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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.).

вВ ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ111

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



2 стор. ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ 21 березня 1986 року

(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.
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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.


