ШУКАТИ і ЗНАХОДИТИ
НОВИЙ ПІДХІД
ДО РОБОТИ
Ртратєгічний
курс робничого і науково-техпартії на
прискорення нічного
потенціалу
соціально * економічно- всією силою партійного
го
розвитку
країни, впливу
утверджувати
розроблений квітневим атмосферу творчої ираі жовтневим (1985 р.) ці, відкривати
простір
Пленумами ЦК КПРС, ініціативі, таланту, майвиходить із
завдання стерності. Необхідно підпланомірного і всебічно- вищувати
відповідальго вдосконалення соціа- ність
і вимогливість,
лізму, більш повного і зміцнювати
порядок і
ефективного використай- дисципліну на всіх діня його
можливостей, лянках. Скрізь і всюди
дальшого просування ра- треба діяти твердо і
дянського суспільства до послідовно, позбавлятикомунізму. Мет^; пос- ся від того, що, за вітавлена партією, — за- домою ленінською харакбезпечити матеріально і теристикою, є не що
духовно багате, соціаль- інше, як
«нехлюйство,
но
динамічне
життя недбальство,
неохай
нішому народові в умо- ність схильність замінявах миру, ще краще роз- ти справу дискусією,
крити переваги цивілі- роботу — розмовами...»
зації
нового
типу,
Після квітневого Плеуособленого соціалістки- пуму ЦК партії минуло
ним ладом. Все це з ве- порівняно небагато ча
лішою науковою глиби- су. Та вже нині відчуною розкрито у перед- ваються позитивні зміз'їздівських документах ни у психології людей,
партії — проектах но- у загальному
настрої
вої редакції Програми інститутського колектиКПРС, змін в Статуті ву. Більше проявляєтьпартії і Основних нап- ся турботи про викорисрямах економічного і со- тання наявних резервів,
(ціального
розвитку кращої організації праСРСР на 1986 — 1990 ці. Разом з тим не можроки і на
період до на закривати очі на те,
2000 року.
що у нас не перевелись
Передз’їздівські доку- ще працівники, які лименти перебувають в ше роблять вигляд, що
центрі уваги партійних, вони перебудувалися, а
профспілкових і комсо- насправді ні в чому не
мольських
організацій провляють своєї ініціанашого інституту, всіх тиви і в глибині душі
студентів, викладачів і сподіваються, що все
співробітників. Практич- якось перемелеться і зноне здійснення корінного ву піде старим руслом,
перелому в
розвитку Дії і вчинки таких люекономіки країни вима- дей диктуються мотивагає максимального прис- ми перестрахування. Про
корення науково-техніч- них в народі кажуть:
ного прогресу. Завданя вони не стільки перебуполягає в
тому, щоб довуються, скільки' підвдосконалюючи
госпо- строюються,
дарський механізм, всеСуть нових підходів —
мірно розвивати ініціа- у творчому
вирішенні
тиву керівних
кадрів, тим чи іншим колектитрудових
колективів, вом завдань, які стоять
кожного
працівника, перед ним, у тому, що
Яку б посаду не обій- потрібно піддавати ремала 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
організатворчо
підходити
до ціям належить посилисправ, не миритися із ти роботу на всіх напзастоем, з дня на день рямках. Нині, як ніконарощувати свої зусил- ли, партійний вплив на
ля в ім’я успішного ви- всі сторони інститутськонаня наших планів.
кого життя повинен буПеребудову в галузі ти широким і всеохопекономіки
партія роз- люючим,
відповідати
глядає не тільки як ве- тим великим завданням,
лике господарське, але які стоять перед країй політичне
завдання ною. Питання ставиться
що вимагає значних зу- так: жодна
людина,
силь первинних парт- жоден, навіть найменорганізацій, всіх кому- ший осередок колектиністів. Вони повинні ви- ву не повинен залишашукувати 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 ідеолоповне використання вигічній роботі.

З ПІДНЕСЕННЯМ
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 якнайвагоміший 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 енергофаку 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. (З ні
мок в центрі).
Фото Р. Кутькова.
-•

- і

Інститутська

панорама

міняє
технологію

Лазер

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 науководослідна 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-установку, 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)

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
науковотехнічного 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.
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гЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

На профспілкові теми

"24'"січня"Т986 року.

ЕКЗАМЕНИ—ПОРА

ВІДПОВІДААЬНА

Перед ВИЩОЮ школою
’ стоїть завдання
підви
щувати рівень підготов
ки спеціалістів, їх ідей
но-політичне вихов анн %
вдосконалення
учбововиховного процесу і нау
ково-методичної роботи.
Належить і далі розвива
ти наукові дослідження,
зміцнювати матеріальнотехнічну 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 Мінвузу УРСР.
Велика робота прове
дена бібліотекою по за
безпеченню
учбового
процесу, введено
нову
систему бібліотечної ква
ліфікації,
організовано
школу молодого бібліоте
каря.
Деканат загальнотехнічних 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 н и й
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.

Как известно,
XII
Всемирньїй
фестиваль
доолодежи и студентов
бьіл самим представительньїм в йстории фес
тивального
движеиия.
Среди тех, кго приехал
в ЗТО время в Москву,
бьіли и молодьіе верущие, предсгавлявшие
более 60 международньіх,
региональньїх и
национальньїх религиозньїх и
клерикальних
организаций.
Многие из них., особенно те, кто приехал в
СССР впервьіе, кто знал
о нашей стране понасльішке, бьіли настроени
по отношению к нам предубежденно. Еіце бьг,
ведь яападньїе печать,
телевидение, радио ден
но и нощно вдалбливали
молодим
людям,
что в Советском Сою
зе религия и
церковь
якобьі преследуются,
«РУКА
ПОМОЩИ,
ИЛИ ГУМАНИЗМ»,
В ЗАПАДНОМ
ВАРИАНТЕ
В нарушение таможженних правил, законодательства СССР, представители так назнваемой
Международной
христианской
рабочей
молодежи из ФРГ пи
тались провезти на фес
тиваль партию библий,
иізданцмх за рубежом
клерикальними центра
ми.
Что же,
вполне может статься, что молодие христиане из ФРГ,

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

димо, молодои норвежский христианин
вообразил, что открьіл но
вий закон: чем больше
в стране верующих, тем
она...
гуманнеє). На
атом оснований
молодой норвежец предлоЖИЛ ОТ имени своей организации направить в
нашу страну миссионеров, которие
помогли

350 человек, которьіе в
Великобритании заключени
в
специальньїе
трудовьіе
лагеря
за
свои религиозньїе убеждения. Все зто очень гу
манно, не правда ли?
Граждане нашей страньі юридически и фактически равньї, независимо от их отношения к
религии.
Нигде ни в

атеистическая пропаган
да, которая широко ведетея в нашей стране,
как раз и может способствовать такой вражДе.
Для того, чтобьі зтого не бьіло, Совету по
делам религий при Со
нете Министров СССР
вменено в обязанность
строго следить,
чтобьі

буржуазними
идеологическими
центрами в
качестве приманки — с
'Дем, чтобьі установить
СВЯЗЬ с некоторьіми из
наших верующих в подрьівньїх целях. Сначала
библии, за библиями
последуют советьі, как
«улучшить» Советскую
власть, а затем и практические рекомендации...
Так назьіваемую «ру
ку помощи» пьітался
протянуть нашей моло
дежи представитель норвежекой
ассоциации
молодих христиан.
На
одной из дискуссий он
заявил о том, что наша
страна, дескать, «антйгуманная», так как ве
рующих у нас значительно менше, чем в любой западной
стране
(что тут скажешь? Ви

би воспитнвать
нашу
молодежь в «религиозном гуманном» духе!
Интересно, что же такое гуманизм в пред
ставлений всех тех, хто
обвиняет нас в «негуманном»
обращении с
верующими?..
«Туманними» они без
ложной скромности считают отношения между
людьми в странах Запада. Между тем хоро
шо известно, что именно
на «гум&яном Западе»
нередки случаи преследования верующих за
их религиозньїе
убеждения. Чтобьі не бить
голословннми,
приве
дем пример: член организации квакеров Фио-.
на Бредбери
заявила,
что ей лично известнн
имена по меньшей мере

одной анкете они не
обязацн
указивать,
атеистн они или верующие, не говоря уже о
том, что Советская Конституция
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 запрещается». Как сказал член
общини пятидесятников
из Белоруссии И. Редь
ко, «отношение к лю
дям в нашей стране не
зависит от религиозности — главное,
что
все ми граждане одной
страньї и нам
дороги
обшиє цели».
Наши оппоненти, возможно,
возразят, что

спор атеистов с верую
щими велея исключительно в рамках обстоятельствах не принимал
би форми, оскорбительнне для верующих.
ГОЛОСА В ЗАЩИТУ
МИРА
Все, кто во время
встреч и дискуссий моло
дих верующих из страм
Запада на фестивале пьіталея
скомпроментировать политику
нашей
страньї по
отношению
к верующим,
прежде
всего надеялись убедить
зтих религиозно настроєнньїх молодих
людей
в том, что между ними
и
«коммунистами-безбожниками»
лежит
непроходимая пропасть,
что диалог между ни
ми невозможеж Наши
недруги из империалис-

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

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 енергофаку, 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 Т О Ч О К Г У М 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

«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.

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 .

тических
подрнвних
центров хотели
помешать атому диалогу, а
значит, помещать
борьбе за мир.
Между тем на XII
Всемирном фестивале и
«комунистн-безбожники»,
И МІОЛЮІДЬіе
верующие
Запада, и атеистн
из
разньїх стран обьединились, чтобьі отдать свои
голоса в защиту мира.
Дискуссии на фести
вале показали, что верюшая молодежь на Запа
де в основном поддерживает иовьіе советские
инициативн, направленниє на укрепление всеобщего мира и безопасности.
Представители
церквей Куби,
Никарагуа
говорили и о том, что
главная угроза миру —
зто
империализм, и в
первую очередь американшиГі, а
участники
некоторнх других религиозннх
организаций
к;ритиковали
пюлитику
Ватикана; направденную
на
блокирование
с
Бельїм домом и на запрещение так назнваемой
«теологи и
освобождения», которая осуждает
союз современной католической церкви и на
питала. В. АЛЕКСЕЕВ,
международньїй обозреватель.
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