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Навчання без відриву
од
виробництва, його
заочна і вечірня форми,
набувши поширення, ма
ють навіть певні переваги
в порівнянні з стаціона
рним. Для такого студен
та
відкривається мож 
ливість, не чекаючи за
кінчення вузу, застосо
вувати одержувані зна
ння відразу там, де він
трудиться. Вигідно це і
особисто йому в профе
сійному зростанні, і під
приємству, зацікавленому
в піднесенні творчої учас
ті робітника в розв’язан
ні актуальних сьогодніш
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НОГО ІПІІДПРИЄМСТВА
НЯ

ВІДДАЧА

О Б ’ЄДНАН«ЖОВТЕНЬ»

Т А. БАБКІНОЇ.

ніх завдань прискорен
ня науково - технічного
прогресу. А вуз хіба не
зацікавлений
в
тому,
щоб
готувати
спеціа
лістів у відповідності з
конкретними господарсь
кими потребами? І
не
взагалі на перспективу,
а щоб його вихованці з
першого курсу активно
несли все почерпнуте в
інститутській аудиторії в
заводський
цех. Наша
(співрозмовниця — Тег
тяна Бабкіна — з тих
молодих
заводчан, хто
надії на своє майбутнє
не відмежовує од завт
рашнього дня трудового

колективу. Д о інженерної
освіти вона прагне не
заради диплома. Працює
складальницею в конст
рукторському бюро, спів
робітники якого безпосе
редньо і до того ж, м ож 
на
сказати,
першими
причетні до нововведень
на заводі. Отже, просто
не обійтись без постійно
го поповнення знань.

Т. А. БАБКІНА: Бути
вечірником, як-от я —
іцо це значить? Відвіду
вати інститут чотири ра
зи на тиждень. А ще —
лабораторії, курсові ро
боти, екзаменаційні се
сії. До заводської адмі-

ністрації нема претензій
— про умови подбали,
користуюсь
пільгами.
Організаційні
питання
вирішуються
головним
чином через відділ технічного !на вч ан ня, де
знають усіх нас, студентів-виробничників (а та
ким шляхом здобувають
вищу освіту зараз на за.
воді понад двісті чоловік.
Звичайно, працювати і
вчитись не легко. Тут»
потрібна наполегливість
і велика самостійність.
І. В. КУЗЬМІН: Са
мостійність у здобутті
знань — риса, якою по
винен
володіти кожен

майбутній
спеціаліст.
Лише так можна розра
ховувати і на його успі
шну творчу самостійність
у
виробничих
ділах.
Вдосконалюючи навчаль
ний процес згідно вимог
часу, зосереджуючи ува
гу на питаннях — для
чого вчити, чого вчити і
як вчити, — ми ставимо
за мету, щоб, студент*
стаціонару
входив
у
роль інженера завчасно і
потім без затяжної адап
тації включався у виро
бничий процес. А вечірники чи заочники —
щоб практично відчува
ли необхідність знань у
своїй повсякденній дія
льності.
(Закінч, на 2-ій стор)
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Вступаючи у 70 - й рік історії
Ми живемо у складний час. Багато з того, що до
недавна нас цілком влаштовувало, чи, у крайньому
разі, на що старалися не звертати уваги, зараз ми
прагнемо змінити. Це необхідно для того, щоб жити
краще, щоб країна наша стала іще могутнішою. У
той же час було б абсолютно неправильним забувати ті
величезні можливості, які ми маємо, ті досягнення,
котрі визнані усім світом. Щоб уявити це більш зри
мо, нагадаємо деякі дані, котрі характеризують Кра
їну Рад, яка щойно вступила у 70-й рік своєї істо
рії.
На території СРСР зосереджено майже 20 проц.
світових
паливно-енергетичних
ресурсів, 40 'проц.
світових запасів різних видів твердого палива. В на
шій країні видобуваються майже всі елементи, заф і
ПАРТІЙН іЕі ЖИТТЯ:
На недавніх звітних збо
рах парторганізації факуль
тету відзначалося, що в уч
бовому процесі ми ще не
перебудувалися
належним
чином. Візьмемо для прик
ладу кафедру нарисної гео
метрії. Конкретне її завдан
ня в процесі перебудови —
перехід на машинну графіку
і креслення. Зав. кафедрою
комуніст В. П. Кожем’яко зі
своїм колективом веде зна
чну роботу у цьому нап
рямку. В планах кафедри —
ще багато експериментів,
розробок програм, методичок зі спеціальності. А це
значить, що весь колектив
повинен брати у цій роботі
якнайактивнішу участь. Са
ме так працюють нині то
вариші О. П. Вітюк, А. Г.
Буда, Ю.
Р. Холковський,
В. Б. Гайда, Б. М. Ковальчук,
В. С. Стратієнко.
Проте цього не скажеш
про викладачів Т. В. Скорюкову, 3. А. Кадинську,
В. М. Бєлку. Зрозуміло, що
в таких умовах комуністу
В. П. Кожем’яко треба звер
нути увагу на зміну стилю
роботи, спільно з партгрупою (а вона найбільша на
факультеті — 16 комуністів)
і профспілковою організа
цією згуртувати єдиний ка
федральний колектив. Більш
відчутну допомогу йому по
винні надати партбюро та
деканат.
Ще одне «вузьке» місце
учбового процесу — пере
ддипломна практика. Прига
дується, що на минулих зві
тно - виборних
партійних
зборах студенти - комуніс
ти піднімали питання про
низький рівень організації

ксовані у періодичній системі Менделєєва.
За рівнем промислового виробництва ми займаємо
друге місце у світі, причому відстань, яка відділяє
СРСР від США, неухильно скорочується. Так, якщо у
1950 р. рівень виробництва продукції промисловості
в СРСР складав менше ЗО проц. від рівня США, то у
1960 р. — 55, у 1983 р. — більше #0 проц.
В СРСР нараховується понад 2,5 млн. трудових
колективів підприємств, організацій, установ. Трудові
колективи — це люди, які створюють могутність своєї
країни, це ми з вами. Це від нас залежить, якою буде
наша Батьківщина, як їй рости, як ефективно і ра
зом із тим бережливо використовувати її величезні
багатства. СРСР — не тільки велика за територією
багатонаціональна держава. Це — наша Батьківщина.

НАПРЯМКИ

ПЕРЕБУДОВИ

СМ ОТРИТ Ю НЫ Й М ИР

ціативні,
віддані
своїй
справі наставники студент
17 ноября — международ
ської молоді. Це О. В. Ко ный День студентов.
роль, В. М. Пащенко, А. Н.
В 19 46 го д у н а В с ем и р 
Гель, В. І. Риндюк, В.
Д. ном конгрессе студентов в
Борисенко, Д. В.
Даниш, П раге бы ло реш ено в па
8. Я. Юрчук, Л. І. Цвєтков, м я ть ч е ш с ки х с ту д е н то в Ю. Є. Гавруцький, І. І. Ва- патриотов, расстрелян ных
ганов. Але є й товариші, н ем ец ко - ф а ш и ст ски м и
які до кураторських обо о к к у п а н т а м и 1 7 но я б р я
в’язків ставляться байдуже, 1939 го д а, уч редить это т
формально. Як от, скажімо,
тіснішого зв’ язку з вироб Н. М. Лейбова, А. Д. Чєр- Д ень. С тех пор молодежь
отм ечает его как ещ е одну
ництвом.
нишов, В. Я.
Михайліщев, я р к у ю д е м о н с т р а  ц и ю
Зараз, у ході перебудови
В, В. Смоляк, А. І. Моргун, с в о е й с о л и д а р н о с т и в
вищої
освіти,
необхідно
В, 3, Олійник. А саме кура борьбе с империализмом, за
конкретно
працювати над
тори мають допомогти ак
права м о лод ы х лю дей, за
удосконаленням
програм,
тивізувати в академгрупах идеалы мира, гуманизма.
проаналізувати І
вводити самоврядування студентів.
більше практикуму з тих чи
Недавно проведено семі
інших дисциплін. Тут
ве
нар кураторів, на якому бу
лика роль належить мето
ло піднято ряд корисних І
дичній комісії факультету.
проблемних питань. Парт
Треба
визнати, що
свою
бюро і деканат спільно зі
функцію у звітному періо старшими кураторами
за
ді
вона не
виконала, а раз аналізують їх, щоб по
партбюро не виявило на тім розповсюдити як реко
лежної наполегливості
у
мендації на допомогу ку
На одній із інформа
цьому питанні. Гадаємо, що
раторам.
ційних нарад у парткостановище поліпшиться: вче
Зрозуміло, що організа
мі розглядалося, зокре
на рада разом із партбюро
ма, питання про підго
недавно
підібрали
новий ція учбового процесу, ви
ховання
в
основному
зале
товку інститутських при
склад комісії, яку очолив
доктор технічних наук А. Д. жить від стилю роботи де
міщень і служб до ро
канату і кафедр.
Покищо
Чернишов. До складу
її
боти у зимових умовах.
належної
перебудови
у
увійшли досвідчені вчені.
Про це наша газета по
відомляла у номері від
Настійна вимога дня —- цьому ми не добилися. Пе
вні
позитивні
зрушення
в
запрошення до читання лек
17 жовтня. В тому ж но
організаторській
діяльнос!цій студентам і викладачам
мері
під заголовком «А
провідних спеціалістів на ті з боку комуністів М. Ф.
зима на порозі»
було
родного господарства. На Друкованого і В. Є. Казмірнадруковано матеріали
жаль,
протягом
останніх чука є. Та головний недолік
рейдової бригади з цьо
років на нашому факульте — відсутність чіткої систе
го ж приводу.
ті не відбулося жодної та ми, спрямованості в досяг
поставленої
мети,
кої лекції. Забув деканат ненні
Як повідомив редак
і про обладнання
кімнат відсутність вимогливості до
цію проректор по адмі
кафедр.
ністративно - господарсь
для занять студентів у гур
Г. Г О Р Ш Е Ч Н И К О В ,
тожитках.
кій частині О. І. Тарасекретар партбюро ін
Особлива тема розмови
нуха, вказані на нараді
женерно - будівельного
— діяльність кураторів. Є
і і у парткомі і в газетних
факультету.
на факультеті справді іні

БРАКУЄ СИСТЕМИ
І ВИМОГЛИВОСТІ
роботи з дипломниками. О д 
нак рівень той так і зали
шається далеким від сучас
них вимог. У вересні ми
записали в
рішенні парт
зборів:
«Завідуючим
ка
федрами до 30 вересня ро
зподілити студентів на ди
пломне планування і виз
начити керівників». Проте І
в жовтні багато
студентівще не знали остаточно, де
вони
працюватимуть над
дипломним проектом.
Не
знімаю вини з себе, як сек
ретаря партбюро, за те, що
ми не проконтролювали ви
конання свого рішення. Але
з другого боку, де ж пар
тійна відповідальність кому
ністів М. Ф. Друкованого,
А. Ф. Пономарчука, В. Д.
Свердлова за
виконання
своїх
прямих
службових
обов’язків?
Нема ще у нас ділового,
довготривалого зв’язку
з
проектними інститутами та
організаціями для того, аби
перебудувати умови вико
нання максимуму реальних
проектів. Не
прислухався
досі деканат і його керів
ник комуніст М. Ф. Друко
ваний до критичних заува
жень та пропозицій
від
носно організації виробни
чої практики студентів, її

О н и п о д р уж и л и сь во вр ем я р або ты го р од ск ой
научной конференции студентов-иностранцев «XXVII
съезд К П СС о всеобщ ей безопасности и борьбе наро
д о в з а м и р » . Н а ф о то : М а р к ес С а п а та Х о се Д а н и л о
(С альвад ор , студ ен т эн ер гети ч еского ф акультета) и
В аргас Теодоро В и ктор (Б ели з, студен т и нж ен ерно
строительного факультета).

В первых рядах этой мно
гом иллионной арм ии идут
воспитанники вузов Совет
ского Союза.
Н а со в етски х студ ен то в
см о тр ит в есь ю н ы й м ир ,
пример с них берет все про
гресси вно е студ ен чество ,
как пример со Страны С о
в ето в, стр ан ы м ира б ерет
все прогрессивное челове
чество планеты . И об этом
е щ е р а з с ка ж у т ч е р е з д в а
дня наш и ю нош и и де
вушки на своих собраниях,
м и ти н гах , п о с в я щ ен н ы х
Дню студентов.

РЕЗОНАНС

«А ЗИМА НА ПОРОЗІ»
публікаціях
недоліки
справді мали місце. Ви
ступ газети обговорено
на розширеному засідан
ні керівного складу АГЧ.
Більшість із
недоліків
уже ліквідовані. Зокре
ма, усунені
недоробки
в котельній, налагодже
но нормальне опалення
аудиторій та лекційних
залів, названих рейдо
вою бригадою. Заклеєні
вікна, замінене розбите
скло у вестибюлях, ко
ридорах, місцях спільно
го користування учбових
корпусів та гуртожитків.
Всі роботи ПО ПІДГОТОВ
ЦІ д о з и м и будуть завер
шені д о 15 листопада.

2 стор.

«■«ЗА ІНЖЕНЕРНІ К А Д Р И » * ™ .

.14 листопада 1986 року.
12 КОЛОНКА

СТУДЕНТ ПРАЦЮЄ НА ЗАВОДІ
(Поч. на 1-ій стор.)
— Скажіть, Таню, ви
бір факультету вам про
диктувала ваша робота?
Т. А. БАБКІНА: Ні
якої випадковості, зв’я 
зок безпосередній. При
чому,
задоволена тим,
що мій інженерний про
філь
стосуватиметься
проблем дуже сучасних
— мікроелектроніки.
І. В. КУЗЬМІН: Жит
тя підказало нам від
крити в інституті ряд
нових спеціальностей і
спеціалізацій,
зокрема,
— по напівпровіднико
вих і мікроелектронних
приладах, технології ро
ботизованого виробницт
ва, конструюванню і ви
готовленню електроннообчислювальної апарату
ри та технічних засобів
систем автоматизованого
проектування. Нам не да
но права відставати від
життя у підготовці кад.
рів, покликаних бути на
підприємствах
заспіву
вачами науково - техніч
ного прогресу.
Запити
мусимо задовольняти.
Скажу більше: ми гото
ві зараз розширити спів
дружність вузу і вироб

€

ничих колективів по лі
нії — вчити фахівців для
підприємств області згі
дно їх замовлень, за ві
дповідними договорами.
Крім того, вирішено пи
тання про факультет пі
двищення
кваліфікації
працюючих інженерів на
базі нашого інституту.
Тобто, ми за те, щоб ву
зівська наука і практич
не виробництво йшли спі
льним фарватером боро
тьби за прогрес, щоб змі
цнювалися обопільно ви.
гідні контакти вуз — за
вод і навпаки — завод
— вуз.
— Іване Васильовичу,
дві тисячі заочників і
вечірників політехнічно
го інституту, певно ж,
це не тільки майбутня
сила. їм є де проявити
себе уже зараз?
І. В. КУЗЬМІН: Для
Кожною з них не вима*
гається якогось регла
менту практики, бо нею
фактично є
конкретна
робота. Проявляй себе,
шукай, твори, допомагай
освоювати нову продук
цію, «розшивати» вузькі
місця, як мовиться. Зро

зуміло, тут багато що
залежить від керівників
на підприємствах, від
заохочення до творчих
пошуків з їх боку, від
атмосфери, в якій пере
буває робітник - студент.
Зі свого боку, ми нама
гаємось всіляко сприяти
цьому. На кафедрах що
річно переглядається те
матика курсових і дип
ломних проектів з ураху
ванням потреб сьогодні
шнього виробництва.
— Таня, ви на шосто
му, випускному
курсі.
Ваша дипломна робота
стосуватиметься реаль
них заводських проблем?
Т. А. БАБКІНА:
У
нас, в конструкторсько
му бюро, кілька чоловік
вчилися свого часу
в
інституті без відриву од
виробництва. За реаль
ними темами, потрібними
для заводу,
захищали
проекти Сергій
Гедзь,
ного дружина
Олена,
моя колега
Людмила
Блєщак. Власний проект
теж'* ;уж£ давно вино
шую, працюючи над те
мою вдосконалення мік
роелектронних приладів.
Заглиблюватись у тему

допомагає те, що беру
участь у здійсненні госп
договірних розробок. Ли
ше наш підрозділ вико
нує таких робіт у спів
дружності з інститутом
на кількасот тисяч кар
бованців.
І. В. КУЗЬМІН: Хоро
ший приклад. І похваль
но, що студентка
на
своєму заводі залучаєть
ся до дослідницької ро
боти, творчих розробок.
А треба сказати, що ми
надаємо великого зна
чення дальшій інтеграції
науки і виробництва у
виконанні для різних га
лузей господарських до
говорів. Приміром,
за
роки минулої п’ятирічки
обсяг наукових дослід
жень госпдоговірної те
матики зріс з 4,7 до май
же 10 млн. крб. Це здій
снюється на основі цільо.
вої комплексної програми.
Переваги такого плану
вання і виконання роз
робок очевидні. Для сту
дентської творчості тут
теж є широкий простір.
— Для вас, Таню, як
і для інших вечірників
або заочників, відкриває

ться цей простір, образ
но кажучи,
через які
двепі?
Т. А. БАБКІНА: У нас
створено філіал однієї з
кафедр інституту. Очо
лює його начальник КБ,
кандидат технічних наук
Г. І. Гаврилюк. Через
цей філіал ми й прилу
чаємось
до розробок
практичних тем. Ось і
дипломний проект буду
готувати, користуючись
порадами, допомогою до
свідчених заводських спе
ціалістів.
І. В. КУЗЬМІН: Фі
ліали кафедр, а вони є
також
в
об’єднанні
«Термінал»,
на заводі
радіотехнічної апарату
ри, ЦКБІТі — ще одна
форма зв’язків вузу з
виробництвом.
Треба
лише
домогтися того,
щоб такі філіали мали
всі інститутські кафедри.
І тут потрібна зацікав
лена підтримка керівни
ків
відповідних
під
приємств. Це в наших
спільних інтересах
—
дбати про підготовку та
ких
спеціалістів, яких
вимагає перебудова на
родного господарства на
баз і досягнень сучасно ї
науки і техніки.
Інтерв’ю провів
П. САБАРОВ

ТАКА

ПРОПОЗИЦІЯ
Ці думки прозвучали у виступах на звітно-виборній
профспілковій конференції викладачів та співробітни
ків інституту.
Д Варто в дні роботи
студентських наукових кон
ференцій відміняти четвер
ті учбові пари і після 14.
год. 30 хв. не провадити
ніяких інших громадських
заходів. Підготовку і хід
студентських наукових кон
ференцій треба широко ви
світлювати через інститут
ське радіо, газету «За ін
женерні кадри».
Д Більше уваги слід вді
ляти вихованню дбайливого
ставлення до приіроди. Оче
видно, назріла пора створи^
ти в інституті
аудиторію
чи кімнату охорони приро
ди, де проводити масові за
ходи, зібрати
тематичну
бібліотечку.
Давно пора
розробити план озеленення
та благоустрою інститутсь
кої території, передбачити
в ньому відкриття дендра
рію, альпінарію і т. д.
Д Маю пропозицію і що
до організації соціалістич
ного змагання: при підбит
ті його підсумків врахову
вати громадську діяльність
учасників трудового супер
ництва.
І. ЦІСАР,
(кафедра хімії).
Д Більше уваги вділяти
умовам праці викладачів.
Зокрема, на мою думку, в
учбових корпусах потрібЬ

но виділити аудиторії для
відпочинку викладачів під
час перерв і перед заняття
ми (маю на увазі виклада
чів, котрі читають лекції в
корпусах,
розташованих
далеко від їхніх кафедр).
В головному учбовому ко
рпусі пора відкрити буфет
для викладачів, щоб вони
не гаяли часу в чергах.
І ще; хіба це нормальне
становище, коли на 36 вик
ладачів нашої кафедри при
падає всього 20 робочих
столів? Про яку ефектив
ність, якість праці можна
тут говорити?
В. ГАРНИК,
(кафедра вищої мате
матики).
Д Відділи і служби ін
ституту повинні бути від
критими для викладачів та
співробітників і. до обідньої
перерви (скажімо, необхід
но негайно оформити від
рядження тощо).
А. КОЧЕЛАБА.
Д Стенди товариства бо
ротьби за тверезість треба
встановити на всіх фа
культетах, в гуртожитках.
Кафедрам суспільних наук
уже давно пора включити
ся в роботу по пропаган
ді тверезого способу жит
тя.
В БІЛИЙ,
(кафедра
іноземних
мов).

СПІВБЕСІДНИК

БІЙСЯ ДВОХ ВОРОГІВ
Вам, юнаки та дівчата,
окремо слово сказати хо
четься: життя неповторне,
воно тільки розкривається
перед вами. Людське жит
тя являє собою найвищу со
ціальну і моральну цінність.
Зробити його щасливим і
повноцінним, зберегти фі
зичне і психічне здоров’я
створити умови для само-

утвердження — чудова
і
реальна мета кожної лю
дини. Це зовсім не означає,
що, боячись хвороб, треба
закутуватись, ніжити себе.
Навпаки! Це ' значить
—•
грати та бігати,
співати,
сміятися і танцювати, зай
матися спортом,
фізкуль
турою і туризмом, загарто
вуватись, вчитися правиль-

РАДІСТЬ ПЕРЕМОГИ
Отак і народжується рішення. У пере
вірках, зважуваннях, сумнівах. А потім
приходить
вона — радість перемоги.
Хай покищо і невеличкої, але — пере
моги на шляху до знань.

но працювати і культурно
відпочивати.
Бійтеся двох
ворогів
молодості — алкоголю
і
куріння! Як ріка починає
ться зі струмочка, так пияц
тво — з чарочки. Прист
расть до спиртних напоїв —
загроза майбутньому жит
тю. Що чекає випиваючого?
Аморальні і антигромадські
вчинки, злочини, відсутність
сім’ї, хвороби. Навколо вас
багато прикладів хороших
і поганих. Виберіть собі у
товариші цікавих,
розум
них, тверезих людей, наслі

Цей маленький фоторепортаж зроб
лений під час
лабораторних занять у
групі 4 РТ-86.

дуйте їхній приклад.
Не затьмарюйте світлих
років юності ані нікотином,
ані «змієм зеленим». Прис
лухайтесь до цих даних!
продуктивність праці навіть
після так званої поміркова
ної випивки (склянка ви
на, тарілки)
напередодні
робочого дня знижується на
4 — 5 проц. Навіть неве
ликі дози спиртного поміт
но впливають на розумову
і фізичну діяльність, праце
здатність людини. Після
вживання 40 грамів алкого
лю число помилок; збіль

Р. КУТЬКОВ.

шується у 6 разів, рахунок
погіршується на 9,2 проц.,
увага, точність — на 10,4
проц., сила м’язів — на 12
проц.
Пам’ятайте давню східну
мудрість: «Дві речі вияв
ляють свою цінність після
втрати їх — молодість і
здоров’я»
Л. МАКАРЧУК,
лікар обласного Будинку
санітарної освіти.

Історія знаменитого «Титаніка», котрий зіткнувся з
айсбергом уже в час пер
шого свого плавання і зато
нув разом із більш ніж 1500
пасажирами, відома, звичай
но, всім. І ось, майже через
три чверті століття, вмираю
чий на океанському дні «Титанік» ожив. Відеострічки і
кольорові фото втопленого
у 1912 році океанського гі
ганта нещодавно одержали
можливість оглянути міль
йони людей. ^
Разом із найсучаснішим
підводним пристроєм «Елвін» глядачі відвідали те,
що Зосталося після «Титанїка», ходили по його па
лубах, зазирали до офіцер
ських кают, бачили затяг
нені фіранками ілюмінато
ри. Знімки поручнів, за які
трималися перед загибеллю
члени екіпажу і пасажири,
викликали у пам’яті ту без
місячну ніч, коли «Титанік»
занурився в океан. Двохви
линна відеострічка і надані
американському телебачен
ню фотографії, виконані на
глибині 4200 м., — то була
лише частка матеріалу зня
того під час 12-денної екс
педиції у серпні минулого
року. Саме ця експедиція
виявила деякі нові факти;
команда «Елвіна» не зна
йшла величезної Діри, що
її, за переказами, мав утво
рити в борті
«Титаніка»
айсберг. Очевидно, при зітк
ненні лише прогнулися ста
леві борти, хоча й цього
досить було, аби маса во
ди пбтрапила всередину
судна. Виявилося також, що
«Титанік» розвалився на дві
частини
ще до того, як
опустився на дно. Із одер
жаних знімків океанографи
сподіваються
змонтувати
щось на зразок фотомозаїки
всього судна.
Обстеження залишків «Ти
таніка» привернули повсюд
ну увагу. Але це була не
єдина спроба
останнього
часу дослідити загиблі ко
лись кораблі. На різних гли
бинах — від кільканадцяти
до кількасот діет/рів
—і
водолази обстежують і фо
тографують залишки коли
шніх океанських мандрівни
ків, видобуваючи таким чи
ном на денне світло неоці
ненні штрихи до історії дав
ніх цивілізацій.
Потяг до таких дослід
жень не обмежується лише
чисто історичними чи архео
логічними мотивами. Нема
лий інтерес (і практичний
теж) являють собою ванта
жі що їх колись мали на собі
потерпілі катастрофу. Дос
лідження «Титіаніка»; при
несли неабиякі результати;
між обома частинами зруй
нованого корпусу знайдено
цілий
ряд різноманітних
предметів. Серед них — мід
ний котел, дп блиску від
полірований за роїш лежан.
ня на дні піщинками; три із
тих, що знаходилися
на
борту, сейфи; голівка пор
целянової ляльки, черевик
з лакованої шкіри. На од
ному з гігантських паро
вих котлів, геть уже з ’їде
них іржею, стояла абсолют
но непошкоджена чашка з
тонесенького фарфору.
До речі, про цей котел.
^Саме він допоміг знайти
залишки «Титаніка» Ехо-і
лоти французького корабля
«Суруа» упродовж 22 днів
не змогли виявити нічого.
Потім до них приєднався
американський військовий
корабель «Кнорр». Першого
серпня його капітана роз
будили серед ночі: на відео.
плівці зауважено невиразні
обриси котла. Далі все піш
ло гладко, навігаційна сис
тема «Кнорра»
дозволила
точно встановити місце, де
знайшов останній свій пристанок «Титанік».
А в цей же час, тільки
в іншому місці, розкрито
таємницю іще давнішу. За
якийсь кілометр від скеля
стого мису Улу Бурун біля
узбережжя Туреччини
на
дно Середземного моря спус
тилися три водолази
—
члени американсько . ту
рецької експедиції.
П. ВАНДИН.
ЇДалі

буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

