
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.



2 стоу •«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ*- * березня 1986 року.

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


