетики,

А. ГОЛОВНЕНКО,
доцент кафедры.

В о т  и  з а к о н ч и л о с ь  т р у 
д о в о е  с т у д е н ч е с к о е  л е т о .  
В м е с те  с  с о в е тс ки м и  р е б я 
там и  в  в о сь м и  и нсти тутски х  
стро йотряд ах р або тали  сту
денты -иностранцы , предста
в и те л и  К у б ы , И н д и и , А ф га 
н и с та н а , К о с та -Р и ки , Б о л и 
вии, М адагаскара, В ьетнам а. 
М н о г и е  и з  н и х  у ж е  и м е ю т  
б о льш ой  оп ы т раб оты  в  от
рядах.

Р а б о та  н а  с тр о и те л ь с тв е  
важны х народнохозяйствен
н ы х  о б ь е к т о в , р а б о т а  р у к а  
о б  р у к у  м о л о д е ж и  р а з н ы х  
с т р а н  —  э т о  р е а л и з а ц и я  
принципа интернационализ
м а на практике.

Комитет комсомола инсти
т у т а  в ы р а ж а е т  б л а г о д а р 
н о с т ь  н а ш и м  з а р у б е ж н ы м  
друзьям  за пом ощ ь в реали
з а ц и и  э к о н о м и ч е с к и х  п л а 
нов советского народа.

К а к  в с е гд а , с а м у ю  б о л ь 
ш у ю  г р у п п у  с т у д е н т о в  в  
стройотряды  направило зем
лячество кубинских студен

т о в , п р о д о л ж и л и  тр а д и ц и ю  
е ж е го д н о го  у ч а с т и я  в  С С О  
в ь етн а м ски е  с ту д е н ты . Х о 
ч е т с я  н а д е я т ь с я ,  ч т о .  и  в  
с л е д у ю щ е м  го д у  в  с о с та в е  
отрядов будут студенты  И н
д ии , А ф га н и стан а , Б о л и в и и , 
М адагаскара. П ользуясь воз
м о ж н о стью , м ы  п ригл аш аем  
п р и н я т ь  у ч а с т и е  в  С С О -8 7  
всех желаю щ их.

В ед ь  р аб о та  в  студ ен чес
ко м  о тр я д е  п р и н о си т  н е  то 
лько Э кономический резуль
та т . И м е н н о  зд е с ь  у кр е п л я 
е тс я  д р уж б а  и  в заи м о п о н и 
м ан и е , б р атски е  св я зи  м еж 
д у  В Л К С М  и  м о л о д е ж н ы м и  
о р г а н и з а ц и я м и  д р у г и х
стр а н . С п аси б о  в ам  ещ е  р а з  
з а  т р у д , з а  д р у ж б у  и  в з а и 
мопомощ ь

!А . С УХА РЕВ , 
зам . секретаря  ко м итета  
ЛКСМ У института.
Н а сним ке: стройотряд ов

цы на отдыхе.
Ф о то  Р . К у ть ко в а .

«Телефон 4-74-17 
Сьогодні вам 
відповідає...»

У кожного з вас — сту
дента, викладача, співробіт
ника інституту час від ча
су виникають запитання, 
проблеми, які ви не в силі 
вирішити особисто, або які 
вам не можуть (чи не ба
жають) допомогти виріши
ти безпосередньо на місцях.

Редакція нашої газети 
відкриває рубрику «Теле

фон 4-74-17. Сьогодні вам 
відповідає...»

Кожного вівторка і субо
ти з 10 до 13 години вИ 
можете подзвонити по цьо
му редакційному телефону 
і викласти своє запитання, 
скаргу, пропозицію з будь- 
якої проблеми — навчання, 
праці, побуту, дозвілля і 
т. д. Крім цього, звичайно,

ви можете і просто зайти в 
редакцію чи надіслати лис
та на її адресу.

Редакція бере на себе 
роль посередника у вирі
шенні вашої проблеми. З 
її допомогою через газету 
вам дадуть вичерпну відпо
відь представники ректора
ту, партійних, профспілко
вих і комсомольських орга

нів.
Отож, з яким запитанням, 

зауваженням, пропозицією 
ви хотіли б звернутися сьо
годні до ректорату, партко- 
му,/комітету ЛКСМУ, до

Редактор

керівників окремих інсти
тутських підрозділів та 
служб і ще: що заважає 
вирішити це питання на міс
ці, безпосередньо у вашому 
колективі?

А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

У В А Г А !

ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ:



7 жовтня наша країна 
відзначає День Конституції. 
Прийнята 1977 року нова 
Конституція законодавчо 
закріпила соціально-еконо^ 
мічні завоювання радянсько
го народу, дала новий мо 
гутній імпульс дальшому 
всебічному розвитку соціа 
лістичної демократії, в ній 
утверджується і розвиваєть
ся принцип повновладдя 
народу.

Від диктатури міського і 
сільського пролетаріату та 
найбіднішого селянства, 
здійснюваної всеросійською 
Радянською владою для 
повного придушення бур
жуазії, знищення експлуа

тації людини людиною, як 
це було закріплено в першій 
Конституції РРФСР 1918 р., 
до Рад народних депута
тів— такий шлях станов
лення найбільш масових, 
справді народних органів 
державної влади.

Ради народних депута
тів — від Верховної Ра
ди СРСР до селищної і 
сільської Ради — становлять 
нині єдину систему органів 
державної влади в країні 
В Конституції СРСР гово
риться: «Діяльність Рад
народних депутатів буду
ється на основі колективно
го, вільного, ділового обго
ворення і вирішення питань,

гласності, регулярної звіт
ності виконавчих і розпо- 
ряджувальних органів, ін
ших створюваних Радами 
органів перед Радами і на
селенням, широкого залучен
ня громадян до участі в їх 
роботі».

Ради народних депутатів 
керують усіма галузями 
державного, господарського 
і соціально-культурного бу
дівництва, приймають рі
шення, забезпечують їх ви

конання. Вони не зосеред
жуються тільки на вирішен
ні своїх місцевих справ, а 
проводять в життя рішення 
вищих державних органів, 
беруть участь в обговоренні 
питань республіканського та 
загальносоюзного значення. 
Найважливіше спрямування 
діяльності Рад — забезпе
чення КОМПЛеКСНОГО ЄКОНО' 
мічного і соціального роз
витку на своїй території. 
Саме на Ради Конституція 
покладає обов’язок забезпе
чити збалансований розви
ток виробничої і невиробни
чої сфер, раціональність за
будови території та її бла
гоустрій, відповідність роз

витку економіки трудовим 
та іншим ресурсам, прове
дення природоохоронних за
ходів тощо.

Важливою особливістю 
діяльності Рад на нинішньо
му етапі стало посилення їх 
уваги до питань економіки, 
прискорення науково-техніч
ного прогресу, зміцнення 
дисципліни, боротьби з пи
яцтвом, алкоголізмом, не
трудовими доходами.

Вся діяльність Рад народ
них депутатів проходить під 
безпосереднім керівництвом 
КПРС. Головні її напрямки 
визначаються з’їздами пар
тії, Центральним Комітетом. 
Наша партія неухильно про

водить лінію на дальше 
вдосконалення роботи Рад, 
підвищення їх ролі у вирі
шенні всіх питань держав
ного, господарського та 
соціально-культурного бу
дівництва. І це у концен
трованому вигляді отримало 
своє втілення в Конститу
ції СРСР.

Час, що пройшов після 
прийняття Основного Зако
ну країни, з усією силою 
продемонстрував: Ради ще 
більше зміцнили свої зв’яз
ки з масами, ще повніше 
висловлюють корінні інтере
си радянських людей, стали 
справжніми органами наро
довладдя.

Минулого четверга парт
ком інституту заслухав звіт 
комуніста Б А- Рудоміна 
«Про перебудову роботи 
деканату студентів-інозем- 
ців у світлі вимог XXVII 
з’їзду КПРС та червневого 
(1986 р ) Пленуму Централь
ного Комітету партії»

Відзначено, що деканат 
під керівництвом т- Г. А- 
Рудоміна проводить певну 
роботу щодо поліпшення 
учбово-виховної діяльності 
серед студентів-іноземців. 
У практику увійшли конт
роль відвідування занять 
та успішності, стала більш 
організованою робота із

У ПАРТКОМ І ІНСТИТУТУ

РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІКУ СИСТЕМІ ПОЛІТИЧ- 
Г  НОТ ОСВІТИ ’

СУТЬ СТРАТЕГІЇ ПРИСКОРЕННЯ

земляцтвами та їх лідера
ми, дальшого розвитку на
були зустрічі керівництва 
інституту з студентами, ве
чори запитань і відповідей 
з викладачами кафедр сус
пільних наук, російської мо
ви. Цілеспрямованіше про
водиться індивідуальна ро
бота, ознайомлення з ра
дянською дійсністю, профі
лактика правопорушень- 

Разом із тим перебудова 
деканату здійснюється ще 
недостатньо, з труднощами 
виживаються застарілі фор
ми та методи роботи, слаб
ко додається сила інерції- 
Комуністу Г- А- Рудоміну 
суворо вказано «а це і зо
бов'язано підвищити осо
бисту відповідальність за

виконання своїх службових 
обов’язків та партійних до
ручень. Проректору інститу
ту по міжнародних зв’яз
ках М- Є. Іванову суворо 
вказано на незадовільне ви
конання постанови парткому 
від 16 листопада 1985 р.

Розроблено і схвалено 
ряд заходів, спрямованих 
на поліпшення учбово-ви
ховної роботи серед сту
дентів-іноземців- Партійно
му бюро адміністративно- 
господарської частини (ко
муніст т- В- С- Гладкий) до 
15 жовтня рекомендовано 
заслухати звіт директора 
студмістечка комуніста
т- К. І. Кіпоренка про під
готовку гуртожитків до 
осінньо-зимового сезону і 
дати принципову оцінку на

явним недолікам та упущен
ням- У жовтні на засіданні 
парткому буде заслухано 
звіт комуніста т. О- І- Тара- 
нухи про готовність до за
селення інтергуртожитку і 
виконання постанови парт
кому від 16 листопада ми
нулого року-

Комітет ЛКСМУ, студен
тський профком зобов’яза
но протягом жовтня-листо- 
пада створити позастатутні 
комсомольські організації в 
гуртожитках, підвищити
роль студентського самов
рядування, поліпшити струк
туру і склад студентських 
рад-

Контроль за виконанням 
постанови покладено на 
членів парткому О. Д. Аза
рова і М- Є- Іванова-

Високі відзнакиПризначення системи політичного нав
чання в сучасний переломний період 
розвитку нашого суспільства, як відзна
чалося на XXVII з’їзді КПРС,— озброю

вати комуністів, усіх трудящих вмінням 
політично зріло мислити і діяти, сприяти 
поширенню і утвердженню передових 
форм організації праці та виробництва.

ЦК КПРС прийняв нещодавно поста
нову «Про організацію політичної і еко

номічної освіти трудящих у 1986-87 нав
чальному році». Визначаючи головні 
завдання нового навчального року, Цен
тральний Комітет звертає увагу партій
них організацій, пропагандистів^ слуха
чів на дві найважливіші особливості 

роботи, яку належить виконати. Перша 
з них — повне підпорядкування змісту 
всього навчання поглибленому вивчен
ню матеріалів XXVII з’їзду КПРС. Від
повідальний обов’язок пропагандистів, 
організаторів навчання — донести до 
е с іх  цей воістину безцінний ідейно-тео
ретичний і політичний капітал, сповна 
передати людям уроки правди, не дати 

заглухнути могутньому творчому ім
пульсу оновлення, що вийшов від з'їзду.

Основним учбовим курсом для систе
ми політичної освіти буде «Прискорення 
соціально-економічного розвитку краї
ни— стратегічна лінія КПРС». Його 
вивчення треба організувати диферен
ційовано, враховуючи характер діяль
ності різних категорій слухачів. Роз
роблені навчальні програми розраховані 

на широкі кола комуністів, керівників 
спеціалістів, наукових працівників, вик
ладачів.

У процесі вивчення курсу важливо 
уяснити, що прискорення передбачає 
насамперед підвищення темпів економіч
ного росту. Але не тільки. Суть його — 
у новій якості росту: всебічній інтенси
фікації виробництва на основі науково- 
технічного прогресу, структурної перебув 

д о б и  економіки, ^ефективних форм 
управління, організації та стимулювання

праці.
Курс на прискорення не зводиться до 

перетворень в економічній галузі. Він 
передбачає проведення активної соціаль
ної політики, утвердження принципу со
ціалістичної справедливості. Стратегія 
прискорення передбачає вдосконалення 
суспільних відносин, оновлення форм 
і методів роботи політичних та ідеологіч
них інститутів, поглиблення соціалістич
ної демократії, рішуче подолання інер
ції, застійності, всього, що стримує сус
пільний прогрес.

Перше заняття присвячене темі «Два
надцята п’ятирічка — п’ятирічка корін
ного перелому в соціально-економічному 
розвитку країни».

Вивчаючи матеріали XXVII з’їзду 
партії, стратегію прискорення, оволоді
ваючи марксистсько-ленінським вченням, 

необхідно добиватися реальної перебу
дови психології і поведінки людей, їх 

ставлення до дорученої справи. І почи
нати цю перебудову необхідно кожному 
пропагандисту, слухачеві насамперед із 
самого себе, з визначення своєї грома
дянської позиції, з вияснення свого міс
ця у загальнонародному строю.

Ще одна важлива особливість нового 
навчального року — поступовий перехід 
до системи політичного і економічного 
навчання, яка б відповідала духові та 
вимогам XXVII з’їзду КПРС. Поставле
но мету — створити таку систему нав
чання, яка була б максимально пов’яза
на з вирішенням головного загальнопар

тійного, загальнонародного завдання —• 
прискоренням соціально-економічного 
розвитку країни. Головне зараз—смі
ливіше йти на впровадження у політич

ну освіту мас нового, передового, всього 
того, що пройшло випробування найсу- 
ворішим і безкомпромісним суддею — 
життям,

Б. ВАЛЬЧУК,
заступник секретаря парткому по
ідеологічній роботі.

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 20 серпня ц. р. за досягнуті 
успіхи у виконанні завдань одинадцятої 
п’ятирічки в підготовці спеціалістів для 
народного господарства групу працівни
ків нашого інституту нагороджено орде
нами і медалями. Орденом Трудового 
Червоного Прапора — Я. 1. Кулика, 
зав. кафедрою, доцента; орденом Друж
би народів — І. В. Кузьміна, ректора,

професора; Б. Г. Кудріна, доцента; ор
деном «Знак пошани» — А. Я, Пащенко, 
інженера-конструктора СКТБ «Модуль»; 

медаллю «За трудову доблесть» — Т. Б. 
Буяльську, сг. викладача; медаллю «За 
трудову відзнаку» — В. Г. Недомовного, 
водія автомобіля; В. П. Перехожука, 
фрезерувальника СКТБ «Модуль».

Ректорат, партком і профком інститу
ту щиро вітають нагороджених з висо
кими відзнаками Батьківщини.

Якщо звернутися до 
них, до цифр, то з нау
кою у нас на інженер
но-будівельному факуль
теті, все гаразд. Та ко
ли розглядати питання 
через призму сьогодніш
ніх вимог, то далеко 
нам іще до тієї мети, 
яку ставить XXVII з’їзд 
КПРС, партійні доку
менти про перебудову 
вищої школи.

Загальний об’єм госп- 
договірних робіт на фа
культеті становить 985 
тис. крб., майже 104 
проц. від планового. Але 
цього показника ми до- 
сягли в основному за 
рахунок кафедри нарис- 
ної геометрії та креслен
ня. З перевиконанням 
об’єму госпдоговірної 
тематики йдуть кафед
ри промислово-цивільно

го будівництва і охоро
ни праці. Решта ж ка
федр цього показника 
недовиконують,

Якщо про економічний 
ефект за цей рік говори
ти іще рано, то за інши
ми показниками нашу 
роботу по розвитку нау
ки характеризувати вже 
можна. Насамперед чи 
багато ми подали зая
вок на передбачувані ви
находи? Ні, небагато. А 
заявки,, спільні зі сту
дентами? Про них кра
ще і не згадувати. Чо
му? Тому що наші сту
денти практично в нау
ці не працюють. Біль
шість із них тільки ра
хується на госптемах, 
але виконує в основно
му допоміжні роботи, а 
не конкретні досліджен
ня. Ми, викладачі, нас

тавники молодої інженер« 
ної зміни не використо
вуємо сповна її творчу 
думку, її юнацький за
пал.

Не всі керівники і від
повідальні виконавці 
госпдоговірної тематики 
належним чином став
ляться до цієї важливої 
справи. За результатами 
перевірки обласного ко
мітету народного конт
ролю четверо таких 
працівників наказом рек
тора були покарані. Це 
мусить стати пересторо
гою, тривожним сигна
лом про необхідність 
підвищення дисципліни і 
вимогливості

А. КОЧЕЛАБА, 
заступник секретаря 
партбюро інженерно- 
б(удшел*»ного фа
культету.
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ПРЕМ'ЄРА РУБРИКИ:

«Телефон 4-74-17 
Сьогодні вам 
відповідає...»

У кожного з вас — сту
дента, викладача, співробіт
ника інституту час від часу 
виникають запитання, проб
леми, які ви не в силі вирі
шити особисто або які вам 
не можуть (чи не бажа
ють) допомогти вирішити 
безпосередньо на місцях.

Редакція нашої газети 
відкриває рубрику «Теле
фон 4-74-17. Сьогодні вам 
відповідає...»

Кожного вівторка з 10 
до 13 години ви можете 
подзвонити по цьому редак
ційному телефону і виклас
ти своє запитання, скаргу, 
пропозицію )з будь-якої 
проблеми — навчання, пра
ці, побуту, дозвілля, і т. д. 
Крім цього, звичайно, ви 
можете і просто зайти в 
редакцію чи надіслати лис
та на її адресу.

Редакція бере ца себе 
роль посередника у вирі
шенні вашої проблеми. З її 
допомогою через газету 
вам дадуть відповідь предс
тавники ректорату, партій
них, профспілкових і ком
сомольських органів.

Отож, з яким запитанням, 
зауваженням, пропозицією 
ви хотіли б звернутися СЬО
ГОДНІ до ректорату, партко- 
му, профкому, комітету 
ЛКСМУ, до керівників ок
ремих інститутських підроз
ділів та служб. І ще: що 
заважає вирішити це питан
ня на місці, безпосередньо 
у вашому колективі?

Цей місяць буде насиче
ний подіями, у яких ти, 
комсорг, повинен узяти най
активнішу участь.

Із заняття «Дванадцята 
п'ятирічка—п'ятирічка ко
рінного перелому в соціаль
но-економічному розвитку 
країни» розпочався навчаль
ний рік в системі комсомоль
ської політосвіти. Разом з 
пропагандистами необхідно 
вжити заходів до розвитку 
активних форм проведення 
занять, підсилення їх прак
тичного спрямування, най
більш повного використан
ня можливостей самоосвіти, 
запровадження громадсько- 
політичної практики.

Активна робота ідеологіч
ного активу комсомольсь
ких організацій по пропа
ганді радянського способу 
життя, його переваг повин
на бути розгорнута в пері
од підготовки до Дня Конс
титуції СРСР.

25 жовтня — напередодні 
Дня народження комсомо
лу в нашій області прово
дитиметься комоомольсько- 
молодіжний суботник. Ра
зом з адміністрацією, ком
сорг, визнач кожному юна
кові і дівчині конкретне 
завдання, забезпеч усім не
обхідним для високопро
дуктивної праці.

Т иждень революційної 
слави розпочинається за ус
таленою вже традицією в 
День народження ВЛКСМ  
— 29 жовтня. Потурбуйся, 
щоб кожен день тижня був 
відзначений ударною пра
цею, зразковим^ навчанням 
'і дисципліною комсомоль
ців, проведи святкові вечо
ри і зустрічі з ветеранами 
партії, подбай про тема
тичні стінні ' газети, цікаві 
масові заходи в гуртожит
ках, Ленінських кімнатах.

В. ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інс
титуту. ,

М О Я  Р О С С И Я
Я не о том, что вокруг нас —

моря, леса, озера, нивы. 
Я не о том, что солнца луч

ласкает гор волшебных гривы. 
И не о том, что степь без дна,

а море — без конца и края. 
И не о том, что красота

души людей бездонна, — знаю. 
Я не о том, что в мире звезд

Земля звездой небесной ходит, 
Я не о том, что молодежь

дворцы, заводы, шахты строит. 
И не о том, что мать-земля

героев космоса встречает,
И не о том, что на полях

богатый урожай снимает. 
Я не о том, что свои планы

мы безусловно завершим, 
И не о том, что с людьми мира

мы в мире дружно жить хотим... 
Я не о том, что на земле

звездой горит моя Держава, 
И людям всем живущим в ней —

и честь, и слава.
А я о том, что всех милей,

что всех прекрасней и красивей, 
Чем беспредельно дорожу,

и называется — Россией.
Б. ЗЕМЛЯКОВ,

3 жовтня 1986 року

ПУТЬ К ПРОФЕССИИ: ОПЫТ ДРУЗЕЙ

В момент опубликования Проекта ЦК КПСС о перест
ройке высшей школы я находился в полуторамесячной 
командировке в ГДР, где знакомился с постановкой 
учебной и научной работы ряда ведущих университе
тов. Как специалиста в области вычислительной техни
ки, меня прежде всего интересовала подготовка инже

неров в отраслях информатики, вычислительной техни
ки и приборостроения. В этих заметках мне хотелось 
бы рассказать о некоторых особенностях инженерного 
образования в ГДР, которые могут быть использова
ны и при перестройке нашей инженерной высшей шко
лы.

Звичайно, не всі могли 
влітку попрацювати у скла
ді студзагонів, Отож решта 
студентів других і третіх 
курсів факультету автома
тики і мікроелектроніки про
водили свій трудовий се
местр у вересні, допомага
ючи трудівникам Барського 
консервного заводу. «На
дія» — так поетично назвали 
юнаки і дівчата свій загін.

Радо зустріли помічників 
у робітничому колективі, 
влаштували в хорошому 
гуртожитку, забезпечили ро
ботою. Хлопці з «Надії» 
стали в основному вантаж
никами і робітниками фрук
тового цеху. Обслуговуючи 
давильний прес, вони вже 
протягом першого тижня 
встановили своєрідний ре
корд: віджали тридцять три 
тонни яблучного соку. А 
коли треба було, Юрій Кур- 
бета, Ігор Цеплий, їхні то
вариші трудилися і у ви
хідні.

Бригадирами у загоні — 
викладачі В. В. Коротін, 
А. Г. Кіріенко та І. П. Ло 
янич. До речі, Ірина Петрів
на сказала мені, що й дів
чата не менш ударно тру 
дяться, неодноразово пере 
виконуючи денні норми. 
Особливо бригадир відзна
чає Вікторію Осадчук, Оле
ну Тяряник, Тамару Швець, 

Ларису Кондратенко, Ната
лю Воронову, Ларису Лін- 
ник.

К. БАЛ А КА НО В,
п’ятикурсник машино
будівного факультету.

1—1 АЧНЕМ с приема студентов. В 
* * ГДР приемные экзамены в ву
зы отсутствуют. При допуске к обу
чению на инженерные специальности 
принимаются во внимание успевае
мость и профессионально - практи
ческие знания абитуриентов. Тем же, 
кто не обладает такими знаниями, ре
комендуется получить профессиональ
ную подготовку в области способов 
изготовления металлообрабатывающих 
(сверление, точение, фрезерование), 
электронных и электротехнических 
изделий (пайка, монтаж, сварка), ус
тройств и принципов действия стан
ков и измерительных приборов, а 
также получить навыки в подготов
ке и чтении технических чертежей и 
электросхем. Повидимому, эти тре
бования являются вполне разумными 
для выпускников средней школы, го
товящихся стать инженерами.

Несомненно, введение В наших ву
зах, начиная с 1986 г., профориента
ционного собеседования является ва
жным шагом в совершенствовании 
инженерного образования. Однако 
пора уже сделать более решительный 
шаг в правилах приема в инженер
ный вуз. Поскольку конкурс на всту
пительных экзаменах в большинстве 
таких вузов у нас практически от
сутствует, следует признать, что сис
тема приемных экзаменов, требующая 
большой организационной работы и 
огромной нервной нагрузки, практи
чески себя изжила. Опыт вузов ГДР 
показывает, что отсутствие прием
ных экзаменов не влияет на качест
во инженерного образования.

В партийном документе о пере
стройке высшей школы подчеркива
ется: «Предстоит преодолеть узкове
домственный дисциплинарный подход 
к построению номенклатуры специаль
ностей, значительно сократить их ко
личество. Перейти к формированию 
специалистов широкого профиля, со
четающих глубокие фундаментальные 
знания и обстоятельную практичес
кую подготовку, ориентированную на 
конкретную область».

Рассмотрим с этих позиций высшее 
инженерное образование в ГДР. В 
рамках квалификации «электроинже
нер» здесь существует всего лишь 7 
инженерных специальностей (теоре
тическая электротехника, техническая 
кибернетика и автоматизированные 
системы, информационная техника, 
электронные элементы, приборострое
ние, электротехника, электронная тех
нология), в то время как у нас в

рамках той же квалификации можно 
насчитать несколько десятков инже
нерных специальностей. Весьма ши
роким профилем в ГДР обладает, 
например, специальность «информа
ционная техника», которая включает 
в себя сразу несколько наших специ
альностей (автоматику и телемеха
нику, вычислительную технику, изме
рительную технику, радиотехнику и 
т. д.).

Для всех названных 7 специальнос
тей учебный план первых трех лет яв
ляется общим и предусматривает фун
даментальную подготовку в области 
дисциплин социально - политическо
го цикла, математико - кибернети
ческих дисциплин (включая киберне
тику и электронную обработку ин
формации), естественно - научных и 
технических дисциплин (включая фи
зику, механику, электротехнику, элек
трические измерения, теорию поля, ос
новы электроники), конструктивно- 
технологических дисциплин (материа
лы и конструкционные элементы, спо
собы и процессы изготовления и т. д.), 
наконец, спорт и иностранные языки 
(в вузах ГДР обязательным является 
изучение русского языка и еще одно
го иностранного).

Сравнивая общетеоретическую и об
щеинженерную подготовку в ГДР и 
СССР, следует отметить, что в про
цессе специализации ряда инженер
ных специальностей электронного про
филя у нас были существенно уреза
ны циклы естественно - научных, тех
нических и конструктивно - техничес
ких дисциплин. Зачастую такое «уре
зание» осуществлялось, исходя из уз
коведомственных интересов отдельных 
[кафедр и методических .комиссий,.. 
Например, оправдано ли то, что из 
учебного плана специальности «элек
тронные вычислительные машины» 
были исключены такие дисциплины, 
как «измерительная техника», «прик
ладная теория информации»? Не го
ворю уже о материалах и конструк
ционных элементах.
^  ДОКУМЕНТАХ о перестройке 

высшей школы обращается вни
мание на упорядочение системы ре
гулярного обновления учебных пла
нов с учетом новейших достижений 
науки, техники, культуры и современ
ных требований практики. В ГДР 
быстрая перестройка учебных планов 
и программ обеспечивается тем, что 
содержание (специального образова
ния, которое начинается с 4-го курса 
полностью зависит от профиля от

дельных кафедр. Кафедра имеет фонд 
часов в учебном плане, с помощью 
которого углубляются отдельные учеб
ные курсы и осуществляется специа
лизация выпускников с учетом бу
дущей области деятельности и науч
ного профиля кафедры. Такое реше
ние проблемы способствует развитию 
научных школ на кафедрах и укреп
лению связи с производством.

А теперь сошлюсь на собственный 
пример. Наша кафедра имеет филиал 
в ЦКБИТе. На это предприятие, а 
также на производственное объеди
нение «Терминал» поступает доволь
но большое количество наших выпус
кников. Руководство этих предприя
тий давно ставит вопрос о специали
зации выпускников по специальнос
ти 0608 в направлении дисплейной и 
терминальной техники. Однако су
ществующая жесткая регламентация 
учебных планов не позволяет кафед
ре в полной мере реализовать эти тре
бования практики.

Необходимо больше доверять ка
федрам и вузам в формировании спе
циальной подготовки инженеров. В 
настоящее время многие «периферий
ные» вузы не уступают столичным по 
материальному обеспечению, кадро
вому составу и уровню развития на
уки. Ну действительно, о какой «пе- 
риферийности» кафедри вычислитель
ной техники нашего института можно 
говорить, если годовой объем хоз
договорной научной работы превыша
ет 600 тыс. руб., научное направление 
кафедры запатентовано за рубежом, 
только за прошедшую пятилетку под
готовлены один доктор и 14 канди
датов наук, опубликовано 4 моно
графии, ежегодно в стенах кафедры 
рождается около 50 изобретений, на 
кафедре создан дисплейный класс, 
класс персональных ЭВМ, класс мик
ропроцессорных систем, а в нынеш- 

• нем году Винницкий политехнический 
получил одну из наиболее высокопро
изводительных ЭВМ серии ЕС, выпус
каемых фирмой «Роботрон»?

А. СТАХОВ,
доктор технических наук, про
фессор, зав. кафедрой вычисли
тельной техники, декан факульте
та,

(Окончание следует).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

» «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ*
КОМСОРГУ АДРЕСОВАНО

НА КАЛЕНДАРІ-ЖОВТЕНБ
і Пам'ятай, комсорг, що 

, комсомольські газети та 
■ журнали— твої перші по

мічники у виховній роботі, 
і Завершуючи передплату на 

періодику, допоможи у ви
борі того чи іншого видан
ня кожному комсомольцю. 
Подбай, щоб у твоїй групі 
передплатили й інститутсь
ку газету «За інженерні 

, кадри».
Ще одну важливу акцію 

проводимо у жовтні — за
вершуються звіти й вибори 
в первинних комсомольсь
ких організаціях. Необхід
но готувати збори так, щоб 
у ході їх проведення не 
залишилось без глибокого 
й самокритичного аналізу 
жодна з сторінок діяльнос
ті комітетів комсомолу,

всієї нашої організації. 
Щоб були розроблені захо
ди, які піднімуть боєздат
ність  ̂ ефективність роботи 
організацій ЛКСМУ на но
вий рівень, котрий відпові
дає вимогам сьогодення. 
Важливо своєчасно присту
пити до реалізації прийня
тих заходів, провести інст
руктивні наради-семінари з 
новообраним активом.

Не випускай з поля зору 
проведення річної звірки 
складу організації. Головне 
— побесідувати з кожним 
комсомольцем, підібрати 
йому громадські доручення.

КАК ГОТОВЯТ Н ЕВ ЕРО В  В ГДР

І ось уже студенти по
кинули свої робочі місця, 
розпрощалися із заводом, 
його колективом, з чудовим 
подільським містом. Та по
вернувшись у свої аудиторії, 
лекційні зали, вони довго 
згадуватимуть трудовий ве 
ресень. Не забудуть юнаків 
та дівчат і консервники, 
котрим вони посильно допо
магали виконувати завдан
ня Продовольчої програми.



ПАНОРАМА
□  Міська наукова кон

ференція студентіів-інозем-
ців, які навчаються у (він
ницьких вузах, відбудеться 
в нашому інституті 11 жо
втня. її тема — «XXVII 
з’їзд КПРС про загальну 
безпеку і боротьбу народів 
за мир». Завершиться кон
ференція концертом ху
дожньої самодіяльності 
студентів-іноземців і вечо
рами інтернаціональної дру
жби в гуртожитках нашо
го та медичного інститутів.

П  Ради молодих вчених 
і спеціалістів виробничого 
об’єднання «Жовтень» та 
нашого інституту оголосили

конкурс на кращу заверше
ну технічну розробку для 
впровадження на цьому 
підприємстві. Всі довідки 
-- В комітенті ЦОМС)ГІМ!ОЛ!у 

інституту.

□  Домобудівельний ко
мбінат гаряче подякував
студентам групи $ РТ-86 
(радіотехнічний факультет) 
за допомогу, надану при 
спорудженні 198-квартирно- 
го будинку для жителів 
Чорнобиля. Відмінно вико
нали завдання на споруд
женні житла для чорноби
льців і студенти групи 5 
РК-86.

ПОЧАЛОСЯ З ПОЛЯ КУЛИК0В0Г0
Про т их, хт о п оруч

| Це вже аксіома: центра 
і льна фігура науково-техні 
* чного прогресу — інженер 
. Тож .вирішення завдань 

ефективного розвитку на
родного господарства на- 

I самперед пов’язане з якіс- 
' тю підготовки спеціалістів, 

глибиною засвоєння ними 
програмного матеріалу, умі
нням застосовувати нагро
маджені знання творчо. Ма
буть, особливо це стосуєть
ся спеціалістів, яких ви
пускає наш факультет для 
м ашинобудівної промисло
вості. Адже саме в цій га
лузі, як відзначив на черв
невому (1986 р.) Пленумі 
ЦК КПРС тов, М. С. Гор
бачов, «...сьогодні сфокусо
вані всі актуальні пробле
ми економіки».

Як же факультет розв’я
зує ці завдання?
\ .У 1985-86 навчальному' 
році план випуску спеціалі
стів виконаний, однак по
рівняно з минулим роком 
знизилося число дипломних 
проектів із відзнакою (цьо
го року — 9,5 проц., торік 
— 11,4 проц.). Реальні ди
пломні проекти складали

84,3 проц. (минулого року 
— 87,7 проц.). Найнижчий 
по інституту у нас і про
цент проектів, виконаних з 
допомогою ЕОМ. В про
ектах мали місце принципо
ві помилки при розробці 
пристроїв, слабке знання 
окремими дипломниками 
принципу роботи наведених 
електричних та гідравлічних

схем. Недостатньою вияви
лася і підготовка ряду ви
пускників по ЕОМ.

Нижчими від минулоріч
них були результати літньої 
сесії — і за абсолютною 
успішністю, і за якістю 
знань. Стопроцентну успі
шність мали тільки 20 
груп факультету.

Зниження показників уч
бового процесу — в першу 
чергу результат недостат
ньо ефективної роботи про
фесорсько - викладацького 
складу, адміністрації фа
культету, його громадських 
організацій. На кафедрах ще 
недостатньо повно викори
стовуються технічні засо
би навчання, нема аудито
рій, обладнаних телебачен
ням, малоефективно впро
ваджуються активні методи 
навчання. Скажімо, кафе
дрою технології автоматиза
ції машинобудування роз
роблено і проводиться 45 
проблемних занять, кафед
рою металорізальних вер
статів та інструментів — 
36, опору матеріалів- - 22. 
Складність становища в 
тому іще, що такі заняття 
ведуть лиш окремі викла
дачі (тт. Іванов, Козлов, 
ІсковичьЛотоцьмий). /Реш

та ж заспокоїлася досягну
тим.

Осторонь проблем учбо
вого процесу стоїть комсо
мольська організація (сек
ретар С. Севастьянов). До
сить сказати, що учбово- 
виховна комісія, покликана 
цей процес постійно трима
ти в полі зору і впливати 
на нього, цракцизно (не 
діяла. А від організаторсь
кої діяльності комсомолу 
залежить багато.

Авангардом стали і не 
всі студенти-комуністи. Бі
льше того, молоді члени 
партії В. Фурман, С. Гула 
з усіх предметів, крім од
ного, одержали «задовіль
но», у Л. Хіхадзе на трійку 
складені всі екзамени.

Сьогодні кожна лекція, кожне семінарське чи практичне заняття повинні сприяти 
формуванню спеціаліста творчого, здатного не тільки бачити «вузькі місця» на довіре
ній йому ділянці народного господарства, але й уміти ставити і розв'язувати завдан
ня по ліквідації цих «вузьких місць». Фото Р. Кутькова.

Як спрацює професор чи 
викладач, — такого спеці
аліста ми і випустимо. По
ки що фахівці, які вихо
дять з інститутських стін, 
країну задовольнити не мо
жуть. Тому й назріла пе
ребудова вищої школи. І 
перебудова роботи кожно
го із нас зокрема. Кожен 
повинен поставити перед 
собою запитання: чи ©се 
роблю, ідо можу, і чи на 
тому рівні, на якому можу? 
Бідповісти на запитання 
треба чесно. І не лише від
повісти, а й ліквідувати 
різницю між можливостями 
та реальною віддачею.

Ми маємо спонукати сту
дентів оволодівати знання
ми. Лекцію читати так,

щоб студент пішов із неї 
готовим вияснити поставле
ні завдання самостійно, го
товим тягнутися до книги, 
а не обмежуватися одним 
лише конспектом. Не сек
рет,, що роль підручника у 
'студентській праці остан
нього часу дуже знизилася. 
Ми ж продовжуємо оціню
вати якість наших лекцій 
по написаному ^тудрнтрм 
конспекту. Але він, конс
пект, має бути плодом са
мостійної праці юнаків і 
дівчат, праці з книгою. До
помогти їм повернутися ли
цем до книги — обов’язок 
викладача. Або візьмімо 
консультацію. Під час її 
викладач знову ж таки по- 
е и н є н  допомогти студенто
ві самостійно розібратися у 
незрозумілому, а не просто 
дати готову' Відповідь на 
-запитання.

«Сьогодні, коли партія

закликала до того, щоб ми
слити і працювати по-ново
му, необхідно багато в чо
му і по-новому будувати 
процес освіти і виховання. 
Насамперед йдеться про 
творчий підхід, про необхі
дність ломки догматичних 
методів і методик виклада
ння... Діалог, а не монолог, 
— ось що є необхідним 
елементом справді творчо
го процесу освіти і вихова
ння молоді».

Ці слова товариш М. С. 
^Горбачов сказав у своїй 
промові на Всесоюзній на- 
(раді завідуючих кафедра
ми суспільних наук. А сто
суються вони КОЖНОГО, ХТО 
працює з студентською мо
лоддю.

С. ВЕРЕМЧУК,
-> заступник секретаря! 

партійного бюро маши
нобудівного факультету.

Як уже повідомляла нашай^газета, серед праців
ників інституту, нещодавно відзначених високими 
урядовими нагородами, і завідуючий кафедрою фі
зичного виховання, доцент Я. І. Кулик. Ярослава 
Іларіоновича нагороджено орденом Трудового Чер
воного Прапора.

...До багатьох будов у 
нашому інституті ЦричеД- 
ний Ярослав Іларіонович. 
Тільки-но з’явився перший 
інститутський корпус, як 
він захопився спорудже-

ням футбольного поля 
(студенти, які працювали 
поруч зі своїм наставни
ком, згодом небезпідставно 
назвали його «Куликовим 
полем»).

Потім силами студентсь 
ких загонів і бригад ви
кладачів під керівництвом 
завідуючого кафедрою по
будували вузівський ста
діон «Олімп» із численни
ми спортивними майданчи
ками, легкоатлетичними до
ріжками й секторами, дво
ма спортзалами. Головним 
архітектором і будіве
льником назвали виклада
чі й студенти Ярослава

Іларіоновича. Так виник
ли на громадських заса
дах вісім легкоатлетичних 
доріжок навколо футболь
ного поля, сектори для 
стрибків і метань, 2 ганд
больних, 2 баскетбольних, 
З футбольних тренувальних 
поля, один волейбольний 
майданчик і поле для стрі
льби.

(Зак. на 2-ій стор.).

| ПОГОДЬТЕСЬ, това
риші, що нашій нараді 

і слід з о с о б л и в о ю  
відповідальністю підій
ти до зробленого в По
літичній доповіді ЦК 

і XXVII з’їзду КПРС ви- 
I сновку про певну від- 
| даленість нашої філо- 
| софської, економічної,
| всієї суспільствознавчої 
І науки від запитів життя.

Зрозуміло, це не оз
начає заперечення тих 
досягнень, які є і у фі
лософії, і в політичній 

І економії, і в історичних 
І науках. Проте стан справ 
| у суспільних науках у 
| цілому поки що аж ніяк 
| не відповідає вимогам 
| часу. Сірість, нудне пе- 
I режовування прописних 

істин, боязнь нового, до
гматизм набули, на жаль,

! у них великого поши
рення. У наукових ко
лективах нерідко процві
тають групівщина, атмо
сфера взаємного вихва
ляння і хвастощів, втра
чено здатність до крити
чної оцінки власного 
місця в науці. Процес 
перебудови намагаються 
часом звести в них до 
закликів, до чергових 
приступів політичної трі
скотні....

ПОПЕРЕДУ велика 
І робота. Для її успіху 

конче потрібно створи
ти в колективах суспіль
ствознавців, так би мо
вити, зону високої розу
мової напруги і пошуку. 
Вірний шлях до цього
— творчі обговорення, 
які проходили б норма
льно. Вони покликані 
бути ефективними мето
дами прирощування нау
кового знання. Висока 
культура дискусій несу
місна з начіплюванням 
ярликів, докорами у ви
гаданих відступах (від 
соціалізму. Все це при
йоми, що не мають від
ношення ні до справж
ньої науки, ні до справ
жньої творчості, ні до 
справжнього марксизму. 
«...Необхідно засвоїти 
собі ту безперечну істи
ну, — писав В. І. Ленін,
— що марксист пови
нен враховувати живе 
життя, точні факти дій
сності, а не чіплятися 
й далі за теорію вчора
шнього дня...» Так само 
і в наші дні партійна 
позиція вченого визнача
ється не його вмінням 
підстроюватися під ус
талені погляди, а йо
го здатністю науково 
обгрунтувати назрілі в 
суспільстві зміни, ріши
містю допомагати зміц
ненню соціалізму на ді
лі... ' і 5І

ГОЛОВНА мета роз
початої перебудови по
лягає в тому, щоб за
безпечити докорінне 
підвищення ефективнос
ті системи підготовки, 
перепідготовки і підви
щення кваліфікації спе
ціалістів у тісному зв’яз
ку з поліпшенням їх ви
користання в народному 
господарстві.

Які риси необхідно 
формувати в особистос
ті студента, щоб викува
ти з нього сучасного 
радянського спеціаліста? 
Насамперед — безмеж
ну відданість справі па
ртії, справі народу, чі
тке, розуміння змісту 
тих змін, що відбуваю
ться в суспільстві,- сво
єї ролі в їх здійсненні. 
Сучасний спеціаліст — 
це, зрозуміло, справжній 
професіонал, вмілий ор
ганізатор виробництва, 
здатний самостійно при
ймати рішення і прово
дити їх у життя. Над

звичайно, важливо форму
вати у майбутнього спе
ціаліста почуття пат
ріотичної гордості за 
прогрес радянської нау
ки й техніки, за високу 
марку радянської про
дукції...

НЕСПОКІЙ викликає 
втрата в останній час 
певною частиною наших 
учених, інженерів, кон
структорів,, ^спеціалістів 
почуття професійної гор
дості, бажання до всьо
го дійти власним розу
мом. Широко розповсю
дилася пошесть «заку
пок по імпорту», наче б 
у природі не залишилось 
іншого способу забезпе
чувати технічний про
грес.

Зрозуміло, ми далекі 
від думки відгородити
ся од навколишнього сві
ту. Разом із тим держа
вна мудрість, турбота 
про довгострокові інте
реси країни застерігають 
проти бездумного захоп
лення імпортом. У скла
дному, протирічивому і 
сповненому боротьби су
часному світі наша кра
їна стояла і нині міцно 
стоїть на власних но
гах. Це велике завою
вання радянської науки, 
техніки, промисловості 
наших кадрів. Ним тре 
ба дорожити і вже у ву
зі закладати в особисто 
сті майбутнього спеціа
ліста прагнення рухати 
вперед науку і техніку, 
добиватися виробництва 
вітчизняної продукції, 
яка б перевищувала за 
всіма параметрами за
рубіжні зразки.

Фрагменти доповіді члена Політбюро ЦК КПРС, 
секретаря ЦК КПРС Є. К. ЛИГАЧОВА на Всесоюз
ній нараді завідуючих кафедрами суспільних наук 1 
жовтня 1986 р.
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ПОЧАЛОСЯ З ПОЛЯ КУЛИК0В0Г0
(ЇІОЧ . на 1-Ій стор.).

А на березі Пів
денного Бугу виріс сту
дентський спортивний та
бір: 62 житлових будиноч
ки, їдальня, кухня, шість 
спортмайданчиків, водна 
станція, наплавний ба
сейн та ще й фруктовий 
сад із 700 дерев.

На початку нинішнього 
року я вже в котрий раз 
застав Ярослава Іларіоно 
вича Кулика на новій бу
дові. Клопотів у нього чи 
мало: об’єкт мав бути за
вершеним до кінця року. І 
об’єкт неабиякий — нав
чально-допоміжний корпус 
кафедри фізичного вихо
вання. Але завідуючий ка
федрою уклався в менші 
строки: вже першого ве
ресня цей корпус вступив 
ДО ладу.

Щоб уявити собі значен
ня у виховному і фізку
льтурно-спортивному про
цесах інституту цієї спо
руди, створеної власними 
руками і ентузіазмом ви
кладачів та студентів, тре
ба хоча б коротко розпо
вісти, з чого складається,

може ,єдиний в країні та
кого роду корпус. Це ■— 
методичний кабінет і біб
ліотеки наукової та нав
чально-методичної літера
тури, музей спортивно-тру
дової слави. Лекційний кі
нозал із технічними засо
бами навчання та пропа
ганди фізкультури, спорту 
і оздоровчих засобів. Від- 
новлювальний центр: сау
на, повний комплект гід
ро- та вібромасажу, ме
дичний пункт. Просторі 
роздягальні і душові. База 
на 500 пар лиж. Примі
щення клубів: туристсько
го, альпіністського, масо
вого футболу тощо. Зал 
настільного тенісу, два ти
ри — для кульової стріль
би і стрільби з лука, вісім 
кабінетів. Не кожен вуз 
може похвалитися таким 
багатством.

Однак не однією твор
чістю господарчо-спортив
ного будівництва займаю
ться завідуючий кафедрою 
і його соратники — 27 ви
кладачів кафедри. Осно

ва їх діяльності — вихо
вувати студентів. Тільки на 
відкритому повітрі, у ма

совому. порядку і регуляр
но і в цьому першість, -І в 
цьому наполегливість та 
принциповість Ярослава 
Іларіоновича, підтримка 
кафедри.

Заняття з фізкультури і 
спорту ведуться у нас на 
всіх курсах. На першому— 
це підготовка з комплексу 
ГПО. На другому — еле
менти спеціалізації, на тре
тьому і четвертому — спе
ціалізація з легкої атле
тики, багатоборства ГПО 
спортивних ігор, на п’ято
му — підготовка суддів 
зі спорту, інструкторів і 
тренерів на громадських 
засадах.

,3а п’ять років такої 
комплексної підготовки 
студент стає значківцем 
/ГПО, розрядником з суд
ного— двох видів спорту. 
А для майбутнього коман
дира виробництва це ду
же потрібно, адже йому 
впроваджувати фізкульту
ру і спорт у повсякденний 
побут трудових колективів.

Розроблена на кафедрі 
система спортивних зма
гань характеризується ма
совістю, багатогранністю і

регулярністю. Комплексна 
♦спартакіада,і скажїмф, 
включає в себе змагання 
першокурсників, академіч
них груп, зимову і літню 
(спартакіади студентів,. 
Спартакіада викладачів — 
«Бадьорість і здоров’я».

Почавши займатись спор
том тільки в стінах інсти
туту, багато студентів 
пройшли шлях від новачків 
до членів збірних команд 
області, республіки. Т|іль-, 
ки за минулу п’ятирічку з 
тих, хто раніше, до інсти
туту не займався спортом, 
підготовлено 89 першороз
рядників,, 27 кандидатів 
і шість майстрів спорту 
СРСР,

Традиційне правило «Бу
ти першим у навчанні і 
спорті» сприяє тому, що 
успішність студентів-спорт- 
сменів вища від середньо
го інститутського показни
ка. Дуже промовистий 
факт! І немала заслуга 
в тому Ярослава Іларіо- 
новича Кулика, кавалера 
ордена Трудового Черво
ного Прапора.

К. РОМАНЕНКО,

(Оконч. Нач. в № 31).

К А К  о су щ ествл яется  в  Г Д Р  
оптимальное сочетание глу

бокой теоретической и практичес
кой подготовки, что является од
ним из важнейших требований 
в перестройке высш ей ш колы? 
Пре жде всего, в ГДР количество 
лек ций в вузах сокращ ено за 
счет увеличения практических и 
лабо раторных занятий. Большое 
вни мание уделяется организации 
практики студентов. Учебными 
планами в наших вузах предус
матривается 4 практики: ознако
мительная 4-недельная — после 
1-го курса, технологическая 8-не- 
дельная — после 3-го, эксплуата
ционная 8-недельная — перед ди
пломным проектированием. Внеш
не все вроде бы выглядит благо
получно. На самом же деле, ес
ли учесть период «вхождения» 
в практику (1-2 недели), период 
ее завершения, то такие короткие 
практики должного эффекта не 
дают.

В  п оследние годы  п отеряла 
свою роль практика преддиплом
ная, За ее счет, как правило, рас
ширяется время дипломного про
ектирован ия, которое, в  свою  
очередь, сократилось на 2-3 не
дели за счет введения госэкзаме- 
на по научному коммунизму. Да 
и предприятия также не заинте
ресованы в коротких практиках.

А вот в вузах ГДР существует 
только две практики: ознакоми
тельная 4-недельная — после 1-го 
курса и инженерная длительнос
тью 4,5 мес. после 3-го курса, т. е, 
после завершения цикла дисцип
лин общетеоретического и инже
нерного оира^оваиия. Праклика 
такая начинается 1 сентяоря те
кущего года и завершается 15 ян
варя года следующего.

Удачно здесь решена и пробле
ма самостоятельной работы сту
дентов, их привлечения к научно- 
исследовательской работе и уве
личения роли индивидуальной ра
боты преподавателя со студента
ми. Как это обеспечивается? Во- 
первых, структура учебного се
местра существенно отличается 
от нашей. Семестр состоит из 3 
частей: теоретического обучения 
(14-15 недель), экзаменационной 
сессии (2 недели) и периода, сво
бодного от занятий (4 недели). В 
этот период студенты рабо тают 
на каф едрах  и  в  библиотеках ,

выполняют курсовые проекты, за
нимаются научно-исследователь
ской работой. Во-вторых, объем 
обязательных учебных занятий 
в вузах ГДР не превышает 30 ча
сов в неделю  (у нас-36 часов). 
В-третьих, объем учебной наг
рузки профессоров и преподава
телей «иже, чем в наших вузах. 
Она состоит не из 2, а из 3 при* 
мерно равноценных частей: учеб
ной и учебно-методической, учеб
но-воспитательной и научной. Это 
дает возможность преподавателю 
не на словах, а на деле осущест
влять-индивидуальную работу 
со студентами. {к* 
Ы С О К И И  уровень подготов- 
®  ки  и н ж ен ер о в  в  Г Д Р  о бе

спечивается за счет хорошо про
думанной системы экзаменов, пра
ктики, курсового и дипломного 
проектирования. Здесь следует от
метить такие особенности, пред
ставляющие интерес для наших 
вузов. Очень высоки требования 
к отчету по инженерной практи
ке, который является составной 
частью шаучно-исследовательс-у 
кой работы студента. Отчеты по 
инженерной практике, с которы
ми мне пришлось познакомиться, 
произвели очень хорошее впечат
ление своим содержанием и офо
рмлением. Все они были отпеча
таны, объем их составлял 30-40 
страниц машинописного текста 
К тому же все отчеты были пос
вящ ены  реш ению  конкретны х 
производственных задач.

В вузах ГДР студенты на 8-м 
семестре выполняют так называе
мый больш ой проект, который 
предшествует дипломной работе 
и вместо с отчетом по инженер
ной практике входит в государс
твенный экзамен по специальной 
подготовке. В конце 8-го семест
ра студенты сдают специальный 
госэкзамен по программе всех 
спецдисциплин. Введение такого 
экзамена позволяет студенту вос
становить забытое и системати
зировать все специальные знания, 
что является отличной предпосы
лкой для выполнения дипломной 
работы.

Восьмой семестр для студента 
очень сложный (выполнение боль
шого проекта и сдача госэкзаме
на). Поэтому объем часов обя
зательных учебных занятий в этом 
сем естре сущ ественно сокра
щен и составляет 18-20 часов в 
неделю

.Что греха таить, иногда на за

щ ите студенту «опасно» зада
вать вопросы, выходящие за рам
ки его дипломного проекта: все 
студент уже успел забыть, хотя 
на вопросы по проекту отвечает 
довольно бойко. Мне представ
ляется, что госэкзамен по специ
альным дисциплинам, который су
ществует у нас в мединститутах, 
было бы целесообразно ввести и 
в инженерных вузах.

Упомяну еще одну особенность 
вузов ГДР: здесь большое вни
мание уделяется эстетическому 
образованию студентов и повыше
нию их общего культурного уро
вня. Практически это обеспечива
ется введением так называемой 
культурной^практики — длитель
ностью 2-3 недели. Она осущест
вляется в одном из семестров в 
период, свободный от занятий. 
Студентам в это время читаются 
лекции по эстетиике и истории 
искусств, реализуется широкая 
культурная программа, организу
ются экскурсии по историческим 
местам, встречи с работниками 
культуры и искусства.

В  заклю чение хочу обратить 
внимание и на такое новшество, 
которое начинает внедряться в ву
зах ГДР. Как известно, срок обу
чения инженера здесь составляет 
в основном 4,5 года. После окон
чания теоретического обучения и 
сдачи госэкзамена по специаль
ным предметам студент присту
пает к выполнению дипломной 
работы (9-й семестр), после за
щиты которой ему присуждает
ся академическая степень дипло
мированного инженера.

Сейчас в ГДР обсжудается воз
можность подготовки двух кате
горий инженеров: дипломирован
ных и недипломированных. Ква
лификация недипломированного 
инженера может быть присвоена 
\после Защиты большого проек
та и сдачи госэкзамена по спец- 
предметам (без выполнения и за
щ иты дипломной работы). При 
этом за специалистом остается 
право в последующие годы стать 
дипломированным инженером. 
Для этого он может заочно вы
полнить и защитить дипломную 
работу, получив академическую 
степень инженера дипломирован
ного

.А. СТАХОВ, 
доктор технических наук, 
профессор, зав. кафедрой  
вычислительной техники, де
кан факультета.

ЗО вересня відбулося чергове засідання бюро, яке 
розглянуло ряд поточних питань. У зв’язку з вибуттям 
деяких народних контролерів чи переходом на іншу ро
боту та в інші підрозділи зобов’язано всіх керівни
ків цехових груп і завідуючого сектором оргроботи та 
гласності В. І. Шолохова провести довибори й доукомп
лектування складу народних контролерів до 25 жовтня.

Бюро рекомендувало у жовтні—листопаді заслухати 
звіти тих народних контролерів, котрі пасивні у роботі 
або ухиляються від виконання важливого громадсько
го доручення колективу.

Прийнято також рішення провести у жовтні пере
вірку діяльності всіх цехових груп, а також огляд-кон- 
курс засобів гласності цехових та головної групи на
родного контролю.

Бюро ГГНК прийняло 
постанову про необхід
ність більш ретельного і 
Глибокого проведення пеи 
ревірок послідовного вико
ренення виявлених недолі
ків, керуючись і опираю
чись на Закон про народ
ний контроль і висунуті на 
сучасному етапі завдання 
партії та уряду. Вирішено 
надалі зменшити число 
первинних перевірок до 
однієї на місяць по, кожно
му сектору, однак Підви
щити при цьому вимоги до 
якості таких перевірок.

Звернуто увагу зав. сек
торами ГГНК і керівників 
цехових груп на необхід
ність поліпшення контак
тів і спільних перевірок
разом із комісіями по кон
тролю діяльності адміні
страції при парткомі та 
партійних бюро факульте
тів й інших підрозділів, з 
депутатськими групами, 
комсомольськими і проф
спілковими організаціями.

Бюро ГГНК висунуло
вимогу до цехових груп 
НК покращити гласність
результатів перевірок:
розглядати їх на зборах
колективів, публікувати ма
теріали в стінгазетах, ін
ститутській газеті «За ін
женерні кадри»,, на стен
дах гласності; активізувати 
роль народних контролерів 
і трудових колективів у 
боротьбі з недоліками, 
бюрократизмом, тягани
ною, приписками й окоза
милюванням}, (/езгосподар-| 
ністю, порушеннями фі
нансово - господарської і 
трудової дисципліни, кра
діжками, нетрудовими до
ходами, псуванням майна і 
обладнання, нераціональ
ним використанням засобів, 
призначених для фінансу
вання науково-дослідних 
робіт і навчання, та інши
ми негативними явищами.

В основному схвалені 
матеріали перевірок, про 
які доповів у своєму звіті 
зав. учбовим сектором В. І. 
Савуляк. Відповідні акти 
оформляються і будуть 
здані в бюро для підготов
ки прийняття рішення.

Бюро ГГНК обговорило 
завдання народних контро
лерів інституту, які випли
вають із постанов партії 
та уряду про заходи по 
посиленню боротьби з не
трудовими доходами та 
матеріалів семінару, прове
деного у вересні ц. р. ко
мітетом народного контро
лю Ленінського району 
м. Вінниці. Всі цехові гру
пи зобов’язано щокварта
льно проводити перевірку 
підрозділів, роботу керів
ників факультетів, кафедр, 
цехів, відділень по вияв
ленню, попередженню і рі
шучому викорененню не
трудових доходів, регуляр
но заслуховувати на збо
рах і бюро звіти керівни
ків.

Прийнято рішення про 
посилення такої ж діяль
ності через органи голов
ної групи по вихованню у 
кожного студента, виклс^ 
дача і співробітника Щ- 
поваги до чесної праці та 
законності отримання оп
лати, заохочень за добро
совісну і самовіддану ро
боту; формуванню непри
миренного ставлення до 
фактів нетрудового збага
чення, створенню навколо 
розкрадачів, несунів, ха
барників, любителів легкої 
наживи і присвоєнння ' ре
зультатів праці інших об
становки загального пре
зирства й невідворотного 
діяння законів нашої дер
жави.

У зв’язку з цим в пла
нах передбачено на зборах 
ГГНК заслуховувати звід
ти ректора, проректорів, 
головного бухгалтера, на
чальників планово-фінансо
вого, науково-дослідного 
рідділіві учбової частини, 
деканів та інших керівни
ків підрозділів і служб 
адміністративно - господар
ської частини й управління 
про виконання ними по
станов ЦК партії і уряду 
про посилення боротьби з 

^нетрудовими доходами, 
відповідних рішень колегії 
Мінвузу УРСР, наказу мі
ністра вищої і середньої 
спеціальної освіти респуб
ліки від 23 липня 1986 р. 
та розроблених і затверд
жених радою інституту 
комплексних довготривалих 
заходів по посиленню бо
ротьби з нетрудовими до
ходами в нашому колекти
ві.

В. ДЕМЕШКО,
голова бюро ГГНК.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

В  бюро головної груп и  
народного конт ролю  

інст ит ут и

Заслухавши звіт зав. сек
тором побуту та розгляду 
листів і скарг трудящих 
В. М. Кичака, бюро від
значило, що народні кон
тролери очолюваного ним 
сектора у більшості ви
падків виконують доруче
ні їм перевірки своєчасно
і якісно. Разом із тим, роз
глянувши представлений 
акт перевірки роботи їда
льні інститутського профі
лакторію, бюро вважає не
обхідним указати на недо
статню конкретність ви
явлених фактів недовкла- 
дання продуктів у страви 
згідно меню та калькуля
ції. Бюро зобов’язало 
т. В. М. Кичака до 10
жовтня додати до згадано
го акту довідку про кіль
кість недовкладеншх про- 
дуктів, провести грошову 
їх оцінку.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
С  о гр о м н ы м  в н и м а н и е м  

с туд е н ты , ( п р е по д а в а те л и  
и  с о т р у д н и к и  и н с т и т у т а  
см о тр е л и  и  сл уш ал и , п ер е 
читы вали  в  газетах вы ступ
ле н и я  Ге н е р а л ьн ого  се кр е 
таря  Ц К  К П С С  М . С . Горба
ч е в а  н а  в с т р е ч е  с  ж у р н а 
л и с та м и  в  Р е й к ь я в и к е  и  п о  
С о в е т с к о м у  т е л е в и д е н и ю  
1 4  о к т я б р я . К о гд а  М и х а и л  
С е р ге е в и ч  Г о р б а ч е в  р а с с 
к а з ы в а л  о  т о м , к а к у ю  о г 
р о м н у ю  р а б о т у  у д а л о с ь  
п р о д е л а т ь  в  х о д е  в с т р е ч и  
р у к о в о д и т е л е й  д в у х  д е р 
ж а в , в с е м , б е з  с о м н е н и я ,  
дум алось: наконец-то  чело
в е ч е с т в о  м о гл о  б ы  в з д о х 
н у т ь  с  о б л е гч е н и е м . В е д ь  
п р е д л о ж е н н о е  С о в е т с к и м  
С о ю зо м  со кр а щ е н и е  н а п о 
л о в и н у  я д е р н о го  а р с е н а л а  
д в у х  д е р ж а в  —  э т о  н е  т о -  
л ь к о  о гр о м н ы й  ш а г в п е р е д  
н а  п у т и  к  п о л н о м у  у н и ч 
т о ж е н и ю  с а м о г о  с м е р т о 
н о сн ого  о р уж и я , н о  и  на ча 
л о  н о в ы х  о т н о ш е н и й  м е ж 
ду государствам и различны х

б л о к о в , о с н о в а н н ы х  н а  д о 
в е р и и . О д н а к о  п р е з и д е н т  
С Ш А  в  с а м ы й  п о с л е д н и й  
м о м е н т  и с п у г а л с я  п о й т и  
на такой шаг.

С е й ча с  во  всех  а кад е м и 
ч е с к и х  г р у п п а х  и н с т и т у т а  
проходят м итинги , участники  
к о т о р ы х  е д и н о д у ш н о  п о д 
д е р ж и ва ю т п о зи ц и ю , за н я 
т у ю  с о в е тс к о й  с то р о н о й  н а  
в с т р е ч е  в  Р е й к ь я в и к е . Э т а  
в с т р е ч а  го в о р и т  о  м н о го м .  
П р е ж д е  в с е го  о  т о м , ч т о  в 
п р и н ц и п е  л ю б а я  д о г о в о 
р е н но с ть  п о  с а м ы м  ж гу ч и м  
в о п р о с а м  с о в р е м е н н о с т и  
между СССР и СШ А воз
м о ж н а .  Н о  в  т о  ж е  в р е м я  
о н а  гов о р и т  о  т о м , ч то  
се  го д н я  м е ж д у н а р о д н у ю  
по  л и ти ку С Ш А  опред ел яет  
в о е н н о  -  п р о м ы ш л е н н ы й  

ком плекс. Е го  заправил аб
с о л ю т н о  н е  и н т е р е с у е т  н и  

с у д ь б а  со б ств е н н о го  н а р о 
д а ,  н и  с у д ь б а  в с е й  ц и в и 

лизации. Таково м нение на
ш его коллектива.

«Н аш  идеал —  мир без 
оружия и насилия, мир, в 
ко то р о м  к аж д ы й  н ар о д  
свободно избирает путь раз
вития, свой образ жизни», 
— эти слова Генерального 
секретаря ЦК КПСС М. С. 
Горбачева стали эпиграфом 
к состоявшейся 11 октября 
в нашем институте город
ской научной конференции 
студентов-иностранцев, обу
чающихся в вузах Винницы. 
П освящ алась она X X V II 
сьезду КПСС и Междуна
родному году мира. Это и 
предопределило тему кон
ференции — «XXVII сьезд 
КПСС о всеобщей безопас
ности и борьбе народов за 
мир»

.Студенты, обучающиеся в 
нашем институте, выступи
ли на конференции с таки
ми докладами: «Основные 
цели и направления внеш
неполитической стратегии 
КПСС» —  Кахало Ахмед 
(Палестина); «Движение 
неприсоединения и пробле
мы войны и мира» —  Ра
м и р ес  И в ан  (М ек си ка ); 
«Экология и мир» — Басам 
Н агаб у ш ан ам  (И н д и я ); 
«Внешний долг развиваю

В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
ну роботу та контроль за ходом підготовки до зими 
На недостатню готовність учбових корпусів, гурто
житків і котельні звернуто увагу проректора О. І. Та- 
ранухи.

Крім того, було заслухано інформацію комітету, 
ЛКСМУ про хід передплати на періодику серед сту
дентів, попередні підсумки діяльності СБЗ, про 
створення громадського бюро по трудовлаштуванню 
і комсомольсько-молодіжний суботник, присвячений 
Дню народження комсомолу.

«Наука потрібна нам і 
для того, щоб формувати, 
виховувати, культивувати 
здатність молоді мислити 
самостійно, творчо...

Сьогодні, коли партія за
кликала до того, щоб мис
лити і працювати по-ново
му, необхідно багато в чо
му і по-новому, будувати 
процес освіти і виховання.

Насамперед ідеться про 
творчий підхід, про необ
хідність ломки догматич
них методів і методик ви
кладання...»

З промови тов. М. С. Го
рбачова на Всесоюзній на
раді (завідуючих кафедра
ми суспільних наук.

ДО СГУДЕНТСЬКОЇ 
САМОСТІЙНОСТІ

Всесоюзній нараді 
завідуючих кафедрами су
спільних наук наголошува
лося: перебудова означає
насамперед докорінне під
вищення якості викладан-

Навчання— по-новому
ня, його ефективності. Один 
із шляхів цього визніаче- 
но партійними документами 
про перебудову вищої шко
ли, якими передбачається 
зменшення навантаження 
студентів обов’язковими ау- 
диторними заняттями, вдо
сконалення організації са
мостійної роботи, забезпе
чення методичної допомоги 
і контролю з боку викла
дачів, Ґ > ;*і*8

Все це вимагає і від нас, 
суспільствознавців, не лише 
структурної перебудови уч
бового часу, але й, у пер
шу чергу, вдосконалення 
методики викладання, особ
ливо. семінарських занять, а 
також методики організа
ції та проведення консульта
цій. Питання ці багатопла
нові і вирішувати їх треба 
по-новому.

Насамперед, на нашу ду
мку, необхідно створити з 
усіх курсів суспільних наук 
окремі методики для само

стійного вивчення ряду най
більш складних тем, приве
сти у відповідність з су
часними вимогами методич
ні поради та рекомендації 
по підготовці до семінарсь
ких занять.

Збільшення часу, що від
водиться на проведення се
мінарських занять, ство
рює можливість для глиб
шого і ретельнішого вивчен
ня першоджерел (тут вар
то використати потокові та 
індивідуальні консультації).

Важливе значення для 
якісної підготовки студентів 
до занять має правильна і 
добре налагоджена самості
йна робота в студентських 
гуртожитках. Мається на 
увазі організація в них Ле
нінських кімнат-бібліотек, 
забезпечених методичною, уч
бовою, періодичною літера
турою, проведення в гурто
житках регулярних консу
льтацій викладачами кафедр 
суспільних наук.

Звіти й вибори у комсомолі — це, 
безумовно/ найважливіша, найвідпові
дальніша пора для кожної молодої 
людини. Завершуються вони у цехових 
комсомольських організаціях, розпочи
наються у первинних. І від того, нас
кільки організаційно міцною, згурто
ваною навколо цікавих справ, бойовою 
й ініціативною у їх вирішенні підійде 
кожна організація до своїх найважли
віших зборів року, залежатиме .успіх 
комсомольських буднів.

12 листопада відбудеться інститутсь
ка комсомольська конференція, потім
— районна та міська, а 10 січня 1987 р.
— обласна. XXV з’їзд комсомолу Ук
раїни збереться 5 березня 1987 р., а XX 
з’їзд ВЛКСМ — 15 квітня.

Який шлях вибрав, товаришу, ти? З 
ким ти: з тими, хто веде перебудову 
енергійно, не боїться взяти на себе 
повної відповідальності за доручену 
справу, чи з тими, хто любить «тихе 
життя», відсиджується у холодку?

Головне — не розпилятися в безлічі 
справ, які ставить кожен день життя, 
визначити найсуттєвіші,/' найвагоміші,, 
віднайти резерви, внутоішні можливос
ті і реалізувати їх з найбільшою від
дачею. На зборах важливо не обійти 
мовчанкою жодної думки, що зароди
лася перед звітами і виборами, почути 
кожну пропозицію, ініціативу. Не сек
рет, що виступати на зборах не кожен 
зголоситься, проте треба надати сло
во всім, навіть тим, для кого це буде 
вперше.

У комсомольському житті нагромади*

лось чимало проблем, розпочато бага
то цікавих справ, з’являються все но
ві і нові питання, котрі народжує саме 
життя. Відповіді на них, шляхи їх ви
рішення слід шукати в своїй комсомо
льській організації, в кожній групі, на 
кожному робочому місці. Адже пере
будову, курс на яку виробив XXVII з’їзд 
КПРС, треба починати з себе.

З усім тим, що народилося на ком
сомольських зборах, ми прийдемо на 
інститутську, районну, міську чи облас
ну звітно-виборну конференцію, на 
комсомольські з’їзди.

Звертаємося до тебе, товаришу, з 
проханням відповісти на кілька запи
тань:

1. Як ти оцінюєш цьогорічні звітно- 
виборні збори у своїй первинній органі
зації? Чи була помітна різниця між 
ними і зборами минулими? В чому ця 
різниця проявилася?

2. Що, на твій погляд, необхідно змі
нити в стилі роботи факультетсько
го, інститутського комітетів комсомолу?

3. Про що б ти сказав з трибуни ком
сомольської конференції, з’їзду?

Чекаємо твоїх відповідей. Вони мо
жуть бути короткими, діловими, конс
труктивними, можуть бути із твоїми 
роздумами, міркуваннями. Важливо — 
щоб вони не були формальними, байду
жими або нереальними.

До розмови запрошуємо комсомоль
ських активістів, рядових комсомоль
ців, усіх юнаків та дівчат. Сподіває
мось, що ваші відповіді стануть підмо
гою в поліпшенні комсомольської робо
ти.

Оволодіння студентами 
навичками самостійної ро
боти нерозривно пов’язане 
із залученням юнаків та 
дівчат до науково-дослід
ницької діяльності. Мабуть, 
треба більш диференційова
но використовувати ті її 
форми, які вже склалися, 
прагнути до заінтересовано
сті студентів у результатах 
їхньої праці. Можливо, най
вдаліші наукові студентські 
роботи захищалися б, як 
курсові?

Резервів для поліпшення 
організації самостійної ро
боти студентів у нас нема
ло. Від правильного їх ви
користання значною мірою 
залежить якість оволодіння 
майбутніми спеціалістами 
суспільними дисциплінами, 
їх марксистсько-ленінська 
підготовка.

Н ГУЩИНЕЦЬ, 
кандидат історичних на
ук, викладач кафедри 
історії КПРС.

Постане трудне запитання — і на ІОЕ Лариса Валентинівна Грумінська
допомогу завжди прийде ^тарший і студентки групи І-ПМП-85 Тетяна 
товариш. На знімку: асистент кафедри Протасевич та Оксана Березовська.

Для розвитку пізнаваль
ної активності студентів ви
рішальне значення має та
ка організація навчання, 
при якій здійснюється зас- 
воєнння як знань, так і ме
тодів, прийомів та способів 
розумової діяльності,

Вже на одній із перших 
лекцій з теоретичної механі
ки ми ставимо перед студен
тами ^проблемна завдання 
по виведенню окремих фор
мул, фрагментів доказів, 
висновків із законів. Виве
дення нової формули для 
студентів являє проблемно- 
навчальну задачу, а необ
хідність дослідити можли
ві окремі випадки руху і 
визначити їх механічний 
смисл створює проблемну 
ситуацію.

Використовувана методи

ка дозволила значно підви
щити активність студентів 
під час лекції. Результати 
показують, що праця по 
виведенню формул озброює 
студентів методом, який до
зволяє самостійно здобува
ти нові знання. А виведен
ня висновків із законів, 
визначення фізичної сутнос
ті окремих випадків по ви
ду отриманих формул роз
виває творче мислення сту
дентів. А. ГЕЛЬ,

викладач кафедри тео-> 
ретичної механіки.

На черговій інформаційній нараді в парткомі було 
розглянуто такі питання: звітно-виборна кампанія в
партійних та комсомольських організаціях вузу; під
готовка до святкової демонстрації з нагоди 69-х роко
вин Великого Жовтня; діяльність інститутської добро
вільної народної дружини.

Обговорено також результати рейду-перевірки 
готовності до роботи і навчання в зимових умовах. 
Звернуто увагу секретарів партбюро В. М. Студєнікі- 
на (радіотехнічний факультет), П. А. Молчанова (фа
культет автоматики і мікроелектроніки) та В. С. Соб- 
чука (енергетичний факультет) на слабку організацій-

НАПРЯМКИ ПЕРЕБУДОВИ

щ ихся стран: как реш ить 
проблему?» — Варгас Тео
дор Виктор (Белиз); «XXVII 
сьезд КПСС о прогрессив 
ных тенденциях современно
го развития как важнейших 
составляющих укрепления 
международного сотрудни
чества и защиты мира» —  
Али Альбарама Хасан (На
родно-Демократическая Ре
спублика Йемен); «Ленин
ски й  п р и н ц и п  м и р н о го  
со сущ ествования и  его 
твор ческое развитие в  
новой редакции Программы
КПСС» — Маркос Сопата 
Хосе (Сальвадор).

Участников конференции 
тепло приветствовала пре
дседатель городского сове
та по делам иностранных 
у ч а щ и х с я  Л . Н . Б у р к о . 
Победителям конференции 
были вручены награды. А 
завершили ее концерт ху
дожественной самодеятель
ности студентов-иностран
цев и вечера интернациона
льной дружбы «Нам этот мир 
завещано сберечь», кото
рые прошли в общежитиях 
нашего и медицинского ин
ститутов.
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І
РЕЙДОВА БРИГАДА ПОВІДОМЛЯЄ:

А ЗИМА НА ПОРОЗІ
Все частіше нагадує во

на про себе, зима. То холо
дним вітром, похмурим не
бом, то нічними примороз
ками. Але вдень природа 
ще досить доброзичлива до 
нас: часом стільки сонця, 
що у декого, видать, вигрі
вається думка, ніби так бу
де он іще як довго, отож 
з утепленням приміщень мо
жна і не поспішати. Саме 
таке враження склалося у 
рейдової бригади, до складу 
якої ввійшли народні кон
тролери, профспілкові і ко
мсомольські активісти. Ось 
іцо вони зафіксували.

КОТЕЛЬНЯ. Вчасно про
ведено ремонт усього тех
нологічного обладнання, 
приміщення. До початку 
опалювального сезону — 10 
жовтня котельня, отже, бу
ла підготовлена. Зараз тут 
із восьми котлів працює чо
тири: два — на опалення, 
два — на гаряче водопос
тачання. Але до цих пір не 
вирішено ряду питань. Зо
крема, шість котлів потре
бують наладки автоматики.

Потрібно замінити вхідні 
двері, ряд світильників, за
склити вікна.

КОРПУС ІНЖЕНЕРНО- 
БУДІВЕЛЬНОГО ФАКУ
ЛЬТЕТУ. В коридорах вік
на побиті або в тріщинах, в 
основному незаклеєні. На 
першому поверсі двері за
пасного виходу з коридо- 
ра погано підігнані, зяють 
великими щілинами.

КОРПУС № 1. В дев’яти 
аудиторіях скло у вікнах 
розбите. Вікна не утеплені 
у 22 аудиторіях, приміще
нні буфету, у вестибюлі пе
ршого поверху, в коридорі 
напроти лекційних залів 
№№ 1 і 2. Та й у самих 
цих залах вікна заклеюва
лись ще торік, отож від 
«утеплення» того толку — 
самі розумієте... До того ж 
у залі № 2 не гріють ба
тареї уздовж всієї лівої 
сторони. Не доходить гаря
ча вода і до калориферів 
аж у 24 аудиторіях.

КОРПУС № 2. Вікна не 
утеплені у вестибюлі та на 
сходових клітках, в примі

щенні клубу, аудиторіях, 
лабораторіях і приміщеннях 
кафедр фізики, електропос
тачання промислових підпри
ємств міст і сільського гос
подарства, інженерної гра
фіки, енергетики, електрич
них станцій, в методкабіне
ті. Розбиті і незасклені вік
на в актовому залі, кабі
неті завідуючої клубом. 
Особливу тривогу викликає 
стан приміщень костюмер
ної та кладової клубу, де 
зберігається костюмів на су
му 110 тис. крб., інструме
нтів та радіоапаратури на 
суму 95 тис. крб. В цих 
приміщеннях сиро (по сусід- 
ству — сауна), зберігання 
названих матеріальних цін
ностей, отже, знаходиться 
під загрозою.

...А зима — на порозі.

Рейдова бригада: БЛІ- 
НКІН €., КИЧАК в., 
СТРОНСЬКИЙ В., СА- 
ЛИМОВСЬКИЙ В , ГО
РЮЙ Н., КЛИМЧУК в., 
МЕЛЬНИК Н., РОГА- 
ЛЬСЬКИЙ Б., ВЕР- 
ШУК в.

Як ніколи прекрасна Фе
дорівна Шаргородського 
району в пору дозрівання 
яблук, збирання врожаю. 
Купається в садах село. 
Скільки; \(оком сягнеш —' 
сади. Тут людно з раннього 
ранку до пізнього вечора. 
На збиранні врожаю пра
цюють студенти нашого ін
ституту спільно з учнями 
Вінницького медучилища.

Вміло керує роботою го
ловний агроном радгоспу 
О. Касько.

— Урожай видався цього 
року чудовий, — розпові
дає Олександр. — На пер
ше жовтня вже зібрали 
п’ять тисяч тони яблук. А 
це — більше половини пла
ну. Велику допомогу надає 
трудовий десант студентів. 
Добре вони нас виручили. 
Двісті вісімдесят студентів- 
політехніків трудяться в са- 
ДУ.

— Гарно прийняли нас 
керівники господарства та 
місцеві жителі, — каже 
викладач Е. В. Дубов, 
командир студзагону ВПІ. — 
Першого ж дня директор 
радгоспу Леонід Володими
рович Дубчак поставив пе
ред нами конкретне завдан
ня. Спеціалісти розповіли 
про сорти та технологію 
збирання.

На загальних комсомоль
ських зборах бійці загону 
вирішили провести два су- 
ботники, перерахувати од
ноденну заробітну плату 
у Фонд миру та один про
цент зароблених коштів —

Цікавий дослід.

у фонд райкому комсомо
лу. Постійно ведеться екран 
соціалістичного змагання. 
У підбитті підсумків супе
рництва (а це робиться що
дня) беруть участь керівни
ки радгоспу.

Завжди перша в роботі 
ланка Тамари Кичигіної з 
третьої бригади. Не відста
ють і комсомольці бригади 
№ 6 під керівництвом вик
ладача машинобудівного 
факультету Г. П. Скорюко- 
ва, які щоденно виконують

Фото Р. КУТЬКОВА.

норму на 130 процентів.
...Цими яблуками, що сту

денти збирають власними 
руками і складають у ящи
ки з етикеткою радгоспу 

• ‘ Є Н І  Другої п’ятирічки,, 
будуть смакувати люди в 
усіх куточках країни — від 
Камчатки до Молдавії, на
віть моряки на теплоходах 
тталеко від Батьківщини. 
Нехай вони принесуть їм 
частинку подільського сон
ця, теплоти і добра.

Л. ГУЛЬКО.

ВІД РЕДАКЦІЇ

В опублікованому у № 32 газети матеріалі «Про 
нетрудові доходи» третій абзац згори слід читати так: 
«Прийнято рішення про посилення такої ж діяльності 
через органи головної групи по вихованню у кожного 
студента, викладача і співробітника поваги до чесної 
праці та законності отримання оплати, заохочень за 
добросовісну і самовіддану роботу».

Вам доводилося коли-небудь спосте
рігати, як майстер «ворожить» біля те
левізора?. От він відклав убік задню 
стінку, і перед очима постала фантастич
на картина. Вашу увагу найперше при
верне панель з безліччю металізованих 
доріжок, помережених отворами різних 
діаметрів. Отвори, отвори... І в кож
ний умілі руки вмонтували електро- та 
радіоелементи. Це, повторимо, в теле
візорі. А що вже казати про електронно- 
обчислювальні машини, комплекси? На 
їхніх металізованих доріжках — тися
чі, десятки тисяч отворів. Тепер при
киньте, скільки тих же телевізорів, ЕОМ, 
іншої складної радіоелектронної техні
ки випускає щороку промисловість... І 
зрозумілим стане, яка то нелегка спра
ва — забезпечити виробництво верстата
ми для свердління плат печатного мон
тажу.

ЩЕ В недалекому минулому таке 
свердління /виконували на одно

шпиндельних верстатах з ручною пода
чею інструмента. І плату під шпинде
лем переставляли вручну, можна ска
зати, «на око».

Справжню революцію на виробництві 
здійснили верстати з числовим програм
ним управлінням (ЧПУ). Головне -— 
значно зросла швидкість обертів інстру
мента. Але це не все. На верстаті з ЧПУ

тивості газів, їхній хімічній і структур
ній стабільності в досить широкому діа
пазоні температур і незначною в’язкіс
тю».
О ДЕНЬ відкриття XXVII з’їзду 

КПРС, 25 лютого, в дослідній ла
бораторії відбувся мітинг. «У цей зна
менний день, — говорив на ньому 
А. Шевчук, — доповідаємо Батьківщині, 
що на підприємствах Москви, Ленінгра
да, Бреста, Йошкар-Оли, Казані, Києва 
вже набирає обертів перша партія на
ших пневмошпинделів на газостатич- 
них підшипниках. Щасливої дороги, 
АРЩ-16!».

Павло Дем’янович Сірик — керівник 
дослідної лабораторії згадує день, коли 
йому передали креслення. Належало ви
готовити Оснастку — різноманітні конт
рольно- вимірювальні і технологічні 
пристрої, відпрацювати технологію — 
освоїти нове обладнання, навчити лю
дей...

Виготовлення першого зразка шпинде
ля започаткував Ігор Іванович Лисюк. 
На новенькому токарно-гвинторізному 
верстаті він майстерно обробив вал, під
п’ятник, втулку, турбінку. Потім за діло 
взялися токар-розточувальник Петро Во
лодимирович Слободянюк і фрезерува
льник Валерій Вячеславович Тарнавсь- 
кий. Завершальна операція — шліфуван-

встановлюють, не один шпиндельний ву
зол, а чотири, п’ять, а то й вісім.

Та життя йде вперед. Науково-техніч
ний прогрес в радіоелектроніці привів 
до мініатюризації електро- і радіоеле
ментів. Отож постала необхідність змен
шення діаметра отворів на платах пе
чатного монтажу. Зменшити діаметр... 
Але якість отвору має залишатись без
доганною. Цього можна досягти, якщо 
підняти верхню межу обертів інструмен
та хоча б у півтора — два рази.

Однак таких швидкостей — 80—90 
тисяч обертів на хвилину — шарикові 
опори шпинделя з консистентним зма
щенням не витримують!
Щ  ОЛОДИН інженер-електромеханік 
^  Анатолій Шевчук почав трудову 
діяльність на олійно-жировому комбіна
ті, згодом брав активну участь у спо
рудженні Ладижинської ДРЕС, очолю
вав енергетичну службу на заводі радіо
технічної апаратури. А тепер він, окрім 
інших= численних турбот, став в одвіті 
ще й гза верстат, який... простоює через 
відсутність досконалого шпинделя.

Простоює верстат... А якщо дивитися 
глибше, мислити ширше? Інтенсивний 
розвиток науки і техніки вимагає ство
рення машин і приладів з більш висо
кими якісними- характеристиками. І тут 
не обійтися без підшипникових вузлів. 
Необхідність їх вдосконалення виклика
на ще й тим, що в народному господар
стві використовуються імпортні верста
ти типу АБЛ-24, шпинделі яких мають 
гарантійний строк служби — шість мі
сяців роботи в одну зміну. При їх ре
монті виникають додаткові ускладнення, 
оскільки відсутні аналогічні вітчизняні 
шарикопідшипники з консистентним зма
щенням.

Почалися творчі пошуки. Інженери 
А. Шевчук, В. Адаменко, В.Трофімов, 
М. Стельмашевський, І. Кисіль постави
ли за мету розробити принципово нову 
конструкцію опори, яка ф забезпечу
вала необхідні параметри — швидкість 
і точність обертів інструмента, довго
вічність вузла в цілому. Діяли спільно 
з науковцями кафедри теоретичної ме
ханіки нашого інституту.

Інженери розробили оригінальну конст
рукцію шпинделя на газостатичній опорі, 
застосувавши конічний підшипник з по- 
довжними мікроканавками. Олександр 
Віталійович Емельянов, доктор техніч
них наук, запропонував свій метод роз
рахунків і оптимізації конструктивних 
параметрів газових опор. А конструкція 
газостатичної опори з подовженими мік
роканавками — це дітище кандидата 
технічних наук Валерія Олександровича 
Федотова. Він здійснив точні розрахунки 
її конструктивних параметрів. Змащує
ться ж підшипник... повітрям. Стисненим 
повітрям високого ступеня очистки, 
«Перевага газового змащення перед рі
динним, — розповідає інженер В. Тро- 
фімов, — грунтується на особливій влас

на і доведення деталей лягла на Анато
лія Сергійовича Юрченка. Він уперше 
зустрівся з таким виробом: надто склад
ні, філігранної точності операції — до
пуск по конусу і перпендикулярність то
рця вала стосовно осі, наприклад, три 
мікрометри. Тож ряд операцій робітник 
виконував з допомогою мікроскопа.

Настала пора випробування. У неве
ликій кімнаті дослідної лабораторії зіб
ралися всі, хто виношував і перетворю
вав у життя сміливу інженерну ідею.

— Мабуть, почнемо, — Анатолій 
Шевчук звертається до Ігоря Кисіля, 
наймолодшого серед присутніх інженера.

— Тепер слово за мною, — у напру
женій тиші фраза Валентина Адаменка 
звучить підбадьорливо, й Ігор заходив
ся підключати шланги для подачі повіт
ря на газостатичний підшипник. Ада
менко вдячний молодому талановитому 
спеціалісту. Кисіль недавно закінчив 
політехнічний інститут з відзнакою. Йо
го дипломний проект — модернізація 
верстата для свердління плат печатного 
монтажу — на студентському конкурсі 
зайняв перше місце. Тоді науковим кон
сультантом Кисіля був В. О. Федотов.

А ТЕПЕР Ігор Кисіль підключає ще 
один, третій шланг — для подачі 

повітря на пневмотурбінку. Відкривають 
вентиль. На підшипники пішло повітря. 
И сталося диво: вал шпинделя раптом 
піднявся, і не тільки піднявся, але й 
легко — від дотику пальців рук — по
чав прокручуватися. Два шматки мета
лу, відокремлені один від одного ша
ром повітря, немов ожили.

І ще один вентиль відкрили — для 
подачі повітря на турбінку. Кімната 
вмить наповнилася характерним шипін
ням — вал набирав обертів... Пішов 
шпиндель! Беззвучно. Без найменшої 
вібрації. Його газостатична опора прак
тично не матиме зносу... Прилади фіксу
ють тиск повітря на турбінці: три ат
мосфери, частота обертів інструмента — 
81) тисяч на хвилину.

Це була колективна перемога інжене
рів і науковців. Спільними зусиллями 
вони розгадали «характер» шпиндельного 
вузла і примусили його підкоритися й 
запрацювати у заданому ритмі. Шпинде 
льняи вузол дав змогу ліквідувати прос
тої багатьох верстатів з ЧПУ для свер
дління отворів у печатних платах. Еко
номічний ефект від його застосування 
— понад 5іЮ тисяч крб. А нещодавно 
прийшло повідомлення з Москви: за 
експонати, представлені цього року у 
павільйоні ВДНГ СРСР «Фізика» на вис
тавці «Машини і прилади на опорах з 
газовим змащенням», Вінницький полі
технічний інститут нагороджений дип
ломом 2-го ступення, впевмошпиндель 
АРЩ-16 — срібною та бронзовою ме
далями. І. РЯБОКІНЬ,

журналіст.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

2 стор. еЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»



НАРОДЫ ВСЕХ СТРАН! РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУ
НАЙТЕ ПРОТИВ НАРАЩ ИВАНИЯ ЯДЕРНЫ Х  
ИСПЫ ТАНИЙ, ЗА ПОЛНУЮ  ЛИКВИДАЦИЮ  
ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!

НЕ ДОПУСТИМ МИЛИТАРИЗАЦИИ КОСМОСА! 
НАРОДЫ МИРА! АКТИВНО БОРИТЕСЬ ПРОТИВ 

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НАСИ
ЛИЯ, ГРАБЕЖА, ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО РАЗ
БОЯ

!ТРЕБУЙТЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УРЕГУЛИРОВА
НИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬ
НОЙ АМЕРИКЕ, НА ЮГЕ АФРИКИ, НА БЛИЖ
НЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ!

И З П Р И З Ы В О В  Ц К  К Щ Х

Я  д о  п о с л е д н е го  с л о 
ва выслуш ал выступления 
т о в а р и щ а  М . С . Г о р б а 
ч е в а  в  Р е й к ь я в и к е  и  п о  
В се со ю зн о м у те л е ви д е  
н и ю . И  п ре д ста ви л , ско 
л ь к о  т р у д н о с т е й  п р и ш 
л о с ь  п р е о д о л е в а ть  е м у , 
е го  п о м о щ н и к а м , ч т о б ы  
д о к а з а ть  а м е р и к а н с к о й  
сто р о н е : са м а я  н а д е ж 
н а я  о с н о в а  м и р а  — -  с о 
в е т с к и е  п р е д л о ж е н и я .
К  со ж а л е н и ю , д о ка за те  
л ь с тв а  э ти  /в о с п р и н я ты  
н е  б ы л и . Н о , о ч е в и д н о , 
в  сл о ж н ы х  во п р о сах  ра 
з о р у ж е н и я  н е в о з м о ж н о  
д о с т и ч ь  в с е г о  з а  о д и н  
р а з , н у ж н о  и с к а т ь  п о с 
те п е н н ы х  р е ш е н и й , ш а г  
з а  ш а го м . Э т о  н е л е гк о . 
Н о  в о з м о ж н о . Т о в а р и щ  
Г о р б а ч е в  с п р а в е д л и в о  
п о д ч е р к н у л , ч то  б о р ь б а  
з а  я д е р н о е  р а з о р у ж е 
н и е , а  з н а ч и т  и  з а  м и р  
в о о б щ е , в ы ш л а  .п о с л е  
Р е й к ь я в и к а  н а  б о л е е  
в ы с о к и й  р у б е ж , с  к о т о 
р о го  т е п е р ь  н е о б х о д и 
м о  д а л ь ш е  н а р а щ и в а т ь  
у с и л и я , ч т о б ы  я д е р н о е  
о р у ж и е  л и к в и д и р о в а т ь  
полностью.

Я  н и к о гд а  н е  б ы в а л  в  
С Ш А . Н о  б ы л  в  А н гл и и , 
Ф Р Г , Ф р а н ц и и . В о т  у ж е  
н е с к о л ь к о  л е т  у ч у с ь  в  
С С С Р .  Т а к  ч т о  м о г у  
ср а в н и ть , д е л а ть  в ы в о 
д ы .  С о ц и а л и с т и ч е с 
к и е  с т р а н ы  и  в  п е р 
в у ю  о ч е р е д ь  С о в е т с к и й  
С о ю з , н и к о м у  н е  у г р о 
ж а ю т, е д и н стве н н а я  б о 
рьб а , ко то р ую  о н и  пр и з-' 
н а ю т ,  —  э т о  б о р ь б а  з а  
мир во всем мире.

Д л я  чего  вооруж аю тся  
С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы ?  
Военно - промыш ленным 
' кругам  вы годно наж ива
т ь с я  н а  в о е н н ы х  з а к а 
з а х . И м  х о ч е т с я  з а с т а 
в и т ь  и  С о в е т с к и й  С о ю з  
в к л а д ы в а т ь  о г р о м н ы е  
с р е д с тв а  в  в о о р у ж е н и е , 
ч т о б ы  э т и м  с а м ы м  п о 
д о р в а ть  э к о н о м и ч е с к о е  
м огущ ество  социализм а. 
В оенны м  пром ы ш ленни
кам , Ц РУ на руку экспорт 
о р у ж и я .  Э т о  и з -  з а  
н е г о  в о з н и к а ю т  м н о 
гочисл е н н ы е  ко н ф л и кты  
н а ш и х д н е й , это  о н о  п о 
м о га е т п о д р ы ва ть  о сво 
б о д и т е л ь н у ю  б о р ь б у  в о

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
На засіданні парткому за

слухано і обговорено допо
відь голови профкому інс
титуту М. А. Филинюка 
«Про перебудову роботи 
профкому по керівництву 
цеховими профспілковими 
бюро в удосконаленні со
ціалістичного змагання у 
світлі вимог XXVII з’їзду 
КПРС». Відзначено, що 
профкомом ведеться певна 
робота У Цьому напрямку. 
Гак, в практику увійшли 
щотижневі наради голів 
профбюро, заслуховування 
їхніх звітів, а також зві
тів профгрупоргів, членів 
профспілки, навчання проф
активу факультетів, кафедр, 
відділів та служб. Дещо 
зроблено і для удоскона
лення організації соцз ма
га ння.

Разом із тим відзначало
ся, що профком іще недос
татньо активно пер^будо.і 
вус свою діяльність у світ
лі завдань, викладених у 
Зверненні ЦК КПРС до 
трудящих Радянського Сою
зу «X у 1 п’ятирічці — натх
ненну творчу працю радян
ського народу» і спільній 
постанові ЦК КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, ВЦРПС та 
ЦК ВЛКСМ про Всесоюзне

соціалістичне змагання за 
успішне виконання завдань 
л і 1 п'ятирічки. Прийнята з 
цього питання постанова 
президії профкому реалізо
вується вкрай повільно. По
требує дальшого вдоскона
лення і стиль роботи проф
кому. На його засідання ви
носиться багато питань, ча
стина з яких готується не
достатньо глибоко. Рішен
ня, що приймаються, слабко 
контролюються.

Профком недостатньо зай
мається питаннями поліп
шення морально - психоло

гічного клімату, активізації 
людського фактору. Члени 
його рідко беруть участь у 
засіданнях профбюро. Не 
добився профком й істотно
го покращення організації 
соцзмагання в інституті, не 
забезпечив високої заінтере
сованості усіх його учасни
ків в досягненні максималь
них результатів. Залишаєть
ся невиправдано великим чи
сло показників змагання.

У практику не ввійшла
видача планових завдань
учасникам змагання — від 
колективу до окремого пра
цівника, а також попереднє 
рецензування зобов’язань 
вищестоячими органами. Пе

впроваджується система 
АНУ «Змагання». Залишає
ться недостатньою гласність 
трудового суперництва, 
практично не використовує
ться з цією метою багато
тиражна газета. Не відпра
цьована система розповсюд
ження передового досвіду, 
особливо в низових ланках, 
створені штаби соцзмагання 
працюють слабо,

Профком недостатньо пра
цює над підвищенням пер
сональної відповідальності 
керівників усіх рангів за 
організацію змагання, не 
заслуховує їхніх звітів з 
цього питання. Не відчуває 
його допомоги і головна 
група народного контролю.

Партійний комітет суво
ро вказав комуністу М. А. 
Филинюку на виявлені не
доліки. Прийнято відповідну 
постанову, спрямовану на їх 
усунення. Профком, зокре
ма, зобов’язано зосередити 
свої зусилля на безпосеред
ній роботі в цехових проф
організаціях та профгрупах; 
покращити діяльність школи 
профактиву, раз на два мі
сяці проводити наради по 
обміну передовим досвідом, 
у т. ч. з питань змагання,

поліпшити інформування 
членів профспілки про ро
боту профкому, у т. ч. і
через газету «с*а інженерні 
кадри», доопрацювати сис
тему соцзмагання, звернув
ши увагу на зменшення 
звітної інформації, яка ви
магається від низових ла
нок; розширити гласність 
змагання, покращити прак
тичну роботу по його орга
нізації на всіх рівнях; істот
но поліпшити систему роз
повсюдження передового 
досвіду.

На черговій інформацій
ній нараді в парткомі інс
титуту оуло розглянуто такі 
питання: посилення вимог
ливості у кадровій політи
ці; хід звітно-виборних збо
рів у первинних організа
ціях товариства «Знання»; 
поновлення наочної агіта
ції в цехових парторґаніза- 
ціях; робота з листами і 
заявами трудящих; реагу
вання на критичні виступи 
газети «За інженерні кад
ри»; участь членів парт- 
оюро у підготовці та про
веденні звітно - виборної 
кампанії в комсомолі.

З усіх розглянутих пи
тань були прийняті конк
ретні оперативні рішення.

Н ап рям ки  перебудови

ДОМАГАТИСЯ БІЛЬШОГО
Нотатки із  звітно-виборної] проф сп ілк ової конф еренції

студентів  інституту
Відбулась сьома звітно- 

виборна профспілкова кон
ференція студентів, яка за
слухала звіт профкому про 
роботу за період від 26 
жовтня 1984 р. по 17 жовт
ня ц. р. На конференції від
значалося, що ця робота 
була спрямована на вихо
вання у студентів комуніс
тичного ставлення до пра
ці і навчання, високої по
літичної і загальної куль
тури, фізичного вдоскона
лення. Особлива увага вді
лялася оздоровленню сту
дентів, поліпшенню умов 
для занять, побуту, відпо
чинку.

Значно поліпшилася орга
нізація соціалістичного зма
гання, підвищилася його 
ефективність. Змагання ста
ло відігравати в багатьох 
профгрупах помітну роль у 
досягненні кращих резуль
татів роботи. Це видно, зо
крема, на прикладі акаде
мічних груп 1-ЕОМ-82, 
-4-ЕОМ-83, З-ЕОМ-84,
1-11М-83, 2-РК-82.

Поза увагою не залиши
лось зміцнення дисципліни, 
боротьба за успішність. За 
підсумками літньої сесії сто 
три групи склали екзамени 
зі стопроцентною успіш
ністю. Зменшилося число

пропусків занять без поваж
них причин. Понад дев’янос
то процентів студентів зай
маються науково - дослід
ною роботою, почали діяти 
перші студентські науково- 
дослідні загони. Досягненню 
цього сприяли запроваджен
ня бригадного методу під
готовки до занять, контроль 
за виконанням* студентами 
учбових планів, організація 
взаємодопомоги, інші фор
ми навчально - виховної ро
боти профспілкової органі
зації, а також проведення 
огляду - конкурсу груп.

У доповіді і виступах від
значалося покращення куль-

турно - масової роботи. Так, 
число учасників художньої 
самодіяльності зросло до 
696 чол., з ’явилися аматор
ські колективи - супутники, 
дитячі студії. Ансамблю на
родного танцю присвоєно по
чесне звання «народний». 
На досить високому рівні і 
спортивно - масова робота: 
в організації її інститут став 
переможцем соцзмагання.

і оворилося на конферен
ції і про успіхи в оздоров- 
лювальній роботі, внутрі
спілковій діяльності, про 
зрушення в житті підзвіт
них профкому організацій.

(Закінчення на 2-їй стор.)

м рунна студептов-иностранцев, обуча- 
ющихся в нашем институте, приняла 
активнеє участив в городской научной 
конференции «XXVII сьезд КПСС о 
всеобщей безоласности и борьбе наро- 
дов за мир». На снимке (слева напра

во): Аль Джанайде Ахмад Махмуд 
(Иордания), Али Зльбарама Хассап 
(НДРЙ), Аль Хакими Халед (ЙАР), 
Сайди Джеймс (Замбия), Васан На- 
габушанам (Индия).

*Еаиі интерклубі

ОТМЕТИДії ГОДОВЩШ0
Народьі Нигерии отпраз- 

дновали 26-ю годовщину не- 
зависимости страньї. В честь 
праздника в общежитии 

4 состоялось торжест- 
венное собрание студентов- 
нигерийцев .и сотрудников 
нашего и медицинского ин- 
сіитутов. На нем подчер- 
кивалось, что хорошие отно- 
шения между Ьигерией и 
сХє>Р сохраняются и бу- 
дут развиваться впредь. 
Народ Нигерии поддержи- 
вает миролюбивую полити- 
ку СССР, его борьбу за 
мир. «Нигерия вьіетупает 
против политики апартеида, 
проводимой ЮАР в Южной

Африке.
Несмотря на малое время 

— 26 лет, нигерийский на
род успешно проводит в 
жизнь аграрную реформу, 
лйквидирует неграмотность 
населення, добиваетея раз
вития зкономики страньї в 
целом. СССР оказьівает на- 
шей стране большую зконо- 
мическую помощь. Приме
реж з іого являетея метал- 
лургический завод в г. Ажа- 
окута, построенньш с по- 
мощью Советского Союза. 
Много студентов из Ниге
рии бесплатно обучаютея в 
вузах СССР....

В проведений нашего ве-

чера активное участие при- 
няли кафедра иностранньїх 
язьїков и работники дека- 
ната по работе со студен
тами - иностранцами.

От имени нигерийского 
народа и союза нигерийс- 
ких студентов, обучающих- 
ся в Виннице, мьі поздрав- 
ляем советских. людей с 
гіриближающеися 69-й годов- 
щиной Великого Октября и 
желаем вам мира, процве- 
тания, ,

ОМОТОСО МАТХЕВ 
ФОЛОРУНСО, 

председатель земля- 
чества нигерийских сту
дентов в Виннице.

м н о г и х  с т р а н а х  м и р а .  
В с п о м н и м  х о т я  б ы , ч т о  
п р о и с х о д и т  в  А н г о л е ,  
Чаде, Никарагуа, Сальва
д о р е , Ч и л и . К р о в ь  б о р 
ц о в  з а  с в о б о д у  э т и х  
стр а н  п р ол и ва е тся  с  п о 
м о щ ью  о р уж и я , о б о зн а 
ч е н н о го  кл е й м о м  « С д е 
л а н о  в США»...

М о я  страна  —  со всем  
м аленькая, экономически 
с л а б а я .  Е щ е господ ст 
в у е т  у  н а с _  б е з гр а м о т 
н о с т ь ,  незнание многими 
лю д ьм и соб ы тий  в  м ире , 
о т н о ш е н и й  м е ж д у  р а з 
личны м и систем ами. П о
э т о м у  и  я ,  и  м о и  т о в а 
р и щ и ,  о б у ч а ю щ и е с я  в  
С С С Р , п р и е з ж а я  н а  к а 
никулы  дом ой, стараем 
ся  разьяснить  своим  зе 
м л я к а м  с у щ н о с т ь  п р о 
исходящ его  в  м ире, роль 
С о ве тско го  С о ю за  в  б о 
р ь б е  п р о т и в  в о й н ы , е го  
по-настоящ ем у друж ест
ве н н о е  о тн о ш е ни е  к  н а 
р о д а м  с т р а н , к о т о р ы е *  
р а з в и в а ю т с я  и л и  с т а ю т  
на  путь разви тия. В  этом  
м ы  видим  долг студента- 
и н о стр а н ц а , о б уч а ю щ е 
г о с я  в  С С С Р ,  —  н е с т и  
п р а в д у  о  в а ш е й  с т р а н е , 

И н о гд а  д л я  э то го  м н е  
н е  н у ж н о  и  о с о б е н н ы х  
усилий . Д остаточно ска 
з а т ь ,  ч т о  в  В и н н и ц к о м  
пол итехническом  инсти
ту те  я  п о л у ч а ю  с т и п е н 
д и ю ,  к о т о р о й  м н е  х в а  
тает на все необходим ое, 
ч то  и м е ю  хо р о ш е е  м е с
т о  в  б е с п л а т н о м  о б щ е 
ж итии . А  во т м о и  р о ве с
ники, которы м не повезло 
и  к о т о р ы е  п о п а л и  н а  
у ч е б у ,  с к а ж е м , в  А н г 
л и ю , в ы н у ж д е н ы  н е л е г

к о  р а б о т а т ь ,  ч т о б ы  с о 
д е р ж а т ь  с е б я  в о  в р е м я  
о б у ч е н и я , д о р о г о  п л а 
т и т ь  з а  ж и л ь е .  У ж е  и з  
о д н о го  т а к о го  п р о с т о го  
ср а вн е н и я  м о и  з е м л я к и  
делаю т вы воды , трезвы е 
о ц е н к и .  Д а ,  С С С Р  —  
стр а н а  м и р а , стр а на  на 
ш и х  н а с т о я щ и х  д р у з е й  

С  н а д е ж д о й  с м о т р я т  
м и р о л ю б и в ы е  л ю д и  н а  
Советский Союз.

САНКО АБУ БАКАР, 
(Сьерра —- Леоне), 

студент четвертого  
курса радиотехничес
кого Факультета.



2 стор. '«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 24 жовтня 1986 року.

ДОМАГАТИСЯ БІЛЬШОГО
(Гїоч. на 1-й стор.).
Однак учасники конфе

ренції не могли замовчува
ти і недоліків. Зокрема, 
зауважувалося, що удоско
налення потребує соціаліс
тичне змагання, яке іще не 
в усіх групах впливає на 
досягнення максимальних 
кінцевих результатів. Слаб
ка гласність змагання, дуже 
повільно розгортається про
ведення громадських огля
дів відстаючих груп.

Ще не всі профгрупи пе
ребудувалися у відповідності 
з сучасними вимогами. Час
то їхня учбово-виховна ро
бота носить, як і раніше, 
лиш констатуючий харак
тер. Недостатній ідейно-ху
дожній рівень ряду куль
турно - виховних заходів 
(особливо це стосується 
профбюро радіотехнічного*, 
та інженерно - будівельного 
факультетів). Нецілеспрямо-

вано ведеться профактивом 
боротьба з антиподами ко
муністичної моралі, за . за
безпечення збереження гур
тожитків, аудиторій. Слаб
ко працювали товариські 
суди.

Підкреслювалося, що нез- 
житі іще недоліки в діяль
ності студентських рад, зо
крема, по організації чер
гувань, підтриманню належ
ного санітарно - гігієнічно
го стану гуртожитків. Необ
хідно тцкож більш якісно 
проводити профспілкові збо
ри, контролювати виконан
ня прийнятих рішень, більш 
послідовно захищати інте
реси студентів.

Конференція зобов’язала 
новообраний профком (го
лова — В. І. Павлюков) 
добитися якісного підбиття 
проміжних результатів 
змагання на курсах і від

діленнях, більш ефективної 
роботи по обміну досвідом, 
керівництву ходом соцзма- 
гання. До 10 листопада 
необхідно опублікувати по
ложення про зразкову гру
пу і кімнату в гуртожитку. 
До 1 січня 1987 р. запро
вадити систему матеріаль
ного заохочення, яка базує
ться на підсумках змагання 
і враховує бригадний метод 
підготовки до занять, За
кон про трудові колекти
ви. До 1 грудня на всіх фа
культетах повинні бути 
оформлені екрани соцзма- 
гання.

Конференція також пос
тановила посилити контроль 
за дотриманням норм нав
чального навантаження, за
пропонувати ректорату з 
метою вдосконалення роз
кладу занять вивішувати йо
го для попереднього рецен
зування студентами і вик-

ладачами. Серед даних но
вообраному профкому зав
дань — поліпшення роботи 
по профорієнтації. Для цьо
го, зокрема, треба підготу
вати спеціальну програму 
агітбригади «Знайомтесь — 
ВПІ!», організувати її по
їздку по школах області, 
створити педагогічний за
гін для роботи в піонерських 
таборах.

Не повинна ослабнути ува
га і до питань зміцнення 
дисципліни студентів. З цією 
метою в листопаді необхід
но провести профзбори груп 
з єдиним порядком денним: 
«Про хід реалізації почину 
групи 2-РК-82 по підвищен
ню відповідальності студен
тів за пропуски занять і 
невиконання учбового пла
ну».

Рекомендовано для куль
турно - виховної роботи ак
ти в ні ше використовувати 
можливості клубів - кафе, в 
кожній групі протягом се
местру організовувати не 
менше двох культпоходів, у 
лютому наступного року на 
засіданні профкому обгово
рити проблеми діяльності 
любительських об’єднань та 
клубів за інтересами. Знач
ну увагу звернено також на 
поліпшення виховної робо
ти в гуртожитках.

Новообраний профком зо
бов’язано до 15 листопада 
узагальнити критичні зау
важення і пропозиції, вис
ловлені на конференції, роз
робити і надалі здійснюва
ти план заходів по їх реа
лізації.

Проходячи другим поверхом «ну
льового» корпусу, мимохіть зупи-| 
нишся біля стенда з стінною газе-*' 
тою енергетичного факультету. Вже 
самим художнім оформленням ва
бить кожен її свіжий номер. Але 
не тільки. Кожен вміщений у газе
ті матеріал — цікава розповідь про 
сьогоднішній день факультету. На
писані- лаконічно (і грамотно —* що 
не менш важливо), кореспонденції, 
замітки стіннівки стосуються кон
кретних справ і проблем колекти
ву, вони позбавлені загальних фраз, 
пустослів’я. Про таку газету з пов
ним правом можна сказати: «Все
на своєму місці, все обгрунтоване».

Відкривають останній номер «Енер
гетика», «Поради студенту». Мабуть, 
не лише першокурсникам знадоб
ляться вони. Адже не кожен іще 
оволодів «школою» конспектування, 
роботи на лекції.

«Підвищення ефективності функціо-

Інування систем енергопостачання» — 
такою була тема недавньої облас- 

«* ної науково-технічно'ї конференції.. 
Нотатки з неї зробив для газети 
доцент В. А. Климчук. Він зазначає, 
що учасники конференції з цікавіс
тю заслухали і доповіді вчених фа
культету. в

Не всім в інституті, ^мабуть, відо
мо, що цьогорічного вересня поча
лося будівництво учбово-лаборатор
ного корпусу енергофаку. «Якщо 
нині, — підкреслює автор замітки 
Б. ГІ. Зубаков, — факультет розмі
щений на площі 2,5 тис. кв. м., то 
в новому корпусі його чекає 9352 
кв. м. корисної площі».

Іншій проблемі — діяльності сту
дентського конструкторського бюро 
присвячена замітка молодшого на 
укового співробітника кафедри елек
тросистем В. Б. Іванова. Дворічний 
досвід такого СКБ показує: цілком 
можливе широке залучення студен

тів до істотного збільшення об’єму 
впровадження наукових розробок 
кафедр.

«Не так давно, — пише асистент 
В М Лагутін, — студенти спеціаль
ності «електростанції» проходили мі
сячну практику на Лзііижиншшй 
ДРЕС, вивчали секрети виробництв:! 
на робочих місцях». Цікавою і ко
рисною була ^практика: майбутні
інженери працювали на ремонті 
турбогенератора, в електротехніч
ній лабораторії, цеху теплової ав
томатики і вимірювань. Брали ак
тивну участь і в громадсько-полі
тичній роботі...

Багато інформації одержить чи
тач «Енергетика». Серед неї — літо 
роботу студентських будівельних та 
сільськогосподарського загонів. Ну 
і, звісно, що це за студентська га
зета без гумору? Про нього подба
ли і художники, і майстри гострого 
слова. «

Світ навколо нас

Електрична діяльність 
лю дського  м озку в ід 
д зеркалю є як психічний, 
так і ф ізичний наш стан: 
ці зм іни передаються 
електром агнітним и хви
лями р із н о ї частоти. Та
ку «передачу» м ож на за
писати на папері чи по
казати на екрані за д о 
пом огою  спеціальної 
апаратури. До голови па
цієнта приставляються 
електроди, поєднані з 
єлектроенцеф алограф ом  
(прилад для д осл ід ж е н 
ня д іяльності м озку), 
який реєструє подавані 

м озком  імпульси-сигнали 
Картина д іяльності на

ш ого м озку зм інюється 
щ охвилі, залежно від 
наших переживань, від 
стану зд о р о в ’ я. Все у 
цій картині переплетене, 
взаємозв’ язане. О тож  
одерж аний запис не так 
просто розш иф рувати.

Але навіть і коли позна
йомитися з ним поверхо  
во, то й це дасть немало 
користі не тільки л іка 
реві, а й пацієнтові. І 
йдеться не лише про хво
рого . Так само і людина  
здорова, спостерігаю чи  
на екрані прояви елект
рично ї д іяльності свого  
мозку, м ож е взяти з 

цього немало користі. А  
саме —  м ож е навчитися 
контролю вати свою  пси
хіку, настроюватися д у 
хом і навіть впливати на 
д ію  різних органів тіла 
(в нормальних ум ов; 
наша свідом ість такого  
впливу не має).

С хож ого  характеру «г 
нування» над собою  вже 
у давні часи досягали  
йоги та інші мудреці,, 
однак це коштувало їм  
гігантських зусиль, тр е 
нувань. Нині ж  наукова  
апаратура дозволяє над

звичайно скоротити той 
шлях. Пацієнт, сп остер і
гаючи граф ічний запис 
стану своєї психіки, д о 
сить легко навчається 
подібний стан викликати 
чи, навпаки, уникати й о 
го.

І от коли б ми навчи
лися знімати нервове  
напруж ення «на зам ов
лення», як би полегшало  
наше життя! Не п о тр е 
бувалося б тягнутися за 
заспокійливою  таблеткою  
чи снотворним, що, на 
жаль, робим о все час
тіш. Багато хто визволи
вся б із х ім ічн о ї м е д и 
кам ентозної неволі. Д е
які досл ідники в м е то 
ді «саморегулювання»  
бачать іщ е ш ирш і м о ж 
ливості. Вони вважають, 
що, м ожливо, спостере
ження за записом р о б о 
ти власного серця д о з 
волило б пацієнтові лег

ше ним управляти, п р и 
наймні до певного р ів 
ня. Це стало б одним  із 
способів лікування, ^на- 
приклад, сильного сер
цебиття, ' ц ідрищ ення  
кров ’ яного тиску,

П ерелік таких о б іц я 
нок науковців можна  
продовж увати і продов
жувати. Стосуються во 
ни і людей цілком  здо
рових, наприклад, спорт
сменів. Відомо, що ре 
кордний показник у яко 
мусь виді спорту вима
гає, серед інш ого, і пси
х ічно ї м о б іл ізац ії, а, от
же, певного стану м о з 
ково ї активності. О тож  
хай спортсмен тренує
ться: з д оп о м о гою  еле- 
ктроенцеф алограф а вик
ликає у своєму м озку  
відповідний стан....

Щ о  ж, об іцянки наче 
б райдуж ні.

А. ПЕТРЕНКО.

------------А ЯКЩО ВІДВЕРТО...------------

Про товариські суди
Хочу звернути увагу 

Яіа .діяльність інашцх 
студентських то^рись- 
ких судів. Протягом 
двох останніх років ни
ми розглянуто дев’ять 
справ. Звичайно, мож
на було б радіти: мов
ляв, «нема роботи» для
судів, майже все у нас 
у справі боротьби з 
правопорушеннями йде 
гладко. Але ж це не 
так, на жаль. І назва
на мною цифра поясню
ється просто бездіяльніс 
тю товариських судів. 
До того ж оті самі роз
глянуті справи підніма
лися зовсім не з їхньої 
ініціативи, а рекоменду
валися до розгляду.

Товариські суди могли 
б стати, крім боротьби 
з правопорушеннями, 
ще й важливим інстру

ментом у боротьбі з на
несенням збитків соціа
лістичній власності. Скі
льки ми ще чуємо нарі
кань: студенти малюють 
на парках, ріжуть столи, 
іншим способом псують 
майно. А от ні від ко
мендантів, ні від заві
дуючих лабораторіями 
іЦе ні разу в товарись
кі суди не поступали 
°фіційні акти про те що 
такий-то студент зіпсу
вав те-то. Та й нам са
мим, студентам, теж 
збоку стояти не ли- 
чить. А то бачимо: псує 
товариш інститутське 
майно, а по руках, як 
то кажуть, дати соро
мимось.

С. ВІННИЧУК,
студент інженерно-
будівельного факу

льтету.

Під гострим кутом

Терміну такого —  «недо» 
в ж од ном у тлумачному  
словнику не знайдете. На
томість останніми роками  
досить вчіпливо прижився  
він у певних колах прац ів
ників, так чи інакше пов’ я
заних з будь-яким и мате
ріальними цінностями, а 

простіш е кажучи —  з тим, 
що м ож на недодати, недо- 
лляти, недорахувати і т. д. 
і т. п. Варіантів у ц іє ї ка
те го р ії чимало. Один із них 
—  недоважити. Як ото прак
тикується в їдальні інсти
тутського проф ілакторію .

О дного прекрасного ос ін 
нього дня ком ісія  головної 
групи народного контролю  
завітала сю ди для ближ чо
го знайомства. І, як вияви
лося, неспроста.

Щ оправда, зовні карти
на ніби й не заслуговувала 
особливо ї уваги народних 
контролерів: реж им  р о б о 
ти їдальні дотримується, 
санітарний стан хорош ий, 
м еню  відповідає асортим ен
ту наявних страв. Та й в ід 
відувачі, з якими випало по
бесідувати, на обслугову
вання наче б не скаржились.

Але, повтрримось, це —  
лише зовні. Бо ж  відвідува
чам і недодумається —  не- 
дозгадається, що в їдаль
ні їх  обслуговую ть за оцим  
ось варіантом «недо». По
чинається варіант з такої 
нем алсзначущ ої деталі: в
граф і меню , озаглавленій  
«Вихід готово ї продукц ії» , 
вага тіє ї самої п р о д укц ії 
не вказана. С пробуй тут,

рядовий клієнте, перевір, 
щ о до чого.

Контролерам перевірити  
вдалося. І ось які «недо» 
випливли. З гідно м еню , в 
салаті мало бути по двад
цять грамів болгарського  
перцю  на кож ну п орц ію . 
О днак в порціях перцем  
і не пахло. Переважили ми 
і салат, в якому були риб
ні консерви. Як свідчило  
те ж  меню, в п’ яти порц іях  
консервів мало б бути д в і
сті грамів. Насправді ж  б у 
ло 110, тобто «недо» скла
ло майже 45 процентів. За
те аж до 57 процентів п ід 
скочило воно, коли ком іс ія  
поцікавилася зеленим го
рош ком  (в п’яти порц іях  
замість 150 його грам ів —  
тільки 65).

Не пощастило й кавунам. 
Контрольне зважування по
казало, що три п о р ц ії ва
жать 435 грамів (а згідно  
м еню  —  690).

Того дня в проф ілактор ії 
об ід  готувався на 125 чо
ловік. Коли оті всі «недо» 
перем нож ити [ додати, ви
ходить отака приблизна вар
тість продуктів, недоданих  
до столу, —  12 кр'б. 37 коп 
Як бачите, досить в ідчут
ний матеріальний варіант 
незаф іксованого в словни
ках терм іну «недо». Лиш  
зауважте, що спрацьовує  
цей варіант тільки в один і 
той же бік: крмусь «недо», 
а собі —  в киш еню.

В. КИЧАК,
В. СТОНСЬКИЙ,

народні контролери.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

Монологи нероби
^  Позаду прожиті ро

ки... Попереду невідоме 
майбутнє.... А чим би оце 
зайнятися сьогодні?

£  Економте особис
тий час! Підвищуйте свій 
культурний рівень на ро

боті.
^  Не знаю, як треба 

писати. Не знаю, що тре
ба писати. Але добре 
знаю, куди треба писати!

Б. ШАПІРО, 
інженер.

Калейдоскоп
^  Знав собі ціну, 

але вважав за краще її 
не називати.

^  Як штатні одини
ці, всі ледарі прирівню
ються нулю.

^  Коли в тебе море 
роботи, не сядь у ка
люжу.

Г. ПОДОЛЬСЬКИЙ, 
інженер.

Ст інна преса



В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
На засіданні парткому 

заслухано і обговорено звіт 
комуніста 1. В. Кузьміна — 
ректора інституту «Про не
доліки в організації вико
нання науково - дослідної 
роботи в інституті у світлі 
рішень XXVII з’їзду КПРС». 
Відзначено^ що в* цілому 
у вузі виконана певна ро- 
оота по вдосконаленню нау
кової діяльності кафедр, 
факультетів, СКТБ «Мо
дуль». Розроблені і реалі
зуються заходи по поліп
шенню організації плануван
ня, виконання та впровад
ження наукових досліджень. 
Заходи знайшли }Своє ві
дображення в цільовій ком
плексній програмі «Наука» 
і передбачають збільшення 
затрат на виконання дос
ліджень до кінця 12-ї п’яти
річки в 1,6 раза у порів
нянні з 1985 р.

Основу наукових робіт 
складають дослідження в 
галузі мікроелектроніки, об
числювальної техніки, засо
бів автоматизації і робото
техніки, машинобудування, 
електро- і теплоенергетики, 
будівництва і транспорту..

Певну роль в науковій ро
боті виконує СКТБ «Мо
дуль». В інституті ведеть
ся підготовка кандидатів 
наук. До виконання робіт 
по госпдоговірній тематиці 
залучено 1200 студентів, що 
поліпшило якість дипломно
го проектування.

Разом із тим, відзнача
лося на засіданні, в цій 
справі мають місце серйозні 
недоліки. Досі відсутня сис
тема розвитку науково-дос
лідних робіт, яка б вклю
чала проведення фундамен

тальних і прикладних дос
ліджень, створення сучас
ного дослідного виробницт
ва по головному науковому 
спрямуванню. Допускалися 
серйозні недоліки у підборі, 
розстановці і видаванні 
наукових кадрів. Слабкість 
експериментальної, дослід
но - конструкторської і тех
нологічної бази спричиняє 
малоефективність . роботи 
вчених вузу по реалізації 
рішень XXVII з’їзду КПРС 
в галузі створення передо
вих технологій, стримує ро
звиток робіт по матеріало
знавству, визначених пар
тією як пріоритетні. З вини 
керівництва СКТБ «Модуль» 
протягом ряду років неза
довільно ведуться роботи по 
створенню сучасної бази 
мікроелектронної ТЄХНОЛОч„ 
гії.

Як відзначили комісії на
родного контролю і комісія 
парткому, в плануванні та 
організації виконання нау
ково - дослідних робіт з 
вини ректорату (І. В. Ку- 
зьмін, В. С. Осадчук), ке
рівництва НДС (А. М. За
річний) допущено ряд іс: 
тотних недоліків. Серед них, 
зокрема, такі. Плани про
ведення госпдоговірних дос
ліджень формуються без 
належного техніко-економіч- 
ного пророблення, піддаю
ться численним коректуван
ням у бік продовження 
строків виконання і під
вищення вартості розробок. 
За два останні роки інсти
тутом не виконані тематич
ні плани. Ряд розробок 
мають низький якісний рі
вень. До цих пір не рег
ламентовані взаємодії

СКТБ «Модуль», НДС і 
кафедр. Мають місце пору
шення фінансової дисциплі
ни. Істотно завищується 
кошторисна вартість вико
нуваних договорів, не від
повідають дійсності звітні 
дані про економічний ефект 
від застосування розробок. 
Практикується використан
ня госпдоговірних коштів 
не за призначенням.

Відзначено також мало
ефективність роботи по під
готовці докторів наук. Док
тором наук не очолюється 
жодна з кафедр суспільних 
наук, майже 60 проц. асис
тентів — старші 40 років. 
91 асистент має більше 10 
років педагогічного стажу, 
але й досі не визначився у 
науковій роботі.

На багатьох кафедрах 
формально ведеться науко
во-дослідна робота студен
тів, вони беруть ще недос- 
татню участь у наданні нау
ково - технічної допомоги 
підприємствам Вінниці.

На багато із цих недолі
ків комуністу І.В. Кузьмі- 
ну вказувалося при заслу
ховуванні його звіту на за
сіданні парткому 28 груд
ня 1983 р., а також звіту 
парторганізації СКТБ «Мо
дуль» 9 квітня 1983 р. Не 
зробили належних виснов
ків по своїх звітах на за
сіданнях парткому комуніс
т і в .  С. Осадчук, А. М. За
річний. Все це призвело до 
того* що 22 липня ц. р. об
ласний комітет народного 
контролю на своєму засі
данні указав ректору інсти
туту т. І. В. Кузьміну на 
істотні недоліки у виконан
ні вказівок директивних ор

ганів про підвищення ефек 
тивності науково-дослідних 
робіт допущені порушення 
державної дисципліни. Ого
лошені суворі догани про
ректору В. С. Осадчуку, на
чальнику НДС А. М. За
річному (за серйозні недо
ліки в плануванні і органі
зації наукових досліджень 
по госпдоговорах, відсут
ність належного контролю). 
Недостатню допомогу по 
розвитку науки в інституті 
надавав партійний комітет 
(т;т. О. Д. Азаров, О. П. 
Стахов, І. Г. Мельник).

Партійний комітет ого
лосив комуністу І. В. Кузь- 
міну — ректору інституту 
догану. Гіартком вважає не
доцільним сумісництво в од
ній особі посад ректора інс
титуту і директора СКТБ 
«Модуль». До 1 грудня ц. р. 
зобов’язано вирішити пи
тання про призначення ди
ректора «Модуля».

Суворі догани партком 
оголосив комуністам В. С. 
Осадчуку і А. М. Зарічному 
Ректорат інституту і НДС 
зобов’язано до 1 грудня ц. 
р. розробити заходи по до
корінній перебудові науко
вої діяльності інституту і 
СКТБ «Модуль» та виправ
ленню виявлених недоліків, 
відзначених у ч постанові 
парткому і комісіями на
родного контролю. Секре
тарю парткому т. О. Д. 
Азарову і комісії парткому 
по науково - технічному 
прогресу (т. О. П. Стахов) 
надати допомогу у розроб
ленні і реалізації вказаних 
заходів. У грудні ц. р. зат
вердити їх на засіданні пар 
ткому і Ради інституту.

НАЛЕЖ НОЇ ОЦІНКИ НЕ ДАНО
Партійні збори — найви

щий орган первинної органі
зацій, Регулярно вбираю
чись разом, комуністи зна
ють: від того, наскільки гли
боко вони обговорюють наз
рілі проблеми, наскільки 
відповідально підходять до 
вироблення рішень, що 
приймаються, і добивають
ся виконання наміченого, 
значною мірою залежить 
успіх справи. Важлива роль 
відводиться зборам-, звіт
ним, де йде колективне ос
мислення підсумків певного 
етапу і завдань на майбутнє.

Зараз у цехових партій
них організаціях інституту 
йде до завершення чергова 
звітна кампанія. В більшості 
із них правильно зрозуміли 
сьогоднішні завдання, отож 
звіти і їх обговорення про
ходили під девізом: все цін
не, що народжене практи
кою. необхідно уважно вив
чити і постаратися примно
жити, а від утворених мину
лими роками нашарувань 
інертності, формалізму слід 
настійно звільнятися.

Цьогорічні звіти — перші 
після XXV II з ’ їзду  КПРС. 
Звичайно, це надає їм  ха
рактеру особливої вимог
ливості, цілеспрямованості. 
Позаду — більш як півроку 
напруженої роботи по реа

лізації рішень з ’ їзду . Що 
вже зроблено? Чи всюди 
намітилося прискорення? 
Що вживається комуністами 
для перебудови мислення і 
психології людей, організа
ції справи, для поліпшення 
стилю і методів роботи?

На жаль, ще не всюди ці 
питання на звітних зборах 
знайшли предметне і від
верте обговорення.

Ось відбулися звітні збо
ри цехової парторганізації 
факультету автоматики і 
мікроелектроніки. З допо
віддю про роботу партій
ного бюро за звітний період 
виступив його секретар П. А. 
Молчанов. Він висвітлив ос
новні завдання, що їх вирі
шувало бюро, недоліки, які 
мають місце. Однак персо
нальної критики на адресу 
адміністрації, парткому, 
партбюро практично не про
звучало.

Не було зроблено аналізу 
перебудови діяльності парт
бюро у світлі рішень XXVII 
з ’їзду КПРС.

Великої уваги комуністів 
вимагають соціальні пи
тання. Турботу про людей 
партія висуває сьогодні на 
перший план. І тут не слід 
посилатися на те, що хтось 
прийде і все зробить. Для 
поліпшення умов навчання і

побуту багато чого можна 
здійснити власними силами. 
Це і буде проявом справді 
активної партійної позиції. 
Але про яку позицію у цьо
му цлані можна говорити в 
даному випадку, коли ниніш
нього року ні члени парт
бюро факультету, ні сам 
секретар і його заступники 
не надавали достатньої до
помоги новому коменданту 
5-го гуртожитку І. . Олек- 
сюку і голові студкому 
В. Гунчаку у наведенні по
рядку.

Жодна сторона життя 
колективу не повинна зали
шитись поза увагою звітних 
зборів комуністів. У тому 
числі і такий важливий ви
ховний засіб, як наочна агі
тація. А між тим наочна 
агітація, встановлена по 
вулиці Келецькій і закріп
лена за факультетом, ви- 
гледить дуже блідо, неви
разно. Зовсім слабо вникає 
у це питання заступник сек
ретаря партбюро С. В. 
Юхимчук.

Особливе питання: як
організовуються звітні збо
ри, в якій атмосфері вони 
проходять? Звичайно, така 
важлива подія потребує 
певної підготовки, її не мож
на пускати на самоплив. І

саме тут на згаданих збо
рах виявилися недоліки. Зо
крема, проект постанови до 
початку зборів не було під
готовлено. Ряд виступів на
гадували скоріш усього са
мозвіти. А питання роботи 
з кадрами взагалі не пору
шувалося.

Не виявили комуністи на
лежної вимогливості до вик
ладачів, котрі працюють 
над докторськими дисерта
ціями. Так, тт. Л. Кошек, 
А. Новиков, В. Лисогор 
використали належні твор
чі відпустки, однак дисер
тацій не захистили і досі. 
На зборах же цей факт та
кож не отримав належної 
оцінки з боку членів парт
бюро.

Звіти — серйозний екза
мен для кожної парторгані
зації. Щоб витримати його, 
потрібна енергійна, 'напо
леглива робота* мобіліза
ція всіх сил. Звіт партбюро 
факультету автоматики і мік
роелектроніки показує, що 
значної перебудови вимагає 
стиль роботи самого його 
секретаря П. А. Молчанова, 
заступників С. Б. Дубинен- 
ко і С. В. Юхимчука.

О. АЗАРОВ,
секретар парткому інс
титуту.

ВЧЕНІ, ІНЖЕНЕРИ ,КОНСТРУКТОРИ, ВИНАХІД

НИКИ!

РОЗВИВАЙТЕ РАДЯНСЬКУ НАУКУ, СМІЛИВІШЕ 

БОРІТЬСЯ ЗА РОЗРОБКУ І ОСВОЄННЯ ПРИНЦИ

ПОВО НОВОЇ, НАЙКРАЩОЇ У СВІТІ ТЕХНІКИ І 

ТЕХНОЛОГІЇ!

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ! СМІЛИВО, АКТИВ

НО, ПО-НОВАТОРСЬКОМУ ВКЛЮЧАЙТЕСЬ У РОЗ

В’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ПРИСКОРЕННЯ!

XX З’ЇЗДУ ВЛКСМ -  ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС

НАШІ СУЧАСНИКИ

Геннадія Авраха добре знають не лише на факультеті
втоматики і мікроелектроніки, де він вчиться на чет- 
вертому курсі (і вчиться, зазначимо, відмінно). Генна- 
дій вже давно і серйозно займається науковою робо
тою. Про це вам багато розкажуть на кафедрі АСУ% з 
якою у юнака тісні творчі зв’язки. Відмінне навчання, 
інтерес до наукового пошуку не стають на перешкоді 
його громадській діяльності як члена комітету ЛКСМУ.

Прискорюючи соціаль
но-економічний розвиток, 
ми до 2000 р. повинні 
подвоїти виробничий по
тенціал. Для цього темп 
росту національного до
ходу повинен скласти 
близько 5 проц. у рік (в 
1985 р. — 3,1 проц.) За 
останні три п’ятирічки ці 
темпи уповільнилися. 
Звичайно, не можна мит
тєво піднятися від 3 до 
5 проц., це процес пос
туповий: в 12-й п’яти
річці ми повинні досяг
нути 4 проц., а в 13-й і 
14-й — 5 проц. росту

національного доходу.
Щоб вийти на цей рі

вень приросту, треба за
безпечити щорічне зро
стання продуктивоеті 
праці на 5,7—6,3 проц., 
(зараз тільки 3,2 проц.) 
Тут сувора залежність. 
Тільки при цих темпах 
росту ми до 2000 року 
збільшимо продуктив 
ність праці у 2,3 — 2,5 
раза. Цей рубіж дозво 
лить наблизитися до сві
тового рівня продуктив
ності праці. Отже, зрос
тання продуктивності пра
ці — завдання і еконо
мічне, і політичне.

Ніякі окремі критерії 
не свідчать про інтенси
фікацію, а отже і про 
прискорення, якщо су
купні затрати праці по 
відношенню до кінцевих 
результатів не дають 
ефективності.

У 40—50-і роки еко
номічну могутність ми 
вимірювали тим, скільки 
видобуваємо, а тепер бу
демо вимірювати тим, 
скільки одержали, напри
клад, машин і які вони, 
який їхній технічний рі
вень.

(Закінч, на 2-ій стор.).
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дарства буде опиратися 
на комп’ютеризацію і 
робототехніку (кількість 
роботів збільшиться у З 
рази), роторні і роторно- 
конвейєрні лінії (від су- 
пер-ЕОМ до персональ
них комп’ютерів),

А  Д о 2000 р. більш 
ніж удвоє знизиться до
ля ручної праці, що до
зволить вивільнити від 
малокваліфікованої,1 ро,- 
боти понад 20 млн. чол.

Дванадцята п’ятирічка 
має і ресурсну особли
вість. Первинні ресурси 
будуть наростати пові
льніше від остаточного 
продукту, а 75—80 проц. 
приросту потреб у пали
ві, енергії, сировині та 
матеріалах забезпечува
тимуться тільки за ра
хунок економії. Тут і 
вторинні ресурси, і зас
тосування енерго- та ма- 
теріалозберігаючих тех
нологій, прогресивних 
матеріалів — усе це ка
тегорії економії, усе це 
складові протизатратно- 
го механізму.

А сьогодні ми, на 
жаль, йдемо попереду 
по затратах на карбова
нець національного до
ходу у порівнянні з роз
виненими капіталістични
ми країнами, вони в нас 
у 1,4—2 рази вищі.. Це 
значною мірою відбува
ється тому, що освоєння 
досягнень науково-тех
нічного прогресу відстає 
од їх розробок.. Науко
во-технічний прогрес є 
сьогодні своєрідним ви
дом економічного ресур
су, причому ресурс цей 
безмежний.

Якими б хорошими не 
були техніка, технологія, 
господарський механізм, 
але коли їх не зрозумі
ють і не приймуть люди, 
стратегія прискорення не 
спрацює. Вирішальне сло
во за тим, що ми звемо 
людським фактором.

Н. КОРОВ’ЯКОВСЬКА, 
кандидат економічних 
наук.

Відбулося організаційне засідання новообраного 
профкому викладачів і співробітників інституту.

Головою профкому обрано Ю. А. Буреннікова, 
заступником по організаційно-масовій роботі — В. І. Ко
вальчука, заступником по ідейно-виховній роботі — 
В. Г. Попова.

На засіданні комітету ЛКСМ У інституту 25 жовтня 
розглянуто організаційне питання. У зв’ язку з пере
ходом на роботу з*а спеціальністю О. Ю. Пінчук звіль
нений від обов’ язків секретаря комітету.

Секретарем комітету комсомолу обраний О. Г. Дом- 
бровський.

Важлива роль профспілок 
— школи комунізму у ви 
хованні трудового колекти
ву. Тож зрозуміло, що цей 
напрямок діяльності проф
кому перебував у центрі 
уваги делегатів звітно-вибо
рної профспілкової конфе
ренції викладачів і співро
бітників, яка відбулася 24 
жовтня.

На конференції відзна
чалися певні зрушення у 
діяльності культурно-вихов
ної комісії профкому, ко
місій по морально-правово
му вихованню, по роботі 
серед студентів і молоді, 
фізичному вихованню, ко
місії сприяння сім’ї та шко
лі у вихованні дітей і ро
боті серед жінок.

Однак, — підкреслюва
лось і у звітній доповіді, і 
у виступах, — приводу для 
заспокоєння нема і бути 
не може. У нас іще дуже 
низька ефективність зага
льних заходів, недостатній 
рівень профілактичної інди
відуальної роботи в проф- 
групах. Спортивні секції, 
самодіяльні художні гу- 
ртки$ об’єднують все ще 
незначне число викладачів і 
співробітників!. Наприклад, 
у хорі не бере участі жо
ден представник машино
будівного факультету, ка
федр суспільних наук.

Антиалкогольна пропаган
да не розгорнута у пов

ному об’ємі, не носить на
ступального характеру. В 
колективах СКТБ «Модуль», 
адміністративно - господар
ської частини не створено 
обстановки непримиренно
го ставлення до пияцтва, 
порушень трудової дисцип
ліни і порядку. І ось резуль
тат: нинішнього року «по
горіли» на дружбі із «зеле
ним змієм» працівники «Мо
дуля» Мегера, Малькота, 
Єфімов, працівники АГЧ 
Жернов і Герасимов, у мед
витверезнику побували Ду- 
бровський (радіотехнічний 
факультет), Сторожук (фа
культет обчислювальної те
хніки), Борисов (машино
будівний факультет).

Комісії по морально-пра
вовому вихованню довелося 
займатися справою доцен
та Ю. Міца, який зловжи
вав службовим становищем. 
Профком оголосив йому до
гану, прийнято рішення про 
недоцільність перебування 
такого «наставника молоді» 
на посаді викладача вищої 
школи.

Виявлені факти розбаза
рювання соціалістичної вла
сності в АГЧ, причому у 
прикриванні цих фактів бра
ли участь, як не парадок
сально, профспілкові активі
сти І. Осадчук і В. Василь
єв. Профком дав належну 
оцінку цим вчинкам, але га
рантії, що то факт — оди

нокий, нема. Недоліком у 
роботі профкому по вихо
ванню слід вважати і таке 
явище, як велика кількість 
розлучень у нашому колек
тиві, причому ганебні фа
кти безвідповідального ста
влення до сім’ї не отриму
ють в колективі належної 
оцінки. ,

Не на належному рівні у 
нас лекційна пропаганда, 
профорієнтаційна робота. 
Досить сказати, що за два 
останні роки плани по цій 
роботі не виконали кафедри 
політекономії, філософії, об
числювальної техніки, ви
щої математики, теоретич
них основ радіотехніки.

Такі недоліки стали мож
ливими тому, що комісія 
профкому, заступник його 
голови по виховній роботі 
Н. Гущинець не зуміли реа
лізувати принцип «дійти до 
кожного», багато хороших 
виховних заходів і задумів у 
планах профкому, факуль
тетів, відділів і служб зали
шились на папері. Не від
чув профком у цьому питан
ні допомоги від ідеологіч
ної комісії парткому (Б. Ва- 
льчук), ні від наших ка
федр. суспільних наук.

На конференції наголо
шувалось: перебудовуючи
виховну роботу, ми всі по
винні зосередити зусилля на

вихованні єдності слова і ді
ла у кожного працівника, у 
кожного керівного органу 
профспілкової організації і, 
звичайно, в першу чергу у 
керівників, включаючи рек
тора та проректорів. Важ
ливий напрямок перебудо
ви — забезпечення особис
того прикладу викладача, 
керівника у праці і в жит
ті у цілому.

В кожному колективі не
обхідно більш глибоко про
думати питання організації 
дозвілля. Кращої координа
ції вимагає і сам підхід до 
виховної роботи. А то як 
виходить: всі у цій роботі 
наче б беруть участь, най
частіше дублюючи одне од
ного, а результати не від
повідають сьогоднішнім ви
могам.

Потребує поліпшення ма
теріальна база. Скажімо ба
гато хороших ідей по ро
боті з дітьми не здійснені, 
оскільки все впирається у 
виділення приміщення для 
цієї роботи. Не мають сво
їх приміщень і багато гро
мадських організацій, що 
теж не може не позначити
ся на їхній діяльності.

Виховна робота — робо
та багатопланова і дуже 
відповідальна'. Конференція 
намітила ряд заходів щодо 
її вдосконалення. З ними 
наша газета познайомить 
читачів у наступних номе
рах.

НАВЧАННЯ — ПО — НОВОМУ

Цей знімок зроблено в групі 3-ЕОМ-83. ж бо із спеціального предмету. 
Уважно конспектують студенти: лекція Фото Р. Кутькова.

НАГАДУЄМО!

МОВЧАННЯ—НЕ ЗОЛОТО

Не лише інформація

17 жовтня ц. р. наша га
зета опублікувала матеріа
ли рейду - перевірки готов. 
НОСТІ до роботи В ЗИМОВИХ 
умовах, Проведеного народ, 
ними контролерами, проф
спілковими і комсомольсь
кими активістами. У тому 
ж номері газети Повідомля
лося, що матеріали рейду 
обговорені на черговій ін
формаційній нараді в парт-

комі інституту. Було зВерну_ 
то увагу секретарів парт- 
бюро радіотехнічного, енер
гетичного факультетів та 
факультету автоматики і 
мікроелектроніки на слабку, 
організаційну роботу та 
контроль за ходом підготов
ки інститутських приміщень 
до зими.

До цих пір редакція не

одержала реагувань на кри
тику, принципової оцінки 
становища партійними бюро. 
Колись мовчання називали 
золотом. У даному випадку 
маємо справу із замовчу
ванням, ігноруванням пози, 
ції парткому і його друко
ваного органу. І порівняння 
із золотом тут аж ніяк не 
підходить.

У наш час лекційне вик
ладання повинне не тільки 
збагачувати пам’ять сту
дентів найновішою науко
вою інформацією, але й на 
цій основі систематично роз
вивати мислення майбутніх 
спеціалістів, стимулювати їх 
думати разом із викладачем 
над поставленими питання
ми, аналізувати і зіставля
ти факти, робити відповідні 
висновки, виробляти власні 
погляди та ставлення до тієї 
чи іншої наукової пробле
ми.

Серед методів активіза
ції розумової діяльності сту. 
дентів у процесі лекції ви
сокоефективним можна вва
жати створення на лекціях 
ситуацій, які поєднують у 
собі творчий характер піз-

А Випускник інституту 
бив байдики, зате зі знан
ням справи.

А «Даром преподавате- 
ли время со мною тратили», 
— наспівував після зборів 
ректор.

А  Знайшов своє місце в

навальної діяльності слуха
чів і їхню високу актив
ність. Створення таких мо
ментів (скажімо, постановка 
конкретного завдання пе
ред аудиторією) мобілізує 
студентів, викликає напру
ження думки, привчає пос
лідовно підходити до вив
чення матеріалу, збуджує 
інтерес до першоджерел, роз
виває наукові нахили. Оскі
льки такі моменти практич
но виникають протягом 
усієї лекції, то слухачам, 
як то мовиться, хочеш — не 
хочеш, а доводиться пра
цювати творчо, активно.

Лекційне вивчення курсу 
загальної фізики дає бага
то можливостей для розви
тку діяльності мислення 
студентів. Наприклад, при

житті, але соромився його 
назвати.

А Наслідуючи людину, 
мавпа все більше стає мав
пою.

виведенні рівняння Бернул- 
лі спільно зі студентами 
виявляється, яка робота ви
конується силою тиску при 
переміщенні певної маси 
рідини в нахиленій трубці. 
Враховуючи, що ця робота 
характеризує міру зміни 
енергії" системи, студентам 
пропонується .. самостійно 
знайти вираження для зміни 
потенційної і кінетичної 
енергії перемінної маси рі
дини, а потім одержати від
повідне рівняння. Студентам 
дається можливість самос
тійно переконатися, що всі 
члени цього рівняння яв
ляють собою питому енергію.

Б. ІВАНИЦЬКИЙ, 
доцент,

С. РЕЗНИК, 
асистент.

Г. МОЛОДЦОВ, О. 31- 
БОРОВ, М. ЛЕМПЕРТ, 
Г. МАЛКІН — постійні 
автори журналу «Сту- 
денческий меридиан».

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

ПЕРОМ САТИРИ

Н ап рям ки  перебудови

В КОМ ІТЕТІ ЛКСМУ 
І НСТИТУТУ

В ПРОФКОМІ ВИКЛАДАЧІВ 
І СПІВРОБІТНИКІВ

(Поч. на 1-ій стор.).

Не лише скільки ви
робили сільгосппродук
ції, але і як її зберег
ли. Що більше виробле
ної продукції буде при
падати на кожну одини
цю добутої сировини чи 
напівфабрикату, то кра^ 
щою буде наша економі
ка, а значить, і краще 
реалізувався курс на 
прискорення. Серед по
казників інтенсифікації, 
прискорення важливі та
кі, як:

^  підвищення долі 
реконструкції, технічно
го переоснащення в ін
вестиціях.

А  До 1990 р. щоріч 
не оновлення машино
будівної продукції буде 
доведене ДО 13 проц. 
проти 4,5 проц. у 1985 р. 
Це крайньо необхідний 
захід, оскільки в країні 
ще багато застарілого 
обладнання, а нерідко 
навіть «молоді» фонди є 
технічно старими.

А  Наукоємні галузі, 
і насамперед машино
будування, забезпечують 
реалізацію, тиражуван
ня досягнень науково- 
технічного прогресу. 
Вкладення у цю галузь 
збільшуються майже у 2 
рази.

А  У півтора—два ра
зи зросте застосування 
прогресивних, базових 
для кожної галузі техно
логій: електронно-проме
невих, плазмових, імпу
льсних, біологічних, ра
діаційних і т. д. Вони в 
десятки і навіть у сотні 
разів збільшують про
дуктивність праці, а зна
чить економлять живу 
працю і матеріальні цін
ності.

А За рахунок викори
стання досягнень науки 
і техніки в промислово
сті буде забезпечено дві 
третини приросту про
дуктивності праці.

А Дальша автомати
зація народного госпо-



ПАН ПРАПОР Ж ОВТНЯ ОСЯВАЄ Ш Л Я Х !
ХАЙ МІЦНІЄ РЕВОЛЮЦІЙНА НАСТУПНІСТЬ 

УСІХ ПОКОЛІНЬ РАДЯНСЬКИХ ЛЮДЕЙ—ЗАПО
РУКА НЕПЕРЕМОЖНОСТІ ІДЕЙ І СПРАВИ
ЖОВТНЯ!

Із Закликів ЦК КПРС.

ДЕНЬ НАШОГО 
НАРОДЖЕННЯ

Серед багатьох зна
менних дат е одна, яка 
по - особливому дорога 
серцю кожної радянсь
кої людини. Це 7 листо
пада — роковини Вели
кої Жовтневої соціаліс
тичної революції. З 
цього дня 1917 року по
чався новий відлік часу 
в світовій історії. На 
земній кулі утвердилась 
перша держава робітни
ків і селян. Пройшовши 
через найсуворіші ви
пробування, наш народ 
впевнено іде по шляху, 
який вказав великий Ле
нін.

Напередодні 69-х ро
ковин Великого Жовтня 
за традицією Централь
ний Комітет КПРС звер
нувся із Закликами. В 
них — широка програма 
дій, глибока віра в ре
волюційну наступність 
усіх поколінь радянських 
людей, тверда перекона
ність в творчі сили тру
дящих Країни Рад, в 
непохитну єдність партії 
і народу. І в цьому — 
запорука успішного ви
конання рішень XXVII

з ’їзду КПРС, утверд
ження революційих пе
ретворень в економіці, в 
усіх сферах суспільного 
життя.

На урочистих зборах 
нашого колективу напе
редодні свята, в святко
вій демонстрації знову і 
знову виявляється спільна 
готовність наших лю
дей здійснити накрес
лення партійого з ’їзду 
безроздільна підтримка 
внутрішньої і зовнішньої 
політики КПРС.

Першими декретами, 
які прийняв 1 Всеросій
ський з ’їзд Рад, що від
бувся 8 листопада 1917 
року, були декрети про 
мир і землю. Відтоді Ра
дянська держава послі
довно відстоює справу 
миру. І нове свідчення 
тому — наші мирні іні
ціативи, що були внесені 
на зустрічі в Рейк’яві
ку. Всі люди доброї во
лі з гарячим схваленням 
зустріли виступи по ра
дянському телебаченню 
Генерального секретаря 
ЦК КПРС М. С. Горба 
чова, в яких широко ви
кладена програма миру.

КРОК ДОБРОЇ ВОЛІ
слово колишнього

ВОЇНА-ІНТЕРНАЦІОНАЛ І СТА
Рішення Радянського Со

юзу про повернення на ба
тьківщину з Афганістану ча
стини радянських військ, 
які перебувають там, — 
серйозний крок. «Наш іде
ал — міцний мир, надійна 
безпека для всіх народів, 
— говориться у посланні 
ЦК КПРС воїнам-інтерна- 
ціоналістам, котрі повертаю
ться. — І, звичайно, поки 
не припиниться збройне 
втручання зовні у справи 
демократичного Афганіста
ну, Радянський Союз не за
лишить сусіда в біді».

На місце кожного радян
ського солдата, що відбу
ває на Батьківщину, стануть 
два або три афганських 
новобранці, сили громадсь
кого порядку, служба без
пеки, Прикордонна і племін

на міліція групи самооборо. 
ни на заводах, в установах 
озброєна. Це все сила аф
ганського народу, яка праг
не покінчити з середньовіч
чям. І вона з ним покін
чить.

Ми, колишні воїни-інтер- 
надіоналісти, які знаходили
ся у складі обмеженого кон
тингенту радянських військ 
в Афганістані, як і всі ра
дянські люди, впевнені, іцо 
виведення шести полків з 
ДРА — крок доброї волі, 
котрий стане ще одним ім
пульсом для прискорення 
політичного врегулювання 
обстановки навколо Афгані
стану.

В. ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ, 
студент інженерно-бу
дівельного факультету.

Звістку про повалення ца
ризму в Росії подоляни зу
стріли з невимовною раді
стю. Містами і селами про
неслася *хвиля мітингів, збо
рів, демонстрацій, учасники 
яких вітали встановлення 
влади Рад в Росії, обіцяли 
підтримку російському на
родові в його справедливій 
боротьбі.

Багатолюдні збори відбу
лися на фабриці «Ястреб» 
(тепер — взуттєве об’єд
нання ім, М. ІЦорса). Він
ницькі взуттєвики надіслали 
петроградському пролетарі
атові таку телеграму: «Ми, 
робітники фабрики «Яст
реб», шлемо гарячий привіт 
петроградському пролетарі
атові — робітникам і солда
там, героїчними зусиллями 
яких створені умови для ві
льного розвитку батьківщи
ни».

Поділля було одне з пе
рших на Україні, де трудя
щі зі зброєю в руках пов

торили приклад революцій
ного Петрограда.

«Ми, робітники і солда
ти, які боролися тут, у Він
ниці, за владу пролетаріату. 
—заявили вінничани на од
ному з мітингів, — вітаємо 
уряд робітників, солдатів і 
селян — Раду Народних 
Комісарів та обіцяємо під* 
тримувати його всіма сила
ми, не шкодуючи життя».

Революційні солдати 2-го 
гвардійського корпусу, роз
ташованого в районі Жме- 
ринки,, перешкодили просу
ванню ешелонів з контрре
волюційними військами, що 
направлялись у Петроград 
і Москву для придушення 
революції

І і іС Л Я  перемоги Жовтня 
до Петрограда прибув єгер 
Колосов, посланець 1-ої 
гвардійської дивізії Півден
но-Західного фронту, части
ни якого дислокувалися на 
Поділлі, для встановлення 
зв ’язків з Петроградською

Радою. «Известия ЦИК и 
Петроградского Совета ра  ̂
бочих и солдатских депута- 
тов» з того приводу надру
кували листа Колосова, в 
якому, зокрема, говорилось. 
«Вітаю товаришів солдатів 
Петроградського гарнізону, 
матросів - кронштадт ц і в, 
балтійців, робітників і чер- 
воногвардійців, які захищали 
своїми грудьми нашу до
рогу свободу».

За дорученням партії та 
уряду Радянської Росії на 
Поділля приїздять посланці 
Петрограда, щоб допомогти 
місцевим партійним органі
заціям. У листопаді 1917 р„ 
наприклад, у Вінницькому 
повіті уповноважений Пе
троградського військревко- 
му М. І. Ванжула проводив 
агітаційну роботу по вті
ленню в життя ленінського 
Декрету про землю.

(Закін. на 2-ій стор.)

Ни звезд, ни огней, — 
Лишь глазок самокрутки, 
У Смольного
Сдержанный гул голосов. 
И  старому миру 
Отсчитывал 
Последние сутки 
Маятник русских часов.
А осень
Последние листья

срывала,
Плескалось
Багровое пламя костра, 
Молчали
Нахмуренные запевалы, 
Хороший мотив 
Берегли до утра.
Лишь кто-то 
Соседу вполголоса:

«Ленин!»— 
Взволнованно скажет 
И вновь замолчит. 
Подковки сапог.
По гранитным ступеням 
Стучат, ■С л о в н о  
к л ю ч  т е л е г р а ф н ы й ,  
В ночи,
Пока
Одиночные выстрелы

где-то
.Но чувствовал каждый: 
Атака близка.
Победа сойдет 
Октябрьским рассветом 
На Зимний 
По красногвардейским 

штыкам.
Солдаты. Матросы. 
Рабочих пикеты.
Атаки
В исхлестанной пулями 

мгле..
.А падал боец 
За Отчизну Советов,
Ни дня не прожив 
На советской земле. 
...Кончается ночь.
И на штурм через лужи 
Отряды гвардейцев 
Рванулись вперед.
И лист,
Что над старой Россиею 
Кружит,
На новую землю уже 
Упадет.

Б. ШАХОВСКИЙ,

Внесок
студентів

1200 студентів вузу залу
чені до виконання науково- 
дослідних робіт госпдого- 
вірної тематики. 26 із них 
відзначені дипломами і 
грамотами всесоюзного та 
республіканського конкур
сів на кращу студентську 
роботу.

Залучення майбутніх спе
ціалістів до науково-дослід
ної роботи сприяє поліп
шенню якості дипломного 
проектування. Так, цього 
року 1099 тем дипломних 
робіт були реальними, ре
комендовано до впровад
ження 777 студентських 
проектів.

Напередодні Жовтне
вих свят група студентів 
нашого інституту, які 
працювали у складі буд- 
загону «Полум’я» в селі 
Данилівна Васильківсь
кого району Київської об
ласті на спорудженні 
житла для чорнобильців 
та прип’ятців, здійснила 
круїз по Чорному морю 
на теплоході «Білорусія» 
Нагородили будзагонівців 
путівками за ударну пра
цю обком ЛКСМУ та об- 
лпрофрада.

Ц ЬОГОРІЧНИЙ ТРУ' 
довий семестр був 

для нас незвичайним. Ад
же виконували важли
ве державне завдання, 
усвідомлювали, що від 
темпів та якості нашої 
роботи залежить, як 
швидко зможуть люди, 
котрі зазнали лиха, все
литися в нові будинки,

мати змогу знову спокій
но жити та працювати.

Наш загін «Полум’я» 
входив до складу Літин- 
ської МПМК-35. Стар
ші товариші подавали 
нам необхідну допомогу. 
У загоні було двадцять 
чотири студенти, з них 
дві дівчини — Наталя 
Рябчинська і Таня Ко- 
зодой. Працювали ми на 
будівництві два з поло
виною місяці. Жили Б 
наметах, трудовий день 
розпочинали о шостій 
ранку, а закінчували 
десь о дев’ятій — деся
тій вечора. Було, зви
чайно, нелегко. Але ні
хто не пасував перед 
труднощами, не нарікав

на втому, складні побу
тові умови. Адже поїха
ли сюди добровольці, ті, 
хто заздалегідь знав, що 
на нього чекає.

Усіх єднало бажання 
— якнайшвидше звести 
житло, впорядкувати 
його, аби зробити ново
селам гарний подарунок. 
Тож завдяки комсомоль
ському горінню, завзяттю 
всіх Дудзагонівців \по*’ 
щастило спорудити сім 
•будинків. Розпочинали 
ми з нульового циклу і 
завершували малярними 
роботами. Тобто наші 
три бригади були ком
плексними. Крім того, 
споруджували допоміж
ні приміщення, впорядко

вували подвір’я, завози
ли чорнозем, встановлю
вали огорожу.

Кожен старався з усіх 
сил. Хотілося, щоб осе
лі були ошатними, доб
ротними, гарними. Щоб 
люди, які тут поселять
ся, не відчували жодних 
незручностей.

Всі працювали по-уда- 
рному. Однак не можна 
сьогодні не згадати тих. 
хто був заспівувачем у 
роботі. Це три Олек
сандри — Остапчук, Го- 
лощ а пов, Тарасюк. Во 
ни стали опорою колек
тиву. Бо ж хлопці — 
майстри на всі руки, і 
будь-яке завдання було 
їм під силу.

Комісар «Полум’я» 
Віктор Андрійченко, не
зважаючи на зайнятість, 
фізичну втому, завжди 
знаходив час підготува
ли стіннівку, «блискавку», 
випуск «Комсомольсько
го прожектора». Облад
нали ми також куточок 
почесного бійця загону 
Василя Ігнатенка, який 
загинув смертю хороб
рих під час аварії на 
АЕС. І його заробітну 
плату перерахували у 
фонд Чорнобиля.

Всі ми— бійці загону 
«Полум’я» задоволені, 
що внесли свою посиль
ну частку праці у за 
гальну справу. Віриться: 
в нових оселях люди 
житимуть у злагоді, 
щасті, мирі.

І. АНТОНЮК, 
командир будзагону 
«Полум’я».

ЩАСТЯ (  НОВИХ ОСЕЛЯХ
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Влітку 1918 р. почався за
гальний страйк залізничників 
України. Активну участь у 
ньому взяли і подоляни. В 
Петрограді провели ряд 
заходів по наданню допо
моги страйкуючим. В серп
ні тутешній комітет РКП(б) 
звертається до робітників — 
петроградцїв з відозвою 
«Підтримайте українських 
борців!» «Незабаром уже 
три тижні, — говорилося 
в ній, — як почали страйк 
українські залізничники. 
Стійко тримаються вони: ні 
арешти, ні загрози, ні зрад
ництво не можуть розбити 
їх ряди... Хто може, хто по
винен прийти їм на допо
могу? Ми, їхні брати по бо
ротьбі — російський проле
таріат Петрограда....»

1924 року місто на Неві 
потерпіло від повені. Біль
шість вулиць затопило, ба
гато підприємств припини
ли роботу. «Допоможемо!»

— так одностайно постано 
вили численні збори трудя
щих Поділля. Робітники Жме
ринки, Вінниці, Тульчина, ін
ших міст відраховували свій 
одноденний заробіток у 
фонд допомоги Ленінградо
ві. Ось лише одна з бага
тьох резолюцій зборів чле
нів профспілки Немирова: 
«Загальні збори, відзначаю
чи видатні заслуги ленінгра- 
дського пролетаріату перед 
революцією, висловлюють 
глибоке співчуття у зв’язку 
з стихійним лихом, яке йо
го спіткало. Профспілкові 
маси Немирова пам’ятають 
піонерів Жовтневої рево
люції... Цей героїзм ленін
градських робітників потре
бує максимуму уваги до ле
нінградського пролетаріату 
в сучасний момент».

Трудящі героїчного міста 
були дуже вдячні за бра
терську поміч вінничан. 
«Дорогі товариші, — гово
риться в одному з листів до 
робітників Кирнасівського

Впервые попав в Ленин
град, я прямо с поезда на
правляюсь к набережной 
Невы, где у гранитной сте
нки м ного лет красуется 
знаменитый крейсер. Я дав
но знаю о нем — по книгам, 
по картинам, по рассказам 
отца — и, конечно, издале
ка узнаю знакомый силуэт 
корабля, возникаю щ ий в 
предутренней мгле.

Узнаю и невольно ускоряю 
шаг.

С этой минуты я уже не 
вижу перед собой ничего, 
кроме труб и мачт, взмет
нувшихся в небо.

Так вот она какая. «Ав
рора»! Сколько лет прошло, 
а она словно и не заметила 
прошумевшего времени — 
стоит, величава и празднич
на, будто только что сошла 
со стапелей Балтийского за
вода. Так и кажется — сей
час разведет пары, отшвар
туется и, полыхнув всеми 
флагами расцвечивания, уй
дет в дальнее плавание.

Хочу запомнить все, что 
здесь услышу и увижу, до 
мельчайших подробностей: 
и как ветер свистит в растяж
ках мачт, и как рассыпает
ся над Невой дробный пе
резвон  «склян ок», и  как

чайка распарывает утренний 
воздух над кораблем, и как 
первый солнечный луч вот- 
вот коснется кем-то стара
тельно надраенных поруч
ней.

Каждому, кто «опоздал 
родиться» , кто  н е успел  
стать моряком семнадцато
го года, необходимо все эго 
увидеть самому.

Я вспоминаю об отце и 
думаю: им, старикам, нас, 
молодых, пожалуй, не по
нять. Они «видали виды». 
Попадись такому здесь —  
окинет тебя великолепным, 
но чуточку высокомерным 
взглядом: куда, мол, вам  
до нас.

Как хорошо, что я сюда 
пришел один. Иду, вдыхаю 
воздух Октября. А  чело
вечество еще досматривает 
утренние сны — в дворцах, 
лачугах, гостиницах и ти
хих поездах.

Н о  в д р у г  —  ч т о  э т о ?  
Предо мной на тротуаре еще 
один, в морской военной 
форме. Не слышит, видно, 
к а к  я  и д у  з а  н и м , и  в с е  
спешит, спешит вдоль бор
та...

В ы ходит, он  такой ж е, 
как и я. Но почему в воен
ном?

В тот миг он вздрагивает, 
ощутив мой взгляд, круто 
поверты вается , и  я  ясно  
вижу: совсем седой старик 
- в глубоких шрамах тем

ное лицо, усы белее белой 
пены, глаза задумчивые....

В о т  о н , б ы стр ей  м ен я  
оправивш ись от первого 
смущения, смеется и берет 
под козырек:

—  Привет, сыночек! Ни 
света, ни зари вам, моло-' 
дым. Ну, наше дело стари
ковское — не спится. А вы 
— то что, а вы?

Тут бы мне и спросить, 
откуда, мол>, папаша, из 
каких краев в такую  рань 
п темень?

Но немотою скован мой 
язык; на черной ленте бес
козырки старика читаю зо
лотом горящее: «Аврора»!..

В. ТЕЛЬПУГОВ,
ЖОВТНЕМ ЗАВОЙОВАНО

Масова неписьменність 
в дореволюційній нашій 
країні була всенародним 
лихом. Особливо тяжка 
безпросвітність панува
ла на околицях царської 
імперії. Зокрема, на Ук
раїні неписьменних на
раховувалось 76 процен
тів, причому серед сіль
ського населення *— 80,6 
а серед жінок — 90. Не 
кращим було становище 
в Подільській губернії і, 
в тому числі, на Віннич-

На Вінниччині першим 
кроком у боротьбі з не
письменністю було прове
дення обліку населення, 
що не вміло читати й 
писати. До активної уча
сті в цій справі залуча
лися вчителі, студенти, 
працівники культосвітніх 
установ. Створювалися 
курси - семінари, що го
тували кадри для боро
тьби з неграмотністю. 
Велику роботу провело 
Всесоюзне добровільне

ти і писати навчилося 
близько 10 млн, чол. до
рослого населення. Чис
ло письменних в країні 
зросло до 40 проц., а в 
УРСР — до 50.

Молодь, очолена ком
сомолом, виступила за
чинателем всесоюзного 
походу під девізом «Пи
сьменний, навчи непись
менного!» В результаті 
серед дорослого населен
ня неписьменність була 
в основному ліквідова-

Д О  С В І Т Л А  З Н А Н Ь
чині. Тут було 84,5 проц. 
неписьменного населення, 
а серед жінок—аж 83,1 
Проте і тут слід заува
жити, що під час пере
пису письменним вважа
ли кожного, хто хоч як- 
небудь міг написати своє 
прізвище. І досить.

Понад 40 національ
ностей навіть не мали 
своєї писемності. «Такої 
дикої країни, — писав 
В. І. Ленін, — в якій ма
си народу настільки бу
ли б пограбовані в розу
мінні освіти і знання,— 
такої країни в Європі 
не лишилося ні одної, 
крім Росії».

Відразу після перемо
ги Жовтня боротьба за 
ліквідацію неписьменнос
ті стала найважливішою 
державною справою. 26 
грудня 1919 року, ще в 
час громадянської війни 
. воєнної інтервенції. В. І. 
Ленін підписав декрет 
Раднаркому РРФСР про 
ліквідацію неписьменнос

ті в нашій країні. В ньому 
говорилося: «Щоб нада
ти всьому населенню 
Республіки можливість 
свідомої участі в полі
тичному житті країни, 
все населення Республі
ки у віці від 8 до 50 ро
ків, що не вміє читати 
й писати, зобов’язане 
навчитися грамоті рідною 
або російською мовою, за 
бажанням».

У важких умовах вій
ни, розрухи і голоду мо
лода Країна Рад пішла у 
рішучий наступ на непи
сьменність. Було ство
рено надзвичайну комі
сію для боротьби з нею. 
Це завдання стало пер
шочерговим і невідклад
ним у діяльності партії 
та уряду.

товариство «Геть непи
сьменність», яке з самого 
початку створення (осінь 
1923 р.) очолював М. І. 
Калінін, а на Україні — 
— Г. І. Петровський.

На Вінниччині значна 
увага вділялась ліквіда
ції неписьменності серед 
селян. І це зрозуміло. 
Адже саме тут існувало 
немало сіл, в яких не бу
ло жодної письменної 
людини.

«Ми — убогі люди і 
некультурні люди, — го
ворив В. І. Ленін. — Не 
біда. Була б свідомість, 
що треба вчитись, Була б 
охота вчитись. Було б 
розуміння того, що ро
бітникові і селянинові 
вчення потрібне тепер 
не для добування «ко
ристі» й прибутку по
міщикам і капіталістам, 
а щоб поліпшити своє 
життя. А це все у нас є. 
І тому вчитися ми буде
мо і навчимося».

Помітні зрушення в 
справі ліквідації непись
менності сталися в краї
ні на кінець відбудовно
го періоду. Тільки в По
дільській губернії протя
гом 1924 — 25 учбово
го року ліквідували не
письменність 44 тисячі 
чол. Не можна не зга
дати справжніх бійців 
мирного і дуже важливо
го фронту боротьби з 
темрявою - гранівського- 
вчителя К. О. Криво
го, який навчив грамоті 
1710 чоловіків і жінок, 
жителя с. Павлівки (те
пер Калинівського ра
йону) О. Л. Кундзіча — 
згодом відомого україн
ського радянського пи
сьменника.

За перше десятиріччя 
Радянської влади чита

на. Всього за довоєнні 
роки в країні було навче
но грамоті майже 60 млн. 
чол.

Настійно і послідовно 
ліквідовуючи неписьмен
ність серед дорослого на
селення, партія і уряд не
відступно піклувалися 
про розквіт загально
освітньої школи. Вели
чезне значення мало за
провадження в СРСР у 
1930 — 31 навч. році 
загального обов’язкового 
початкового навчання ді
тей шкільного віку. А 
вже через чотири деся
тиліття партія ставить 
завдання завершити пе
рехід до загальної се 
редньої освіти молоді.

Виняткове значення 
мають прийняті останньо
го часу рішення партії 
та уряду про реформу 
загальноосвітньої і про
фесійної та перебудову 
вищої і середньої спеціа
льної шкіл.

Країна Рад під зорею 
Жовтня досягла суціль
ної грамотності за неба
чено короткий строк. З а
вершити ці рядки хоче- 
т:ся такими статистични
ми даними. Згідно пере
пису населення 1979 р., 
в СРСР у середньому 
207 із тисячі чол. (ві
ком від 15 років і стар
ше) мають вищу і серед
ню спеціальну освіту. Ті
льки у 1985—86 навча
льному році 4,2 млн. мо
лодих людей отримали 
повну середню освіту. І 
тільки у Вінницькому 
політехнічному інституті 
випущено 1164 інженери 
з дванадцяти спеціаль
ностей.
С. ВІНІКОВЕЦЬКИЙ,

кандидат Історичних
наук.

І конструктори теж
ХОРОШІ в іс т і  — —

Уже протягом тривалого 
часу об’єм наукових дос
ліджень кафедри електро
систем перевищує щороку 
150 тис. крб. І досить від
чутний внесок у це робить 
студентське конструкторсь
ке бюро, котре діє при ка
федрі. Юнаки та дівчата, 
які входять до нього, ви
конують роботи по підго
товці наукових розробок 
до впровадження. Ними, 
зокрема, виконані аналіз

електропостачання Криво
різького металургійного ко
мбінату, дослідні зразки ко
мплекту обладнання для 
визначення місць пошкод
жень кабельних ліній, при
строї для захисту розподі- 
лювальних мереж від одно
фазних замикань тощо.

Досвід, показує, що ціл

ком можливо широко за 
лучати студентську молодь 
до участі у збільшенні об’є
му впровадження наукових 
розробок кафедр. До того 
ж участь у діяльності сту
дентського конструкторсь
кого бюро сприяє більш 
якісній підготовці спеціа
лістів.

Новосілля -  через ЗО місяців
Розростається, розбудо

вується територія інституту. 
Вже й нова назва поступо
во закріпилася — інститут
ське містечко. Ось І на по
чатку нинішнього навчаль
ного року до ладу став на
вчально - допоміжний кор
пус кафедри фізичного ви
ховання — цілий комплекс 
залів, приміщень, спортив
них клубів, оздоровлюваль- 
них кабінетів.

А водночас трохи далі, 
через дорогу, розпочалося 
спорудження учбово-лабора
торного корпусу енергетич
ного факультету. Нині фа
культет займає дві з поло
виною тисячі квадратних 
метрів площі у «нульовому» 
корпусі. З введенням же у 
дію корпусу нового факуль
тет одержить для своїх по
треб понад 9300 кв. м. ко

рисної площі.
Перестануть тіснитися ка

федри (на кожному повер
сі, починаючи з другого, їх 
розміститься тільки по дві). 
Просторими будуть майбут
ні аудиторії, три зали дип
ломного проектування. До 
речі, про аудиторії. Одна з 
них розрахована на двісті 
місць, дві матимуть по сто, 
три — по 50 і вісім — по 
25. У приміщення для лек
ційних занять прийде світло- 
звукотехніка, система замк
нутого телебачення, інші те
хнічні засоби навчання. Від
криється факультетський 
обчислювальний центр на 
базі ЕОМ СМ-4 з двома ди

сплейними класами. Кожна 
кафедра матиме лаборато
рії науково-дослідного сек
тору, обладнані необхідною 
технікою.

Тридцять місяців тривати
ме будова. Активну участь 
у ній візьмуть студенти, ви
кладачі і співробітники фа
культету. Народжений у ву
зі вже з перших років його 
існування девіз «Свій дім— 
своїми руками» продовжує 
втілюватись у життя.

Наш колективний корес
пондент — редколегія 
стінгазети «Енергетик» 
(енергетичний факуль
тет).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

цукрозаводу (тепер — Туль
чинський район), — прези
дія Ленінградської губпроф. 
ради підтверджує отриман
ня від вас 194 крб. у фонд 
допомоги потерпілим від 
повені трудящим Ленінгра
да. Висловлюємо вам від 
імені робітників Ленінгра
да своє Пролетарське спа
сибі за співчуття та нада
ну братерську допомогу».

У 1929 р. на Вінниччині 
почалася масова колекти
візація. В цей час робітни
ки прославленого Путілов 
ського заводу направили в 
дар першим сільськогоспо
дарським колективам Туль
чинського району ешелон з 
тракторами.

Особливо яскраво проя
вилась дружба вінничан з 
ленінградцями в роки Ве
ликої Вітчизняної війни. Три
ває вона, міцніє з кожним 
днем і нині. Це дружба, 
скріплена навіки Жовтневою 
зорею.

К. НОВОФАСТІВСЬКА.
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Навчання без відриву 
од виробництва, його 
заочна і вечірня форми, 
набувши поширення, ма
ють навіть певні переваги 
в порівнянні з стаціона
рним. Для такого студен
та відкривається мож
ливість, не чекаючи за
кінчення вузу, застосо
вувати одержувані зна
ння відразу там, де він 
трудиться. Вигідно це і 
особисто йому в профе
сійному зростанні, і під
приємству, зацікавленому 
в піднесенні творчої учас
ті робітника в розв’язан
ні актуальних сьогодніш

ніх завдань прискорен
ня науково - технічного 
прогресу. А вуз хіба не 
зацікавлений в тому, 
щоб готувати спеціа
лістів у відповідності з 
конкретними господарсь
кими потребами? І не 
взагалі на перспективу, 
а щоб його вихованці з 
першого курсу активно 
несли все почерпнуте в 
інститутській аудиторії в 
заводський цех. Наша 
(співрозмовниця — Тег 
тяна Бабкіна — з тих 
молодих заводчан, хто 
надії на своє майбутнє 
не відмежовує од завт
рашнього дня трудового

колективу. До інженерної 
освіти вона прагне не 
заради диплома. Працює 
складальницею в конст
рукторському бюро, спів
робітники якого безпосе
редньо і до того ж, мож
на сказати, першими 
причетні до нововведень 
на заводі. Отже, просто 
не обійтись без постійно
го поповнення знань.

Т. А. БАБКІНА: Бути 
вечірником, як-от я — 
іцо це значить? Відвіду
вати інститут чотири ра
зи на тиждень. А ще — 
лабораторії, курсові ро
боти, екзаменаційні се
сії. До заводської адмі-

ЗАВОДІ
ністрації нема претензій 
— про умови подбали, 
користуюсь пільгами. 
Організаційні питання 
вирішуються головним 
чином через відділ тех- 
н і ч ного !н а вч ан ня, де
знають усіх нас, студен- 
тів-виробничників (а та
ким шляхом здобувають 
вищу освіту зараз на за. 
воді понад двісті чоловік. 
Звичайно, працювати і 
вчитись не легко. Тут» 
потрібна наполегливість 
і велика самостійність.

І. В. КУЗЬМІН: Са
мостійність у здобутті 
знань — риса, якою по
винен володіти кожен

майбутній спеціаліст. 
Лише так можна розра
ховувати і на його успі
шну творчу самостійність 
у виробничих ділах. 
Вдосконалюючи навчаль
ний процес згідно вимог 
часу, зосереджуючи ува
гу на питаннях — для 
чого вчити, чого вчити і 
як вчити, — ми ставимо 
за мету, щоб, студент* 
стаціонару входив у 
роль інженера завчасно і 
потім без затяжної адап
тації включався у виро
бничий процес. А вечір- 
ники чи заочники — 
щоб практично відчува
ли необхідність знань у 
своїй повсякденній дія
льності.

(Закінч, на 2-ій стор)

Ми живемо у складний час. Багато з того, що до
недавна нас цілком влаштовувало, чи, у крайньому 
разі, на що старалися не звертати уваги, зараз ми 
прагнемо змінити. Це необхідно для того, щоб жити 
краще, щоб країна наша стала іще могутнішою. У 
той же час було б абсолютно неправильним забувати ті 
величезні можливості, які ми маємо, ті досягнення, 
котрі визнані усім світом. Щоб уявити це більш зри
мо, нагадаємо деякі дані, котрі характеризують Кра
їну Рад, яка щойно вступила у 70-й рік своєї істо
рії.

На території СРСР зосереджено майже 20 проц. 
світових паливно-енергетичних ресурсів, 40 'проц. 
світових запасів різних видів твердого палива. В на
шій країні видобуваються майже всі елементи, зафі

ксовані у періодичній системі Менделєєва.
За рівнем промислового виробництва ми займаємо 

друге місце у світі, причому відстань, яка відділяє 
СРСР від США, неухильно скорочується. Так, якщо у 
1950 р. рівень виробництва продукції промисловості 
в СРСР складав менше ЗО проц. від рівня США, то у 
1960 р. — 55, у 1983 р. — більше #0 проц.

В СРСР нараховується понад 2,5 млн. трудових 
колективів підприємств, організацій, установ. Трудові 
колективи — це люди, які створюють могутність своєї 
країни, це ми з вами. Це від нас залежить, якою буде 
наша Батьківщина, як їй рости, як ефективно і ра
зом із тим бережливо використовувати її  величезні 
багатства. СРСР — не тільки велика за територією 
багатонаціональна держава. Це — наша Батьківщина.

17 НОЯБРЯ -  МЕЖДУНАРОДНЬІЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

О н и  п о д р у ж и л и с ь  в о  в р е м я  р а б о т ы  го р о д с к о й  
научной конференции студентов-иностранцев «XXVII 
съезд КПСС о всеобщ ей безопасности и борьбе наро
д ов  за  м и р» . Н а ф ото: М ар кес С ап ата Х осе Д ан и л о 
(Сальвадор, студент энергетического ф акультета) и  
Варгас Теодоро Виктор (Белиз, студент инж енерно
строительного факультета).

ПАРТІЙНіЕі ЖИТТЯ: НАПРЯМКИ ПЕРЕБУДОВИ

На недавніх звітних збо
рах парторганізації факуль
тету відзначалося, що в уч
бовому процесі ми ще не 
перебудувалися належним 
чином. Візьмемо для прик
ладу кафедру нарисної гео
метрії. Конкретне її завдан
ня в процесі перебудови — 
перехід на машинну графіку 
і креслення. Зав. кафедрою 
комуніст В. П. Кожем’яко зі 
своїм колективом веде зна
чну роботу у цьому нап
рямку. В планах кафедри — 
ще багато експериментів, 
розробок програм, методи- 
чок зі спеціальності. А це 
значить, що весь колектив 
повинен брати у цій роботі 
якнайактивнішу участь. Са
ме так працюють нині то
вариші О. П. Вітюк, А. Г. 
Буда, Ю. Р. Холковський, 
В. Б. Гайда, Б. М. Ковальчук, 
В. С. Стратієнко.

Проте цього не скажеш 
про викладачів Т. В. Ско- 
рюкову, 3. А. Кадинську, 
В. М. Бєлку. Зрозуміло, що 
в таких умовах комуністу 
В. П. Кожем’яко треба звер
нути увагу на зміну стилю 
роботи, спільно з партгру- 
пою (а вона найбільша на 
факультеті — 16 комуністів) 
і профспілковою організа
цією згуртувати єдиний ка
федральний колектив. Більш 
відчутну допомогу йому по
винні надати партбюро та 
деканат.

Ще одне «вузьке» місце 
учбового процесу — пере
ддипломна практика. Прига
дується, що на минулих зві
тно - виборних партійних 
зборах студенти - комуніс
ти піднімали питання про 
низький рівень організації

БРАКУЄ СИСТЕМИ 
І ВИМОГЛИВОСТІ

роботи з дипломниками. О д 
нак рівень той так і зали
шається далеким від сучас
них вимог. У вересні ми 
записали в рішенні парт
зборів: «Завідуючим ка
федрами до 30 вересня ро
зподілити студентів на ди
пломне планування і виз
начити керівників». Проте І 
в жовтні багато студентів- 
ще не знали остаточно, де 
вони працюватимуть над 
дипломним проектом. Не 
знімаю вини з себе, як сек
ретаря партбюро, за те, що 
ми не проконтролювали ви
конання свого рішення. Але 
з другого боку, де ж пар
тійна відповідальність кому
ністів М. Ф. Друкованого, 
А. Ф. Пономарчука, В. Д. 
Свердлова за виконання 
своїх прямих службових 
обов’язків?

Нема ще у нас ділового, 
довготривалого зв’язку з 
проектними інститутами та 
організаціями для того, аби 
перебудувати умови вико
нання максимуму реальних 
проектів. Не прислухався 
досі деканат і його керів
ник комуніст М. Ф. Друко
ваний до критичних заува
жень та пропозицій від
носно організації виробни
чої практики студентів, її

тіснішого зв’язку з вироб
ництвом.

Зараз, у ході перебудови 
вищої освіти, необхідно 
конкретно працювати над 
удосконаленням програм, 
проаналізувати І вводити 
більше практикуму з тих чи 
інших дисциплін. Тут ве
лика роль належить мето 
дичній комісії факультету. 
Треба визнати, що свою 
функцію у звітному періо
ді вона не виконала, а 
партбюро не виявило на
лежної наполегливості у 
цьому питанні. Гадаємо, що 
становище поліпшиться: вче
на рада разом із партбюро 
недавно підібрали новий 
склад комісії, яку очолив 
доктор технічних наук А. Д. 
Чернишов. До складу її  
увійшли досвідчені вчені.

Настійна вимога дня —- 
запрошення до читання лек
цій студентам і викладачам 
провідних спеціалістів на
родного господарства. На 
жаль, протягом останніх 
років на нашому факульте
ті не відбулося жодної та
кої лекції. Забув деканат 
і про обладнання кімнат 
для занять студентів у гур
тожитках.

Особлива тема розмови 
— діяльність кураторів. Є 
на факультеті справді іні

ціативні, віддані своїй 
справі наставники студент
ської молоді. Це О. В. Ко
роль, В. М. Пащенко, А. Н. 
Гель, В. І. Риндюк, В. Д. 
Борисенко, Д. В. Даниш,
8. Я. Юрчук, Л. І. Цвєтков, 
Ю. Є. Гавруцький, І. І. Ва- 
ганов. Але є й товариші, 
які до кураторських обо
в’язків ставляться байдуже, 
формально. Як от, скажімо,
Н. М. Лейбова, А. Д. Чєр- 
нишов, В. Я. Михайліщев,
В, В. Смоляк, А. І. Моргун,
В, 3, Олійник. А саме кура
тори мають допомогти ак 
тивізувати в академгрупах 
самоврядування студентів. 

Недавно проведено семі
нар кураторів, на якому бу 
ло піднято ряд корисних І 
проблемних питань. Парт
бюро і деканат спільно зі 
старшими кураторами за 
раз аналізують їх, щоб по
тім розповсюдити як реко
мендації на допомогу ку
раторам.

Зрозуміло, що організа
ція учбового процесу, ви
ховання в основному зале
жить від стилю роботи де
канату і кафедр. Покищо 
належної перебудови у 
цьому ми не добилися. Пе
вні позитивні зрушення в 
організаторській діяльнос!- 
ті з боку комуністів М. Ф. 
Друкованого і В. Є. Казмір- 
чука є. Та головний недолік 
—  відсутність чіткої систе
ми, спрямованості в досяг
ненні поставленої мети, 
відсутність вимогливості до 
кафедр.

Г. ГО РШ ЕЧ Н И К О В , 
секретар партбюро ін
женерно - будівельного 
факультету.

17 ноября — международ
ный День студентов.

В 1946 году на Всемир
ном конгрессе студентов в 
Праге было решено в па
м ять чеш ских студентов- 
патриотов, расстрелян ных 
немецко - ф аш ист скими 
о к к у п а н т а м и  1 7  но я б р я  
1939 года, уч  редить этот 
День. С тех пор  молодежь 
отмечает его как еще одну 
я р к у ю  д е м о н с т р а  ц и ю  
с в о е й  с о л и д а р н о с т и  в  
борьбе с империализмом, за 
права молодых людей, за  
идеалы мира, гуманизма.

РЕЗОНАНС

«А ЗИМА НА ПОРОЗІ»
На одній із інформа

ційних нарад у партко- 
мі розглядалося, зокре
ма, питання про підго
товку інститутських при
міщень і служб до ро
боти у зимових умовах. 
Про це наша газета по
відомляла у номері від 
17 жовтня. В тому ж но
мері під заголовком «А 
зима на порозі» було 
надруковано матеріали 
рейдової бригади з цьо
го ж приводу.

Як повідомив редак
цію проректор по адмі
ністративно - господарсь
кій частині О. І. Тара- 
нуха, вказані на нараді 

і і у парткомі і в газетних

публікаціях недоліки 
справді мали місце. Ви
ступ газети обговорено 
на розширеному засідан
ні керівного складу АГЧ. 
Більшість із недоліків 
уже ліквідовані. Зокре
ма, усунені недоробки 
в котельній, налагодже
но нормальне опалення 
аудиторій та лекційних 
залів, названих рейдо
вою бригадою. Заклеєні 
вікна, замінене розбите 
скло у вестибюлях, ко
ридорах, місцях спільно
го користування учбових 
корпусів та гуртожитків.

Всі роботи ПО ПІДГОТОВ
ЦІ д о  з и м и  будуть завер
шені д о  15 листопада.

Вступаючи у 70 - й рік історії

В первых рядах этой мно
гомиллионной армии идут 
воспитанники вузов Совет
ского Союза.

На советских студентов  
см отрит весь  ю ны й м ир , 
пример с них берет все про
грессивное студенчество, 
как пример со Страны Со
ветов, страны мира берет 
все прогрессивное челове
чество планеты. И об этом  
ещ е раз скаж ут через два  
д н я  н а ш и  ю н о ш и  и  д е 
вушки на своих собраниях, 
м и ти н гах , п о с в я щ ен н ы х  
Дню студентов.

С М О Т Р И Т  Ю Н Ы Й  М И Р
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СТУДЕНТ ПРАЦЮЄ НА ЗАВОДІ
(Поч. на 1-ій стор.)
— Скажіть, Таню, ви

бір факультету вам про
диктувала ваша робота?

Т. А. БАБКІНА: Ні
якої випадковості, зв’я
зок безпосередній. При
чому, задоволена тим, 
що мій інженерний про
філь стосуватиметься 
проблем дуже сучасних
— мікроелектроніки.

І. В. КУЗЬМІН: Жит
тя підказало нам від
крити в інституті ряд 
нових спеціальностей і 
спеціалізацій, зокрема,
— по напівпровіднико
вих і мікроелектронних 
приладах, технології ро
ботизованого виробницт
ва, конструюванню і ви
готовленню електронно- 
обчислювальної апарату 
ри та технічних засобів 
систем автоматизованого 
проектування. Нам не да
но права відставати від 
життя у підготовці кад. 
рів, покликаних бути на 
підприємствах заспіву
вачами науково - техніч
ного прогресу. Запити 
мусимо задовольняти. 
Скажу більше: ми гото
ві зараз розширити спів
дружність вузу і вироб

ничих колективів по лі
нії — вчити фахівців для 
підприємств області згі
дно їх замовлень, за ві
дповідними договорами. 
Крім того, вирішено пи
тання про факультет пі
двищення кваліфікації 
працюючих інженерів на 
базі нашого інституту. 
Тобто, ми за те, щоб ву
зівська наука і практич
не виробництво йшли спі
льним фарватером боро
тьби за прогрес, щоб змі
цнювалися обопільно ви. 
гідні контакти вуз — за
вод і навпаки — завод 
— вуз.

— Іване Васильовичу, 
дві тисячі заочників і 
вечірників політехнічно
го інституту, певно ж, 
це не тільки майбутня 
сила. їм є де проявити 
себе уже зараз?

І. В. КУЗЬМІН: Для 
Кожною з них не вима* 
гається якогось регла
менту практики, бо нею 
фактично є конкретна 
робота. Проявляй себе, 
шукай, твори, допомагай 
освоювати нову продук
цію, «розшивати» вузькі 
місця, як мовиться. Зро

зуміло, тут багато що 
залежить від керівників 
на підприємствах, від 
заохочення до творчих 
пошуків з їх боку, від 
атмосфери, в якій пере
буває робітник - студент. 
Зі свого боку, ми нама
гаємось всіляко сприяти 
цьому. На кафедрах що
річно переглядається те
матика курсових і дип
ломних проектів з ураху 
ванням потреб сьогодні
шнього виробництва.

— Таня, ви на шосто
му, випускному курсі. 
Ваша дипломна робота 
стосуватиметься реаль
них заводських проблем?

Т. А. БАБКІНА: У
нас, в конструкторсько
му бюро, кілька чоловік 
вчилися свого часу в 
інституті без відриву од 
виробництва. За реаль
ними темами, потрібними 
для заводу, захищали 
проекти Сергій Гедзь, 
ного дружина Олена, 
моя колега Людмила 
Блєщак. Власний проект 
теж'* ;уж£ давно вино
шую, працюючи над те
мою вдосконалення мік
роелектронних приладів. 
Заглиблюватись у тему

допомагає те, що беру 
участь у здійсненні госп 
договірних розробок. Ли
ше наш підрозділ вико
нує таких робіт у спів
дружності з інститутом 
на кількасот тисяч кар
бованців.

І. В. КУЗЬМІН: Хоро
ший приклад. І похваль
но, що студентка на 
своєму заводі залучаєть
ся до дослідницької ро
боти, творчих розробок. 
А треба сказати, що ми 
надаємо великого зна
чення дальшій інтеграції 
науки і виробництва у 
виконанні для різних га
лузей господарських до
говорів. Приміром, за 
роки минулої п’ятирічки 
обсяг наукових дослід
жень госпдоговірної те
матики зріс з 4,7 до май
же 10 млн. крб. Це здій
снюється на основі цільо. 
вої комплексної програми. 
Переваги такого плану
вання і виконання роз
робок очевидні. Для сту
дентської творчості тут 
теж є широкий простір.

— Для вас, Таню, як 
і для інших вечірників 
або заочників, відкриває

ться цей простір, образ
но кажучи, через які 
двепі?

Т. А. БАБКІНА: У нас 
створено філіал однієї з 
кафедр інституту. Очо
лює його начальник КБ, 
кандидат технічних наук 
Г. І. Гаврилюк. Через 
цей філіал ми й прилу
чаємось до розробок 
практичних тем. Ось і 
дипломний проект буду 
готувати, користуючись 
порадами, допомогою до
свідчених заводських спе
ціалістів.

І. В. КУЗЬМІН: Фі
ліали кафедр, а вони є 
також в об’єднанні 
«Термінал», на заводі 
радіотехнічної апарату
ри, ЦКБІТі — ще одна 
форма зв’язків вузу з 
виробництвом. Треба 
лише домогтися того, 
щоб такі філіали мали 
всі інститутські кафедри. 
І тут потрібна зацікав
лена підтримка керівни
ків відповідних під
приємств. Це в наших 
спільних інтересах — 
дбати про підготовку та
ких спеціалістів, яких 
вимагає перебудова на
родного господарства на 
баз і досягнень сучасно ї 
науки і техніки.

Інтерв’ю провів 
П. САБАРОВ

€  Т А К А  
ПРОПОЗИЦІЯ

РАДІСТЬ ПЕРЕМОГИ
Отак і народжується рішення. У пере

вірках, зважуваннях, сумнівах. А потім 
приходить вона — радість перемоги. 
Хай покищо і невеличкої, але — пере
моги на шляху до знань.

Цей маленький фоторепортаж зроб
лений під час лабораторних занять у 
групі 4 РТ-86.

Р. КУТЬКОВ.

СПІВБЕСІДНИК

Вам, юнаки та дівчата, 
окремо слово сказати хо
четься: життя неповторне, 
воно тільки розкривається 
перед вами. Людське жит
тя являє собою найвищу со
ціальну і моральну цінність. 
Зробити його щасливим і 
повноцінним, зберегти фі
зичне і психічне здоров’я 
створити умови для само-

но працювати і культурно 
відпочивати.

Бійтеся двох ворогів 
молодості — алкоголю і 
куріння! Як ріка починає
ться зі струмочка, так пияц
тво — з чарочки. Прист
расть до спиртних напоїв — 
загроза майбутньому жит
тю. Що чекає випиваючого? 
Аморальні і антигромадські 
вчинки, злочини, відсутність 
сім’ї, хвороби. Навколо вас 
багато прикладів хороших 
і поганих. Виберіть собі у 
товариші цікавих, розум
них, тверезих людей, наслі

дуйте їхній приклад.
Не затьмарюйте світлих 

років юності ані нікотином, 
ані «змієм зеленим». Прис
лухайтесь до цих даних! 
продуктивність праці навіть 
після так званої поміркова
ної випивки (склянка ви
на, тарілки) напередодні 
робочого дня знижується на 
4 — 5 проц. Навіть неве
ликі дози спиртного поміт
но впливають на розумову 
і фізичну діяльність, праце
здатність людини. Після 
вживання 40 грамів алкого
лю число помилок; збіль

шується у 6 разів, рахунок 
погіршується на 9,2 проц., 
увага, точність — на 10,4 
проц., сила м’язів — на 12 
проц.

Пам’ятайте давню східну 
мудрість: «Дві речі вияв
ляють свою цінність після 
втрати їх — молодість і 
здоров’я»

Л. МАКАРЧУК, 
лікар обласного Будинку 
санітарної освіти.

12 КОЛОНКА

Історія знаменитого «Ти- 
таніка», котрий зіткнувся з 
айсбергом уже в час пер
шого свого плавання і зато
нув разом із більш ніж 1500 
пасажирами, відома, звичай
но, всім. І ось, майже через 
три чверті століття, вмираю
чий на океанському дні «Ти- 
танік» ожив. Відеострічки і 
кольорові фото втопленого 
у 1912 році океанського гі
ганта нещодавно одержали 
можливість оглянути міль
йони людей. ^

Разом із найсучаснішим 
підводним пристроєм «Ел- 
він» глядачі відвідали те, 
що Зосталося після «Тита- 
нїка», ходили по його па
лубах, зазирали до офіцер
ських кают, бачили затяг
нені фіранками ілюмінато
ри. Знімки поручнів, за які 
трималися перед загибеллю 
члени екіпажу і пасажири, 
викликали у пам’яті ту без
місячну ніч, коли «Титанік» 
занурився в океан. Двохви
линна відеострічка і надані 
американському телебачен
ню фотографії, виконані на 
глибині 4200 м., — то була 
лише частка матеріалу зня
того під час 12-денної екс
педиції у серпні минулого 
року. Саме ця експедиція 
виявила деякі нові факти; 
команда «Елвіна» не зна
йшла величезної Діри, що 
її, за переказами, мав утво
рити в борті «Титаніка» 
айсберг. Очевидно, при зітк
ненні лише прогнулися ста
леві борти, хоча й цього 
досить було, аби маса во
ди пбтрапила всередину 
судна. Виявилося також, що 
«Титанік» розвалився на дві 
частини ще до того, як 
опустився на дно. Із одер
жаних знімків океанографи 
сподіваються змонтувати 
щось на зразок фотомозаїки 
всього судна.

Обстеження залишків «Ти
таніка» привернули повсюд
ну увагу. Але це була не 
єдина спроба останнього 
часу дослідити загиблі ко
лись кораблі. На різних гли
бинах — від кільканадцяти 
до кількасот діет/рів —і 
водолази обстежують і фо
тографують залишки коли
шніх океанських мандрівни
ків, видобуваючи таким чи
ном на денне світло неоці
ненні штрихи до історії дав
ніх цивілізацій.

Потяг до таких дослід
жень не обмежується лише 
чисто історичними чи архео
логічними мотивами. Нема
лий інтерес (і практичний 
теж) являють собою ванта
жі що їх колись мали на собі 
потерпілі катастрофу. Дос
лідження «Титіаніка»; при
несли неабиякі результати; 
між обома частинами зруй
нованого корпусу знайдено 
цілий ряд різноманітних 
предметів. Серед них — мід
ний котел, дп блиску від
полірований за роїш лежан. 
ня на дні піщинками; три із 
тих, що знаходилися на 
борту, сейфи; голівка пор
целянової ляльки, черевик 
з лакованої шкіри. На од
ному з гігантських паро
вих котлів, геть уже з ’їде
них іржею, стояла абсолют
но непошкоджена чашка з 
тонесенького фарфору.

До речі, про цей котел. 
^Саме він допоміг знайти 
залишки «Титаніка» Ехо-і 
лоти французького корабля 
«Суруа» упродовж 22 днів 
не змогли виявити нічого. 
Потім до них приєднався 
американський військовий 
корабель «Кнорр». Першого 
серпня його капітана роз
будили серед ночі: на відео. 
плівці зауважено невиразні 
обриси котла. Далі все піш
ло гладко, навігаційна сис
тема «Кнорра» дозволила 
точно встановити місце, де 
знайшов останній свій при- 
станок «Титанік».

А в цей же час, тільки 
в іншому місці, розкрито 
таємницю іще давнішу. За 
якийсь кілометр від скеля
стого мису Улу Бурун біля 
узбережжя Туреччини на 
дно Середземного моря спус
тилися три водолази — 
члени американсько . ту
рецької експедиції.

П. ВАНДИН.
ЇДалі буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

утвердження — чудова і 
реальна мета кожної лю
дини. Це зовсім не означає, 
що, боячись хвороб, треба 
закутуватись, ніжити себе. 
Навпаки! Це ' значить —• 
грати та бігати, співати, 
сміятися і танцювати, зай
матися спортом, фізкуль
турою і туризмом, загарто
вуватись, вчитися правиль-

БІЙСЯ ДВОХ ВОРОГІВ

Ці думки прозвучали у виступах на звітно-виборній 
профспілковій конференції викладачів та співробітни
ків інституту.

Д  Варто в дні роботи 
студентських наукових кон
ференцій відміняти четвер
ті учбові пари і після 14. 
год. 30 хв. не провадити 
ніяких інших громадських 
заходів. Підготовку і хід 
студентських наукових кон
ференцій треба широко ви
світлювати через інститут
ське радіо, газету «За ін
женерні кадри».

Д  Більше уваги слід вді
ляти вихованню дбайливого 
ставлення до приіроди. Оче
видно, назріла пора створи^ 
ти в інституті аудиторію 
чи кімнату охорони приро
ди, де проводити масові за
ходи, зібрати тематичну 
бібліотечку. Давно пора 
розробити план озеленення 
та благоустрою інститутсь
кої території, передбачити 
в ньому відкриття дендра
рію, альпінарію і т. д.

Д  Маю пропозицію і що
до організації соціалістич
ного змагання: при підбит
ті його підсумків врахову
вати громадську діяльність 
учасників трудового супер
ництва.

І. ЦІСАР,
(кафедра хімії).

Д  Більше уваги вділяти 
умовам праці викладачів.
Зокрема, на мою думку, в 
учбових корпусах потрібЬ

но виділити аудиторії для
відпочинку викладачів під 
час перерв і перед заняття
ми (маю на увазі виклада
чів, котрі читають лекції в 
корпусах, розташованих 
далеко від їхніх кафедр).

В головному учбовому ко
рпусі пора відкрити буфет 
для викладачів, щоб вони 
не гаяли часу в чергах.

І ще; хіба це нормальне 
становище, коли на 36 вик
ладачів нашої кафедри при
падає всього 20 робочих 
столів? Про яку ефектив
ність, якість праці можна 
тут говорити?

В. ГАРНИК, 
(кафедра вищої мате
матики).
Д  Відділи і служби ін

ституту повинні бути від
критими для викладачів та 
співробітників і. до обідньої 
перерви (скажімо, необхід
но негайно оформити від
рядження тощо).

А. КОЧЕЛАБА.
Д  Стенди товариства бо

ротьби за тверезість треба 
встановити на всіх фа
культетах, в гуртожитках. 
Кафедрам суспільних наук 
уже давно пора включити
ся в роботу по пропаган
ді тверезого способу жит
тя.

В БІЛИЙ, 
(кафедра іноземних 
мов).



Наші сучасники

Лізою Кононко, яку ви 
бачите на фото, по праву 
пишається комсомольська 
організація факультету ав
томатики і мікроелектроні- 
ки. Товариші обирали її 
комсоргом групи, довіряли 
відповідальні завдання в 
студзагоні. В цікавих, за

багато з того, що зовсім 
недавно нас цілком влашто
вувало, чи, у крайньому ра
зі, на що старалися не зве
ртати уваги, нині ми праг
немо змінити. Це необхід
но для того, щоб жити 
краще, щоб наша держава 
стала іще могутнішою. Ра
зом із тим неправильно 
було б забувати ті наші до
сягнення, які визнані усім 
світом. Нагадаємо ж де
які дані, котрі характе
ризують Країну Рад, яка 
вступила у 70-й рік своєї 
історії.

А  У 1985 р. в Держав
ному реєстрі відкрить СРСР 
було зареєстровано 313 від
криттів, у тому числі 14 на
укових, які відображають 
крупні досягнення радянсь
кої науки в галузі фізики, 
хімії, геології тощо.

^  Число вперше вико
ристаних у виробництві ви
находів і рацпропозицій ми
нулого року склало 4,1 млн. 
Однак, у роботі наших на
уково-дослідних установ є 
немало недоліків. Мало роз
робок, які перевершують 
технічний рівень кращих 
вітчизняних і зарубіжних 
аналогів. Багато часу про
ходить від розробки новин
ки до її впровадження. Лік

відувати ці «вузькі місця» 
— таке завдання поставле
не сьогодні перед нашою 
наукою.

±  Відомо, що СРСР ви
робляє більше, ніж будь- 
яка країна у світі, пшениці, 
жита, ячменю, вівса, цук
рових буряків, соняшнику, 
льону-довгунця, картоплі, 
молока, яєць. Але, не див
лячись на високі показники 
по окремих культурах, !у 
нашому агропромисловому 
комплексі не все гаразд. 
Не всі жителі країни забез
печені споцнаї рисокоякіс- 
ними продуктами харчуван
ня, особливо м’ясними та 
молочними. Мало на наших 
столах овочів і фруктів. Не 
навчилися ми зберігати ви
рощену продукцію, не вмі
ємо по-господарському роз
поряджатися довіреною тех
нікою, берегти її. Ці зав
дання нам належить вирі
шити у найближчі роки.

^  СРСР по праву нази
вають супердержавою. її 
могутність визнають в усьо
му світі. І з цим змушені 
рахуватися навіть наші 
ідеологічні вороги. Наша 
країна неухильно бореться 
за мир, і мирні ініціативи, 
висунуті нею, викликають ! 
все більш широку підтрим- І 
ку світової громадськості. [

XIV звітно-виборна конференція 
комсомольської організації інституту

13 листопада відбулася X IV  звітно-виборна ком
сомольська конференція. Із звітною доповіддю на 
ній виступив секретар комітету ЛКСМ У інституту 
Олександр Домбровський.

В обговоренні доповіді взяли участь секретар 
комітету комсомолу радіотехнічного факультету 
Олександр Савчук, студентка п'ятого курсу факуль
тету обчислювальної техніки Жанна Стебельська, 
член комітету комсомол/ факультету автоматики і 
мікроелектроніки Алла іщєнко, голова студради 
гуртожитку № 5 Віталій Гунчак, студентка енерге
тичного факультету Ірма Ковальчук, п’ятикурсник 
цього ж факультету Володимир Пупишев, комісар

будзагону «Вікторія» Наталя Марчишина, заступник 
секретаря комсомольської організації СКТБ «Мо
дуль» Володимир Баришев, комсорг комсомольської 
організації викладачів і співробітників факультету 
автоматики і мікроелектроніки Олександр Гіренко, 
студент п'ятого курсу радіотехнічного факультету 
Василь Яцишин. З фрагментами їхніх виступів газе
та ознайомить читачів у наступних номерах.

На конференції виступив ректор інституту, док
тор технічних наук, професор І. В. Кузьмін.

В роботі конференції взяз участь і виступив пер
ший секретар Вінницького міського комітету Ком
партії У кр іїни  В. П. Рябоконь.

КОЖНОГО КОМСОМОЛЬЦЯ СТОСУЄТЬСЯ
Аналізуючи сьогодіні ро

боту комітету ЛКСМУ за 
звітний період, ми насампе
ред повинні виходити з то
го, що перебудова, яка від
бувається в країні, безпосе
редньо стосується кожного 
комсомольця, кожної мо
лодої людини, починається 
зі ставлення кожного до 
роботи^ навчання, громад
ського життя. Зусилля ко
мітету спрямовувалися на 

досягнення головної мети ву
зівського комсомолу — ви
ховання технічно грамот
них, гармонійно розвине
них, ідейно загартованих 
спеціалістів.

У звітному періоді даль
шого розвитку набув рух 
будзагонів. На базі політ- 
клубу «Аргумент» створено 
культурно-політичний центр 
у гуртожитку № 5, успішно 
працюють і клуби «Глобус», 
«Диспут». Збільшилося чи
сло студентів, які займа
ються науковою роботою. 
Понад 43 проц. дипломних 
проектів рекомендовані до 
впровадження. 49 студент
ських проектів уже впрова
джено з економічним ефек
том більш як 417 тис. крб.

У цілому в комсомольсь
кій організації інституту 
було зроблено чимало хо
роших справ. Та на свою 
конференцію ми збиралися 
не для хвалебних розмов 
про досягнуті успіхи і ре
зультати. Тому делегати го
ловний акцент зробили на

аналізі тих серйозних не
доліків, котрі ще мають 
місце, на виявленні причин 
того, що нам заважає у 
перебудові. :

Було відверто визнано, 
що останнього часу в робо- 

‘ ті комітету стався спад, що 
призвело і до певного зни
ження авторитету всієї ко
мсомольської організації. В 
комітеті укоренився кабі
нетний стиль роботи. Як 
наслідок — слабка діяль
ність комітетів факультет
ських, комсомольських бю
ро курсів та груп.

Вимогам реформи вищої 
школи ще не відповідає 
вплив комсомольських орга
нізацій па учбово-виховний 
процес. На перший погляд, 
ніби все у нас гаразд; і 
відмінників багато, і Ленін
ські стипендіати є, і сесії 
складаємо добре. Та приди
вімось ближче. За чотири 
останні сесії студенти отри
мали більше 750 двійок, 
майже 14 тисяч трійок.

Одна із головних причин 
цього лежить у самій гру
пі, у байдужості комсомо
льців один до одного, не
бажанні бачити власні і 
чужі недоліки.

Єдиним шляхом вирішен
ня цих недоліків бачиться 
активне впровадження сту
дентського самоврядуван
ня в учбовий процес. Ко
мітети ЛКСМУ інституту, 
факультетів повинні вважа
ти створення принципової

і ділової атмосфери, суво
ре попередження ц пока
рання всіляких спроб пору
шення учбової дисципліни 
одним із головних своїх 
завдань. І нехай ні в ко
го не виникає ілюзій, ніби 
ми про це сказали на кон
ференції, а назавтра забу
демо. Така сувора оцінка 
і критичний погляд у май
бутнє — це вимога часу. І 
ми цю вимогу виконаємо.

Перебудова вищої школи 
стосується обов’язково та
кож більш серйозного залу
чення студентів до науко
во-дослідної роботи, роз
витку у них навичок нау
кового пошуку. Дещо у 
цьому напрямку зроблено. 
Так, на базі радіотехнічно
го факультету створений 
науково-практичний загін, 
який у вільний час пра
цював на заводі радіотех
нічної апаратури. Активну 
участь брали наші студен
ти в обласній науково- 
технічній конференції. Про
ведено вузівський тур олі
мпіади «Студент і науково- 
технічний прогрес», кон
курс робіт з суспільних на
ук, історії ВЛКСМ

Проте це далеко не той 
рівень організації науково- 
дослідної роботи студентів, 
який може нас задоволь
нити. Комітети досі не виз
начили чітко СВОЄЇ ролі у 
цьому важливому напрям
ку, прагнули нерідко дуб
лювати роботу відповідних

кафедр і відділів. Триво
жить той факт, що бага
тьох студентів, які працю
ють за госпдоговірною те
матикою, наукові керівни
ки залучають у кращому 
випадку до патентного по
шуку, не кажучи вже про 
те, що багато студентів про- 
сто-н а просто виконують чо
внову роботу. Зрозуміло, 
що студент, як то мовить
ся, повинен пройти через 
усе. Але ,в кінцевому резу
льтаті він повинен прийти 
до науки, до власних резу
льтатів, а не просто офор
мляти ідеї свого керівника, 

Очевидно, настала пора 
змінити систему залучення 
студентів до госпдоговірної 
тематики, поставити її у 
залежність від наукових 
результатів, досягнутих сту
дентами. Це дозволить, по- 
перше, змінити ставлення 
багатьох до неї як до лег
кої додаткової оплати, по- 
друге, стимулюватиме вик
ладачів до більш результа
тивного залучення студен
тів у науку.

...Комсомольська конфе
ренція закінчилася, Проб
леми, порушені на ній, — 
важливі, вирішений їх — 
невідкладне. І на це ми 
спрямуємо всі зусилля.

О. ДОМБРОВСЬКИЙ, 
секретар комітету
ЛКСМУ інституту.

ВРЕМЯ—ДЕИСТВОВАТЬ!
22— 23 ноября по всей стране пройдет референдум  

«Время — действовать!» В эти дни в комсомоль ских 
организациях трудовых коллективов, студен ческих группах 
и школьных классах всей страны пройдут антивоенные 
мероприятия: митинги протес та; демонстрации и 
шествия, конкурсы плаката, суб ботники солидарности, 
уроки мира, в ходе которых и состоится референдум. 
Голосование будет осущ ест вляться при помощ и 
вырезных открыток-бюллетеней и подписных листов.
Пусть на антивоенном 

референдуме в дни работы  XII Ассамблеи ВФДМ в 
полную силу прозвучит го лос советской молодежи в 
защиту мира! Человечество переживает 

ответственнейший момент  в своей истории — 
впервые появился реальный шанс навсегда покончить 
с ядерны м  оруж ием  на Зем ле, не  допуст ит ь его 
вывода в космос. В Рейкьявике Со вет ский Союз 
и Соединенные Штаты благодаря мас штабным 
компромисным, подлинно революционным мирным 
предлож ениям совет ской ст ороны находи лись 
буквально. в двух-т рех ш агах от  принят ия ре
шений, которые в наш ядерно-космический век отве-

Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!

чал и бы интересам народов всего мира. Однако по
ворота в мировой истории не произошло. Причина
— в упорстве американской стороны, слишком за
висимой от воротил военно-промышленного комплек
са США, мечтающих наживаться и жиреть на подго
товке к «звездным войнам». Да, 

причина саботажа кроется в пресловутой СОИ. 
Символе обструкции делу мира, концентрированном 
выражении оголтелого милитаризма США. В этом
—  важ нейший урок Рейкьявика.

Сейчас настало время активных действий самих 
народов. Надежнейшей поддержкой миролюбивого 
ленинского курса Страны Советов явится наш удар
ный и добросовестный труд.

Вот почему, участвуя ь сегодняшнем референду
ме, я обязуюсь крепить мир.

Можете указать свою фамилию, возраст, профе
ссию , рассказат ь о своем вкладе, вкладе ваш его 

коллектива в укрепление дела мира.

хоплюючих комсомольських 
справах спливли інститутсь
кі роки. Зараз для молодої 
комуністки, відмінниці нав
чання настала особлива по
ра — п’ятий курс. Випуск
ний курс!

Фото Р. КУТЬКОВА.

НАЗУСТРІЧ 70-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ВПЕВНЕНІ КРОКИ



2 стор.

1981 року народилося на
уково-виробниче навчаль
не об’єднання «Вінницький 
політехнічний інститут — 
виробниче об’єднання «Тер
мінал». Немалі завдання 
покладені на нього. Це під
вищення рівня підготовки 
спеціалістів з вищою осві
тою шляхом використання 
матеріальної та інженерної 
бази «Терміналу», вико

ристання науково-технічного, 
педагогічного потенціалу 
інституту для підвищення 
ефективності виробництва. 
Це і підвищення кваліфіка
ції керівних працівників та 
спеціаліетііь, удосконален
ня учбового процесу шля
хом створення на підприєм
стві філіалів профілюючих 
кафедр.

Уже два роки в об’єднан
ні діють філіали кафедр 
автоматичних систем уп
равління та автоматики й 
інформаційно-вимірювальної 
техніки.

— ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: ШКОЛА — ЗАВОД — ВУЗ —

У ДРУЖБІ 
З ПОЛІТЕХНІЧНИМ

Студенти політехнічного 
знайомляться у нас з най
новішою обчислювальною 
технікою, засобами автома
тизації інженерної праці. 
Лекції для них читають го
ловні спеціалісти об’єднан
ня. Так майбутнім фахів
цям прищеплюються нави
ки і вміння вести організа
ційну та виховну роботу у 
виробничому колективі, 

Одним із основних нап
рямків творчої співдруж
ності «Терміналу» з полі
технічним інститутом є під
вищення кваліфікації ро
бітничих кадрів. Здійсню
ється воно за таким прин
ципом: читання циклу лек
цій з комп’ютерної грамот
ності, організація постійно

діючого семінару спеціаліс
тів на здобуття вчених сту
пенів. 4.

Зараз понад двісті робіт
ників об’єднання вчаться на 
підготовчому, заочному та 
вечірньому відділеннях ін
ституту, вісім наших пра
цівників — аспіранти-за- 
очники. Більшість цих мо
лодих людей прийшли на 
підприємство, навчаючись у 
роки перебування в школі 
в учбово-виробничому ком
бінаті, де ми організували 
складальний цех. Ознайом
лення з трудовими проце
сами і змістом праці — 
один із факторів підготов
ки учнів до свідомого ви
бору професії. В навчально
му цеху об’єднання вінниць

кі школярі виготовляють 
деталі та вузли відеотермі- 
нальних пристроїв, якими 
комплектуються серійні ви
роби. Створили ми і спеціа
лізовані кабінети та кабі
нет обчислювальної техні
ки у підшефній середній 
школі № 25, шкільний за
вод «Юний термііналівець», 

Реформа загальноосвіт
ньої та перебудова вищої 
шкіл, які здійснюються в 
країні, не можуть залиша
тися поза увагою виробни
чих колективів. Тісна взає
модія комплексу «школа— 
виробництво—вуз» — неод
мінна умова виконання по
ставленого партією і часом 
зав'дання поліпшення проф
орієнтаційної роботи серед 
молоді.

О. ДЕХТЯР, 
начальник відділу нау
кової організації праці 
і управління виробницт
вом об’єднання «Термі
нал».

жз&ж? ашша
Ось уже три тижні минає, як облмуздрамтеатр імені 

М. Садовського розпочав свій новий творчий сезон. У 
сезону цього особливість 1 січня 1987 р. театр перехо
дить на рцботу в умовах всесоюзного комплексного 
експерименту. Про те, що принесе він і творчому ко
лективу, і глядачам наш кореспондент розмовляв із за
ступником начальника облуправління культури І. Мас- 
ляєвим.

— Життя нині вимагає нового підходу до управлін
ня театральним процесом, — сказав Іван Терєнтійович. 
— Театр, як не смутно, втрачає свого глядача.. Багато 
хто пояснює це надмірним опікуванням, багатоступене- 
ністю в управлінні цим процесом. Часом режисерові, 
щоб добитися постановки того чи іншого спектаклю, 
стільки порогів треба пооббивати.. І ось експеримент. 
Він несе з собою саме ту хвилю демократизації теат

рального життя, про яку ми говоримо вже давно. Ос
таточна мета — добитися особливо високого ідейно- 
художнього, виконавського рівня.

Тепер наш театр сам формуватиме свій репертуар, 
сам вирішуватиме, скільки і які саме спектаклі стави
ти. Театр шукатиме нові форми спілкування з гляда
чеві, поширить концертну, шефську роботу. Готуючись 
до експерименту, відкрили малу сцену, на якій режисе
ри і актори зможуть реалізувати свої можливості в 
постановці нових цікавих вистав. Розроблено цілу низ
ку заходів, які сприятимуть задоволенню заьнтів гля
дача. Серед них, наприклад, і запровадження в ході 
експерименту системи синхронного перекладу. Таким 
чином вистави нашого українського театру зможуть 
дивитися й ті, хто не розуміє української мови.

ТВЕРЕЗІСТЬ—НОРМА ЖИТТЯ
Наша партія вділяє ве

ликої уваги формуванню но
вої людини, найбільш пов
ному використанню матері
альних та духовних можли
востей для її різнобічного 
розвитку. Турбота про ра
дянську людину, повага до 
гідності і прав особистості, 
неухильне розширення учас
ті трудящих в управлінні 
— важливі риси нашого 
способу життя. В сучасних 
умовах, коли все повніше 
розкриваються творчі сили 
соціалізму, особливого зна
чення набуває суворе дот
римання принципів кому
ністичної моралі, подолання 
таких шкідливих звичок як, 
наприклад, вживання спир
тних напоїв.

Постанова ЦК КПРС про 
заходи по подоланню пия
цтва і алкоголізму зобов’я
зала партійні, профспілко

ві і комсомольські органі
зації, а також заклади ку
льтури, у тому числі бібліо
теки, розгорнути масово- 
політичну і культурно-вихо
вну роботу по посиленню 
антиалкогольної пропаган
ди.

Бібліотека нашого інсти
туту оперативно розгор
нула таку пропаганду. В 
ній відбиваються найрізно
манітніші аспекти пробле
ми, роз’яснюється соціаль
на шкода пияцтва, негатив
ний його вплив на працю, 
здоров’я, показуються ос
новні форми та методи про
філактики. Найбільш широ
ко використовуються книж
ково - ілюстративні вистав
ки «За здоровий побут», 
«Тверезість — норма жит
тя».

Пропаганда книг антиал
когольного змісту повинна

стати частиною пропаганди 
радянського способу життя, 
адже зловживання алкого
лем несумісне з його прин
ципами. Необхідно зверну
ти увагу читачів на книж
ки, які допоможуть знай
ти відповідь на вічні запи
тання — як жити, з кого 
брати приклад, як вихову
вати волю. Саме тому важ
ливе завдання бібліотеки — 
популяризація передового 
досвіду кращих регіонів, 
трудових колективів, де до
бре поставлена робота по 
викорененню пияцтва.

Разом із тим, пропагую
чи передове, не слід прихо
вувати і труднощів, котрі 
доводиться долати, щоб по
кінчити з пияцтвом.

Широко розповсюдженою 
формою роботи став у біб
ліотеці усний журнал. Пе
ревага його в тому, що ус-

I ПЕРЕРОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ний журнал дає можливість 
розкрити різнобічно певну 
тему, дуже органічно вклю
чає у собі рекомендацію 
книги. Один із таких жур
налів — «Здоровий побут 
— успішна праця» нещодав
но ми провели спільно з 
другокурсниками машино
будівного факультету. З 
цікавістю студенти прослу
хали бесіду лікаря-нарко- 
лога Г. Швидюка. А мето
дист бібліотеки Г. Сива про
вела огляд журналу «Тре- 
звость и культура».

Працівники бібліотеки до
бре розуміють, що протиал
когольна пропаганда повин
на носити наступальний, 
агітаційний характер, обо
в’язково ‘.бути пов’язаною 
з, життям колективу.

Т. КОНДРАТЮК, 
завідуюча відділом біб
ліотеки.

Феодосійський психо
терапевт, керівник рес
публіканського нарколо
гічного психотерапевтич
ного центру Міністерст
ва охорони здоров’я Ук
раїни заслужений лікар 
республіки Олександр 
Романович Довженко — 
автор створеного в на
шій країні принципово 
нового методу лікування

хронічного алкоголізму.
За висновком Харків

ського НДІ неврології і 
психіатрії, який вивчав 
його досвід, від 82 до 93 
процентів хворих кида
ють пиячити, стають пов
ноцінними людьми. Най
більш незвичайним є те, 
що переродження люди
ни відбувається буква
льно на очах — протя

гом одного психотера
певтичного сеансу.

Сам Олександр Рома
нович говорить, що може 
допомогти тим, хто щи
ро хоче вилікуватись. І 
ще одна вимога: пацієн
ти повинні витримати 
перед сеансом 15—20- 
денний «піст»: не вжива
ти ні грама спиртного. 
Алкоголізм — хвороба

відсутності сили волі, і 
Довженко повертає її 
людині. Якщо виконано 
обидві умови, лікар га
рантує одужання неза
лежно від стадії захво
рювання.

На знімках: О. Р. До
вженко проводить сеанс 
лікувального гіпнозу.

Фото ТАРС — РАТАУ. *

Експедиція вже протя
гом двох років займалася 
пошуками дерев’яного суд
на, яке затонуло 3400 років 
тому. Вперше про його іс
нування стало відомо у 1982 
р., коли один шукач морсь. 
кої губки знайшов на мор
ському дні рештки древньо
го вантажу. На цей раз до
сить було кількох хвилин, 
щоб водолази віднайшли 
корпус, який заклинився по
між скель і частково був за
сипаний піском. Та на гли. 
бині 90 метрів водолази ма
ли всього до 15 хвилин на 
пошуки. Найменша затрим
ка — і загроза так званого 
азотного наркозу (при під
вищеному тиску кров по
глинає азоту більше, ніж за 
нормальних умов, і тоді на
ступає відчуття запаморо. 
чення, гальмується реакція 
організму).

Отож водолази, не гаючи 
часу, почали гарячкові по
шуки. Аж тут раптом у роз
сіяному світлі ліхтаря щось 
зблиснуло. Виявилося — зо
лотий брелок, котрий спо
чивав засипаним у пісок 
протягом 34 століть! За 
решту кіль'ка хвилин вда
лося знайти іще зламані 
стріли і чимало черепків 
глиняного посуду. Кожне мі
сце знахідки позначали, уві
ткнувши в морське дно 
велосипедну спицю. То для 
археологів, котрі тепер зай
муться складанням точної 
карти місцезнаходження 
судна.

До цих пір про це місце 
докладно не сповіщено. Ві
домо лиш, що вантаж пра
давнього корабля складався 
з великої кількості бронзо
вих, цинкових, скляних, З О 
Л О Т И Х  і  кварцових предме
тів, зброї, а також числен
них амфор, наповнених ла
даном, зерном та насінням. 
Знахідка неоціненна для 
науки, адже вона проливає 
світло на життя 34 століття 
тому. Уже відомо стало, на. 
приклад, що скло у цьому 
регіоні виробляли значно 
раніше, ніж- гадалося досі. 
Вчені довідалися також ба
гато про техніку кораблебу_ 
дування в ті далекі часи.

А на протилежному боці 
планети інша група архео
логів у цей час працювала 
коло узбережжя Ванікоро, 
одного із Соломонових ост
ровів у південно - західній 
частині Тихого океану. Ва
нікоро — перенаселені мос
кітами джунглі, річки, в 
яких аж кишить крокоди
лами, тяжкі хмари над не
привітними водами океану. 
Поряд, на 40-метровій гли
бині, спочивають зарослі 
коралами рештки кораблів 
«Бусоль» і «Астролябія», 
посланих у 1785 р. францу
зьким королем Людовіком 
XVI для відкрить у Тихо
му океані, які б затьмарили 
відкриття великого Джеймса 
Кука. Розповідають, що на
віть через вісім років, коли 
короля везли на гільйоти
ну до страти, він не забув 
поцікавитись, чи немає ча
сом якихось звісток про 
французьких моряків.

І от у наші дні щоранку 
двадцятеро водолазів між
народної дослідницької гру
пи сходили на дно, щоб по
вернутися на базу з цінни. 
ми знахідками — китайсь
кою керамікою, бронзовими 
шоломами, скляним намис
том, яке, мабуть, признача
лося для того, щоб полони
ти серця вождів племен. 
Один із водолазів - архео
логів відшукав серед коралів 
чудово збережену бронзову 
оздобу з військового голов
ного убору. На його думку, 
як вченого, цей предмет має 
більшу вартість, аніж повна 
золота і коштовностей скри
ня.

З такою оцінкою, певно, 
не погодився б найвідоміший 
з сучасних шукачів підвод
них скарбів — американець 
Мел Фішер. Це він знайшов 
затоплений у водах Мексі. 
канської затоки іспанський 
галеон «Атоха». Під час гріз
ного урагану галеон затонув 
у 1622 р. разом із 260 паса
жирами і членами команди 
та надзвичайно дорогим 
вантажем.

П. ВАНДИН.
(Далі буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» «
РЕЗОНАНС

21 листопада 1986 року.
12 КОЛОНКА

«Зима спитає», «А зима 
на порозі» — в критичних 
виступах газети під таки
ми заголовками йшлося, зо
крема, про недоліки у під
готовці до роботи в зимо
вих умовах на факультеті 
автоматики і мікроелектро- 
ніки.

Як повідомляють редак
цію секретар партбюро фа
культету П. Молчанов і го
лова факультетської групи 
народного контролю В. Та 
таринцев, у жовтні в парт- 
групах кафедр були про
ведені відкриті партійні збо 
ри, на яких розглядалися 
питання підготовки до зи
мового періоду. Були вияв
лені недоробки, визначен 
відповідальні і терміни ви 
конання.

Після критичних заува
жень, опублікованих у га
зеті «За інженерні кадри» 
з ініціативи партбюро сек
тором побуту групи народ
ного контролю проведене 
повторну перевірку готов
ності приміщень факульте
ту. Зараз усі недоліки, вка
зані в акті згаданої пере
вірки, усунені.

Один із важливих еко
номічних показників дія
льності відділу постачан
ня та бухгалтерії — на
явність на складах мате
ріальних цінностей, які 
тривалий час зберігають
ся без потреби, ніким 
не використовуються і 
невідомо, чи взагалі ко
лись і комусь знадобля
ться. Простіше кажучи, 
це грошові засоби, вит
рачені даремне, без ко- 

I ристі.
і Сектор адміністратив- 
[ но-господарської діяль- 
| ності головної групи на- 
I родного контролю інсти 
■ туту постійно цікавиться 

цією проблемою, вживає 
заходів щодо зменшен
ня кількості або повної 
реалізації невикористо- 
вуваного майна, яке збе
рігається на складі. З 
січні 1984 року, наприк 
лад, на складі адмініст 
ративно - господарсько 
частини було виявлене 
такого майна на сум} 
19918 крб. 20 коп. На
чальнику відділу поста 
чання перевіряюча ко 
місія запропонувала ) 
найкоротший строк реа 
лізувати згадане майно 

Під кінець того н 
? 1984 р. відділ постачан
і ї  ня реалізував майна ж 

суму 12357 крб. 85 коп 
Довелося нагадати това
ришам, що дуже повіль
но вони «розкачуються» 

Минули місяці. У тра 
вні року 85-го комісії 
знову виявляє, що від 
діл постачання украй не
задовільно реалізовує 
свої надмірні запаси. І 
от, нарешті, перерірка \  
жовтні року нинішнього 
Ми встановили, що нин! 
вартість нереалізованиі 
матеріальних цінностей 
становить все ще пона/і 
три тисячі вісімсот кар 
бованців. Цікаво, як до
вго іще збирається ма
ринувати їх відділ поста
чання на чолі з товари
шем В. Матвійчуком!

В. САЛІМОВСЬКИЙ,



Мы живем в знаменате
льную эпоху человеческой 
истории — эпоху перехода 
человечества от капитализ
ма к социализму. С этой  
эпохой органически связа
ны судьбы Индии, ее сво
бода и независимость, ее 
социальный оптимизм, ее 
планы и надежды.

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
несла на своих м огучих  
крыльях освобождение от 
колониального ига много
страдальному индийскому 
народу. Один из великих 
сынов Индии Джавахарлал 
Неру в письме, посланном 
из тюрьмы своей дочери  
Индире Ганди, писал: «Год, 
в который ты /родилась,; 
1917 год, был одним из са
мых замечательных в исто
рии, когда великий вождь 
с сердцем, преисполненным 
люфви и сочувствия к стра
дающим беднякам, побудил 
свой народ вписать в исто
рию благородные страни
цы, которые никогда не бу
дут забыты. В тот самый ме
сяц, когда ты родилась, Ле
нин начал великую револю
цию , изм енивш ую  лицо  
Индии»

,Мы, продолжая эти стро
ки , м ож ем  сказать, что  
Октябрь изменил лицо не 
только России, но и лицо 
мира в целом. Октябрь
ская революция была той 
могучей побудительной си
лой, которая изменила и  
облик моей родины.

Уместно отметить, что  
несмотря на 200-летний пе
риод колониализма, индий
ский народ сохранил свою 
национальную самобыт
ность, свою национальную 
культуру, свое националь
ное лицо. Богатая культу
ра древней Индии сохра
няется  и  развивается  в  
Индии современной. Она 
является величайшей сок
ровищницей не только ин
дийской, но и всей чело
веческой цивилизации.

Недавно, в день рожде
ния Индиры  Ганди —  19
ноября моя страна отме
тила День единства Индии. 
Как известно, Индия стра
на м ногонациональная. 
Двести лет тому назад анг
лийские колонизаторы ус
тановили свое господство на 
нашей Земле из-за отсутс
твия единства на ней, из-за 
конфликтов и войн между 
разными нациями, княжест
вами и т. д.

Васам НАГАБУШАНАМ, 
пр ед се д атель зем ля
чества индийских сту
дентов, обучающихся в 
Виннице, студент факу
льтета вычислительной 
техники.

Важливе місце у приско
ренні науково-технічного 
прогресу належить вузівсь
кій науці, її зв’язку з вироб- 
ництвом  ̂ Поле ДІЯЛЬНОСТІ 
у наукових працівників — 
будівельників ДОСИТЬ широ
ке. .

На кафедрах інженерно- 
будівельного факультету 
зроблено немало у цьому 
напрямку. Однак сьогодні 
хочеться загострити увагу 
на прорахунках, на так 
званих вузьких місцях у 
важливій справі. А їх іще 
достатньо. Так, цього року 
недовиконані плани по об є- 
му госпдоговірної тематики 
кафедрою технології буді
вельного виробництва (М. Ф. 
Друкований) — на 44 проц., 
кафедрами будівельних кон
струкцій (В. Д. Свердлов) 
— на 68 проц., промислового 
і цивільного будівництва 
(А. Ф. Пономарчук) — на 
13, охорони праці (В. Ф. 
Кобевник) — на 20, а ка
федрою теоретичної механі
ки ,яку очолює А. В. Єме- 
льянов, — аж на 50 про
центів. Перевиконала зав
дання лише одна факультет
ська кафедра, очолювана 
В. П. К^жем’яко.

Серйозних закидів заслу
говує діяльність аспіранту
ри на окремих кафедрах. 
Ось приклад: на кафедрі
промислового і цивільного 
будівництва досі не захис
тив дисертації жоден із 
п’яти чол., які вже закінчи
ли аспірантуру. Таке ж ста
новище і на кафедрі техно
логії будівельного виробниц
тва. До речі, ця кафедра не 
заключила жодного дого
вору про творчу співдруж
ність з підприємствами.

комсомольське життя
молу.

Не може не хвилювати 
питання проведення зборів 
у групах, пасивності бага
тьох комсомольців на цих 
зборах. Походження паси
вності зрозуміле: збори
нудні, формальні, без кри
тики і самокритики. Вра
жає невміння комсомоли-і 
ців чітко ставити питання, 
приймати принципові рі
шення, їхня боязкість гово
рити про недоліки своїм 
товаришам в обличчя.

Байдужість така призве
ла до того, що в ході зві
тно — виборної кампанії 
цього року в цехових ор
ганізаціях і особливо ака- 
демгрупах прозвучало вкрай 
мало критичних зауважень 
на адресу комітетів ЛКСМУ, 
вищих комсомольських ор
ганів.

...Завершилася звітно-ви
борна кампанія в комсомо
лі, приступив до роботи но
вообраний актив. І треба, 
щоб уже в початковому пе
ріоді своєї діяльності він 
пам’ятав усю значущість, 
важливість роботи внутрі
спілкової.

О. ДОМБРОВСЬКИЙ, 
секретар комітету ком
сомолу інституту.

Н а ш і сучасники

Наталя Клименко, яку ви бачите на знімку, го
тується стати спеціалістом з автоматики і телеме
ханіки. Готується серйозно і наполегливо: Наталя 
— відмінниця навчання. Не стоїть осторонь і гро
мадської роботи: член факультетського комітету 
ЛКСМУ, очолює студентський педзагін у 10-му 
ЖЕКу.

Молодому колективу 
заводу, котрий не мав 
досвіду роботи, необ
хідного технічного устат
кування й оснастки, до
водилось уперше освою
вати і організовувати се
рійний випуск ламп. Зна
чну допомогу в станов
ленні подали нашому 
колективу трудівники 
споріднених підприємств 
країни.

Ми й сьогодні підтри
муємо тісні зв’язки з 
Саратовським заводом 
приймально - підсилюва. 
льних ламп, Ленінград
ським заводом «Светла- 
на», Ризьким заводом 
напівпровідникових при
ладів. І з кожним ро
ком вони все міцніша
ють.

З введенням в експлу
атацію 1965 року голо
вного корпусу завод різ
ко збільшив випуск то
варної продукції.

За чверть віку наши
ми інженерами, техноло
гами й робітниками ви
конано великий обсяг 
робіт по розробці й 
впровадженню десятків 
типів виробів, виготов
лено сотні мільярдів при
ладів, Велика увага на
дається механізації й ав
томатизації виробницт
ва, впровадженню но
вих технологічних про
цесів, нової техніки.

(Закінч, на 2-ій стор.)

Обретя независимость, 
государство стало перед  
проблемой единства наро
дов. Проблема эта и сей
час остается одной из са
мых важных. Мировой им
периализм непосредствен
но использует это и помо
гает тем элементам, ко
торые занимаются вмеша
тельством, терроризмом, 
религиозным экстремизмом. 
Но прогрессивная общест
венность выступает и бо
рется против этих элемен
тов. Государство принимает 
необходимые меры для то
го, чтобы нормализовать 
обстановку

.В нашей столице Дели 
создан комитет по подго
товке к проведению в ян
варе 1987 года общенацио
нального конгресса миро
любивых сил Индии «За  
мир, безопасность и разо
ружение». На первом за
седании комитет принял  
единогласно резолюцию, в 
которой приветствует дру
жественный визит в Индию 
Генерального секретаря 
ЦК  КПСС М. С. Горбачева 
как важное событие в деле 
укрепления международно
го мира и безопасности.

В" сделанном накануне  
заявлении Центрального  
секретариата Национально
го совета Коммунистичес
кой партии Индии говорит
ся: «Мы уверены, что ви
зит советского руководи
теля еще больше укрепит 
традиционно тесные отно
шения дружбы между на
шими странами и народа
ми, будет способствовать 
дальнейш ем у развитию  
всестороннего сотрудни
чества»

.Мы, студенты из Индии, 
обучающиеся в Виннице, 
присоединяемся к мнению 
прогрессивной индийской 
общественности, тепло при
ветствующей официальный 
дружественный’ визит то
варища М. С. Горбачева. 
Мы очень уверены, что он 
еще больше укрепит друж
бу между нашими народа
ми, у которых общая цель 
— жить в мире.

Незадовільно ведеться до
слідництво. Скажімо, кафе
дрою будівельних конструк
цій цього року не отрима
но ні одного авторського 
свідоцтва. А в цьому ж 
колективі — найбільше чи
сло доцентів. І ось їхня, з 
дозволу сказати*, віддача: 
протягом року опубліковано 
всього аж... одну друкова
ну роботу.

В травні партійні збори 
факультету порушували пи
тання діяльності студентсь
ких наукових гуртків, від
значалося, що ця ділянка ро
боти пущена на самоплив. 
Товариш В. П. Юрчук добро
совісно прагнув зрушити 
справу з місця, але одному, 
без участі наукових кадрів 
кафедр, йому, звичайно, бу
ло важко.

Треба відзначити, що 
принципова розмова на зві
тних зборах партійної ор
ганізації посприяла певній 
активізації роботи з студе
нтами, які проявляють схи
льність до наукових пошу
ків. На кафедрах, очолюва
них комуністами М. Ф. 
Друкованим, А. Ф. Пономар- 
чуком, В. Ф. Кобевником, 
взято курс на те, щоб з’я
вилися у .нас спільні науко
ві публікації студентів і 
викладачів ,заявки на пе
редбачувані винаходи, щоб 
більшало раціоналізаторсь
ких пропозицій, поданих 
студентською молоддю.

Отже є над чим працю
вати науковцям факультету, 
є до чого ,як то мовиться, 
рук докласти.

Г, ГОРШЕЧНИКОВ, 
секретар партбюро інжене
рно-будівельного факуль 
тету.

ків стала в цих організаці
ях, схоже, щось ніби нор
мою життя.

Звичайно, щоб вимагати 
від активу, спочатку його 
треба навчити працювати. 
Формально школа комсомо
льського активу у нас діє. 
Та коли судити про роботу 
за результатами, то можна 
сказати, що її немає взага
лі. Правда, . є на папері і 
плани роботи, і графік про
ведення занять, і самі за 
няття проводяться. Однак, 
рівень їхній не переступає 
за межі звичайних лекцій. 
Бракує семінарських занять, 
ділових ігор, узагальнення 
досвіду хорошої та інтенси
вної роботи. Допомогли б 
активу і методичні матеріа
ли,, але їх і досі в групах 
нема. Треба визнати, що 
це серйозне упущення інс
титутського комітету комсо-

обчислювальної техніки), 
Борейко (п’ятий курс інже
нерно-будівельного факуль. 
тету), котрі безвідповіда
льно- поставилися до вико
нання покладених на них 
обов’язків.

В усій нашій багатопла
новій роботі по вихованню 
студентства могли б істот
ну роль відіграти комсомо
льські організації виклада
чів та співробітників, якби 
комітет працював з ними 
планомірно, цілеспрямовано.

Важливим є питання ко 
мсомольської дисципліни. 
На конференції неспроста 
пред’являлися претензії до 
секретарів комітетів ЛКСМУ 
факультетів інженерно-бу
дівельного (Андрійченко) 
та автоматики і мікроелек- 
троніки (Компанець). Не
дисциплінованість у вико
нанні доручень та обов’яз-

Оенова всієї комсомоль
ської діяльності — внутрі
спілкова робота. Наскільки 
добре вона поставлена, на
скільки налагоджено зв’я
зок з організаціями цехови
ми, настільки ефективно 
працює вся комсомольська 
організація в цілому.

На звітно-виборній ком
сомольській  ̂і конференції! 
яка недавно відбулася, 
справедливо зазначалося, 
що комітет ЛКСМУ інститу
ту ще не зміг належним 
чином налагодити внутрі
спілкову роботу, не добив
ся впливу на комсомольсь
кі організації академгруп. 
Члени комітету дуже рідко 
бували в цехових органі
заціях, а, отже, і не нада
вали їм належної практич
ної допомоги, погано знали 
стан справ у них.

При такому стані речей 
зрозуміло, чому «ахілесо- 
вою п’ятою» залишається 
кадрове питання. Якби ми 
знали ситуацію в усіх гру
пах, то не довелося б на 
конференції визнавати, що 
комітет помилився в таких 
товаришах, як комсорги 
курсів Рудик (другий курс 
інженерно-будівельного фа
культету) , Марочканич 
(другий курс факультету

В І Д  Г Р У П И  
АКТИВНІСТЬ  
ЗА Л ЕЖ И ТЬ

Як сьогодні пригадую 
той час, коли на місці 
нинішнього заводу-
красеня ще чверть віку 
тому стояло пустирище. 
Куди не кинь оком, 
скрізь бур’ян. Коли роз
почалось будівництво 
радіолампового заводу і 
заснували на ньому ма
шини з будівельними ма
теріалами, мені не раз 
доводилось бувати тут з 
начальником Головподі- 
льськбуду І. Ф. Боро
давкою.

Сьогодні на тому, дав
ньому пустирищі тягну
ться асфальтовані доро
ги, височіють виробничі 
корпуси, навколо заводу 
на кількох гектарах — 
різноманітні квіти, які, 
так би мовити, створю
ють домашній затишок. 
Гляне на них людина, і 
веселіше стає на душі.

Перед пуском заводу 
в експлуатацію багато з 
тих юнаків і дівчат, ко
трі прийшли на будів
ництво підприємства, по. 
їхали до Саратова ово
лодівати професіями ва
куумного виробництва: 
заготівельниць, монтаж
ниць, наладчиків, слюса- 
рів-складальників.

А тоді настав час, яко. 
го з хвилюванням чека
ли всі члени колективу: 
в листопаді 1961 року 
на заводі було виготов
лено першу партію ламп 
батарейної серії.



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СПІВДРУЖНІСТЬ

У ПОШУКУ ВЧЕНІ БОЛГАРІЇ
>28 листопада 1986 року

У студентів п’ятого кур 
су машинобудівного фа- 
культету відбулася ціка
ва зустріч з гостем нашого 
вузу — болгарським вче
ним Д. Чалевим, який піс 
ля закінчення Ленінградсь
кого політехнічного інсти
туту та аспірантури при 
ньому нині працює у Софі
йському електротехнічному 
інституті. До речі, профе
сор нашого інституту В. А. 
Огородников був голов
ним опонентом під час за
хисту Д. Чалевим кандидат
ської дисертації. І ще де
таль: у своїх розробках 
болгарські вчені викорис
товують методику, опрацьо
вану нашою кафедрою опо
ру матеріалів. З розпові
дей болгарського гостя ми 
дізналися багато цікавого 
про розвиток науки в НРБ.

Слід відзначити, що наші 
друзі і партнери по РЕВ 
досягли вагомих результа
тів у справі впроваджен
ня системного програмуван
ня та нових методів акти
візації розробки техноло
гічних процесів. Так, за від
носно короткий термін вче

ними Софійського електро
технічного інституту було 
розроблено автоматичний 
агрегат, який застосовуєть
ся для виготовлення зубча
стих коліс методом обка
тування. Агрегат цілком ві
дповідає нормале світових 
стандартів. На щорічній м і
жнародній виставці у Плов- 
діві йому була присудже
на золота медаль. Між ін
шим, від початку розробки 
агрегата до першого його 
випробування пройшло
усього вісім місяців.

Доцент Чалев також роз
повів про пошуки приско
рення нових наукових мето
дів. Адже не секрет, що
в ряді високорозвинених 
капіталістичних країн нові 
розробки впроваджуються 
значно швидше, ніж у Бол
гарії. Що ж дозволило бол
гарським вченим вийти на 
новий рівень прискорення? 
Насамперед, це відмова од 
традиційної схеми, коли 
між постановкою мети і 
власне самим технологіч
ним процесом лежать ета
пи альтернативного варіан
ту економічного обгрунту

вання та розробки техніч
ної документації. Було роз
роблено нове системне 
програмування, яке вміщу
вало у собі етапи імітацій
ного моделювання та ство
рення альтернативних ва
ріантів. Завдяки цьому з ’ я
вилася можливість розгля
нути кожен окремий варі
ант, ретельно простежити 
всі його «плюси та мінуси». 
З допомогою ЕОМ розроб
ляються математичні моде
лі, які дають можливість 
виявити потенційні недолі
ки майбутнього технологіч
ного процесу.

К. БАЛАКАНОВ, 
наш громадський коре
спондент.
На фото: болгарські на

вантажувачі, призначені для 
Радянського Союзу. їх ви
робляють на Софійському 
машинобудівному комбіна
ті «Средец». Це одне з 
провідних підприємств Бол
гарії по випуску підйомно- 
транспортної техніки. Зна
чна частина його продукції 
експортується в країни— 
члени РЕВ.

(Фотохроніка ТАРС)

Н  ЕЩОДАВНО в інсти- 
1 1 туті відбулася звітно- 
виборна профспілкова кон
ференція студентів. Звичай
но, радісно було на ній від
значити, що ряд показників, 
які характеризують успіш
ність, поліпшилися і що в 
цьому є внесок профспілко
вої організації. Але партія 
вчить нас, віддаючи нале

жне успіхам, не закривати 
очей на недоліки, невирі- 
шені проблеми, шукати 
шляхи їх розв’язання.

Отож, що особливо тур
бує? Звичайно, проблема 
трійочників. Посередній сту
дент — це всім відомо—у 
майбутньому стане посеред
нім спеціалістом. Причину 
бачу з недосконалості са
мостійної роботи студентів. 
А наш же інститут Іерехо- 
дить до інтенсивного ме
тоду навчання, у якому 
особлива роль відводиться 
саме самостійній роботі.

Профком студентів про
понує конкретні форми ді
яльності в цьому напрямку 
у групах. Серед них — кон
троль за виконанням учбо
вих планів кожним студен
том, організація взаємодо
помоги на індивідуальній 
основі, самостійна праця в 
гуртожитку тощо. Та, на 
жаль, не в усіх групах ці 
питання вирішуються нале
жним чином.
От візьмімо для прикладу 
контроль. В ідеалі це має 
виглядіти так. Староста, 
маючи навчальний план і 
спираючись на діяльність 
учбової комісії групи, регу
лярно аналізує виконання 
цього плану кожним. При
чому за принципом прог
нозування можливого неви
конання (щоб можна було 
вчасно вжити необхідних 
заходів).

А як на ділі? В багатьох 
групах контроль зводиться 
до того, що на черговій ку
раторській годині староста 
доповідає, хто і що отримав 
за минулий тиждень. Яка 
користь від такого «кон
тролю»? Це ж просто кон
статація фактів. А головне 
ж то — таких негативних 
фактів недопустити, попере
дити їх. Від фіксації фак
ту заборгованості студента

До кінця місяця у В ІН 
НИЦІ тільки в кінотеат
рі «Мир» демонструєть
ся НОВИЙ'" кольоровий 
художній фільм «Тема». 
Автор фільму Глєб Пан- 
філов — один із особли
во талановитих наших 
режисерів. Нова його кі
нострічка (вона створе
на 1979 року) — про 
кризові стани в душев
ному світі людини, ко
ли допомогти може ті-

чи навіть покарання його 1 
за це користі мало. Адже | 
заборгованість, тобто про
біл у знаннях, уже наяву.

Треба сказати, що й уч
бові плани, котрі група 
одержує в деканаті, недос
коналі. Вони не несуть усі
єї потрібної інформації, не
рідко в них і розібратись 
нелегко.

«Жодного і (відстаючого 
поряд!» — почин цей гід
ний якнайширшого розпов
сюдження. Але на ділі, а 
не на словах. І головне сло
во тут повинні сказати від
мінники. їх у нас майже 
півтисячі. Та скільки іще 
серед них байдужих до то
го, як навчається товариш, 
як навчається група взага
лі. Майже половина відмін
ників наших не працює в 
консультпунктах, пасивна у 
громадському житті. І — 
парадоксально — багато з 
цих так званих «передови
ків» ще й одержують під
вищену стипендію.

На мою думку, профкому 
5 профбюро треба зайняти 
у цьому питанні більш при
нципову позицію. Та й са
мим групам не стояти осто
ронь, а ширше використо
вувати права, надані нам 
Законом про трудові колек
тиви у боротьбі з пасивні
стю. € пропозиція: з пер
шого курсу визначені гру
пі стипендії розподіляти са
мій групі як трудовому ко
лективу. Стипендіальна ко
місія факультету лиш має 
затверджувати цей розпо
діл.

І ще один аспект, пов’я
заний з вирішенням проб
леми трійки. Маю на увазі 
наставництво старших кур
сів над молодшими. Теж 
про це говоримо багато, 
а зрушень майже нема. 
Проте кращі студенти тре
тіх - п’ятих курсів цілком 
могли б взяти шефство над 
молодшими товаришами, по
ділитися своїм досвідом, 
допомогти вияснити незро
зумілі новачкам питання 
студентського життя.

С. ДАЙНІЦИНА,
студентка факультету
автоматики і мікроелек-
троніки.

льки власна моральна 
та духовна стійкість.

А знімалися в цій ро
боті «Мосфільму» Миха
йло Ульянов. Інна Чури- 
кова, Євген Вєсник, Єв
генія Нечаєва, Станіслав 
Любшин, Сергій Нико- 
ненко, Наталія Селезньо-

Найняті Фішером водола
зи доставили на поверхню 
неаоияку знахідну ізумруди, 
гори срюла і золота, минати, 
мішечки із золотим піском, 
цілі метри золотих ланцюж
ків. Скаро нелегко дістав
ся Фішеру. у 190о р. він 
прочитав у «Довіднику для 
шукачів скароїв» ( є й та
кни, до того ж видається 
дуже регулярно) про два іс
панські кораолі, котрі за
тонули в результаті рапто
вого урагану ю а а  року. Че
рез деякий час Фішер зуст. 
рів історика Ежена Ліона, 

. який саме збирався писати 
докторську дисертацію про 
юліанські завоювання Фло, 
ріди і з цією метою мав на. 
мір поїхати у Севілью, щоб 
вивчити старі документи 
місцевих архівів. З Іспанії 
історик написав /Фішеру 
що ооидва судна затонули 
біля одного з острівців коло 
узбережжя Флоріди.

Фішер негайно виїздить 
на місце і починає пошукй, 
котрим судилося тривати 
протягом наступних 16 ро
ків. Його експедиція рете
льно ирошукувала дно з 
допомогою магнітометрів — 
приладів, що виявляюсь 
нерегулярність магнітного 
поля Землі, викликану ная
вністю на дні великих мета
левих предметів, наприклад, 
гармат або якорів. На пер
ший певний слід натрапили 
допіру у 1973 р., реєстра
ційний номер на видобутій 
з дна срібній плиті збігався 
з номером судна, записа
ним у документах севільсь
кого архіву. Та оскільки 
рештки вантажу знаходили
ся на площі у кільканад
цять кілометрів, найбіль. 
ший скарб Фішер знайшов 
лиш у 1985 р. Але й на той 
раз нелегко було його 
видобути на поверхню: води 
у цих місцях каламутні, а 
дно дуже грузьке. Допоміг 
Фішеру власний винахід: 
пристрій, названий «пошто
вою скринькою», з ДОПОМО
ГОЮ якого можна утворити 
сягаючий дна стовп чистої 
води, поліпшуючи таким 
чином видимість. З поміч
чю струменя стисненого по
вітря з дна усунули шар 
намулу і .сипучого йііску. 
Все це коштувало не тільки 
багато терпіння і часу, але 
й немалих грошей — Фішер 
має понад 1200 пайовиків, 
зусилля яких аж тепер чу
дово оплатилися. Досі знай, 
дено 3200 ізумрудів, 150 ти
сяч срібних монет, більше 
тисячі 50-кілограмових штаб 
срібла, не рахуючи брон
зових гармат, навігаційних 
інструментів і численного 
кухонного начиння. Вартість 
усього вантажу сягає 400 
млн. доларів.

Почесне друге місце, як
що йдеться про успіхи в 
пошуках підводних скарбів, 
випало іншому американцю 

— Баррі Кліффорду. Всьо
го у сорока метрах від на
товпу пляжників на Марко- 
ні Біч шукав він улітку 
1985 р. вантажу піратської 
галери, затонулої у 1717 р. 
Пошуки почалися, власне, 
чотирма роками раніше. 
Через рік водолази видо
були на поверхню бронзо
ві цвяхи і частини стерна. 
Ніхто однак не міг бути 
переконаним, що ті предме. 
ти походять саме із леген
дарної галери, а не з кот
рогось іншого із численних 
суден, які протягом століть 
поглинула вода біля узбе
режжя півострова Кейп 
Код (американський штат 
Массачусетс).

І ось торішнього літа во
долаз випадково «* зачепив 
пальцем за вигнутий край 
якогось великого предмета. 
Так було знайдено корабе
льний дзвін із чудово збе
реженим написом «Уайдаг. 
1716». Тепер усе пішло глад. 
ко: з допомогою «поштових 
скриньок» на поверхню під
няли майже всю здобич пі
ратського «Уайдага» — сріб
ні монети загальною вар
тістю 15 млн. доларів, зо
лотий пісок і всілякі руко
дільні вироби. Один тільки 
корабельний дзвін оцінено 
у 5 млн. доларів.

П. ВАНДИН.

(Далі буде).

№ Я  ЗАВОДУ -  „ЖОВТЕНЬ"
(Поч. на 1-ій стор.)
Колектив заводу за 

чверть віку перекрив 
проектну потужність у 
2,5 раза, а такі показни
ки, як фондовіддача, 
зйом продукції з одно
го квадратного метра, 
продуктивність праці до
сягли рівня, що пере
вершує середньогалузте- 
вий.

Адміністрація підпри
ємства разом з партій
ною, профспілковою та 
комсомольською органі
заціями ведуть постійну 
роботу по поліпшенню 
умов праці й естетики ви
робничого середовища. 
Особливо багато зроб
лено в цьому напрямку 
за останні два роки. 
Складальні,, заготівельг 
ні цехи розташовані в 
світлих і просторих при
міщеннях з кондиційц- 
ваним повітрям. Переоб
ладнані гардеробні, ду
шові. Побудовані сауни, 
кімнати гігієни. Діє дис
котека, де молодь що
тижня проводить свій 
відпочинок. Побудовано 
та введено в дію фабри- 
ку-кухню, котра має 
п’ять своїх філіалів, що 
знаходяться поряд з ви
робництвом. На підпри
ємстві діє одна з кра
щих в області полікліні
ка, яка здатна за день 
обслужити близько 500 
відвідувачів.

Заводчани протягом 
останнього часу отрима
ли понад тисячу квар
тир. Підприємством по
будовано три гуртожит
ки на 690 місць кожен.

349 сімей мешкають у 
двох гуртожитках для 
малосімейних. В Сели
щі діє піонерський табір 
«Молода гвардія», який 
зараз переобладнується 
і в останні вісім місяців 
року діятиме як завод
ський профілакторій^ 
Має завод і свій буди
нок відпочинку в Оде
сі, пансіонат в місті Со
чі та базу відпочинку в 
Тиврові.

Нещодавно молодь от
римала сучасний спор
тивний зал. Юнаки і дів
чата мають необхідні 
приміщення для занять 
різних гуртків худож
ньої самодіяльності, та
нцювальний зал.

За чверть століття на 
підприємстві ВіИрОСЛИ; 
кваліфіковані, віддані 
своїй справі спеціаліс
ти, які успішно вирішу
ють складні питання су
часного виробництва та 
майбутнього розвитку 
нашого заводу. Серед 
них — заступник гене
рального директора з 
виробництва В. І. Ан- 
дріанов, заступник го
ловного інженера Н. В. 
Починко, головний тех
нолог М. В. Герасимчук, 
головний конструктор 
М. В. Мандренко, засту
пник начальника цеху 
А. К. Собчук, началь
ник відділу метрології 
А. А. Кревський, які по
чинали Звою трудову 
біографію учнями, ін
женерами, а нині є про
відними спеціалістами в 
об’єднанні.

У нашому колективі

ва.
О. ТИХОНОВА,

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

ТРІЙОЧНИКИ І ТАК 
ЗВАНІ «ПЕРЕДОВИКИ»

КОЛИ ЗАКІНЧИЛИСЬ ЗАНЯТТЯ

ХОЧЕШ ПОПРАЦЮ ВАТИ?
На Машинобудівному 

факультеті створюється 
науково-виробничий за
гін, який протягом усьо
го року працюватиме 
на ДПЗ-18. Бажаючі за
писатися до нього мо
жуть подавати заяви 
студенту групи 1ААК- 
83 А. Кучеру.

Члени загону працю
ватимуть у другу зміну 
після 16-ї години. На

умовах неповного ро
бочого дня і неповної 
робочої зміни запрошу
ються: слюсарі механо- 
збірних робіт (дівчата, 
середньомісячний заро
біток 180—220 крб.), 
фрезерувальники (250 — 
270 крб.), шліфувальни
ки (200—240 крб.), ван
тажники (240—260 крб.). 

Комітет ЛКСМУ 
факультету.

Тільки в кінотеатрі «Мир»

* стор.

народилося багато почи
нів, установились певні 
традиції. Сьогодні на 
підприємстві набув ши
рокого розмаху рух 
«План двох років — 
до 70-річчя Великого 
Жовтня». Понад 2,5 ти
сячі робітників виріши
ли до цієї знаменної да
ти подолати рубіж двох 
років.

Вагомі наслідки при
носить рух за комуністи
чну працю, змагання за 
право називатися кращи
ми за професіями. А 
зльоти ударників кому
ністичної праці, посвя
чення у робітничий клас, 
день повноліття, отри
мання паспорта, різно
манітні конкурси... Все 
це сприяє колективу ус
пішно долати намічені 
рубежі.

На підприємстві 2665 
комсомольців носять 
звання ударника кому
ністичної праці, 286 за
кінчили вузи, 52 навча
ються в інститутах, 1037 
— в технікумах.

У вагомих здобутках 
колективу, який успішно 
виконує план поставок, 
з реалізації й інших тех
ніко -економічних пока
зників, є великий внесок 
молодих виробничників, 
інженерів (серед яких, 
до речі, немало вихован
ців політехнічного інсти
туту) .

Л. ЛИСЕНКО, 
редактор багатоти
ражної газети «Про
мінь» виробничого 
об’єднання «Жов
тень».



26 листопада в ідбулися звітні збори інститутської пар
тійної орган ізац ії- Із звітом  про діяльність парткому 
виступив його секретар О- Д- Азаров,

В обговоренн і допов ід і виступили: викладач каф едри 
охорони праці, секретар партбю ро інж енерно-буд іве - 
льного факультету Г. В, Горшечников, в- о. зав- в ідд ілом  
кадрів СКТБ «Модуль» М- Д. Ліхенко, секретар партбю ро 
адм ін істративно-управл інського персоналу Р, А, Аса- 
дов, доцент каф едри істор ії КПРС, заст, секретаря 
партбю ро рад іотехн ічного  факультету Я, І, Васюкова, 
ректор  інституту, член партком у І. В, Кузьмін, декан 
факультету! автоматики і м ш роел іектрон іки , /член 
партбю ро В. Т. Маліков, секретар ком ітету ком сом олу 
інституту О. Г. Домбровський, кочегар  котельної, політ- 
інф орм атор Б. К. Качер, голова головної групи народ
ного контролю  інституту В. Б. Демешко, зав, каф едрою  
рос ійсько ї мови М. С. Степанов.

У зборах взяв участь і виступив перший секретар 
Л ен інського  райком у Ком партії У кра їни  В. І. Левкович.

Н аш і сучасники

Знайомимо вас із деле
гатом VIII районної конфе
ренції Тетяною Шкуропат, 
Таня вчиться на п’ятому 
курсі інженерно-будівельно
го факультету, наступного

року отримає диплом ін
женера за спеціальністю 
«промислове і цивільне бу
дівництво». Вона — комс
орг. курсу.

’ Фото Р. Кутькова.

На звітних зборах ко 
муністи інституту с ко н 
центрували свою  увагу 
на невиріш ених завдан
нях, проблемах, які сто
ять перед нашим ко л е к
тивом. З розум іло , що 
в центрі постала учбова 
робота —  головний вид 
д іяльності вузу.

Як в ідом о, перш е м іс 
це за показникам и нав
чальної роботи утримує 
факультет автоматики і 
м ікр о е л е ктр о н іки . А  от 
ситуація, що складаєть
ся на факультетах м а
ш инобуд івном у, енерге 
тичному та обчислюваль
ної техн іки, не м ож е  не 
викликати серйозно ї сту
рбованості. Причиною  
тут —  поруш ення студе
нтами навчальної дис
ципліни, велика к іль
кість прогул ів , слабке 
реагування на це з б оку 
деканатів, партбю ро, ко 
м сом ольських та проф 
спілкових орган ізац ій .

Ректорату, —  в ідзна
чалося на зборах, —  не
обх ідно  більш вимогли
во і принципово питати 
за стан навчального про 
цесу, його перебудови, 
Треба спростити систе
му звітності каф едр пе
ред деканатами, зробив
ши її д инам ічною  та 
оперативною . Багато ще 
у нас ф орм ал ізм у в о р 
ган ізац ії виробничої 
практики на випускаю 
чих кафедрах, зокрем а  
—  обчислю вальної тех
н іки, технології мета
лів. Самоусуваються 
від гром адсько  - пол і
тичної практики ті ка
ф едри суспільних наук, 
студенти котрих перебу
вають на виробничій та 
переддипломній прак
тиці.

О б ’єктивна оц інка  ста
ну справ показує, щ о до
перебудови ми поки
що по -справж ньом у не 
приступили. Зараз на 
факультетах заверш ує
ться робота по складан
ню  проектів  нових учбо
вих планів. Це лише пе
рший, але досить важли
вий кр о к  на шляху ви
р іш ення завдань, поста- 
вчених партією  перед ін 

ж енерно  - техн ічною  ос
вітою .

Чільне м ісце  у пере
будові вищ ої ш коли на
лежить дальшій інтегра
ц ії освіти, виробництва 
і науки. Партійним ко 
м ітетом  проведена р о 
бота по вдосконаленню  
науково ї д іяльності ка

ном у пер іод і вся ід ео 
логічна діяльність парт
кому, партійної о р га н і
зац ії інституту. Н агро
м адж ено певний досв ід  
маємо кваліф іковані іде
ологічн і кадри.

Проте і в ор ган ізац ії 
та проведенн і ідейно- 
виховної роботи на м іс 

У СВІТЛІ ричиг 
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федр, факультетів, СКТБ 
«Модуль». О днакс цьо 
го недостатньо в ниніш 
ніх умовах. У нас ще не
має системи у прове 
денні фундаментальних 
та прикладних д осл ід 
жень, створенні сучас
ного досл ідного  вироб
ництва. Слабкість е кспе 
риментальної, досл ідно- 
конструкторсько ї і тех
нологічно ї бази робить 
малоеф ективною  працю  
вчених в галузі створен
ня передових техноло
гій, стримує розвиток 
роб іт з матеріалознавст
ва, визначених партією  
як пр іоритетні.

На багато із цих не^ 
д ол ік ів  партійний ко м і
тет раніше вказував ко 
муністам  — кер івникам  
інституту при заслухову
ванні їхн іх звітів. Однак, 
на перше м ісце  висту
пали в основном у ва
лові показники. Зараз 
визначено головні напря
м ки  перебудови науко
вої д іяльності інституту. 
Здійснення їх д опом ож е  
позбутися наявних! не 
дол ік ів .

Загальновідомо, що 
успіш на робота ко л е к
тиву залежить від св і
дом о ї, ви сокопродукти
вної праці ко ж н о ї лю ди
ни, від глибокого  р о зу 
м іння ко ж ни м  завдань, 
поставлених перед ко 
лективом і перед ним 
особисто. В цьому і 
зм іст значення лю дсь
кого  фактору. На вихо
вання такого розум іння  
була спрямована у зв іт

цях, в студентських гр у 
пах ще залишається не
мало невиріш еного. Ід е 
ологічна ко м іс ія  партко
му ще не добилась того, 
щ об повною  м ір о ю  ста
ти єдиним ко о р д и н у ю 
чим центром, ряд її се
ктор ів — преси, наочної 
агітації, л екц ійно ї п р о 
паганди та пол ітичного 
інф ормування, по суті, 
не д іють,

Причиною  деяких сер 
йозних недол ік ів  в іде 
ологічн ій  роботі є і те, 
що за звітний пер іод  
партком  та ректорат д о 
пустили серйозн і прора- 
хунки у п ід б ор і і р о з 
становці кадр ів взагалі, 
а суспільствознавців —  
особливо, глибоко  не 
вивчали їхніх політичних, 
д ілових та моральних 
якостей.

П арткому, партійним 
бю ро  необхідно  д о ко 
р інно  перебудуватися у 
роботі з кадрами, глиб
ше вивчати гром адську 
д ум ку  і використовувати 
її у процесі роботи з 
резервом  та висуванням 
на кер івн і посади. Від
сутність ш и ро ко ї глас
ності в колектив і про 
д іяльність парткому, пар
тбю ро, ректорату, проф 
ком ів  з найбільш важ 
ливих напрямків, кул уа р 
ний (а не із залученням 
ш и роко ї гром адськості) 
розгляд р ізном ан ітних 
анонім ок, ненадання цьо
му негативному явищу 
гром адського  осуду — 
все це дає привід  для 
всіляких кривотолків,

! в цих питаннях парт
кому, ректорату необ
хідно враховувати дум- 
ки партійної ор ган ізац ії, 
трудових колектив ів. Бе
зумовно, що виріш ення 
поставлених завдань, пе 
ребудова всієї наш ої д і
яльності немислим і без 
якісного  зруш ення в ро 
боті бю ро цехових парт- 
організацій . В багатьох 
із них, як говорилося 
комуністами на минулих 
звітних партзборах, та
кого  зруш ення ще не 
сталося. /

Без партійної прин
циповості, бойовитості 
працю є партбю ро фа
культету обчислю ва
льної техн іки (сек
ретар В. В, С ержанов), 
Значного пол іпш ення ви
магає стиль д іяльності 
партбю ро ф акуль
тету автоматики і м ік р о 
ел ектрон іки  (П. А, 
М олчанов). Не в ід пов і
дає вимогам часу роб о 
та партійного б ю ро  ка
ф едр суспільних наук 
(П. С. С лободяню к). Пра
ктично не д іє партбю 
ро АГЧ (В, С. Глад
кий), Не кращ е станови
ще І в партбю ро енер
гетичного факультету, де 
секретар і м іняю ться що= 
р ічно. Як бачимо, у 
питанні п ідбору  секре 
тарів парторганізац ій  
парткому слід проявля
ти більш е твердості і 
принциповості. Про це 
ще раз нагадала сер 
йозна ситуація, щ о скла
лася в партійній о р га н і
зац ії СКТБ «Модуль».

Більше партійної ува
ги потребує д іяльність 
і ком сом ольсько ї та 
проф спілкових орган іза 
цій інституту, народних 
контролерів.

.«Нами зроблен і пер
ші кр о ки  у перебудові, 
у зд ійсненн і гра н д іо з 
ної програми п р и скорен 
ня. Усім  зм істом  і сти
лем своєї д іяльності ми 
повинні стимулювати те, 
що спрямоване на ви
правлення недол іків , що 
несе з собою  цінний д о 
свід, розкриває потен
ціал інститутського к о 
лективу.

О. АЗАРОВ,

ЗАВТРА ВІДБУДЕТЬСЯ 
VIII ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ЛЕНІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ 
КОМСОМОЛЬСЬКОЇ ОРГАНІЗЩП

'птш нш іпш іїш іітііш тгтіїп ііїтіїш ш ініїїіш ш піпііп

Н ЕМАЛО комітетів 
ЛКСМУ, пропаган

дистів району справді по
творному організовують 
комсомольське політнавчан- 
ня, прагнуть наблизити 
його до життя. Заслуговує 
уваги досвід, скажімо, ко-

кладу не подає тут і рай
ком комсомолу: жоден із 
працівників апарату, звіль
нених комсомольських пра
цівників не має відрецен- 
зованого тексту лекцій, ма
ло ми виступаємо перед 
молоддю. Складається вра
ження, що у нашого ак
тиву втрачено смак до агі
таційно - пропагандистської 
роботи. Таке ставлення не
обхідно рішуче міняти, і то 
негайно.

Більш системним і цілес
прямованим має стати ате
їстичне виховання. Саме 
йр'го1 «проколами» можна' 
пояснити той факт, що 
залишається досить на зна
чному рівні релігійна об

мітету комсомолу об’єднан
ня «Термінал» по обгрун
туванню і захисту соцзо- 
бов’язань з допомогою про
пагандистів, об’єднання 
«Вінничанка» — по органі
зації громадсько-політич
ної практики слухачів, за
воду радіотехнічної апара
тури — по зміцненню уч
бово-методичної бази ком
сомольського політнавчання.

Разом із тим у важливій 
справі ще не вижито еле
ментів формалізму, на за
няттях теоретичні положен
ня не підкріплюються по
казниками і фактами з 
життя конкретного тру
дового колективу. І ось на
слідок: комсомольці обл-
ремоудтресту, об'єднання 
«Промбудматеріали», ком
бінату по видобутку і об
робці каменю, трамвайно- 
тролейбусного управління 
практично не знають, на
віть, наскільки треба збі
льшити продуктивність пра
ці, аби виконати план, що 
буде зроблено по реконст
рукції їхнього виробництва 
і т. д.

Багато недоліків у ком- 
сомольеькюму політичному 
навчанні зауважено в ор
ганізаціях ЛКСМУ побут- 
комбінату «Прогрес», об’є
днання «Продтовари», філі
алу сільгоспакадемії, «По- 
бутрадіотехніки».

У наш час намітилася на
сущна необхідність активі
зації процесу вивчення су
спільних наук. В ряді спі
лчанських організацій ще 
незначний арсенал ідеоло
гічних засобів, форм та 
методів ідейно-політичного 
виховання. Нерідко ще ми 
шукаємо форми цієї робо
ти у відриві од конкрет
них справ, забуваючи, що 
форми і методи — не са
моціль, а засіб впливу на 
конкретну молоду людину.

В цьому плані більшої 
уваги вимагає до себе і ле
кційна пропаганда. Треба ви
знати, що належного при

рядовість серед молоді за
воду радіотехнічної апара
тури, «Агробуду», тресту 
«ьінницяпромоуд». По£лаІ- 
била свою діяльність спе
ціалізована група ОКОД 
при райкомі ЛКСМУ по 
контролю за дотриманням 
законодавства про релігійні 
культи.

Комітети комсомолу по
винні принципово реагува
ти на факти участі членів 
спілки в різноманітних об
рядах, зробити виховні ате
їстичні заходи більш пред
метними, індивідуальними.

Предмет особливої нашої 
турботи — виховна робота 
в молодіжних гуртожитках, 
особливо студентських, де 
існує ще ряд проблем. Сто
сується це і гуртожитків 
політехнічного інституту, 
траплялися випадки про- 
слуховування сумнівного по
ходження магнітофонних 
записів.

Важливі і відповідальні 
завдання стоять перед ко
мітетами ЛКСМУ у справі 
ідейно-політичного загар
тування молоді. Стосують
ся вони і шефської роботи 
серед підлітків, і боротьби 
з правопорушеннями, пи
яцтвом та алкоголізмом, 
проявами наркоманії. Ко
мітети покликані значно ак
тивізувати свою профілак
тичну діяльність, своєчас
но виявляти нездорові тен
денції, не чекаючи, поки 
вони наберуть поширення. 
Процес оздоровлення сус
пільства, на який націлює 
нас партія, вимагає рішучих 
дій по налагодженню ро
зумного дозвілля юнаків та 
дівчат.

Завтра на районній ком
сомольській конференції всі 
ці важливі питання, без
умовно, будуть предметом 
серйозної, ділової розмови.

В. ХРЕБТІЙ, 
перший секретар Ленін
ського райкому ЛКСМУ.

В головній групі 
народного контролю

На чергових зборах головної групи народного  конт
ролю  інституту виступив заступник голови Л ен інського  
районного ком ітету НК В. П. Бойко. Він розпов ів  про 
методи взаємод ії органів народного  контролю  з р із 
ними ф ормами контролю  гром адсько го  і держ авного  
у світлі постанови VI сесії Верховної Ради СРСР. 
На зборах відзначено, зокрем а, щ о не завжди прово
дяться спільні перев ірки  НК з проф ком ам и, ком ітетом  
ЛКС М У і депутатською  групою  інституту.

Учасники збор ів  обговорили і затвердили план роботи 
головної групи на 1987 р ік .



■«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

І ВИ РОСТЕ 
К Р А С Е Н Ь

Товаришу, збереж и ці 
зн ім ки . Так восени 1986
р оку  починався новий 
учбовснлабораторний ко 
рпус енергетичного  фа
культету. М ине час, і на 
м ісц і сьогодн іш нього  пу
стиря, де видніють по
кищ о тільки стріли кра 
нів, де б іл ію ть вбиті у 
грунт палі, виросте кра 

сива споруда. Тут, м о ж 
ливо, вчитимешся і ти 
А що твої м олодш і то
вариші, ■— так це без
перечно.

Нині ж  після занять 
сюди поспіш ають бійці 
студзагону «Енергетик» 
«Свій д ім  — своїми ру
ками». Д обра інститутсь 
ка традиція живе і зба
гачується.

НАВЧАННЯ — 
ПО-НОВОМУ

Роль самоконтролю
С амоконтроль індив ідуа

льного навчання —  необ
хідна умова актив ізац ії уч
бового процесу. Хочеться 
поділитися д осв ідом  по 
його ор ган ізац ії при вив
ченні технології конструю 
вання маш инобудування.

На ввідній л е кц ії пр о по 
нуємо студентам на перш ій 
стор інц і конспекту записа
ти граф ік сам оконтролю  на 
семестр. Тут указані дати 
лекц ій  та консультацій, те
ми розд іл ів , ф ормування 
учбових завдань стосовно 
засвоєння знань та ум інь, 
а також  виділені графи для 
в ід м іток про відвідування 
занять і о ц ін о к  за вправи, 
що даються на лекц іях для 
самостійної роботи, за д о 
маш ні завдання, реферати, 
поточні опитування і ко н 
трольні роботи. Заповнен
ня такого  граф іка-табеля є 
п ідсум ковим  м ом ентом  ко 
ж н о ї лекц ії.

Д осв ід  показав, що такий 
табель, м оделю ю чи пред
метну галузь учбового про
цесу та динам іку  його х о 
ду, спонукає студентів до 
самоаналізу особистої п із 
навальної д іяльності,, до 
оц інки  власної усп іш ності у 
пор івнянн і з досягненнями 
всього потоку. Принцип 
«зворотного зв ’ язку» при 
цьому якісно вдосконалю 
ється, набираючи характе
ру регулярності.

Б. СУХОВІЙ, 
доцент кафедри техно
логії металів.

В ИХ «СВОБОДНОМ МИРЕ»

ПЕЧАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
Э ти м  л е то м , п и с а л а  н е д а в н о  а м е р и 

к а н с к а я  га з е т а  « И н т е р н э ш н л  ге р а л ь д  
тр и б ю н » , Д е тр о й т , ш е сто й  п о  в е л и ч и н е  
го р о д  в  С Ш А , у с та н о в и л  н о в ы й  р е ко р д  
дл я  этой  страны  по  кол ичеству  уб ий ств . 
П о  д а н н ы м  п о л и ц и и , т о л ь к о  в  и ю н е  в  
го р о д е  с т р е л я л и  в  2 6 6  ч е л о в е к , 4 2  и з  
н и х  у б и т ы , 1 2  ч е л о в е к  п о ги б л о  з а  в ы 
ходн ы е  дн и  лиш ь  од ной  нед ели . В  ию н е  
с о в е р ш е н о  3 0 7  в о о р у ж е н н ы х  н а п а д е 
ний, 51 случай заверш ился смертельны м  
и с х о д о м . Б о л е е  с т а  ч е л о в е к  и з  т е х ,  
в  к о г о  с т р е л я л и  в  Д е т р о й т е  п о с л е  1  
и ю н я , —  п о д р о с тки  1 6  л е т  и  м о л о ж е . В  
п е р в ы й  д е н ь  н о в о го  у ч е б н о го  го д а  1 5 - 
л е т н и й  у ч а щ и й с я  б ы л  т я ж е л о  р а н е н , 
н а хо д ясь  за  п р е д е л а м и  св о е го  ко л л е д 
ж а . П о  с о о б щ е н и ю  п о л и ц и и , п о ку ш а в 
ш иеся бы ли такж е учащ им ися.

Ш ко л ь н ы е  в л а с т и  о б ь я в и л и  о  с в о и х  
п л а н а х  п р о д о л ж и ть  в ы б о р о ч н ы е  о б ы с 
ки  студ ентов  в  цел ях  об наруж ен ия  вин 
т о в о к  и  д р у го го  о р у ж и я , п р о н о с и м о го  
и м и  в  п о м е щ е н и я  с р е д н и х  и  в ы с ш и х  
ш кол . П ри  этом  предполагается  исполь
зо в а ть  в п ер в ы е  п ри м е н е н н ы е  в  ш кол а х  
е щ е  в  п р о ш л о м  г о д у  о с о б ы е  д е т е к 
то р ы , реагирую щ ие  на  м етал л .

Ш кольны е ведомства потребовали так
ж е  п р и в л е ч е н и я  р о д и т е л е й  к  о т в е т с т 
в е н н о с т и  в  с л у ч а е , е с л и  к т о -н и б у д ь  и з

д е те й  б у д е т  п ы та ть с я  п р о н е с ти  в  ш ко 
л у  о р у ж и е . Б ы л о  с к а з а н о , к р о м е  т о го , 
ч т о  б о л е е  ж е с т к и е  д и с ц и п л и н а р н ы е  
м е р ы  б у д у т  п р и н я т ы  и  п р о т и в  с а м и х  
учащихся.

О б щ е с т в е н н о с т ь  с ч и т а е т  п р и ч и н о й  
н а с и л и я  н а р к о т и к и ,  а  т а к ж е  ч у в с т в о  
б е зна д е ж н о сти , о хва ти в ш е е  м о л о д е ж ь . 
О н а  п р и з в а л а  м е р а  Д е т р о й т а  К .  Я н га  
и з ь я т ь  у  н а с е л е н и я  о р у ж и е ,  о д н а к о  
Я н г  и  г о р о д с к о й  с о в е т  п р о и г н о р и р о 
вал требование.

Я н г  з а я в и л  в  и н т е р в ь ю , п е р е д а н н о м  
п о  р а д и о :  « Я  н е  д у м а ю ,  ч т о  м о ж н о  
х о т ь  ка к -н и б у д ь  п о в л и я т ь  н а  п р е с т у п 
н о с т ь  т е м ,  ч т о  п р е д л о ж и т ь  ж е р т в а м  
н а п а д е н и я  с д а т ь  с в о и  с о б с т в е н н ы е  
ружья».

С о г л а с н о  д а н н ы м  Ф Б Р  з а  1 9 8 5  г . ,  
Д е т р о й т  ш е л  в  л и д е р а х  с р е д и  с а м ы х  
б о л ь ш и х  а м е р и к а н с к и х  г о р о д о в  п о  
ч и с  л у  с о в е р ш а е м ы х  в  н е м  у б и й с т в . 
И з  ка ж д ы х  1 0 0  ты с . ч е л . зд е сь  уб и в а л и  
в среднем 58.

Б е з р а б о т и ц а  в  Д е т р о й т е  д о с т и га е т  
п р и м е р н о  2 0  п р о ц . ,  а  с р е д и  т е х ,  к о 
м у  е щ е  н е т  д в а д ц а т и ,— 5 0  п р о ц . Э т о , 
ка к  с ч и та е т  Я н г , и  е с ть  о д н а  и з  п р и ч и н  
в ы с о к о й  в о о р у ж е н н о й  п р е с т у п н о с т и  
в Детройте.

КОЛИ ЗАКІНЧИЛИСЬ ЗАНЯТТЯ в  =  « ш  — ш :

З ЛЮБОВ‘Ю ДО СЦЕНИ
Вже тривалий час діє на 

нашому факультеті студен
тський аматорський с)клуб. 
Для багатьох із нас запа
м’яталися поставлені ним 
спектаклі. Особливо ті са
тиричні, де ; дошкульним 
словом висміюються нега
тивні явища, які іще побу
тують в студентському жит
ті.

До творчого процесу за
лучаються студенти будь- 
якого курсу, аби лиш лю
били вони сцену, не шкоду
вали часу на репетиції, ну і,

звичайно, мали хоч трохи, 
як то кажуть, «іскри божої».

З великим запалом пра
цював колектив над поста
новкою спектаклю «Надзви
чайна історія». Сценарій на
писаний режисером Григо
рієм Рекою. І, треба від - 
значити, досить вдалий, ба
гатий на гумор та сатиру. 
А втілили його в сценіч
не життя студенти В. Один- 
ський, І. Зісман, І. Вінни
цький, С. Ярмолінська та 
інші любителі сцени. Чи
мало сил і енергії віддали 
вони, щоб вечорами, після

напруженого академічного 
дня, збиратися разом, пе
ревтілюватися у своїх ге
роїв, домагатися, щоб герої 
ці вигледіли із сцени прав
диво.

Всі вистави студентів — 
машинобудівників, як пра
вило, дістають схвальні від
гуки у глядачів і закінчу
ються найдорожчою для 
актора нагородою — щед
рими оплесками.

К. БАЛАКАНОВ, 
студент машинобудів
ного факультету.

І /  ОРИДОРИ в інститут- 
*  ̂  ських корпусах довгі— 
предовгі. На стінах, що оба
біч них тягнуться, місця 
багато-пребагато. Роздолля, 
прямо скажемо, абсолют-
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ють благенькими острівця
ми кілька пришпилених 
кнопками газетних вирізок) 
А втім, стенд той все - та
ки нас зацікавив. Насампе
ред тим, яку ж  мету пере-

ҐПД ГОСТРИМ КУТОМ

Ш И Т ІЇ ЗІ СТІНИ
но безплатна «житлоплоща», 
яка при розумному вико
ристанні може так чудово 
прислужитися. І ряд наших 
кафедр, служб саме так 
— розумно прагнуть цю  
площу використати. Для ес
тетично і змістовно оф ор
млених стендів, виставок, 
тематичних вітрин, стінної 
преси. Йдеш коридором й 
м и м о хід ь  зупиняєшся, і зро- 
зумілішими стають загад
кові для багатьох назви ка
федр та лабораторій, наче 
злегка піднімається над ни
ми завіса й відкриває пов
сякденні турботи, заняття 
десятків, сотень людей. І 
особливою повагою прой
маєшся до тих, хто тут пра 
цює, вчить або вчиться сам.

Так, неоціненна роль уна
очнення. Неспроста ж  в ід
давна мовиться: «Краще
один раз побачити...»

От і ми вирішили поба
чити, чи всюди так дієво, 
по-господарському викори
стовується площа інститут
ських коридорів, поцікави
тись, чи кожен влаштований 
тут стенд, інформаційний 
щит справді «працює», на
лежним чином виконує за
думану для нього роль.

Скажемо відразу: дуже
часто довелося зупинятися 
в коридорах поверхів, де 
господарями радіотехніч
ний та машинобудівний фа
культети. Більше того, з із 
наємось: привабили щедро 
згромаджені тут матеріа
ли. Щоправда, кр ім  нас, 
ніхто більше ними не ц іка
вився. Підозрюємо, що ав
тор цих рядків в очах пере
хожих вигледів, у найкра
щому разі, диваком. Бо 
кого, справді, може заціка
вити стенд із написом «Соц- 
зобов’язання РТФ на 198... 
рік», де останні показники 
стосуються 'другого  квар
талу невідомого року)

Чи стенд «Науково-дос
лідна робота РТФ», де най
свіж іш і дані про участь сту
дентів у госпдоговірних 
розробках датовані 1984 ро 
ком) Чи стенд «Народний 
контроль РТФ», де вивіше
ний акт про результати пе
ревірки, зробленої ще 2 бе
резня) ^

Або неоковирно обтягне
ний прим’ятою, з грубими 
швами тканиною величез
ний стенд, на якому плямі-

С л ід у в а л и  и о ю  і в и ^ ц і :
гадка виявилась непосиль
ною, коли під так-сяк при
битим цвяхами клаптем па
перу з написом «Стратегія 
— прискорення» прочитали 
два газетних повідомлення 
на міжнародні теми. Ц іка
вість наша зросла: а що то 
почеплять колись (бо зараз 
там порожньо) під^ написом 
«Життя і проблеми моло
ді»)

Гадалося, що це життя і 
проблеми хоч трохи прос
вітляться через факультет
ську стінгазету. Але солід
ний щит із не менш солід
ним заголовком «Радіотех
нік» був весь відданий ло
зунгові та повідомленню  
про те, як відтепер на фа
культеті проводитимуться 
політінформації. Так само, 
як стенд «Два світи — дві 
ідеології» — повідомлен
ням про винесення догани 
комсомольцеві за пропуски 
занять. Так само, як «Ек
ран успішності» — консуль
таціям для молодого спе
ціаліста.

Зате місце, призначене 
для стінгазети машинобу
дівного факультету «Меха
нік», «чужою» інформацією  
зайняте, не було: стенд 
красувався незайманою, на
че щойно пофарбований, 
пустиною. Натомість аж в 
очах зарябіло від «унаоч
нень», що зусібіч обчепили 
колону в холі, розташова
ному неподалік. Пожадливо 
накидаємось на пропонова
ну інформацію. І, будь ла
ска, одержуємо. «Вісник 
атеїста» — журнальна ви
різка, що починається фра
зою: «Кінець 70-х років ви
явився...»; «Закон на сторо
ж і правопорядку» — пере
лік того, на що впливає ал
коголь, і глибокодумне 
спостереження про те, що 
«спортсмен — це людина, 
яка володіє сильною во
лею»; «Аргументи і фак
ти» — сторінка на м іжна
родні теми з «Литгазетьі» 
ще за 23 квітня...

От вам і аргументи, от 
вам і факти. Аргументи ба
йдужості до важливої спра
ви наочної агітації. Факти 
безвідповідального ставлен
ня до неї.

А. ПЕТРЕНКО.

РЕЗОНАНС

В А Р І А Н Т  « Н Е Д О »
Так називався критичний 

матеріал, підготовлений на
родними контролерами В. 
Кичаком і В. Стронським 
(№ 34 нашої газети).

Редакція одержала таку 
відповідь головного ліка
ря санаторію-профілакто- 
рію «Супутник» П. КОБИ: 

«При складанні меню 
працівниками їдальні було 
допущено випадок планува

ння зеленого горошку та 
рибних консервів, яких на 
продскладі виявилось не- 
досить для видачі в їдаль
ню. В меню не робилося 
запису виходу готових 
страв. Все це і призвело 
до порушень, про які вка
зано в статті. Названі не
доліки в даний час лікві
довані».

— Мені дуже приємно, 
що ви були на прем’єрі 
моєї п’єси. Але чому ж ви 
покинули театр під час дру
гої дії?

— Розумієте, незручно бу
ло йти відразу після пер
шої.

Скарби 
лежать 
на дні

Кліффорд, який докладно 
вивчив документи більш як 
50 суден, пограбованих га
лерою, вважає, що піски 
океанського дна ховають у 
собі ще скарби вартістю 380 
мільйонів. Особливо ефект
но звучить повідомлення 
Кліффорда про добуття 
скриньки «дорогого камін-- 
ня із Західної Індії — кожен 
камінець величиною з куря
че яйце».

..Ера підводних пошуків 
розпочалася 1954 року ста
ттею в американському 
географічному журналі, якц 
була озаглавлена «Люди, 
риби відкривають грецьке 
судно 2200-річної дцвності» 
Статтю написав француз 
Жак-Ів Кусто, який у 1943 
р. став одним із винахідви 
ків ак>иаланга, а потім пер
шим застосував його при 
видобутті судна, затоплено-, 
го у Середземному морі. У 
1959 р. Кусто винайшов ма
ленький батискаф, у якому 
двоє людей могли безпечно 
спускатися на глибину 300 
метрів. До винайдення 
наступних, більш універса
льних підводних транспорт, 
них засобів спричинила вже 
не дослідницька пристасть, 
а нещасний випадок. У 1963 
р. атомний підводний човен 
затонув у кількастах 
метрах на схід від згадано
го уже Кейц Код. Війсь
ковий батискаф «Трієст П» 
розшукував човен, який спо
чивав на глибині майже 
3000 м., протягом півтора
року! Але й тоді не вдало
ся нічого зробити, щоб чо
вен підняти на поверхню.
І тоді народився знамени
тий «Елвін» — підводний 
поїзд семиметрової довжи
ни, здатний опустити трьох 
чоловік на глибину до 2000 
метрів, піднімати з дна пред. 
мети за допомогою спеціаль
но сконструйованої «лапи», 
а також рухатися по дну з 
швидкістю одного вузла.
! Чудеса, яких досягнув 
«Елвін» під час недавніх 
досліджень «Титаніка», ста
ли коронними у його «по- 
служному списку». А в спис
ку тому, серед іншого: ви- 
добуття з поміччю «ЦіЛВІна» 
водневої бомби, загубле
ної на глибині 950 м. у 
Середземному морі, коли 
там 1966 року зіткнулися 
танкер і бомбардувальник 
Б-5 ;̂ а також відкриття не
відомих досі форм життя 
на значних глиоиндх. Моло
дший брат «Елвіна» — «Сі 
Клайфф» опускається на 
глибину майже 7000 м.. йо
го «лапа» справно оперує 
буром, клішами для пере
різання кабелів, ножиця
ми. зажимом для видобу
вання затоплених торпед, а 
також пристроєм, який чіп
ляє спеціальну «упряж» для 
витягнення з води предме
тів значної ваги, наприклад, 
літаків.

Усі ці технічні дива вик
ликають неабияке захопле
ння у сучасних скарбошу
качів. Менш задоволені ар
хеологи. І не тільки тому, 
що' заповзятливі «приват
ники» стають володарями 
предметів, котрі, явлдють 
собою цінні музейні експо
нати. Справа і в тому, що 
в ході таких індивідуальних, 
досить далеких від науко
вих, пошуків неминучі не
відтворні втрати і знищен
ня, Вчених, які звикли пра
цювати з допомогою влас
них рук, шокує вторг
нення «поштових скриньок», 
котрі роблять у піщаному 
дні величезні кратери, роз
кидаючи вусібіч численні 
дрібні предмети. Тривога 
вчених, на щастя, не зали
шається поза увагою: нині
кожен пристойний шукач 
вже має у своїй команді 
справжнього археолога.

Археологів у першу чер
гу. звичайно, цікавлять де
рев’яні корпуси суден. ВО
Н И  в основному збереглися, 
зариті у пісок чи намул, 
тоді як інші дерев’яні еле
менти стають жертвою чис
ленних морських створінь. 
Віддані ж прямому діянню 
морської води, рештки 'С у 
ден блискавично руйнують
ся.

П. В АНАПИ.

(Закінчення буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

У СВІТІ МУЗ
[2  Розгніваний режисер 

до актора:
— Сьогодні ви будете 

вбиті в першій дії, а не в 
третій.

— Чому?
— Хочу випередити пуб

ліку.
□  Розмова драматурга 

з критиком:



Ш В Н Ь ІЙ  итог ввзвтл
Состоявшиеся в Дели пе

реговоры и встречи М . С. 
Горбачева с премьер-ми
нистром Р. Ганди^ прези
ден том  З аи л  С и н гхом , с 
другими государственными, 
политическими и обществен
ными деятелями Индии, ре
чи и выступления, подпи
санные совет^ско» индийские» 
документы —  все это ста
ло еще одним наглядным 
подтверждением того, что 
наши отношения неизменно 
развиваются по восходя
щей линии, характеризуют
ся взаимным уважением, 
теплотой и доверием меж
ду народами и руководи
телями двух стран.

М ожно было вновь убе
диться, что эти отношения, 
скрепленные Договором о 
дружбе 1971 года, по праву 
считаются образцом мир
ного сосуществования госу
дарств с различными со
ци альн ы м и  систем ам и. 
В результате визита М. С. 
Горбачева наши двусторон
ние отношения во всех сфе
рах поднялись на более вы
сокую степень, советско-ин
дийская дружба наполни
лась еще более богатым со
держанием

.Примечательная деталь: 
недавно на н)ашей родине 
проведен опрос обществен
ного мнения о том, кто яв
ляется лучшим другом Ин
дии. И 93 проц. опрошен
ных ответили — Советский 
Союз.

Обращение двух руково
дителей ко всему миру, ко
торое отражает чаяния од
ной пятой части населения

п л а н еты , ста в и т  ц ел ь ю  
начать новую историческую 
эпоху свободного от ядер- 
ного оружия и ненасильст- 
венности мира. Делийская 
декларация — документ ис
торического масштаба. Ее 
международное значение со 
временем будет все более и 
более возрастать. Она вно
сит крупный вклад в ми
ровой позитивный прогресс, 
для которого будут харак
терн ы  сотрудн и чество  и  
мир

.Главный итог состоявше
гося визита — нарастание 
потенциала дружбы и сот
рудничества между СССР 
и Индией.

Нас, студентов из Индии, 
глубоко радуют подписан
ные соглашения, мы их го
рячо приветствуем. Поддер
жку нашу получила дого
воренность о проведении в 
н^аших странах фестивалей 
со в е тск о й  и  и н д и й ск о й  
культуры , посвящ енны х 
двум знаменательным да
там — 70-летию Великого 
Октября и 40-летию незави
симой Индии. Мы уверены, 
что эти фестивали намно
го расш ирят культурны е 
связи, помогут обменяться 
классическим наследием, 
уз нать больше о народном 
творчестве друг друга, а, 
значит, еще более нас сбли
зят, что очегаь важ но и в 
общем плане развития наше
го сотрудничества.
А Ш О К  Ш А Р М А , Я Д У  
НАНДАН, БАСАМ  НА- 
ГАБУШАНАМ, АРЧАНА 
КУМАРИ и другие сту
денты ФВТ.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ життя

У Р О К И
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРУ
Д ІЯЛЬНІСТЬ студентських 

будівельних загонів — 
одна із конкретних справ 
комсомольської організації 
інституту. Вже позаду тру
довий семестр нинішнього 
року, давно підбито його 
підсумки, визначено пере
можців. Зараз розпочалася 
підготовка до наступного 
трудового літа, у якому, за 
попередніми намітками, ві
зьмуть участь 750 юнаків 
та дівчат. Отож корисно, 
мабуть, згадати деякі уро
ки літа минулого. Згада
ти з тим, щоб у майбутньо
му не повторити негатив
ного.

Отож нинішнього року 608 
студентів, викладачів та 
співробітників інституту в 
складі будзагонів працюва
ли на об’єктах Вінницької, 
Київської, Тюменської та 
Кустанайської областей. Ви
конано будівельних робіт 
на суму 2 млн. 213 тис. крб., 
тобто 109 процентів плано
вого завдання. На рахунок 
№ 904 — у фонд ліквіда
ції аварії в Чорнобилі пере
раховано 14 тис. крб. заро
бітної плати почесних бій
ців загонів — героїв воєн. 
Крім того, в дні ударної 
праці зароблено і перера
ховано понад 21 тис. крб. 
у фонди спорудження ме
моріалу Перемоги на Пок- 
лонній горі, будівництва і 
благоустрою міста Гагарі- 
на, а також допомоги спіл
кам молоді країн, що роз
виваються.

Така загальна картина. Як 
бачимо, внесок наш досить 
солідний.

Проте семестр 1986 року 
виявив і ряд серйозних не
доліків у роботі комітетів 
ЛКСМ У інституту і факуль
тетів, штабу СБЗ. Насампе
ред це проявилося при 
формуванні загонів. Цю 
важливу справу факультет
ські комітети фактично пус
тили на самоплив. Доходи 
ло до того, що підбором 
кадрів і складу СБЗ дово

дилося займатися деканам. 
Так сталося, наприклад, із 
загоном «Алгоритм» (факу
льтет автоматики і мгкро- 
електроніки, комсорг
М. Компанець).

Жодного разу не поціка
вилися, як відвідують шко
лу командного складу ре
комендовані ними команди
ри та комісари, колишні 
секретарі комітетів комсо
молу С. Севастьянов (ма
шинобудівний факультет) 
Н. Горюк (радіотехнічний 
факультет), О. Рогова (ф а 
культет обчислювальної 
техніки).

Багато було проблем із 
підбором кадрів команди
рів та комісарів. Про без
принципність у цьому пи
танні комітету ЛКСМ У ф а
культету автоматики і мікро- 
електроніки говорить хоча 
б факт звільнення від обо
в’язків командира «Алго
ритму» О. Лук’янова.

Недостатньою виявилася 
організація праці в загонах 
«Айвенго» (командир М. Во~ 
вненко, комісар П. Базяка), 
«Сатурн» (О. Бойко, О. Пав- 
ловський). Ось факт: при
загальному виконанні пла
нів на сто один процент 
протягом трьох днів удар
ної праці в згаданих заго
нах було виконано відпо
відно 58 і 43 проц. плано
вих завдань. Незадовільно 
попрацювали в ці дні і за
гони «І кар», «Зодчий», 
«Прометей», «Кварц».

Вимогам статуту СБЗ не 
відповідала робота коман
дирів Г. Твердохліба, О. Па- 
влишина, Ю. Журавльова.

У жовтні на засіданні ко
мітету комсомолу ми дета
льно обговорили всі питан
ня і проблеми минулого 
трудового семестру. Тепер 
наше спільне завдання — 
щоб розмови і рішення не 
залишилися на папері.

К. ЗАПАЙЩИКОВ, 
заступник секретаря ко
мітету комсомолу інс
титуту.

Юрій Шевчук, якого ви 
бачите на знімку, вчиться 
на інженерно-будівельному 
факультеті. Знають його 
тут не лише як старанного 
студента, котрий по-серйоз- 
ному готується до майбут
ньої інженерної праці.

Юрій проявив себе і хоро
шим профспілковим активі
стом, ініціатором багатьох 
цікавих і корисних студен
тських справ. За це і до
вір'я: товариші обрали
його заступником голови 
профбюро факультету.

Наближається до кінця 
1986 рік. Тож принагідно 
згадати добрим словом те, 
чого ми досягли, над чим 
працювали. Варто відзна
чити певні позитивні зру
шення у поліпшенні якості 
підготовки спеціалістів, удо
сконаленні кадрового скла
ду викладачів. Протягом 
року докладалося сил до

М  А ЗВІТНИХ зборах 
* А комуністів інститу
ту було піддано критиці 
енергетичний факультет. 
Підкреслювалось, що тут 
різко впали показники 
учбової роботи і що це 
певною мірою несподі
ванка, адже раніше ене
ргетичний факультет був 
лідером якісного навчан
ня, служив прикладом 
для інших.

всіх п’яти курсах прово
дяться загальні збори, де 
я виступаю з доповіддю 
про основні завдання 
комсомольської органі
зації по перебудові уч
бово - виховної роботи 
у процесі підготовки до 
зимової сесії і в ході 
самої сесії. Втім, це на
віть не доповідь, а від
верта аналітична розмо
ва по всіх параметрах

, КРИТИКУВАЛОСЯ НА ПАРТЗБОРАХ 
ЯКА РЕАКЦІЯ?

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
ПОЛІПШУЄ ЯКІСТЬ
Що сталося, чому ра

птом такий спад?
Редакція газети попро

сила відповісти на це за
питання декана ф акуль
тету Д. Б. Налбандяна.

— Власне, ніякого «рап
том» і не було, — сказав 
Давид Беглярович. — 
Велике значення у зага
льному балансі абсолют
ної успішності і якості 
навчання мала інженер
но - педагогічна спеціа
льність 0315. Сюди зав
жди був особливо «щі
льний» конкурс абітуріє
нтів, сюди прагнули по
трапити кращі, серед ко
го сіренька трійка взага
лі не вважалася оцінкою. 
Якість навчання тут скла
дала, як правило, вісім
десят процентів. Це, при
родно, відбивалося і на 
загальному показнику 
факультету. Скажімо, за 
підсумками літньої сесії
1982 р. якісний показник 
становив 48,1 проц.,
1983 р. — уже 53,2, 
1984-го — 57,2, 1985-го 
— 57,5, а 1986 р. — лиш 
47,8 проц.

Остання цифра стри
вожила всіх. Це стало 
предметом критики на 
інститутських партзбо
рах, з цього почались і, 
як не прикро, не скоро 
іще скінчаться немало 
неприємностей для на
шого факультету.

Уся справа в тому, 
що такого спаду треба 
було неодмінно чекати. 
Спеціальність 0315 зак
рита, поступово йдуть з 
інституту студенти, які 
нею оволодівали, —  за
лишився останній курс і 
питома вага його в за
гал ьнофакультєгсь к о м у  
балансі вже незначна.

Це перша причина зни
ження якісних показни
ків навчання. А друга 
полягає в тому, що ба
гато сильних студентів 
пішли на службу в ар
мію. Якщо дивитись 
правді у вічі, не боятися 
її, то ми якоюсь мірою 
вийшли на той природ
ний оптимальний рівень 
показників, якого і варт 
було очікувати. Інша 
справа у тому, чи задо
вольняє він нас?

Не задовольняє, зви
чайно. І ми будемо рі
шуче боротися за його 
поліпшення. Власне, вже 
почали цю боротьбу.

З 9 по 15 грудня на

навчального процесу у
Ау^і * ил завдань, котрі 
ставить перед нами пар
тія, щоб, як говорив 
М. С. Горбачов, кожен 
на своєму місці приба
вив дисципліни, відпо
відальності, творчості, 
продуктивності. Вважаю, 
що у цій справі нам ду
же допоможе наказ Мі
ністра вищої освіти, яким 
відміняється практика 
умовних переведень 
студентів на наступний 
курс. Якщо раніше сту
дент міг бути переведе
ний з трьома незадові
льними оцінками і лікві
довувати заборгованість 
протягом року, то тепер 
дозволяється переведен
ня тільки з двома неза
довільними оцінками і 
встановлюються конкрет
ні, жорсткі терміни їх 
ліквідації. А якщо ці 
терміни |не дотримані, 
то настає відчислення. 
Дуже ефективний засіб 
у відношенні до «хвос
тистів»!

Після загальних курсо
вих зборів у кожну ака
демічну групу підуть 
завідуючі кафедрами, 
професори, провідні вик
ладачі і вестимуть д іа
лог з кожним студен
том про його особистий 
внесок у поліпшення 
успішності. Чи дадуть 
такі діалоги позитивний 
результат?

Дуже надіємось. У 
ході цих розмов будемо 
готувати студентів також 
до переходу на повне 
самоврядування, визна
чати, а, вірніше, шукати 
спільними зусиллями кра
щі варіанти цієї роботи 
в групах та гуртожитках, 
Визначимо і склад ком
сомольського штабу се
сії, котрий триматиме 
руку на пульсі і негайно 
вживатиме заходів що
до відстаючих. Іншими 
словами, все робиться 
для того, щоб посили
ти індивідуальну роботу 
і дійти до розуму та 
серця кожного. Це, вва
жаємо, найбільш важли
вий, а, може, і єдиний 
шлях, котрий допоможе 
нам рішуче поліпшити 
якісні показники навчан
ня і гідно відповісти на 
справедливу критику 
партійних зборів інсти
туту.

Розповідь записав 
В. ЕВЧЕККО.
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------------------------------- РЕЗОН АН С--------------------------

«Належної оцінки 
не дано»

Під таким заголовком у № 35 нашої газети було 
надруковано статтю, в якій, зокрема, йшлося про 
те, що на звітних зборах парторганізації факульте
ту автоматики і мікроелектроніки не знайшли пред
метного і відвертого обговорення питання перебудо
ви мислення і психології людей, поліпшення стилю і 
методу роботи у світлі рішень XXVII з’їзду КПРС.

Як повідомив редакцію секретар партбюро фа
культету П. А. МОЛЧАНОВ, виступ газети розгляну
то на засіданні партійного бюро, Визнано, що у 
звітній доповіді не було зроблено повного аналізу 
перебудови діяльності партійної організації. І допо- 
в‘дь, і виступи комуністів були малокритичними. За
уваження, висловлені в газетній статті, визнані пра
вильними і враховані при виробленні планів перебудо
ви діяльності партбюро.

впровадження інтеграції 
«вуз — наука — виробни
цтво», нових взаємовідно
син «вуз — підприємство», 
які передбачають цільову 
підготовку і перепідготовку 
кадрів на договірних зобо
в’язаннях при частковому 
поповненні витрат за ра
хунок підприємств. Заклю- 
чені договори з виробничи
ми об’єднаннями «Термі
нал», «Вінницяенерго», «Жо
втень», заводом радіотехніч
ної апаратури.

За рік, що минає, інсти
тут одержав нову сучасну 
обчислювальну техніку. Ос
воєно головний учбовий ко
рпус, вводиться в експлуа
тацію учбово-лабораторний 
корпус інженерно-будівель
ного факультету, заселено 
сімейний гуртожиток.

(Див. 2-гу стор.)

ОБНОВИ РОКУ



І стор.

Н е д а в н о  в  М о с к в е  
проходи ла всесою зная 
н ауч н ая  к о н ф ер ен ц и я  
иностранны х учащ ихся 
в  С С С Р  « X X V II  с ъ е з д  
К П С С  о  с о з д а н и и  
в с е о б ъ е м л ю щ е й  с и с 
те м ы  м е ж д ун а р о д н о й  
безопасности и бо рьбе 
народов за мир». В  ней 
участвовали бо лее 300 
студ ен то в  и з  р аз н ы х 
вузов СССР, в том числе 
и двое из Винницы. О т 

и м ен и  и н о ст р ан н ы х 
учащ ихся, от всего сту
ден чества и  м олодеж и  
Винниры мы  передали 
горячий привет участни
кам конференции, цель 
которой — найти общий 
я з ы к ,  я з ы к  д р у ж б ы , 
чтобы еще более интен
сивно продолжалась бо
рьба народов за сохра
нение м ира на Зем ле и  
формирование нового мы
ш ления в ядерную  эпо
ху .Конференция дости
гла своей цели. М ногие 
студенты  вы ступали по 
разным актуальным про
блемам современности.

Н уж но отм етить, что 
конференция была орга

низована очень хорошо. 
Я  р а д , ч т о  п о б ы в а л  в  
М оскве, что приним ал 
уч асти е в  так ом  и н те
ресном и полезном ме
роприятии...

ности — борьбе народов 
за мир и международную 
безопасность

.Анализ сложившейся 
в мире обстановки под
тверждает вы вод о том,

лющей системы междуна
р о д н о й  б езо п асн о сти , 
вы д винутом у на X X V II 
съезде К П С С , п озиц ии 
СССР на встрече на выс
шем уровне в Рейкьяви-

ВАСАМ НАГАБУШАНАМ,
УЧАСТНИК ВСЕСОЮЗНОЙ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ  
УЧАЩИХСЯ В СССР:

- С П А С И Б О  
РОДИНЕ ЛЕИИНА!

Н а п л ен ар н о м  засе
дании было сделано та
кое заявление участников 
конференции

:«Мы, граждане зарубе
жных стран, обучающи
еся в Советском Сою зе, 
собрались в городе Мос
кве на научную  конф е
ренцию, чтобы обменя
ться мнениями по осно
вной проблеме современ-

что нет и не может быть 
альтернативы прекраще
нию гонки вооружений, 
предотвращ ению угро
зы жизни нашей плане
ты. О сознавая безотла
гательную необходимость 
принятия решительных 
мер, м ы  заявляем  свою  
твердую поддержку пред
ложению Советского Со
юза о создании всеобьем-

ке.
Мы, посланцы различ

ных континентов, стран 
и народов, люди разных 
мировоззрений, как жи
вые свидетели, подтвер
ж д а е м  м и р о л ю б и в ы й  

курс Советского государс
тва, искренность стрем
л е н и й  н а р о д о в  С С С Р  
ж ить в  м и р е и  др уж б е. 
За годы  учебы  в Совет-

С А М А Н Т А  С М И Т
Саманта Смит —  
дитя Земли...
М ы помним все, 
как это было.
Ты словно клятву 
повторила
,Чтоб мир мы 
свято берегли.
И з детства 
солнечной мечты

Пришла
к советскому народу, 
Чтобы понять 
его природу 
И утвержденье 
правоты.
Сумела подвиг 
совершить
.Моря и горы — 
не помеха,

Чтобы всем людям 
для успеха 
По-настоящему 
дружить.
Вопрос стоял 
немало лет:
Кто хочет,
кто не хочет мира?
Тебе всего
двенадцять было,
Но ты сама нашл&
ответ.

С а м ан т а  с  н ам и  
навсегда.
За прочный мир 
мы все в ответе.
Пусть лихолетье 
на планете 
Не повторится 
никогда!

Б. ЗЕМЛЯКОВ, 
доцент кафедры теоре
тической механики.

ш т  ш ним

ском С ою зе мы  . имели 
возмож ность ш ирокого 
общ ение г советскими 
л ю д ь м и  и  в и д и м , ч т о  
они единодушно поддер
живают мирную полити
ку  К П С С  и  С оветск ого  
правительства

.М ы постоянно убеж
д а е м с я  в  т о м , ч т о  н и  
один человек в СССР не 
з а и н т е р е с о в а н  в  в о й 
н а х , а г р е с с и я х , г о н к е  
вооружений, наращива
нии ядерных арсеналов. 
Рассм атривая себя, как 
н е о т ъ е м л е м у ю  ч а с т ь  
международного моло
дежного движения, мы, 
и н остр ан н ы е студен ты , 
|  об уч аю щ и еся  в  С С С Р , I 
твердо заявляем о своей 
неизменной поддержке 
д ела  бо рьб ы  за  м и р  н а  
Земле, за счастье людей.

В м е с т е  с  т е м  ж и зн ь  
показывает, что истин
н ы й  стор он н и к  к он ф 
ронтации и международ
н о й  н ап р я ж ен н о сти  -- 
мировой им периализм 
во главе с СШ А. Мы вы
соко оцениваем советс
кий мораторий на ядер- 
ные взрывы и призыва
ем Соединенные Ш таты 
присоединиться к нему.

М ы выражаем благо
дарность стране велико
го Ленина за бескорыст
но предоставленную воз
можность учиться

От редакции: в бли
жайших номерах газеты 
мы опубликуем статью 
Васама Нагабушанама 
«Экология и мир», под
готовленную им к все
союзной научной кон
ференции.

ОБНОВИ РО К У
Відкритий на початку ни

нішнього навчального року 
учбово-побутовий корпус 
кафедри фізичного вихован
ня стає справжнім центром 
пропаганди фізкультури, 
спорту і оздоровлювальних

засобів. До послуг студен
тів і викладачів тут, серед 
іншого, — методичний ка
бінет, бібліотека наукової 
та навчально-методичної лі
тератури.

Фото Р. Кутькова.

ПРОФСПІЛКОВЕ ж и т т я

Д Л Я  Н АШ О ГО  ЗД ОРОВ’Я

На таке запитання коре
спондента «Литературной 
газетні» міністр охорони 
здоров’я Російської Феде
рації А. І. Потапов відпо
вів: «Лікування можливе, 
але особливо надіятись не 
можна. Якщо говорити від
верто, ми медичну науку 
від цієї хвороби непомітно 
відвели. ...Ми не знаємо 
біологічних механізмів, які 
ставлять організм у залеж
ність від наркотиків. Але 
все ж лікуємо. В першу 
чергу знімаємо абстинентні 
розлади, тобто похмільний 
потяг. Вдається це досить 
добре і швидко при умові 
ізоляції наркомана. Сама 
ізоляція — це вже, по-суті, 
лікування. Вона вириває

наркомана із згубного се
редовища. І іншого спосо
бу врятувати його нема. 
Лікування повинне бути 
неодмінно стаціонарним. І 
тривалим, не менше 60 днів. 
На практиці ці вимоги не 
виконуються. Лікують нар
команів у середньому 7— 
8 днів. Але що можна всти
гнути за цей час? Тільки на 
хороше, ретельне обсліду
вання потрібно 6—7 днів. 
Звичайно, якщо ми будемо 
постійно порушувати термі
ни стаціонарного лікування 
і якщо не розробимо комп
лексної, комбінованої тера
пії, то навряд чи зможемо 
справитися з наркоманією.

ІІІ КОЛИ ЗАКІНЧИЛИСЬ ЗАНЯТТЯ

Зап р ош ен и й  в піно
Любителів гумористично

го жанру запрошуємо в 
кінотеатр «Мир», де в цю 
п’ятницю, суботу і неді
лю демонструватиметься но
ва комедія українських кі
нематографістів «Рік теля
ти». Поставив її режисер 
Володимир Попков, відо
мий глядачеві по стрічках 
«Карусель», «Така гра», 
«Ніжність до ревучого зві
ра» та ін. У фільмі знявся 
цікавий акторський ан
самбль: Ірина Муравйова,
Володимир Меньшов, Кате
рина Васильєва, Валентин 
Тафт, Лев Дуров, Євген 
Вєсник.

А 15—17 грудня пропо»

нуємо подивитись картину 
«МосфІльму» «Співучасть у 
вбивстві», поставлену за 
однойменним романом Джу- 
дц Уотена. Створили її ре
жисери Валерій Усков та 
Володимир Краснопольсь- 
кий, фільми яких широко 
відомі глядачеві. У цій 
стрічці зайняті популярні 
актори Ролан Биков, Олег 
Басілашвілі, Георгій Юма- 
тов, Валерій Гатаєв.

В. АКАЛЬМАЗ, 
заст. директора кіноте
атру «Мир».

А вони ж для археологів 
справжні скарбниці 

знань. Тому всі збережені 
фрагменти старанно фото
графуються, а потім ре
конструюються. У цьому 
відношенні не так давно 
особливо пощастило архео
логам британським: 1982 ро
ку неподалік Портсмута во
ни знайшли чудово збере
жене дерев’яне судно, яке 
затонуло у 1545 р. Полови
на його корпусу протягом 
століть спочивала, безпеч
но прикрита товстим шаром 
піску. Всю конструкцію (а 
вона нагадувала собою мок
рий картон) з величезною 
обережністю було видобуто 
з дна і влаштовано у спе
ціальному приміщенні, де її 
регулярно оприскують во
дяним «туманом», що має 
зберегти старовинну пам’ят
ку від розпаду під впливом 
повітря. Корабель зрошува
тимуть чистою водою % ще 
впродовж трьох років, після 
чого у воду поступово До
даватимуть у все більших 
кількостях консерваційну 
речовину. Коли, нарешті, 
процедуру буде завершено 
(а це станеться 2001 року), 
судно з’явиться у музеї «на 
власних ногах».

Незважаючи на досить 
масові підводні дослідження, 
на дні океанів і морів усе 
іце спочивають тисячі невід- 
шуканих кораблів. Не один 
із них високо оцінюється 
як археологами, так і шука
чами скарбів. Ось уже чо
тири роки тривають розшу
ки двох каравел Колумба, 
котрі 1503 року затонули 
поблизу Ямайки. Докладного 
вивчення чекає корпус бри
танського фрегата «Пандо- 
ра», який загинув у 1791 р. 
на схід від мису Иорк в 
Австралії. Його знайдено 
дев’ять років тому, забрано 
з судна багато цінних пред
метів, але на тому призна
чені для експедиції кошти 
були вичерпані.

Згаданий уже в нашій ро
зповіді Баррі Кліффорд, на
томість, збирається незаба
ром у нові пошуки, на цей 
раз англійського військово
го судна, яке, везучи жалу
вання для армії, затонуло 
1780 року у водах Іст-Рівер, 
неподалік Манхаттана. Зо
лото, що його мав достави
ти фрегат, як гадають, вар
те нині 500 млн. доларів. 
Об’єктом приватних скарбо
шукачів може стати і сам 
«Титанік», з «оживлення» 
якого починалася ця розпо
відь. Як повідомлялося за
рубіжною пресою, «нафто- 
вий король» Джек Грімм, 
котрий упродовж трьох ро
ків власними зусиллями ро
зшукував залишки «Титані
ка». заявив, що тепер, коли їх 
нарешті, знайдено, він на- 
м'ряється наступного літа 
заходитися видобувати су
веніри з корабля-нещаслив- 
ця. «Король» запевняє, що 
знайдених предметів не 
продаватиме, а влаштує їх 
виставку «для вшанування 
пам’яті про трагічні події 
тієї ночі».

А от Роберт Бельярд, 
який очолював наукову екс
педицію до «Титаніка», у 
свою чергу, звернувся до 
шукачів скарбів із закли
ком зоставити історичне су
дно у спокої. Сам він виб
рав інший спосіб вшануван
ня морської катастрофи сто
ліття: під час однієї з чер
гових подорожей углиб Ти
хого океану на борту «Ел- 
віна» Бельярд прикріпив До  
«Титаніка» меморіальну до
шку. Напис, зроблений на 
ній від імені товариства 
дослідників історії «Титані
ка», звучить так: «На па
м’ять про тих, х т о  загинув 
разом із «Титаніком» у ніч 
з 14 на 15 квітня 1912 р.»

...Лежать скарби на океа
нському дні. Для окремих 
людей вони — предмет 
збагачення, колекціонерсь
кого престижу. Для людст
ва, для науки — пам’ять 
про наше минуле, слід, за
лишений предками у неспо
кійній історії планети Земля,

П. ВАНДИН.

У «12-ій колонці» наступ
ного номера — «Мовою 
свисту».

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

На звітно-виборній проф
спілковій конференції вик
ладачів і співробітників від
значалися окремі наш і'здо
бутки в організації оздоров- 
лювальної роботи. Так, у 
1985 р. за путівками оздо
ровлено понад 460 чол., 
що значно більше, ніж у 
році 1984-му. Така тенден
ція зберігається і зараз. 
Хоча треба критично від
значити, що в цехових проф
організаціях путівки вико
ристовуються нерівномірно, 
і це прямо залежить від 
активності і відповідальнос
ті їх оздоровлювальних ко
місій.

Колектив інституту став 
переможцем всесоюзної 
заочної спартакіади серед 
викладачів і співробітників 
«Здоров’я». Дещо знизи
лися втрати робочого часу 
внаслідок захворювань. Та 
разом із тим рівень захво
рювань усе ще високий. І 
втрати робочого часу від 
цього тільки за дев’ять м і

сяців нинішнього року скла
ли понад одинадцять тисяч 
людиноднів.

Найбільше захворювань 
зареєстровано в колективах 
кафедр А С У (817 людино- 
днів на сто працюючих), 
іноземних мов (872), в ідді
лу технічних засобів нав
чання (900), обчислювально
го центру (745). На жаль, 
«внесок» у ці цифри роб
лять і любителі відпочити 
за рахунок держави, які 
різними шляхами «дістають» 
лікарняні листки. І треба 
зазначити, що страхделе
гати, профорги, керівники 
на місцях проходять мимо 
таких фактів, не дають їм 
належної оцінки. А маємо 
ж у даному випадку справу 
ні з чим іншим, як з нетру
довими доходами, прихова
ними прогулами.

Оздоровлювальна робота 
вимагає поліпшення. Кож
ному члену колективу тре
ба допомогти оцінити стан 
його здоров’я, дати чіткі

рекомендації щодо його по
ліпшення. Можна сказати, 
що нам це зараз під силу. 
Комісія профкому по оздо- 
ровлювальній роботі опра
цювала комплексну прог
раму «Оздоровлення колек
тиву» на базі створеногЬ 
вченими інституту діагнос
тичного комплексу. Перша 
частина завдання, отож, ви
рішена. Гадаємо, що інсти
тут знайде засоби, щоб 
придбати необхідне облад
нання і запровадити комп
лексну систему уже наступ
ного року.

Потребує значного поліп
шення використання спор
тивно - оздоровлювальної 
бази інституту. І організатора
ми такої роботи повинні 
стати комісія по фізично
му вихованню, спортклуб, 
кафедра фізвиховання, 
спортивні організатори на 
місцях. В. КОВАЛЬЧУК, 

заступник голови проф
кому по оргмасовій 
роботі.

НАРКОМАНІВ ЛІКУЮТЬ?

112 грудня 1986 року.•«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»



СЬОГОДНІ ТИ СТУДЕНТ...
V /  РО ЗКЛАД роботи ви- 
*  щих учбових закладів 

країни заголовним рядком 
увійшла перебудова, Вона 
зачепила всі сторони вузів
ського життя. Але центра
льна ф ігура перетворень— 
студент, па майбутніх спе
ціалістів повинне вагомо 
і змістовно «працювати» 
слово на лекціях, а години 
семінарів принесуть їм  до 
свід самостійного мислен
ня. Дослідження, в яких во
ни беруть участь разом із 
викладачами, покликані 
служити їм школою нова
торства, професійної май
стерності.

Успіхів у перебудові ро
боти вузу можна добитися 
лиш при свідомій участі в 
ній самих вихованців ін
ститутів, їх зацікавленому 
ставленні до навчання... Од
на із найважливіших вимог 
перебудови у тому, щоб 
майбутні спеціалісти спов
на оволодівали мистецтвом 
самостійно знаходити і на
громаджувати необхідні їм 
відомості і дані, вміло роз
поряджатися ними. На до
помогу молодим у наші 
дні все частіше приходить 
інформаційна і електронно- 
обчислювальна техніка...

Давно зауважено, що 
«штучна», індивідуальна під* 
готоака спеціалістів вдаєть
ся там, де вона опирається 
на дружну, узгоджену ро
боту студентського колек
тиву. У кожному вузі сьо

годні можна знайти акаде
мічні групи, котрі помітно 
сильніші від інших у нав
чанні, дослідницькій роботі, 
виділяються інтересом' до 
громадського життя, праг
ненням більше знати, бачи
ти. Вся справа тут в особ
ливому мікрокліматі справ
жньої товариськості, готов
ності не на словах, а ка д і
лі прийти на допомогу.

А якщо такого м ікроклі
мату нема, «виховна робо
та» ведеться формально, 
за вказівками і підказуван
ням кураторів, а «взаємо
виручка» зводиться до ви- 
городження неретельних у 
навчанні. Тут партійні ко
мітети, комсомольські, про

фспілкові організації пови
нні серйозно задуматися. 
Треба більш уважно при
дивлятися до живого дос
віду кращих академічних 
груп, вчити на цьому дос
віді інших, підтримувати 
ділову ініціативу ватажків, 
які користуються повагою 
серед молоді.

Студентські роки — час 
ідейного, громадського і 
духовного становлення май
бутнього спеціаліста. Патрі
отизм, вірність ідеалам на
шого суспільства, щирість, 
чесність, гуманність — пре
красні і дорогоцінні якості, 
котрі завжди відзначали 
радянського інтелігента у 
його служінні Вітчизні. Бра

ти участь у їх  формуванні 
— почесний обов’язок КО
ЖНОГО комуніста вищої шко
ли, але особливий запит — 
з викладачів кафедр сус
пільних наук...

На кафедрах суспільних 
дисциплін нерідкі ще випа
дки формального, начот
ницького підходу до викла
дання, відзначалося на Все
союзній нараді суспільств 
вознавців. Особливо нес
терпно, коли студенти ста
ють свідками, а то й спів
учасниками розколу чи гру
півщини між викладачами, 
зведення між ними особи
стих рахунків. Парткоми ін
ститутів і університетів, м іс
цеві партійні органи зобо

в’ язані давати безкомпро
місну оцінку таким ф ак
там.

Підсумком виховання спе
ціаліста в стінах учбового 
закладу служить його го
товність добросовісно, з 
повною віддачею сил тру
дитись. Десятки тисяч ви
пускників вузів охоче від
правляються на будови і 
підприємства БАМу, Захід
ного Сибіру, Крайньої Пів
ночі, у сільські школи та 
лікарні. Але як пояснити 
факт, що у Вірменії, Грузії, 
на Україні за роки минулої 
п’ятирічки до місць приз
начення не прибули десят
ки тисяч випускників!...

Багато випускників теп

ло згадують свій студент
ський дім  — гуртожиток. 
Хай в ньому буває тіснува
то, гамірно, але він дає і 
час для зосереджених за
нять, і чуйного співбесід
ника, і відчуття власної зна
чущості. Однак і раніше, і 
тепер, в студентські гурто
житки проникає дух казен- 
ності. У якості вечірніх 
«дядечків» сюди стали при
значати чергових виклада
чів, студентське життя за- 
регульоване численними, 
часто надуманими правила
ми та інструкціями. Розши
рюючи студентське само
врядування, М інвузу СРСР 
треба твердо сказати: го
ловним господарем у сво
єму домі, зі всіма правами 
і відповідальністю, що звід
си випливають, повинна 
стати сама молодь.

Швидко пролинуть роки, 
насичені навчанням, розду
мами, працею і щедрими 
на витівку студентськими 
веселощами- 'Сьогодні ти 
— студент, завтра — спеці
аліст. Хай же кожен із ву
зівських випускників, огля
даючись на роки свого нав
чання, зможе пишатися 
тим, що був співавтором ве
ликої і складної справи — 
перебудови вищої школи.
І це співавторство допомо
же йому успішніше вико
нувати плани народу, плани 
партії.

(З передової статті
«Правди» від 7 груд
ня ц. р.|.

СКОРО СЕСІЯ
Грудень — поріг ЗИМОВОЇ 

екзаменаційної сесії, час 
заліків. Для багатьох на
ших юнаків та дівчат наб
лижається перша в їхньому 
житті інститутська сесія, 
отож із зрозумілим хвилю
ванням чекають вони її.

Цей знімок зроблено у 
групі першокурсників, яйі 
обрали спеціальність «про
мислове та цивільне будів
ництво». Заняття з крес
лення зі студентами А. Пав- 
ловським, О. Білоконь, І. 
Дзигаленко, І. Бевз та Л. 
Конопко веде доцент О. М. 
Кузьмін.

Фото Р. Кутькова.

СИЛУ І ЗДОРОВ'Я-КОЖНОМУ
Коли запитати ледь не 

кожного стрічного: «Що 
ви знаєте про ф ізкуль
туру?», відповідь найча
стіше почуєте трафарет
но загальну: «Заняття
фізкультурою  допомага
ють зміцнювати здоро
в’я». А коли ще запи
тати, який вид занять, 
залежно від віку і стану 
здоров’ я, для них най
більш корисний,—то бі
льшість наших співроз
мовників опиняться у 
складному становищі* 
Практика показує, як не 
дивно, що навіть справ
жні прибічники здоро
вого способу життя не 
знають, з чого почина
ти, що і як треба роби
ти,, аби з користю для 
здоров’я провести своє 
дозвілля.

У розв’язанні цієї ва
жливої проблеми вели
ку роль можуть відігра
ти клуби любителів ф і
зичної культури, які за
раз створюються в кра
їні. Певний досвід наг
ромадили і клуби люби
телів бігу (КЛБ), створе
ні дещо раніше. Одним 
із перших таких серед 
вузів країни став КЛБ 
«Ювентус», організова
ний 1977 року кафед
рою фізвиховання нашо
го інституту. Д осв ід  
«Ювентуса» зараз широ
ко використовується в 
багатьох колективах ву
зів республіки, країни.

Робота КЛБ по ство
ренню методики органі
зації та проведення за
нять, лекційна пропаган
да дали свої результати. 
Через клуб, образно ка
жучи, пройшли вже по
над 400 чол., котрі оде
ржали тут необхідні знан
ня із самостійних занять, 
рекомендації. В «Ювен- 
тусі» з ’ явилися власні 
традиції проведення ве
чорів відпочинку, пробі- 
ГІВ, виїздів і зустрічей з  
іншими КЛБ.

Серед активних його 
членів — ректор інсти
туту І. В. Кузьмін, про
ректори В. С. Осадчук, 
О. І. Тарануха, зав. ка
федрою вищої матема
тики Ю. І. Волков, ін
женери Р. І. Кутьков, 
А. І. Ковтанюк, аспіран
ти Олег Прокопчук, Ва
лерій Панібратський, спе
ціалісти ряду вінницьких 
підприємств Д. Д. Алек- 
сандров, І. А . Коломі- 
єць, М. С. Безродний та 
багато інших. Вони по
стійно беруть участь у 
масових агітаційних про- 
бігах, присвячених виз
начним датам, у військо
во - патріотичних захо
дах.

Що цікаво — серед 
активістів клубу значно 
знизилися випадки зах
ворювань, багато з них 
позбавилися головних 
болів. Серед них немає 
жодного курця, а ті, хто

раніше палив тютюн, 
відмовилися од шкідли
вої звички. Куріння і 
заняття фізичною куль
турою несумісні — це 
зрозумів кожен, хто при
єднався до регулярних 
занять.

У рішенні клубної ра
ди є й такі рядки* «Ко
жен член КЛБ повинен 
взяти активну участь у 
пропаганді та роз’ яснен
ні документів партії і 
уряду по боротьбі з пи
яцтвом та алкоголізмом. 
Зобов’ язаний не тільки 
бути активним пропа
гандистом здорового 
способу життя, але й 
вживати усіх заходів, 
щоб це стало нормою 
життя в с ім ’ї, в трудо
вому колективі, де він 
працює».

З ініціативи членів 
КЛБ в нашому колекти
ві народилася нова тра
диція утвердження тве
резого, здорового спо
собу життя, проведення 
дозвілля — новорічне 
спортивне свято-пробіг. 
Свято набирає все біль
шої популярності не т і
льки в інституті, але й 
серед населення міста. 
Воно збирає численні 
с ім ’ї, взяти участь у 
ньому приходять діти, 
батьки, д ідусі та бабусі. 
Святково прикрашений 
стадіон, освітлення, му
зика, свіже морозне по
вітря — все це сприяє

особливій, піднесеній ат
мосфері згуртованості, 
атмосфері справжнього 
колективного свята.

Очікуємо, що черго
вий новорічний пробіг 
стане ще масовішим. 
Програма спортивної 
зустрічі Нового року ці
кава і доступна кожно 
му. ї ї  умова: в році, 
що відходить, треба по
долати бігом, поєднан
ням бігу з ходьбою чи 
просто ходьбою дистан
цію, яка рівняється 1986 
метрам, а в Новому ро
ці — 1987 метрам. Це і 
символічний атрибут 
свята, і чудовий стимул 
для того, щоб у Ново
му році регулярно зай
матися ф ізкультурою  і 
спортом, зміцнювати 
свої сили та здоров’я.

Учасники свята змо
жуть пригоститися гаря
чим чаєм і печивом, по
кататися на санках (д і
тей кататимуть Д ід  Мо
роз та Снігуронька), ко
лективно проглянути но
ворічну телевізійну про
граму. А на завершен
ня кожен отримає ма
льовниче посвідчення 
про участь у спортив 
ноМу Новоріччі.

Я. КУЛИК, 
доцент, зав. кафед
рою фізвиховання.

В. ОЛІЙНИК, 
старший викладач.

СОЛИДАРНОСТЬ 
С ПАЛЕСТИНОЙ

Уже 36  лет прош ло с тех 
пор, как ООН приняла ре
шение о создании независи
мого государства Палести
на. И на протяжении всего 
этого времени народ Палес
тины не имеет своей роди
ны , гибнут ты сячи лю дей, 
льется кровь детей, женщин, 
стариков.

Солидарности с палестин
ским народом был посвящен 
вечер, состоявшийся в акто
вом зале нашего института. 
Присутствовали на нем со
ветские студенты, студенты 
из Аф рики, К убы , И ндии, 
преподаватели. .

С теплыми, сердечными 
словами обратился к палес
тинским студентам и. о. дека
на факультета вычислитель
ной техники Ю. С. Данилюк. 
Чувства солидарности с ни
м и вы разили студенты  из 
-Индии и Иордании. От име
ни комсомольских организа
ций политехнического и ме

дицинского институтов на 
вечере выступил замести
тел ь сек р ета р я  к о м и тета  
ЛКСМУ нашего института А. 
Сухарев. Вечер завершил ся 
интернациональным кон
цертом художественной са
модеятельности.

ПАМЯТИ САМОРН МАШЕЛА
Митинг, посвященный па

мяти Саморы Машела, уст
роили студенты Мозамбик' 
ского землячества. Он сос
тоялся в одном из общежи
тий Винницкого мединсти
тута. В нем приняли учас
ти е такж е п р ед стави тели  
н аш его  вуза-студ ен ты  и з 
многих стран Африки.

С  сообщ ением  о ж изни, 
деятельности и гибели пре
зидента Мозамбика высту
пил студент группы 2ЭВМ- 
86 Ниока Жозе Арманду.

Учащиеся из Мозамбика, 
Замбии, Анголы, Эфиопии 
подчеркивали значение дея
тельности президента Ма
шела, который вел неприми
римую борьбу против апар
теида Ю АР, за освобожде
ние Н амибии и всех стран 
Ю га Африки, чего не мог
ли простить ему империа
листы

.Самора Машел — не пер
вая  ж ер тва этой  бо р ьб ы . 
П одло бы ли убиты  такж е 
Патрис Лумумба, Амелкар 
Кабрал.

Но эти убийства, заверя
ли участники м итинга, не 
ослабят фронт борьбы на
родов А ф рики, не п осею т 
паники в его рядах. Гибель 
С а м о р ы  М а ш е л а  з о в е т  
к бдительности, ещ е более 
геенбму сплочению интерна

ционального строя борцов за 
полную свободу африкан
ского континента.

Как знамя свободы 
и знамя борьбы,
Звучало то имя 
в селеньях страны.
Вся Африка знала:
Самора Машел 
Ведет свой народ 
по пути перемен.
Он верил, что солнце 
врагам не отнять:
Нельзя же заставить 
все реки течь вспять. 
Сплотил он народы 
вокруг ФРЕЛИМа,
И память о нем 
будет вечно жива.

Б . З Е М Л Я К О В ,  
доцент кафедры теоре
тической механики.

технічної творчості молоді, 
яка відкривається 20 груд
ня.

□  Триває XII Всесоюз
ний конкурс студентських 
робіт із суспільних наук, іс
торії ВЛКСМ і міжнарод
ного молодіжного руху.

□  26 — 27 грудня у 
Вінниці проходить третя 
обласна конференція моло
дих вчених та спеціалістів, 
участь у якій візьмуть бі
льше 500 делегатів.

□  Цікаві технічні новин
ки будуть представлені на 
обласній виставці науково-



% етор.

V ЛИСТОПАДІ ц. р . |
у  Верховна Рада СРСР,І 

заслухавши питання про; 
діяльність Комітету народ
ного контролю СРСР і ко
місій законодавчих пропо
зицій Ради Союзу та Ради 
Національностей, прийняла 
відповідну постанову. Така 
форма звітності встановле
на нашою Конституцією, і 
випливає із Закону про на
родний контроль, і Практич
но Комітет НК СРСР звіту
вав перед усією країною в 
особі депутатів Верховної 
Ради СРСР. Звіт народних 
контролерів перед усім на
родом — це вимога і прояв 
підвищеної уваги партії до 
діяльності цієї громадської 
організації.

Роль народних дозорців, 
підвищення їхньої бойо- 
витоеті були чітко визначе
ні квітневим (1985 р.) Пле
нумом ЦК* КПРС, сформу
льовані' в рішеннях XXVII 
з’їзду партії і от зараз іще 
раз підсилені Верховною 
Радою країни. Про ці зав
дання на сучасному етапі 
і йшла грунтовна розмова 
на загальних зборах народ
них контролерів головної 
групи 28 листопада. З допо
віддю на них виступив за
ступник голови Ленінського 
районного комітету НК 
В. П. Бойко.

Як відомо, останнього ча
су дещо активізувалася і 
посилилась наступальна, ці
леспрямована робота наро
дних контролерів. Це від
бивається, зокрема, у зро
стаючій активності наших 
викладачів, співробітників 
і студентів при вирішенні 
питань життя та діяльнос
ті колективу, використанні 
ними обов’язку і права пе
реживати, боротися за гро
мадські справи, опираючись 
на демократичні засади здо
рової критики та самокри
тики, принциповості у ви
живанні недоліків.
І ґ  ОРИСТУЮЧИСЬ нада. 

ними ^Законом права-

ш«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

«До р ів н я  н о ви х  •
|ми, народні контролери іс- 
Ітотно підвищили свою ви- 
І могливість до проректорів 
і О. І. Таранухщ В. Д. Све- 
! рдлова, В. С. Осадчука, 
Б. І. Мокіна, до відповіда
льних службових осіб — 
головного бухгалтера 3. М. 
Знатнової, начальника на
уково-дослідного сектора 
А. М. Зарічного, керівників 
підрозділів адміністратив
но-господарської частини.

A. А. Козлова, Б. С. Рога- 
льського та багатьох інших. 
/""А ДНАК істотної перебу- 
^  дови і різкої активіза
ції вимагає діяльність на
родних контролерів, очолю
ваних В. А. Климчуком і
B. П. Кожем’яко. Поки
що мало активності вияв
ляють народні контролери 
факультету обчислюваль
ної техніки, яких ючолює 
В. В. Байко, інженерно-

місіями парткому, товарись 
кими судами, ДНД, комісі
ями по боротьбі за здоро
вий побут, з пияцтвом. Не 
треба уникати, а, навпаки, 
практикувати перевірки спі
льно з органами фінінспек- 
Ції, банків, міліції, проку
ратури. Особливо коли 
йдеться про випадки повто
рних порушень. А у нас 
ряд порушень стали вже 
системними. Так, при будь-

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ В Д І Ї
МАТЕРІАЛИ ПІДГОТОВЛЕНІ КОЛЕКТИ ВНИМ КОРЕСПОНДЕНТОМ ГАЗЕТИ — 

ГОЛОВНОЮ ГРУПОЮ Н К ІНСТИТУТУ

Народні контролери го
ловної групи посилили ро
боту і по дотриманню слу
жбовими особами соціаліс
тичної законності. Більш 
наступальними стали захо
ди впливу на тих, хто зло
вживає службовим стано
вищем. Це видно із партій
них стягнень, накладених 
на окремих керівників. На
кази по інституту стали 
більш чітко визначати сту
пінь вини і заходи впливу, 
більшу гласність отримали 
факти порушень через пресу 
та на зборах колективів. 
Поступово декотрі товари
ші, які допускали окремі 
порушення, стали розуміти, 
що, як у народі мовиться, 
«не той друг, хто медом 
маже, а той, хто правду в 
очі каже».

Багато народних контро
лерів стали активніше і смі
ливіше працювати. До та
ких можна віднести В. М. 
Кичака, В. І. Салімовсько- 
го, В. В Савуляка, В. І. 
Шолохова, І. Г. Федіна, 
А. М. Тхорівського, Б. Г. 
Кудріна, А. А. Львова, А. Б. 
Самойлюка, В. І. Татарин- 
цева, М. Ф. Новокрещенова,

будівельного факультету 
(В. П. Загреба), АУП (М. В. 
Архипов), кафедр суспіль* 
них наук (А. П. Сем’ячко). 
Повільно перебудовують 
роботу народні контролери 
радіотехнічного факульте
ту.

Ми вправі сподіватися, 
іцо партійні організації за
слухають, як ці комуністи 
виконують Статут КПРС 
і дане їм партійне доручен
ня. Бюро головної групи 
НК вважає за необхідне 
звернутися через газету до 
всіх секретарів партбюро з 
проханням- запланувати за
гальні збори колективів і 
заслухати на них звіти го
лів груп НК та окремих на
родних контролерів про те, 
як вони виконують повно
важення і накази колекти
вів, котрі їх обирали. Збо
ри такі треба провести у 
грудні - січні, а потім — 
у травні-червні наступного 
року. А надалі практикува
ти звіти двічі на рік.

Серйозного поліпшення 
вимагає взаємодія НК з 
депутатською групою, з ко
мсомольською та профспіл
ковими організаціями, ко-

якій черговій перевірці ви
являється то одне, то інше 
порушення правил торгівлі 
в буфетах чи їдальнях. Не 
все гаразд у штатно-фінан
сових справах, є немало по
рушень трудової та догові
рної дисципліни, стали ви
являтися факти зловживан
ня службовим становищем 
з метою одержання нетру
дових доходів. Є особи, які 
лиш рахуються сумісника
ми, а реального внеску в на
уково-дослідну роботу 'не 
вносять, зате в касі, не со
ромлячись, отримують пра
ктично незароблені гроші.

Ми тільки почали пере
будовуватись у своїй діяль
ності. Треба відверто виз
нати, що постійного, дієво
го, повсюдного народного 
контролю за якістю робо
ти в учбовому, науковому 
чи виробничому підрозділі 
в нас іще нема. Зовсім не
достатньо питаємо за вико
нання, а особливо зрив ви
конання завдань по науко
во-технічному прогресу. Наш 
колектив, як то говориться, 
прогримів на всю область 
після перевірки обласним 
комітетом НК.

ІСТО РІЯ  З  ФОНТАНОМ
Група народних контро

лерів адміністративно-гос
подарської частини у трав
ні цього року через «Стенд 
гласності» критикувала спо
рудження фонтану, яке не
помірно затягнулось. У ее- 
рпні-вересні цей же крити
чний матеріал з'являється 
на «Стенді гласності» вже 
головної групи НК.

І що ж? 25 жовтня бю
ро головної групи змуше
не було надіслати такий 
сигнал проректору по уч

бовій роботі В. Д. Сверд
лову: «Реакції на цю кри
тику з Вашого боку й досі 
немає».

Аж недавно надійшла від
повідь проректора про те, що 
Інститутом укладений дого
вір від 11 вересня з Худ 
фондом І в даний час ве
дуться проектні роботи...

Залишається сподіватись, 
що Історія з фонтаном ко- 
лись-таки знайде своє за
вершення. Дуже вже роз
тягнулася вона.
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Т В О Я  МАЙБУТНЯ РОБОТА

Розширити можливості 
механізованого видобутку 
вугілля дозволяє техніка, 
яка виготовляється на Гор- 
лівському машинобудівно
му заводі їм. Кірова. Пра
цюючи в тісній співдружно
сті з спеціалістами науко
во-дослідних інститутів га
лузі, машинобудівники ос
воюють випуск агрегатів 
нового покоління і вдос
коналюють серійні машини.

У дванадцятій п’ятирічці

ТІЛЬКИ ЗАКОННИМ СПОСОБОМ
Майже два роки ігнорувався сигнал 

НК проректору по адміністративно-гос
подарській роботі О. І. Таранусі та го
ловному бухгалтеру інституту 3. М. Зна- 
тновій про те, що незаконно, без про
ектно-кошторисної документації йде при
дбання фондованих матеріалів (цегли, 
лісоматеріалу, столярних виробів, покрі
вельної оцинкованої жерсті) та ведеть
ся спорудження побутових приміщень 
для допоміжного персоналу адміністра
тивно - господарської частини.

Нарешті, після попередження з нагаду
ванням про статтю 27 Закону Верховної 
Ради СРСР про народний контроль, від 
проректора О. І. Таранухи надійшло 
таке-от повідомлення:

«Станом на 25 листопада проектно- 
кошторисна документація на будівницт
во у сумі 25,6 тис. крб. виконана. Д ж е
рело фінансування — відчислення по 
науково-дослідницькому сектору (влас
ні кошти інституту). Наряди на прид
бання будматеріалів виділяються згід
но фондів Мінвузу УРСР, облплану І 
відпуску некондиційних та неліквідних 
матеріалів підприємств. Оплата за ма
теріали контролюється міськуправлінням

взято курс на прогресивний 
напрям розробки корисних 
копалин — так зване без
людне виймання вугілля. 
З початку року гірникам 
країни відправлено до 400 
сучасних комбайнів. Серед 
постійних споживачів тех
ніки і шахтарі Чехословач- 
чини, Польщі, Болгарії, 
Угорщини, Румунії.

На знімку: дільниця сило
вих випробувань комбайнів.

(Фотохроніка РАТАУ).

Коли обидва вороги люд
ства — нікотин і алкоголь— 
об’єднують свої зусилля, 
можливість захворіти на 
рак зростає вдвічі. З кож
ною затяжкою людина, яка 
палить, одержує мінімум 4 
тис. різних хімічних сполук. 
Серед них і канцерогени, 
які спричиняють ракові за 
хворювання. Більшість ре
човин осідає у порожнині 
рота, носоглотки і легенів, 
утворюючи своєрідну обо
лонку із згорілих смол.

Алкоголь сам по собі не 
є канцерогенною речови 
ною, він діє тут як розчин

ник тютюнових отрут, спри
яє проникненню їх крізь 
мембрани клітин. Нирки, ця 
«хімічна фабрика», яка ви
даляє більшу частину от
рут з крові, реагує на ал
коголь як на чужорідну ре
човину і перетворює 95 
проц. його на інші хімічні 
речовини. Виконувати у цей 
час інші функції щодо об
міну речовин нирки вже не
спроможні. Якщо звичайно 
тютюнова отрута відносно 
швидко виводиться з орга
нізму, то, «підтримана» 
алкоголем, залишається в 
ньому на багато годин і

СПІВБЕСІДНИК

днів, залежно від того, ск і
льки було випито. Віддаю
чи всі сили боротьбі з ал
коголем, нирки припиняють 
й інші важливі функції, нап
риклад, очищення крові від 
жирів. Одночасно хімічні 
сполуки тютюнового диму 
підсилюють тенденцію до 
зсідання крові. З кожною 
затяжкою алкоголік втягує 
в себе окис вуглецю, який 
зв’язується з гемоглобіном 
у 240 разів швидше за ки
сень.

19 грудня 1986 року.
12 КОЛОНКА

...1935 року генеральний 
губернатор французьких ко_ 
лоній в Західній Африці ві
діслав до Парижа секретно
го листа з повідомленням 
про одне цікаве явище. Аф 
риканське плем’я гурунеу. 
яке кочувало в Західному 
Єудані, — писалося в листі. 
— широко користується зву
ковим шифром: насвистую
чи мелодію з допомогою па
льців або маленької флейти 
«ува», люди цього племені 
прекрасно спілкуються на 
великі відстані. Губернатор 
пропонував детально вивчи
ти це явище і, при можли. 
вості, виробити на його ос
нові «таємну мову», якою 
могли б користуватися... 
Французькі розвідники.

Пропозицію не сприйняли , 
усерйоз, листа відправили в 
архів і про «таємну мову» 
забули. Однак наприкінці 
70-х років історія таємничо
го свисту знову виникла на 
сторінках етнографічних і 
лінгвістичних журналів сві
ту. А ще у 1948 р., прогля
даючи старовинні іспанські 
хроніки, один з французьких 
мовознавців звернув увагу 
на вміщені в них нотатки 

.про те. що деякі індійські 
племена в Мексіці користу. 
'валися мовою свисту, зрозу
міти яку конкістадори не 
могли. Надзвичайно заціка
вившись цим історичним по
відомленням. учений негай
но вирушив до Мексіки. І 
справді, в окрузі Веракруз. 
населеному індіянцями-мацаг 
теками, він почув мову 
свисту в усій її красі. Зго
дом він писав, що цією мо
вою послуговуються кілька 
племен, майже 60 тис. чол. 
Розмову, розпочату на дале
кій відстані, індіянці нерід
ко ведуть протягом кількох 
годин, поступово наближаю
чись до співбесідника

Почалися детальні дослід
ження. У результаті вияви» 
лося, що більшість індіян. 
ських племен володіє мовою 
свисту. Справжню сенсацію 
викликало нове відкриття 
такої мови у мешканців ост
рова Гомера (Канарські ост
рови). Про дивний спосіб 
спілкування заговорили в 
багатьох країнах світу. І ось 
у 1964 р. поступило сенса
ційне повідомлення вже з 
Туреччини. Неподалік од 
Колхіди, країни золотого 
руна, лежить гірське туре
цьке село, назване (у пере
кладі) Пташиним. Тутешні 
пастухи, випасаючи свої 
стада високо в горах, ко
ристуються мовою свисту.

Сліди схожого способу пе
редачі інформації установ
лені і в деяких балканських. 
баскійських, тібетських гор 
ців. Не виключено, що це — 
свідчення про міжплеменні 
зв’язки епохи палеоліту і 
мезоліту.

Цікавий дослід провели в 
паризькій лабораторії акус 
тичної фізіології, широко 
відомої своїми спостереже 
пнями в галузі комунікації 
тварин. Протягом кількох 
років тут велися сонограми 
(акустичні записи, що нага 
дують кардіограми) звуків 
посвистів дельфінів. У той 
жє час група працівників 
лабораторії записувала «мо. 
ву свисту» серед населен» 
ня одного з гірських райо 
нів Франції Записи ці вия 
вилися напрочуд схожими 
на сонограми мови дельфі 
нів.

На думку дослідників, мо
ва свисту може відіграти 
роль золотого ключика до 
таємничих воріт, за якими 
ховається розгадка багатьох 
питань. Але можливо та
кож, що мова ця зостане
ться для нас усього лиш 
загадковою луною далекого 
минулого в історії людства.

П. ВАНДИН.

ВІД РЕДАКЦІЇ
В матеріалі «Енергетичний 

поліпшує якість», опубліко
ваному у минулому номері 
газети, нечітко було сфор
мульовано положення про 
відмінення умовного переве
дення студентів. Щоб уник
нути непорозумінь, наводи
мо уривок з наказу № 660 
Мінвузу СРСР: «Відмінити
існуючу систему умовних 
переведень студентів на на
ступний курс. Встановити, 
що студентам, які одержали 
у весняну сесію не більше 
двох незадовільних оцінок, 
можуть бути встановлені 
різні строки ліквідації ака
демічної заборгованості, але 
не пізніше дня фактичного 
початку учбових занять на 
відповідному курсі. Студен
ти. які не ліквідували за
боргованості в установлений 
строк, підлягають відраху
ванню. або, якщо вони цьо
го не змогли зробити з по
важної причини, можуть бу
ти залишені на повторне 
навчання...»

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

Не забуваймо, що необ’
єктивні заходи і рішення, 
спроба (приховати правду, 
а тим більше обманути ко
лектив чи державу, залізти 
в державну кишеню, неза- 
крнно присвоїти заслуги ін
ших, втрата скромності, 
приписки, окозамилювання 
— всі ці негативні явища 
завжди, рано чи пізно, бу
дуть викриті. Тим більше, 
що партія поставила завдан
ня перед кожним із нас — 
бути чесним, об’єктивним, 
творчо активним, добросо
вісним трудівником. Для 
цього треба, як підкреслив 
тов. М. С. Горбачов, щоб 
соціалістична система на
родного контролю працюва
ла більш активно, бралася 
за крупні соціально-еконо
мічні проблеми. Вимогли
вість — ось що диктує час.

Г) ПРИНЦИПІ кожен із 
нас — народний дозо

рець. Тому всю боротьбу з 
недоліками перекласти тіль
ки на НК не можна. Треба 
рішуче перебудувати внут
рівідомчий контроль у під- • 
розділах. Якщо керівник не 
забезпечує чи не бажає на
водити порядок на довіре
ній йому ділянці, якщо він 
пішов на компроміс із со
вістю, — його треба вис
тавляти на показ усім, зві
льняти від довір’я, оскіль
ки він сам його втратив.

Не можна не зазначити, 
що деякі керівники остан
нього часу прагнуть проти
діяти перевіркам НК. У 
зв’язку з цим хотілося б 
нагадати, що за протидію 
чи переслідування народних 
контролерів до таких осіб 
може бути застосована дія 
Закону.

А підняти роботу народ
них контролерів на рівень 
нових завдань ми здатні і 
зобов’язані у найкоротший 
строк.

В. ДЕМЕШКО,
голова головної групи
НК інституту.

мовою...
СВИСТУ

Держбанку... На будівництві по можли
вості використовувалися місцеві мате
ріали (бутовий камінь, вапнякові блоки, 
глина і відсів, пісок).

Приймаючи до уваги пропозиції ГГНК, 
адміністрація АГЧ негайно вжила конк
ретних заходів. А саме: виконані робо
ти по розробці і затвердженню проект
но-кошторисної документації; визначене 
конкретне джерело фінансування; на 
розширеному засіданні АГЧ вказано на 
недопустимість повторення аналогічних 
порушень, а винному — виконробу І. Л. 
Осадчуку поставлено на вид. Адмініст
рація АГЧ підтверджує, що в майбут
ньому будь-яке будівництво вестиметься 
на законній основі».

Одержана і відповідь 3. М, Знатно
вої: «В даний час придбання будмате
ріалів не проводиться через відсутність 
коштів. Надалі придбання будматеріа
лів для спорудження безкошторисних 
об’єктів оплачуватися не буде і акти на 
списання матеріалів на такі об’єкти бух
галтерією прийматися не будуть».

Що ж, як то мовиться: краще пізно, 
ніж ніколи.

НІКОТИН ПЛЮС АЛКОГОЛЬ



Ось і завершується Ще один р ік. Подолано ще 365 
сходинок., І на кож н ій  з них відбувалася якась подія, 
кож на з них була позначена то успіхом, то невдачею, 
то пош уком. На ф ініш і року прийнято підбивати під

сумки і робити аналіз, щоб залиш ити у минулому по
гане і взяти на озброєння тільки хороше,

З проханням проаналізувати наслідки року газета  
звернулась до кер івників  нашого інституту. Отже, пер
ше слово ректору І. В. К У З Ь М ІН У .

Ш л я х
у конструктори

Сучасне життя диктує свої 
завдання по підвищенню 
рівня знань і участі студен
тів у науково-технічній тво
рчості. Студентське констру
кторське бюро одна з тих, 
нових форм роботи, яка до
зволяє нам застосувати на 
практиці вже набуті знан
ня. Щоб глибше пізнати і 
засвоїти секрети майбутньої 
професії, при гуртожитку

свої здібності, вміння і пе
редати товаришеві те, чо
го уже навчився сам.

В перспективі плануємо 
укласти трудову угоду з 
комітетом комсомолу заво
ду «Термінал»,, щоб студен
тське конструкторське бю
ро могло брати активну 
участь також у вирішенні 
сучасних завдань виробни
цтва.

0  А ПІДСУМКАМИ двох 
^  останніх п’ятирічок ВПІ 
зайняв одне з провідних 
місць серед вузів країни і 
нинішнього року був наго
роджений Грамотою Мін- 
вузу СРСР і ЦК галузевої 
профспілки. Сім кращих 
співробітників відзначені 
орденами й медалями
1 серед них завка
федрою фізвиховання Я. І. 
Кулик, що став кавалером 
ордена Трудового Червоно 
го Прапора.

1986-й рік ознаменувався 
початком переходу на більш 
індивідуальні методи нав
чання й виховання студен
тів. Найактивніше перебудо
вуються в цьому плані кафе
дри суспільних наук. Ши
роко впроваджувалось про-

ІН ТЕРВ ’ Ю ПРОРЕКТОРА  
ПО УЧБОВІЙ РОБОТІ Б. І.
М О КШ А.

гр РА&ИЦІИНІ методи 
навчання студентів уже 

вичерпали себе. Передаючи 
студенту певний об’єм знань 
на лекції, прочитаній класи
чним інформативним мето
дом, ми неспроможні виро
стити інженера-творця. Про
блемний метод навчання, 
ділові ігри, комп’ютериза
ція навчального процесу, 
широке використання тех
нічних засобів, особливо уч
бового телебачення, актив
не залучення студентів до 
науково - дослідної роботи, 
курсове і дипломне проек
тування за замовленнями 
підприємств — ось альтер
натива традиційним фор-

НА ПІДНЕСЕННІ
блемне навчання, технічні 
засоби.

В житті інституту зрос
тала питома вага науки, по
ліпшувалась її якість, здій
снювався цикл фундамента
льних прикладних дослід
жень. В зв’язку з цим ви
никла потреба ефективнішої 
роботи СКТЕ> «Модуль». 
Директором його призначе
но доктора технічних наук, 
професора О. П. Стахова, а 
головним інженером канди
дата технічних наук А. А. 
Козака.

Помітними були наші до
сягнення в будівництві. До

сить сказати, що нинішньо
го року освоєно головний 
корпус інституту, одним з 
кращих в республіці став 
обчислювальний центр, но
ве приміщення одержала 
бібліотека, розширився на 
дві поточних і науково-дос 
лідну лабораторію інженер
но-будівельний факультет, 
істотну базу для дальшо
го розвитку має віднині 
кафедра фізвиховання. Ко
рпус з тиром, науково-дос
лідною лабораторією, тре
нувальними залами споруд
жувався господарським ме
тодом на винятковому енту.

ІЕ Ш ІШ іШ ІіШ ітШ пШ іШ ІІЕШ ІіІ ІІ І ІП Ш ІШ ІІІІШ ІІІШ ІІ ііШ ііІ і іУ

В РУСЛІ ПЕРЕБУДОВИ
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мам навчання, що вже нас В. А., Яцковський І. М. і 
не задовольняють. Хржановський Г. В., для яких

Хто ж може бути прик- ділові ігри стали повсякден-
ладом впровадження актив
них методів навчання? Це 
насамперед ректор інститу
ту професор І. В. Кузьмін 
і проректор Ю. А. Карпов, 
котрі весь свій курс чита
ють з застосуванням проб
лемного методу; це доцен
ти Лежнюк П. Д. і Краси- 
ленко В. А., котрі теж біль
шість лекцій ведуть на про
блемному рівні; це доценти 
Головченко А. М., Марчен- 
ко О. І., Назаров В. В., Ко- 
бевник В. Ф., Северилов

ним елементом навчального 
процесу.

Великі завдання стоять 
перед колективом інституту 
в справі комп’ютеризації. 
Треба, щоб на технічних 
кафедрах ЕОМ застосову
вали не один—два виклада
чі, як це є зараз, а всі без 
винятку, — Тільки тоді ЕОМ 
стане тим інструментом, що 
підніме творчі можливості 
студента.

Одним з важливих еле
ментів перебудови вищої 
школи є застосування сту-

зіазмі викладачів і студен
тів. На 50 місць збільшився 
наш санаторій—профілакто
рій (до речі, один з кращих 
серед санаторіїв такого ти
пу), поліпшився й розшири
вся спортивно-оздоровчий 
табір «Супутник ВПІ» в 
Степашках над Бугом.

Поряд з досягненнями в 
діяльності нашого інституту 
були й упущення, за що ад
міністрацію і партком гос
тро критикували на різних 
рівнях. З критики зробле
ні і робляться належні вис
новки, щоб недоліки більше 
не повторились, щоб адміні
стративно - господарський 
механізм, громадські органі
зації функціонували пов
нокровно, енергійно, з як
найбільшою віддачею.

дентського самоуправління. 
Комітет комсомолу, студен
тський профком і адмініст
рація розробили проект від
повідного «Положення», 
який зараз широко обгово
рюється, а після доповнен
ня і затвердження стане 
правовим документом, що 
визначить права і обов’яз
ки всїх органів студентсь
кого самоврядування — 
від рад студентського само
управління в групах до ра
ди студентських гуртожит
ків. Хочеться побажати ко
мітету комсомолу і студен
тському профкому щонай- 
оперативніше провести заве
ршальну стадію обговорен
ня і коректування проекту 
«Положення».

ІН ТЕ Р В ’Ю ПРОРЕКТОРА  
ПО УЧБОВІЙ РОБОТ! В. Д. 
СВЕРДЛОВА. Д І Л А  І П Л А Н И

Ю. ВОЛ ХОДАВ, Ю. 
ГРИЩУК, Л. РОСА- 
РІО, О. РОДРІГЕС,
І. САРАНЧУК, студенти 
факультету автоматики 
і мікроелектроніки.

На фото: в студентсько
му конструкторському бю
ро йде розбір і вивчення 
нової принципової схеми. 
Зліва направо — третьокур
сники Луїс Росаріо, Юрій 
Грищук, Алехандро Напо- 
лес, Ігор Саранчук і Юрій 
Волкодав.

Нинішнього року ми все
рйоз почали займатися тех
нізацією учбового процесу 
за рахунок використання те
левізійних систем, що дозво
ляє вивчати навіть ті най
новіші здобутки, яких ще 
нема в підручниках. Замкну, 
тими телесистемами вже 
обладнано 12 аудиторій. 
Але це тільки початок. Но
вий рік має стати роком 
масового їх запровадження.

Як проректор, що крім 
технічних засобів навчання 
відає ще й питаннями ка
пітального будівництва, від
ношу до помітних успіхів 
року здачу в експлуатацію 
останньої черги житлового 
будинку, в якому наші вик
ладачі одержали 54 квар
тири, двох об’єктів інженер

но-будівельного факультету 
на 4 тисячі квадратних мет
рів.

Багато планів на насту
пний рік. Силами конструк
торського бюро і студентів- 
дипломників проектуємо бу
дівництво актового залу і 
спорткомплексу, закінчуємо 
документацію на розширен
ня двох гуртожитків, до 
яких буде «доточено» по од
ному корпусу на 250 місць 
кожен.

ІН ТЕРВ ’ Ю ПРОРЕКТОРА  
ПО НАУКОВО - ДО СЛІДНІЙ  

РОБОТІ В. С. ОСАДЧУКА.

У вирішенні проблем, 
поставлених перед радянсь

ким суспільством XXVII 
з’їздом партії по кардина
льному прискоренню науко
во - технічного прогресу, 
новій технічній реконструк
ції народного господарст
ва з пріоритетним розвит
ком машинобудування, по 
удосконаленню системи уп
равління, інвестиційної по
літики, велика роль нале
жить вузівській науці. На
шим інститутом нагромад
жено значний досвід по 
вдосконаленню зв’язків з 
виробництвом, зміцненню 
співдружності з академіч
ними інститутами. Досить 
сказати, що нині Вінниць
кий політехнічний виконує 
госпдоговори для 18 галу

зей народного господарства.
Маємо чудові зразки та

кого співробітництва. Ска
жімо, кафедра «Електричні 
станції» разом з виробни
чим об’єднанням «Вінниця- 
енерго» розробила ізоляцій-! 
ний костюм, який дозволяє 
працювати під напругою в 
750 кіловольт, не вимикаю
чи струму. Костюм успішно 
пройшов випробування, за
рекомендував себе кращим 
за зарубіжні аналоги з точ
ки зору надійності, безпеч
ності виконання робіт.

Сто тисяч крб. річного 
економічного ефекту дає 
безвідхідна технологія ви
робництва жирів на Вінни
цькому олієжиркомбінаті, 
розроблена під керівництвом 
доцента С. Й. Ткаченка,

номер о ми створили між- 
факультетське інтернаціона
льне студентське конструк
торське бюро. Зроблено пе
рші кроки, а вже видно, що 
ми не тільки навчаємось 
краще використовувати ви
мірювальну техніку при ро
боті з різними схемами, 
слюсарними й столярними 
інструментами, а й осягає
мо науку людських взає
мовідносин, що проявляють
ся в результаті спільної ді
яльності, в процесі праці. 
Тут кожен може виявити

1986-й СКЛАДАЄ РАПОРТ
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В Е С Ь М А  о го р чи те л ьн о , 
ч т о  а в т о р  э т и х  с т и х о в , 
всецело принадлежащ ий 
науке и педагогике, считает 
поэзию только увлечением, 
а, может, даже развлече
нием, и относится к ней, как 
к делу второстепенному. Не 
согласился поставить под 
стихам и свою  ф ам илию : 
«Подпишите как-нибудь, ска
жем, Ивановым...»

Ну, что ж —  будем счи
т а т ь , ч т о  с е го д н я  у  н а с  
знакомство с поэтом Ивано
вым. Иванов —  плодовит. 
Книжка поэзий только од
н о го  го д а  за н и м а е т  4 3 0  
страниц. Не скажеш ь, что 
стихи безукоризненны. Ско
рее наоборот — они углова
ты, корявы, хоть и облече

сказать, античные, и в поэ
зии Иванова многое тоже 
от анти чного  стиха . Д ля  
нее* каждый час жизни —  
Со бытие, а потому она — 
сплошь афористична.

Стихи поэтического инс
тинкта! Не знаем, получа
лись бы они, работай Ива
нов в поэзии так серьезно 
и трудно, как работает он, 
скажем, в науке и педаго
гике. Но все это уже — вто
ростепенное. Главное сос
тоит в том, что есть Образ- 
и Мысль. И поскольку наше 
открытие автора состоялось 
в конце ны неш него, 1986 
го д а , по ско л ьку  уж е  н е т ' 
времени убеждать его под
писать стихи своим настоя
щим именем, то пожелаем

ны почти все до единого в 
строгий четырнадцатистроч
ный «мундир» сонета. Их 
не всегда можно даже на
зывать собственно стихами
— это, скорее, ритмические 
рассуждения о жизни. Че
ловек вовсе  не  озабочен 
пробл ем ам и сл овесного  
изящества. К нему прихо
д я т  о ткр о в е н и я , и  о н  и х  
просто записывает.

Н уж но сказать, что  эти  
откровения очень., (хоте
лось написать —  личные), 
но перо механически восп
ротивилось такому преу
меньшению и произвело но
вое слово —  личностные, 
полагая, что в нем сольют
ся воедино понятия «лич
ное» и «личность» и хоть 
как-то обьяснят, почему в 
этих стихах, невзирая на их 
сугубо «альбомное» пред
назначение, так много убе
дительной общ ественной 
значительности

.«Если хочешь гореть, жги 
себя, не жалея»; «Страшен 
вакуум, оставшийся позади»; 
«Мой бог —  работа, толь
ко  е й  м о л ю сь» ; « Д е ся ть  
тысяч шагов каждый день 
по Родине вместе с рабо
тою»; «Не все большое —  
великое, не все длинное — 
большое. Большое может 
б ы ть  безл икое , л икое  —  
отвратительное и злое»; «В 
войне погибают самые луч
шие, в войне остаются са
мые смелые»; «Критика — 
наша турбина, толкающая 
вперед»; «В  работу свою  
вжился я до галлюцинаций»; 
«Я работаю много и в тру
де — моя честь»; «Не лю
бят того, кто прямой».

..Любая из этих строчек
—  мудрость, произведен
ная походя, без усилий и 
напряжения, но чувствует
ся за ними характер недю
жинный, опыт — громадный 
и талант, умеющий созда
вать образы и мысли.

Знаем, что главные инте
ресы нашего автора всегда 
находились вне гуманитар
ной сферы. Человек он —  
глубоко технический, скорее 
физик, чем лирик, но душу 
имеет впечатлительную, а 
душа всегда значила не ме
ньше, чем разум. Впрочем, 
это ретины давние, можно'

товарищу Иванову больших 
творческих успехов и будем 
надеяться, что он сделает 
это в новом, 1987 году. Та
ланта стесняться не стоит! 

Слежу по первому снегу, 
Падающему в ноябре, 
Бодрым радостным бегом, 
Подобно детворе.
Только в снежки не

играю —
На работу очень спешу, 
Комья вперед бросаю, 
Опять-таки детством

грешу.
Мыслит целиною разум — 
Некогда мне повторяться. 
Надо охватить много

разом,
Чтобы завтра за новое 

браться
.Слежу по первому снегу 
Б о д р ы м  р а д о с т н ы м  

бегом * 
* * Бегу с кручи 
Горы крымской 
Из-под тучи 
Исполинской.
Солнце навстречу 
Лучами колет.
Ноги калечу 
О скалы до боли.
Камни за мной 
Шальные гонятся.
Дождь за спиной —  
Вот-вот дотронется.
К солнцу спешу,
С к о р о с т ь  

гашу. * • 
•Тюльпан на танец 
ромашку пригласил.
Она была свежа, 
росой умыта.
Измену в сердце 
он давно носил —
Фиалка сразу же 
была забыта.
Они кружились 
в вальсе резво, 
Придерживая 
друг друга руками. 
Тюльпан в любви 
был трезвым 
И заметил — ромашка 
кого-то ищет глазами. 
в сторонке
хмельной качался репей. 
Он взгляд ромашки 
засек,
Непрерывно 
следил за ней,
В конце за собой 
уволок.
Репей давно 
на ромашках гадал.
Он по ромашкам  
всю  жизнь страдал.

І справді, скільки?
За логікою, повинно бу

ти 1987, себто, стільки, скі
льки було новоріч. Але, ви
являється, що це не так. В 
морозну січневу пору ново
річчя святкується порівня
но недавно. До тисяча се
мисотого року січень у ка
лендарі був навіть не пе
ршим, а п’ятим місяцем, бо 
новий рік починався тоді... 
першого вересня.

Більше того, в календа
рях, якими користувалась 
Росія, тисяча семисотий ми
нув давним-давно і значив
ся уже 7208-й рік. Петро І 
вирішив повернути кермо 
цієї древності назад і дав 
наказа відзначити початок 
вісімнадцятого століття. Ро
билося все це заради пре
стижу в очах іноземних по
слів. Мовляв, Росія теж не 
відстає від Європи. Гриміли 
гармати, бамкали дзвони, 
маршем проходили гвардій
ські полки, Петро власно
руч роздавав яблука двірсь
кій свиті й послам. Але все 
це відбувалось пеяшого ве
ресня.

15 грудня Петро оголо
сив указ рахувати літа не 

і з 1 вересня, а з 1 січня і 
і вважати поточний 7208 рік 
| роком тисяча семисотим.

Отже, початок вісімнад- 
! цятого століття Росія свят- 
| кувала двічі і тисяча семи- 
! сотий рік розтягнувся аж на 

шістнадцять місяців. Цар 
Петро знову наробив каші, 
але ми йому за це вдячні. 
Що за новий рік без Діда 
Мороза?

Так що наш дід проти єв
ропейського, по суті, юнак 
— йому лише 287. Свідо
цтвом про день його на
родження можна вважати 
Петрів указ: «Пред ворота
ми учинить некоторьіе ук- 
рашения из древ и ветвей 
сосновцх еловьіх и мож- 
жевеловьіх».

р  ОЛОВНОЮ спортив- 
ною подією в житті 

інституту за вісімдесят шо
стий рік є Перша Спарта
кіада вузів Подільського ре
гіону.

Насамперед, що таке По
дільський регіон?

Це десять вищих навча
льних закладів Вінницької, 
Хмельницької і Житомирсь
кої областей. До програми 
змагань входило вісім ви
дів спорту. Ігри відбува
лись у Хмельницькому, Ка- 
м’янці-Подільському, Жи
томирі й Вінниці.

Добре були організовані 
поєдинки між шахістами, 
наприклад, у Кам’янці-По- 
дільському. Кожну коман
ду обслуговували шефські 
групи студентів, які належ
ним чином підготували ба
зу, влаштували екскурсії по 
музеях і історичних місцях. 
Перемогла команда нашого 
інституту, у складі якої 
були студенти В. Гудок, А. 
Ольховський, Н. Чебанова,

На фініші року
А. Жарко.

Більшість ігр Спаргакіа 
ди проходила у Вінниці. 
Гості не можуть поскаржи
тись на нашу негостинність. 
Претензії можна пред’яви
ти хіба-що філіалу сіль- 
госпакадемії, який недба
ло поставився до організа
ції змагань з настільного 
тенісу. І все-таки майстри 
ракетки помірялися сила
ми. Першість вибороли сту
денти Кам’янець-Подільсь
кого педінституту, наші 
спортсмени — на третьому 
місці.

В непривітну, дошову по
году відбувалися змагання 
футболістів, але це не при
меншувало ні спортивного 
азарту гравців, ні волі до 
перемоги. Майстерно вис
тупали захисник І. Трембо- 
вецький, напівзахисник А. 
Солових, нападник О. Олі

він. Результат — друга схо
динка пошани. На першій 
— знову _ таки майбутні 
педагоги з Кам’янця-Поді- 
льського.

Наймасовішимн були лег
коатлетичні поєдинки — 144 
учасники. Тим приємніша 
перемога — Вінницький по
літехнічний здобув пер
шість.

Через хвороби кількох 
спортсменів ми виставили 
неповну команду з вільної 
боротьби і були тільки п’я
тими, але все одно треба 
сказати про відмінний ви
ступ першокурсника раді
отехнічного факультету А. 
Жуковського та студента 
МБФ В. Крета, який недав
но повернувся з армії.

О. МРИЩУК,
голова спортклубу.

Хороший настрій. 
Фото Г. Удовиченка.

Ініціативу подав зав. ка
федрою Василь Федорович 
Кобевиик, який нагадав, що 
кафедра називається кафед
рою не тільки охорони пра
ці, а й навколишнього се
редовища.

Ми вирішили розмножити 
виткі вазони, які галузять
ся, наче виноград, і дають 
широкий, гарний лист. Ця 
одна галузка надала при-

ГУМОРЕСКА АИД Ж ЕЙ НОВІЦЬКИЙ

ПІСЛЯИОВОРІЧНІ ЛИСТИ

Зелений аксельбант
Куточок оформлений стен
дами, за якими можна вив
чати закони про охорону 
природи, навколишній рос
линний і тваринний світ, во
ду, землю, атмосферу. Є і 
«Червона книга» Вінниччи
ни, до якої занесені ті пред
ставники фауни і флори, 
майбутня доля яких викли
кає тривогу.

Бувати тут не тільки ці
каво, а й приємно. Стенди 
мають привабливий вигляд, 
прикрашені барвистими ма
люнками, кольоровими ви
різками. Дуже доречно вплі
тається в цю красу і зву
кова ілюстрація — звучать 
голоси птахів, записані на 
магнітну стрічку.

Певна річ, влаштування 
такого оригінального унаоч
нення потребувало зусиль.

мішенню зовсім іншого ви
гляду. Василь Федорович 
поетично називає її чарівним 
зеленим аксельбантом на 
робочому плечі лаборато
рії.

Озеленення лабораторії 
було тією першою ластів
кою, яка принесла на своє
му крилі ідею природоохо
ронного куточка. Позами
нулого літа я і лаборант 
Сергій Вихристюк заходи
лися варити, пиляти, вирі-, 
зувати, клеїти, доцент Вік
тор Глібович Попов підго
тував відповідні тексти, ла
борантка Світлана Гусак 
написала їх, той приніс па
гінець нового вазона, той 
насінинку...

Л. СЕВЕРИН, 
завідувач лабораторії 
кафедри охорони праці.

«Любий дядечку Артуре! 
Дякую тобі за чудовий но
ворічний подарунок. Навіть 
і не відаю, як ти здогадав
ся, що я мріяв дістати шкар
петки. І ось отримав такі 
прекрасні від тебе! Так, па
м’ять тебе не підвела: двад
цять сьомий розмір пасує ме 
ні, наче виготовлені вони на 
замовлення!»

«Дорога тітонько Маню! 
Як гарно з твого боку, що 
не забула мене перед Но
воріччям. А оті шкарпетки! 
Чудо, а не подарунок! 
Двадцять дев'ятий розмір 
акурат мені підходить, а 
їхній бузковий колір так 
гармонуватиме до мого жов
того костюма! Негайно по
чну шити для себе саме та
кий».

«Вельмишановна пані! На
віть важко висдовити, як 
мене зворушило, що й досі 
пам’ятаєте отого маленько
го хлопчика, яким колись 
був я. Шкарпетки - то 
справді необхідний презент 
для холостяка. Двадцять 
п'ятий розмір, мабуть, пі
дійде. Радий, що-, незважа
ючи на похилий вік, маєте 
таку гарну пам’ять. Особ
ливо про мене».

«Любий Франеку! Шкар
петки! Не знаю, що й ска
зати! Потай марив, ■ що 
хтось на Новий рік та по
дарує мені їх, бо власні всі 
уже геть подерлися. І ти, 
дорогий друже, вчасно (як

завжди) поспішив на до
помогу. Двадцять третій 
розмір — саме його браку
вало в моїй колекції».

«Найдорожча моя Доллі! 
Тільки твоє любляче серце 
могло тобі підказати, що 
шкарпетки — це те, чим я 
снив ночами (звичайно, то
ді, коли не снив тобою). 
Коли подумаю, що ти сама 
їх зв’язала, серце обливає
ться зворушенням. Те, що 
одна із шкарпеток на роз
мір 'більша від другої, свід
чить: я тобі не байдужий, 
бо пам’ятаєш, що моя ліва 
нога довша за праву. О, 
моя кохана!»

«Пані! Ваші шкарпетки 
нічого не змінять. Що було 
між нами, те вмерло назав
жди. Я зрозумів підтекст, 
прихований у візерунку 
шкарпеток, — пробите стрі
лою серце. Але двадцять 
перший розмір мені не під
ходить. Давайте краще ро
зійдемось у різні боки».

«Дорогий племіннику! 
Висилаю тобі шість пар 
шкарпеток. Сподіваюсь, 
знадобляться в час твоїх 
тривалих подорожей. Коли 
деякі виявляться замалими, 
вірю, що розтягнуться при 
ходінні, а великі — збіжа
ться при пранні. Ні, ні, не 
дякуй за скромний подару
нок. Я тільки виконую свій 
родинний обов’язок!»

З польської переклав
П, ВАНДИН.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

і ЗО грудня 1986 рдіку

Скільки літ 
Діду Морозу

ПРИРОДА І МИ

Д ВА роки тому на од
ному з поверхів корпу

су інженерно-будівельного 
факультету з’явився куто
чок природи. Дерево, му
ляж, малюнок, жива зе
лень стали основою прива
бливої композиції, яка не 
тільки поліпшила естетич
ний вигляд поверху, а й 
стала істотним навчальним 
посібником для студентів.
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