
Наші сучасники

Лізою Кононко, яку ви 
бачите на фото, по праву 
пишається комсомольська 
організація факультету ав
томатики і мікроелектроні- 
ки. Товариші обирали її 
комсоргом групи, довіряли 
відповідальні завдання в 
студзагоні. В цікавих, за

багато з того, що зовсім 
недавно нас цілком влашто
вувало, чи, у крайньому ра
зі, на що старалися не зве
ртати уваги, нині ми праг
немо змінити. Це необхід
но для того, щоб жити 
краще, щоб наша держава 
стала іще могутнішою. Ра
зом із тим неправильно 
було б забувати ті наші до
сягнення, які визнані усім 
світом. Нагадаємо ж де
які дані, котрі характе
ризують Країну Рад, яка 
вступила у 70-й рік своєї 
історії.

А  У 1985 р. в Держав
ному реєстрі відкрить СРСР 
було зареєстровано 313 від
криттів, у тому числі 14 на
укових, які відображають 
крупні досягнення радянсь
кої науки в галузі фізики, 
хімії, геології тощо.

^  Число вперше вико
ристаних у виробництві ви
находів і рацпропозицій ми
нулого року склало 4,1 млн. 
Однак, у роботі наших на
уково-дослідних установ є 
немало недоліків. Мало роз
робок, які перевершують 
технічний рівень кращих 
вітчизняних і зарубіжних 
аналогів. Багато часу про
ходить від розробки новин
ки до її впровадження. Лік

відувати ці «вузькі місця» 
— таке завдання поставле
не сьогодні перед нашою 
наукою.

±  Відомо, що СРСР ви
робляє більше, ніж будь- 
яка країна у світі, пшениці, 
жита, ячменю, вівса, цук
рових буряків, соняшнику, 
льону-довгунця, картоплі, 
молока, яєць. Але, не див
лячись на високі показники 
по окремих культурах, !у 
нашому агропромисловому 
комплексі не все гаразд. 
Не всі жителі країни забез
печені споцнаї рисокоякіс- 
ними продуктами харчуван
ня, особливо м’ясними та 
молочними. Мало на наших 
столах овочів і фруктів. Не 
навчилися ми зберігати ви
рощену продукцію, не вмі
ємо по-господарському роз
поряджатися довіреною тех
нікою, берегти її. Ці зав
дання нам належить вирі
шити у найближчі роки.

^  СРСР по праву нази
вають супердержавою. її 
могутність визнають в усьо
му світі. І з цим змушені 
рахуватися навіть наші 
ідеологічні вороги. Наша 
країна неухильно бореться 
за мир, і мирні ініціативи, 
висунуті нею, викликають ! 
все більш широку підтрим- І 
ку світової громадськості. [

XIV звітно-виборна конференція 
комсомольської організації інституту

13 листопада відбулася X IV  звітно-виборна ком
сомольська конференція. Із звітною доповіддю на 
ній виступив секретар комітету ЛКСМ У інституту 
Олександр Домбровський.

В обговоренні доповіді взяли участь секретар 
комітету комсомолу радіотехнічного факультету 
Олександр Савчук, студентка п'ятого курсу факуль
тету обчислювальної техніки Жанна Стебельська, 
член комітету комсомол/ факультету автоматики і 
мікроелектроніки Алла іщєнко, голова студради 
гуртожитку № 5 Віталій Гунчак, студентка енерге
тичного факультету Ірма Ковальчук, п’ятикурсник 
цього ж факультету Володимир Пупишев, комісар

будзагону «Вікторія» Наталя Марчишина, заступник 
секретаря комсомольської організації СКТБ «Мо
дуль» Володимир Баришев, комсорг комсомольської 
організації викладачів і співробітників факультету 
автоматики і мікроелектроніки Олександр Гіренко, 
студент п'ятого курсу радіотехнічного факультету 
Василь Яцишин. З фрагментами їхніх виступів газе
та ознайомить читачів у наступних номерах.

На конференції виступив ректор інституту, док
тор технічних наук, професор І. В. Кузьмін.

В роботі конференції взяз участь і виступив пер
ший секретар Вінницького міського комітету Ком
партії У кр іїни  В. П. Рябоконь.

КОЖНОГО КОМСОМОЛЬЦЯ СТОСУЄТЬСЯ
Аналізуючи сьогодіні ро

боту комітету ЛКСМУ за 
звітний період, ми насампе
ред повинні виходити з то
го, що перебудова, яка від
бувається в країні, безпосе
редньо стосується кожного 
комсомольця, кожної мо
лодої людини, починається 
зі ставлення кожного до 
роботи^ навчання, громад
ського життя. Зусилля ко
мітету спрямовувалися на 

досягнення головної мети ву
зівського комсомолу — ви
ховання технічно грамот
них, гармонійно розвине
них, ідейно загартованих 
спеціалістів.

У звітному періоді даль
шого розвитку набув рух 
будзагонів. На базі політ- 
клубу «Аргумент» створено 
культурно-політичний центр 
у гуртожитку № 5, успішно 
працюють і клуби «Глобус», 
«Диспут». Збільшилося чи
сло студентів, які займа
ються науковою роботою. 
Понад 43 проц. дипломних 
проектів рекомендовані до 
впровадження. 49 студент
ських проектів уже впрова
джено з економічним ефек
том більш як 417 тис. крб.

У цілому в комсомольсь
кій організації інституту 
було зроблено чимало хо
роших справ. Та на свою 
конференцію ми збиралися 
не для хвалебних розмов 
про досягнуті успіхи і ре
зультати. Тому делегати го
ловний акцент зробили на

аналізі тих серйозних не
доліків, котрі ще мають 
місце, на виявленні причин 
того, що нам заважає у 
перебудові. :

Було відверто визнано, 
що останнього часу в робо- 

‘ ті комітету стався спад, що 
призвело і до певного зни
ження авторитету всієї ко
мсомольської організації. В 
комітеті укоренився кабі
нетний стиль роботи. Як 
наслідок — слабка діяль
ність комітетів факультет
ських, комсомольських бю
ро курсів та груп.

Вимогам реформи вищої 
школи ще не відповідає 
вплив комсомольських орга
нізацій па учбово-виховний 
процес. На перший погляд, 
ніби все у нас гаразд; і 
відмінників багато, і Ленін
ські стипендіати є, і сесії 
складаємо добре. Та приди
вімось ближче. За чотири 
останні сесії студенти отри
мали більше 750 двійок, 
майже 14 тисяч трійок.

Одна із головних причин 
цього лежить у самій гру
пі, у байдужості комсомо
льців один до одного, не
бажанні бачити власні і 
чужі недоліки.

Єдиним шляхом вирішен
ня цих недоліків бачиться 
активне впровадження сту
дентського самоврядуван
ня в учбовий процес. Ко
мітети ЛКСМУ інституту, 
факультетів повинні вважа
ти створення принципової

і ділової атмосфери, суво
ре попередження ц пока
рання всіляких спроб пору
шення учбової дисципліни 
одним із головних своїх 
завдань. І нехай ні в ко
го не виникає ілюзій, ніби 
ми про це сказали на кон
ференції, а назавтра забу
демо. Така сувора оцінка 
і критичний погляд у май
бутнє — це вимога часу. І 
ми цю вимогу виконаємо.

Перебудова вищої школи 
стосується обов’язково та
кож більш серйозного залу
чення студентів до науко
во-дослідної роботи, роз
витку у них навичок нау
кового пошуку. Дещо у 
цьому напрямку зроблено. 
Так, на базі радіотехнічно
го факультету створений 
науково-практичний загін, 
який у вільний час пра
цював на заводі радіотех
нічної апаратури. Активну 
участь брали наші студен
ти в обласній науково- 
технічній конференції. Про
ведено вузівський тур олі
мпіади «Студент і науково- 
технічний прогрес», кон
курс робіт з суспільних на
ук, історії ВЛКСМ

Проте це далеко не той 
рівень організації науково- 
дослідної роботи студентів, 
який може нас задоволь
нити. Комітети досі не виз
начили чітко СВОЄЇ ролі у 
цьому важливому напрям
ку, прагнули нерідко дуб
лювати роботу відповідних

кафедр і відділів. Триво
жить той факт, що бага
тьох студентів, які працю
ють за госпдоговірною те
матикою, наукові керівни
ки залучають у кращому 
випадку до патентного по
шуку, не кажучи вже про 
те, що багато студентів про- 
сто-н а просто виконують чо
внову роботу. Зрозуміло, 
що студент, як то мовить
ся, повинен пройти через 
усе. Але ,в кінцевому резу
льтаті він повинен прийти 
до науки, до власних резу
льтатів, а не просто офор
мляти ідеї свого керівника, 

Очевидно, настала пора 
змінити систему залучення 
студентів до госпдоговірної 
тематики, поставити її у 
залежність від наукових 
результатів, досягнутих сту
дентами. Це дозволить, по- 
перше, змінити ставлення 
багатьох до неї як до лег
кої додаткової оплати, по- 
друге, стимулюватиме вик
ладачів до більш результа
тивного залучення студен
тів у науку.

...Комсомольська конфе
ренція закінчилася, Проб
леми, порушені на ній, — 
важливі, вирішений їх — 
невідкладне. І на це ми 
спрямуємо всі зусилля.

О. ДОМБРОВСЬКИЙ, 
секретар комітету
ЛКСМУ інституту.

ВРЕМЯ—ДЕИСТВОВАТЬ!
22— 23 ноября по всей стране пройдет референдум  

«Время — действовать!» В эти дни в комсомоль ских 
организациях трудовых коллективов, студен ческих группах 
и школьных классах всей страны пройдут антивоенные 
мероприятия: митинги протес та; демонстрации и 
шествия, конкурсы плаката, суб ботники солидарности, 
уроки мира, в ходе которых и состоится референдум. 
Голосование будет осущ ест вляться при помощ и 
вырезных открыток-бюллетеней и подписных листов.
Пусть на антивоенном 

референдуме в дни работы  XII Ассамблеи ВФДМ в 
полную силу прозвучит го лос советской молодежи в 
защиту мира! Человечество переживает 

ответственнейший момент  в своей истории — 
впервые появился реальный шанс навсегда покончить 
с ядерны м  оруж ием  на Зем ле, не  допуст ит ь его 
вывода в космос. В Рейкьявике Со вет ский Союз 
и Соединенные Штаты благодаря мас штабным 
компромисным, подлинно революционным мирным 
предлож ениям совет ской ст ороны находи лись 
буквально. в двух-т рех ш агах от  принят ия ре
шений, которые в наш ядерно-космический век отве-

Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР!

чал и бы интересам народов всего мира. Однако по
ворота в мировой истории не произошло. Причина
— в упорстве американской стороны, слишком за
висимой от воротил военно-промышленного комплек
са США, мечтающих наживаться и жиреть на подго
товке к «звездным войнам». Да, 

причина саботажа кроется в пресловутой СОИ. 
Символе обструкции делу мира, концентрированном 
выражении оголтелого милитаризма США. В этом
—  важ нейший урок Рейкьявика.

Сейчас настало время активных действий самих 
народов. Надежнейшей поддержкой миролюбивого 
ленинского курса Страны Советов явится наш удар
ный и добросовестный труд.

Вот почему, участвуя ь сегодняшнем референду
ме, я обязуюсь крепить мир.

Можете указать свою фамилию, возраст, профе
ссию , рассказат ь о своем вкладе, вкладе ваш его 

коллектива в укрепление дела мира.

хоплюючих комсомольських 
справах спливли інститутсь
кі роки. Зараз для молодої 
комуністки, відмінниці нав
чання настала особлива по
ра — п’ятий курс. Випуск
ний курс!

Фото Р. КУТЬКОВА.

НАЗУСТРІЧ 70-РІЧЧЮ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ВПЕВНЕНІ КРОКИ



2 стор.

1981 року народилося на
уково-виробниче навчаль
не об’єднання «Вінницький 
політехнічний інститут — 
виробниче об’єднання «Тер
мінал». Немалі завдання 
покладені на нього. Це під
вищення рівня підготовки 
спеціалістів з вищою осві
тою шляхом використання 
матеріальної та інженерної 
бази «Терміналу», вико

ристання науково-технічного, 
педагогічного потенціалу 
інституту для підвищення 
ефективності виробництва. 
Це і підвищення кваліфіка
ції керівних працівників та 
спеціаліетііь, удосконален
ня учбового процесу шля
хом створення на підприєм
стві філіалів профілюючих 
кафедр.

Уже два роки в об’єднан
ні діють філіали кафедр 
автоматичних систем уп
равління та автоматики й 
інформаційно-вимірювальної 
техніки.

— ПРОФОРІЄНТАЦІЯ: ШКОЛА — ЗАВОД — ВУЗ —

У ДРУЖБІ 
З ПОЛІТЕХНІЧНИМ

Студенти політехнічного 
знайомляться у нас з най
новішою обчислювальною 
технікою, засобами автома
тизації інженерної праці. 
Лекції для них читають го
ловні спеціалісти об’єднан
ня. Так майбутнім фахів
цям прищеплюються нави
ки і вміння вести організа
ційну та виховну роботу у 
виробничому колективі, 

Одним із основних нап
рямків творчої співдруж
ності «Терміналу» з полі
технічним інститутом є під
вищення кваліфікації ро
бітничих кадрів. Здійсню
ється воно за таким прин
ципом: читання циклу лек
цій з комп’ютерної грамот
ності, організація постійно

діючого семінару спеціаліс
тів на здобуття вчених сту
пенів. 4.

Зараз понад двісті робіт
ників об’єднання вчаться на 
підготовчому, заочному та 
вечірньому відділеннях ін
ституту, вісім наших пра
цівників — аспіранти-за- 
очники. Більшість цих мо
лодих людей прийшли на 
підприємство, навчаючись у 
роки перебування в школі 
в учбово-виробничому ком
бінаті, де ми організували 
складальний цех. Ознайом
лення з трудовими проце
сами і змістом праці — 
один із факторів підготов
ки учнів до свідомого ви
бору професії. В навчально
му цеху об’єднання вінниць

кі школярі виготовляють 
деталі та вузли відеотермі- 
нальних пристроїв, якими 
комплектуються серійні ви
роби. Створили ми і спеціа
лізовані кабінети та кабі
нет обчислювальної техні
ки у підшефній середній 
школі № 25, шкільний за
вод «Юний термііналівець», 

Реформа загальноосвіт
ньої та перебудова вищої 
шкіл, які здійснюються в 
країні, не можуть залиша
тися поза увагою виробни
чих колективів. Тісна взає
модія комплексу «школа— 
виробництво—вуз» — неод
мінна умова виконання по
ставленого партією і часом 
зав'дання поліпшення проф
орієнтаційної роботи серед 
молоді.

О. ДЕХТЯР, 
начальник відділу нау
кової організації праці 
і управління виробницт
вом об’єднання «Термі
нал».

жз&ж? ашша
Ось уже три тижні минає, як облмуздрамтеатр імені 

М. Садовського розпочав свій новий творчий сезон. У 
сезону цього особливість 1 січня 1987 р. театр перехо
дить на рцботу в умовах всесоюзного комплексного 
експерименту. Про те, що принесе він і творчому ко
лективу, і глядачам наш кореспондент розмовляв із за
ступником начальника облуправління культури І. Мас- 
ляєвим.

— Життя нині вимагає нового підходу до управлін
ня театральним процесом, — сказав Іван Терєнтійович. 
— Театр, як не смутно, втрачає свого глядача.. Багато 
хто пояснює це надмірним опікуванням, багатоступене- 
ністю в управлінні цим процесом. Часом режисерові, 
щоб добитися постановки того чи іншого спектаклю, 
стільки порогів треба пооббивати.. І ось експеримент. 
Він несе з собою саме ту хвилю демократизації теат

рального життя, про яку ми говоримо вже давно. Ос
таточна мета — добитися особливо високого ідейно- 
художнього, виконавського рівня.

Тепер наш театр сам формуватиме свій репертуар, 
сам вирішуватиме, скільки і які саме спектаклі стави
ти. Театр шукатиме нові форми спілкування з гляда
чеві, поширить концертну, шефську роботу. Готуючись 
до експерименту, відкрили малу сцену, на якій режисе
ри і актори зможуть реалізувати свої можливості в 
постановці нових цікавих вистав. Розроблено цілу низ
ку заходів, які сприятимуть задоволенню заьнтів гля
дача. Серед них, наприклад, і запровадження в ході 
експерименту системи синхронного перекладу. Таким 
чином вистави нашого українського театру зможуть 
дивитися й ті, хто не розуміє української мови.

ТВЕРЕЗІСТЬ—НОРМА ЖИТТЯ
Наша партія вділяє ве

ликої уваги формуванню но
вої людини, найбільш пов
ному використанню матері
альних та духовних можли
востей для її різнобічного 
розвитку. Турбота про ра
дянську людину, повага до 
гідності і прав особистості, 
неухильне розширення учас
ті трудящих в управлінні 
— важливі риси нашого 
способу життя. В сучасних 
умовах, коли все повніше 
розкриваються творчі сили 
соціалізму, особливого зна
чення набуває суворе дот
римання принципів кому
ністичної моралі, подолання 
таких шкідливих звичок як, 
наприклад, вживання спир
тних напоїв.

Постанова ЦК КПРС про 
заходи по подоланню пия
цтва і алкоголізму зобов’я
зала партійні, профспілко

ві і комсомольські органі
зації, а також заклади ку
льтури, у тому числі бібліо
теки, розгорнути масово- 
політичну і культурно-вихо
вну роботу по посиленню 
антиалкогольної пропаган
ди.

Бібліотека нашого інсти
туту оперативно розгор
нула таку пропаганду. В 
ній відбиваються найрізно
манітніші аспекти пробле
ми, роз’яснюється соціаль
на шкода пияцтва, негатив
ний його вплив на працю, 
здоров’я, показуються ос
новні форми та методи про
філактики. Найбільш широ
ко використовуються книж
ково - ілюстративні вистав
ки «За здоровий побут», 
«Тверезість — норма жит
тя».

Пропаганда книг антиал
когольного змісту повинна

стати частиною пропаганди 
радянського способу життя, 
адже зловживання алкого
лем несумісне з його прин
ципами. Необхідно зверну
ти увагу читачів на книж
ки, які допоможуть знай
ти відповідь на вічні запи
тання — як жити, з кого 
брати приклад, як вихову
вати волю. Саме тому важ
ливе завдання бібліотеки — 
популяризація передового 
досвіду кращих регіонів, 
трудових колективів, де до
бре поставлена робота по 
викорененню пияцтва.

Разом із тим, пропагую
чи передове, не слід прихо
вувати і труднощів, котрі 
доводиться долати, щоб по
кінчити з пияцтвом.

Широко розповсюдженою 
формою роботи став у біб
ліотеці усний журнал. Пе
ревага його в тому, що ус-
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ний журнал дає можливість 
розкрити різнобічно певну 
тему, дуже органічно вклю
чає у собі рекомендацію 
книги. Один із таких жур
налів — «Здоровий побут 
— успішна праця» нещодав
но ми провели спільно з 
другокурсниками машино
будівного факультету. З 
цікавістю студенти прослу
хали бесіду лікаря-нарко- 
лога Г. Швидюка. А мето
дист бібліотеки Г. Сива про
вела огляд журналу «Тре- 
звость и культура».

Працівники бібліотеки до
бре розуміють, що протиал
когольна пропаганда повин
на носити наступальний, 
агітаційний характер, обо
в’язково ‘.бути пов’язаною 
з, життям колективу.

Т. КОНДРАТЮК, 
завідуюча відділом біб
ліотеки.

Феодосійський психо
терапевт, керівник рес
публіканського нарколо
гічного психотерапевтич
ного центру Міністерст
ва охорони здоров’я Ук
раїни заслужений лікар 
республіки Олександр 
Романович Довженко — 
автор створеного в на
шій країні принципово 
нового методу лікування

хронічного алкоголізму.
За висновком Харків

ського НДІ неврології і 
психіатрії, який вивчав 
його досвід, від 82 до 93 
процентів хворих кида
ють пиячити, стають пов
ноцінними людьми. Най
більш незвичайним є те, 
що переродження люди
ни відбувається буква
льно на очах — протя

гом одного психотера
певтичного сеансу.

Сам Олександр Рома
нович говорить, що може 
допомогти тим, хто щи
ро хоче вилікуватись. І 
ще одна вимога: пацієн
ти повинні витримати 
перед сеансом 15—20- 
денний «піст»: не вжива
ти ні грама спиртного. 
Алкоголізм — хвороба

відсутності сили волі, і 
Довженко повертає її 
людині. Якщо виконано 
обидві умови, лікар га
рантує одужання неза
лежно від стадії захво
рювання.

На знімках: О. Р. До
вженко проводить сеанс 
лікувального гіпнозу.

Фото ТАРС — РАТАУ. *

Експедиція вже протя
гом двох років займалася 
пошуками дерев’яного суд
на, яке затонуло 3400 років 
тому. Вперше про його іс
нування стало відомо у 1982 
р., коли один шукач морсь. 
кої губки знайшов на мор
ському дні рештки древньо
го вантажу. На цей раз до
сить було кількох хвилин, 
щоб водолази віднайшли 
корпус, який заклинився по
між скель і частково був за
сипаний піском. Та на гли. 
бині 90 метрів водолази ма
ли всього до 15 хвилин на 
пошуки. Найменша затрим
ка — і загроза так званого 
азотного наркозу (при під
вищеному тиску кров по
глинає азоту більше, ніж за 
нормальних умов, і тоді на
ступає відчуття запаморо. 
чення, гальмується реакція 
організму).

Отож водолази, не гаючи 
часу, почали гарячкові по
шуки. Аж тут раптом у роз
сіяному світлі ліхтаря щось 
зблиснуло. Виявилося — зо
лотий брелок, котрий спо
чивав засипаним у пісок 
протягом 34 століть! За 
решту кіль'ка хвилин вда
лося знайти іще зламані 
стріли і чимало черепків 
глиняного посуду. Кожне мі
сце знахідки позначали, уві
ткнувши в морське дно 
велосипедну спицю. То для 
археологів, котрі тепер зай
муться складанням точної 
карти місцезнаходження 
судна.

До цих пір про це місце 
докладно не сповіщено. Ві
домо лиш, що вантаж пра
давнього корабля складався 
з великої кількості бронзо
вих, цинкових, скляних, З О 
Л О Т И Х  і  кварцових предме
тів, зброї, а також числен
них амфор, наповнених ла
даном, зерном та насінням. 
Знахідка неоціненна для 
науки, адже вона проливає 
світло на життя 34 століття 
тому. Уже відомо стало, на. 
приклад, що скло у цьому 
регіоні виробляли значно 
раніше, ніж- гадалося досі. 
Вчені довідалися також ба
гато про техніку кораблебу_ 
дування в ті далекі часи.

А на протилежному боці 
планети інша група архео
логів у цей час працювала 
коло узбережжя Ванікоро, 
одного із Соломонових ост
ровів у південно - західній 
частині Тихого океану. Ва
нікоро — перенаселені мос
кітами джунглі, річки, в 
яких аж кишить крокоди
лами, тяжкі хмари над не
привітними водами океану. 
Поряд, на 40-метровій гли
бині, спочивають зарослі 
коралами рештки кораблів 
«Бусоль» і «Астролябія», 
посланих у 1785 р. францу
зьким королем Людовіком 
XVI для відкрить у Тихо
му океані, які б затьмарили 
відкриття великого Джеймса 
Кука. Розповідають, що на
віть через вісім років, коли 
короля везли на гільйоти
ну до страти, він не забув 
поцікавитись, чи немає ча
сом якихось звісток про 
французьких моряків.

І от у наші дні щоранку 
двадцятеро водолазів між
народної дослідницької гру
пи сходили на дно, щоб по
вернутися на базу з цінни. 
ми знахідками — китайсь
кою керамікою, бронзовими 
шоломами, скляним намис
том, яке, мабуть, признача
лося для того, щоб полони
ти серця вождів племен. 
Один із водолазів - архео
логів відшукав серед коралів 
чудово збережену бронзову 
оздобу з військового голов
ного убору. На його думку, 
як вченого, цей предмет має 
більшу вартість, аніж повна 
золота і коштовностей скри
ня.

З такою оцінкою, певно, 
не погодився б найвідоміший 
з сучасних шукачів підвод
них скарбів — американець 
Мел Фішер. Це він знайшов 
затоплений у водах Мексі. 
канської затоки іспанський 
галеон «Атоха». Під час гріз
ного урагану галеон затонув 
у 1622 р. разом із 260 паса
жирами і членами команди 
та надзвичайно дорогим 
вантажем.

П. ВАНДИН.
(Далі буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» «
РЕЗОНАНС

21 листопада 1986 року.
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«Зима спитає», «А зима 
на порозі» — в критичних 
виступах газети під таки
ми заголовками йшлося, зо
крема, про недоліки у під
готовці до роботи в зимо
вих умовах на факультеті 
автоматики і мікроелектро- 
ніки.

Як повідомляють редак
цію секретар партбюро фа
культету П. Молчанов і го
лова факультетської групи 
народного контролю В. Та 
таринцев, у жовтні в парт- 
групах кафедр були про
ведені відкриті партійні збо 
ри, на яких розглядалися 
питання підготовки до зи
мового періоду. Були вияв
лені недоробки, визначен 
відповідальні і терміни ви 
конання.

Після критичних заува
жень, опублікованих у га
зеті «За інженерні кадри» 
з ініціативи партбюро сек
тором побуту групи народ
ного контролю проведене 
повторну перевірку готов
ності приміщень факульте
ту. Зараз усі недоліки, вка
зані в акті згаданої пере
вірки, усунені.

Один із важливих еко
номічних показників дія
льності відділу постачан
ня та бухгалтерії — на
явність на складах мате
ріальних цінностей, які 
тривалий час зберігають
ся без потреби, ніким 
не використовуються і 
невідомо, чи взагалі ко
лись і комусь знадобля
ться. Простіше кажучи, 
це грошові засоби, вит
рачені даремне, без ко- 

I ристі.
і Сектор адміністратив- 
[ но-господарської діяль- 
| ності головної групи на- 
I родного контролю інсти 
■ туту постійно цікавиться 

цією проблемою, вживає 
заходів щодо зменшен
ня кількості або повної 
реалізації невикористо- 
вуваного майна, яке збе
рігається на складі. З 
січні 1984 року, наприк 
лад, на складі адмініст 
ративно - господарсько 
частини було виявлене 
такого майна на сум} 
19918 крб. 20 коп. На
чальнику відділу поста 
чання перевіряюча ко 
місія запропонувала ) 
найкоротший строк реа 
лізувати згадане майно 

Під кінець того н 
? 1984 р. відділ постачан
і ї  ня реалізував майна ж 

суму 12357 крб. 85 коп 
Довелося нагадати това
ришам, що дуже повіль
но вони «розкачуються» 

Минули місяці. У тра 
вні року 85-го комісії 
знову виявляє, що від 
діл постачання украй не
задовільно реалізовує 
свої надмірні запаси. І 
от, нарешті, перерірка \  
жовтні року нинішнього 
Ми встановили, що нин! 
вартість нереалізованиі 
матеріальних цінностей 
становить все ще пона/і 
три тисячі вісімсот кар 
бованців. Цікаво, як до
вго іще збирається ма
ринувати їх відділ поста
чання на чолі з товари
шем В. Матвійчуком!

В. САЛІМОВСЬКИЙ,


