Тільки факти

«СТВОРЕНИЙ В РЕСПУБЛІЦІ ВИРОБ
НИЧИЙ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ І КАДРО
ВИЙ ПОТЕНЦІАЛ,
НАГРОМАДЖЕНИЙ
ВЧОРА в актовому залі Ільїн
прочитав
лекцію
ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ КРУПНИХ ГОСПО
лектор
Всесоюзного
това«XXVII
з’їзд
КПРС
про
ДАРСЬКО - ПОЛІТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ДОЗ
ВОЛЯЄ ПРАЦЮВАТИ КРАЩЕ, ЕФЕКТИВ риства «Знання» Ю. Д. ідеологічну боротьбу в між
НІШЕ І ВИРІШУВАТИ ЯКІСНО НОВІ ЗАВ
ДАННЯ».
Із доповіді першого секретаря ЦК Ком
п а р т ії України В. В. Щербицького на Пле
нумі Центрального Комітету Комуністичної
п ар т ії республіки.

народних відносинах».
До 20 квітня в інституті
триватиме місячник актив
ного використання науковотехнічних 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.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Особливий
к в іт ен ь

ЗВІТУЄ НАУКА
СТУДЕНТСЬКА

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.
підсумки XXVII з’їзду
У квітні відбудуться
КПРС і завдання кому
загальноінститутські пар
тійні збори, учасники яких ністів республіки по ви
обговорять завдання, що конанню його рішень, так
стоять перед нашим ко прямо і була підкресле
лективом у світлі нак на настійна необхідність
одмежуватися від дум
реслень* ХХАЧІ *, з'їзду
ки, що коли в цілому
КПРС. Такі ж партійні
та комсомольські збори справи йдуть непогано,
будуть проведені в усіх то можна обмежитися
лиш частковими поліп
структурних підрозділах
шеннями.
інституту.
Після партійного з’їзду
Що і як треба зроби
пройшло часу, звичайно, ти? — хай з цією дум
небагато, але й достат кою прийде на свої збо
ньо для того, щоб змі ри кожен комуніст, ко
ряти уже сьогодні з йо жен комсомолець інсти
го рішеннями практичні туту...
діла в перебудові стилю
Багатий на події і слав
і методів роботи, участі
ні історичні
дати кві
у всенародній боротьбі
тень. 22 квітня — 116-ті
за прискорення. Що вже
роковини з дня народ
здійснено?
Наскільки
ження В. І. Леніна. А
ефективні наші зусилля?
напередодні, 19 квітня,
Що із намічених пози
ми всі вийдемо на Все
тивних тенденцій виправ союзний
комуністичний
дало себе, сповна відпо суботник. 20 квітня —
відає духові часу, а від день радянської науки.
чого треба раз і назав
жди
відмовитися? Ось А вже наступного дня
приблизно коло питань, розпочнеться студентсь
Безпосе
які належить обговори кий тиждень.
редньо нас стосується
ти.
І обговорення має йти Міжнародний день со
лідарності молоді, котрий
без
прикрашення, без
замовчувань, прямо, по- відзначатимемо 24 квітня.
Визначні події, дати,
діловому і з чітким усві
акції... Це не просто за
домленням того, що по
писи на аркушиках вес
долання недоліків вима
няного календаря. Це
гатиме від кожного ко
саме наше життя —
муніста,
комсомольця
бурхливе, енергійне, ді
витримки, наполегливос
лове, Життя, в якому не
ті та зібраності.
На недавньому Плену має нині другорядних
справ, другорядних ви
мі ЦК Компартії Украї
конавців.
ни, який
обговорював

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.

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. Гуменчук, 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. Разумик 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

М олодій зміні—більше уваги
Наші сьогоднішні завдан му середовищі, надавати ва комсомолом. Треба визна- річей, бесід, практично йе лютно відсутня ініціатива налення форм і методів ро
молоді в проведенні свого боти партбюро з комітетом
ня економічного, політично їм потрібної спрямованості, ти самокритично, що поста- ведеться навчання.
Партійній організації фа дозвілля. Забуті такі ефек ЛКСМУ та комсомольським
го і соціального розвитку, Факультет обчислювальної нову цього Пленуму не було
боротьба з ворожою нам техніки в 'інституті моло- обговорено ні на засіданні культету є на що націлю тивні його форми, як дис активом, покращення діяль
буржуазною ідеологією ви дий, молода, отже, і його партбюро, ні в партгрупах. вати організацію комсомоль пути, зустрічі з цікавими ності наставників, залучен*
Майже не вико ня до активної громадсь*
магають
дальшого поліп комсомольська організація. У цьому пряма вина моя, ську. Адже он іще скільки людьми.
проблем. ристовуються належним чи
шення партійного керівницт Звичайно, на її рахунку є як секретаря бюро, комуніс- иедорозв’язаних
Ще дуже мало студентів ном ленінські кімнати. Ко кої роботи усіх комсомоль
ва комсомолом, усієї спра певні хороші спр іви: ком- та В. Погосяна.
Викладачі і співробітники беруть участь у винахідницт муністи Погосян, Чех, Ко ців, принципове проведення
ви виховання молодої зміни. сомольці шефствують над
Треба враховувати і те, Будинком малятка, беруть факультету, серед них і ко- ві та раціоналізаторстві. валенко, Ваховс. ий повин громадсько-політичної атес
що серед
певної частини участь в СБЗ, допомагають муністи, (Ще недооцінюють Трапляється навіть, що п’я- ні більш уважно постави тації кожного студента.
приходять на тися ДО ЦИХ І І і Г І Ч ь , допо
значення постійного спілку- тикурсники
юнаків та дівчат іще мають будувати інститут тощо
Час, у якому живемо, ви
І в той же час ряд прим- вання з молоддю, рідко дипломне проектування без могти КОМІ і'Є®ту КОА СОМО ’»У магає не гучних закликів і
місце трудова і громадська
пасивність, прояви індиві ципово важливих завдань зустрічаються з комсомоль- будь-якого творчого дороб нарешті їх розв’язані.
Днями відбулися партійні слів, а рішучого, конструк
Скажімо, ку. Та хіба ж можна підго
дуалізму,
недисциплінова вирішується без достатньої ським активом.
ності. Зішлюся лиш на та цілеспрямованості, а голов- члени партбюро добували тувати хороший диплом за збори факультету, які роз тивного діяння. І треба, щоб
засіданнях
комітету ті кілька місяців, що для глянули питання про хід кожен
кий факт: за останній час з не — результативності. Ба- на
партієць глибоко
нашого факультету відчис гато що в роботі факуль- ЛКСМУ всього лиш п’ять цього відводяться? Тут явно виконання Постанови ЦК усвідомив це. Адже йдеть
комсомольської разів. Трапляється, що до- недопрацьовують
комітет КПРС «Про дальше поліп
лено 17 студентів. Значить, тетської
комсомольська організація організації, в стилі партій- сить серйозні проблеми ком- ЛКСМУ і випускаючі кафед шення партійного керівницт ся про нашу молоду змі
ва комсомолом і підвищен ну, з якою нам вступати у
не завжди ефективно вико ного керівництва нею іще не сомольцям доводиться обго- ри.
Чимало пробілів і в ідеи- ня його ролі в комуністич XXI століття.
ристовує наявні можливос відповідає сучасним вимо- ворювати без присутності
роботі серед ному вихованні молоді».
ті впливу на молодь, про гам. У грудні минулого ро- жодного представника парт- но-виховній
визначили ряд не
студентства. Соромно приз Збори
В. СЕРЖАНОВ,
довжуй
вирішувати нові ку Пленум ЦК Компартії бюро чи деканату.
Незадовільно вихо/вуємі^ натися, але ще й досі оста відкладних завдань. Серед
завдання шаблонними при України обговорив питання
секретар партбюло фа
йомами і засобами, нерідко про хід виконання рішень і молодих комуністів, які точно не вирішене питання них — дальше зміцнення
культету обчислюваль
просто не встигає реагува ЦК КПРС з приводу поліп- працюють в комсомолі: ма про клуб-кафе «Айвенго» у комсомольських органів мо
ної техніки.
лодими
комуністами,
удоско
ти на обнови у молодіжно щення партійного керівницт-ло з ними проводиться зуст першому гуртожитку, абсо

2 стор.

ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ:

4 квітня 1986 року.

Шлях до професії

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 студентів-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.

З ОСТАННЬОЇ ПОШТИ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Закономірний потяг юна
ка до наукової праці. Під
керівництвом
кандидата
технічних наук А. І. Гороховського 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 інженером-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 інженеромконструктором
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 Алісія (Еквадор), Наїр Сурендал (Індія),
Де
Сільва
Супіл, Перєра Сумал, Каруна Секера (Шрі Ланка).
А
переможців
чекає
участь в олімпіаді респуб
ліканській.
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 ас п о р т
В последнее врем я
опозиционно настроенные
интелектуалисты Запада
все настойчивее говорят
о полицейском тотальном
государстве компьютер
ной бюрократии. Осве
щ ает эту проблем у, в
частн о сти , Х р и сто ф ер
Д ж ойс, автор кн иги
«Создание компьютерно
го государства». В ней
он напоминает, что уже
бывший президент США
Ричард Никсон исполь
зовал данные картотеки
налогоплательщиков для
п р еследован ия лю д ей,
борющихся за граждан
ские права и выступав
ш их против войны во
Вьетнаме
.Прошли годы, но в ка
питалистическом общест
ве не изменилось ничего.
С пец иальны е служ бы ,
охраняя интересы миллио
неров, пытаю тся охва
тить полицейским надзо
ром все более ш ирокие
круги населения.
В от одно из таких
проявлений. Уже в бли
жайшее время граждане
СШ А, Великобритании,
ФРГ и большинства стран

Западной Европы будут
о б язан ы у д о сто вер ять
свою личность паспор
том, поддаю щ емся ма
шинной обработке. Про
тивники этой систем ы
по дчеркивают, что одна
стран ичка такого пас
порта открывает возмож
ность рождения общест
в а , в к о то р о м к аж д ы й
гражданин мож ет быть
задерж ан и подвергнут
проверке. Именно один
пластиковы й листочек
п аспорта сделает воз
можным почти неограни
ченное расширение спис
ка лю дей, засчиты вае
мы х, 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 оф орм ления доку
м е н то в . П л асти к о в ы й
вкладыш с информацией
д ля ко м п ью тера л егко
можно прочитать и не
вооруженным взглядом.
И вот теперь таким

документом будут снаб
жены граждане «свобод
ного» мира. Как же осу
щ ествляется ныне пас
портный контроль в са
мых богатых капиталис
тических стра их, ки‘ а-

щ и х с я с в о е й
«дем окра тией»?
Об этом — сле
дующий рассказ.
(По материалам зарубежной печати).

Клуб-кафе «Прометей», створений студентами енер
гетичного факультету при гуртожитку № 3, вже доб
ре знають в інституті.
Все більше цікавих ма
А зовсім недавно при
сових заходів почав про
«Прометеї» відкрився і
політичний клуб «Дио.
понувати
«Прометей».
пут». 31 березня в ньому
О. ЗАБОЛОТНИЙ,
відбулося заняття на
секретар
комітету
тему «Зовнішні
борги
ЛКСМУ енергетично
країн, що розвиваються.
Як вирішити проблему?»
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 людей.
З кожним роком нійправління інститутської
товариства
риться коло добровіль організації
Червоного Хреста СРСР,
них донорів і в нашому
інституті. Ось і минуло яке очолює о. І. Арапого тижня на всіх факуль ва. Сімнадцять чоловік
тетах пройшли дні без входять до складу цього
правління, і жоден із
платної здачі
крові
них навіть не поцікавив
участь у яких взяли
575 чол. Особливо хо ся, як організовано дні
четься відзначити зраз донора, в чоМу потрібна,
кову організаційну ро можливо, допомога. І
сталося так, що безпо
боту, яка
передувала
Дням на енергетичному середні функції червонофакультеті: тут донора хрестівців довелося ви
ми стали і студенти, і ви конувати профкому. Для
чого ж тоді таке могут
кладачі. По-серйозному
нє числом правління?
поставилися до справи
на підготовчому відді
В. ПАЬЛЮКОВ,
ленні,
інженерно-будИ
голова профкому сту
вольному факультеті.
дентів.
Дивує лише позиція

ДЕ ВИ, МАЙСТРИ?
Студентські будзагони інституту вступили у чер
говий важливий етап підготовки до трудового се
местру.
нашого інституту, а й ін
Так, трудовий семестр
все владніше нагадує ших учбових закладів,
конче потрібні майстри.
про себе. І приємно го
ворити сьогодні про фа Кому, як не завтрашнім
культети, де з усією від інженерам, довірити цю
повідальністю
постави справу?
Аж ні. Жоден четвер
лися до підготовки заго
токурсник факультету не
нів. Як, наприклад, на
машинобудівному
(сек увійшов цього року до
складу СБЗ. Це — ре
ретар, комсомольського
бюро О. Янченко, відпо зультат пасивності, бай
відальний за трудове ви дужості у першу чергу
ховання Л. Васильківсь комсорга курсу Д. Борейка. Прикро, але фор
кий).
Пряма
ж протилеж мування СБЗ не дістало
ність — факультет ін підтримки і з боку дека
на факультету М. Ф.
женерно - будівельний.
Здавалося б, кому, як Друкованого.
К. ЗАПАЙЩИКОВ,
не майбутнім спеціалісзаступник секретаря
там-будівничим, турбо
інститутського коміте
ти СБЗ — найближчі?
ту ЛКСМУ.
Студзагонам не тільки

А винуватцями - пішоходи
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 Руслан Турчинський вибіг пе
ред автобус,
який щойно

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ
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

<3а инжерньїе кадрьі» — орган парткоіуіа, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
. ,^РУ.К^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)

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.
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