Н ЕСП О КІЙ Н А СЕСІЇ П О РА
«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».

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 У85 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 роооти 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-комуністи: 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

Т ОТ знову прийшла вона, 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-

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. Урлапова, В. С. Кучанський, С. С. Веремчук.
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.

Щасливої служби, хлопції

Великої
В останні роки на дійсну віддю учасника
військову службу
призи Вітчизняної війни, ветера
ваються, як відомо, і сту на Збройних Сил СРСР по
денти. Це необхідність, ви лковника запасу Р. А. Асакликана величезними люд дова.
Щирі напутні слова на
ськими втратами
у роки
воїнів
минулої
війни,
відгомін адресу завтрашніх
другокурсник
тих важких, суворих, гір виголосили
факультету
ких літ. Ось і зараз наш енергетичного
інститут
посилає викону старший сержант
запасу
вати священний обов'язок Володимир Хохуля, друго
факультету об
перед Батьківщиною групу курсниця
юнаків, котрі досягли при числювальної техніки На
таля
Бараниця,
викла
зовного віку.
кафедри
автома
Минулого вівторка в ак дач
товому залі зібралися сту тики
та инсрормаційно-виденти, викладачі,
співро мірювальної техніки О. І.
бітники
інституту,
рідні Худолій, секретар комітету
Олександр Пінпризовників,
щоб урочис ЛКСМУ
то провести до армійських чук, мати призовника Л. Я.
лав наших хлопців. У су Скиба. А від імені вину
проводі ветерана
війни і ватців торжества виступив
праці капітана у відставці першокурсник імашинобу
Б. А. Землякова вносить дівного
факультету
Ле
стосування
технічних за ся прапор інституту. Тор онід Костенко.
Г. СЕВАСТЬЯНОВА,
собів навчання, участь
у жества розпочалися допо
дискусії,
оформлення до
повіді.
При
оцінюванні
вміння
читати до уваги
бралася повнота розкриття
теми. Перевірка читання
Біда, що сталася на території атомної електростанції^
здійснювалася на основі
продовжує хвилювати усіх нас. Посильно допомогти
письмового переказу, про
чорнобильцям^ допомогти їм матеріально і морально — у
читаного російською мо
цьому кожен вбачає свій патріотичний обов'язок.
вою, а перевірка вміння
Як уже повідомлялося, в інституті ініціаторами збо
слухати і розуміти почу
ру коштів на рахунок № 904 стали працівники клубу
те —на осінові письмово
і кафедри фізики. Почин їхній знайшов схвалення і
го переказу
англійською
підтримку в усіх структурних підрозділах. П'ять тисяч
мовою.
карбованців перерахували вже у фонд Чорнобиля пра
Багаторічний досвід про
цівники СКТБ «Модуль», дводенний заробіток переда
ведення
таких
олімпіад
ють сюди співробітники кафедр, різноманітних служб
свідчить про неабияку їх
і відділів.
користь. Адже у ході цих
Не залишаються осторонь і студенти. Посильні для
зустрічей студенти при без
їхнього бюджету суми вже зібрали другокурсники ма
посередньому
спілкуванні
шинобудівного факультету,
де групкомсоргами Олек
об’єктивно оцінюють влас
сандр Пудровський і Василь Семенюк, студенти групи
ні знання, прагнуть їх по
б ЕОМ-85, комсомольці підготовчого відділення.
глиблювати.
В ці дні активно проходить і збір художньої, науко
3. АНДРІАХІНА,
во-популярної та дитячої літератури для бібліотек, які
доцент
кафедри іно
постраждали в результаті аварії на АЕС.
земних мов, член жюрі
В. КОВАЛЬЧУК,
республіканської олім- )
заступник голови профкому інституту,
піади.

Олімпіада
в Києві

Від щирого серця— чорнобильцям

2 стор.

А ЯКЩО ВІДВЕРТО...
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
аф ганськими студентами, прове
дення спільних заходів, ак

ІНЖЕНЕР ЦЕ ПРЕСТИЖНО

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
радянськоіафганфжоф студентського,
будзагону і організації до
помоги в навчанні афгансь
ким першокурсникам.
Фа
культетський
комітет

пшення діяльності нашої організації ЛКСМУ. Знайо
мимо читачів з деякими із них, водночас пропону
ючи висловити і свої думки.

ЛКСМУ також допоміг у
проведенні вечорів, присвя
чених знаменним датам Демократичої 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 студентіноземець 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

ТАКИМ БАЧИ ТЬСЯ ІДЕАЛ

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

6 червня 1986 року.

гЗА ІНЖЕНЕРИ! КАДРИ»

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

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 Герджиковій». 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

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.

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).

живуть і навчаються.
позбавившись водночас еле
Звідси випливає важли ментів формалізму.
ве завдання комсомольських
Наталя ГОРЮК,
активістів:. підняти на якіс
секретар комітету ком
но вищий рівень інтернаціо
сомолу радіотехнічного
нальне виховання, вділяти
факультету.
йому більш серйозну увагу,

ПОТРІБЕН РЕЖ ИСЕР
останнім
Д ИСКОТЕКИ
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.

Без д уш і і вогнику
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 збокуНерідко, 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
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 Урлапова розроблені і спро
ектовані прогресивні кон-

ВПЕРШЕ

СТАЛЬ

струкції безстружкових міт
чиків для виготовлення та
ких отворів. Технологічний
процес було передано Барському
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.

У ПРАКТИЦІ

Творча
група
науков
ців
інституту під
ке
рівництвом кандидата тех
нічних наук, доцента Стані
слава Йосиповича Ткаченка розробила на Вінницько
му олієжировому комбінаті
центрування мильно _ луго-

випарну установку для конвих 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 Кузьміна.

«За инжерные кадры» — орган парткома, ректора та. профкомов, комитета ЛКСМУ Винницкого полите хнического института.
В1ІІ.” и*^ка 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)

Розроблені алгоритми і
програми для інформаційнодовідкових і навчаючих ма
шин дозволяють значно ско
ротити
строки
навчання
осіб, які приймають рішен
ня, і операторів
людиномашинних систем, а також
зменшити потреби у навча
ючому персоналі. Економіч
ний ефект від цього впро
вадження склав сто тисяч
карбованців.
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