
В ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
На засіданні парткому 

заслухано і обговорено звіт 
комуніста 1. В. Кузьміна — 
ректора інституту «Про не
доліки в організації вико
нання науково - дослідної 
роботи в інституті у світлі 
рішень XXVII з’їзду КПРС». 
Відзначено^ що в* цілому 
у вузі виконана певна ро- 
оота по вдосконаленню нау
кової діяльності кафедр, 
факультетів, СКТБ «Мо
дуль». Розроблені і реалі
зуються заходи по поліп
шенню організації плануван
ня, виконання та впровад
ження наукових досліджень. 
Заходи знайшли }Своє ві
дображення в цільовій ком
плексній програмі «Наука» 
і передбачають збільшення 
затрат на виконання дос
ліджень до кінця 12-ї п’яти
річки в 1,6 раза у порів
нянні з 1985 р.

Основу наукових робіт 
складають дослідження в 
галузі мікроелектроніки, об
числювальної техніки, засо
бів автоматизації і робото
техніки, машинобудування, 
електро- і теплоенергетики, 
будівництва і транспорту..

Певну роль в науковій ро
боті виконує СКТБ «Мо
дуль». В інституті ведеть
ся підготовка кандидатів 
наук. До виконання робіт 
по госпдоговірній тематиці 
залучено 1200 студентів, що 
поліпшило якість дипломно
го проектування.

Разом із тим, відзнача
лося на засіданні, в цій 
справі мають місце серйозні 
недоліки. Досі відсутня сис
тема розвитку науково-дос
лідних робіт, яка б вклю
чала проведення фундамен

тальних і прикладних дос
ліджень, створення сучас
ного дослідного виробницт
ва по головному науковому 
спрямуванню. Допускалися 
серйозні недоліки у підборі, 
розстановці і видаванні 
наукових кадрів. Слабкість 
експериментальної, дослід
но - конструкторської і тех
нологічної бази спричиняє 
малоефективність . роботи 
вчених вузу по реалізації 
рішень XXVII з’їзду КПРС 
в галузі створення передо
вих технологій, стримує ро
звиток робіт по матеріало
знавству, визначених пар
тією як пріоритетні. З вини 
керівництва СКТБ «Модуль» 
протягом ряду років неза
довільно ведуться роботи по 
створенню сучасної бази 
мікроелектронної ТЄХНОЛОч„ 
гії.

Як відзначили комісії на
родного контролю і комісія 
парткому, в плануванні та 
організації виконання нау
ково - дослідних робіт з 
вини ректорату (І. В. Ку- 
зьмін, В. С. Осадчук), ке
рівництва НДС (А. М. За
річний) допущено ряд іс: 
тотних недоліків. Серед них, 
зокрема, такі. Плани про
ведення госпдоговірних дос
ліджень формуються без 
належного техніко-економіч- 
ного пророблення, піддаю
ться численним коректуван
ням у бік продовження 
строків виконання і під
вищення вартості розробок. 
За два останні роки інсти
тутом не виконані тематич
ні плани. Ряд розробок 
мають низький якісний рі
вень. До цих пір не рег
ламентовані взаємодії

СКТБ «Модуль», НДС і 
кафедр. Мають місце пору
шення фінансової дисциплі
ни. Істотно завищується 
кошторисна вартість вико
нуваних договорів, не від
повідають дійсності звітні 
дані про економічний ефект 
від застосування розробок. 
Практикується використан
ня госпдоговірних коштів 
не за призначенням.

Відзначено також мало
ефективність роботи по під
готовці докторів наук. Док
тором наук не очолюється 
жодна з кафедр суспільних 
наук, майже 60 проц. асис
тентів — старші 40 років. 
91 асистент має більше 10 
років педагогічного стажу, 
але й досі не визначився у 
науковій роботі.

На багатьох кафедрах 
формально ведеться науко
во-дослідна робота студен
тів, вони беруть ще недос- 
татню участь у наданні нау
ково - технічної допомоги 
підприємствам Вінниці.

На багато із цих недолі
ків комуністу І.В. Кузьмі- 
ну вказувалося при заслу
ховуванні його звіту на за
сіданні парткому 28 груд
ня 1983 р., а також звіту 
парторганізації СКТБ «Мо
дуль» 9 квітня 1983 р. Не 
зробили належних виснов
ків по своїх звітах на за
сіданнях парткому комуніс
т і в .  С. Осадчук, А. М. За
річний. Все це призвело до 
того* що 22 липня ц. р. об
ласний комітет народного 
контролю на своєму засі
данні указав ректору інсти
туту т. І. В. Кузьміну на 
істотні недоліки у виконан
ні вказівок директивних ор

ганів про підвищення ефек 
тивності науково-дослідних 
робіт допущені порушення 
державної дисципліни. Ого
лошені суворі догани про
ректору В. С. Осадчуку, на
чальнику НДС А. М. За
річному (за серйозні недо
ліки в плануванні і органі
зації наукових досліджень 
по госпдоговорах, відсут
ність належного контролю). 
Недостатню допомогу по 
розвитку науки в інституті 
надавав партійний комітет 
(т;т. О. Д. Азаров, О. П. 
Стахов, І. Г. Мельник).

Партійний комітет ого
лосив комуністу І. В. Кузь- 
міну — ректору інституту 
догану. Гіартком вважає не
доцільним сумісництво в од
ній особі посад ректора інс
титуту і директора СКТБ 
«Модуль». До 1 грудня ц. р. 
зобов’язано вирішити пи
тання про призначення ди
ректора «Модуля».

Суворі догани партком 
оголосив комуністам В. С. 
Осадчуку і А. М. Зарічному 
Ректорат інституту і НДС 
зобов’язано до 1 грудня ц. 
р. розробити заходи по до
корінній перебудові науко
вої діяльності інституту і 
СКТБ «Модуль» та виправ
ленню виявлених недоліків, 
відзначених у ч постанові 
парткому і комісіями на
родного контролю. Секре
тарю парткому т. О. Д. 
Азарову і комісії парткому 
по науково - технічному 
прогресу (т. О. П. Стахов) 
надати допомогу у розроб
ленні і реалізації вказаних 
заходів. У грудні ц. р. зат
вердити їх на засіданні пар 
ткому і Ради інституту.

НАЛЕЖ НОЇ ОЦІНКИ НЕ ДАНО
Партійні збори — найви

щий орган первинної органі
зацій, Регулярно вбираю
чись разом, комуністи зна
ють: від того, наскільки гли
боко вони обговорюють наз
рілі проблеми, наскільки 
відповідально підходять до 
вироблення рішень, що 
приймаються, і добивають
ся виконання наміченого, 
значною мірою залежить 
успіх справи. Важлива роль 
відводиться зборам-, звіт
ним, де йде колективне ос
мислення підсумків певного 
етапу і завдань на майбутнє.

Зараз у цехових партій
них організаціях інституту 
йде до завершення чергова 
звітна кампанія. В більшості 
із них правильно зрозуміли 
сьогоднішні завдання, отож 
звіти і їх обговорення про
ходили під девізом: все цін
не, що народжене практи
кою. необхідно уважно вив
чити і постаратися примно
жити, а від утворених мину
лими роками нашарувань 
інертності, формалізму слід 
настійно звільнятися.

Цьогорічні звіти — перші 
після XXV II з ’ їзду  КПРС. 
Звичайно, це надає їм  ха
рактеру особливої вимог
ливості, цілеспрямованості. 
Позаду — більш як півроку 
напруженої роботи по реа

лізації рішень з ’ їзду . Що 
вже зроблено? Чи всюди 
намітилося прискорення? 
Що вживається комуністами 
для перебудови мислення і 
психології людей, організа
ції справи, для поліпшення 
стилю і методів роботи?

На жаль, ще не всюди ці 
питання на звітних зборах 
знайшли предметне і від
верте обговорення.

Ось відбулися звітні збо
ри цехової парторганізації 
факультету автоматики і 
мікроелектроніки. З допо
віддю про роботу партій
ного бюро за звітний період 
виступив його секретар П. А. 
Молчанов. Він висвітлив ос
новні завдання, що їх вирі
шувало бюро, недоліки, які 
мають місце. Однак персо
нальної критики на адресу 
адміністрації, парткому, 
партбюро практично не про
звучало.

Не було зроблено аналізу 
перебудови діяльності парт
бюро у світлі рішень XXVII 
з ’їзду КПРС.

Великої уваги комуністів 
вимагають соціальні пи
тання. Турботу про людей 
партія висуває сьогодні на 
перший план. І тут не слід 
посилатися на те, що хтось 
прийде і все зробить. Для 
поліпшення умов навчання і

побуту багато чого можна 
здійснити власними силами. 
Це і буде проявом справді 
активної партійної позиції. 
Але про яку позицію у цьо
му цлані можна говорити в 
даному випадку, коли ниніш
нього року ні члени парт
бюро факультету, ні сам 
секретар і його заступники 
не надавали достатньої до
помоги новому коменданту 
5-го гуртожитку І. . Олек- 
сюку і голові студкому 
В. Гунчаку у наведенні по
рядку.

Жодна сторона життя 
колективу не повинна зали
шитись поза увагою звітних 
зборів комуністів. У тому 
числі і такий важливий ви
ховний засіб, як наочна агі
тація. А між тим наочна 
агітація, встановлена по 
вулиці Келецькій і закріп
лена за факультетом, ви- 
гледить дуже блідо, неви
разно. Зовсім слабо вникає 
у це питання заступник сек
ретаря партбюро С. В. 
Юхимчук.

Особливе питання: як
організовуються звітні збо
ри, в якій атмосфері вони 
проходять? Звичайно, така 
важлива подія потребує 
певної підготовки, її не мож
на пускати на самоплив. І

саме тут на згаданих збо
рах виявилися недоліки. Зо
крема, проект постанови до 
початку зборів не було під
готовлено. Ряд виступів на
гадували скоріш усього са
мозвіти. А питання роботи 
з кадрами взагалі не пору
шувалося.

Не виявили комуністи на
лежної вимогливості до вик
ладачів, котрі працюють 
над докторськими дисерта
ціями. Так, тт. Л. Кошек, 
А. Новиков, В. Лисогор 
використали належні твор
чі відпустки, однак дисер
тацій не захистили і досі. 
На зборах же цей факт та
кож не отримав належної 
оцінки з боку членів парт
бюро.

Звіти — серйозний екза
мен для кожної парторгані
зації. Щоб витримати його, 
потрібна енергійна, 'напо
леглива робота* мобіліза
ція всіх сил. Звіт партбюро 
факультету автоматики і мік
роелектроніки показує, що 
значної перебудови вимагає 
стиль роботи самого його 
секретаря П. А. Молчанова, 
заступників С. Б. Дубинен- 
ко і С. В. Юхимчука.

О. АЗАРОВ,
секретар парткому інс
титуту.

ВЧЕНІ, ІНЖЕНЕРИ ,КОНСТРУКТОРИ, ВИНАХІД

НИКИ!

РОЗВИВАЙТЕ РАДЯНСЬКУ НАУКУ, СМІЛИВІШЕ 

БОРІТЬСЯ ЗА РОЗРОБКУ І ОСВОЄННЯ ПРИНЦИ

ПОВО НОВОЇ, НАЙКРАЩОЇ У СВІТІ ТЕХНІКИ І 

ТЕХНОЛОГІЇ!

КОМСОМОЛЬЦІ І МОЛОДЬ! СМІЛИВО, АКТИВ

НО, ПО-НОВАТОРСЬКОМУ ВКЛЮЧАЙТЕСЬ У РОЗ

В’ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ПРИСКОРЕННЯ!

XX З’ЇЗДУ ВЛКСМ -  ГІДНУ ЗУСТРІЧ!

ІЗ ЗАКЛИКІВ ЦК КПРС

НАШІ СУЧАСНИКИ

Геннадія Авраха добре знають не лише на факультеті
втоматики і мікроелектроніки, де він вчиться на чет- 
вертому курсі (і вчиться, зазначимо, відмінно). Генна- 
дій вже давно і серйозно займається науковою робо
тою. Про це вам багато розкажуть на кафедрі АСУ% з 
якою у юнака тісні творчі зв’язки. Відмінне навчання, 
інтерес до наукового пошуку не стають на перешкоді 
його громадській діяльності як члена комітету ЛКСМУ.

Прискорюючи соціаль
но-економічний розвиток, 
ми до 2000 р. повинні 
подвоїти виробничий по
тенціал. Для цього темп 
росту національного до
ходу повинен скласти 
близько 5 проц. у рік (в 
1985 р. — 3,1 проц.) За 
останні три п’ятирічки ці 
темпи уповільнилися. 
Звичайно, не можна мит
тєво піднятися від 3 до 
5 проц., це процес пос
туповий: в 12-й п’яти
річці ми повинні досяг
нути 4 проц., а в 13-й і 
14-й — 5 проц. росту

національного доходу.
Щоб вийти на цей рі

вень приросту, треба за
безпечити щорічне зро
стання продуктивоеті 
праці на 5,7—6,3 проц., 
(зараз тільки 3,2 проц.) 
Тут сувора залежність. 
Тільки при цих темпах 
росту ми до 2000 року 
збільшимо продуктив 
ність праці у 2,3 — 2,5 
раза. Цей рубіж дозво 
лить наблизитися до сві
тового рівня продуктив
ності праці. Отже, зрос
тання продуктивності пра
ці — завдання і еконо
мічне, і політичне.

Ніякі окремі критерії 
не свідчать про інтенси
фікацію, а отже і про 
прискорення, якщо су
купні затрати праці по 
відношенню до кінцевих 
результатів не дають 
ефективності.

У 40—50-і роки еко
номічну могутність ми 
вимірювали тим, скільки 
видобуваємо, а тепер бу
демо вимірювати тим, 
скільки одержали, напри
клад, машин і які вони, 
який їхній технічний рі
вень.

(Закінч, на 2-ій стор.).
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дарства буде опиратися 
на комп’ютеризацію і 
робототехніку (кількість 
роботів збільшиться у З 
рази), роторні і роторно- 
конвейєрні лінії (від су- 
пер-ЕОМ до персональ
них комп’ютерів),

А  Д о 2000 р. більш 
ніж удвоє знизиться до
ля ручної праці, що до
зволить вивільнити від 
малокваліфікованої,1 ро,- 
боти понад 20 млн. чол.

Дванадцята п’ятирічка 
має і ресурсну особли
вість. Первинні ресурси 
будуть наростати пові
льніше від остаточного 
продукту, а 75—80 проц. 
приросту потреб у пали
ві, енергії, сировині та 
матеріалах забезпечува
тимуться тільки за ра
хунок економії. Тут і 
вторинні ресурси, і зас
тосування енерго- та ма- 
теріалозберігаючих тех
нологій, прогресивних 
матеріалів — усе це ка
тегорії економії, усе це 
складові протизатратно- 
го механізму.

А сьогодні ми, на 
жаль, йдемо попереду 
по затратах на карбова
нець національного до
ходу у порівнянні з роз
виненими капіталістични
ми країнами, вони в нас 
у 1,4—2 рази вищі.. Це 
значною мірою відбува
ється тому, що освоєння 
досягнень науково-тех
нічного прогресу відстає 
од їх розробок.. Науко
во-технічний прогрес є 
сьогодні своєрідним ви
дом економічного ресур
су, причому ресурс цей 
безмежний.

Якими б хорошими не 
були техніка, технологія, 
господарський механізм, 
але коли їх не зрозумі
ють і не приймуть люди, 
стратегія прискорення не 
спрацює. Вирішальне сло
во за тим, що ми звемо 
людським фактором.

Н. КОРОВ’ЯКОВСЬКА, 
кандидат економічних 
наук.

Відбулося організаційне засідання новообраного 
профкому викладачів і співробітників інституту.

Головою профкому обрано Ю. А. Буреннікова, 
заступником по організаційно-масовій роботі — В. І. Ко
вальчука, заступником по ідейно-виховній роботі — 
В. Г. Попова.

На засіданні комітету ЛКСМ У інституту 25 жовтня 
розглянуто організаційне питання. У зв’ язку з пере
ходом на роботу з*а спеціальністю О. Ю. Пінчук звіль
нений від обов’ язків секретаря комітету.

Секретарем комітету комсомолу обраний О. Г. Дом- 
бровський.

Важлива роль профспілок 
— школи комунізму у ви 
хованні трудового колекти
ву. Тож зрозуміло, що цей 
напрямок діяльності проф
кому перебував у центрі 
уваги делегатів звітно-вибо
рної профспілкової конфе
ренції викладачів і співро
бітників, яка відбулася 24 
жовтня.

На конференції відзна
чалися певні зрушення у 
діяльності культурно-вихов
ної комісії профкому, ко
місій по морально-правово
му вихованню, по роботі 
серед студентів і молоді, 
фізичному вихованню, ко
місії сприяння сім’ї та шко
лі у вихованні дітей і ро
боті серед жінок.

Однак, — підкреслюва
лось і у звітній доповіді, і 
у виступах, — приводу для 
заспокоєння нема і бути 
не може. У нас іще дуже 
низька ефективність зага
льних заходів, недостатній 
рівень профілактичної інди
відуальної роботи в проф- 
групах. Спортивні секції, 
самодіяльні художні гу- 
ртки$ об’єднують все ще 
незначне число викладачів і 
співробітників!. Наприклад, 
у хорі не бере участі жо
ден представник машино
будівного факультету, ка
федр суспільних наук.

Антиалкогольна пропаган
да не розгорнута у пов

ному об’ємі, не носить на
ступального характеру. В 
колективах СКТБ «Модуль», 
адміністративно - господар
ської частини не створено 
обстановки непримиренно
го ставлення до пияцтва, 
порушень трудової дисцип
ліни і порядку. І ось резуль
тат: нинішнього року «по
горіли» на дружбі із «зеле
ним змієм» працівники «Мо
дуля» Мегера, Малькота, 
Єфімов, працівники АГЧ 
Жернов і Герасимов, у мед
витверезнику побували Ду- 
бровський (радіотехнічний 
факультет), Сторожук (фа
культет обчислювальної те
хніки), Борисов (машино
будівний факультет).

Комісії по морально-пра
вовому вихованню довелося 
займатися справою доцен
та Ю. Міца, який зловжи
вав службовим становищем. 
Профком оголосив йому до
гану, прийнято рішення про 
недоцільність перебування 
такого «наставника молоді» 
на посаді викладача вищої 
школи.

Виявлені факти розбаза
рювання соціалістичної вла
сності в АГЧ, причому у 
прикриванні цих фактів бра
ли участь, як не парадок
сально, профспілкові активі
сти І. Осадчук і В. Василь
єв. Профком дав належну 
оцінку цим вчинкам, але га
рантії, що то факт — оди

нокий, нема. Недоліком у 
роботі профкому по вихо
ванню слід вважати і таке 
явище, як велика кількість 
розлучень у нашому колек
тиві, причому ганебні фа
кти безвідповідального ста
влення до сім’ї не отриму
ють в колективі належної 
оцінки. ,

Не на належному рівні у 
нас лекційна пропаганда, 
профорієнтаційна робота. 
Досить сказати, що за два 
останні роки плани по цій 
роботі не виконали кафедри 
політекономії, філософії, об
числювальної техніки, ви
щої математики, теоретич
них основ радіотехніки.

Такі недоліки стали мож
ливими тому, що комісія 
профкому, заступник його 
голови по виховній роботі 
Н. Гущинець не зуміли реа
лізувати принцип «дійти до 
кожного», багато хороших 
виховних заходів і задумів у 
планах профкому, факуль
тетів, відділів і служб зали
шились на папері. Не від
чув профком у цьому питан
ні допомоги від ідеологіч
ної комісії парткому (Б. Ва- 
льчук), ні від наших ка
федр. суспільних наук.

На конференції наголо
шувалось: перебудовуючи
виховну роботу, ми всі по
винні зосередити зусилля на

вихованні єдності слова і ді
ла у кожного працівника, у 
кожного керівного органу 
профспілкової організації і, 
звичайно, в першу чергу у 
керівників, включаючи рек
тора та проректорів. Важ
ливий напрямок перебудо
ви — забезпечення особис
того прикладу викладача, 
керівника у праці і в жит
ті у цілому.

В кожному колективі не
обхідно більш глибоко про
думати питання організації 
дозвілля. Кращої координа
ції вимагає і сам підхід до 
виховної роботи. А то як 
виходить: всі у цій роботі 
наче б беруть участь, най
частіше дублюючи одне од
ного, а результати не від
повідають сьогоднішнім ви
могам.

Потребує поліпшення ма
теріальна база. Скажімо ба
гато хороших ідей по ро
боті з дітьми не здійснені, 
оскільки все впирається у 
виділення приміщення для 
цієї роботи. Не мають сво
їх приміщень і багато гро
мадських організацій, що 
теж не може не позначити
ся на їхній діяльності.

Виховна робота — робо
та багатопланова і дуже 
відповідальна'. Конференція 
намітила ряд заходів щодо 
її вдосконалення. З ними 
наша газета познайомить 
читачів у наступних номе
рах.

НАВЧАННЯ — ПО — НОВОМУ

Цей знімок зроблено в групі 3-ЕОМ-83. ж бо із спеціального предмету. 
Уважно конспектують студенти: лекція Фото Р. Кутькова.

НАГАДУЄМО!

МОВЧАННЯ—НЕ ЗОЛОТО

Не лише інформація

17 жовтня ц. р. наша га
зета опублікувала матеріа
ли рейду - перевірки готов. 
НОСТІ до роботи В ЗИМОВИХ 
умовах, Проведеного народ, 
ними контролерами, проф
спілковими і комсомольсь
кими активістами. У тому 
ж номері газети Повідомля
лося, що матеріали рейду 
обговорені на черговій ін
формаційній нараді в парт-

комі інституту. Було зВерну_ 
то увагу секретарів парт- 
бюро радіотехнічного, енер
гетичного факультетів та 
факультету автоматики і 
мікроелектроніки на слабку, 
організаційну роботу та 
контроль за ходом підготов
ки інститутських приміщень 
до зими.

До цих пір редакція не

одержала реагувань на кри
тику, принципової оцінки 
становища партійними бюро. 
Колись мовчання називали 
золотом. У даному випадку 
маємо справу із замовчу
ванням, ігноруванням пози, 
ції парткому і його друко
ваного органу. І порівняння 
із золотом тут аж ніяк не 
підходить.

У наш час лекційне вик
ладання повинне не тільки 
збагачувати пам’ять сту
дентів найновішою науко
вою інформацією, але й на 
цій основі систематично роз
вивати мислення майбутніх 
спеціалістів, стимулювати їх 
думати разом із викладачем 
над поставленими питання
ми, аналізувати і зіставля
ти факти, робити відповідні 
висновки, виробляти власні 
погляди та ставлення до тієї 
чи іншої наукової пробле
ми.

Серед методів активіза
ції розумової діяльності сту. 
дентів у процесі лекції ви
сокоефективним можна вва
жати створення на лекціях 
ситуацій, які поєднують у 
собі творчий характер піз-

А Випускник інституту 
бив байдики, зате зі знан
ням справи.

А «Даром преподавате- 
ли время со мною тратили», 
— наспівував після зборів 
ректор.

А  Знайшов своє місце в

навальної діяльності слуха
чів і їхню високу актив
ність. Створення таких мо
ментів (скажімо, постановка 
конкретного завдання пе
ред аудиторією) мобілізує 
студентів, викликає напру
ження думки, привчає пос
лідовно підходити до вив
чення матеріалу, збуджує 
інтерес до першоджерел, роз
виває наукові нахили. Оскі
льки такі моменти практич
но виникають протягом 
усієї лекції, то слухачам, 
як то мовиться, хочеш — не 
хочеш, а доводиться пра
цювати творчо, активно.

Лекційне вивчення курсу 
загальної фізики дає бага
то можливостей для розви
тку діяльності мислення 
студентів. Наприклад, при

житті, але соромився його 
назвати.

А Наслідуючи людину, 
мавпа все більше стає мав
пою.

виведенні рівняння Бернул- 
лі спільно зі студентами 
виявляється, яка робота ви
конується силою тиску при 
переміщенні певної маси 
рідини в нахиленій трубці. 
Враховуючи, що ця робота 
характеризує міру зміни 
енергії" системи, студентам 
пропонується .. самостійно 
знайти вираження для зміни 
потенційної і кінетичної 
енергії перемінної маси рі
дини, а потім одержати від
повідне рівняння. Студентам 
дається можливість самос
тійно переконатися, що всі 
члени цього рівняння яв
ляють собою питому енергію.

Б. ІВАНИЦЬКИЙ, 
доцент,

С. РЕЗНИК, 
асистент.

Г. МОЛОДЦОВ, О. 31- 
БОРОВ, М. ЛЕМПЕРТ, 
Г. МАЛКІН — постійні 
автори журналу «Сту- 
денческий меридиан».

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

ПЕРОМ САТИРИ

Н ап рям ки  перебудови

В КОМ ІТЕТІ ЛКСМУ 
І НСТИТУТУ

В ПРОФКОМІ ВИКЛАДАЧІВ 
І СПІВРОБІТНИКІВ

(Поч. на 1-ій стор.).

Не лише скільки ви
робили сільгосппродук
ції, але і як її зберег
ли. Що більше виробле
ної продукції буде при
падати на кожну одини
цю добутої сировини чи 
напівфабрикату, то кра^ 
щою буде наша економі
ка, а значить, і краще 
реалізувався курс на 
прискорення. Серед по
казників інтенсифікації, 
прискорення важливі та
кі, як:

^  підвищення долі 
реконструкції, технічно
го переоснащення в ін
вестиціях.

А  До 1990 р. щоріч 
не оновлення машино
будівної продукції буде 
доведене ДО 13 проц. 
проти 4,5 проц. у 1985 р. 
Це крайньо необхідний 
захід, оскільки в країні 
ще багато застарілого 
обладнання, а нерідко 
навіть «молоді» фонди є 
технічно старими.

А  Наукоємні галузі, 
і насамперед машино
будування, забезпечують 
реалізацію, тиражуван
ня досягнень науково- 
технічного прогресу. 
Вкладення у цю галузь 
збільшуються майже у 2 
рази.

А  У півтора—два ра
зи зросте застосування 
прогресивних, базових 
для кожної галузі техно
логій: електронно-проме
невих, плазмових, імпу
льсних, біологічних, ра
діаційних і т. д. Вони в 
десятки і навіть у сотні 
разів збільшують про
дуктивність праці, а зна
чить економлять живу 
працю і матеріальні цін
ності.

А За рахунок викори
стання досягнень науки 
і техніки в промислово
сті буде забезпечено дві 
третини приросту про
дуктивності праці.

А Дальша автомати
зація народного госпо-


