
боти». господарювання. В нових
І от ми вступили у рік умовах почали працювати 

1987-й. План другого року вся індустрія, агропромис- 
п’ятирічки опирається на ловий комплекс, транспорт, 
міцний фундамент, створе- зв’язок, побутове обслу- 
ний у першому. Головна говування. З цією метою

РІК  П'ЯТИРІЧКИ
Н И Н ІШ Н Я  п’ятирічка, 

< 1 1 — підкреслив Гене
ральний секретар ЦК КПРС 
М. С. Горбачов, — зай
має особливе місце в на
шій п’ятнадцятирічній про
грамі, місце ключове. Тут 
головні заділи будуть ство
рюватись. Які заділи ми 
створимо в економіці, в 
сфері управління, які заді
ли зробимо з точки зору 
динамізму політичного про
цесу. в країні, соціальної 
політики, які заділи ми зро
бимо з точки зору освоєн
ня нових методів роботи 
партії, наших кадрів, — 
це все потім відіб’ється на 
результатах нашої майбут
ньої п’ятнадцятирічної ро-

увага в ньому вділяється за. 
кріпленню і розвитку досяг
нутих позитивних зрушень 
в економіці, більш повному 
приведенню в дію довго
тривалих факторів росту 
суспільного виробництва. 
План та бюджет країни 
повністю відповідають кур
су XXVII з’їзду КПРС на 
прискорення соціально- 
економічного розвитку на
шого суспільства, відпові
дають завданням дванадця
тої п’ятирічки.

У році, який розпочався, 
особливо широко будуть 
застосовуватися прогресив
ні методи соціалістичного

ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ

передбачено активне вико
ристання досягнень науко
во-технічного прогресу, ви
переджувальний розвиток 
машинобудування, в широ
ких масштабах вводиться 
держприймання продукції. 
Випуск засобів обчислюва
льної техніки збільшиться
на 19,5 проц. замість 16 
проц. за пдіаном другого 
року п’ятирічки. Почнеться 
масове виготовлення ЕОМ 
індивідуального користуван
ня.

У новому році п’ятирічки 
поставлене завдання різко 
поліпшити використання ос
новних виробничих фондів,

сміливіше переходити на 
2—3-змінний режим вико
ристання обладнання.

Нинішній рік — рік 70- 
річчя Великого Жовтня. 
Радянські люди відзначать

ДРУГИЙ
цю важливу подію в істо
рії нашої країни високоор- 
ганізованою і ритмічною 
працею, підвищенням тем
пів розвитку усіх галузей 
народного господарства. Ак
тивна, високоорганізована 
робота мільйонів радянсь
ких людей над практичним 
здійсненням завдань друго
го року п’ятирічки дозво
лить зробити новий крупний 
крок у зміцненні економіч
ної і оборонної могутності 
Батьківщини, в успішній ре
алізації курсу XXVII з’їзду 
КПРС на прискорення со
ціально-економічного роз
витку країни.

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУ
На засіданні парткому бу

ло заслухано і обговорено 
інформацію проректора по 
АГР О. І. Таранухн про 
хід реалізації критичних за
уважень головної групи на
родного контролю. Парт
ком відзначив, що у цьому 
напрямку проведено певну 
роботу. Разом з тим ще 
має місце ряд серйозних 
недоліків, виявлених народ
ними контролерами. В гур
тожитках, зокрема, не ве
деться належного обліку і 
порядку у використанні жи
тлових кімнат, Є випадки 
проживання в них осіб, які 
не працюють в інституті. 
Комуніст О. І. Тарануха 
виявляє низьку вимогливість 
до свого помічника по по
буту А. Л. Добровольсько- 
го та директора студмістеч
ка К. І. Кипоренка, до ко
мендантів гуртожитків.

Без необхідної докумен
тації ведеться будівництво 
підсобних приміщень для 
адміністративно-господарсь
кої частини, перепланування 
внутрішніх приміщень інс
титутського корпусу. У той 
же час вже протягом трьох 
років у законсервованому 
стані залишається споруд
ження теплиці та побутових 
приміщень АГЧ, котрі руй
нуються.

Комуніст О. І. Тарануха 
болісно реагує на критичні 
зауваження народних конт
ролерів. Траплялися і ви
падки затискування критики.

Партком за неприйняття 
дійових заходів по матеріа
лах перевірки ГГНК, слабке 
реагування на критику з бо
ку народних контролерів, 
спроби затискувати її , а 
також за низьку вимогли
вість до підлеглих оголосив

комуністу О. І. Таранусі до
гану. 4його зобов’ язано вжи
ти невідкладних заходів для 
усунення недоліків, указа
них народними контроле
рами.

Було заслухано інформа
цію проректора Б. І. Мо- 
кіна про виконання поста
нови парткому від 8 грудня 
1986 р. щодо розподілу 
площ у зв’ язку з введенням 
головного учбового кор
пусу.

Партком заслухав також 
персональну справу до
цента кафедри марксистсь
ко - ленінської ф ілософ ії 
комуніста А. П. С ім ’ ячка і 
постановив: за недотриман
ня норм комуністичної 
моралі, що привело 
до розпаду уже третьої сі
м ’ї, і негідну поведінку в 
побуті члену КПРС А. П.

С ім ’ ячку оголосити сувору 
догану із занесенням до об
лікової картки, а також не 
рекомендувати його до пе
реобрання на черговий 
строк на викладацьку по
саду.

Затверджено також поста
нову цехової парторганіза- 
ції факультету обчислюва
льної техніки. За недбале 
ставлення до збереження 
партійного документа, не
виконання статутних вимог, 
погану роботу як комсорга 
і низьку успішність студен
та першого курсу В. Р. Ма- 
рочканича виключено із 
членів партії.

На засіданні парткому за
тверджено план партійно- 
політичної роботи по ци
вільній обороні, а також ре
комендовано О. Д. Азарова 
до складу ради інституту.

О Б О В ’Я З О К  — в ч и т и с я

ПЕРШІ ОЦІ НК И
Ось і прийшла зимова се

сія. Д ля к о г о  перша, для 
кого остання, а для всіх 
без винятку — екзамена
ційна, а, отже, відповіда
льна.

Серйозно готувались до 
неї на енергетичному факу
льтеті. Як уже розповіда
лось в одному з попередніх 
номерів газети, цей факу
льтет критикувався на 
звітних партійних зборах ін
ституту за деяке зниження 
якісних показників успіш
ності. У відповідь на крити, 
ку було вжито ряд енер
гійних заходів, спрямова
них на поліпшення стано
вища.

Зокрема, на всіх курсах, 
а по тому і в академічних 
групах відбулися комсомоль
ські збори. Головна тема 
розмов на цих зборах — 
скласти зимову сесію без 
двійок. Кожен студент взяв 
відповідні зобов’язання.

— Звичайно, взяти зобо
в’язання і поставити зав
дання значно легше, ніж 
реалізувати їх, — говорить 
начальник штабу сесії, сек
ретар комітету комсомолу 
Олександр Заболотний. — 
Комсомольські активісти з 
усіх сил прагнуть допомогти 
деканатові піднести успіш
ність. Пробуємо впроваджу
вати найпрогресивніші її 
найпродуктивніші методи 
підготовки до екзаменів, 
зокрема, колективну підго
товку, максимальне вико
ристання консультацій. З 
цією метою створені консу- 
льтпункти, де консультації 
дають не тільки викладачі, 
а й кращі студенти-відмін- 
ники. Скажімо, на кафедрі 
нарисної геометрії цю фун-

кцію взяли на себе комсо 
мольці Володимир Богачук і 
Володимир Балицький. Ко
жного дня вони чергують на 
консультпункті по три ГО
ДИНИ, але, на жаль, не 
можуть поскаржитись на 
перевантаження роботою. 
Студенти поки що слабо ко
ристуються їхніми доброві
льними послугами. Отже, 
треба піднімати популяр
ність цих консультпунктів. І 
це теж одна з проблем, 
якою серйозно стурбований 
штаб нашої, сесії.

...Тим часом перший екза
мен уже відбувся. Які ж 
його наслідки?

Це питання ми адресува
ли декану енергетичного 
факультету Д, Б. Налбан- 
дяну.

— Нам, звичайно, хотіло
ся б, щоб вжиті заходи і 
прикладені зусилля зразу 
дали належну віддачу, — 
говорить Давид Беглярович. 
— Але поки що не знаємо, 
як вийде. Втім, перший ек
замен складений усіма гру
пами першого курсу, вселяє 
надії. Студенти готувались 
до нього серйозно. Про це 
свідчить уже той факт, що 
значно меншою стала за
боргованість по заліках. 
Досить успішно (за винят
ком однієї, дуже слабкої 
групи) складено й екзамен. 
Правда, ще відчувається 
вплив підвищеної нервової 
напруги, але це традиційна 
«хвороба» першокурсників 
на першому екзамені. Зго
дом її впл4ів поменшає, і 
ми впевнені, що наступний 
екзамен принесе нам ряс
ніший і якісніший ужинок.

В. ІВЧЕНКО.

Н а ш і сучасники

Для Ольги Кабанової, 
п’ятикурсниці факультету 
автоматики і мікроелектро- 
ніки, нинішній рік — ос
танній в інституті. Збіжить 
кілька місяців, і настане по

ра самостійної роботи. А 
готувалася до неї Оля на
полегливо. Відмінниця кав
чання, комсомольська ак
тивістка — такою знають 
її на факультеті.

ЖИТТЄВА П О З И Ц ІЯ --------------- --------------------------------

м іс ц е  д л я  ПОДВИГУ
Викладач прийшов у сту

дентський гуртожиток. З 
якою метою? Може, прос
то «для галочки»? В реєст
раційному журналі тоді 
багатозначно зауважується: 
«З метою перевірки». Пере
вірки кого, для чого? Але 
це тема окремої розмови, 
до якої ми незабаром по
вернемось.

Сьогодні ж хотілося б 
розказати про серію сту
дентських диспутів, що їх 
організував останнього ча
су старший викладач ка
федри філософії В. П. По
ливаний. Диспути ці об’єд
нані темрю «Чи є в наш 
час місце для подвигу?», 
проходили як доповнення 
до циклу лекцій з основ 
марксистсько . ленінської 
етики.

— І проходили, — зау
важує Віктор Павлович, — 
активно, жваво. Наприклад, 
в ленінській кімнаті гурто
житку № 2 на диспут зібра
лося майже сімдесят студен
тів машинобудівного фа
культету. В ході бесіди вис
ловлюється, серед інших, 
така думка: в екстремаль
ній ситуації на подвиг здат. 
ний кожен. Виникає запере
чення: якщо кожен, то чо
му ж тоді в час чорнобиль
ської біди виявилися і де
зертири?.. Дискусія розпа
люється. Наводяться прик
лади на захист і першого, і 
другого тверджень...

Різні позиції, часом по
лярно протилежні, і щодо 
мотивів подвигу. Чи МОЖЛИ
ВИЙ подвиг з мотивів влас
ної вигоди, задля слави, 
наприклад? Людина йде на 
подвиг свідомо чи підсвідо
мо? Неоднаково оцінюють 
юнаки та дівчата і трудо-
т т  т ш ш я  и  н  т п  и і ш

вий подвиг. Дехто вважає, 
що такий подвиг неможли
вий взагалі. Але абсолют
на більшість називає таку 
думку помилковою. І під
креслює: трудовий подвиг — 
це не тільки добровільна 
праця. Це й високий рівень 
професійної майстерності, 
вміння та бажання працю
вати. Трудовий подвиг ви
магає мобілізації всіх мож
ливостей людини...

Коротше, байдужих в ле
нінській кімнаті того вечо
ра не було. Особливу актив
ність в обговоренні виявили 
О. Демко, В. Іванов, 
М. Домбровський, І. Трам- 
бовєцький, Г. Попович, 
С. Нарожний, Ю. Мазур, 
С. Войтко, М. Руф.

Не менш цікаво пройшла 
і дискусія в клубі-кафе гур
тожитку № 3. Свої оригіна
льні судження, думки вис
ловили В. Опушанський, 
В. Федорчук, В. Захаров, 
А. Щербатюк, А. Гашинсь- 
кий та інші студенти-енер- 
гетики.

— Це, по-моєму, досить 
корисна і потрібна форма 
педагогічної роботи, ■—
говорить В. П. Поливаний. 
— На аудиторних заняттях 
не завжди є можливість ви
слухати кожного студента. 
А в час безпосередньої, не
обмеженої якимось академіч
ними рамками групової ро
змови наче розставляються 
крапки над «і», розкриваю
ться характери молодих лю
дей, їхня життєва позиція. 
Для викладача, особливо 
суспільствознавця, це дуже 
важливо. Та й не менш важ
ливо і для самих студентів, 
для становлення їхніх ха
рактерів, світогляду.

■ ш в и н в в н  ш ш

ЗУСТРІЧ З КОЛЕКТИВОМ
Ця зустріч була влаштована за принципом прес- 

конференції. Викладачі і співробітники інституту звер
нулись до адміністрації, партійного, профспілкового і 
комсомольського комітетів з запитаннями найрізно
манітнішого змісту, котрі стосуються учбового про
цесу, студентського і викладацького побуту, дальшого 
розвитку інститутського господарства. З відповідями 
виступили ректор І. В. Кузьмін, секретар парткому 
О. Д. Азаров, проректори Ю. А. Карпов, Б. І. Мокін, 
В. С. Осадчук, О. І. Тарануха, В. Д. Свердлов, голови 

І профкомів Ю. А. Буренніков, В. І. Павлюков.
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ГДЕ ВЫ, АКТИВИСТЫ?
КОЛИ ЗАКІНЧИЛИСЬ 

ЗАНЯТТЯ

І МЕНЕМ цього поетично
го сузір’я назвали свій 

студентський клуб майбут
ні машинобудівники. Існує 
він уже восьмий рік. Чимало 
молодих людей відзначали 
під «знаком «Зодіака» ус
пішне закінчення сесій, 
одержання дипломів, навіть 
народження нових сімей, бо 
з допомогою клубу можна 
влаштовувати й весілля.

П ІД  С У З ІР 'Я М  
„ З О Д І А К А "  ,

«Зодіак» оформлений з 
вигадкою і любов’ю. Бага
то цікавих сюжетів і малюн
ків на стінах, а стеля!.. Сте
ля, звичайно, у зорях. Ко
ли спалахує і гасне світ
лова музика, створюється 
враження, що ти знаходиш
ся під нічним небом десь 
далеко - далеко в степу. 
Слово честі, це сприяє нер
вовому розвантаженню.

Ділюсь цими думками з 
головою клубної ради «Зо
діака» Павлом Диким і він 
погоджується зі мною. За
тишок у клубі великою мі
рою — його заслуга, а доб
рий настрій влаштовують, 
як правило, звукооперато
ри М. Домбровський та 
Ю. Пушкаш.

Активісти «Зодіака» до
помогли і нам, студентам 
випускного курсу факуль
тету машинобудування, 
влаштувати останню, про
щальну дискотеку. Що не 
кажи, а це подія сумна до 
сліз. Все-таки уже ніколи 
не буде подібних п’яти ро
ків. Можливо, будуть кра
щі, можливо, пам’яткіші, 
але без оцього безмежно 
милого, безмежно дорогого 
студентського антуражу, що 
робить їх неповторними. 
Цей антураж, цей дух ми 
з усією повнотою знову від
чули на останній нашій дис
котеці. Спасибі за це акти
вістам «Зодіака», а ще спа 
сибі нашим п’ятикурсницям 
І. Гогленко, Н. БезверхнГй, 
Н. Кирик, І. Глущенко, кот
рі стали душею програми.

К. БАЛАКАНОВ, 
студент п’ятого курсу 
машинобудівного факу
льтету.

Сталй уже привычным, 
что почти каждую неделю 
ко мне приходят представи
тели землячеств с заявкой 
на проведение интернацио
нального вечера. Это естес
твенно — ведь одних толь
ко студенческих землячеств 
в нашем институте шесть
десят девять и каждое из 
них устраивает ежегодно 
два-три своих вечера. Та
ким образом, почти двести 
мероприятий.

Бывают вечера превосхо
дного интереса и содержа
ния. Лично мне запомнился 
вечер народов Африки, яр
кий и привлекательный, со 
множеством номеров, нацио
нальным колоритом в одеж
де, музыке, танцах, ощути
мо выраженной темой друж. 
бы и мира. Вечер готовил
ся серьезно, основательно, 
заранее была составлена 
хорошая программа, очень 
много внимания уделила
его проведению кафедра
русского языка. Отдача 
соответствующая — зал бит
ком набит, много аплодис-

Цей знімок зроблено в 
лабораторії механіки грун
тів. Майбутні інженери-бу- 
дівельники Наталя Климо-

мен'Гов, и, конечно, компли
ментов.

Но, если говорить отк
ровенно, то такие вечера 
бывают реже, чем им поло
жено быть. Довольно часто 
устроители мероприятий 
приходят с убогой, безли
кой программой — «Поет 
такой-то», «Танцует такая- 
то». На программе — под
пись куратора.

Смотришь и думаешь: «Ну 
как не стыдно? Это же се
рьезное общественное пору
чение. Можно ли к нему 
относиться так легкомыс
ленно? Землячества иност
ранных студентов требуют в 
этом деле значительно бо
льшей помощи, нежели на
ши студенты, у них мало 
или вообще никакого опы
та проведения подобных 
коллективистских мероприя
тий».

Стараешься, конечно, под
ключить в таких случаях хо
рошего ведущего или ка
кой-то ансамбль, но это уже 
не то, это просто-напросто 
«выручаловка», а каждый

ва і Леонід Дорошкевич 
під козівництвом доцента 
кафедри будівельного ви
робництва І. І. Ваганова

вечер силен прежде всего 
тщательной подготовкой, 
он, образно говоря, должен 
«пахнуть» колоритом зем
лячеств, отражать культуру 
народов, их праздники и 
традиции. Тут уже слово за 
кафедрой, которая шефст
вует над землячеством. А 
кафедры, как я уже сказала, 
не всегда на высоте положе
ния.

Недавно была на совеща
нии комсомольского актива 
института. Оказывается: 
комсомол располагает ста 
пятьюдесятью активистами, 
которым надлежит занима
ться интернациональной 
темой в самых различных 
ее вариантах.

Где же вы, активисты? 
Почему вас так редко вид
но не только во время под
готовки, но и на самих ве
черах?

Адресую этот вопрос на
шим комсомольскому и про
фсоюзному комитетам.

Г. СЕВАСТЬЯНОВА, 
заведующая клубом ин
ститута.

виконують лабораторну ро
боту «Випробування грун-

тів на 'зрушення».

Важливою ділянкою нау
кової діяльності інституту 
є винахідництво. Наш інсти
тут володіє великим твор
чим потенціалом, його спів
робітникам належить бага 
то оригінальних технічних 
знахідок, котрі захищені ав
торськими свідоцтвами СРСР 
та зарубіжними патентами. 
Значний внесок тут і ка
федри обчислювальної тех
ніки, яку нині на громадсь
ких засадах очолює доктор 
технічних наук, професор 
Олексій Петрович Стахов. 
Нещодавно ним одержано 
соте авторське свідоцтво 
СРСР.

Олексій Петрович з відз
накою закінчив у 1961 р. 
Харківський авіаційний ін
ститут, через два ро
ки поступив до аспі
рантури Харківського
інституту радіоелектроніки, 
котру закінчив із захистом 
кандидатської дисертації 
1966 року. У 1972 р. 33-річ- 
ний тоді Стахов захистив 
докторську дисертацію. До 
речі, на момент захисту 
Олексій Петрович був най
молодшим доктором наук у 
своїй галузі. У 35 років він 
стає професором.

Коло наукових інтересів 
професора Стахова знахо
диться на стикуванні теорії 
вимірювання, кодування і 
систем зчислення. В цій га
лузі ним створено оригіна
льне спрямування, яке одер
жало визнання і в нашій 
країні, і за рубежем.

В галузі обчислювальної і 
вимірювальної техніки ним 
опубліковано понад 250

наукових робіт, серед них 
— чотири монографії. Мо
нографія «Алгоритмічна тео
рія вимірювання» удостоє
на премії Мінвузу УРСРТ 

Науковий напрямок про

фесора О. П. Стахова за
патентований за рубежем. 
Олексій Петрович — автор 
57 зарубіжних патентів 
(СШ А, Японії, ФРН, Англії, 
Франції та інших країн),4 
За успіхи у винахідницькій 
і патентно - ліцензійній ро
боті він неодноразово виз
навався кращим винахідни
ком інституту, нагороджений 
Почесною грамотою Мінву
зу республіки.

Багато сил віддає О лек
сій Петрович молодій нау
ково - педагогічній зміні: 
ним підготовлено двадцять 
кандидатів наук. Нещодав
но О. П. Стахова призначе
но директором СКТБ «Мо
дуль».

Професор веде значну 
громадську діяльність. Він 
член парткому інституту, 
обирався делегатом облас
ної партійної конференції, 
А як позаштатного лектора 
обкому партії його добре 
знають у трудових колекти
вах Вінниці та області. То
рік міськком Компартії Ук
раїни нагородив його По

чесною грамотою за бага
торічну працю по пропаган
ді марксизму - ленінізму і 
політики КПРС.

Завідуючи кафедрою і 
очолюючи до недавнього

часу деканат факультету 
обчислювальної техніки, 
Олексій Петрович багато зу
силь доклав до їх перебу
дови, оснащення найнові
шим обчислювальним об
ладнанням. З його ініціати
ви на кафедрі створений 
клас персональних ЕОМ, 
лабораторія мікропроцесо
рів, лабораторія аналогових 
і гібридних ЕОМ.

Минулого року з робо
тою кафедри обчислюваль
ної техніки знайомилися 
представники Ленінградсь
кого інституту авіаційного 
приладобудування, Київсь
кого та Харківського полі
технічних інститутів, які бра
ли участь у роботі всесоюз
ної школи - семінару з 
технічної діагностики. Про
відні спеціалісти країни 
висловили одностайну дум 
ку, що за рівнем оснащен
ня учбового процесу най
новішою обчислювальною 
технікою та постановкою 
наукової роботи кафедра не 
поступається перед анало
гічними кафедрами столич-

них вузів. Бурхливий розви
ток кафедри обчислюваль
ної техніки, особливо в ос
танні роки, — це перебу
дова на ділі, а не на сло
вах. І в цьому велика зас
луга ї ї  керівника.

Так, сто авторських сві
доцтв — це вражає. Однак 
отримання їх не повинне 
перетворюватися у самоціль. 
Головний підсумок винахід
ницької діяльності — впро
вадження винаходів у ви
робництво. А тут справа 
має вигляд далеко не блис
кучий. На жаль, не все за
лежить тільки від винахід
ників. Потрібна серйозна 
матеріально - технічна і 
конструкторська база, на
решті — бажання галузевих 
міністерств і науково - тех
нічних відомств впровадити 
новинки. Покищо питання 
серійного впровадження 
винаходів О. П. Стахова не 
рушило з місця. Очевидно,
нам в інституті слід актив
ніше допомагати кафедрі 
обчислювальної техніки у 
впровадженні ї ї  розробок. 
Не так то вже й багато в 
нашому вузі наукових на
прямків, які б вийшли на 
світовий рівень.

В. МАЛИКОВ, 
доктор технічних наук, 
професор, зав. кафед
рою автоматики та ін
формаційно - вимірю
вальної техніки, декан 
факультету автоматики 
і мікроелектроніки,

Ю. ПЕТРОСЮК, 
кандидат технічних н<аук.

з пошти 12 КОЛОНКА

СПАСИБІ 
ВІД  МАТЕРІ
Д ОБРЕ попрацюва

ли під час мину
лого трудового семестру 
бійці наших студзагонів 
«Полум’я» і «Мир», які 
споруджували у селі Ях- 
нах Фастівського райо

ну Київської області жи
тло для чорнобильців. 
Залишили вони відчут
ний слід не лише на зе
млі, а й у людських сер
цях. Ось який лист на
дійшов на адресу інсти
туту напередодні Ново
го року від жительки 
Яхнів Галини Героїмів- 
ни Чернышенко:

«Ваші студенти жили і 
працювали недалеко від 
моєї хати. Були ми до
брими сусідами. А коли 
настала осінь і випало 
багато роботи на городі 
(а мені з нею вже важ
ко справитись), то сту
денти допомагали, чим 
могли. Материнське спа
сибі їм за це. Хочу по
бажати їм у Новому ро
ці міцного здоров’я, ус
піхів у навчанні, удач на 
вибраному шляху І вели
кого людського щастя. 
Спасибі і викладачам ва
шого інституту, які док
ладають немало зусиль, 
щоб виховати справжніх 
людей, і хороших спеці
алістів».

ОБЕРЕЖНО-  
ЛІД!

Аналіз нещасних випад
ків у зимовий період пока
зує: потрібна особлива обе
режність на льоду, яким 
вкриваються водойми. Ви
ходячи на лід — нагадує
мо — переконайтесь, чи 
навколо нема джерельних 
вод, ополонок, стоку теплої 
води з підприємств. Біля 
таких місць крига завжди 
тонка і небезпечна.

Перед тим, як переходи
ти замерзлу водойму, при
дивіться уважно. Прозорий, 
з синюватим чи зеленкува
тим відтінком лід безпечний 
при товщині: 5—6 см. — 
для пішоходів, 25 см, — 
для групових ігор, катання 
на ковзанах, 35—40 см. — 
для переправи автомобілів. 
Білий матовий чи з темну
ватим відтінком лід неміц
ний, ходити по ньому не 
можна.

Відправляючись на зи
мову риболовлю, обов’язко
во візьміть із собою довгу 
вірьовку. Вона у трудну 
мить знадобиться завжди.

Якщо ж ви провалилися, 
витягніть руки, покладіть 
їх на край льоду і кличте 
допомогу. Ляжте грудьми 
на лід, і, відштовхнувшись 
од протилежного краю, ви
бирайтеся на кригу з того 
боку, звідки вийшли.

Надаючи допомогу, наб
лижайтеся до потерпілого 
по кризі повзком. Подавши 
йому кінець вірьовки, дош
ки, шарфа і т. п., тягніть 
потерпілого з води, не зво
дячись на ноги.

Слід пам’ятати, що навіть 
досвідчені рятівники не мо
жуть перебувати у холод
ній воді довше ОДНІЄЇ ХВИ
ЛИНИ. Тому всі рятівні ДІЇ 
повинні виконуватися шви
дко.

В. КОСТЕНКО, 
голова інститутської пе
рвинної організації то
вариства рятування на
водах.

ДВА
НАПОЛЕОНИ

П. ВАНДИН,

(Далі буде).

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

СТО ВИНАХОДІВ 
ПРОФЕСОРА СТАХОВА



Невпізнанно змінилися ін
ститутські коридори. Осо
бливе пожвавлення коло 
дверей аудиторій, в яких 
приймають екзамени та за
ліки, коло «Екранів успіш
ності». Зимова сесія у роз
палі. Особливо відповідаль
на вона нині, коли наша 
країна вступила у другий 
рік п’ятирічки, коли весь 
радянський народ напру
жено працює над втіленням 
у життя рішень XXVII 
з’.їзду партії, готується гід
но відзначити 70-річчя Ве- 
кого Жовтня.

В ..країні панує обстанов-

ка високоорганізованої і 
ритмічної праці. Такої ж 
праці час вимагає і від ко
жного студента, виклада
ча, професора в ці дні, коли 
майбутні спеціалісти народ
ного господарства звітують 
про свою головну роботу — 
навчання.

Ці знімки зроблені на
шим фотокореспондентом 
Р. Кутьковим в різних міс
цях. Різні люди і події.ві
добразив об’єктив. Та поєд
нує їх спільний настрій — 
настрій гарячої екзамена
ційної пори.

Л «Через кілька хвилин 
— наша черга».

А Екзамен приймає до
цент кафедри фізики, декан 
загальнотехнічного факу
льтету А. М. Тхорівський.

А Здається, все обдума
не, зважене. Пора присту
пати до «двобою» з екза
менатором.

А Бригадний метод під
готовки до іспитів набирає 
в інституті все більшого 
поширення.

К ОМУНІСТИЧНА пар
тія і радянський уряд 

постійно надають велико
го значення питанням охо
рони праці. Двадцять сьо- 

*. мий з’їзд КПРС, зокрема,
• поставив завдання створи
ти безпечні, здорові умови 
на кожній виробничій діля
нці. В комплексних планах 
підприємств і організацій 
важливе місце теж повин
ні займати питання оздоро
влення праці, вивільнення 
людей від важкої ма деква
ліфікованої роботи, недопу
щення роботи в зонах, де 
.можуть виникати небезпе
чні виробничі фактори. Без
пека виробництва в умовах 
бурхливого прогресу науки 
й техніки, використання все 
складніших технічних за
собів набуває першочерго
вого значення. Кардиналь
ні заходи по створенню 
безпечних і здорових умов 
праці на виробництві —це 
широке впровадження ме
ханізації й автоматизації 
виробничих процесів, дис
танційний контроль і уп
равління технологічним об
ладнанням.

Особливе політичне, со
ціальне й економічне зна
чення цієї проблеми було 
підкреслене на засіданні 
Політбюро ЦК КПРС 4 
грудня 1986 року і на збо
рах активу керівних кадрів 
республіки, що відбулися 
26 грудня. Зосереджува
лась увага на необхідності 
посилювати роботу по оз
доровленню праці, викорі
ненню травматизму, під
вищенню вимогливості й 
відповідальності за стан
охорони праці в усіх без 
винятку колективах.

В світлі таких сучасних 
вимог планомірна профілак
тична робота по поліпшен-

ню умов і охорони праці В той же час в багатьох 
повинна займати важливе підрозділах інституту вия- 
місце і в колективах нашо- влені й серйозні порушення 
го вузу. правил і норм техніки, бе-

Наприкінці минулого ро- зпеки, пожежної безпеки, 
ку була проведена широка санітарії й гігієни. В окре- 
перевірка ^аніітагрно'-тех'ї мих лабораторіях нема які- 
нічного стану, техніки без- сно оформлених кутків по

пеки, пожежної безпеки на 
об’єктах підрозділів інсти
туту, яка дозволяє зробити 
аналіз стану охорони праці.

Треба відзначити позити
вний досвід кафедр: авто
матики і автогосподарства 
(завкафедрою М. С. Сапон, 
завлабораторією Ф. А. Па
ламарчук), автоматики і 
використання технологій 
(завкафедрою В. Т. Мали- 
ков, завлабораторією Л. А. 
Зотов), енергетики (завка
федрою Д. Б. Налбандян, 
завлабораторією €. Я. Б лі. 
нкін), радіотехнічних прила
дів (завкафедрою Б. Я. 
Ліхтціндер, завлабораторією 
Ю. С. Юр), наукового ко
мунізму (завкафедрою В. І. 
Бондар, завлабораторією 
Ф. І. Царюк).
О  БІЛЬШОСТІ підрозді- 

лів інституту облад
нані куточки по техніці 
безпеки і пожежної без
пеки, складені паспорти са
нітарно-технічного стану, 
укомплектовані первинні 
засоби гасіння пожежі, ме
дичні аптечки, на ряді об’
єктів поліпшене освітлення 
робочих місць.

техніці безпеки і пожежної 
безпеки, потребують онов
лення й доповнення інст
рукції (кафедри теоретич
них основ радіотехніки, 
обчислювальної техніки, ав
томатизації проектування, 
економіки, електроприла
дів), неукомплектовані ру
чні вогнегасники, медичні 
аптечки. В окремих при
міщеннях — низька темпе
ратура (кафедри суспіль
них наук, іноземних мов), 
не утеплені цементні підло
ги (кафедра АСУ), бокси 
автогаража. Слабко освіт
лені робочі місця в аудито
ріях, лабораторіях кафедр 
іноземних мов, суспільних 
наук, в лекційних залах, 
боксах автогаража.

Чимало недоліків і пору
шень з питань охорони 
праці в новому головному 
навчальному корпусі —не 

. введені в експлуатацію 
системи вентиляції й кон- 
диціонування повітря, сис
тема пожежогасіння, в кім
натах 104, 106, 107, 117
нема розеток для настольних 
ламп (гірше того, в цих кі
мнатах нема навіть ква^

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

КРАЇНИ ЗНАНЬ
Масова неписьменність в дореволюційній нашій кра

їні була всенародним лихом. Особливо тяжка безпро
світність панувала на околицях царської імперії. Ска
жімо, в Подільській губернії, до складу якої входила 
і Вінниччина, було 84: 5 проц. неписьменного населення.

Нині на Вінниччині 414 середніх, 496 восьмирічних 
шкіл, в яких навчається понад 244 тисячі дітей. Май
же 26 тисяч юнаків та дівчат готуються стати квалі
фікованими робітниками в 41 профтехучилищі.

В області діє 5 вищих і 27 середніх спеціальних уч
бових закладів, в яких навчається більшу тридцяти 
тисяч молодих людей, а також понад тисяча інозем
них юнаків та дівчат з 80 країн світу.

к '> я в іттжштшіштшкжт тжжші

тирок для звичайного про
вітрювання).

Комісія виявила цілий 
ряд порушень техніки без
пеки. Скажімо, на кафед
рах філософії, історії 
КПРС, у книгосховищі вла
штовано багато тимчасо
вих стінок з деревно-стру- 
жкової плити. Кожна така 
стінка є можливим джере
лом пожежі.

ІЗ СІ ЦІ недоліки й по- 
рушення норм і пра

вил охорони праці можна 
пояснити багатьма причи
нами, але основна з них 
полягає в недостатньому, а 
інколи й халатному став
ленні керівників підрозді
лів до розв’язання цих 
вкрай важливих питань. 
Нема ще належного кон
тролю й достатньої вимог
ливості до посадових осіб, 
котрі несуть безпосередню 
відповідальність за вико
нання заходів по поліп
шенню умов і охорони пра
ці, які, до речі, планують
ся кожного року. Допуска
ємо ми також введення в 
експлуатацію нових об’єк
тів з серйозними недороб
ками, дозволяємо влашту
вання різноманітних пере- 
стінків, перегородок без ві
дповідного узгодження з 
протипожежними нормами, 
технікою безпеки й саніта
рією.

Недоліки виявлено. Те
пер вся справа за тим, щоб 
вони в якомога коротший 
строк були усунуті. Колек
тив інституту зобов’язаний 
створити для себе такі ви
робничі умови, щоб вони 
повсюдно забезпечували ви. 
соку Оезпеку і здорові умо
ви праці.

В. КОБЕВНИК, 
завкафедрою охорони 
праці.

«Разве ядерная ката
строфа не является бо
лее реальной опаснос
тью, чем высадка не
ведомых инопланетян? 
Разве не велика угроза 
экологическая?...»

В этих словах тов. 
М. С. Горбачева на 
XXVII сьезде КПСС вы
сказана тревога за сох
ранение мира и буду
щего планеты, за сохра
нение окружающей нас 
среды.

...Экология — наука 
об отношениях растите
льных и животных орга
низмов и образуемых 
ими сообществ между 
собой и окружающей 
средой В нашем веке 
в связи с усилившимися 
воздействиями человека 
на природу экология 
приобрела особое зна
чение как научная ос
нова рационального при- 
родоиспользования и 
охраны живых организ
мов. Экологические про
блемы, порожденные со
временным общественным 
развитием, вызвали ряд 
общественна - полити
ческих движений, высту
пающих против загряз
нения окружающей сре
ды и других отрицатель
ных последствий науч
но - технического прог
ресса.

Сейчас человечестве 
вступило в новую эру 
своего существования, 
когда потенциальная 
мощь создаваемых им 
средств воздействия на 
среду обитания становит
ся соизмеримой с могу
чими силами природы. 
Это внушает не только 
гордость, но и опасения, 
так как чревато после
дствиями, которые мо
гут привести к уничто
жению цивилизации и 
даже всего живохю на 
Земле*. Нельзя вступать 
в противоречие с естест
венными закономернос
тями, чтобы не вызвать 
необратимых процессов.

В истории нашей пла
неты известны экологи
ческие кризисы и катас
трофы, которые неодно
кратно потрясали био
сферу, неся гибель мно
гим живым видам. Это, 
например, столкновения 
с межпланетными стра
нниками или изменения 
параметров земной ор
биты, положения оси 
планетного вращения.

Однако сегодня же 
нас гораздо больше за-

ботят экологические 
кризисы, порождаемые 
людьми. Можно привес
ти много примеров эко
кризисов, обусловленных 
исторической ограничен
ностью как практики, так 
и научного знания. Вот 
конкретные примеры из 
современной жизни: за
грязнение атмосферы, во- 

. ды, влекущее , за собой 
разрушение, в частнос
ти, исторических памят
ников, вырождение мно
гих видов животных и 
растений, которые зане
сены в Красную книгу.

Прошлые экокризисы,
. вызванные практически

ми действиями, носили 
. локальный характер, они 

не угрожали человечес
тву в целом. Иное де
ло сейчас, в условиях 

. колоссального роста тех
нической мощи и энер
говооруженности цивили
зации.

Во всем мире после 
• трагедии в Хиросиме и 
Нагасаки начали изу
чать последствия возмо
жной. ядерной войны — 
разрушения от мощ
нейших взрывов, расп
ространение радиации, 
биологические пораже
ния. Исследования уче
ных СССР, ФРГ и США 
нарисовали мрачную, 
но документально дос
товерную картину плане
ты, скованной морозами 
«ядерной зимы», покры
той мраком «ядерной но
чи». Язык математичес
ких моделей неопровер
жим. Он говорит о том, 
что даже обмен ядерны- 
ми ударами по крупней
шим городам приведет к 
образованию гигантских 
пожаров и сажевых об
лаков, которые сольются 
в единое облако и оно 
окутает Землю непро
ницаемым черным одея
лом. Так задохнется все 
живое.

Даже мирный атом мо
жет стать опасным. При
мер тому события в Чер
нобыле, аварии на ато
мных электростанциях 
Западной Европы, Аме
рики. Эти аварии с но
вой силой заострили воп
рос о необходимости ши
рокого международного 
сотрудничества и сов
местных усилий различ
ных стран в области 
ядерной энергетики.

(Оконч. на 2-й стор.)

Працювати 
у безпеці



ЛЮДИ НАУКИ

Створено
новий

напрямок
В АКАДЕМІЧНОМУ 

видавництві «Нау
ка» (Тбілісі) вийшла 
монографія «Многофун
кциональные оптоэлек
тронные модули вычис
лительных структур». П 
автори — зав. кафед
рою нарисної геометрії 
і креслення нашого ін
ституту В. П. Кожем’я- 
ко та його грузинські 
колеги О. Г. Натрошві- 
лі і Д. О. Санікідзе. За
гальну редакцію, ^дійМ 
снив ректор нашого ін
ституту І. В. Кузьмін.

В монографії у до
сить доступній формі 
викладаються принципи 
побудови багатофункціо
нальних структур обчи
слювальної техніки на 
приладах некогерентної 
оптоелектроніки, відоб
ражаються функціона
льні можливості елемеь* 
І'ів і пристроїв оптоелек
троніки. Автори розгля
дають елементну базу*«/ 
схемотехніку і структур
ну реалізацію однорід
них багатофункціона. 
льних оптоелектронних 
модулів, призначених 
для перетворення, обро
бки та індикації число
вої інформації. Ними 
використано з цією ме- 
Іюю електрично нейтра
льні фотони, що веде до 
незмішування інформа
ційних сигналів, майже 
ідеальної гальванічної 
розв’язки між елемен
тами, стійкості до пере
шкод і комунікабельнос
ті інформаційних кана
лів зв’язку. Це дозво
лило авторам проекту
вати ефективні обчис
лювальні засоби з бага
тофункціональним ви
користанням апаратури.

Особливо вдалими і 
оригінальними, як від
значають спеціалісти- 
рецензенти, є запропоно
вані авторами методи 
оптимізації запам’ятову
ючих пристроїв на бага
тофункціональних моду
лях. Розроблено факти
чно новий клас опера
тивних запам’ятовуючих 
пристроїв по типу сте
пової пам’яті, але з орі
єнтацією на безадресну 
обробку даних і довіль
ний вибір вихідної ін
формації. Це, зокрема, 
веде до інтеграції при
строїв відображення і 
опрацювання інформації, 
які діють в картинних та 
образних категоріях.

Очевидно, що викла
дені наукові і практич
ні результати знайдуть 
своє втілення у перед- 
процесорах для введен
ня відеоінформації в 
ЕОМ, інформаційно - по
шукових системах і сис
темах відображення ін
формації.

В монографії вдало 
застосований інформаці
йно-статистичний крите
рій проф. І. В. Кузьмі- 
на, який дозволив реа
льно оцінити ефектив
ність запропонованих 
авторами перспективних 
елементів і пристроїв 
оптоелектроніки. Можна 
стверджувати, що авто
рами сформовано абсо
лютно новий напрямок 
в галузі інформаційно- 
обчислювальної техніки 
на перспективній опто- 
електронній елементній 
базі.

Л. ТИМЧЕНКО, 
кандидат технічних 
наук, старший нау
ковий співробітник 
кафедри нарисної 
геометрії і креслен
ня.

-НТП: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ-

116 січня 1987 року.
■ 12 КОЛОНКА

Ключову роль у здійснен
ні науково - технічного про
гресу, в матеріалізації най
новіших досягнень науки й 
техніки партія відводить
машинобудуванню. Пріори
тетний розвиток мають
одержати верстатобудуван
ня, електротехнічна промис
ловість, мікроелектроніка,
обчислювальна техніка, 
приладобудування, вся ін
дустрія інформатики —
справжні каталізатори НТП.

У грудні 1985 р. на 41-ій 
(позачерговій) сесії РЕВ 
затверджена «Комплексна 
програма науково - техніч
ного прогресу країн — 
членів РЕВ до 2000 року». В 
ній виділено п’ ять авангар
дних напрямків прискорен
ня НТП: електронізація, 
комплексна автоматизація, 
прискорення розвитку атом
ної енергетики, нові мате
ріали і технології їх вироб
ництва та обробки, прис
корення розвитку біотех- 
нології. Як головну мету 
електронізації народного 
господарства виділено
створення супер-ЕОМ но
вого покоління з викорис
танням принципів штучного 
інтелекту, створення масо
вих засобів обчислюваль
ної техніки, зокрема, пер
сональних ЕОМ, тощо.

Не раз уже в історії люд
ства великі відкриття і ви
находи перетворювали світ 
і змінювали життя багатьох 
мільйонів людей. «Велике 
залізничне будівництво» у 
другій половині минулого 
століття, електрифікація на 
початку століття нашого, на 
решті, мережа радіо і те
лебачення — ось останні 
етапи перетворень. Зараз 
ми знаходимося на почат
ку наступного етапу, який 
можна назвати етапом ма
сової комп’ютеризації люд
ського суспільства.

Більшість виконаних досі

„ІНФОРМ АЦІЙНИЙ
В И Б У Х "

Комп’ютеризація суспільства І перспективи роз
витку обчислювальної техніки — така тема циклу 
статей, підготовлених на прохання редакції доктором 
технічних наук, професором нашого інституту О. П. 
СТАХОВИМ. Олексій Петрович — автор понад 250 
наукових праць, серед яких — чотири монографії 
100 авторських свідоцтв СРСР, 57 зарубіжних па
тентів. Він створив новий науковий напрямок в га
лузі обчислювальної техніки, котрий отримав ши 
роке всесоюзне і міжнародне визнання.

У 1976 р. О. П. Стахов виступив з доповіддю «Ал
горитмічна теорія вимірювання і основи комп’ю
терної арифметики» на об’єднаному засіданні ком
п’ютерного і кібернетичного товариств Австрії. Ми
нулого року його доповідь «Нові способи кодування 
інформації» було заслухано на пленарному засі
данні міжнародного симпозіуму «Інтелектуальні 
вимірювання» (Йєна, НДР).

прогнозів сходяться на 
тому, що до початку нас
тупного століття в техніч
но розвинених країнах ос
новна маса інформації бу
де зберігатися в безпапе- 
ровому вигляді — у пам’ я
ті ЕОМ. Тим самим людина, 
котра на початку XXI сто
ліття не вмітиме користу
ватися цією інформацією,
буде схожою на людину по
чатку XX століття, котра не 
вміла ні читати, ні писати.

Протягом усієї історії
розвитку людської цивілі
зації аж до нинішнього сто
ліття головним предметом 
праці залишалися матеріа
льні об’єкти, а економічна 
могутність держави вимірю
валася ї ї  матеріальними ре
сурсами. Наприкінці XX ст. 
тенденція неухильного пе
рекачування ресурсів із
сфери матеріальної в Ін
формаційну стала най-̂
більш помітним, але да

леко не єдиним симпо- 
мом «гігантських потрясінь», 
які отримали назву «інфор
маційної кризи» або «ін
формаційного вибуху».

Якщо проблеми, котрі 
прийнято об’єднувати по
няттям «енергетична кри
за», викликають, як прави
ло, загальне розуміння і 
прийняття організаційних 
зусиль на всіх рівнях для 
того, аби забезпечити не
обхідну концентрацію сил 
для пошуку шляхів подо
лання цих проблем, то 
проблеми «інформаційної 
кризи» все ще сприймаю
ться набагато важче. Досить 
точно ситуацію зі ставлен
ням до проблеми «інфор
маційної кризи» понад сто 
років тому сформулював 
Козьма Прутков: «Багато
речей нам незрозумілі не 
тому, що наші поняття 
слабкі, а тому, що ці речі 
не входять у коло наших

понять».
У чому ж проявляється 

«інформаційний вибух»? Чи 
існують які-небудь прості і 
наочні оцінки цього склад
ного соціально - економіч
ного процесу?

Відомо, що хорошою ха
рактеристикою рівня роз
витку технологічної циві
лізації може слугувати рі
вень виробництва енергії. 
Підраховано, що енергетич
на потужність людського 
суспільства складає соті до
лі процента від потужнос
ті падаючого на Землю со
нячного випромінювання. З 
другого боку, якщо враху
вати потужність усіх теле- 
передатчиків, то за остан
ні два-три десятиліття на
ша планета стала на пер
ше місце серед планет ін
ших з точки зору потуж
ності свого радіовипромі
нювання у метровому д іа
пазоні хвиль, поступаючись 
поки що тільки Сонцю.

Отож «інформаційний ви
бух» для спостерігача з 
далекого космосу вигле- 
дить спалахом (у метрово
му діапазоні) нової зірки 
на місці холодної протя
гом мільярдів років плане
ти Земля. Причому ця зір
ка яскравістю своєю наб
лижається до Сонця.

За оцінками спеціаліс
тів, протягом 80-х років XX 
ст. витрати промислово 
розвинених країн на елек
троніку, обчислювальну 
техніку і зв’ язок переви
щать витрати на енергети
ку. Це другий кількісний 
критерій «інформаційного 
вибуху». Нарешті, третій 
полягає в тому, що інфор
мація стає економічною 
категорією і стратегічним 
ресурсом, а час подвоєння 
об’єму накопичених науко
вих знань складає вже два- 
три роки.

ДВА
НАПОЛЕОНИ

на огляді -  стінгазети
Пройшов традиційний 

огляд новорічних стін
них газет, участь у 
якому взяли всі факуль
тети. Перше місце, згі
дно рішення жюрі, при
суджене стіннівці факу
льтету автоматики і мі- 
кроелектроніки, друге
— енергетичного, треті 
місця поділили газети 
машинобудівного та ін
женерно - будівельного 
факультетів. Розподіле
но і призові місця се
ред стінгазет СК.ТБ 
«Модуль». На першому
— газета відділу елек
тричних систем, на дру
гому — відділу обчислю, 
вальних систем, на тре
тьому — конструкторсь
кого відділу.

Треба відзначити, що 
в новорічному конкурсі 
взяли участь тільки ві
сім кафедр. І то чоти
ри з них представили 
новорічні плакати. Кра
щими виявилися стіннів
ки кафедр хімії, філо
софії.

У цілому ж на факу

льтетах і кафедрах ред
колегії працюють cлlaJ 
бо. Газети виходять не
регулярно, навіть — як 
не дивно — і святкові. 
Випуск їх стає для ко
лективів справді таки 
святом. Хоча почуття со
лідарності ще притаман
не ряду колективів, які 
прагнуть виправдатиї 
відсутність стінгазет. 
Так, у зв’язку з новосіл
лям кафедри нарисної 
геометрії газета була 
«в дорозі» між учбови
ми корпусами. На ка
федрі фізики (профорг 
П. К. Нікол&ок) вчасно 
зметикували змахнути з 
торішньої газети пил і 
видати її за свіжий но
мер. На ряді кафедр га
зети «домальовувалися» 
невідомої де і ким, а дех
то висловив думку, що 
воніи «взагалі ні до чого, 
оскільки більшу цінність 
являють самі люди». 
Досить дивна позиція.

Н. ГУШИНЕЦЬ, 
голова культмасової 
комісії профкому.

,(Нач. на 1-й стр.).
Прочная безопасность 

на нашей планете не
мыслима без прекраще
ния подготовки атом
ной войны, полной лик
видации средств ее ве
дения. Советский Союз 

^добивается, вопреки 
ожесточенному сопротив
лению воєнно - промыш
ленного комплекса Запа
да, претворения В ЖИЗНІЬ 
программы мира, разо
ружения всего мира еще 
до конца этого столе
тия. С трибуны XXVII 
сьезда КПСС прозвуча
ли принципиальные вы
воды о международной 
обстановке, о необхо
димости разоружения и 
прекращения ядерных 
испытаний.

В настоящее время ин
тенсифицируется под
держка миролюбивых сил 
всего мира. Это — при
зыв Делийской шестер
ки в Истапе, принятие 
политической деклара
ции Харарской конфе
ренции движения непри-

соединения, Делийская 
декларация о принципах 
свободного от ядерного 
оружия и ненасильствен
ного мира, Стокгольм-; 
ская конференция по
мерах укрепления дове
рия; безопасности и ра
зоружения в . Европе, 
конференция врачей в
Кельне и др.

В Политическом док
ладе ЦК КПСС XXVII 
сьезду партии, в выс
туплениях М. С. Горба
чева после встречи с
президентом США в
Рейкьявике со всей ост
ротой поставлен вопрос 
о I необходимости ново
го мышления в ядерный 
век. Человечество долж
но принять его как нас
тоятельное требование.

БАСАМ
НАГАБУШАНАМ, 

студент третьего кур
са факультета вычи
слительной техники.

І от саме його одного 
дня затримує на вулиці 
жінка, називає лордом і 
звинувачує в ошуканст
ві.

—* Але ж я не знаю ні
якого лорда, — щиро 
здивувався той. — Моє 
ім’я — Адольф. Бек. а 
вас, пані, я бачу впер
ше!

Але все було проти 
нього: свідчення обдуре
них жінок, інспекторів 
поліції, котрі пам’ятали 
«лорда» з попереднього 
процесу, навіть виснов
ки графологів, які порів
няли почерки Сміта і 
Бека Одне слово. Бек 
потрапив до в’язниці вже 
як рецидивіст.

Після звільнення у 1901 
р. він почав збирати дока
зи своєї безневинності. То 
було непросто, до того ж 
«лорд» на час ув’яз* 
нення Бека припинив 
свою діяльність. Поновив 
її аж у 1904 році, і то
ді бідолашний емігрант 
з Норвегії знову опинив- 
ся за гратами.

Та настав час. 1 доля 
зглянулася на нього. 
Джон Сміт обікрав двох 
акторок саме тоді, ко
ли Бек відбував ув'яз
нення Одна з них вирі
шила помститися. Дов
го вистежувала вона «ло
рда» і нарешті таки зна
йшла. Вибухнув с’кандал. 
Лише тепер судді, полі
ція й свідки зрозуміли, 
мі о Джон Сміт і Адольф 
Бек — різні особиі Але 
настільки схожі, що на
віть рідна мати не могл$ 
б ТГу відрізнити одне від 
одного...

Двійника мав також 
Наполеон Ним був Фран
суа Ежен ребто солдат. 
Наполеон любив його, 
поймав завжди біля се
бе Коли ж кар’єра ім- 
ррпатора закінчилася. 
Робю ПотэепННЛСЯ В Се- 
ЛО. ттп хлібопобг.ької П Р Я 
НІ. Однак поліція но за
била ппо кього 181Я р, 
він щез Безслідно. Так. 
в усякому разі, тверди
ла поліція Дехто ж був 
певен. ЩО Робю пеоебу- 
вав на остпові Святої 
Олени замість імперато
ра аж до своєї смерті V 
1ЯЭ1 р Але що ж тоді 
сталося з Наполеоном?

Полейкують ніби він 
виїдав до Верони, де 
ЖИВ під ЧУЖ ИМ  Прізви
щем Загинув V Відні 
застрелений стражника
м и  цісарського палаиу 
коли намагався туди 
п р о н и к н у т и  Згідно з 
іншою версією, менш 
романтичною, корабель, 
на якому Наполеон плив 
до Мексіки. затонув...

Одначе цим легендам 
суперечать факти. Прос
тий селянин Робю не 
зміг би на смертному 
одрі диктувати проект/ 
організації народної 
гвардії. Підпис під запо
вітом — і це не викли
кає сумнівів — ідентич
ний з тим. що його пос
тавив Наполеон у Фон- 
теОло під час зречення 
від престолу. Отож У па
ризькому Будинку інва
лідів спочиває прах 
справжнього імператора.

Двійником маршала 
Монтгомері був відомий 
англійський актор Кліф- 
тон Джеймс. Якось ви
пала нагода скористати
ся з їх дивовижної схо
жості. Англійські війсь
ка мали висадитися в 
Нормандії. Але гітлерів
ська розвідка не знала, 
коли саме це станеться. 
Щоб дезінформувати во
рога. вирішили вдатися 
до такого маневру: Клі- 
фтон Джеймс у марша
льському мундирі і в 
супроводі численного 
почту вирушив у північ
ну Африку Головне ко
мандування вермахту 
піймалося на гачок: про 
яку висадку може йти 
мова, коли один із бри
танських воєначальників 
поїхав для інспектуван
ня військ до Африки? На
ступ же розпочався на
ступного дня...

Двійни’ка має і колиш
ній президент США Рі- 
чард Ніксон. Ним є ар
тист з ревю Джеймс Ле 
Рой. або Річард М. Дік
сон. Протягом кількох 
років «урядував» він ра
зом з президентом у 
Білому домії. вирятову
ючи Ніксона в скрутні 
хвилини.

Двійника має колиш
ній канцлер ФРН Віллі 
Брандт.

П. ВАНДИН.

(Закінч, буде).

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .

Вчаться
викладачі

Цей знімок зроблено 
в наіуково-методцчному} 
кабінеті кафедри фізви- 
ховання. Викладачі ка
федри беруть участь у 
семінарі з питань під
готовки масових фізку
льтурно - спортивних за
ходів.
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РЕСПУБЛИКИ ИНДИИ

У парткомі 
і нституту

■ ш и п ОБОВ’ЯЗОК — ВЧИТИСЯ ш ш ш т

ОСТАННІ ЗАЛІКИ, 
ОСТАННІ ЕКЗАМЕНИ

В СЕ більшає записів
у залікових книж

ках, все меншає вільних
граф на «Екранах успіш
ності»: зимова екраме- 
наційна сесія наближає
ться до завершення. Вже 
зримо видно її резуль
тати.

Ось що нам повідо
мили в штабі сесії ма
шинобудівного факуль
тету. Краще всіх скла
дають екзамени і заліки 
групи 1-ААГ-83, 2-ААГ- 
82, 2-ПМ-83, І-ТМ-82.
Найгірше ж — З-ТМ-86, 
і-ТМ-86, І-ПМ-83 і 2- 
ТМ-82. А який зразок 
подають члени комітету 
комсомолу факультету, 
комсорги курсів і спеці
альностей? Відмінно зві
тують про одержані 
знання В. Войтков, Л. 
Голяк, К. Кузьменко, В. 
Бучек, Л. Васильківсь
кий, А. Дикун, Н. Дєм- 
чук, В. Трач. На жаль, 
серед комсомольського 
активу є й приклади ха
рактеру протилежного. 
Трійки з'явилися в залі
кових книжках Ю. Лося, 
А. Василинича, І. Тра- 
сковського, С. Бруй. А 
Твердохліб, В. Семенюк і 
С. Бінецький навіть 
«прикрасили» їх двійка
ми. Двійки одержали і 
студенти - комуністи В. 
Баранов та В. Кондра
тюк.

А яка успішність на 
сесії активу енергетично
го факультету? Приєм
но, звичайно, що член 
комсомольського бюро 
курсу Є. Кинько, моло
ді комуністи 3. Вантула, 
К. Запайщиков, Т. Ва- 
рема, члени факультетсь
кого комітету ЛКСМУ 
Т. Бірюкова, Н. Кучер, 
комсорги І. Корнійчук, 
Н. Митрошина вже от
римали відмінні оцінки 
на трьох, а то й п’яти 
екзаменах. Що підтверд
жують своє ім’я відмін
ника навчання члени 
комітету комсомолу В. 
Скачко, А. Козинська.

Хотілося б цей пере
лік продовжувати і да
лі. Однак... Однак, ось 
такі факти. Комсорг гру
пи 1-ЕС-86 Д. Груй — 
двійки з вищої матема
тики та історії КПРС, 
комсорг групи 2-ЕС-86. 
А. Рига — двійка з фі
зики, комсорг групи 2- 
ЕСС-86 І. Закусило — 
двійка з вищої матема
тики, комсорг групи 2- 
ПЕ-82 М. Босенко ■ 
теж двійка. А молода 
комуністка Н. Ревенко 
на екзамен з фізики не 
з’явилася взагалі.

ПРОБЛЕМА 18

ЩОБ І НА СТАДІОНІ, І  В АУДИТОРІЇ

ють місце у розстановці мірою сковує ініціативу па- 
науково - педагогічних ка- ртійного активу енергофа- 
дрів. Тільки 36 із 60 викла- КУ- и °го зобов’язано пере- 
дачів мають вчений ступінь, будувати стиль і методи 
23 викладачі — пенсійного керівництва з урахуванням 
і передпенсійного віку. Жод- ВИМОГ дня. 
на з кафедр не очолюється Ідеологічній комісії па- 
доктором наук. Низька пра. рткому рекомендовано уза- 
ктична значущість науко- гальнити досвід роботи но
вих досліджень, які прово- муніста Д. Б. Налбандяна і 
дяться на кафедрах. Ні од- розповсюдити його в парті- 
на з кафедр не виконує йній організації інституту, 
цільових комплексних про- Партком розглянув та- 
грам республіканського та кож питання про факти 
союзного рівнів, не вхо- незаконного використання 
дить до авторських державних коштів на СК.ТБ 
колективів по напи- «Модуль». З цього приводу 
санню підручників. Вибор- прийнято відповідне рішен- 
ний партійний, комсомоль- ня. Суворі партійні стягнен- 
ський, профспілковий актив ня накладено на заступни- 
у своїй роботі практично ків директора СКТБ Н. Г. 
позбавлений допомоги ви- Горохову і В. Ф. Андрієн- 
сококваліфікованого загону ка. Н. Г. Горохова звільне- 
професійних ідеологічних на від своїх службових обо

в’язків.

Сбросив колониальное 
иго, ’ индийский народ 
вписал одну из ярких 
страниц в историю че
ловечества. 26 ноября 1949 
г. была принята новая 
Конституция моей стра
ны. по которой Индия 
провозглашалась рес
публикой. Конституция 
вошла в силу 26 января 
1950 г. Этот день и объ
явлен государственным 
праздником.

Укрепившийся у вла
сти Национальный кон
гресс стал проводить 
курс на более последо
вательное осуществле
ние буржуазно - демо
кратических свобод. По
всеместно была восста
новлена легальная деяте
льность коммунистов и 
руководимых ими проф
союзов. В области меж
дународных отношений 
правительство Неру про
водило политику непри
соединения к военно-по
литическим блокам. Оно 
установило дружеское 
экономическое и полити_ 
ческое сотрудничество с 
СССР и другими социа
листическими странами, 
активно выступило про
тив политики колониали
зма и неоколониализма 
в Азии и Африке.

В 1966 г премьер-ми
нистром стала дочь Дж. 
Неру Индира Ганди, ко
торая последовательно 
проводила в жизнь уже 
намеченную прогрессив- ■ 
ную линию.

Важным событием во 
внешнеполитической де- ] 
ятельности Индии было ! 
заключение 9 августа 1 
1971 г. договора с СССР | 
Советско - индийский ! 
договор о мире, друж- I 
бе и сотрудничестве двух I 
стран заложил прочную ! 
основу дальнейшего

| развития наших друже
ственных отношений 
Значение этого догово
ра для Индии трудно 
переоценить. При помо. 
Щи Советского Союза 
Индия прочно стала на 
путь индустриального 
развития. Так, при со
действии и помощи СССР 
в Индии построено око
ло 60 крупных объектов 
в важнейших отраслях 
промышленности. Зна
чение этого договора 
выходит далеко за рам
ки советско - индийских 
отношений. Он является 
стабилизирующим фак
тором как для Азии, 
так и для планеты в це
лом.

Весьма обнадеживаю
щие перспективы встают 
перед Индией и на зав
тра. В ноябре 1985 г Со
вет национального раз
вития Индии под пред, 
седательством Р̂ Д|Жив<а 
Ганди утвердил седьмой 
пятилетний план социа
льно - экономическ о го  
развития страны на пе
риод до 1990 г.

Индия внесла и вно
сит существенный вклад 
в дело упрочения мира, 
свободы и безопасности 
народов. Она была в чис
ле главных инициаторов
тттзгтгаРТТГГ Я  и р п п и л п о т т и и п  .I дспягьпил пси МИСиСДИНС-

I ния. Индия решительно 
| осуждает развязанную 
| империализмом Донку 
! вооружений, нагнетание 
! международной обстано- 
! вки. программу «звезд- 
I ных войн».
| Джавахарлал Неру 
подчеркивал, что доби
ться прогресса, превра
тить Индию в передовую 
страну высокоразвитую 
державу можно только в 
условиях мира. Мой на
род верен этому завету. 
Великая дружба Индии 
с Советским Союзом яв. 
ляется одним из опре
деляющих факторов, 
обусловливающих движе
ние моей страны по пу
ти социального прогресса.

Недавний визит това
рища Горбачева стал 
примером нарастания 
потенциала традицион
ной дружбы и сотрудни- I 
чества между СССР и | 
Индией. В результате его ! 
человечество получило | 
документ нового полити- I 
ческого мышления 
Делийскую декларацию. | 
в которой заложены при- | 
нципы свободного ОТ ! 
ядерного оружия и не- | 
насильственного мира. |

На .черговому засіданні чі кафедр суспільник наук 
парткому заслухано питан- Партком зобов’язав зав
ня «Про роль кафедр сус- кафедрами В. I. Бондаря 
лільних наук у перебудові Б. I. Пономаренка, Б. А 
ідейно - виховної роботи Вальчука, в. о. зав. кафед 
серед студентів, викладачів рою О. П. Скнара усунуті 
та співробітників у світлі відзначені недоліки. З ме 
вимог XXVII заїзду КПРС». тою підвищення ефективно 
Відзначено, що у цьому на- сті управління ідейно-вихо 
прямку проведена певна вною роботою ректору І. В 
робота. Однак помітної пе- Кузьміну запропоновано йе 
ребудови у викладанні сус- реглянути розподіл обов’яз 
пільних дисциплін ще не ків між проректорами, мак 
відбулося. Воно ще не від- симально зосередивши пи
пов ідає поставленим' пар- тання ідейно - поетично: 
тією вимогам по зміцнен- робоїи в одного із них. Ра
ню зв’язків теорії з прак- ді кафедр суспільних науі 
тикою. І це позначається запропоновано до 1 квітш 
на вихованні політичної розробити і реалізувати за 
зрілості, соціальної актив- ходи щодо поліпшення без 
ності студентства. перервності марксистсько-

CepdS колективу інститу- ленінської підготовки сту 
ту минулого року здійснено . дентів.
43 різних правопорушень, Заслухано і обговорене
повільно виживаються ви- звіт декана енергетичногс 
падки пияцтва, хуліганства, факультету Д. Б. Налбан 
аморальної поведінки, з’я- дяна «Про роботу по ідей- 
вилася тенденція розповсю- но-політичному вихованню, 
дження наркоманії. Од- формуванню активної жит- 
на із причин недолі- тєвої позиції кожного чле
нів — та, що методика ви- на колективу». Відзначено 
кладання суспільних наук ініціативу, діловитість но
веє ще не позбавлена еле- муніста Налбандяна, його 
ментів формалізму. Вкрай особистий внесок у роботу 
повільно впроваджуються партбюро та ради факуль- 
сучасні форми та методи тету, допомогу комсомоль- 
навчання, переважає моно- ській і профспілковій орга- 
лог викладача на лекціях нізаціям, студраді. Разом 
та семінарських заняттях, із тим зауважено, що ко- 
Методика навчання і вихова- рінної перебудови на фа- 
ння майбутніх спеціалістів культеті ще не відбулося, 
не пов’язується із завдан- Своїм прагненням тримати 
нями науково - технічного постійно під контролем усі 
прогресу. сторони діяльності факуль-

С р п й п ч и і v n v i i iр н н я  м я - тету т. Налбандян певною

тт  А НАВЧАННЯ в інсти- шенні економічних та соціа- нять фізкультурою і спор- 
тут поступає значна льних завдань. том.

частина молоді, котра не Можна з повним правом Поєднувати заняття спор- 
пройшла трудової школи і сказати, що всі види фізич- том [ навчання у вузі дуже 
армійської служби. У них них тренувань мають вели- важко. В нашому інститу- 
не дуже виразно розвинуті ке значення. Але необхідно т{ Як і в будь-якому іншо- 
морально - психологічна ос- підкреслити особливу зна- МЛ цінуються тільки відпо- 
нова і фізичне загартуван- чимість занять спортом в відН[ здібності знання пра- 
ня. В той же час інтесив- умовах технічного вузу, целюбність і стійкість до 
ність навчального процесу у Наш інститут багатий слав- емоційних перевантажень, 

і вузі вимагає значних затрат ними спортивними досягнен- К0ТпИХ у звичайному житті 
часу та здоров’я протягом нями і традиціями. Минули не менше, ніж на спортив- 
робочого дня. роки становлення, і тепер н{й арені/

Відомо що повнота щас- Уже ,НІХТ0 не пояснює спор- тпг ОЛЯ не випадковість,
тя людини залежить від її Г Т Д “ 15 ^  а пРедмет вибоРУ- ~
уміння зберегти на все жиг- випаДК0В1стю, Т0МУ щ о.в°- говорить афоризм. — її не 
тя працездатність, ясність ни стабільні і спрямовані на очікують а завойовують, 
думки, енергію і активність. ВИРІШЄННЯ звачних задумів, Спортсмену доводиться за- 
Тільки здорова людина на Д°сягневня високих спор- войовувати свою долю дві- 
здатна пізнати радість жит- тивних РУОежів. чі: спочатку на спортивній
тя, творчості у будь-якій Але не тільки про це арені, а потім — на життє- 
галузі своєї діяльності. мова. вій. Завдання дуже склад-

Серед профілактичних за- Життя спортсмена будь- не. Однак, вирішуючи його 
ходів, спрямованих на охо- якого рангу проходить в першу частину, юнак чи 
рону і зміцнення здоров’я, усіх на виду: вони ж бо ви- Дівчина виховують у собі 
широко використовуються конавці публічних видовищ, чимало якостей, так необ- 
засоби фізичної культури. Спортивне змагання, гра, що хідннх для вирішення час- 
Фізкультура у широкому проходить в обстановці тини Другої — бажання до- 
резумінні цього слова, свята, спочатку стають за- лати, вміння трудитися сті- 
спорт — невичерпне дже- доведенням, а потім вже і льки, скільки треба для до- 
рело здоров’я, бадьорості і потребою. Це свято сили, сягнення мети, здатність 
краси. В наш час заняття спритності, краси притягує миттєво оцінювати ситуа- 
ними стають, без усякого мільйони людей і ви- й}ю і приймати оптимальне 
перебільшення, дуже важ- робляє в них фізичну та рішення тощо, 

ливим помічником у вирі- психічну залежність від за- (Закінч, на 2-ій стор.)

ВАСАМ НАГАБУШАНАМ, 
студент ^факультета 
вычислительной тех
ники.
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ЩОБ І НА СТАДІОНІ, І  В АУДИТОРІЇ
Поч. на 1-ій сгор,

Це не голослівне тверд
ження Проведений нашим 
спортклубом аналіз пока
зав, що успішність студен
тів - спортсменів вища за 
середню успішність по інс
титуту. Знаменне й те, що з 
числа колишніх провідних 
спортсменів вузу виросли 
відповідальні партійні, 
комсомольські і господарсь
кі керівники, вчені, викла
дачі. Перший в нашому інс
титуті майстер спорту
A. Єрьоменко — нині від
повідальний працівник апа
рату ЦК ЛКСМУ, партій
ними або профспілковими 
працівниками стали В. Кра- 
євська, Т. Хрипко, Ю. Бу- 
ренніков, В. Третяк та ін. 
В стінах рідного вузу тру
дяться молоді вчені В. Под- 
жаренко, П. Молчанов, 
М. Іванов, Ю. Муляр, 
С. Лютворт, В. Петров, 
Ю. Афонін, В. Пудрик,
B. Бабій. Простий перера
хунок зайняв би не один 
десяток газетних рядків.

Успіхи на стадіонах і 
спортивних майданчиках 
анітрохи не полегшували 
їм життя в інституті. Не 
легше І їхнім сьогодніш
нім спадкоємцям. Вони вча
ться на совість, хоча після 
важких стартів чи ігор, 
трапляється і засипають над 
підручником.

З чиєїсь «легкої» руки за 
студентами, які займаються 
спортом в час свого дозвіл
ля, утвердилася сумнівна 
репутація. їх виставляють 
такими собі споживачами, 
котрі експлуатують власні 
спортивні досягнення з ме
тою отримання заліків чи 
хорошої оцінки на екзаме
ні. Не приховую, є ще в 
сильному спортивному ко
лективі недобросовісні, а 
точніше — непорядні моло
ді люди, які бруднять чес- 
ч ш  ш  ез ш т и ш т  ш я м

не ім!я спортсмена. Є де
які хлопці і дівчата, котрі 
прийшли в інститут зовсім 
не тому, що мріяли зводити 
будинки, конструювати ве
рстати, роботи, комп’ютери. 
І спортом вони займають
ся не для того, щоб про
славити вуз. Перемоги по
трібні їм, щоб на цій осно
ві побудувати власне бла

ня головного завдання — 
стати висококваліфікова
ним спеціалістом народно
го господарства.

Участь у змаганнях дещо 
відволікає студентів, і на 
цій основі виникає неповне 
взаєморозуміння студентів- 
спортсменів і керівників фа
культетів. А їм же треба 
небагато — влаштовувати

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ф  РЕБА по годи ти сь  з ак- шено, що с ім  хлопців і д ів- 
* с іом ою , що харчуван- чат у гардероб і впродовж  

ня з житті лю дини займає ц ілого  дня —  надто вели- 
досить важливе м ісце, а кий збиток для навчально- 
позаяк студент —  теж  лю - го процесу. Ніби й логічно, 
дина, до того ж  молода, то що студент політеху м у 
рій, звичайно, не виняток сить удосконалю ватися не 
з цього загального пра- в торгівл і й побутовом у 
вила. обслуговуванні, а в іншій

мПРОБЛЕМА“ ПИРІЖКА

гополуччя. В недалекому 
минулому це — борці 
А. Буцхрікідзе і Г. Сахокія, 
гандболіст Ю. Левченко.
Д  ЛЕ не такі «роблять 
^  погоду», не їм судило
ся прославляти Вінницький 
політехнічний знаннями, 
трудовими і спортивними 
успіхами. Справжнього 
спортсмена роблять середо
вище і атмосфера, в яких він 
живе. Психологічний клімат 
у спортивному середовищі 
інституту здоровий. З будь- 
якими негативними явища
ми ведеться рішуча боро
тьба. Спортивне поле-повин
не бути без бур’янів.

Кафедра фізвиховання і 
спортклуб добиваються то
го, щоб студентів - спорт
сменів відзначали особливі 
якості — дух опору, те 
«натхнення в бою», котре 
допомагає долати,* здавало
ся б, нездоланне, спрямову
вати всі зусилля на вирішен-

додаткові заняття та консу
льтації, допомагати. Але не 
робити поблажок. Оцінки 
повинні відображати істин
ний рівень знань. Виклада
чі і співробітники повинні 
бачити у спорстменах май
бутніх інженерів. Це зму
сить їх відчути духовну 
спорідненість з тими, хто 
прославляє наш вуз нау
кою, породить прагнення 
вписати і свою спортивну 
сторінку в славну історію 
ВПЇ. Хіба це так складно — 
створити для спортсмена 
умови, які підкреслюють, що 
він займається соціально 
значущою, важливою спра
вою — створенням і реалі
зацією публічних видовищ, 
які мають важливе виховне 
значення, що він виконує 
роль рушія фізичної куль
тури і спорту?

М. ПЕТРЕНКО, 
старший викладач ка
федри фізвиховання.

Якщо сидиш на л е кц ії
голодний, то тво ї дум ки 
м имоволі втікають до тих 
черг, що мають на перерві 
товпитись біля інститутсь
ких буфетів —  чи пощ ас
тить, чи п р о б ’єшся ти за 
коротку перерву до продав 
ця?

Здебільш ого не вдаєть
ся.

Коли ми вчились на пер
ш ому курсі, проблема ця 
була виріш ена. Правда, не 
повністю, частково, але в 
кож ном у корпусі на лотках 
продавали пиріж ки, бутерб
роди, соки, сметану, кон
дитерські вироби. І не тре
ба було розш ирю вати 
штат працівників торгівл і. 
Займалися цим самі студен
ти, котрі чергували в гар
дероб і. Вийшов з аудиторії, 
купив пиріж ка чи б утерб ро
да, випив склянку сметани 
і —  вже поснідав.

Потім чомусь було в и р і-

сф ері, але ця логіка —  
однобока. Д уж е легко об
числювати прям і втрати від
пропущ еного  сімома сту
дентами учбового дня, зате 
не піддаю ться н іяком у о бл і
кові безперечні і набагато
більш і втрати від того, що 
не м ожуть вчасно поїсти 
сотні людей.

Г адасмо, що сам ообслу- 
говуеання студентської м о
лоді є одним з елементів 
самоврядування, про яке 
зараз точиться стільки 
розмов П ропонуєм о знову 
повернутись до старого і 
вже перев іреного  часом 
способу торгівл і пиріж кам и 
й сметаною. Слово честі, 
він не настільки заважає 
навчанню, щ об від нього 
відмовлятись.

Ю. ОКУЛОВ,
О. ЗАБОЛОТНИЙ,

студенти енергетичного 
факультету.

ЕЛЕКТРОНІКА НА С Л У Ж Б І
НТП: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ

Зростаюча залежність 
пром ислово розвинених 
країн від дж ерел інф орм а
ц ії (технічної, економ ічно ї, 
політичної, ВІЙСЬКОВОЇ і т, д.), 
а також  від рівня розвитку 
й ефективності викорис
тання засобів передачі і 
перероблення Інф орм ації 
привела до ф орм ування на 
рубеж і 80-х років принци^ 
пово нового економ ічного  
поняття національні ін 
ф орм аційні р е су р с е  А к 
тивними Інф орм аційним и 
ресурсами називаєтеся та 
частина національних Ін
ф ормаційних ресурсів, кот
ра доступна для автоматич
ного пош уку, зберігання й 
обробки. Це ф орм алізова
ні і законсервовані на ма
ш инному носієві у вигляді 
працю ю чих програм  проф е
сійні навички та знання, це 
текстові й граф ічні д о ку 
менти, потенційно доступні 
на ком ерційн ій  основі усім, 
хто користується національ
ним парком ЕОМ. Є підста
ви вважати, щ о віднош ення 
о б ’єму активних інф орма 
ційних ресурсів до загаль
ного о б ’єму національних 
інф орм аційних ресурсів ще 
до кінця 80-х років стане 
одним із істотних показників, 
щ о характеризують інф ор
м аційну озброєність т іє ї чи 
інш о ї країни.

О сновним інструм ентом  
пром ислової експлуатації 
національних інф орм аційних 
ресурсів є ЕОМ. Конкретні 
ф орми використання їх  у 
процесі формування і пр о 
м ислової експлуатації ін 

ф орм аційних ресурсів ста
ють усе р ізноманітніш ими. 
Це й потуж ні обчислю валь
ні центри для централізова
ного зберігання великих 
о б ’ємів інф орм ації, і ви р і
шення особливо складних (з 
точки зору обчислювальних 
ресурсів) наукових завдань* 
прогнозування погоди, ро з
рахунок ядерних реакторів,

на техніка —  одна з най
молодш их галузей техніки. 
Перша ЕОМ була розроб ле
на в С Ш А  у 1946 р. Перша 
вітчизняна ЕОМ типу М ЕЛМ  
(мала електронна лічильна 
машина) була створена у 
Києві 1951 року під керіе 
ництвож видатного вітчиз
няного вченого, генераль
ного конструктора перших

Без ЕОМ нині нікому не обійтись. Будівельникам теж. 
На фото: студенти інженерно-будівельного факультету 
Натяли Дяченко, Тетяна Шкуропат і Юрій Шевчук,

обробка зображень і т. д, 
Це і проблем ноорієнтовані 
комплекси на базі м ін і-Е О М  
(для систем автоматизації 
проектування, наукових д о 
слідж ень, технологічних 
процесів тощ о). Це і п е р 
сональні ЕОМ, нарешті, це 
верстати з числовим п рог
рамним управлінням, про 
мислові роботи, «гнучкі» 
автоматизовані виробницт
ва й ін.

Електронна обчислюваль-

радянських ЕОМ академіка 
С. А. Лебєдєва. За корот
кий час життя електронно ї 
обчислю вальної техніки зм і
нилося чотири покоління 
ЕОМ і почалися роботи над 
створенням ЕОМ п ’ ятого 
покоління,

Останні 25 років уд о с 
коналення технологічних ха
рактеристик ЕОМ проходи
ли незвичайними для інш их 
технічних пристроїв темпа
ми В одном у з американ-

23 січня 1987 року.
12 КОЛОНКА

ДВА
НАПОЛЕОНИ

3.
Двійник Віллі Брандта 

— Вальтер Віктор. Обоє 
живуть у Бонні. І обоє 
набралися лиха через 
свою схожість. Віктора 
(він керує фірмою, що 
займається опалюван
ням сміття) не раз віта
ли оваціями перехожі, 
а одного разу занесли йо. 
го на руках до ратуші 
й змусили протягом го
дини вислуховувати їхні 
пропозиції та зауважен
ня. Брандт же час од 
часу мав нагоду бачити 
свого двійника на фото
графіях у газетах, зро
блених у дуже ризикова
них для канцлера ситу
аціях...

Що ж мовить про все 
це наука?

Разюча схожість бли
знюків — річ зрозуміла. 
Але ж двійники — зов
сім чужі люди. Чому ж 
їх не можна відрізнити 
один від одного? Більш- 
менш правдоподібною 
видається гіпотеза гол
ландського вченого Ван 
Беммельна про так зва
ну приховану спорідне
ність. Згідно з нею, дві
йники зв’язані близькі
стю. про яку всі давно 
забули.

Для ілюстрації нага
даємо ще такі факти з 
біографій визначних 
людей. Так от прабабуся 
Льва Толстого Ольга Го- 
ловіна (по чоловікові — 
Трубецькая) і прабабу
ся О. С. Пушкіна Є ц д о -  
кія Головіна (Пушкіна) 
були рідними сестрами. 
Житель Відня Симон Мі- 
хель, який помер 1719 
року, був прадідусем 
Карла Маркса і Генріха 
Гейне...

У кожного — двоє 
батьків, а дідусів та ба
бусь — четверо А вза
галі — 2 в енному сту
пені предків, де єн — 
кількість поколінь. Як
що вважати, що зміна 
поколінь Відбувається 
через 25 рогіів. то за 
десять століть змінило
ся сорок поколінь. Ви
ходить. кожен із наших 
сучасників мав 2 у 40- 
му ступені, тобто при
близно тисячу мільярдів 
предків. Але ж тисячу 
років тому на Землі бу
ло всього кілька сотень 
мільйонів чол. Значить, 
всі люди — родичі і 
навіть дуже близькі.

Насамкінець — ще 
одна істоюія Не так да
вно у Швейцарії біла 
жінка народила чорне 
дитя. Чоловік оскаржив 
своє батьківство. Та пру
жина не здалася. На її 
щастя, р Швейцарії ме
тричні книги ведуться і 
зберігаються упродовж 
сотень років. Вони й до
помогли встановити, що 
триста літ т о м у  ппапоа 
прабабуся «скривджено
го» чоловіка була негри
тянкою. Новонапо^жіотта 
дитина тільки «нагада
ла» про цей Факт.

П, ВАНДИН,

Як задзвенів 
алюміній

Дзвін уже , півтора ти 
сячоліття слугує люди
ні. У дзвони били, коли 
сповіщали про пожежі і 
повені, вони кликали на 
боротьбу з ворогом. Від
ливали їх завжди з бро- 
цзи. Та оскільки цей ма
теріал дуже дорогий, 
робили спроби відливати 
дзвони, скажімо, з алю
мінію. легкого й деше
вого металу Та звук був 
не той...

1983 року подружжя 
угорських мистецтвозна
вців Едіт Ооборзіл і Ті- 
бор Еней зробили у сті
нках алюмінієвого дзво
ну вертикальні прорізи 
і він задзвенів, наче бро
нзовий і

Алюмінієвий дзвін зву
чить незгірше класично
го бронзового, але по
рівняно з ним утричі 
легший і дешевший. А 
дзвсіни потрібні й ра- 
раз, різні розмірами, 
формою і звучднням — 
оркестрам, школам, лі
созаготівельникам. гео
логам.

О, ВАЯЬКОВ,
інженер.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

САМОУПРАВЛЕНИЕ Претензий — всем
О нем так много говорят невпроворот.
И пишут очень много, ВОСПИТАТЕЛЬ
Что вдохновили всех Неистребимая в нем

ребят, жажда
Но. .. не дают дорогу. Своим примером

вдохновлять...
АМБИЦИЯ Развелся с женами

В одной неведомой он дважды,
конторе И хочет пробовать опять.

Амбициозный был народ: А. КРАВЦОВ,
У них в работе — преподаватель граждан-

мораторий, ской обороны.

ських ж урналів наводиться ратурі їх  називають чіпа- 
таке образне пор івняння: ми) з л ін іям и товщ иною  в 
«Якби авіапромисловість один м ікрон. Такі чіпи м о- 
протягом  останніх 25 років жуть зберігати понад м іль- 
розвивалася так само стр ім - йон біт інф орм ації. Чіпи з 
ко, як промисловість засо- елементами у п івм ікрона, в 
бів обчислю вальної техніки, яких розм іщ ається 4 млн. 
то нині літак Боїнг-707 кош транзисторів, уж е створю - 
тував би 500 доларів і зд ій - ються в лабораторіях і ще 
снював би обліт зем но ї кулі до кінця десятиріччя ста 
за 20 хвилин, витрачаючи нуть випускатися пром ис- 
при цьому 5 галонів палива, ловістю . А м ікросхем и з 
Наведені цифри досить точ- елементами у чверть м ік- 
ио відображ аю ть зниження рона, котрі м іститимуть у 
вартості, зростання ш видкос- собі десятки м ільйонів тра
ті, п ідвищ ення економ ічності нзисторів ,стануть реаль- 
ЕОМ». н істю  в середині 90-х років.

ААасштаби м ін іатю ризац ії Щ е  до кінця століття ста- 
електронних схем, д осягну- нуть м ож ливим и «гігаб іто- 
ті сьогодні, вражають уяву, ві Інтегральні системи» — * 
Наведемо^ такий образний м ільярд ком понентів на 
приклад. Товщина л ю д сько ї один чіп. 
золосини рівняється приб- ЧІпи з елементами мен-
лизно ста м ікронам . Уявіть ше м ікрона  дозволять кон= 
собі, що ви вм іщ уєте сітку структорам  вмістити коло- 
із 400 транзисторів (кож ен з сальну обчислю вальну по- 
яких складається з л ін ій тужність у найрізном акіт- 
товщ иною  в один м ікр о н) ніш их кінцевих продуктах, 
на кристалі крем н ію  розм і- Уже до середини 90-х ро- 
ром як д іам етр волосини, ків одна-єдина інтегральна 
Тепер стисніть ці л ін ії до схема володітиме б ільш ою  
товщини у п івм ікрона, і ви потуж ністю , н іж  дю ж ина 
зм ожете на цій площ і роз- сучасних суперком п ’ ютерів, 
містити майже 1500 транзи- С уперчіпи —  це якраз 
сторів. Щ е  раз розд іл іть те, чого  чекають досл ідни- 
усе навпіл. При товщ ині ки, які займаються штучним 
чверть м ікрона  кож ен тран- розум ом . Спроби збудува- 
зистор за розм іром  при- ти ЕОМ, котр і м ож уть пев- 
близно рівнятиметься круп- ною  м ір о ю  повторяти здат
ному вірусу, і вам вистачить ність лю дину м іркувати, ба- 
м ісця для 4500 транзисто- чити, розум іти м ову і спіл- 
рів, куватися звичайною лю дсь-

Це —  не уривок з науко кою  м овою , гальмуються 
во - фантастичного роману. чеРез відсутність м ож ливос
т е  предмет проектування, т е *  ш видкої обробки ве- 
планування і витрат при- -пичезного о б ’єму даних, 
близно 30 американських,
японських і європейських СТАХОВ,
компаній, які контролю - доктор технічних наук,

ють 90 проц світового (ка-’ ДИрЄКТ° Р
піталістичного) оинку напій- СКТБ «Модуль».
провідників . Д екотр і ф ір 
ми уж е випускають м ік р о 
схеми (в англом овній літе-



ТЕМА К О Н Ф ЕР ЕН 

Ц ІЇ -  «У Д О С К О Н А 

Л ЕН Н Я  ПРАКТИ ЧНО Ї 
ПІДГОТОВКИ СТУ

Д ЕН ТІВ  ВУЗУ У СВІТ

ЛІ РІШ ЕН Ь X X V II З ’ї 
ЗД У  К П РС І П ЕР ЕБ У -; 
ДОБИ  ВИЩ ОЇ О СВІ 

ТИ».

Е П О Х У  науково-тех- нічної революції відбувається активне нагромадження нових знань. За останні 40—БОроків спостерігається десятикратний ріст об’єму наукової інформації. Існують оцінки, за якими інтенсивність росту науково-технічної й соціальної інформації триватиме і до двохтисячного року, в порівнянні з 1960-м, стане об’ємнішою в 15—20 разів. Ясна річ, що це неодмінно має викликати зміни в системі підготовки спеціалістів з вищою освітою, потребуватиме якнайшвидшої перебудови її, на що і вказував X X V II  з’ їзд К П Р С .Інтенсифікація суспільного виробництва і науково- технічного прогресу істотно впливає і на об’єм інформації, одержуваний при підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. Одначе строки навчання залишаються тими ж , що й раніше. Отже, донести нові об’єми знань можуть тільки нові методи навчання в поєднанні з широкою практичною дідготоївкоїо студентів і використанням різноманітних засобів. При цьому одним з найефективніших шляхів є створення і застосування автоматизованих на-

П РО БЛ ЕМ А

ВПРОВАДЖЕННЯ

вчаючих систем і комплексів (на базі Е О М  різного призначення.Широке впровадження автоматизованих навчаючих систем, яким властива висока швидкодія, велика пам’ять, здатність переробляти інформацію, що надходить від багатьох споживачів, є могутнім засобом підвищення продуктивності і ефективності викладацької праці. Застосування автоматизованих навчаючих систем — це також крок, щоб позбутися зайвої опіки викладача над самостійною роботою студента, що забезпечить реалізацію най- прогресивнішого методу самопідготовки — спілкуван-* ня з Е О М  в діалоговому режимі.З іншого боку, ця система дозволяє швидко й об’єктивно перевіряти знання, внаслідок чого економиться час і праця викладача, а, отже, поліпшується методичний рівень, забезпечується індивідуаліза

ЩОБ ВЧИТИ ПО-НОВОМУ
АВТОМАТИЗОВАНИХ НАВЧАЮЧИХ СИСТЕМ — ШЛЯХ ПІДВИЩЕН. 

НЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАЦІ.ція навчання, .поліпшується моральний клімат перевірки знань. Як показав досвід запровадження автоматизованих (навчаючих систем в учбовий процес на кафедрі автоматизації проектування, виникають дві основні проблеми — 'відсутність якісних навчаючих і контролюючих програм, а також обмежені можливості наявного технічного забезпечення і парку ЕО М . 
Те програмне забезпечення, 
що є в фонді алгоритмів і 
програм, охоплює лиш не
значну частину учбових ку
рсів, не враховує тенденції 
розвитку, а це змушує ду
мати про створення внутрі- 
вузівського програмного за
безпечення автоматизова
них навчаючих систем. Але на розробку програмного забезпечення тільки по одному курсу викладачеві треба потратити близько тисячі годин, тобто, півтора річного навантаження. Враховуючи те, що підбір матеріалу і створення авто

матизованих навчаючих систем повинно доручатись тільки найкваліфікованішим викладачам, виникає проблема розподілу й обліку викладацької праці. Хочеш- не хочеш, а мусиш робити висновок, що якість цієї роботи може забезпечити лише зміна нормативів ау- диторних і позааудиторних навантажень викладачів, визнання самоцінності їх ньої методичної роботи.Є ще один шлях вирішення «проблеми часуі» — консолідація сил родинних кафедр, швидке забезпечення всіх викладачів методичними рекомендаціями з питань підбору матеріалу для автоматизованих навчаючих систем, а також єдине для всіх кафедр сервісне обслуговування програмістами, яке повинен налагодити обчислювальний центр інституту.Друга проблема, що стоїть на шляху широкого впровадження автоматизованих навчаючих систем —

матеріально—технічне забезпечення.. Зараз в інсти
туті існує могутній парк 
ЕОМ  різного рівня. Але 
для широкого впроваджен
ня нової системи він не 
пристосований, бо біль
шість ЕОМ не забезпечені 
належним периферійним об
ладнанням, і, насампе
ред, сіткою дисплеїв. 
В результаті, на ЕОМ мо
же працювати водночас, в 
кращому разі, кілька чоло
вік. Тому виникає необхід
ність створення загально
інститутської сітки диспле
йних залів на 15—20 ро
бочих місць. Головна трудність тут полягає у відсутності мультиплексорів і дисплейних станцій, на які постійно не виконуються замовлення кафедр. Досвід В П І по створенню дисплейних залів переконує, що необхідно вступати в ширші контакти з виробничими підприємствами, ставити перед ними завдання допомогти інститутові в поліпшенні його технічної бази — це запорука прискореного впровадження автоматизованих навчаючих систем у вузі.

М. Ф ИЛ И НЮ К,
доктор технічних наук, 
завкафедрою автомати
зації проектування.

У п’ятикурсників — практичні заняття.

Линию партии одобряем
Состоявшийся днями Пле- талантливыми учеными, от 

нум Центрального Комите- работы студенческих науч- 
та К П С С  еще раз подтвер- ных обществ до исследова- 
дил главную линию нашей тельских программ ведущих 
партии — линию на пере- академических и отраслевых 
стройку и ускорение. «Ре- институтов  ̂ ОТ творческой 
альные достижения здесь атмосферы в научных кол- 
определяются состоянием лективах до наиболее эффе- 
научного знания, — под- ктивных форм организации 
черкнул в своем докладе и стимулирования науки, 
на Пленуме тов. М. С. Гор- Рассмотренный Пленумом 
бачев, — выдвижением ори- вопрос « О перестройке и 
гинальных идей, способных кадровой политике партии» 
воплотиться в принципиа- имеет первоочередное зна- 
льно новые машины и тех- чение для успешной реали- 
нологии, дающие возмож- ззции политической стра- 
ность выйти вперед на ве- тегии, разработанной апре- 
дущих направлениях нау- льским (1985 г.) Пленумом 
ки и техники». ЦК партии и X X V II съез-

Это указание непосред- дом К П СС. {Мы уверены, 
ственно касается и нас, се- что он сыграет в нашей жи- 
годняшннх студентов, зав- зни огромную роль. И по- 
трашних специалистов на- этому целиком и полностью 
родного хозяйства, инжене- одобряем решения нашей 
ров. На Пленуме так и от- партии, 
мечалось: перестройка науки
и техники, собственно, начи- Татьяна Ш КУРО ПАТ, 
нается уже от приема в ву- секретарь комсомолке - 
зы студентов, качества под- кого бюро 5 курса инже- 
готовки специалистов до нерно-строительного фа-
пополнения Академии наук культета.

Tf  О Л Е К Т И В  енергетично- т о  факультету переживає період, котрий можна розцінювати, як поворотний. Підведені підсумки обговорення проекту Ц К  К П Р С  «Основні напрямки перебудови вищої й середньої спеціальної освіти в країні», Політбюро Ц К  К П Р С  6 січня 1987 року розглянуло пропозиції, зв’язані з реалізацією цієї перебудови в світлі рішень X X V II  з’ їзду партії. В цьому зв’язку треба негайно і з повною віддачею сили братись за практичне здійснення поставлених перед вузами завдань. Основа перебудови, інструмент її прискорення — інтеграція вищої освіти, виробництва й науки. Без допомоги виробництва, без кооперації з ним у використанні матеріальної бази, без поєднання навчання з виробничою працею вдосконалення практичної підготовки студентів неможливе. В справі ефективної організації учбового процесу в нових умовах вирішальне слово за профілюючими кафедрами. Саме вони повинні запропонувати передову концепцію підготовки кадрів, яка вигідно відрізнялася б від попередньої рухомістю змісту, багатством методів, орієнтацією навчально - виховного процесу на формування в майбутніх спеціалістів чіткої системи професійних знань, вмінь і навиків, творчого ставлення до навчання і праці. Для реалізації такої концепції повинні бути об’єднані всі викладацькі сили, її необхідно забезпечити методологічно, методично, матеріально . технічно й організаційно.

Передбачається в поточному році відкрити філіали профілюючих кафедр енергетичного факультету на Хмельницькій А Е С , виробничо - енергетичному об’єднанні «Вінницяенерго»,

БУ;-423і. Укладаються угоди з підприємствами галузі на цільову підготовку спеціалістів. Деканатом й кафедрами факультету переглядаються й коректуються навчальні плани спеціальностей 0301, 0302, 0303, щоб активізувати^ й індивідуалізувати учбовий процес, формувати у студентів вміння самостійно здобувати необхідні знання, застосовувати й поновлювати їх, приймати самостійні рішення. Ця мета вже реалізовується. Кафедри розробляють методичні вказівки з самостійного вивчення основних фундаментальних (положень ДИСЦИПЛІН, (Пропозиції й рекомендації з методики викладання, організації самостійної роботи студентів і критеріїв її оцінки.В найкоротші строки буде поновлений фонд лабораторної бази з застосуванням ігрових методів нав

чання на лабораторних і практичних заняттях, виконанням ряду лабораторних робіт на ЕО М . Д уж е важ ливим є принцип безперервного використання ЕО М  впродовж усього часу нав

чання в інституті. Саме з цією метою кафедри енергетики, електричних систем, електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства, оснащуються комп’ютерною технікою й персональними Е О М . Дбаємо про обладнання для факультетського дисплейного класу, призначеного для машинного експерименту на лабораторних і практичних заняттях, проведення ділових ігор, курсового й дипломного проектування. іг> И Х О В А Н Н Я  творчістю, коли студент бачить реальну практичну віддачу своїх зусиль — одна з на- йдійовіших і глибоких форм виховання. Кафедрами факультету освоюються методи ігрового проектування для вирішення конкретних виробничих завдань. Н априклад, уже в поточному навчальному році кафедра електричних систем виконає

близько 90 процентів дипломних проектів на замовлення підприємств. г> А Ж Л И В И Й  аспект практичної підготовки, спеціалістів — вдосконалення виробничої практики. Намічено передбачити практику студентів п’ятого курсу тривалістю до 16 тижнів, включаючи їх до штатного розкладу підприємства. Н ема сумніву, що це дозволить майбутньому спеціалісту повніше і глибше ознайомитись з проблемами, виробництва. Профілюючі кафедри планують проведення ділових ігор за наслідками практики, стосовно до обстановки, в якій 
перебували студенти на підприємстві. Все це дозволить виявити недоліки в організації виробництва і практики, намітити шляхи їх усунення, успішно розв’язувати проблеми курсового й дипломного проектування за замовленнями підприємств. Особлива увага повинна бути приділена якості виробничої практики й дипломного проектування. Передбачається щорічна перевірка якості підготовки спеціаліста і його дипломної роботи спеціальними комісіями.Виконання реальних, суспільно корисних завдань в процесі навчання в тісному взаємозв’язку з виробництвом і є, на наш погл[яд, головною ланкою в практичній підготовці спеціалістів у світлі рішень X X V II  з’їзду К П Р С .

Д. Н АЛ БАН ДЯН , 
доцент, декан енерге
тичного факультету,

М. Ч ЕП УРН И Й , 
доцент, голова методич
ної комісії.

В И ХО В А Н Н Я
ТВОРЧІСТЮ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕН
ТІВ НА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ.



ЗО січня 1987 року.
Г-Г ЕРШОКУРСНИКАМ  
* ' належить відкрити 

іще немало незвіданого.
І добре, коли викладач 
зуміє зацікавити їх сво
їм предметом, уміло 
повести у світ його таєм
ниць. На фото: занят
тя з майбутніми інже
нерами - будівельника
ми Олександром Павлов- 
ським, Іриною Бєвз, Іри
ною Дзигалєнко та Оле
ною Білоконь проводить 
доцент кафедри нарис- 
ної геометрії О. М. Ку- 
зьмін

ТВОЯ МАЙБУТНЯ РОБОТА

НЕ ПРОСТО ІНЖЕНЕР
ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ ІНЖЕ

НЕРА НА ВИРОБНИЦТВІ.

«РЕЗОНАНС

гч  УЧАСНИК) інж енер 
^  — не тільки тех
нічний спеціаліст висо
кого класу, не тільки тех
нолог індустрії, а й тех
нолог людських взаємо
відносин, організатор, 
керівник колективу од
нодумців, що створює 
умови для повного роз
криття можливостей ко
жного трудівника в про
цесі роботи. В своїй 
практичній діяльності він 
повинен також ефектив
но використовувати люд
ський фактор, як один з 
найважливіших резервів 
прискорення науково- 
технічного прогресу пе- 

На кафедрі охорони 
праці з сімдесят дев’ я
того року розробляють
ся методи і практичне 
використання соціально- 
психологічного тестуван
ня особи з метою безпе

Р  ІШЕННЯМИ XXVII 
г  з ’їзду КПРС постав

лені завдання по всемі
рному прискоренню на
уково-технічного про
гресу. підвищенню ролі 
науки й техніки в я к і с 
н о м у  перетворенні виро
бничих сил, переводу 
економіки на рейки все
бічної інтенсифікації, 
підвищення ефективності 
громадського виробни
цтва. Потрібно також 
поліпшити використання 
наукового потенціалу ви
щої школи, зробити зна
чно більшою віддачу на. 
укових розробок народ
ному господарству.

Реалізація цих зав
дань вимагає корінної 
перебудови вищої шко
ли по підготовці високо
кваліфікованих спеціа
лістів, здатних розв’я
зувати наукові й техніч
ні проблеми на сучасно
му рівні, у відповіднос
ті з найновішими досяг. 
неннями. При цьому пе
редбачається Ндайсінитц/ 
поворот в бік індивіду
ального навчання, шир
ше запроваджувати його 
активні форми. Важливу 
роль при цьому повинно 
відіграти вдосконален
ня практичної підготов
ки студентів.

У відповідності з ду
хом них сучасних вимог 
кафедра охорони праці 
використовує активні ме
тоди навчання. Досить 
сказати, що ще з 1981 
року в курсі «Охорона 
праці» стала використо- 
вvвaтиcь ділова гра «Роз
слідування і аналіз не. 
щасних випадків на ви
робництві». а з 1982 ро
ку — ділова гра «Надан
ня першої допомоги по
терпілим». Спершу ці іг
ри практикувались тіль- 
кт* на стаціонарі, а з 84 
-85 років вони проводя
ться зі с^дентами всіх 
(Ь о ом навмання.

Нагромаджений досвід 
дозволяє зробити щеякі

висновки. Нема сумніву, 
що ділові ігри підвищу
ють активність студен. 
тів, поліпшують знаннд, 
дають деякі практичні 
навики. Вони добре спри
ймаються, нікому не тре
ба доводити їхньої кори
сті для майбутніх коман

в побуті, коли виникає 
необхідність впродовж 
трьох-п’яти хвилин ефек. 
т/ивними методами по
передити перехід кліні
чної (мнимої) смерті в 
біологічну.

Кафедра намічає пра
цювати над вдосконален

ДОПОМАГАЄ 
ДІЛОВА ГРА

ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ СТУДЕНТІВ- НА РІВЕНЬ 
СУЧАСНИХ ВИМОГ

ки праці і підвищення 
ефективності виробничої 
діяльності колективів, 
підбору керівних кадрів, 
оцінки стилю їхньої ро
боти. В дослідженнях 
активну участь беруть
студенти першого і --
п’ ятого курсів інженер
но - будівельного факу
льтету, радіотехнічного, 
енергетичного, обчислю
вальної техніки. Вони 
проводились і в групах, 
і на промислових під
приємствах Вінниці та 
області. С творен і ма
шинна програма опра
цювання наслідків цих 
досліджень на ЕОМ серії 
ЄС, що дозволяє широ
ко застосовувати можли
вості тестування для 
профвідбору, профоріє
нтації з врахуванням 
особливостей виробницт
ва, існуючих небезпек 
(висока відповідальність, 
емоційна напруга, швид
кість реакції, еврістичне 
мислення і т. д .)

Дослідженнями з ’ ясо
вано, що існує досить 
значний прошарок лю
дей з постійно високим 
рівнем тривожності, кот
рий може спричиняти тра
вми, зниження якості 
продукції, зриви в ро- 
боїт?. іЩоб виявити і 
зняти причини тривож
ності, »потрібна )пероо|4 
нальна консультація кож
ному.

Серед тестованих пе
реважає спрямованість 
на себе, свої інтереси 
(понад 5 процентів). Це 
сигнал для всіх громад
ських організацій, що 
вказує на необхідність 
формування колективі- 
стських нахилів, залуче
ння кожного до актив
ної громадської д іяль
ності.

Тестування дозволяє 
оцінювати особу з\з ря
дом характеристик — 
за темпераментом (сан
гвінік, холерик, флегма
тик, меланхолік), за сиг
нальною системою (обра
зне сприйняття навко
лишнього світу чи логіч
но - структурне), за спря
мованістю й емоційніс
тю, правдивістю, рішучіс
тю, тривожністю тощо.

Оволодівши методом 
соціально - психологіч
ного вивчення особи, ін
женер не тільки краще 
знатиме свій колектив, 
а й самоудосконалювати- 
меться, як спеціаліст, 
керівник і вихователь.

В. ПОПОВ,

я ж я « н н а ж ; с в і Т Л О Ф О Р  т ш т т т т ш т ш

Ще раз про транспортну 
д и с ц и п л і н уНині автотранспорт бере на свої «плечі» значну частину потоку пасажирів, перевозить великий об’єм вантажів. Зрозуміло, наскільки важливо, щоб не виникало заминок у автодорожному русі.В країні випускається все більше автомашин, ростуть їх габарити, потужність моторів, швидкості. С каж імо), легкових автомобілів, мотоциклів зараз тільки у власному користуванні вже близько ЗО мільйонів. Тісно стає на вулицях і дорогах. За таких умов від кожного пішохода, водія вимагається сувора транспортна дисципліна-У колективі політехнічного інституту багато автомашин, мотоциклів, студенти їздять і по довірчих документах, виданих батьками. Більшість із власників автомототранспорту дотримуються правил дорожнього руху. Однак є окремі студенти, котрі грубо їх порушують. Так, протягом минулого рокупрацівниками державтоін- спекції нашої та сусідніх областей затримано більше тридцяти водіїв і приватних власників машин з інституту. Серед них — Г. Д , Дорошенко, М. П. Князьков, В. В. Коаальов, В. А.Блеснюк, О. А. Петрук,В. А. Найденко, І. С. Д у ров та інші.Заходи щодо підвищення

безпеки дорожного руху, зниження кількості дорож- но - транспортних пригод у 1986 р., на жаль, не дали очікуваного результату. За минулий рік тільки у Ленінському районі зареєст ровано 74 автоаварії, внаслідок яких 7 чол. загинуло і 74 поранено. Трьох пішоходів убито трамваєм, одного — тролейбусом, один 15-річний підліток порушив правила їзди на велосипеді і був смертельно травмований автогрейдером по вул. О. Кобилянської. Двоє чоловік були вбиті автомобілями.6 жовтня жителька села Якушинці Є. А. Карпенко переходила трамвайну колію біля зупинки «Дачна», не переконавшись у відсутності трамвая. Результат — загибель на місці.Доводиться констатувати, що високою залишається аварійність по області взагалі. Торік сталося 1299 пригод, в результаті яких загинуло 245 чол., а 1359 отримали поранення. З вини пішоходів сталося 237 аварій. Основні причини: перехід через проїж дж у частину у невідведеному місці, нетверезий стан, раптовий вихід на проїжджу частину, гра дітей на вулиці.
С. К УШ Н ІРЕН К О ,

державтоінспектор Ле
нінського РВВС, капітан
міліції.

Все більшої популярності набувають в інституті сту
дентські конструкторські бюро. На цьому знімку ви ба
чите за роботою членів інтернаціонального СКБ — 
третьокурсників факультету автоматики і мікроелектро- 
ніки (зліва направо) Юрія Грищука, Алехандро Напо- 
леса, Луїса Росаріо, Ігоря Саранчука і Юрія Волко
дава.

Фото Р. Кутькова.

С О Б Е С Е Д Н И КНаркомания, как острозаразное заболевание развивается стремительно. Вот как описывает один из ребят притон наркоманов: «Зрелище было страшное. Ребята лежали на полу. Никто ни на кого не обращал внимания. Двое самых опытных каждые пять минут делали себе уколы: они хватали иглу и дрожащими руками, плача от боли, пытались попасть себе в вену, руки в крови, в гное... Шприц никто не мыл, там в углу была лужа, в ней и споласкивали...».Чем это объясняется, каковы последствия наркомании? Начальник Управления наркологии Минздрава С С С Р  В. Ф. Егоров говорит: «Это зависит от вида наркотика. Существуют и такие (они у нас катего

рически запрещены даже в лабораторных условиях), при которых болезненная зависимость может развиться после единичных случаев потребления. Наркотическое веще с т в о более глубоко вторгается в обменные процессы и более быстро закрепляется там по сравнению, скажем с алкоголем. Именно поэтому столь болезненно выведение наркотика с организма. Если против алкоголя есть, хоть и незначительный иммунитет, то против наркотиков нет.Чем страшна наркомания? Во-первых, если больной не будет лечиться ,то его организм очень быстро начнет разрушаться, наступи! так называемая кахексия

(истощение), распад личности, деградация, что в конечном итоге приводит ;к смерти. Медицине известны случаи, когда человек полностью «сгорал» за год.Во-вторых, наркоман не является полноценным членом общества, поскольку все его мысли и дела направлены на добычу наркотика. А  это прямой путь к преступлению, так как в нашей стране применение, изготовление и сбыт наркотиков в немедицинских целях запрещены законом. Вот почему наше государство не может спокойно относиться даже к появлению

единичных случаев наркомании.В-третьих, социальная особенность больного наркоманией такова, что он стремится вовлечь в потребление наркотиков и свое' ближайшее окружение, т. е. представляет особую опасность не только для себя, но и для общества.Нужно разъяснять тот ужас, те страшные последствия, к которым ведет наркомания. Тщательный анализ показал, что многие из подростков, начав потребление наркотиков, и не предполагали, к каким катастрофическим последствиям это приведет.
Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .

„Бракує системи 
і вимогливості“Під таким заголовком у ється дисплейний зал, від- № 37 нашої газети за ми- криті галузева лабораторія нулий рік було надрукова. і філіал кафедри, обладнано кореспонденцію, в якій іНИй кабінет машинної гра- ишлося про перебудову уч- фіки> Ефективно почало ді- бово-виховного процесу наінженерно-будівельному фа- атв студентське конструкто- культегі. Вказувалося на Рське бюР°> активізувалася недоліки, що мали місце на профспілкова робота. За окремих кафедрах, зокрема, підсумками соцзмагання у на кафедрі нарионої гео- 1986 р. кафедрі присудже- метрії і креслення. не перше місце на факу-Партгрупорг кафедри льтеті серед загальнотео- О. П. Вітюк повідомила ре- ретичних кафедр, дакцію, що виступ газети побговорено в колективі і Разом 13,Т ИМ автоР лвс‘критику ^визнано справед- га в Редакцію просить відливок). Намічені основні на- рачити, що в кореспонден- дрямки перебудови. Зараз Д11 помилково названо прі- на кафедрі створено обчис- звище викладача Н. М. Лей- лювальний центр, обладну- бової.

дирів виробництва. Ска
жімо, ділова' гра «Розслі
дування і аналіз нещас
них випадків на вироб
ництві» дозволяє, оволо
діти методичними при. 
.йомами і практичними 
навиками з використан
ням реальних виробни
чих ситуацій. імітацією 
керівних функцій поса
дових осіб, ролі »яких 
виконують самі студен
ти. Обставини нещасних 
випадків закладаються 
в гру на основі тих ре
альних фактів, що ма
ли місце на підприємст
вах різних галузей на
родного господарства 
Вінниччини. Цілком оче
видно, що студентові ду. 
же корисно здобути та
кі практичні навики ще 
в стінах інституту.

Друга, гра, про яку 
згадувалось на початку 
цієї статті, з використан
ням манекена-тренажера 
допомагає набувати пра
ктичний досвід по на
данню першої (долікар
ської) допомоги потерпі
лим, що надзвичайно ва
жливе на виробництві і

ням ділових ігор, підви
щенням їх ефективності 
для практичної підго? 
товки студентів. Перед
бачається розробка і і 
впровадження в учбовий 
процес ділової гри по 
курсу «Охорона навко
лишнього середовища».

Важливе значення в 
підвищенні рівня прак. 
ТИЧН|>Ї підготовки студе
нтів ! має використання 
на лекційних заняттях 
навчально - пошукових 
завдань, побудованих на 
реальних виробничих 
ситуаціях.

Весь цей комплекс ме
тодів і форм активізації 
і підвищення ефектив
ності навчання дозво
лить прищепити студен
там інтерес до науково
го, творчого пошуку, ро
зширить знання по спе
ціальності, тобто, підне. 
се рівень \ практичної 
підготовки у відповідно
сті з сучасними вимога
ми до вищої школи.

В. КОБЕВНИК,
доцент, завкафедрою
охорони праці.



Н А Ш І  СУЧАСНИКИ

Олексій Алексеев вчиться на першому курсі інженер
но-будівельного факультету за спеціальністю «промис
лове і цивільне будівництво». Староста групи, він слу
жить для ровесників зразком у навчанні і поведінці.

---------------- ПЕРЕМОЖЦІВ ВИЗНАЧЕНО-------------------
Підбито підсумки соціалістичного змагання трудових 

колективів інституту за 1986 рік. Його переможцями' 
визнані колективи: факультету автоматики і мікро- 
електроніки, кафедр автоматики та інформаційно-ви
мірювальної техніки, технології автоматизації машино
будування, теоретичних основ електроніки, фізики, по
літекономії, відділу обслуговування технічних засобів 
обчислювального центру, гуртожитку № 2, учбового 
корпусу № 3.

Призерами змагання визнані колективи: енергетично
го факультету, кафедр АСУ, радіотехнічних пристроїв, 
будівельних конструкцій, електронних приладів, нарис- 
ної геометрії і креслення, хімії, гуртожитку № 4.

У  РОЗКЛАД роботи ви- 
^  щих учбових закладів 
заголовним рядком увійшла 
перебудова. Вона зачепила 
всі сторони вузівського жит
тя. Але центральна фігура 
перебудови — студент. Сту
дент повинен активно пра
цювати в усіх напрямках, 
готувати себе, як цього ви
магає XXVII з ’їзд КПРС, 
висококласним спеціалістом 
з активною життєвою пози
цією.

авангардної ролі в учбових 
справах комуніст Наталія 
Бейдик і комсорг групи 4 
ПЦБ-83 Сергій Ніколайчук. 
Як протягом семестру, так 
і на екзаменах вони одер
жували в основному трійки. 
Слабко склали екзамени 
І. Мамчур, Т. Тимошенко, 
А. Марценюк, О. Марценюк, 
А. Раймонд, С. Укілі.

В групах напередодні се
сії пройшли збори, на яких 
конкретно обговорили питан-

Диктує перебудова
ІЗ  ЕЛИКОМ АС Ш ТАБНІ 

завдання, висунуті 
партією, неможливо ви
ріш увати без серйозно ї 
перебудови системи ви
щ о ї освіти. XXVI! з ’ їзд  
КПРС, квітневий (1985 р.) 
і с ічневий (1987 р.) Пле
нуми ЦК партії озбро їли  
партію  і народ револю 
ц ій ною  за своєю суттю 
стратегією  прискорення. 
«Перспективи соціально 
економ ічного, науково- 
техн ічного і духовного 
прогресу багато в чо

му закладаються систе
м ою  і якістю  освіти»,—  
підкреслив тов. М. С. 
Горбачов.

М и повинні випускати 
спеціалістів з високою  
політичною  свідом істю  
і розвиненим  економ іч 
ним мисленням, творчо 
активних, ініціативних, 
які вм іють застосовува
ти інф орм атику та о б 
числювальну техніку. То
му, як ніколи раніше, 
зростають вимоги до 
кож ного  викладача ін
ституту. Він одночасно 
і педагог, і вчений, і 
вихователь, і методист. 
В нових умовах він по
винен володіти не тіль
ки високою  освіченістю , 
ш и рокою  культурою  та 
великим творчим науко
вим потенціалом, але й 
здатністю повести за 
собою  молодь, захопити 
її,  пробудити в ній за
цікавлене ставлення до 
справи, громадянськість 
і проф есіоналізм , 
тут ИНУЛОГО року наш 

* інститут план п ід го 
товки м олодих спеціа
лістів виконав на 104,8 
проц., направивши у на
родне господарство 
1164 інж енери з 12 спе
ціальностей. Не вико
нали плану тільки фа
культети автоматики і 
м ікроелектрон іки  та ве
чірн ій . Одна із причин—  
недостатня робота дека
натів зі студентами.

Інститут усп іш но ви
конує інтернаціональне 
завдання по п ідготовц і 
кадрів для зарубіж них 
країн. Торік випущ ено 
51 інженера, 6 із них 
Отримали дипломи з в ід 
знакою.

До наших плюсів 
м ож на віднести і те, що 
67 проц. дипломних про
ектів реком ендовані до 
»провадження, 98 проц. 
виконані з використан
ням ЕОМ. 240 диплом 
них проектів уже впро
вадж ені у виробництво 
з економ ічним  ефектом

854,3 тис. крб., полови
на таких проектів була 
представлена за завдан
нями виробництва.

І все ж  у п ідготовц і 
спеціалістів маємо ц і
лий ряд недоліків. Се
ред них —  багато наших 
випускників недостатньо 
підготовлені для роботи 
на техніці нових п око 
лінь (особливо це ха
рактерне для факульте
тів обчислю вальної тех
ніки, енергетичного, ма
ш инобуд івного); ряд 
студентів не одерж ую ть 
потрібних навиків засто
сування сучасних засобів 
автоматизації техноло
гічних процесів, пр о 
ектування і наукових е к 
спериментів, управління 
виробництвом. Крім  
того, на окрем их випу
скаючих кафедрах
серйозно відстала ма
теріальна база, б іль
шість юнаків та дівчат 
участь у науково-дос
л ідницькій роботі беруть 
лиш формально.

О собливу увагу маємо 
звернути на ф орм уван
ня спеціалістів ш и роко
го технологічного п р о 
філю, орієнтованих на 
конкретну галузь спе
ціальності. З ц ією  м е
тою треба розш ирити і 
перенести частину уч 
бового процесу на ви
робництво. Зараз ми 
маємо сім ф іліалів 
своїх кафедр, але еф ек
тивність їх д іяльності ще 
дуж е низька. А завка- 
федрами КіПРА і  обчис
лю вальної техніки взага
лі недостатньо вникають 
у роботу своїх ф іл іа
лів. Турбує і той факт, 
що власних ф іліалів на 
виробництві не мають 
досі такі випускаючі ка
федри, як електричних 
систем, електропоста
чання промислових п ід 
приємств міст і сільсь
кого господарства, тех
н ології буд івельного ви
робництва, пром ислово
го і цивільного буд ів 
ництва, технології авто
м атизації м аш инобуду
вання, металорізальних 
верстатів і інструментів, 
теоретичних основ р а д іо 
техніки.
О  КІСТЬ підготовки 
^ 1 спеціалістів зале
жить від рівня наукової 
орган ізац ії та ефектив
ності учбового процесу. 
Треба відзначити, що у 
нас сталося зниження 
результатів успіш ності 
у порівнянні з минулим 
роком  по всіх формах

навчання. П ричиною  та
кого зниження на факу
льтетах обчислю вальної 
техніки та м аш инобу
д івном у —  у крайньо 
слабкій роботі з перш о
курсниками. Звідси вис
новок: керівництво фа
культетів, партійні та 
гром адські о рган ізац ії 
працювали не з повною  
напругою , перебудову 
не розпочали.

Перебудова передба
чає крутий поворот до 
розвитку самостійності 
студента, його творчих 
здібностей. Безумовно, 
все це повинно в ідбу
ватися під контролем 
викладачів. О днак прак
тика п ідтвердж ує, що 
перебудова покищ о не- 
с іо вн а  зачепила наш ін
ститут, кафедри і викла
дацький склад перебу
довую ться повільно.

С ьогодні не можна 
вчити так, як вчили 
учора, а завтра не м о ж 
на буде вчити так, як ми 
вчимо сьогодні. Головине 
—  р іш уче підвищ ити від
повідальність студентів 
за якість навчальної 
праці. Ми повинні за
вжди пам’ ятати про те, 
що навчання у вузі —  
це не особиста забаган
ка людини, а поєднання 
ї ї  бажання, ї ї  м р ії про 
освіту з держ авною  не
обхідн істю , що до сту
дентів треба ставитися 
як до людей, зарахова
них на держ авну ро б о 
ту. Студент в учбово-ви
ховному процесі пови
нен стати активно д ію 
чою стороною . Про це 
ще раз наголошувалось 
у виступах на січневом у 
Пленумі ЦК КПРС.

Кожен із нас добре 
розум іє, що учбовий 
Процес в інституті го 
ловний, а решта видів 
д іяльності повинні бути 
спрямовані на його по
ліпш ення. На жаль, ще 
мають м ісце серйозні 
відхилення од ц іє ї іс
тини. Так, за минулий 
навчальний р ік майже 
2780 планових учбових 
годин були зам інені з 
причини в ідрядж ень ви
кладачів, а то й з їх 
ньої вини. Значним зали
шається ще число про
пусків занять студента
ми, особливо на факуль
тетах автоматики і м ік 
роелектроніки та енер
гетичному,

ТЭ ИКЛЮ ЧНО важлива 
роль відводиться 

зв’ язку освіти з прак

тикою. М инулого  року 
більш ість проф ілю ю чих 
кафедр провели студе
нтську практику у від
повідності з існую чими 
вимогами. Понад 73 
проц. студентів прак
тику провели на провід 
них підприємствах - ба
зах. Разом із тим про
довж ую ть мати м ісце 
серйозні недоліки у ке
рівництві практикою : 
завдання студентам вида
ються несвоєчасно, ок
ремі керівники практики 
на заводах бувають р ід 
ко, не надають мето
д ично ї допом оги кер ів
никам практики від за
водів. М етодком іс ія  по 
виробничій практиці, 
очолювана доцентом 
В. М. Куті ним, не ста
ла ^центром  вивчення, 
узагальнення і розпов
сю дж ення передового 
досвіду. Н алеж ної д опо
моги студентам у ви
конанні гром адсько-по
л ітичного р озд ілу  прак
тики не надають ка
федри суспільних наук.

ТТ АЛЕЖ НІ висновки 
1 1 треба зробити і з 
недоліків у м етодичній 
роботі. Щ е  недостатньо 
активно розробляю ться 
і впровадж ую ться ігр о 
ві методи на кафедрах 
технології автоматизації 
маш инобудування, м е
талорізальних верста
тів та інструментів, об
числю вальної техніки, 
теоретичних основ ра
д іотехніки. На кафед
рах ф ізики, теоретичної 
механіки, нарисної гео
м етр ії і креслення по
вільно впровадж ую ться 
методи проблем ного 
читання лекцій. Щ е ма
ло пишуть наші науков
ці п ідручників, навчаль
них посібників. В інди
відуальних та кафедра
льних планах не знайш
ли належіного в ідобра
ження питання інтенси
ф ікац ії учбового проце
су. Вимагає пильніш ої 
уваги методика орга н і
зації сам остійної р об о
ти студентів, особливо 
аг/диторної, пошуки но
вих ф орм та методів 
якісного поліпш ення 
практичної п ідготовки 
майбутніх спеціалістів.

Такі завдання диктує 
нам нині процес переб у
дови, процес оновлення.

І. КУЗЬМІН, 
ректор інституту,
доктор технічних
наук, професор.

КОМСОМОЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: ОБОВ’ЯЗОК — 
ВЧИТИСЯ

Уроки сесії
Одним із головних крите

ріїв оцінки роботи сту
дентів — комсомольців є 
навчання. Як же йде пере
будова у цьому «напрямку 
в комсомольській організа
ції IV курсу інженерно-бу
дівельного факультету? 
Аналіз позитивного і нега
тивного можна зробити на 
прикладі зимової сесії.

Ми вийшли на екзамени, 
виконавши три курсових про
екти. Як готувалися до се
сії, як її складали?

Протягом семестру про
пускали заняття як з по
важних, так і з «неповажних 
причин. Цьому певною мі
рою сприяла і недостатньо 
чітка організація курсового 
проектування: авральність
і слабкий контроль з боку 
викладачів та деканату. По
гано відвідували (особливо 
перші пари) студенти - іно
земці Мохамед Салех, Са
лям Укілі (з 1-ої групи), 
Мутака Джіммі, Аль-Зор«ба 
Мухамед (2-га група), Алан 
Раймонд, Чілеше Ніколас 
(3-тя група) та ін.

Відмінно склали сесію, 
підтвердивши свої тверді 
знання, Л. Гнатенко, В. За- 
дояінний, Т. Семенюк (гру
па 1), І. Бокова, О. Кома- 
рський, Г. Горбаткж (гру
па 2), А. Машініцька, 
М. Юхименко (група 3), 
Є. Богач, Л. Дяченко,
О. Кузь, І. Очелянчук,
М. Сулима, П. Тиврівська
(група 4). Л . Дорошкевич, 
В. Кобзар, В. Семеренко,
А. Шлаен (група 5).

На жаль, не відіграють

ня підготовки до екзаменів 
під девізом «Якісне скла
дання зимової сесії — прак
тичний внесок кожного в 
гідну зустріч XX з’їзду  
ВЛКСМ». На семінарі ком
сомольського активу курсу 
йшла мова про особистий 
приклад активістів у нав
чанні. 1 треба відзначити, 
що переважна більшість 
членів бюро курсу, комсор
гів та старост склали іспи
ти «на відмінно і добре.

Проте в ході сесії вия
вилися і недоліки в роботі 
комсомольської організації 
курсу. Так, не на належно
му рівні було організовано 
індивідуальну роботу з сту
дентами, Не завжди у нас 
виявляється вимогливість, 
а часом і допомога, тим 
студентам, котрі можуть 
добре вчитися. Скажімо, 
Т. Козодой, А. Мазур, ряд 
інших студентів мають ті
льки по одній задовільній 
оцінці. Отже, можуть в чис
тися краще. Відсутня іще 
чітка організація роботи 
над курсовими проектами. 
Студентське самоврядуван
ня неповністю використо
вується для взаємної ви
могливості за «навчання від 
кожного члена колективу. 
Так що комсомольській ор
ганізації є над чим попра
цювати у світлі сучасних 
вимог до якості навчання.

Валентина БОЦУЛ, 
секретар бюро комсо
мольської організації 
IV курсу інженерно- 
будівельного факульте
ту.

ТВОЯ МАЙБУТНЯ РОБОТА

У металургії, верстатобудуванні, текстильній промис
ловості, інших галузях народного господарства широко 
використовується продукція Запорізького електроапа- 
ратного заводу. Це — єдине в країні підприємство, яке 
поставляє генератори та електронне обладнання для 
верстатів по електроерозійній обробці металів. Запо
різькими випрямлячами типу ТПЕ комплектуються під
йомні крани, що працюють на великих будовах краї
ни і атомних електростанціях.

На знімку: дільниця складання друкованих плат.
Фото Б. Дворного. (РАТАУ).
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-  ПРОБЛЕМА

НАЗВЕМО РЕЧІ 
СВОЇМИ ІМЕНАМИ

О  А  останні два роки в
^  головну групу НК пос

тупає багато сигналів, по
відомлень та заяв про не
доліки. Видно, це в ідбува
ється тому, що колектив 
активізувався, на д іл і реа
гує на вим огу партії на
водити порядок у своєму 
дом і власними зусиллями. 
А дж е тільки у низовому 
колективі кращ е видні і 
можуть бути усп іш но подо
лані будь-які недоліки. Там, 
де панує висока товариська 
вимогливість, прямота, чес
не ставлення до справи,—  
там і немає прикраш уван
ня досягнень, благодуш 
ності, приписок і окозам и
лювання.

З інш ого боку, і народ
ні контролери стали нині 
більш наполегливо вести 
боротьбу з недоліками, по
силили свою  наступальність, 
частіше допов ідаю ть про 
негативні явища ректору, 
парткому, зд ійсню ю ть глиб
ші перевірки із залучен
ням проф спілкових та ком 
сомольських орган ізацій.

На жаль, недоліків у ряд і 
наших п ідрозд іл ів  виявля
ється все більш е та більш е. 
Звичайно, головну роль у 
наведенні порядку належить 
виконувати ланці кер івни
ка будь-якого  п ідрозд ілу  і 

будь-якого  рангу. Саме 
про це чітко сказано тов. 
М. С. Горбачовим на с іч 
невому (1987 р.) Пленум і
ЦК КПРС: «...з урахуванням 
висунутих часом вим ог 
нам належить р іш уче пере
будувати кадрову роботу в 
усіх галузях народного гос
подарства, в усіх сферах 
суспільного життя, в усіх 
ешелонах керівництва —  як 
у центрі, так і на місцях».

Доводиться констатувати, 
що в нас мають м ісце і 
приписки, і окозам илю ван
ня, і показуха, і навіть 
спроби залізти в киш еню  
держави. Вивчати закони і 
дотримуватися їх  не всім 
хочеться, навіть і представ
никам кер івного  еш елону, 
більше того, часом сигнали 
про наявні недоліки сприй
маються зневажливо, а то й 
ігнорую ться.

Так, 12 грудня м инулого 
року на зборах народних 
контролерів інституту слу
хався звіт заст. начальника 
науково - досл ід ного  сек
тора С. М . Злепка про за
ходи по усуненню  недол і
ків, виявлених НК при пе
рев ірц і реалізац ії постано
ви обласного ком ітету НК, 
прийнято ї ще у липні. Бу
ло виявлено багато недо
робок, які товариш і С. М . 
Злепко і А . М. Зарічний 
пообіцяли усунути до  кінця

грудня. Однак критиковані 
спробували відбутися зви
чайною відпискою . Невже 
в НДС чекають, поки о б 
ласний комітет НК знову 
буде наводити тут лад?

Бю ро . НК вважає, що 
проректор  по науково-дос
л ідн ій  роботі В. С. Осад- 
чук повинен, нареш ті, взя
ти керівництво ц ією  р о б о 
тою  у сво ї руки і розстави
ти кадри з урахуванням їх 
ніх зд ібностей та ділових 
якостей.

С ІК  відомо, у вересні 
* А м инулого року з ’яви

лося два важливих накази 
Мі-нвузу СРСР. Один із них 
—  №  660 вимагає поліп
шення учбового процесу, 
якнайш видш ого наведення 
належ ного порядку у нав» 
чанні студентів, заборони 
умовних переведень їх із 
заборгованістю  на черго
вий курс. Не в ідкрию  таєм
ниці, коли скажу, що і в 
цьому питанні у нас рока
ми процвітали приписки та 
окозамилювання. Навіть у 
семестрі/ який щ ойно ми
нув після виходу згаданого 
наказу, в інституті було ще 
більш е десятка борж ників . 
О собливо багато «хвостис
тів» приймальна ком ісія  за
рахувала на 4-й курс заоч
ного факультету. А  чому не 
на той ж е  третій, навчаль
ного плану за який ці сту
денти не виконали?

Раніше говорилося, що 
це стало повсю дним  «мето
дом » навмання без відриву 
од виробництва і що це ні
яка не приписка. А  згодом  
«метод» і на денне в ід д і
лення перенісся. їа к  гу
билася важлива виховна 
справа, розкладалася дис
ципліна студентів. Як не 
дивно, і зараз начальник 
учбово ї частини дає нам 
д о в ід ку  про те, що наказ 
нй оои буде на всю силу 
вводитися у нашому вузі 
тільки після весняної екза
м енаційно ї сесії, тобто з 
вересня ц. р. Отже, пока
зуха має тривати іще б іль
ше п івр о ку ї Хотілося б з 
цього приводу узнати точ
ку зору проректора по 
учбовій  роботі Ю . А. Кар
пова.

Д ругий із згаданих вище 
наказів М інвузу —  №  623
забороняє проживання в 
студентських гуртож итках 
працівників вузу, сторонніх 
осіб, розташ ування в них 
інститутських п ідрозд іл ів  то
що. 1 треба сказати, що й 
цей наказ у нас не викону
ється, Після того, як на

родні контролери спільно 
з ю рисконсультом  вказали 
товариш ам О. І. Тарану сі 
та А. Л. Д обровольськом у

на це, вони продовж ую ть 
вишукувати всілякі в ідм ов
ки спрямовані на те, щ об на
каз не виконувати.

Коли вже зайшла мова 
про адм іністративно - гос
подарську частину, нага
даємо, що у ж овтні голов
ний ї ї  інж енер І. А. М а
льований запевнив: інсти
тут до роботи в зимових 
умовах готовий. У листопа
ді про це ж  заявив і про
ректор О. І. Тарануха, на
віть в інститутській газеті 
виступив з обнадійливим

АКТИВІСТИ НК

Адольфа Максимовича 
Тхорівського д інституті 
знають не тільки як дека
на загальнотехнічного фа
культету, а й як активного 
народного контролера. Він 
багато уваги вділяє діяль
ності учбового сектора го
ловної групи НК вузу, є 
членом ленінського район
ного комітету НК.

повідом ленням . Але варто 
було лиш пом іцніш ати м о 
розу, як виявилось: ті о б і
цянки -І- звичайне окоза
милювання. Перемерзли 
всі, хто працю є в головно
му корпусі, на перш их по
верхах нульового, корпусу 
№  1, прям о нем ож ливо бу
ло працювати в залах. От 
вам і «перебудова» госпо
дарників . Не кращ е склала
ся зимова обстановка і в 
с ім ейном у гуртож итку.

О  К бачимо, ще багатьом 
нашим працівникам 

треба нагадувати: пора пе
ребудовуватися не на сло
вах; пора відмовитися від 
позиц ії стороннього  спосте

рігача і нашим проф спіл
ковим та ком сом ольським  
комітетам. Не проходити 
мимо, не закривати очей 
на недоліки, називати речі 
сво їм и іменами. На це нас 
націлю є січневий Пленум 
ЦК КПРС, на якому партія 
підняла питання про пере
будову і кадри з тим, щ об 
енергійн іш е і швидш е поз
бавити наше суспільство 
в ід  викривлення соц іал іс
тичної моралі.

В. ДЕМЕШКО, 
голова головної групи 
НК інституту.

ТАК СВІТИТЬ, ЯК І ГРІЄ
Перевіркою було вста

новлено, що в багатьох ау
диторіях і лабораторіях 
машинобудівного факульте
ту погане освітлення. І ось 
яку відповідь одержали на
родні контролери від голов
ного інженера І. А. Мальо- 
ва'Ного: «З метою інорма- 
лізації рівня освітленості 
на робочих місцях, в ауди-

торіях, лабораторіях, кабі
нетах та майстернях МБФ 
службою головного енер
гетика проводяться роботи 
по зауваженнях ГГНК- За 
куплені лампи в світильни
ки, дроселі, вимикачі. Про
водиться ревізія світиль
ників. Роботи по усуненню 
недоліків в освітленні бу
дуть закінчені 28 січня».

Надворі лютий. З освіт
ленням в приміщеннях ма
шино б уд і в ного ф а кул ьт ету 
зроблено ще далеко не все. 
Очевидно, служба головно
го енергетика і з налагод
женням освітлення поспі
шає так само моторно, як 
це було з налагодженням 
опалення.

старую, —
Причина очень малая: 
Года прошли — устали, 
Друзья врагами стали. 

АНОНИМ
Присуща скромность

необычная — 
Писать инкогнито

«труды».
Но для него сей труд 

привычный — 
Решают пусть и морщат 

лбы.
А. КРАВЦОВ, 

преподаватель граж
данской обороны.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.

НАШ ВІЛЬНИЙ ЧАСДля чого було 
купувати?

ФОРМА и содержание

Снаружи — важная
персона,

Внутри — к всему
двойной подход. 

Снаружи — праведное 
слово,

Внутри же —
нравственный урод.

д р у з ь я
Друзьями были верными, 
Дружили даже семьями. 
Но время их расставило. 
Не время их заставило
Я я й ы т ь .  п п п  п п у ж б у

Щорічно за рахунок коїі
тів ПО ГОСПДОГОВІрНІЙ Т( 
матиці кафедри інститут 
витрачають сотні тисяч кар 
бованців на придбання різ 
ного обладнання, приладії 
апаратури. Однак належне 
го обліку використання де 
рогого й нерідко унікальне 
го обладнання не ведетьс* 
Через відсутність координа 
ції в цьому питанні науко 
во-дослідного сектора т 
бухгалтерії трапляються ви 
падки, що закуповуютьсі 
прилади, які вже є на ін 
тих кафедрах. Дуже лога 
но використовується доро 
га обчислювальна технік; 
для виконання госпдого 
вірних та держбюджетни: 
робіт і /учбового процесу 
Проректори В. С. Осад 
чук, В. Д. Свердлов, голов 
ний бухгалтер 3. М. Знат 
нова незадовільно вико 
нують постанову бюр( 
ГГНК з (цього приводу.

Ось лише окремі прик 
лади (відразу підкреслимо 
що схожа картина г— і на 
решті факультетів). Візь
мімо машинобудівний фа
культет. На кафедрі «авто 
мобілі і автомобільне госпо
дарство» машина ДЗ-28 в 
учбовому процесі не вико 
ристовується, із двох таких 
же машин на кафедрі тех
нології автоматизації ма
шинобудування одна пос 
тійно несправна. На кафед
рах теорії механізмів і ма
шин, деталей машин, хімії 
наявна обчислювальна тех
ніка практично не викорис
товується в учбовому про
цесі. Вже від 1983 р. на 
кафедрі ТАМ (стоїть нес
правний оброблювальний 
центр вартістю 70 тис. крб., 
а на кафедрі ААГ — ма
шина «НАИРИ-4» вартістю 
219 тис. крб.

Або ось інженерно - буді
вельний факультет. Придба
ні кафедрою нарисної гео
метрії і креслення в листо
паді минулого року графіч
ні дисплеї вартістю 50 тис. 
крб. не введені в експлуа
тацію через відсутність об
ладнаних площ і штатів по 
експлуатуванню.

Причина таких і подіб
них явищ — у тому, що 
ректорат не координує ро- 
ооту по придбанню облад
нання, обчислювальної тех
ніки, приладів і не облі
ковує наявності передано
го вже на держбюджетну 
статтю раніше придбаного 
такого ж обладнання та 
інвентаря. Особливо слід 
відзначити, що всі кафед
ри захопилися придбанням 
великої кількості діапроек
торів, магнітофонів, відео- 
магнітофонів, фотоапаратів, 
кінокамер, телевізорів,
мікрокалькуляторів. А от 
використовують їх украй 
малоефективно.

Нещодавно це питання 
слухалося на загальних 
зборах ГГНК. Заст. нача
льника науково - дослідно
го сектора С. М. Злепко 
повідомив, що в НДС від
булися переміщення поса
дових осіб, визначені 
конкретні доручення, вида
но наказ по інституту про 
впорядкування ведення 
госпдоговірних робіт, пи
тання розглядалося на раді 
інституту, парткомі. НДС 
посилює контроль ефектив
ності обладнання, суворіше 
регламентує його придбан
ня.

Збори ГГНК запропону-1 
вали відповідним посадо-1 
вим особам до 1 березня І 
ц. р. вжити конкретні захо-1 
ди по усуненню виявлених | 
недоліків.

В. КОЖЕМ’ЯКО, І
зав. сектором наукової 
роботи. ]

її XXVII з ’їзд КПРС гтос- організації, як Червоний 
Ятавив проблему активізації Хрест (основна віддача в 
Я людського фактору, створен- День донора), Товариство 
Чия умов для реалізації ак- винахідників і раціоналіза- 
Итивної життєвої позиції торів (про його діяльність 
(кож ної радянської людини, мало що відомо громадсь- 
I  участі в перебудові, прис- косщ  оскільки нема стен- 
икоренні соціально - еконо- дів інституту і факультетів, 
їмічного розвитку нашого нема публікації про кра- 
■ суспільства. Велика роль у щИХ раціоналізаторів, оо- 
ЯЦій справі належить проф- боту кафедр в багатотираж- 

спілкам, які В. І. Ленін «на- ній га3еті). Нічого не знає- 
зивав школою комунізму. мо пр,0 діяльність Това- 
УдоскОіналення форм і ме- рисТ|В (ро охороні пам’ят- 
тодів роботи профспілок, НйКів природи, хоча внески 
залучення до неї виклада- платимо щорічно. Не здо- 
чів, працівників інституту, було у нас належної тго- 

Iформування в них почуття пуляріності й Товариство 
І господаря, зацікавлення в книголюбів, яке добре за- 
Iоозвитку вищої школи рекомендувало себе в місті
[завдання повсякденне. і області.

Але чи все робиться для Що ж нам зробити, щоб
■ вирішення ЦИХ проблем відбулися радикальні ,змі- 
Iпрофспілковим активом ву- ни в перебудові організації 
Ізу , цеховим« профорганіза- дозвілля, відпочинку, фі- 
IДІЯМИ? Чи проявляють во- зичної культур«, оздоров
или ініціативу, ентузіазм? ленні побуту викладачів і

На жаль, похвалитись по- співробітників інституту? 
Іки що мчим. Треба насамперед вивча-

Взяти для прикладу хоча ти паростки нового, цікаво- 
Іб  організацію відпочинку m  Наприклад, досвід
■ членів профспілки. Він не створення клубів за інт-е- 
Iвідзначається різноманіт- росами.
Іністю, творчістю, подвиж- Можна поки що взяти за 
Іництвом. Два-три яскравих основу досвід клубу люби- 
Ізаходи на рік Для інститу- тел| в бігу. А є ж у нас і 
Іту — чи не замало? любителі туризму, співу,

Що запам’яталось у 1986 аеробіки, тенісу. Згадуючи 
році? u показану недавно телеба-

Вечір російського роман- ценням СРСР зустріч дру- 
I су, влаштований клубом 3|в 3 Тонісу у М. Озерова, 
.інституту і товариством бо- думаєш: «Осьзразок’такого 
;ротьби за тверезість, неді- клубу за інтересам«!». Чо- 
( льні зустрічі «Тато, мама, я Му 5 не створити на факу- 
’ дружна сім’я», день бігу, льтетах, в підрозділах ан- 

присвячений Першотравню самблів і груп гітаристів, 
і і Дню Перемоги, пробіг на вокальних і танцювальних 
честь Нового 1987 року на груП та колективів? 
стадіоні «Олімп». Для і«- Не має великого значен-
ститутського колективу важ- ня> на базі чого створюють- 
ливі і факультетські, і ка- ся ц{ групи, ансамблі і гу- 
федральні заходи, а також рТКИ — на базі профкому, 
заходи на рівні менших під- жіночої ради чи якогось то- 
розділів. Однак їх ^дуже вариства. Важливо, щоб 
мало, а той незначний дос- вони створювались, діяли, 
від їх проведення, що наг- Хотілося б, товариші,
ромадився, ніким не в«вча- знати вашу думку з при 
ється, не пропагується і не воду порушених питань і 
розповсюджується. проблем, почути ваші про-

Цілком справедливо пер- позиції. Запрошуємо вас 
винні профспілкові органі- ПОДІЛИТИСЬ і досвідом, якщо 
зації критично оцінюють такий є, і висловити гостре 
практику «примусового» критичне зауваження, якщо 
розповсюдження або нем єн- ВОно допомагатиме поліп- 
тів на лекції і квитків у Шувати організацію нашого 
театри. При цьому часто відпочинку й побуту. Кожна 
чуєш: «Ми пішли б на ті пропозиція буде взята на 
лекції і спектаклі, які нам озброєння, з вашою допо- 
подобаються». Однак з Могою профком інституту 
власної ініціативи практич- постарається пожвавити 
но НІЧОГО не робиться. ідейно - виховну роботу в

Тим часом, в соціалісти- інституті, 
ні зобов’язання ми самі за- 1987 рік — рік сімдеся- 
писали двічі на семестр ор- тиліття Великого Жовтня і 
ганізувати культпоходи в BjH мусИть стати не тільки 
театр, на концерти. Але не роком подальшого вдоско- 
виконуємо цієї умови. налення навчальної й нау-

Формально, без вогнику кової роботи, але й роком 
ставляться жіночі ради ін- перелому в масовій куль- 
ституту, факультетів і під- турно - спортивній роботі 
розділів до організації ро- серед викладачів і співро- 
боти з жінками й дітьми, бітників, зміцнення трудової 
Окремі спроби (показ мод, дисципліни, згуртування ко- 
іпіриміром) її активізації не лективу для успішного ви- 
можуть замінити щоденної рішення завдань, поставле 
«чорної» роботи в колек- «их партією перед вищою 
тивах, створення атмосфе- школою. В. ПОПОВ, 
ри взаємовиручки, това- заступник голови проф- 
риськості, дружної роботи. кому інституту з ідейно- 

Ривками працюють такі виховної роботи.



ГВОЯ МАЙБУТНЯ РОБОТА

р  ОДІ й доводити, що 
-1* соціалістичне змагання 
є одним з найпотужніших 
важелів прискорення, під
несення творчої активності, 
дальшого руху вперед. На 
цьому неодноразово наголо
шували і XXVII з ’їзд КПРС, 
і останні Пленуми нашої 
партії. Завдання полягає в 
тому, щоб трудове супер
ництво постійно вдоскона
лювалося, набувало сили, 
активності й популярності. 
Виходячи з цього, профком 
інституту здійснив цілий ряд

НАПРЯМКИ ПЕРЕБУДОВИ

ЕКЗАМЕНУЄ
ЗМАГАННЯ

го і найоб’єктивнішого об
ліку.

Певні досягнення мають 
кафедри ПЦБ, ЕС, АСУ, де 
понад 60 процентів студен
тів виконують комплексні 
дипломні проекти. На ка
федрах ТОР, ПЦБ, АІВТ, 
АП, КіВРА, більше 80 від
сотків дипломних проектів 
рекомендуються до впро
вадження. Але чи впровад
жуються? Ось у чім проб
лема!

Відносною однорідністю

заходів. Можна похвалити- ^ а™ я'..теоР®™ чних матики й вимірювальної тех- е Г  навчмвьноаРвКТвРИЗУЄТЬ*методичнася, скажімо, тим, що біль- електрики, фізики, політ- ніки виконує об’єм науково- ообота Лілепами^хгт^гтя" 
ше ніж удвічі зменшилось економії, відділу технічних дОСЛ|дних робіт в сумі 20 ли кафедри охооонипоаиГ 
ЧИ СЛО  показників, врахову- засобів обчислювального Уисяч* карбованщїв на од- опору ма?еоГал?в АСУ 
ваних раніше в ході змца- центру, гуртожитку N2 2, НОГо викладача й співробіт- тільки на рівні 20—30 пос
тання, Тепер беруться до навчального корпусу №  3. ника науКОВО - дослідного центів в порівнянні з ни= 
уваги переважно ті, що ха- Призерами ст,али також с@кто^а> то на основній ма ми мають показники по мій 
рактеризують кінцеві резу- енергетичний факультет, с; кафедр ця цифра вдвічі роботі кафедри електрон- 
льтати роботи трудових ко- кафедри автоматичних еис- менша, £их приладі! ТМ КІВРА
лективів. Допрацьована ме- тем управління, радютехніч- у  от,ЛОСЯ б проаналізуй вищої математики наойсної
.одика порівняння резуль- них пристосувань, будівель- -А. вати наслідКи змагання геометрії І креслення
татів, забезпечена повна них конструкцій, електрон- в р|зних напрямках. Візь- з неоднаковою напоугою 
гласність підбиття підсум- них приладів, нарисно, гео- Мемо, приміром, учбову ро- працюють кафедри Т в  нау-
к.в, розпочата робота по метрі, «креслення, гурто- боту. Тут показники в усіх ці. Тринадцять карбованців
боротьбі за звання «Колек- житок N-4. . . приблизно однакові. З од- економічного ефекту на
тив , ударник комун.стич- Було 6 значно приємніше, ного боку, це ніби й приєм. один карбованець
ної праці», по створенню ав- якби цей список можна бу- но __ основна
томатизованої системи уп- ло продовжити, якби показ-

затрат
діяльність має кафедра технології й 

равління змаганням. ники передовиків стали ти- ;>на*°Диться в Центрі УВД- автоматизації машинобуду-
Серед лідерів трудового новими. На жіаль, до цього ІХ колективІВ, але з • удово,

суперництва — колект/иви Ще дуже далеко. Досить іншого — можна зробити ЛІЛД  ^и^У̂ Н'Ву’ Але.„ цеи
факультету автоматики і сказати, що перепад між висновок, що система оці- мотності Ек" Є ^ Г°^ А‘И са~
м^іфоелектронііки, ‘кафедр загальними показниками і нювальних показників зма- на ' ВСІ̂ ТІ !> ,^ °М,ЧНи!15ЄС̂ ЄКТ

автоматник й вимірюваль- показниками лідерів не- гання далека від доскона- в 5__^q • ИХ ■ *® дРах
ної техніки, технології ав- просимо великий. Якщо, лості. Тим часом, навчальна Р ° К‘В меншин,
томатизованого машинобу- наприклад, кафедра ;авто- робота вимагає найповнішо- {Закінчення на 2-ій стор )

ПОЛІТИЧНИЙ ЛЕКТОРІЙ

п к  великого жовтію
Наша Батьківщина 

трудиться у другому ро
ці дванадцятої п’ятиріч
ки, сімдесятому році 
Великої Жовтневої со
ціалістичної революції.
У радянських людей 
здавна утвердилася доб
ра традиція: своєму най
більшому, Жовтневому 
святу готувати гідну зу
стріч. При цьому вони 
постійно керуються ві
домою настановою В. І. 
Леніна про те, що най
кращий спосіб відсвятку- 

і  вати ювілей — це зо- 
і середити увагу на не- 
! вирішених питаннях.
| Сьогодні корінне, най- 
3 важливіше питання, яке 
• маємо розв’язувати спіль- 
| ними зусиллями, — на- 
|креслене XXVII з’їздом
■ КПРС всемірне приско- 
| рення економічного і 
І соціального розвитку ра
дянського суспільства на 
І основі інтенсифікації на
родного господарства, до
сягнення нових якісних 
І показників.
І Як відзначалося на 
|  січневому Пленумі ЦК 
\ КГІРС, в радянському 
І суспільстві безповорот-
■ но почалася перебудова.
■ На цьому шляху зроб- 
■лені перші кроки. Пер- 
1 шйй політичний підсу-
■ мок полягає в тому, що 
І в житті країни почали-
■ ся великі переміни. На- 
■бирають сили позитивні 
І тенденції. Політична лі- 
Інія XXVII з’їзду КПРС,

практична робота партії 
по її здійсненню отри
мують могутню підтрим
ку радянського народу.

У другому році п’я
тирічки, говорячи ленін
ськими словами, маємо 
йти далі, дооиватиея 
більшого. Партія ставить 
завдання не тільки за
кріпити, а й примножи
ти темпи позитивних 
зрушень. Рік 70-ліття 
Великого Жовтня без 
перебільшення можна ха
рактеризувати як рік но
вих, справді революцій
них перетворень. Підпри
ємства, цілі галузі індуст
рії, агропромислового 
комплексу, транспорту, 
і зв’язку, сфери послуг 
вперше у масовому по
рядку перейшли на нові 
методи соціалістичного 
господарювання. Трудові 
колективи міста і села 
все настійніше впровад
жують повний господар
ський розрахунок, са
мофінансування., Вдос
коналюється державне 
планування: замість «ва
лового підходу», який 
давно себе зжив, утвер
джується принцип сто
процентного виконання 
договірних зобов’язань. 
У багатьох промислових 
об’єднаннях і на під
приємствах введено дер
жавне приймання про
дукції.

Ювілейний 1987 рік 
уже впевнено заступив 
на трудову вахту. Пов
сюди в країні його де
візом стало прагнення 
виробничих колективів 
міста і села забезпечити 
такий темп прискорення, 
щоб до 70-ї річниці Ве
ликого Жовтня виконати 
завдання двох років
п’атипітти

Ужгородський завод «Електродвигун» — зовсім но
ве підприємство, споруджуване будівельниками Радян- 
Г Г0 Союзу. 1 ЧССР Першу продукцію він дав у 

минулому році з початком освоєння першого вироб
ничого комплексу. А продукція ця _  асинхронні еле
ктродвигуни марки «А1 -  63», розроблені конструкто
рами міжнародної організації «Інтерелектро».

При введенні в дію всіх потужностей завод щороку 
випускатиме до трьох мільйонів таких електродвигу
нів для вітчизняних підприємств і країн соціалістич- 
ної співдружності.

На знімку: зварниця Олена Іваніна демонструє 
асинхронні електродвигуни. *

Фото Г. Удовиченка (РАТАУ)

складі* п ять напівавтома
тів, кожен з яких виконує 
лише йому притаманну ш*- 
рооничу операцію. За її ро
ботою стежить один ви
робничник, в обов’язки яко-

В. с н і г у р ,
журналіст. 

Фото Б. КОРОЛЯ 
Вінницьке виробниче 
об’єднання «Термінал».

Студенти третього курсу 
І факультету обчислювальної 
І техніки провели теоретич- 
! НУ конференцію за підсум
ками вивчення політекономії 
І капіталізму. Вона була під- 
І готовлена під керівництвом 
І викладачів кафедри політ- 
| економії доцента В. Арапо- 
| вої та І. Дворникова. В її 
І роботі взяли участь доцент 
\ О- Румеліді і декан факу- 
\ льтету обчислювальної тех- 
! ніки доцент Ю. Данилюк.
\ Грунтовними були виступи 
[ студенток Галини Кондраць- 
I кої, Наталі Прилипко. З 
= цікавою доповіддю про де- 
■ ряі^авне регулювання еко- 
I номіки країн, що розвиваю
т ь с я , на прикладі Індії вис- 
I тупив студент Д. Дайаханд, 
І Він розповів, як благотвор-

НАВЧАННЯ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМІ В И Н И К Л А  
Д И С К У С І я

но впливає на розвиток йо
го рідної країни, підвищен
ня рівня життя народу полі
тика неприєднання до воєн
них блоків, співробітництво 
з країнами соціалізму, не
втручання в справи інших 
суверенних держав. Допо
відь викликала багато зуст
річних запитань. Зокрема, 
Васам Нагабушанам запи
тав, чому країна з видат
ною історією й розвинутою 
наукою була понад 400 ро

ків у колоніальному рабстві 
в Англії, чому країна древ
ньої цивілізації й культури 
відстала в своєму розвит
ку.

Було висловлено два мір
кування. Перше —• що Індія 
країна перенаселена і це 
гальмує її розквіт: друге 
— (до речі, підтримане бі
льшістю слухачів), — що 
причиною відставання Індії є 
дуже великий вплив релігії, 
колоніальна спадщина і

прив’язаність до світового 
капіталістичного господарст
ва. Заключним акордом 
цієї цікавої дискусії стала 
доповідь індійської студент
ки Арчанн на тему «Розви
ток економічного співро
бітництва Радянського Сою
зу й індії». Особливу увагу 
доповідач зосередила на ві
зиті М. С. Горбачова до їх
ньої країни, під час якого 
були підписані угоди, кот
рими намічаються дальші 
перспективи співробітницт
ва СРСР і Індії.

Багато цікавого й корис
ного було також у виступах 
О. Касапчука, Ю. Верезуба, 
М. Перфилова, М. Рената- 
ти.

О. САЛЛУХ, О. ІВАЩУК,
N. НАЗАРЕВИЧ, студенти.

р  УЧАСНЕ виробництво го входить єдине — вчас. 
V  просто неможливо уя- но заповняти ящик із за
вити без напівавтоматів, ро- готовками. Все інше здш- 
бототехнічних комплексів, снять напівавтомати, кої- 
цисплеїв та комп’ютерів, рі з допомогою присосків 
Робітничому колективу ГО. спочатку перемішують ое:>- 
ловного підприємства об’е* формний лист металу, який, 
днання «Термінал» надана пройшовши через  ̂  ̂лш<&> 
висока честь випускат» штампування, в кінці про- 
деякі з цих виробів як для цесу стає вже готовою де. 
споживачів, так і для пот- таллю. Звичайно, робітни- 
реб власного виробництв®, нові, що обслуговує лиш*.

Прав та що стосується ос- доводиться постійно веду- 
таннього, то тут здебіль- ховуватись у и робочії* 
шого взято курс на ство- ритм і, при необхідності
рення робототехнічних ком- щойно він почне порушу, 
плексів для основних це- ватись, лінію тут же викли
ків. Безпосереднім вико- чати. Але такого майже т  
навцем робіт по впровад* буває.
женню робототехніки є це/ — До речі, — продовжує 
№ 24 (спеціального техно* коментувати наш гід С. І* 
догічного обладнання). Луковников, — на процесі 

-  Вся діяльність нашо- вхідного контролю, де не- 
го цеху спрямована ш* ревіряються м і к р о с х е м  
полегшення праці виробнич- впроваджено аж п ять ро. 
ників головного заводу,-го- бототехшчних комплекс«, 
ворить заступник начальна Зараз ведеться їх доробка* 
ка цеху С. І. Луковников. перевірка на термостійкість 
— Різні стенди і присто* на всіх параметрах вхідно- 
сування, які ми виготовляв го контролю. А ось тут, — 
ємо, йдуть в основні цехи І пройшовши в іншу дільни- 
стають надійними помічнк- цю четвертого цеху, говг^ 
ками у випуску продук- ть £ерГ̂  Іванович, —
ції. Гак, успішно працююі* ВПр0ВадЖуються два на- 
в цеху .№ 5 робототехшч- вкх робртокомплекси: для 
ні комплекси (РТК) під- механічної обробки спиць% 
ГОТОВКИ резисторів 1 коп- застосовуються госно*»
денсаторів, в цеху № 4  дарками? при в’язанні (це 
РІК  перевірки шайб в§& щ0 стосується товарів й8» 
діелектричну МІЦНІСТЬ Т» родного споживання), і дл« 
лінія штампування ЗАО-А нарізання різьби всередим? 
розроблені ВІДДІЛОМ виро©. ВТуЛОК (потреби основного 
ничого спеціальнотехнічног© виробництва), 
обладнання, що 3; почат- '
ку нинішнього року не- Ьіля роботокомплексу но 
рейменований у відділ ме- обР°б1« згаданих спиш.
ханізації і автоматизації. ^ Д ював наладчик Р і ... Юрій Крот (його ви бачній

З названої робототехніки на фото). На головному 
особливу цінність являє ли підприємстві об’єднання він 
нія ЗАО-2. Працює вон» трудиться четвертий рік. 
трохи більше ролу, але вже оасхали ми його під час ре- 
дала економії понад 360 рулювання і налагодженню 
тис. крб. При цьому на нового пристрою, який мав 
процесі вивільнено чотири включитися у роботу 1 ш 
трудівники. вцпуску продукції з дру-

і ось ми в цеху, де дів гого кварталу цього року, 
лінія штампування. В Її



ЕКЗАМЕНУЄ
ЗМАГАННЯ

О  Д ЕСЯТИ  та більше по- 
^  казників науково-до
слідної роботи нульовою 
була діяльність кафедри 
ТМ, вищої математики, хі
мії, будівельних конструк
цій, охорони праці. Це і 
тривожить і насторожує. 
Це не в дусі часу.

Дуже багато упущень 
маємо і в ідейно-виховній 
роботі. На двадцяти кафед Н 
рах, в тому числі й на тс 
ких великих, як нарисно 

геометрії і креслення, КіВРА 
суспільних наук, РТУ, ТБВ, 
ПЦБ, нема художньої са
модіяльності, жодного до
нора — в АГЧ і АУП, ті
льки 21 — на такому під
приємстві, як СКТБ «Мо
дуль», на восьми кафед
рах не створено доброві
льних народних дружин, 
погані справи з залучен
ням до фізкультури і спо
рту викладачів і співробіт
ників, внаслідок чого бага
то захворювань. Інститут
ський рівень хворобливос
ті перевищує середньо- 
обласний у нашій галузевій 
профспілці. На кафедрах 
ТОР, ААГ та ряді інших 
слабує стільки людей, що 
ці кафедри можна б що
року закривати на повних 
2—3 тижні.

Дуже доречно саме тут 
нагадати, що ми збудували 
чудовий санаторій-профі- 
лактооій, оснащенню яко
го може позаздрити не 
один лікувальний чи сана
торний заклад. За 15 кар
бованців майже впродовж

5 а ісяц я  можна івідпочива- 
и, лікуватись і харчува

тись, якщо твоє бажання, 
— то навіть без відриву від 
виробництва. Але диво див
не— заївше виникають тру
днощі з заповненням.
/А ТЖЕ, невирішених про- 
^  блем у нас ще багато, 
дієвість соціалістичного 
змагання, треба сказати 

відверто, низька. Так воно, 
власне, й буде до тих пір, 
поки більшість керівників 
та й профспілкових акти
вістів інститутських підроз
ділів не перестануть диви
тись на організацію трудо
вого суперництва, як на 
додаткову обтяжливу ро
боту. На жаль, поки що 
саме цей погляд, саме ця 
точка зору зумовлюють 
підхід до змагання, прирі
кають його на обурливий 
самоплив, віддають на по
талу формалізмові. Далі 
так бути не може. Соціа
лістичне змагання — це не 
чисто громадська, проф

спілкова робота, а важли
вий інструмент управління 

соціальним і економічним 
розвитком колективу, звер
татися до нього трє|ба не

тільки при підбитті підсум
ків, а повсякденно. І при
кро, що організатори со
ціалістичного змагання в 
нашому інституті ще не пе
ребудувались, а штаб зма
гання, профком і ректорат 
не виявляють у цій справі 
/нал!еЖ(НОЇ івимогливості й 
наполегливості. Тим часом, 
ЦК КПРС говорить прямо: 
«Посилити персональну від
повідальність керівників 
усіх ланок управління за 
організацію змагання, ство
рення необхідних економіч
них, технічних і соціальних 
умов для його розвитку.

Нам треба серйозно зай
нятись обгрунтуванням зо
бов’язань, адже серед них 
немало явно занижених. 
Справа в тому, що учасни
ки не одержують плано
вих завдань за всіма по
казниками змагання перед 
тим, як воно має поча
тись, А це вже самоіплив. 
Партком зобов’язав ректо
рат І профспілковий комі
тет запровадити цього ро
ку видачу планових зав
дань змагання всім колек
тивам. Цим ми створюємо 
передумови, але не забез

печуємо напруженості зо
бов’язань. Потрібне ще й
попереднє їх рецензуван
ня і захист.

Важливим елементом вдо
сконалення має стати прин
цип соціальної справед
ливості при оцінці трудо
вого вкладу і заохочення 
учасників, дієвість заохо
чення, гласність, облік 
персонального вкладу кож
ного члена колективу, під
розділу, особлива роль в 
обліку має належати обчис
лювальному центру. Якщо 
ми хочемо перенести центр 
ваги з паперотворчості на 
живу роботу в маси, то 
мусимо звільнити учасни
ків змагання від такої 
«творчості» і перекласти 
її на плечі машин, створи
ти АСУ «Змагання».

Слабке місце трудового 
суперництва — система за
охочення переможців, по
трібно нам створити свою 
Галерею пошани, ширше 
розповсюджувати досвід пе
реможців, запровадити в 
нашій багатотиражній газеті 
рубрику «Передовий до
свід — на службу п’яти
річці».

Іншими словами, в кож
ному ділі — якнайбільше 
діловитості. Діловитість 
сьогодні— це теж показ
ник соціалістичного зма

гання і, мабуть, найосно- 
вніший.

Ю БУРЕННІКОВ, 
голова профкому ви» 
кладачів к співробітни
ків. і

ПРОДОВЖ УЄМ О ТЕМ У, 
П ІДНЯТУ В СТАТТІ «Н АШ  
В ІЛ ЬН И Й  ЧАС» (ГА ЗЕТА  
ВІД  б ЛЮТОГО).

у  ВІННИЦІ відбувся 
V обласний фестиваль 
і перший республікансь
кий конкурс дискотек 
профспілок. Успішно ви
ступили на них диско
теки нашого інституту 
«Айвенго», «Зодіак», 
«Прометей». Лауреатами 
фестивалю стали «Про
метей» та «Айвенго». 
Ведучий останньої Пет
ро Саєнко (студент гру
пи 2 АТ-84) визнаний, 
до того ж, кращим диск- 
жокеєм області. В чис
лі кращих відзначена і 
програма «Зодіака».

Дискотеки; 
плюси і 
мінуси

ВІД РЕДАКЦІЇ
В замітці «Резонанс». 

Бракує системи і вимогли. 
вості» (№ 4 газети) останній 
рядок слід читати так: 
«... що в кореспонденції по
милково названі прізвища 
викладачів Н. М. Лейбової 
і 3. А. Кадинської»

А В БУФЕТАХ— ПО-СТАРОМУ
Спільно з профспілковими

та комсомольським коміте
тами народні контролери ін
ституту здійснили перевір
ку роботи їдальні № 41. бу
фетів в учбових корпусах і 
гуртожитках, а також їда
льні профілакторію. Як до
тримується режим і прави
ла торгівлі, як поліпшуєть
ся харчування студентів, 
викладачів та співробітни
ків, — такою була мета 
перевірки. І що ж виявило
ся? Дамо слово учасникам 
рейду.

3. Безмощук: — У буфеті 
для .викладачів була вияв
лені ковбаса, яка не ви
ставлялася на вітрину про
тягом усього робочого дня, 
аж до закриття. Асорти
мент страв був обмежений. 
Відсутні салати, гарніри.

В. Орокський: — В 
їдальні профілакторію го
ловний лікар П. Коба хоч 
і намагався опротестувати 
раніше виявлені факти не
довкладення продуктів, од
нак ми переконалися, що 
тепер він суворіше контро
лює цю справу, що з пра
цівниками їдальні і мед
персоналом проведена від
повідна робота. Отож іс
тотних зауважень учасники 
перевірки не мали.

Т. Бондар: — Дуже бідно 
вигледів у день перевірки 
буфет в корпусі № 1. Асор
тимент — усього дві — три 
страви, не було овочевих 
салатів, фруктів. Рідко тут 
бувають дешеві булочки, 
чай, кип’ячене молоко. Нема 
також гарячих гарнірів 
м’ясні і рибні вироби зав
жди холодні.

і
Учасники рейду В. Клим- і 

чук, А. Тхорівський, В. Са- і 
лімовський, В. Кожем’яко, І 
В. Шолохов, В. Буров та і  
інші відзначають, що керів- | 
ництво їдальнею та буфе- | 
тами не звертає уваги на 
прохання і зауваження сту
дентів, викладачів, співро
бітників, не враховуються 
зміни в учбовому графіку 
інституту, не вивчається по
пит і громадська думка. 
Керівництво їдальні працює 
у відриві од потреб колек
тиву.̂ . Недоліки повторяють
ся і повторяються. Зміню
вати буфетниць, але не 
проводити серед них вихов
ної роботи, •— це спосіб 
лише приховати недоліки, 
а не викоренити їх.

Всі, хто брав участь у 
перевірці, висловили думку, 
що директор їдальні № 41 
М. Мачерет не зробила вис
новків з попередніх мате
ріалів перевірок і що необ
хідно повідомити в об’єд
нання їдалень про невідпо
відність її своїй посаді.

Пройшов деякий час, і 
15 січня ми провели пов
торну перевірку. Вона по
казала, що в цілому істот
ного покращення справ не 
відбулося (за винятком 
буфету у першому корпусі, 
де вже ПОМІТНІ деякі Зру
шення)

В. КИЧАК,
зав. сектором головної 
групи народного контролю 
інституту.

Відчувається, що під
готовка до конкурсу ве
лася справжня, програми 
сучасні й актуальні. Але 
от що засмутило: диско
тека клубу «Музичний 
калейдоскоп» (ведучий 
— четвертокурсник інже
нерно - будівельного фа
культету Леонід Святков- 
ський) не тільки не пред
ставила програми на кон
курс, але й відмовилася 
взагалі готуватися до 
нього. Це можна наз
вати безвідповідальністю, 
професійною непридат
ністю осіб, що зайняті в 
дискотеці, і ось резуль
тат: «Музичний калейдос
коп» не атестовано і 
він втратив статус диско
теки. А це значить, що 

| студенти інженерно-бу- 
! дівельного факультету, 
іособливо мешканці гурто- 
! житку № 4, можуть 
|позбавитися вечорів від- 
іпочинку і танців у своєму 
І клубі...

Та повернемось до кон
курсу.

Клуб «Айвенго» був 
висунутий на республі
канський огляд. І з чес
тю виправдав довір’я. А 
в конкурсі ж брали уча
сть професійні дискоте
ки усіх областей Украї
ни. Тематична програма 
«Мій ворог» була виз
нана кращою і відзна
чена дипломом та цін
ним призом. Успіхи цього 
клубу закономірні.

Однак у клубу «Ай
венго» ще немало проб
лем. Головна: приміщен
ня потребує капітально
го ремонту. Ми не по
винні відставати за тех
нічним оснащенням від 

і клубів області. Бо он як 
І виходить: програма — 
і краща, приміщення — 
ї незадовільне. Тут необ- 
“ хідна допомога всіх гро- 
3 мадських організацій ін- 
1ституту.

Б. Р О З ІН ,
студент групи 2 ЕОМ- 
84, член профкому 
студентів, голова ради 
клубу «Айвенго».

В 1984 году состоялся первый вы пуск инженеров 
для зарубеж ны х стран — воспитанников нашего 
института. С тех пор ежегодно дипломы Винницко, 
го политехнического получаю т десятки посланцев 
различных государств мира. В прошлом году, на
пример, их было 51, Сейчас только на первых кур 
сах обучается более ста юношей и девуш ек — 
иностранцев. Институт стал для них не только 
высшей школой инженеров, но и настоящей ш ко
лой дружбы.

На снимках: вверху — латиноамериканец Маркес 
Сапата Хосе Данило (энергетический ф акультет) 
и студент инженерно - строительного ф акультета 
Варгас Теодоро Виктор (Белиз). Внизу: ливанец 
Фарш ах  Гассан Искандер, который изучает у  нас 
электронно-вычислительную технику, и студентка 
радиотехнического ф акультета Цогбадрахын Ариу- 
наа (Монголия),

13 лютого 1987 року.

Одна із традицій трудо- 
вих колективів — зустрічі 
з акторами після прове
дення спектаклів. На зу
стрічах цих обговорюються 
творчі удачі і, шляхи да
льших акторських пошуків, 
висловлюються побажання 

щодо поліпшення діяльнос
ті театру. 26 лютого колек
тив інституту зустрічаєть
ся з артистами облмуз- 
драмтеатру на спектаклі 
«Сімейний детектив».

Це п’єса Льва Синель
никова.. Піднімається в ній

проблема батьків і дітей, 
черствості та егоїзму у 
певної частини нашої моло
ді. В центрі п’єси — сту
дент університету. Його ба
тьки, родичі — загалом 
порядні, трудолюбиві лю
ди. Однак, як чимало пра- 
цюючих/ кому бракує до
сить вільного часу, свою 
роль у вихованні сина-оди- 
нака вони бачать тільки у

Театр запрошує
тому, щоб він мав усе, щоб 
усі його бажання виконува
лися. Це й призвело до то
го, що син виріс егоїстом, 
споживачем, людиною, кот- 
ірій байдужі традиції 
сім’ї, котра без поваги від
носиться до старших.

Лише за щасливим збі
гом обставин події у п’єсі 
обійшлися без трагічної 
розв’язки. А вона, траге-

дія, могла б статися. І в 
цьому глядачі переконають
ся, подивившись спектакль. 
Поставив його лауреат 
Державної премії СРСР, 
заслужений діяч мистецтв 
республіки Володимир Ог- 
лоблін, один із провідних 
режисерів України. Худож
нє оформлення здійснив 
талановитий київський ху
дожник Ярослав Нірод.

В. Оглоблін разом з ав
тором п’єси переконливо, 
з відмінним знанням психо
логії веде розслідування

причин ситуації, що скла
лася в драматичному тво
рі. Чим усе закінчиться, хто 
винен у смерті тітоньки 

Зіни, — про це глядач ді
знається, прийшовши на 
спектакль в облмуздрам- 
театр.

В. П О П О В, 
заступник голови проф
кому з ідейно-виховної 
роботи.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.



Я К  Р О З В И В А Є Т Ь С Я  Н А У К А
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зусилля

ПРО ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОЇ СПІВДРУЖ НОСТІ 

МЕДИЧНОГО І ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІН С ТИ ТУТУ

У виріш енні питань 
прискорення науково-тех
н ічного  прогресу вели
ку роль повинне в ід ігр а 
вати сп івробітництво м іж  
науковцями м едичного  
та пол ітехн ічного інсти
тутів. Кафедра, на якій 
я працю ю , наприклад, 
вже має досвід  плідних 
контактів м едицини і об 
числювальної техн іки: 
протягом  багатьох років  
ведуться науков і д ос
л ідження згід но  з сп іль
но розробленим  планом 
наукової сп івдруж ності.

Значну особисту д о по 
м огу  надають нам у по
ш иренні знань з к іб е р 
нетики, обчислювальної 
техніки, математики пра
ц івники каф едри авто
матизації проектуван
ня. Завдяки цьому 
розроблено і подано 
сім  заявок на винаходи, 
одерж ано три авторських 
свідоцтва, опубл іковано 
ряд спільних наукових 
праць, видані спільні м е
дик© - технічн і м етодич
ні реком ендац ії, го тую 
т ь с я  до д р уку  дві м оно 
граф ії.

Все це результат не 
одного  м ісяця і року. 
Ось чому, вважаємо, за
лучати до сп ільної нау
ково ї роботи студентів 
— м едиків  і пол ітехн іків 
потрібно, починаючи з 
молодш их курсів , коли 
у них читається предмет 
«медична ф ізика» (маю 
на увазі наш вуз).

Звичайно, добре було 
б мати в м істі студентсь
кий клуб з кімнатами для 
проведення конф еренцій, 
дискусій. Це допом огло  
б у ф ормуванні майбут
ніх науковців ще з сту
дентсько ї лави. Але по
ки що це лише бажана 
пропозиц ія .

Розвиток ін іціативи в 
студентській науков ій  д ія 
льності мас вагоме зна
чення. Досягти ж  цього 
можливо тоді, коли сту
денти будуть в лабора
торіях самостійно вико 
нувати науков і завдання 
з виходом у практику, в 
даному разі практику 
охорони зд о р ов ’ я. Тоді 
і п ідхід  до виконання та
ких завдань стане справ

ді серйозним , і студент
ська наука не буде ф ор
мальною.

Асистент, доцент, про 
ф есор повинен керувати 
науковою  роботою  д е к і
лькох студентів протягом  
усього навчання в інсти
туті і навіть після його 
закінчення. Роботу о ц і
нювати за конкретним и 
результатами — кількість 
опубл ікованих статей, 
поданих рацпропозиц ій , 
зд ійснених винаходів, 
віддача од них тощо. 
Наші студенти мають 
таку зм огу, їм  лише по
тр ібно  допомагати, їх 
лише потр ібно ц ілеспря- 
мовувати.

На жаль, у нашому інс
титуті каф едри ще не
достатньо забезпечені 
нов ітньою  апаратурою, 
яка б відповідала су

часному р івню  наукових 
досл ідж ень. А це галь
мує розвиток студентсь
ко ї науки. Чому б не ви
користовувати сп івд р уж 
ність двох наших вузів 
у цьому напрямку? Зо= 
крема, для налагоджен
ня чи ремонту тих апа
ратів і пристроїв, які 
стоять без д ії в ряді ла
боратор ій каф едр м ед 
інституту і не використо
вуються для наукових 
р о зр о б о к. Це було б 
непоганою  практикою  і 
для майбутніх інж енерів .

Уклавши д о гов ір  про 
наукову сп івдружність, 
взаєм овигідно багато 
що м ож на  зробити. Для 
цього потр ібн і лише 
ініц іатива і зацікавле
ність.

Д о  речі, на каф едрі 
автоматизації проекту
вання уж е є досвід  по 
розробц і ко м п ’ ютерних 
елементів, датчиків, .які 
використовую ться в м е
дицині. Варто цим за
цікавитися І нашим 
початкую чим  науковцям. 
Звичайно, для цього по
трібно мати, кр ім  бажан
ня, ще й знання з ф ізи 
ки, електроніки , матем а
тики. І тут теж  бачиться 
поле діяльності для по
л ітехніків.

А як вважаєте ви, ко 
леги з політехнічного?

Б. МАЗОРЧУНг 
доцент медінституту.

23 Л Ю Т О Г О —Д Е Н Ь  Р А Д Я Н С Ь К О Ї  А Р М І Ї

І  В ІЙ С Ь К О В О -М О Р С Ь К О Г О  Ф Л О Т У
— Віталію Миколайовичу, 

23 лютого — День Радян
ської Армії і Військово- 
Морського Флоту. Що ви 
хотіли б сказати напередо
дні цього свята?

Н а с а м п е р е д  т е ,  щ о  в о 
н о  у  н а с  с т а л о  с в я т о м  к о ж 
н о ї  с і м ’ ї і к о ж н а  с і м ’ я в і д 
з н а ч а є  й о г о  п о - с в о є м у .  А  
всі в е т е р а н и  в ц е й  д е н ь ,  
к р і м  т о г о ,  н е о д м і н н о  в і з ь 
м у т ь  у ч а с т ь  в у р о ч и с т и х  
з а с і д а н н я х ,  з б о р а х ,  з у с т р і 
ч а х ,  я к і  в ж е  п о в с ю д н о  с т а -

С В Я Т О  К О Ж Н О Ї  С І М ’ Ї
ІН ТЕРВ ’Ю З ГОЛОВОЮ ІНСТИТУТСЬКОЇ РАДИ ВЕТЕРА
НІВ В ІЙН И , ПРА ЦІ І ЗБРОЙНИХ СИЛ В. М. Ю ВОРОВИМ

ли т р а д и ц і й н и м и .  Щ о  ж  с т о -  п р о я в и л и  с е б е  в п р а ц і  і в и -  Я к  г о л о в а  р а д и  в е т е р  а * 
с у є т ь с я  з а г а л ь н о і н с т и т у т -  х о в н і й  р о б о т і .  В  ц ь о м у  н а -  н і в ,  я х о т і в  б и  у  п е р ш у  
с ь к и х  з а х о д і в ,  т о  п і д г о т о -  к а з і  б а г а т о  п р і з в и щ  —  в е -  ч е р г у  н а з в а т и  а к т и в і с т і в  
в л е н н й  с п е ц і а л ь н и й  н а к а з ,  т е р а н и  не т і л ь к и  не с т а р і -  в і й с ь к о в о - п а т р і о т и ч н о г о  в и -  
я к н м  б у д е  в і д з н а ч е н о  т и х  ю т ь  д у ш е ю  ,а  й с л у ж а т ь  х о в а н н я  А .  М .  Б а н н и к о в а ,  
в е т е р а н і в  в і й н и  і З б р о й н и х  п р и к л а д о м  с у м л і н н я  на с в о -  М .  В .  А р х и п о в а ,  Д .  О .  Ю д І н а ,  
Є и л ,  к о т р і  н а й а к т и в н і ш е  ї х  р о б о ч и х  м і с ц я х .  (Закінч, н а  2-ій с т о р . )

▼
Відмінними успіхами у бо

йовій І політичній підгото
вці зустрічають свято вої- 
ни-ракетники Н-ської час
тини Червонопрапорного 
Прикарпатського військо
вого округу і артилеристи 
прославленої мотострілець
кої Самаро - Ульяновської, 
Бердичівської Залізної 
ордена Жовтневої рево
люції, тричі Червонопрапо- 
рної, орденів Суворова і 
Богдана Хмельницького 

дивізії.
На щоденних заняттях і 

тренуваннях, у класах і на 
тренажерах, вогневих пози
ціях і полігонах удоскона- 
лююі|| вони свою бойову 
майстерність, продовжуючи 
славні традиції своїх ба
тьків і дідів-фронтовиків. 
Фото В, Песляка (Р А Т А У )

ВНОСЯТЬСЯ ПРОПОЗИЦІЇ
Д Л Я  О Б Г О В О Р Е Н Н Я  НА П А Р Т ІЙ Н О -Г О С П О Д А Р С Ь К О М У  А К Т И В І ІН С Т И Т У Т У

КРАЩІ ВИНАХІДНИКИ РОКУ
Підбито підсумки тра

диційного щорічного тво
рчого змагання науков
ців інституту. У  кон
курсі «Кращий винахід
ник 1986 року» перше 
місце присуджене В. II. 
Кожем’яко, друге — 
В. Г. Красиленку, третє 

О. П. Стахову,
У конкурсі «Краща 

кафедра по постановці 
винахідницької роботи»

місця розподілилися так: 
перше — колектив кафе
дри машинної графіки, 
друге — автоматизації 
проектування, третє — 
обчислювальної техніки.

Визначено і кращих 
студентів - винахідників. 
Ними стали: О. Колес- 
ницький (перше місце), 
С .  Чепорнюк (друге) і 
С .  Павлов (третє).

Партійним, ус ім  гр о 
мадським  ор ган ізац іям  фа
культетів спрямувати зусил
ля на зд ійснення психоло
гічно го  перелом у у св ід о 
мості викладачів, студентів, 
сп івроб ітників  інституту про 
неминучість перебудови на
шої роботи.

•4» Значно підвищ ити ви
могливість викладачів до 
самих себе, до якості про 
ведення занять, ор ган ізац ії 
і керівництва самостійною  
роботою  студентів. Студент 
повинен знайти у виклада
чеві пом ічниіф , порадника, 
наставника, а не няньку.

П ідвищ ити вим огли
вість до “тудентів, до о ц ін 
ки їхніх нань. Рішуче поз
бавлятися від небажаючих 
вчитися чи не готових де 
роботи у вузі.

-4 - Щ о р ічн о  проводити 
опитування студентів про 
якість занять. Створювати 
компетентні ко м іс ії для 
визначення в ідповідності 
посаді тих викладачів, котр і 
отримали негативну о ц інку  
більше н іж  у половини сту
дентів. Не переобирати та
ких викладачів на новий 
строк.

-4- Для ряду дисциплін 
(ф ізика, математика, нарис- 
на геом етр ія , суспільні нау

ки і т. п.) планувати л екц ії 
по одній дисципл ін і на всіх 
факультетах в один і той 
же час. Дозволити студен
там відвідувати будь-яку  
л екц ію  за вибором.

Для виклю чення «ло
терейного ефекту» в екза 
м енаційн і білети включати 
5— 6 питань, а в ідповід і 
вимагати лише на 3— 4 за 
вибором  студента.

Значно поліпш ити по 
становку і зм іст лаборатор
них робіт з ряду дисцип
лін, провести опит студен
тів і врахувати їхні поба
жання.

Припинити гонку будь- 
якою  ц іною  за «валовими 
показниками»: процент ус
піш ності, процент відсіву, 
процент одерж ання науко 
вих ступенів і т. д.

Довести питому вагу 
госпдогов ірно ї тематики 
хоча б до р івня провідних 
вузів У країни (КП І, XII), 
тобто знизити її у 1,3 — 1,5 
раз\з. Збільш увати треба у 
З— 4 рази віддачу наукових 
досл ідж ень — реальний 
економ ічний ефект, серійне 
виробництво тощ о.

Постійно створювати 
в інституті «культ» знань, 
навчання всіма м ожливими 
шляхами. П ідкорити всю 
діяльність інституту інтере-

сам учбового  процесу. П ід 
німати з д о по м о го ю  м ора
льних і матеріальних сти
мулів престиж  педагога, 
хай то буде проф есор, д о 
цент чи асистент. Не кож ен 
доктор  наук, а тим більше 
кандидат —  хорош ий педа
гог.

4 -  Приймати на вечірній 
і заочний факультети тіль
ки осіб, які працю ю ть стро
го по спеціальності. Та
ким  студентам м ож на знач
но скоротити з ряду дис
циплін лабораторні роботи, 
інакш е організувати кур со 
ве проектування і т. д. Ни
ні на цих факультетах, 
особливо на вечірньом у, уч
бовий процес практично 
повторяє процес на ста
ціонар і, тільки в зм енш е
ному і по гірш еном у варіан
ті. .

-4» Випускаючим каф ед
рам спільно з п ідприєм ст
вами розробити спеціальні 
тести або анкети, котр і да
вали б можливість оцінити 
кінцевий результат нашої

роботи — якість п ід готовки  
спеціалістів.

-4 - Ф акультативні дисци
пліни повинні бути ф акуль
тативними (вільне в ід в ід у 
вання занять, складання за^ 
л іків  за бажанням).

Кож на кафедра, кож ен 
студент повинні пройнятися 
д ум кою , що самостійна ро 
бота студента зараз —  це 
головний вид його д іяль
ності, це його обов’язок і 
організована робота.

Для оперативного і 
еф ективного управління фа
культетом декану ф акуль
тету повинне бути надане 
право хоча б заохочувати 
чи карати студентів своєю 
владою.
•4» У в ідповідності з пр о 
ектом  Закону про держ ав
не п ідприємство ввести 
вибори кер івн иків  інститу
ту (ректора, проректор ів ) 
на зборах представників 
трудових колективів.

Ю. КАРПОВ,
проректор по учбовій 
частині.

ШРКЛШ
Присягаю родным небесам,
Каждой тропке, где бегал я сам.
Стройной девочке, ка к  тополинка.
Каждой веточке, каждой былинке,
Дед в письме написал напрямую:
«Ты учи весь устав наизусть.
Дом родной по тебе тоскует...»
Не грустите, я скоро вернусь.
До утра я стою на часах.
Для меня вы — ка к  ориентиры.
Знаю; мать и все люди земли 
Засыпают с мечтою о мире.
Присягаю  участникам  битв,
Ихней стойкости, дружбе солдатской, 
Обелискам и вечным огням,
Тиш ине над могилою братской.
Присягаю родным небесам,
Рекам, рощам и нивам бескрайним,
Мирным селам и городам.
Милой Родине я присягаю!

Л. КУЦЕВАЛОВА, 
мать студента, призванного в армию.

ВІД РЕДАКЦІЇ
Редакція просить викладачів, співробітників і сту

дентів інституту внести свої зауваження і визначити 
свою думку з приводу опублікованих пропозицій, котрі 
— підкреслюємо — не є безспірними. Ваші зауважен
ня шліть редакції газети чи партійно - господарському 
активу інституту, який відбудеться найближчим часом.
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СВЯТО КОЖНОЇ С І М ’ Ї
(Поч. на 1-Ій стор.)

Д . І*. Голова, Г. В. Горшеч- 
никова, 3. Я- Грозного, 
Л. О. Зотова, О. Ф. Зубко- 
ва, І. Т. Корольова, О. В. 
Кравцова, І. В. Кузьміна, 
М. С . Макаренка, В. Т. М а 
линова, Д . Б. Налбандяна, 
М. Ф. Новокрещенова, М . М. 
Павленка, В. П. Омелян- 
чука, А. О. Пермінова, Г. І. 
Гілахотнюка, П. І. Романю- 
ка, В. І. Салімовського, 
О. ГІ. Скнара, Д . М. 
Соболя, В. Я. Суміна, В. І. 
Чернія, В. С . Крижановсько- 
го. Всі вони мають спільну 
рису, якою гордяться, яка 
перевірена життям і без 
якої не може бути справ
жнього патріота, — це 
любов до Батьківщини. Ті
льки поєні можуть утвер
джувати, що ця любов 
спадкова. Насправді ж, її 
треба виховувати й плекати, 
як дорогоцінний фундамент, 
на якому неодмінно зрос
туть найкращі якості ра
дянського громадянства. 
Цим самовіддано й наполег
ливо займаються всі вете
рани, а найбільше ті, кот
рих я назвав вище.

— В практиці військово- 
патріотичного виховання на
шого інституту вже склали
ся якісь традиції?

— Буде правильнішим від- 
повісти — складалися.... Д е
сять років це був предмет 
мого постійного партійного 
доручення. Намічали широ
кі плани, розгортали масу 
цікавих починань, але вна
слідок того, що багато від
повідальних товаришів, од 
яких залежить доля війсь
ково-патріотичного вихован
ня, рожево переконані, що 
любов до Батьківщини всмо
ктується з молоком матері 
і цього досить, ми дуже 
втратили. Скажімо, в комі
теті комсомолу і на факуль
тетах вдалося знайти лю
дей, які -займались патріоти
чним вихованням по-справ
жньому. Підкреслюю — на 
всіх факультетах, крім ін
женерно - будівельного й 
радіотехнічного, де відпо
відальних завше намагали
ся призначити з числа без
відповідальних, або й вза
галі «відхреститися» від 
цього діла.

І все-таки досвід є. Д об
рого слова заслуговує ви
ховна діяльність Г. М . 
[Пульмана з енергетичного 
факультету, Б. С . Бугорсь- 
кого з факультету автома
тики й мікроелектроніки, 
В. С. Савицького з машино
будівного факультету. Ц і
каві зустрічі з ветеранами 
родів військ в ленкімнатах 
гуртожитків, тематичні вог
ники в молодіжних клубах 
— і все це з такими мето
дологічними знахідками,

котрі привчають учасників 
до думки, що невдовзі й 
самим доведеться влашто
вувати подібні вечори.

Винахідливо, з ентузіаз
мом, різнопланово веде вій- 
ськово*патріотичну роботу 
кафедра російської мови й 
літератури (завкафедрою 
В. С . Степанов ,відповіда
льний за військово-патріо
тичне виховання В. А. Солн
цев). Гадаю, наприклад, що 
вечір патріотичної пісні, вла
штований кафедрою на 
честь Дня Перемоги, запа
м’ятався надовго не тільки 
ветеранам війни і Збройних 
Сил, а й кожному, хто був 
на ньому присутній.

Зароджувалась у нас при
ємна традиція випускати 
спеціальні курсові фото- і 
стінгазети на патріотичну 
тему. Проводили навіть кон
курси цих газет, семінари 
по вивченню досвіду кра
щих, відзначали й нагород
жували переможців. Аби 
надати системності війсь
ково - патріотичному ви
хованню, Оули розроблені 
методики конференцій по 
вивченню тих військових 
праць В. І. Леніна, котрих 
немає в Навчальних програ
мах. Одне слово, ініціативи 
й бажання вистачало. І все- 
таки ветерани війни і Збро
йних Сил, не зважаючи на 
твердість духу і життєвий 
гарт, інколи теж потребу
ють і керівництва і підт
римки. Тим часом, в звіт
ній доповіді на останніх 
партійних зборах інституту 
про нашу роботу не сказа
но й півслова, ідеологічна 
комісія парткому військово- 
патріотичним вихованням 
займається слабко. І ось 
найприкріший факт — в та
кому великому інституті, як 
наш, досі немає кімнати (не 
говорю вже про музей) бо
йової й трудової слави. Є  
вони в кожній сільській по
чатковій школі, де навча
ється по півтора десятка 
дітей, а в нашому інститу
ті нема.

— Можливо, створення 
ради ветеранів віййи, пра
ці і Збройних Сил допомо
же активізувати цю роботу?

— Ми теж на це еподіває- 
мось.Хоч рада створена ті
льки на початку лютого, це 
одразу надало військово- 
патріотичному вихованню, 
так би мовити, статусу обо
в’язковості й законності і 
(що дуже важливо) звітно
сті. В раді — люди з вели
ким досвідом,, ©мінням і, як
що хочете, життєвою муд
рістю. Вони здатні зробити 
дуже багато, але звичай
но, при всебічній підтримці 
ректорату, деканатів, ка
федр, партійної, профспіл
кової, комсомольської ор
ганізацій.

У р
мужності—  

героїчний 
приклад 
батьків

І В а  Н -
д в а  с е р ц я

Заверш ую чи надзвичайно 
складну операцію (осколок 
міни засів аж  у мозочку) 
майстер черепної х ір ур гії 
професор Ундріц сказав?

_  Ну, якщ о в цього Іва
на два серця, то — житим е.

Ці слова почули сестри, і 
коли солдат, всупереч усім  
сумнівам вижив, то його 
вже ніхто не називав ін а к 
ше, ніш «Іван — два серця». 
Тим часом, прізвищ е в ньо
го було легендарне — Іван 
Тимофійович Добрик. Його 
снайперська гвинтівка з 
написом: «Лучш ему снайпе
ру - истребителю Ленинград^ 
ского фронта И. Т. Добрику  
от члена Воєнного Совета 
фронта А А. Жданова. 
22. 02, 1942 г.» І досі зна
ходиться в музеї оборони 
міста над Невою, як один з 
найдорогоцінніш их експона
тів війни, яким  знищ ено  
302 гітлерівці, і це, зауваж 
те, менше, н іж  за р ік війни, 
бо почав снайперувати во
сени сорок перш ого, а вліт
ку сорок другого вже був 
важко поранений і більше 
його на фронт не пустили.

Іван Добрик був снайпе
ром, як говорять, від бога. 
Йому не треба було прохо
дити ш колу маскування, та 
ку необхідну кож ном у новач. 
кові, —  це в ньому жило  
від природи; не треба було 
навчатися поводженню з 
оптичним прицілом — він 
його освоїв сам отуж ки  і з 
перш ого разу. Мав таке точ
не око, що міг впродовж дня 
стріляти на сто метрів і не 
випустити кулі з коп ійчаної 
монети. А ще він володів 
мистецтвом терпіння.

—ф Я, —  говорить Іван Ти- 
мофійович і зараз, — зап 
ровадив би для снайперів  
спеціальний орден Великої 
Терплячки.

Одного разу у нього була 
дуель з німецьким асом, що 
тривала кілька днів. Німець  
зарився під бетонним стов
пом у залізничному насипі,

А ця історія — з біограф ії 
зрителя Григорія Івановича 
Банова, який зараз живе у 
Вінниці, а все ж иття  нав
чав дітей у селі Порику Х м і
льницького району. Поча-

Д уже зручна позиція, з якої 
міцно дошкуляв нашим. Про
бували його і з кулемета  
пробували й мінометами. 
Втихне ніби, а тільки хто  
необережно звівся чи пробіг 
відкритою місциною, зразу  
__ постріл.

Викликали Добрика;
— Нема ж ити  від гада,,.
Іван Тимофійович при

чаївся на нічийній . Зранку  
до вечора — жодного пост
рілу, Тільки вивчав, тільки  
чекав, коли той втратить пи
льність, Одного побоювай- 
ся: якщ о снайпер прорив  
собі вихід на другий б ік на
сипу, то його нічим не ві
зьмеш, а я кщ о буде вилази
ти через той отвір, з якого  
стріляє, то тоді він уж е до
чекається своєї хвилини.

На п ’ятий день, дочекав
шись легких сутін ків , німець  
почав вилазити. Він і 
не здогадувався, що на ньо
го чатую ть,та й подумав, 
очевидно, що присмерк, що 
вже не д істануть його о та
кій порі. І прорахувався. 
Добрик вицілив його і в на
півтемряві.

Доглядала легендарного  
снайпера в госпіталі медич
на сестра, молоденька і гар . 
на, яка й стала потім його 
дружиною.!' В блокадному 
Ленінграді молоді Добрнки  
стали ком уністами, одержа
ли свої нагороди він —  ор
дени Леніна і Червоного 
Прапора, вона бойову ме
даль. Кожного року на День 
Перемоги їдуть до Л ен ін г
рада, зустрічаю ться з фрон
товими товариш ами, розпо
відають про синів, я ких ви
ростили трос, про мирні свої 
діла. Олександра Дем’янівна  
до пенсії була медсестрою, 
а Іван Тимофійович — муля
рем і пасічником .

Я кщ о вам захочеться поз
найомитись з цими лрекрас, 
ними людьми, то вийдіть за 
Вороновицею в селі Кудлаях. 
Там їх  знає старе і мале.

ток війни він зустрів к у 
леметником в Одесі. В бою 
під Доф ініекою  його вряту
вала від смерті сталева 
каска. Мінометний осколок 
ударив біля лівої скроні,

К а с к а

розчерепив кас ку , Григорій
Іганович довго лежав не
притомним, а коли його п і
дібрали наш і, відправили 
морем на л ікування в Сочі, 
каска якимось дивом не за
губилась і тільки тоді він 
побачив, чим їй завдячує. 
Природно, що молодий сол
дат не хотів розлучатись зі 
своєю рятівницею , відправля
ючись на фронт знову. Але 
начальник госпіталю  ум о
вив:

— С тарш ина в тебе її все 
одно відбере, а я, може, здам 
у якийсь музей.

Поки солдат ішов через 
бої, через полон, поки брав 
Берлін, було в нього кілька  
касок і про ту, перш у, за
бувся.

І тільки минулого року зга 
дав раптом. «А що як вона 
збереглася? Це ж  цікаво».

Вивітрилась з пам ’яті наз
ва госпіталю, пам ’ятав тіль
ки, що стояв той напроти  
здравниці наркомату внут
р іш ніх  справ. «Написати б!

Але куди?»
Думав, думав і відправиз 

прямо на Сочі, будь-якому  
листоноші з проханням про
читати й однести до якого- 
небудь музею. Я кщ о така  
кас ка ’ є, то музейні праців
ники неодмінно звернули на 
кеї увагу.

І що ви думаєте?
Надійшла відповідь від 

директора Сочинського істо- 
рико-краєзнавчого. «А ми 
думали, що це каска без
іменного солдата. Так усім  
і говорили про неї. Велике 
спасибі, що ви знайш лися і 
обізвались. Нема сумніву, 
що це ваша рятівниця. Про
лом на тому самому місці і 
саме такий , як ви пиш ете. 
А приніс вашу каску  справді 
кер івник госпіталя — на 
жаль, не записали якого. 
Надішліть свою фотографію, 
і свої солдатські спогади, во
ни теж  стануть експоната
ми».

Ф отознімок т іє ї каски  те
пер займає чільне місце в 
сімейному альбомі бонових.Людина з легенди

Після одного бою, що 
відбувся в грудні сорок чет
вертого року поблизу при
кордонного міста Чоп, нас
тупаю чі підрозділи 18 армії 
знайш ли закривавленого  
бійця. Коли його доставили 
в польовий госпіталь і про
мили рани, то виявилось, 
що в нього відсічено к і 
нець носа, раковини вух, 
спеціальним інструментом  
вирізано в язику  2,5 на 2 са
нтиметри, Це були незапе
речні сліди виш уканих ка 
тувань.

Коли боєць прийшов до 
свідомості і зм іг писати, 
встановили його прізвищ е  
__ Бетюк Олексій Мироно
вич з села Бернаш івки Мо- 
гилів-Подільського району 
В інницької області. Незадов
го перед боєм він пішов у 
розвідку і був схоплений фа
шистами. Мучили його Цілу 
ніч ,щоб вивідати, які сили 
і засоби сконцентровані на 
цьому напрям ку. Олексій 
мовчав, і тоді німці вдалися 
до наруги. Спотвореного, 
закривавленого вреш ті-реш т  
п о е є л и  на розстріл, і тільки  
якимось дивом під час арт
п ідготовки, коли конвой, 
налянавшись, попадав на 
землю, Олексій у т ік . Цілий 
номер наш ої армійсько'^ га 
зети був присвячений його 
подвигові. Бетюка нагороди
ли орденом Червоної З ірки, 
Через багато років у листі 
до свого сина академ ік Су- 
хомлинський напише: «Я
бачив Олексія Бетюка в 
госпіталі. Ми лежали з ним 
майже поряд. Ось тобі ще 
один яскравий злет людини 
до вершин духовної краси».

А кадем ік знав тільки про 
військовий подвиг солдата, 
але не менш муж нім  було 
й подальше його ж и ття . Ка
тування не минули безслід
но. В Олексія Мироновича 
був істеричний невроз. Сни
лись страхітливі ж ахи , схоп
лювався серед ночі і ламав, 
ся у вікна — атакував не
нависного ворога. Дев’ять 
років не розмовляв — відня
лася мова. Та ще й укоро
чений язик. На ніч просив 
д руж ину прив’язувати до 
л іж ка , щоб схоплюючись,

не міг налякати дітей Про 
це, звичайно, ніхто не знав. 
Веселого, усмішливого чо
ловіка любили діти —  пра
цював У школі техпрац івни
ком, робив парти, стільчики, 
навчальні посібники, поса
див біля ш коли великий сад. 
Теж разом з дітьми^ Діти  
його, власне, й вилікували, 
Одного разу вчителька роз
повідала, як  його катували  
ф ашисти. — про це було на. 
писано в багатьох кн и ж ка х  
і газетах — і одне маля 
раптом запитало Олексія 
Мироновича, котрий саме 
знаходився в класі:

— Дядьку Олексо! А вас 
дуж е боліло?

— Да! — сказав він нес
подівано для себе самого і 
завмер, а потім схопився на 
ноги, вибіг на вулицю і кр и 
чав: «Да! Да! Да!» Люди, 
почувши, дивувались: «Щ о  
з ним?» А тоді дійшло:

—  Чуєте? Олекса загово
рив!

Знову навчався рідної м о 
е й , як мала дитина. «О-лю! 
— до доньки, Га-н-но!» *—

до д руж ини. Освоїв, які т і
льки можна, сільські ремес, 
ла — стругати, тесати, вирі
зувати з дерева, плести ко
ш ики , в’язати сіті, ф отогра
ф увати, ш ити, перекривати  
будинки, але не став заро
бітчанином —  багато років  
був, як тут ж артую ть, 
«президентом» Бернаш івки, 
себто, головою сількому, бо 
село маленьке і сільради не 
ма, на старості літ подав 
заяву в партію*

— їздять до мене пись
м енники. ж урналісти , реж и
сери, розпитую ть про ж и т 
тя і майже ніхто не сум ні
вається, Що я ком уніст.

В, ІВЧЕНКО.

УТОЧНЕННЯ

Автор віршів «Непри
ступность...» і «Я родил
ся в Сибири» (№ 6 газе
ти) — Б. Земляков, до
цент кафедри теоретич
ної механіки.
_____________________________І

Сила, мужність, винахідливість і спртітність зарод
жуються у спортивному суперництві

Фото Р Кутькова.

С В ІТ Л О Ф О Р

Сучасну цивілізацію ча
сом називають автомобіль
ною. І в цьому ми переко
нуємось все частіше, хоча 
не завжди усвідомлюємо, 
яке місце займає автомобіль 
у житті сусп.л: ства, який 
вплив робить на формуван
ня духовної та соціальної 
сфери. Статистика свідчить: 
в країні сьогодні понад 13 
млн. автолюбителів і бли
зько 20 млн. власників мо
тоциклів, моторолерів, мо
педів.

Для їх обліку і виявлен
ня технічного стану машин 
в країні щорічно з 1 січня 
по 1 серпня проводиться 
технічний огляд, усі, хто 
має транспортні засоби — 
автомобілі та мотоцикли, 
повинні представити їх в 
державтоінспекцію.

При проходженні техогля
ду, крім цього, треба предс-

БЕЗ ПОЛАМОК!
тавити технічний паспорт 
і?а транспортний засіб, кви
танції про сплату за тех
огляд (1 крб.. — за мото
цикл і причеп, 1 крб. 50 коп 
— за автомобіль); квитанції 
про сплату податку (із вла
сників автомобіля — 25 коп. 
з однієї кінської сили, мо
тоцикла — 15 коп.).

Власники транспортних за
собів представляють маши
ни на огляд в Д А І за міс
цем їх реєстрації. Якщо 
транспортний засіб зареєст
рований в іншій області, а 
знаходиться на тимчасово
му обліку в Д А І за місцем 
проживання чи ним управ
ляє інша особа по довіре

ності, то машину можна 
представляти на техогляд в 
Д А І за місцем тимчасово
го обліку.

На несправний автотранс
порт в указаний термін 
представляються тільки ви 
ще названі документи і 
квитанції про сплату.

За несвоєчасне представ
лення автотранспорту на 
технічний огляд його влас
ники підлягають адміністра
тивному покаранню.

В С Е М Е Н Ю К , 
старший державтоінспєк- 
тор Ленінського Р В В С , 
капітан міліції.

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И Й .



Рік тому в ці дні у Москві працював X X V II  з'їзд К П Р С -  з‘їзд, який запропонував нашому народу програму прискорення соціально-економічного розвитку країни, перебудови радянського суспільства.
«З  перебудовою , з лін ією  на прискорення всі 

радянські лю ди, кожен трудовий  колектив, кож 
на сім'я і кожен громадянин Країни Рад пов’я зу 
ю ть свої кращ і надії і плани.

А ле  всі ми добре розуміємо, що все це прийде 
не як манна небесна, а як р е з ул ь та т  н ап руж еної 
боротьби і прац і, як р е з ул ь та т  тв орчості, новатор
ства, нових в ідкрить  і см іливих дерзань.

На долю  ниніш нього покоління випала велика 
місія вивести к р а їн у на нові висоти соціального 
прогресу, в ідкрити  величезні м ожливості для  роз
в и тк у лю дини, для  реалізац ії ї ї  творчих здібностей, 

Ми йдемо до цього., через перебудову. Вона 
розгортається по всьому ф р о н ту , охоплю є всі сфе
ри ж и ття  радянського сусп ільства... Вона відкри 
ває д ля  наш ої радянської молоді небувалі мож
ливості застосовувати  м олоду енергію , запал, 
знання, проявити  свій бійцівський х а р а к те р ».

М. С. ГОРБАЧ О В .

Місячник завершився 
-робота триває

Щойно завершився 
традиційний Всесоюзний 
місячник оборонно-масо
вої роботи, який прово
дився в комсомольських, 
профспілкових і дтсаа- 
фівських організаціях, 
трудових та учбових ко
лективах. Особливість м і
сячника, присвяченого 
69-м роковинам Радян
ської А рм ії і Військово- 
Морського Флоту та 60- 
літньому ювілеєві обо
ронного товариства, — 
у тому, що проходив він 
на етапі перебудови, 
прискорення соціально- 
економічного прогресу.

В нашому інституті на 
спільній нараді представ
ників комітету ЛКСМ У, 
профкомів, комітету 
Д ТС А А Ф  і товариства 
«Знання» було затверд
жено план заходів м і
сячника, котрий перед
бачив проведення сус
пільно - політичних чи
тань на теми («Ленін, 
КПРС про захист соціа
лістичної Вітчизни»,
«КПРС — натхненник і 
організатор героїчної 
боротьби радянського 
народу в роки Великої 
Вітчизняної війни», «Ко
нституція СРСР про за
хист Батьківщини як свя
щенний обов’язок кож
ного громадянина Союзу 
PCP».

Проводилися також 
уроки мужності, тема
тичні зустрічі, «вогники», 
присвячені нашим Збро
йним Силам і оборон
ному товариству, зуст
річі з ветеранами партії, 
війни і праці, Збройних 
Сил, з воїнами запасу, 
які виконували свій ін
тернаціональний обов’я
зок в Афганістані. Про
йшов і кінофестиваль ф і
льмів військово-патріо
тичної тематики.

Важливою складовою 
частиною місячника ста
ли оборонно - спортив
ні заходи. У їх програмі

— змагання з кульової 
стрільби під девізом 
«Усі на вогневий рубіж». 
Активно пройшли зма
гання в колективі СКТБ 
«Модуль», де головою 
комітету Д ТС А А Ф  А. К. 
Ісаєв. Тут на вогневий 
рубіж вийшли 280 чол. 
Треба відзначити також 
активність викладачів та 
співробітників кафедр 
фізичного виховання, 
обчислювальної техніки, 
охорони праці.

Місячник, отже, завер
шився. Але це не озна
чає якогось послаблення 
у важливій роботі. Комі
тети Д ТС А А Ф  факуль
тетів, підрозділів пок
ликані постійно вдоско
налювати свою організа
ційно - масову діяль
ність, добиватися, щоб 
кожен член оборонного 
товариства брав участь 
у заходах своєї органі
зації, а також викону
вав статутну вимогу по 
сплаті членських внес
ків. А  саме своєчасна 
сплата внесків служить 
показником організова
ності, маючи, крім то
го, велике практичне 
значення в діяльності 
товариства. Хотілося б 
іще нагадати, що джере
лом фінансових засобів 
товариства є також від
рахування від лотереї, 
котра , проводиться 
Д ТС А А Ф . Добровільною 
участю в лотереї радян
ські люди висловлюють 
свою кровну заінтересо
ваність у зміцненні обо
роноздатності країни.

Як приклад хорошого 
охоплення членством 
Д ТС А А Ф  можу назвати 
факультети машинобу
дівний та обчислюваль
ної техніки. І приклад 
цей треба наслідувати 
всім.

А. ПЕРМІНОВ, 
голова комітету 
ДТСААФ інституту.

На черговому засіданні парткому заслухано звіт комуніста, проректора по зовнішніх зв'язках М . Є . Іванова про підготовку спеціалістів для зарубіжний країн.Відзначено, що робота по підготовці спеціалістів для зарубіжних країн поліпшилась, комуніст Іванов правильно зреагував на вказані недоліки й упущення в роботі і вжиті до нього заходи партійного впливу. Активніше почала працювати рада, заповнена вакантна посада декана по роботі з іноземними студентами, в цьому деканаті на громадських засадах працюють два заступники декана. Зміцнено матеріальну базу деканату. Поліпшено діловодство, дотримуються правила видачі віз іноземним студентам. Спеціальним наказом по інституту за зем- ляцтвами іноземних студентів закріплені кафедри- куратори і призначені наставники. Ідейно-виховна

У ПАРТКОМІ ІНСТИТУТУробота в позанавчальний час провадиться силами викладачів кафедр суспільних наук, російської мови, кафедр - кураторів, земляцтв. Кількість правопорушень серед іноземних студентів дещо зменшилась, ні одне з них не залишається поза увагою. Практикуються збори іноземних студентів за участю представників деканату і працівників правоохоронних органів по роз’ясненню правил пере-1; бування іноземців на території С Р С Р  і радянського законодавства. ІОднак у роботі по вдосконаленню ідейно-політич-- ного виховання іноземних студентів ще є цілий ряд недоліків і упущень. Зокрема, досить високою залишається кількість правопорушень серед цього контингенту, чимало допускається

ними пропусків занять, потребує поліпшення рівень практики. Не виявляють належної активності й ініціативи в поліпшенні рівня ідейно-політичного виховання іноземних студентів відповідні ради кафедр суспільних наук і ради факультетів.Дальшого вдосконалення потребує контроль з боку комуніста Іванова, більш предметною повинна бути робота з партійними організаціями факультетів, комсомолом, профспілкою, адміністрацією вузу і підрозділів.ГІартком зняв з комуніста Іванова догану, оголошену йому за недоліки, допущені в стилі і методах роботи.Комуніста Іванова зобов’язано посилити роботу по правовому вихованню іноземних студентів, підвищен-

ню їх учбової і громадської дисципліни, кожного семестру виносити ці питання на засідання ради й ректорату, За окремим планом організувати додаткові заняття з кураторами земляцтв і інтернаціональних груп.Зобов’язано секретарів партбюро факультетів і кафедр суспільних наук раз на рік заслуховувати на своїх засіданнях звіти відповідальних за роботу по ідейно-політичному вихованню іноземних студентів.На засіданні парткому заслухано також інформацію заступника секретаря’ партбюро -інженерно-будівельного факультету А . Ко- челаби про хід виконання постанови парткому від 19 грудня 1985 року та ряд інших питань.

Який конкретний вклад у прискорення повинна вно
сити молодь, котра сьогодні ще вчиться? Це запитан
ня не раз звучало під час недавніх зустрічей Гене
рального секретаря Ц К  К П Р С  М . С. Горбачова з юна
ками та дівчатами Латвії і Естонії. Відповідь на нього 
однозначна: відмінне навчання.

«Все, що тепер відкриватиметься в будь-якій галузі,— 
підкреслив Михайло Сергійович, — вимагає хорошої 
підготовки. Механізуватиметься, автоматизуватиметься 
праця. Повинен прямо сказати, молодь це сприймає, 
старшому поколінню — тяжче. Деякі інженери перехо
дять на іншу роботу, потрібен приплив молодих сил».

В ідбулися загальні збори 
народних контролерів  ін сти 
т у т у  з участю  представни
ків р ек тор а ту, ком іте ту  
Л К С М У, районного ком іте
т у  НК, на яких обговорено 
завдання гр уп  дозорців, 
що випливаю ть з П остано
ви Верховної Ради СРСР 
«П р о  д ія ль н ість  К ом ітету 

народного контролю  С Р С Р ».
З доповіддю  виступив го

лова головної гр уп и  НК ін 
с т и т у т у  В. Б. Демеш ко, ко
трий  відзначив, що групам и 
народного контролю  прове
дена певна робота по а к ти 
візації ус іх  ланок НК, п ід 
вищенню дієвості і р е з уль 
тативності контролю . Особ-

ОБГОВОРИЛИЗАВДАННЯ
ливо це пом ітно в роботі 
цехових гр уп  С К ТБ  «М о 
д у л ь »  (А . А . Львов), ф а к у 
л ь те ту  автом атики і м ікро- 
електрон іки  (В. І. Та та р и 
нцев), адм ін істративно- гос
подарської частини (М. Ф . 
Новокрещенов).

РаЭом із тим деякі гр уп и

-------------  Н ТП: З Д О Б У Т К И

НК іще повільно перебудо
вую ться у  св ітл і вимог пар 
т ії, згаданої постанови Вер
ховної Ради СРСР, не вияв
ляю ть  належ ної н ап олегли 
вості і вим огливості в реа
л із а ц ії завдань, які стоять  
перед інсти туто м . Такі не
доліки  мають місце в цехо-

вих гр уп а х  адм ін істративно
го уп р а в лін н я  (М. В. А р х и - 
пов), каф едр с ус п іль н и х  
наук (А . П. Сем'ячко), енер- 

гоф аку (Д. С. Рогальський).
Новизна і м асш табність 

сьогодніш ніх завдань вима
гаю ть, щоб система НК на
шого вузу працю вала б ільш  
еф ективно, бралася за ви
ріш ення к р уп н и х  соц іально- 
економ ічних, наукових і 
учбових проблем, добива
лася вагоміш их р е зуль та тів .

З обговорю ваного п и та н 
ня п рийнято  розгорнуте  р і
ш ення.

В шолохов,
керівник сек тору ГГН К .

П Р О Б Л Е М И«Власне машина — це порожні рукавички, але зо- дягує їх людська рука,яка може бути доброю або ж поганою», — писав Рей Бредберї. Олоіваї лдисьмен- ника влучно характеризують сучасний етап впровадження принципово нової техніки і технології, який визначають робототехніка і гнучка автоматизація виробництва.Завдяки універсальним можливостям роботи можуть виконувати сім мільйонів трудових операцій. Тому Комплексна програма науково - технічного прогресу країн — членів Р ЕВ

Е Р А  Р О Б О Т І Вдо 2000 року висунула завдання створити промислові роботи й маніпулятори для галузей народного господарства, у тому числі ті, що мають штучний зір, сприймають мовні команди, програмують і швидко пристосовуються до умов роботи.Безперечно, якісно нова техніка відкриває широкі горизонти для розвитку виробничих сил суспільства. Водночас вона висуває численні соціальні та людські

проблеми. Спробуємо окреслити їх контури.Чимало художніх і на- півфілософських творів змальовують фантастичні та ідилічні картини життя у роботизованому суспільстві. Наприклад, герой оповідання К. Саймака «Зроби сам» робот Альберт так втішає свого господаря: «Усе гаразд, хазяїне. Вам ні про ідо не треба турбуватися... У нас є чудова ідея, ми будемо робити роботів, але не дуже бага-

то. Ми не збираємося підводити вас, людей, тому будемо виготовляти комплекти «Зроби сам». Складатимуть їх завчасно, щоб звільнити вас ©ід праці. ...Д о кінця життя ви не турбуватиметеся ні про що».«Машина мислить», «машина замінить людину»... Ці та подібні їм твердження не СХОДЯТЬ з вуст прихильників «машинного суспільства без людей». Вони нехтують соціальну суть мислення і людські здібності, соціальну роль техніки.
(Закінч, на 2-ій стор.)

НАШ В Н Е С О К -В Ч И Т И С Я  В І Д М І Н Н О



27 лютого 1987 року.
(Поч. на 1 стор.)Роботи — це функціонально «людиноподібні» засоби праці, найуніверсаль- ніші автомати. Тому безглуздо розглядати їх у відриві від людини, а тим паче протиставляти їй. Адже не існує машинного суспільства, машинної цивілізації, машинного спілкування! Роботи — це помічники, а не замінники людини.Однак у різних соціально- політичних системах наслідки від впровадження роботизації різні. У країнах капіталу вони не тільки позитивні, а й негативні, оскільки бездушні автомати спричиняють небачене за своїми масштабами зростання безробіття.І ще. Американський соціолог С. Каєрг вважає, що чим більше роботів, лазерів, супутників, тим менше дружніх жестів, поцілунків і слів «люблю». Світ пожирає се-

Е Р А  Р О Б О Т І Вбе зсередини подібно міф ч- ніший ефект впровадження-.ому чудовиську.Соціалізм, на проти шгу капіталізмові, спроможний передбачити й ефективно контролювати весь комплекс соціально - економічних наслідків роботизації: перерозподіл трудових ресурсів, їх матеріальну міграцію, підвищення мобільності системи перепідготовки, перекваліфікацію кадрів, удосконалення форм комбінованої праці. За умов соціалізму одним з перших наслідків роботизації виробництва буде «пом’якшення», а зрештою ліквідація проблеми дефіциту трудових ресурсів як у роботизованих, так і в інших глузях народного господарства. Але найголов-

роботехніки — це різке зростання продуктивності праці. Адже високонадійні технологічні системи, до складу яких входять комбіновані машини з кібернетичним управлінням, порівняно із звичайною механізацією, підвищують продуктивність праці в 37-—48 разів, а з допомогою систем, що грунтуються на новітних досягненнях і відкриттях фундаментальних наук, — у 50— 80 разів.Окрім того, автоматизація виробництва, впровадження гнучких роботизованих систем дає змогу значно підвищити якість продукції, вивільнити людину від роботи в небезпечних

і екстремальних умовах.Заміна ручної Праці машинною ліквідує багато профзахворювань.У  соціалістичному суспільстві впровадження роботів не є самоціллю, а засобом створення найсприятливіших умов для розвитку людини. Це означає, що при розв’язанні завдань роботизації виробництва в центрі уваги завжди перебуває людина, її професіо- льна діяльність.Радянським людям нічого боятися «машинного пекла», яким жахають буржуазні соціологи. Але не слід чекати й «машинного раю», своєрідного кнопкового управління автоматами. Такі думки хибні! Справді: вільна праця є диявольки серйозною справою, зазначав К. Маркс. Саме до такої праці й треба готувати себе!
В. К О Р Н ІЄ В С Ь К И Й

-— Ж И Т Т Є В А  позиція.
\ /  нашому інституті спів- 
* робітниками кафедри 

наукового комунізму під 
керівництвом доцента В. І. 
Бондаря постійно прово
дяться анкетні досліджен
ня з різних питань життя і 
діяльності колективу.
Останнє таке дослідження 
стосувалось 'проблем бо
ротьби за тверезість- За 
завданням парткому і рек
торату воно [Проводилось

Ряд опитуваних вважає що 
після виходу в світ відомих 
документів по боротьбі з 
пияцтвом корінних змін ще 
не сталося. І це насторо
жує. Це свідчить про істот
ні упущення у виховній ро
боті. Чимало опитуваних 
говорять, що вперше ПО 

пребували спиртне до 
інституту, а не в його сті
нах. Однак це не може 
заспокоювати- Більшість

У Т В Е Р Д Ж У Є М О
ТВ Е Р Е З ІС ТЬ

в першому семестрі 1986 
— 1987 навчального року
серед студентів першого- 
четвертого курсів. Анкету
ванням було охоплено 
1649 чоловік, в тому числі 
1383 члени ВЛКСМ, 42 
члени КПРС. Мета анкету
вання полягала в тому, щоб 
з'ясувати громадську дум 
ку, а також особисту по
зицію студентської молоді 
щодо питань тверезості.

Приємно відзначити, що 
більшість студентів різко 
засуджують вживання спирт
них напоїві і одностайно 
схвалюють політику партії 
по боротьбі з пияцтвом і 
алкоголізмом. Відзначаю
чи, що в інституті прово
диться певна робота в цьо
му напрямку, вони водно
час зауважують, що її  по
ки що недостатньо. Інак
ше ми сьогодні не говори
ли б про те, що студент 
К. Глобенко сів за кер
мо машини в нетверезо
му стані, а Ю. Зацерковний 
купував самогон (звичайно, 
не для того, щоб промива
ти ним перо своєї авторуч
ки). Не називали б ми 
сьогодні і таких «рицарів 
склянки і пляшки», як 
С. Химич, А. Покляцький, 
С. Янчук, 3. Мірабішвілі, 
А. Коцар, К. Бабаєв, А. Бі- 
лик, які побували у витве
резнику, за що й виключе
ні з комсомолу.

відповідей наголошують на
недостатній організації доз
вілля, слабкій ефективнос
ті антиалкогольної пропа
ганди.

Характерна^ ^4° відзна
чається значна виховна ро
бота деканатів і ректорату, 
тобто, заходів адміністра
тивного плану, але водно
час говориться про прини
ження ролі громадських 
організацій і академічних 
груп в боротьбі з поруш 
никами тверезого способу 
життя. Особливо багато на
рікань на слабку організа
цію спортивних заходів і 
правову пропаганду.

З допомогою чого можна 
повністю припинити вжи
вання алкогольних напоїв?

На це питання ми одер
жали масу однозначних 
відповідей. Треба активно, 
з захопленням проводити 
вільний час, посилити ви
ховну й пропагандистську 
роботу — особливо читан
ня лекцій про шкідливість 
алкоголю для особи і 
суспільства, звернути пиль- 
нішу увагу на побут сту
дентів, которі мешкають в 
гуртожитках.

Все це думки самої сту
дентської молоді. Вони під
казують нам шляхи і на
прямки найраціональнішої 
боротьби за повну твере
зість.

М. СИНЕЛЬНИК.

____ ТВОЯ М А Й Б У Т Н Я  Р О Б О Т А _

Електричні мотори з маркою Новокаховського елек
тромашинобудівного заводу (Херсонська область) ус
пішно застосовуються на багатьох підприємствах нашої 
країни, експортуються в 51 країну світу. Двадцять про
центів двигунів випускаються тут з державним Знаком 
якості.

Конструктори і технологи заводу у співдружності з 
науково-дослідними інститутами Ленінграда, Донецька, 
Владимира розробляють нові серії електродвигунів, які 
відповідають світовим стандартам.

Фото Г. Ячменьова (Р А Т А У )М И М О Х І Д Ь-^-Вийшов з себе і більше туди не зайшов.-4- Багато думав про те, як нічого не думати.-4- В суперечках народжується істина. Але це не о.-нячає, що треба занадто іасто сперечатися.
±  У  всіх своїх голубих

ведено, що донорство не 
шкідливе, воно не знижує 
працездатності Одноразо
ве взяття 200 — 250 гра
мів крові не відбивається 
на здоров'ї людини-

На промислових під
приємствах, в організа
ціях, навчальних закладах, 
в тому числі і в нашому 
інституті, щороку прово
дяться «Дні донора», м е
та яких — поповнити за
паси крові для потреб охо
рони здоров'я людини.

У нас є донори, які зда
вали кров по 5 — 10 разів.

мріях бачив чорну «Волгу».
±  Крику моди ніхто не чув, проте багато хто бачив.Вік живи, вік учись. А коли ж одружуватись?

В. П О Л ІЩ У К ,
М. С Т О Л Ін .

Це товариші В. Миронюк, 
А. Окунєв, Т. Машук, А. Ца- 
рук, С. Дубовенко. Ю. Ор- 
куша, А. Топчієнко, В. Куб- 
ракова, А. Мишковець, 
А. Бендас, Т. Винниченко, 
багато інших. Велике спа
сибі їм усім! Хай при
клад їхній наслідують все 
більше викладачів, співро
бітників і студентів. Бути 
донором —- це благород
но і почесно.

Н. АНДРІЇШИНА, 
лікар здоровпункту
інституту.

------------------УРО К М УЖ Н О СТІ — --------------------

ТРОЯНДИ
КАЛЬНИЦЬКОГО

Не доїжджаючи Шпи- 
кова, є мальовниче село 
Петрашівка — центр зна
менитого колгоспу імені 
25-го з ’їзду КПРС, яким 
керує чудова людина, 
Герой Соціалістичної 
Праці Іван Сергійович 
Кальницький. Кожна ву
лиця в селі має своє де
рево і називається від
повідно Черешневою, 
Вишневою, Яблуневою, 
Тополиною, Ясеновою, а 
в самому центрі біля 
контори — величезна 
площа, залита червоним 
трояндовим маєвом, 
улюбленим квітом Ка- 
льницького.

Любов до цієї квітки 
передав Івану Сергійо
вичу його партизанський 
командир Андрій Ми- 
китенко, нагороджений 
посмертно орденом Ле
ніна в̂ін підірвав себе 
гранатою, щоб не дати
ся в руки фашистам у 
селі Кібличі Гайсинсько- 
го району). Іван Сергі
йович тяжко переживав 
смерть командира, який 
був йому за рідного ба
тька і вчителя. Молодий 
партизан не щадив се
бе після його смерті, ліз, 
як кажуть, у смолу і 
пекло, був хоробрим і 
відчайдушним.

Вертаючи якось з 
розвідки, заблукав уно
чі і вдосвіта вийшов до 
малого хутірця хат на 
десять. Добре, що там 
жила знайома тітка з 
трьома маленькими д і
тьми. В неї на горищі і 
вирішив перебути день. 
Але тільки-но заснув, як 
та тітка почала його зля
кано будити:

— Іване! Вставай! Об
лава!

Визирнув через вікно. 
Біла зима, кожну цятку 
видно, як на долоні, схо
ватись ніде, втекти ні
куди, хутір обложений з 
усіх боків. А тітка недав
но вийняла з печі хліб. 
Щ е він парує на лаві, 
вкритий рушником.

І тоді він зважився 
на неймовірне. Шугнув 
глек води на черінь, 
другий глек поставив 
біля челюстей печі і ко
ли німці стали у хвірт
ці, поліз у піч сам. Зм о
чував лице водою, совав 
туди й пістолета, забув
ши про те, що патрони, 
якщо доведеться, не 
стрельнуть. Бо мокрі.

Фашисти, звичайно, і 
думки не допускали про 
таке відчайдушне зухва
льство. Поницяли в ха
ті, позазирали під столи 
і ліжка, вилізли на гори
ще і подалися ні з чим. 
Хазяйка зомліла, поба
чивши землисто-чорне 
обличчя партизана, ко
ли той вибирався з печі.

Пригода не минула 
так собі — відтоді в Іва
на Сергійовича хворі 
легені, але його життє
ва мужність і стійкість 
гідні подиву й насліду
вання. Людина йде своїм 
шляхом упевнено й не
відступно, з відсталого, 
занедбаного колгосп 
Петрашівки став одним 
з кращих в області і ре
спубліці. Тисячі делега
цій приїздили і приїз
дять сюди по науку. І 
кожна везе в своїй ду
ші щире переконання 
Калиницького, що все 
найкраще на цій землі 
починається з Людини, 
яку звеличує не тільки 
увага і праця, а й па
м ’ять про минуле. Іван 
Сергійович за власні 
кошти саджає квіти на 
могилі свого командира, 
за власні кошти посадив 
він і цілу троядову 
алею, що починається 
від пам’ятника Микитен- 
ку в рідному його се
лищі Теплику.

Поклонімося ж дозем
но тим Людям, що но
сять гордо це наше спі
льне, високе звання, 
поспішімо побачити ЇІх 
і познайомитись з ними,, 
поки вони ще живі.

В. ІВЧЕНКО,

------------------------ НАШ  В ІЛ Ь Н И Й  Ч А С — ----------------

З відпустки— фільмКожного року під час відпустки молодший науковий співробітник нашого ін с^ уту Євген Миколайович Мельник вирушає у мандрівки. Першорозрядник з альпінізму, він штурмував гори Кавказу, Паміру, Тянь- Шаню...Одного разу групу альпіністів на Кавказі супроводжував місцевий спортсмен. Під час привалу він розповів про мужність радянських воїнів при штурмі гір. Мельника зацікавила історія походження назви «Скелі мовчання». Н а ступного року він — член міського фотоклубу «Обрій» вирішив на Кавказі зняти слайд- фільм про воїнів-альпі- ністів....Гора, вірніше її вершина, здавалася неприступною, оскільки фашисти, закріпившись на ніч, обстрілювали всі підходи, не давали змоги просуватися далі радянським військам. І тоді командування прийняло рішення: з іншої сторо

ни, майже по рівній стіні, вночі спробувати зійти на вершину. Зрозуміло, що викликали до- бровільців. Але перед сміливцями стояло ще одне завдання: навіть тоді, коли хтось зірветься, не крикнути і не застогнати...Воїни успішно виконали завдання, піднялися в темряві на вершину, закидали гранатами ворогів. Але два бійці залишилися в ущелині, виконавши наказ' до кінця, своїм мовчанням зберіг- ши життя товаришам.У «Скелі мовчання» відтворено і суворість гір, і їх красу, і м уж ність радянських людей. Кадр за кадром -  і глядача охоплює динамізм, хвилююча розповідь про тих, хто не повернувся з поля бою. Додамо, що на п’ятому республіканському зльоті туристів у конкурсі слайд-фільмів «Скеля мовчання» визнана лауреатом, а на всесоюзному зльоті фільм нагороджено дипломом.
Редактор А. ЗАБ Л О Ц ЬК И И .

Стань донором
боротьбі за життя 

* здоров'я людини пере 
ливання крові — надійний 
і дуже ефективний ліку
вальний захід. Загальнові
домо, що в радянській ме
дицині немає жодної галу
зі, де б не застосовувалося 
переливання крові, не ви
користовувалися препарати, 
виготовлені з неї.

Кров — символ життя. 
Вона несе клітинам кисень, 
необхідні «харчі», виво
дить шкідливі речовини, 
перемагає хвороби.

Особливе значення пе
реливання крові має для 
розвитку хірургії. Без цьо
го не можна здійснювати 
складних операцій. Досить

сказати, що, оперуючи сер- 
ие, витрачається 5 — 6 
літрів крові, а на роботу 
штучної нирки потрібно 
10 — 12 ї ї  літрів.

Велика кількість крові іде 
на виготовлення гама-гло- 
буліну, який застосовується 
для профілактики дитячих 
інфекційних хвороб, а та
кож на інші лікувальні пре
парати і сиворотки.

Звідси зрозуміло, що 
донорство — вдячний обо
в'язок радянської людини. 
Дати свою кров для поря
тунку інших — висока гу
манність.

Донором стати може ко
жен, хто має вісімнадцять 
і більше років. Наукою до-
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Одна із проблем, обго
ворюваних делегатами 

республіканського комсо
мольського з 'їзду, — 
розвиток науково-техніч
ної творчості молоді.

н т п
ТВОРИТИ молодим

о хиришим настроєм зустрічає весняне свято 
Наталя Дяченко, другокурсниця інженерно-буді
вельного факультету. На екзаменаційній сесії, 
яка недавно закінчилася, комсомолка знову 
підтвердила звання відмінниці навчання, А ще 
знають її друзі і як активістку: Натале — член 
комсомольського бюро курсу.*1 при й ш ов у с п іх

Завершився обласний тур конкурсу молодих 
лекторів. Успіх випав і на долю наших студен
тів. Другокурсниця факультету обчислювальної 
техніки Наталя Дубинська зайняла друге місце. 
Категорію лекторів міського товариства «Знан
ня» присвоєно Марії Добровольській, Михайлу 
Озеранському, Геннадію Сиваку та Олександру 
Дрозду, які брали участь в конкурсі. Вітаємо з 
успішним виступом!

[ В, ЧЕРНІКОВА,
заступник секретаря комітету ЛКСМУ інсти
туту.

ДОЗВОЛЬТЕ І В  СВЯТО 
- ПРО ДІЛИ

р  ІМДЕСЯТ сім весей 
^  прошуміло з тих, пір, 

‘як міжнародна конфе* 
. ренція соціалісток, зіб

равшись в Копенгагені: 
прийняла рішення про
водити щороку Міжнаь 
родний пролетарський 
жіночий день. Ця подія, 
звичайно, вплинула на 
становище всіх жінок 
світу, але найпомітнішу 
роль в житті суспільст
ва, найповніший розви
ток їх здібностей, та
лантів, забезпечила' ті
льки влада робітників і 
селян, яка перемогла б 
нашій країні, а по то
му і в країнах, соціаліс
тичної співдружності.

«Суспільний. прогрес, 
— писав Маркс, — мо
же бути точно визначе
ний за суспільним ста- 

* новищем чарівної статі».

І* Наша краГїна може пи
шатись суспільним ста
новищем жінок. Це ще. 
раз підкреслено на

XVIII з’їзді профспілок. 
Досить сказати, що жін
ки складають 60 відсо
тків серед спеціалістів з 
вищою й середньою ос
вітою, 40 — серед уче
них. ГІонад вісімсот жі
нок працює в колективі 
нашого інституту. Серед 
них доценти, кандидати 
наук, асистенти. Багато 
імен вимовляємо з осо
бливою гордістю — за
відуюча підготовчими 
курсами М. Т. Змієвська, 
молодший науковий спі
вробітник Г. І. Нейхрус, 
кандидат технічних на  ̂
ук А. В. Шевченко, зав
кафедрою хімії, канди
дат технічних наук Г. П. 
Котлярова, завкафед
рою іноземних мов, кан
дидат філологічних на
ук М. Л. Осадчук, ве
терани інституту К. Т. 
Михайленко, В. А. Ко
мар, В. А. Федун, 3. У. 
Постникова, прибираль- 

(Закінч. на 2-ій стор.)

Мне б ходить всегда
с тобою рядом 

По цветным лугам
в родном краю. 

Ты меня, желанная,
обрадуй,

Легкую печаль развей 
мою.

На дволре веснц^

Трещит подталок. 
Ч то ж, скажу,

воистину любя: 
«Я не знаю, что бы

с миром стало, 
Если б в мире

не было тебя!»

А. ПРОКОФЬЕВ.

НАПРЯМКИ ПЕРЕБУДОВИ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ПАРТІЙНО- ЇО СП  ОДАРСЬКОМУ /АКТИВІ ІНСТИТУТУ £ £ ''

^  Партійним, профспіл
ковим, комсомольським ор
ганізаціям усіх факультетів 
і СКТБ «Модуль» спряму- 
мати зусилля на психоло
гічний перелом у свідо
мості всіх викладачів, спів
робітників, студентів, що 
працювати треба по-ново
му, якісно, в дусі перебудо
ви, що процес перебудови 
невідворотний, оскільки д і
яльність викладача не мо
же бути плодотворною без 
участі в науково-дослідній 
роботі.

Науково - дослідну 
роботу необхідно викону
вати на рівні світових до
сягнень, що відповідає от
риманню авторських сві
доцтв по кожній завершеній 
роботі і сприяє продажу 
ліцензій.

-ф- Психологічна перебу
дова наукових керівників 
полягає у своєчасному за
критті етапів і тем без пе
ренесення строків, якісна

підготовка звітів, своєчасне 
витрачання коштів, гюувіп- 
шення матеріально-техніч
ної бази кафедр та факу
льтетів.

-4- Дальший розвиток по
винні одержати учбово- 
науково - виробничі об’єд
нання, в рамка* яких роз
ширяються зв'язки вузу і 
виробництва^ що сприяти
ме впровадженню науко
вих досягнень вузу і при- • 
ско р ен і^  НТП на виробни
цтві.

Дальший розвиток по
винні отримати галузев і 
лабораторії, їх оснсгвним 
завданням має стати ство
рення нових, революційних: 
технологій.

^  Необхідно відкривав* 
ти проблемні лабораторіїї 
по вирішенню фундамента* 
льних проблем науки, якії 
одержали розвиток на фа* 
культетах.

Треба залучати всіх- 
студентів спеціальних ка%

«Цедр дл»гя виконання науко- 
ї*о~дослі дних робіт. На всіх 
ф акульт етах організувати 
•студентські КБ, $ іщих най
більш г.ал ано виті студенти 
самостійно вели б госпдо- 
говірні роботи.

Всі спеціальні каф е
дри повинні мати ф іліали 
на підприємствах за  своїм 
учбовим і науковим профі
лем, готувати інженерів на 
їх замовлення.

-ф- Дащьший розвиток на
уки1 можливий на базі тіс
ної взаєм одії СКТБ «Мо
д у л ь »  Г каф едр інституту, 
ство р енн я на базі СКТБ 
<с Модуль»» науково-дослід
ного  інституту.

-ф- Необхідно об’єднати 
групи планово-фінансового 
відділу таї бухгалтер ії по 
роботі з документами НДС 
в одну групу і п ідпорядку
вати ї ї  начальнику НДС, що 
дозволить оперативно і які
сно вирішувати питання ф і
нансової д іяльності їнсти-

туту по НДСу.
О б’єднати службу ме

трології, ОНТІ, патенТну 
СЖТБ «Модуль» та інститу
ту, що дозволить зменши
те витрати і підвищити 
якість роботи.

-ф» Відкрити збірник нау
кових праць інституту для 
більш оперативної публіка
ц ії наукових робіт.

Добиватися переве
дення НДС у статус НДЧ.

-ф- Організувати систему 
пропаганди науково-техніч
них знань, особливо в мас
штабах регіону.

-ф- Організувати факуль
тет підвищення кваліфікації 
з найважливіших напрям
ків НТП для інженерно-тех
нічних працівників регіону.

Спрямувати зусилля 
на створення міжгалузево
го науково-технічного ком
плексу на базі інституту і 
СКТБ «Модуль».

В. ОСАДЧУК, 
проректор.

У розв’язанні докорін
ного питання економіч
ної стратегії — карди
нального прискорення 
науково - технічного про
гресу — партія розра
ховує на високу творчу 
активність молоді. Як 
зазначено в інформацій
ній доповіді ЦК ЛКСМУ 
«Про роботу у звітний 
період та хід перебудо
ви у республіканській 
комсомольській організа
ції у світлі вимог XXVII 
з ’їзду партії, січневого 
(1987 р.) Пленуму ЦК 
КПРС», розроблені і ре
алізуються республікан
ська, обласні молодіжні 
програми прискорення 
НТП у найважливіших 
галузях народного гос
подарства.

У пошуку нових, ціка
вих, ефективних форм 
комітетам комсомолу не
обхідно рішуче звільни
тися від усього зайвого 
і другорядного, від без
плідних конкурсів і кон
ференцій, розрахованих 
на зовнішній ефект, єди
на мета яких — забез
печення дисертаційних 
інтересів учасників.

Слід не захоплюватись 
«екзотичними» |проекта- 
ми, а насамперед зай
нятися розробкою но
вих технологій, машин і 
обладнання, засобів ма
лої механізації, покли
каних підвищити ефек
тивність виробництва, 
зменшити частку ручної
п п я т т і

Однак сьогодні масо
вість, рівень роботи по 
розвитку науково - тех
нічної творчості молоді 
задовольнити не можуть, 
її вплив на розв’язання 
актуальних проблем на
уки, техніки, виробницт
ва залишається незнач
ним. Навіч невідповід
ність між інтелектуаль
ним, творчим потенціа
лом молоді і тим, як він 
використовується.

Лише кожна десята 
молода людина бере 
участь у русі НТТМ. 
Явно недостатній вплив 
комітетів ЛКСМУ, рад 
молодих учених і спеці
алістів на прискорення 
процесу впровадження 
молодіжних винаходів і 
рацпропозицій, кожен 
четвертий з яких не мо
же подолати відомчі і 
бюрократичні бар’єри.

Становище на цій ді
лянці повинно суттєво 
змінитися у зв’язку із 
постановою ЦК КПРС, 
Ради Міністрів СРСР, 
ВЦРПС і ЦК влксм
по розвитку самодіяль
ної технічної твоочості.

ЦК ЛКСМУ підкрес
лює: викликають занепо
коєння недоліки у від
борі і закріпленні тала
новитої молоді в науці, 
зниження престижу нау
кової і інженерної пра
ці. Назріла необхідність 
здійснити реальні захо
ди, які стимулюють нау
кову творчість молоді.

Не відчувається ком
сомольський вплив і на 
оволодінні комп’ютер
ною грамотністю, вивчен
ні основ інформатики. 
Тут поки їцо більше роз
мов і прожектів. Лише 
в окремих містах рес
публіки створені клуби 
«Комп’ютер». Справа ко
мітетів комсомолу — 
предметно зайнятися ро
звитком мережі гуртків 
інформатики, пересувних 
навчальних класів елек
тронно - обчислювальної 
техніки в школах і 
СПТУ, літніх таборах 
юних програмістів. Без
перечно, це у найпрямі- 
шій формі стосується 
комсомольської органі
зації нашого Інституте

Конкретною справою 
комітетів комсомолу по
винно стати виконання 
комплексної програми 
«Винахідництво і раціо
налізація — 90». її тре
ба, — підкреслює ЦК 
ЛКСМУ, — розглядати 
як фундамент суспільно- 
державної системи нау
ково - технічної твор
чості молоді в респуб
ліці.

ЦК комсомолу респуб
ліки планує ширше роз
повсюдити аукціони тех
нічних ідей, практикува
ти проведення днів мо
лодого новатора, виста
вок - ярмарків, створен
ня молодіжних госпроз
рахункових науково- 
технічних об’єднань.

Певні успіхи ми вже 
маємо. Скажімо, Б. Пе- 
нтюк став лауреатом 
премії ЦК ЛКСМУ і 
республіканської ради 
науково - технічних то
вариств в галузі науки 
і техніки. Він також на
городжений Почесним 
знаком «Винахідник 
СРСР». Т. Мартинюк 
присвоєне звання «Кра
щий молодий винахід
ник України», Такого ж 
звання удостоєний і В. 
Красиленко .

Віриться, що приклади 
такі множитимуться. Рі
шення січневого Плену
му ЦК КПРС націлю
ють нас на нові практич
ні діла. Прискорення по
требує подвоєної енергії, 
творчого пошуку моло
дих науковців, винахід
ників, раціоналізаторів.
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ниця О. С. Пенежко, вах
тер А. Ф. Стрельцова. 
Кожна з них не тільки 
прекрасний працівник, а 
й Людина з великої лі
тери, справжній грома
дянин, приклад для 
наслідування.

Серед жінок ВПІ є 
народні депутати, засту
пники секретарів парті
йних бюро, пропагандис
ти парткому, нештатні 
лектори обкому партії, 
партгрупорги. Підтриму
ючи політику партії по 
прискоренню соціально- 
економічного розвитку 
країни, наші жінки пе
ребудовують свою ро
боту, намагаються по- 
новому дивитсь на проб
леми підготовки молодих 
кадрів, активізувати лю
дський фактор.

Багато ’належить зро
бити жіночим радам по 
дальшому зміцненню сі
мей. Розлучення моло
дих пар, на жаль, не 
стало поки іцо явищем 
винятковим, зросла кіль
кість неповних сімей, що 
живуть без одного з 
батьків. Потрібен, оче
видно,, постійно діючий 
лекторій молодої сім’ї, 
де б йшлося про етику 
подружнього життя, ви
ховання дітей, вміння 
вести домашнє господар
ство. Тут слово — на
шій первинній організа
ції товариства «Знання».

Широке поле діяльно
сті відкривається перед 
культмасовою комісією 
жіночої ради. Поки що

вона працює слабко. 
Кращою повинна стати 
організація дитячої са
модіяльності для дітей 
співробітників, треба до
класти всіх зусиль, щоб 
запрацювала нарешті 
дитяча група «Здоров’я».

Доведеться нам роз
в’язати чимало проблем 
побутового характеру. 
Скажімо,, відкрили бу
фет в головному корпу
сі. А що там є? Чому б 
сюди не завозити напів
фабрикати, широкий асо
ртимент кулінарних ви
робів,

Все це має допомогти 
жінці - трудівниці, роз
вантажити її від бага
тьох турбот, вивільнити 
час. Специфіка інститут
ської праці така, що ти 
виховуєш молодих лю
дей, формуєш їх погля
ди, свідомість, дбаєш, 
щоб виростали активни
ми будівниками комуніз
му, просто добрими лю
дьми. У цій повсякден
ній колотнечі невідклад
них справ у декого, бу- 
ва, не залишається ча
су, а інколи й сили на 
власних дітей. А так бу
ти не повинно. За цим 
теж мусить пильнувати 
жіноча рада.

Користуючись нагодою, 
хочу від щирого серця 
привітати всіх наших жі- 
нок-трудівниць, матерів, 
студенток з їхнім слав
ним святом і побажати 
здоров’я та щастя.

Г. ЛАСТОВСЬКА,
голова жіночої ради
інституту.

ГОРІ ННЯ

Смеялась женщина... И смех ее звучал 
В каморке, в блиндаже, в купе вагона. 
Его сквозь сон я смутно различал 
За стенкою средь гомона и звона.
В метро. На танцах. На плотах. В кино. 
Мелькали страны, лица. Все сменялось... 
А я хотел бы только лишь одно, —  
Чтоб шли года, 
чтоб женщина смеялась.

Е. ВИНОКУРОВ.

т\д ИНУЛОГО року на ка- 
^  федрі теоретичної ме
ханіки захистила кандидат
ську дисертацію Алла Во
лодимирівна Шевченко. Зви
чайно, це була подія, але не 
якась надзвичайна, не якась 
дуже особлива в тому ряду 
багатьох діянь, що власти
ві цій молодій, чарівній 
жінці. Якщо говорити від
верто, то дисертація трохи 
навіть припізнилась, хоча й 
не з вини її автора. Але 
це вже окрема розмова, а 
нам хочеться сказати сло
во саме про той ряд діянь 
Алли Володимирівни, що 
тільки побіжно згаданий 
вище.

Ще в дев’ятій школі міс
та Вінниці вона відзнача
лась невгамовним характе
ром. Прекрасна учениця, 
комсомольська активістка, 
учасниця всіх вечорів ху
дожньої самодіяльності, за
пальна і вогниста. На ма
шинобудівному факультеті 
нашого інституту, де вона 
почала навчатися зразу пі
сля школи, довкола неї гур
тувалися ті, хто не хотів 
знати слова «спокій» ні під 
час навчання, ні під час ка
нікул. Двічі була бійцем 
студентських трудових за
гонів, очолювала обласний 
сільгоспзагіц при обкомі 
комсрмолу.

Цей динамізм, ця тала
новита працездатність, ця 
небоязнь будь-яких перепон 
і труднощів зіткали дов
кола студентки ореол нефор
мального лідера, перед за
кінченням вузу її прийняли 
кандидатом в члени партії, 
а по закінченні з задово
ленням взяли аспірантом 
на кафедру нарисної гео
метрії й креслення. Потім 
викладала на кафедрі тео
ретичної механіки, готувала 
дисертацію, виховувала си
на, Одне слово, все те, що 
випадає на долю кожної 
молодої людини, яка проби
ває життєву дорогу влас
ним трудом.

Встигла уже немало. З 
її ініціативи, при її актив
ній участі створено інсти
тутський хор професорсько- 
викладацького складу, що 
став уже/ народним. З 80-

Ч у в т е , солов’ ї?

ПЕРШІ СХ

Все більшу популяр
ність завойовують дні 
колективного відпочинку 
сім’ями, що час від ча
су організовуються в ін
ститутському клубі. Во
ни допомагають не лише 
цікаво, весело провес
ти дозвілля, а й вчать 
людей спілкуватися без 
спиртного, знаходити 
радість у спорті, іграх, 
творчості.

Свято «Тато, мама, я 
— дружна сім’я» не об
ходиться без конкурсів 
дитячого малюнка і жі
ночої кулінарії, без ве
селих спортивних поєди
нків, суперництва у смі
ливості, спритності і зі
браності. Неодмінні су
путники свята — кон
церти дитячої художньої 
самодіяльності, програ
ми мультфільмів. І, зви
чайно, — чудовий наст
рій, який так зближує, 
ріднить людей.

■О ІО ГРА Ф ІЯ  Алли Козин-
^ "сько ї може вміститися 

на половині аркуша шкіль
ного зошита.

Три роки тому з золо
тою медаллю закінчила 
Брацлавську середню шко
лу. В характеристиці було 
зазначено, що має безсум
нівний нахил до математи
ки, хім ії й фізики. Брала 
участь в районних і облас
них олімпіадах, займала 
призові місця. Була актив
ним членом комсомольсь
кого комітету. Характеру 
наполегливого й товарись
кого, співчутлива і добра.

Вступні екзамени до ін
ституту Алла Козинська 
склала без четвірок. В ід
мінне навчання — це поки
що найсуттєвіший штрих бі
ограф ії дівчини. Так і по
винно бути в кожного сту
дента, бо це, його, так би 
мовити, суспільне реноме, 
показник життєвої позиції. 
П’ять навчальних семестрів 
і всі, як один, — тільки з

п’ятірками. Аллин портрет 
— на Дошці пошани енер
гетичного факультету. Буде 
вона інженером енергоза
безпечення промислових 
підприємств міст і сільсь
кого господарства.

— Над усе люблю мате
матику, — говорить Алла. 
Наш викладач, кандидат 
технічних наук Головченко 
сказав одного разу, що бу
ти хорошим інженером — 
означає бути й добрим ма
тематиком. Я запам’ятала 
ці слова, бо, працюючи 
інженером, постараюся
вступити до аспірантури, 
щоб присвятити себе мате
матиці.

Ну, а з інших захоплень 
студентка називає літерату
ру, особливо, поезію Єсені- 
на, Гамзатова, Асадова, 
Маяковського, Рождествен- 
ського...

Побажаємо ж у цей день, 
щоб здійснилися ЇЇ мрії і 
щоб дороги до них були 
щасливими.

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .

го по 85-й рік Алла Воло
димирівна — депутат міськ
ради, секретар комісії жит
лово-комунального господар
ства, по тому — заступник 
голови комісії в справах 
молоді. її ім’я занесене до 
Книги Пошани Вінницької 
міської Ради. В інституті 
в цей час вона була зас
тупником голови профко- 
му і заступником секретаря 
парторганізації машинобу
дівного факультету з ідейно- 
виховної роботи, а в школі, 
де навчається її син, — 
головою батьківського комі
тету по пропаганді педаго
гічних знань. Погодьтесь, 
що цілком правомірним бу
де назвати цей спосіб жит
тя — Горінням.

— Тяжко?
— Нелегко. Але ж комусь 

треба, — сміються її веселі, 
зеленаві очі. — Життя од
не і жоден день у ньому не 
вернеться назад, якщо ми
не марно.

рТРОГЕ обличчя, допит- 
^  ливий погляд, повіль

ні, роздумливі рухи, благо
родна сивина — ось ті 
портретні штрихи цієї вже 
немолодої жінки, що впа
дають у вічі з першого пог
ляду. Та ще, правда, неод
мінні окуляри. Бібліогра
фічний відділ інститутської 
бібліотеки — це море кар
ток з різноманітними текс
тами, і робота Зінаїди Ус- 
тимівни полягає в тому, щоб

наннянм, діло не жіноче. 
Однак того дня, коли про
неї сказало радіо, всі дів
чата з групи Московського 
педінституту, в якій навча
лась Зінаїда Устимівна і 
яка через тиждень мала 
складати останній держав
ний екзамен, попросилися 
добровольцями. Замість 
школи —на фронт!

«Випускний вечір» відбув
ся 7 липня 1941 року — в 
цей день Зінаїда Постни-

Недавно кандидата тех
нічних наук Аллу Володими
рівну Шевченко обрано 
головою жіночої ради Ле
нінського району міста Він
ниці. Архіклопітна громадсь
ка робота! Тут вона має 
цілком реальну, цілком здій
сненну мрію — створити в 
кожному дворі свого райо
ну казкові містечка для ді
тей, молодіжно - спортивні 
комплекси, організувати на 
базі фірми «Вінничанка» 
госпрозрахункову мережу 
таких побутових послуг, 
якими б могли скористатись 
молоді сім’ї, котрим нема з 
ким залишати дітей, самот
ні пенсіонери, які потребу
ють допомоги дома.

І вже чимало зроблено. 
Вже думка проектантів ін
женерно - будівельного фа
культету кладеться лініями 
на ватман, вже підключаю
ться студентські сили, сили 
колег. Мрія набуває кон
турів реальної справи. За
лишається тільки побажати 
Аллі Володимирівні міцного 
здоров’я і надійних поміч
ників, а енергії, ентузіазму, 
наполегливості їй не пози
чати.

/ І. СТЕПАНЮК,

[ за цими картками шукати 
і книги, потрібні студентам, 
І викладачам, науковцям. Ро- 
| бота, треба сказати, найми- 
І рніша на землі. Вона, по 
■ суті, була роботою Зінаїди 
І Устимівни впродовж усього 
І життя — дружині кадрово- 
! го офіцера рідко вдається 
І піднятися по службі вище 
рангу бібліотекаря чи вихо
вателя дитячого садка — 
специфіка частих переїздів.

Правда, тепер Постнико- 
ви осіли у Вінниці капіталь
но. І вже чотирнадцять ро
ків Зінаїда Устимівна пра
цює в нашому інституті.

Цього часу достатньо, 
щоб пізнати людину і скла- 

! сти їй справжню ціну. І то- 
! му не дивно, що коли ми ра- 
! дились, про кого з наших 
| жінок сказати добре слово 
| в газеті, думка була однос- 
! гайною —> насамперед про 
І Зінаїду Устимівну.

А вона — скромна: якби 
! сам не знав, що колишня 
фронтовичка, то згадала б 
про це хіба що випадково. 
Тим часом, це особлива сто
рінка, що має безперечний 
вплив на все життя, бо пи
сана кров’ю і смертями, ко
трі відбувались на очах і 
навіки лишалися в серці. 
Може, від цього й зовніш
ня стриманість?

Втім, правильніше буде 
сказати — і від цього! Бо 
коли з двадцяти студентів 
їхньої групи, які пішли на 
фронт, вернулися живими 
тільки двоє, то це не мину
лось просто, це осіло згуст
ком болю, який тільки че
кає хвилини, щоб нагадати 
про себе. Всі фронтовики 
носять у собі цей біль, і йо
го випромінювання, його 
святе відлуння так чи інак
ше передається кожному з 
нас. ІДе називається пам'я
ттю поколінь або естафетою 
духовності.

Війна, за загальним виз-

кова стала медсестрою стрі
лецької дивізії народного 
ополчення, яка відправля
лась у самісіньке пекло — 
під Смоленськ і В’язьму.

Подробиць вона не роз
повідає. Подробиці, мабуть, 
у тій густій сивині, що зат
кала голову не сьогодні і 
не вчора, а змолоду. Одна 
коротка фраза все-таки ска
зала дуже багато:

— Сорок першиї рік за
пам’ятався найбільше — ми 
не встигали підбирати пора
нених і це було страшно. 
З сорок першого мало хто 
дійшов до Параду Пере
моги.

Сорок другий запам’ятав
ся їй жахливими боями під 
Ливнами, сорок третій — 
Орловсько - Курською ду
гою. Вогненною!

— Ні неба, ні землі. Дим, 
гуркіт, ревисько машин, ос
колки, снаряди... Ніякої на
дії на життя...

А вона, тендітна дівчина, 
з сестринською сумкою на 
плечі між вогнем і металом, 
як квітка серед пустелі...

..Шелестять сторінки біб
ліотечної тиші. Тиша не має 
резонансу — слова Зінаїди 
Устимівни пропікають її 
наскрізь. Так, принаймні, 
здається.

Скільки ця жінка пере
несла! Через що пройшла? 
Десять орденів і медалей 
на грудях! І важке поране
ння на полі бою під Орлом 
і Курськом. Це було 7 ли
пня 1943-го, рівно через два 
роки після того, як стала 
солдатом.

Чуєте, солов’ї?
Наспівайте їй щастя!
Чуєте, подільські зозулі?
Наворожіть їй багато ро

ків життя. Зінаїда Устимів
на цього заслужила. У неї 
є учні, у неї є внуки, во
на для них — світло. І 
для кожного з нас — теж!

В. ІВЧЕНКО.

Р А З О М  —  
Д Р У Ж Н А  СІМ ’Я!



ОБОВ’ЯЗОК -  ВЧИТИСЯ

-^Перерозподілити функ
ціональні обов’язки про
ректорів по учбовій робо
ті таким чином, щоб в од
ного з них були зосеред
жені всі питання навчальної 
та методичної роботи, а 
в другого — всі питання 
роботи виховної, включаю
чи координацію діяльності 
кафедр суспільних наук, 
кафедри фізвиховання, про
форієнтацію і організацію 
прийому.

Л Припинити видавати 
методичні вказівки по вив
ченню дисциплін у вигля
ді короткого переказу під  ̂
ручників. Перейти на ви
дання методичних вказівок 
у вигляді путівників по 
підручниках, монографіях 
та наукових статтях, які 
до того ж містили б у со
бі пояснення складного 
для розуміння матеріалу, 
завдання для поглибленої 
розробки, проблемні ситуа
ції і шляхи їх вирішення, 
завдання для розвитку твор
чого начала, рекомендації 
по оптимізації рішень, оцін
ці їх ефективності і вико
ристанню комп’ютерної тех
ніки.

Л Перейти на викорис
тання технічних засобів на
вчання у поєднанні з роз- 
датковим матеріалом,, на 
якому щось недобудовано 
чи недопозначено, але при 
цьому не вимагає великих 
затрат часу на завершення

А  В курсове і дипломне 
проектування обов’язково 
ввести багатоальтернатив- 
ність, пошук оптимального 
варіанта з використанням 
ЕОМ, оцінку ефективності 
кінцевого результату.

А  Тематику дипломних 
проектів сформувати по за
явках підприємств відповід
но профілю із збережен
ням спадкоємності отриму
ваних з року в рік резуль
татів. З цією метою звер
нутися з офіційними за
питами до головних інже
нерів підприємств.

А  В державні екзамена
ційні комісії по захисту 
дипломних проектів ввести 
50 проц. представників 
підприємств на рівні зав. 
відділами, начальників
служб, зав. лабораторіями, 
заст. головного інженера 
по новій техніці та інших 
провідних спеціалістів. За
хист дипломних проектів

проводити тільки на під
приємствах. Виключити із 
складу ДЕК представників 
загальноінженерних кафедр, 
котрі, як правило, на за
сіданнях ДЕК ведуть себе 
пасивно чи взагалі на ці 
засідання не приходять. Че
рез директорів чи головних 
інженерів підприємств зо
бов’язати членів ДЕК — 
працівників цих підприємств

ють відмінне навчання з 
науковим пошуком, схиль
ні до дослідницької роботи. 
Прикріпити кожного із них 
до викладача, котрий веде 
серйозну дослідницьку ро
боту. Успішну підготовку 
здібних спеціалістів по інди
відуальному графіку вва
жати необхідною умовою 
роботи кожного професора, 
а також доцента, який зай-

ПЕРЕБУДОВА
МЕТОДИЧНОЇ
Р О Б О Т И

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ

брати активну участь у про
цесі захисту дипломних 
проектів.

А  Дисципліну «Вступ у 
спеціальність» розділити на 
три частини. Першу — озна- 
йомлювальну читати, як і 
раніше ,в першому семест
рі. Другу — практичну, 
спрямовану на набуття ро
бітничої спеціальності, вве
сти у другому семестрі. 
Тим, хто склав залік по цій 
частині, присвоювати робіт
ничу кваліфікацію. Навчан
ня цій кваліф ікації органі
зувати на філіалах випус
каючих кафедр на підпри
ємствах. Третю частину — 
узагальнюючу читати у де
в’ятому семестрі за раху
нок годин, що відводяться 
під дисципліни, встановлені 
радою вузу. Екзамен з цієї 
частини дисципліни «Вступ 
у спеціальність» підняти до 
рангу державного екзаме- 
на із спеціальності. Розроб
лення програми третьої ча
стини дисципліни доручити 
комісіям з найбільш автори
тетних і досвідчених викла
дачів випускаючих кафедр.

А  Перевести на індиві
дуальний графік навчання 
всіх студентів, які поєдну-

має професорську посаду 
завідуючого кафедрою.

А  На кожній кафедрі 
організувати авторські ко
лективи і приступити до на
писання підручників та уч
бових. посібників з дисцип
лін, по яких згаданих під
ручників немає. Щоб бути 
конкурєнтніздатним при 
участі в конкурсі, у кожно
му підручнику чи посібни
ку слід відобразити питан
ня активізації процесу 
сприйняття матеріалу, ба- 
гатоальтернативності рішень, 
що приймаються, пошуки 
рішень оптимальних, оцінки 
ефективності кінцевого ре
зультату, комп’ютерного і 
математичного забезпечен
ня процесу пошуку.

А  Викладачів, які досяг- 
ли пенсійного віку, переоби
рати на новий строк тільки 
при наявності вкладу у під
готовку кадрів вищої ква
ліф ікац ії хоча 6 на рівні 
кандидатів наук. Професо
рів, які досягли пенсійного 
віку, але не підготовили 
жодного доктора наук, не 
рекомендувати на посаду 
зав. кафедрою на новий 
строк виборів.

А  Добитися від під

приємств, щоб студенти, 
які направляються на ви
робничу практику, були 
оформлені на робочі місця 
на 0,5 ставки. Це дало б 
можливість протягом поло
вини робочого дня кожно
му студенту вдосконалюва
тися у робітничій професії, 
а протягом друго ї полови
ни дня під керівництвом 
наставників поглиблювати 
свої знання із спеціальнос
ті, освоювати методи орга
нізації виробничого проце
су і управління робітничим 
колективом, брати участь у 
виробленні рацпропозицій 
і розв’язуванні «вузьких 
місць». Залік з практики 
слід приймати на підприєм
стві комісією, до складу 
якої входять керівники пра
ктикою від інституту і ВІД 
підприємства, а також пре
дставник профспілкової чи 
комсомольської організації 
підприємства на рівні члена 
бюро. Залік такий не може 
бути оцінений на «відмін
но», якщо практикант не 
брав участі у громадсько- 
політичному житті під
приємства за завданнями 
партійної, комсомольської 
чи профспілкової організа
ції або коли виконання цих 
завдань не відображене у 
розділі суспільно-політичної 
практики звіту про практику.

А  Приступити до перет
ворення у життя наказу 
«Про конкурс на кращого 
лектора і викладача, який 
краще від інших проводить 
практичні, семінарські і ла
бораторні заняття». У пер
шому турі цього конкурсу 
студенти називають канди
датів у кращі педагоги, 
а в другому і третьому ту
рах з числа цих кандидатів 
авторитетні викладацькі ко
м ісії вибирають кращих на 
факультеті і в інституті. 
Імена переможців конкур
су, що проводиться раз у 
два роки ,повинні заноси
тися до Книги пошани, яка 
зберігається в м узеї інсти
туту (оформлення його слід 
прискорити). Крім того, 
необхідно створити порт
ретну галерею кращих пе
дагогів, яка б оновлювала
ся кожних два роки за ре
зультатами конкурсу.

Б. МОКІН, 
проректор по учбовій 
роботі.

:СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ-

НЕ ТРЕБА ОПІКАТИ-МИ САМІ
Ось і минув перший се

местр нового навчального  
року, безпрецедентного В 
біограф ії гур тож итку  № 5. 
Саме він започаткував ті 
зм іни, яких всі давно цека- 
ли. Гуртож иток перейшов, 
а якщо говорити точніш е, то  
тільки починає переходити  
на повне Студентське са 
моврядування. Обраний с т у 
дентський ком ітет в скла
ді двадцяти одного чоловіка, 
навіть комендант у  наш ому  
гуртож итку студ ен т.

Важ ке господарство пе
рейшло у спадок ниніш ньої 
студ ен тсько ї адм ін істрац ії. 
Не хотілося жити в таком у  
гур тож итку, яким він був 
до початку наш ого самовря
дування. Ми не хотіли тем . 
но  ̂ злених стін , побитих ві
кон, туалетів , що течуть  і 
ф онтаную ть на всі боки. 
Нам не треба було розкоші,

але потрібен був затиш ок  
Створили три будівельні за_ 
гони на чолі з членами на
шого студком у, які під час 
канікул невтомно трудились  
на ремонті гур тож итку.

Бракувало св ітлих фарб, 
матеріалів, але «парадний  
марш» наш ого гуртож итку  
тепер має досить таки при
вабливий вигляд,

Перші кроки в будь-якому 
ділі нелегкі і непрості, не 
все від нас залеж ить, не 
все ми ще вміємо. З інш ого  
бону — починаємо не на 
голому місці Найосновніше 
гальмо — стереотип сто сун 
ків, що давно склався між  
адм ін істрац ією  і студентом, 
де адм ін істрац ія  виступає в 
ролі сторони, яка дає, а с ту 
дент — яка приймає. Я к 
що ти щось не можеш зро
бити, то комендант зр азу  
«аргументує»: ,

— Вижену з гуртож итку!
Гуртож иток N° 5 — інтер

національний. В ньому ба. 
гато іноземних студ ен тів , на 
яких подібна «аргум ентац ія»  
не впливає Внаслідок цьо
го з дисципліною  було ба
гато неув’язок і провалів, 
гуртож иток набув гіркої 
слави.

Якби студентськом у комі
тету  надати право повно
владного господаря, нема 
сум ніву в тому, що ми наве
ли б належний порядок. Я к а , 
приміром, зар аз п рактика  
розселення?

Директор студентського  
м істечка К. І. Кіпоренко  
розселяє студ ен тів  на свій  
розсуд, інколи видає ордери 
і тим, хто цього не за сл у 
говує. Здається , дуже прос
то — видати студ ен тськ ій  
адм ін істрац ії к ільк ість  місць  
і хай вона сама займ ається

розселенням, ми виконува
ли б цю операцію  з більшою  
доцільністю . В той же час 
це посилювало б наш авто
ритет і наш вплив.

На жаль, повністю  пові
рити в те, що ми серйозні, 
дорослі люди, чомусь боя
ться .

— Ви мені ту т  насамов- 
рядуєте! — лю бить сердити, 
ся К. І. Кіпоренко.

Декого в ін сти туті лякає  
саме слово «самоврядуван
ня». Багато наш их ще нес
міливих спроб і починань  
зустр іч аю ть  не допомогу й 
пораду, а докори, уперед
ж еність, навіть насм іш ки.

Ми розуміємо — потрібні 
чітко сформульовані права  
й обов’язки студентського  
самоврядування. Багато до
кладено зусиль до цього, 
дуже щиро допоміг нам про
ректор Б. І. Мокін, були на-

Щ о сам
П О С ІЄ Ш .»

«Як ти вчишся?» — 
ось один з головних 
критеріїв оцінки студе
нтської праці, його сві
домості, основна турбо
та комсомольської орга
нізації інституту і, зви
чайно, нашого факульте
ту автоматики й мікро- 
електроніки. Багато ми 
працюємо в цьому нап
рямку, а які резуль
тати?..

Найкраще це видно на 
прикладі зимової сесії, з 
того, як ми до неї го
тувалися і як складали 
екзамени.

Тридцять п’ять неза
довільних оцінок після 
зимової сесії в студен
тів другого — третього 
курсів. Якість знань на 
другому курсі — 57 про- 
центів) успішність — 
67,3, на третьому відпо
відно — 26 і 57. Чому 
таке гірке жниво?

Що посієш — те й 
пожнеш! Студенти дру
гого й третього мали 
впродовж сесії найбіль
ше пропусків занять.

Дев'яносто студентів 
факультету одержали не
задовільні оцінки. Це 
дуже погано. Маємо і 
своїх «рекордсменів», 
котрі умудрились склас
ти на двійки по два ек
замени. Серед них Гру
ба, Слюнько, Волинська, 
Ковальчук, Мельник, Бу- 
силкова, Кісткіна, Ча- 
ловська.

І в той же час хочеть
ся відзначити успіх че
твертого курсу. Тут 
якість знань 74 процен
ти, абсолютна успіш
ність — 95. Значно кра
ще в порівнянні з попе
редніми роками попра
цювали студенти першо
го курсу — якість знань 
39 проц., успішність —

67. Відмінниками нав
чання стали О. Головко, 
В. Іщенко, О. Дмитрук, 
М. Шварц, Н. Компа- 
нець, Т. Півень. Це наша 
гордість і слава.

Приклад особистого 
сумління показують чле
ни комсомольського ко
мітету, комсорги, старо
сти груп, профорги, пере
важна більшість з яких 
склали екзамени тільки 
на «добре» й «відмінно».

Проаналізувавши ре
зультати сесії на семі
нарі комсомольського ак
тиву, ми прийшли до 
висновку, що у нас ще 
не на висоті індивідуа
льна робота з студента
ми, слабко працюємо з 
тими, хто може успішно 
вчитися, але з тих чи 
інших причин не вико
ристовує сповна своїх 
можливостей. Нема ще 
чіткої організації ро
боти над курсовими 
проектами. Не проявив 
себе на повну силу такий 
орган студентського са
моврядування, як грома
дський деканат, у відан
ні якого питання навчан
ня, прогулів, розподілу 
стипендій, чергувань 
ДНД. Деканат повинен 
посилити конкретну ви
могливість за навчання 
кожного студента.

Отже, в комсомольсь
кого комітету попереду 
ще дуже багато нероз
в’язаних завдань, інши
ми словами — багато 
роботи. Нас ця робота 
не лякає, але організо
вуватись треба мобіль
ніше, предметніше, щоб 
доходити до кожного. 
Над чим зараз і працю
ємо.

С. ДОЙНІЦИНА,
член комітету комсо
молу ФАМ.

Віктор Сварник вчиться на інженерно-буді
вельному факультеті. Вчиться відмінно. Це під
твердила і остання екзаменаційна сесія. Відмін
не навчання Віктор поєднує з громадською робо
тою: він — староста групи.

віть спроби надати гласно
сті виробленому положен
ню. А чим скінчилось?

Ховаюци під сукно наш у  
працю, секретар  ін сти ту тсь . 
кого ком ітету комсомолу
0 Домбровський сказав:

— Інно! Т у т  ще так  бага
то неясного...

Хто ж цю я сн ість  буде 
вносити, хто її ,  крім нас, 
доб’ється?

І ось уж е наказ, яким для 
студентського  самоврядуеан. 
ня визначені куценькі права
1 загальні обов’язки . І знов 
розселення студ ен тів  буде 
приорітетом адм ін істрац ії, 
бо, виявляється, що ще в 68 
році М інвуз не дозволив 
цього робити студентам . Але 
скільки часу минуло відто
ді! Перебудова вимагає ін і
ц іативи. Чому б не спробу
вати управляти по-новому? 
Бодай в одному гур тож ит
ку! У  цьому ж нема ніяко
го ризику.

Ен ер гія , сили, ентузіазм  
тан уть  у боротьбі з дрібни
цями. Взяти для прикладу  
оформлення гур тож итку. 
Скільки було критики про

наші порожні стіни , читаль
ні к ім нати , в ід сутн ість  хо . 
рошого інтерклубу! Подали 
замовлення, складено те х 
нічне завдання — робляться  
перші кроки з боку худож 
нього ф онду. Власне, мож. 
на було б уж е значно про
сун ути ся  вперед,, якби не 
труднощ і з матеріалами Ще 
19 вересня минулого року 
ми ходили зі списком наш их  
елем ентарних потреб до про
ректора О. І. Таранухи . Спе
рш у нам говорили, що нема 
у нас нічого. Тепер гово
рять по-іншому: «М атеріали  
важко доставати, але ми всі 
сили прикладемо, щоб д іс
тати  їх . В ірте, що ми роби
мо все можливе». А віз, як  
мовиться, і нині там . Всі 
строки зриваю ться, настрій  
падає.

Не треба нам ні оп ікун 
ства, ні обіцянок, допомо
ж іть ін іц іативі! Своєчасна  
підтримка для нас дуже ба
гато важ ить.

Інна ПОЛІЩ УК, 
комісар гуртожитку N2 5.



Відгуннися, воїне!
Невиразна, на перший по

гляд, об’ява на дошці ого
лошень машинобудівного 
факультету сповіщала: «Сту
дентів, які проходили слу
жбу в лавах обмеженого 
контингенту радянських 
військ у Демократичній Ре
спубліці Афганістан, про
симо зібратись...», далі на
зивався номер аудиторії і 
час.

...По всій країні створю
ються гуртки та клуби вої
нів запасу. Ініціаторами 
цього стали ті солдати - ін
тернаціоналісти, що служи
ли на обпаленій вогнем зе
млі Афганістану. їхній ар
мійський гарт багато чим 
може прислужитись у спра
ві патріотичного вихован
ня, підготовки молодих до 
майбутньої служби...

Ініціатором створення та
кого клубу в нашому інсти
туті виступив студент гру
пи І ААГ-84 Володимир 
Семенюк, кавалер ордена 
Червоного Прапора, медалі 
«За бойову відзнаку», зна
ка ЦК ВЛКСМ «Військова 
доблесть». Саме він, Семе
нюк, дав те оголошення.

На різних факультетах 
ВПІ навчаються нині коли
шні воїни-інтернаціоналісти. 
Того дня відгукнулись на 
об’яву троє — А. Марчук, 
О. Карпенко, С. Горовець. 
Разом з Володимиром Се
менюком вони й склали ке
рівне ядро майбутнього} 
клубу, що вже має назву 
«Каскад». Згодом у нього 
буде і програма, і статут, 
свої емблема й пісня. В ко
ло його першорядних ін-

тересів входитимуть спільні 
з афганськими студентами 
вечори дружби, спортивна 
й фізична підготовка моло
ді призовного віку, допомо
га ветеранам, і їх сім’ям. 
Члени клубу братимуть ак
тивну участь в діяльності 
оперативного комсомольсь
кого загону, створять на 
час канікул свій будівель
ний загін.

Цю замітку написано за 
проханням організаторів 
клубу «Каскад». Вони чека
ють підтримки своїх коли
шніх товаришів по службі, 
кожен з яких знайде в клу
бі справу до душі.

К. БАЛАКАНОВ,
студент V курсу маши
нобудівного факульте
ту.

Тиждень атеїзму
Ц ІЛИЙ ряд важливих 

завдань атеїстичного ви
ховання висунув перед мо
лоддю XXVII з’їзд нашої 
партії. Відтоді минув рік. 
За цей час комісія по нау
ковому атеїзму факультету 
автоматики й мікроелектро- 
ніки докорінно змінила 
стиль атеїстичної пропаган
ди. Головне наше завдання 
тепер — прийти в групу, 
говорити з кожним, дійти 
до кожного.

В кінці березня на факу
льтеті буде проведений ти
ждень атеїзму. Плануємо 
влаштувати спеціальний ко
нкурс стінних газет, виста
вку книг і плакатів, політ- 
інформації з атеїстичним 
ухилом. З лекціями в гру
пах виступлять слухачі шко
ли наукового атеїзму, побу
ваємо в планетарії, крає
знавчому музеї, музеї Ко
мітету держбезпеки. Лек-

цію «Сучасний Ватікан» 
прочитає для студентів де
кан факультету професор1 
В. Т. Маликов.

Ведеться- наполеглива під
готовка. Значну допомогу в 
цій справі подають нам де
канат і партбюро факуль^ 
тету.

С. КОНДРАШОВА,
студентка, відповідаль
на за атеїстичну роботу 
на ФАМ.

Першість невипадково
За результатами конкур

су на кращий колектив по 
винахідницькій роботі у 
1986 р. кафедра нарисної 
геометрії і креслення зай
няла перше місце. І це не
випадково. На кафедрі ство
рений сильний науковий по
тенціал, діє наукова школа 
з елементів і пристроїв 
функціональної оптоелек
троніки.

Минулого року співробі
тниками і викладачами ка
федри подано 61 заявку на 
передбачувані винаходи, 
одержано 37 позитивних рі
шень і 25 авторських сві
доцтв. Найбільший внесок 
у винахідницьку роботу ка

федри — її завідуючого 
доцента В. П. Кожем’яко. 
Можна сказати, що своєю 
енергією, жадобою пізнан
ня нового в галузі функці
ональної оптоелектроніки, 
машинної графіки він став 
своєрідним генератором 
усіх ідей на кафедрі. Воло
димир Прокопович постійно 
творчо працює зі своїми ас
пірантами, дискусії, що 
розгоряються в колективі, 
втілюються у заявки на ви
находи та авторські свідо
цтва. Багато нового вно
сять у винахідництво учні
B. П. Кожем’яко — Л. І. 
Тимченко, С. В. Чепорнюк,
C. Н. Бєлан, А. Т. Теренчук.

Активно працюють і викла
дачі Є. А. Гота, А. Г. Бу-
да.

Звичайно, винахідництво 
оцінюється результатами 
впровадження наукових ро
зробок у виробництво. У 
цьому плані особливо ак
тивно і плодотворно ось уже 
протягом ряду років трудя
ться старші наукові співро
бітники В. А. Подорожнюк 
та Л. І. Тимченко. їхні ре
зультати вигідно вирізня
ються не лише новизною, 
але й практичною цінністю, 
спрямованістю.

Мне выпало счастье,
Иль в жизни везло?
А может и то, и другое? 
Мое ремесло,
В руках было

дело живое. 
Мне трудно — я в дело 
Ушел с головой.
А радость —

и спорилось дело.
Я в деле искал,
Словно в буре, покой, 
Оно яркой зорькой алело. 
Порою бывало 
Совсем нелегко 
(И лава не хочет

сдаваться). 
Но в трудную пору 
Я в деле покой 
Искал, чтобы с бурей 

сражаться. 
Бывало, казалось,
Что жизни черта 
Доходит до самого края.

ЛИ Р И К А
Но в деле рождалась 
Живая мечта,
Рождалась надежда

земная.
Я шел по тропинкам, 
Порой без дорог,
По жизни крутым

перекатам.
И прямо скажу вам: 
Прожить бы не смог, 
Коль дело не было б 

мне свято.
И счастлив уж тем я, 
Что вырос в краю, 
Который советским

зовется.
Трудом наполнял я

Отчизну свою, 
И сердце Отчизною 

бьется.
И« *

Лазурь, бездонная

лазурь,
Лазурь моей планеты. 
Как-будто в мире

нету бурь.
Везде горят рассветы. 
Как-будто в мире

лишь покой 
В одеждах из лазури. 
Метели вьются стороной. 
Нет слякоти и хмури.
А мысль упрямо,

как набат:
Взгляни на мир построже. 
Лазурь хотят враги

отнять,
Оставив смерти ложе.
И чтобы небо было

впредь
В лазуревых нарядах,
Чтоб не пугала жизни 

смерть,
За жизнь бороться надо! 

Александр ЕНИСЕЕВ.

С П О Р Т

В и с т у п л я т ь 
У Фін алі

гп РИДЦЯТЬ дві баскет-
больні команди взяли 

участь у чемпіонаті Укр- 
ради СДСТ «Буревісник», 
який проходив в Чернігові. 
Представники нашого інсти
туту грали в підгрупі, до 
якої входили дуже сильні 
збірні команди. Вигравши 
у баскетболістів Дніпропет
ровського хіміко - техноло
гічного, Запорізького маши
нобудівного та Полтавсь
кого інженерно-будівельно
го інститутів, ми програли 
тільки двом командам — 
Київського інституту фіз
культури і факультету фіз- 
виховання Чернігівського 
педінституту. Таким чином

вінницькі політехніки зай
няли третє місце і завою
вали право грати у фіналі 
чемпіонату, котрий )відбу- 
деться в липні.

Кращі гравці нашої 
команди — Олег Андріїшин 
(радіотехнічний факультет) 
Олег Шиков (факультет ав
томатики і мікроелектроні- 
ки), Михайло Фустій (інже
нерно-будівельний факуль
тет). Тренує їх старший ви
кладач кафедри фізвихо- 
вання Леонід Олександро
вич Берестов.

В. КОВАЛЬСЬКИЙ,
ст. викладач кафедри 
фізвиховання.

Н а  вогневому   рубежі

ОІДБУЛИСЯ змагання з 
•^кульової стрільби на пе

ршість інституту серед фа
культетів, структурних під
розділів та СКТБ «Модуль». 
Понад 760 чол. взяли участь 
у цих захоплюючих поєдин
ках. 736 із них склали но
рматив ГПО (золотий зна
чок одержали 480).

Активно виступив колек
тив СКТБ «Модуль», від 
якого на вогневий рубіж ви
йшли 282 стрільці.

За десятьма кращими ре
зультатами місця розподі
лилися у такому порядку: 
СКТБ «Модуль, ,ФАМ, ене
ргетичний факультет, кафе
дра фізичного виховання, 
машинобудівний факультет, 
інженерно - будівель ний,  
обчислювальної техніки, ра
діотехнічний, АГЧ, АУП.

Серед кафедр на першо
му місці — кафедра авто
матики і інформаційно-ви
мірювальної техніки, на 
другому — АСУ, на третьо

му — електронних прила
дів. А от кафедри суспіль
них наук, фізики та інжене
рної підготовки участі у 
змаганні взагалі не брали.

Тепер назвемо перемож
ців в особистій першості. 
Серед жінок: Л. Пауткіна, 
Л. Лимар, В. Галаган. Се
ред чоловіків: Л. Терешке- 
вич, А. Майоров, В. Логи- 
ненко.

Хочеться ще раз нагада
ти, що кульова стрільба — 
один з наймасовіших і за
хоплюючих видів спорту, 
важливий засіб фізичного 
загартування. Вона вироб
ляє уміння досконало воло
діти зброєю, окомір, сприт
ність, витримку, швидкість 
реакції. А для юнаків при
зовного віку це хороша 
школа перед майбутньою 
армійською службою.

А. ПЕРМІНОВ,
ст. викладач кафедри
фізвиховання.

СУПУТНИК ЗДОРОВ'Я
Симпатична назва в санаторію-профілакторію на

шого інституту — «Супутник», а заодно й символіч
на — це справжній супутник здоров’я. За чотири 
роки існування в ньому відпочило близько чотирьох 
тисяч чоловік — студентів, викладачів, працівників 
і службовців інституту, їхніх близьких, родичів. 
Строк лікування тут — 24 дні, вартість путівки — 
15 карбованців ЗО копійок (20 процентів надається 
безкоштовно).

Щоб лікуватись, не треба полишати роботу чи на
вчання, не треба йти у відпустку. Лікувальні кабГ 
тти працюють з 14.00. до 21.00. Харчування триразо
ве з трьох страв.Є дієтичні стоди.

«супутник» — лікувальний заклад загальнотера- 
певтичного профілю, оснащений сучасною медичною 
апаратурою. Є кабінети електро- і світло-, тепло
лікування, інгаляторій, стоматологічний кабінет, ка
бінет психологічного розвантаження, процедурний, 
масажний, лікувальної фізкультури тощо. З поза
минулого року широко застосовується водолікуван
ня й лікування мінеральними водами. Значною по
пулярністю користується сауна, лікувальні душі і 
ванни, басейн, підводний душ-масаж, киснева те
рапія, а також лікування різноманітними вітамінами.

Хто б у нас не лікувався, залишається про здрав
ницю найкращої думки. Зрештою, це видно й з то
го, що популярність «Супутника» зростає — за ми
нулий рік у нас побувало 1311 чоловік, в тому чис
лі 1010 студентів, 185 викладачів, професорів і 
службовців, 116 робітників.

Ми бачимо, що профілактичне лікування значною 
мірою впливає на зменшення втрат робочого часу. 
Пораховано, наприклад, що трудові втрати внаслі
док оздоровлення в «Супутнику» працівників СКТБ 
«Модуль» знизились на 7666 днів, а відрив студентів 
від занять — на 25—ЗО процентів.

Зростає професійна майстерність медперсоналу,

поліпшується матеріально-технічна база, не припи
няється поповнення новою апаратурою. Отже, є всі 
можливості поліпшувати й поліпшувати якість об
слуговування, підносити рівень лікувальної роботи.

Але, на жаль, хоча це й дуже дивно, багато сту
дентів, викладачів, працівників інституту не знають 
про існування нашого профілакторію, а якщо й зна
ють, то дуже туманно. Є в цій справі також упу
щення нашої профспілки, яка не відпрацювала чіт
кої організації відбору на лікування й відпочинок.  ̂
Внаслідок цього здравниця буває інколи недован
таженою.

Хай ця розповідь буде початком широкого зна
йомства з профілакторієм-санаторієм «Супутник». 
Запрошуємо на лікування й відпочинок викладачів, 

студентів, робітників, службовців. Побувавши тут, 
ви ніколи не пошкодуєте.

П. КОБА,
головний лікар санаторію-профілакторію «Су
путник», заслужений лікар УРСР.

На знімках:
— Медсестра-масажистка Г. Я. Миколайчук 

за процедурою.
— Санітарка Н. В. Новосельська (зліва) і 

медсестра В. А. Вакуляк готують ванну підвод
ного душ-масажу.

— Дієтсестра О. С. Дем’янчук допомагає офі
ціанткам обслуговувати відпочиваючих.

Фото Р. Кутькова.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.
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о. КУЗЬМІн, 
доцент.



Ц Е Н Т Р А Л Ь Н И Й  К О М ІТ Е Т  З А К Л И К А Є  В С ІХ  
Р А Д Я Н С Ь К И Х  Л Ю Д Е Й  П Р О Й Н Я Т И С Я  С В І

Д О М ІС Т Ю  І П О Ч УТ Т Я М  В ІД П О В ІД А Л Ь Н О С Т І  
ЗА М А Й Б У Т Н Є  О Б Л И Ч Ч Я  К Р А ЇН И , ЗА Д О Л Ю  
С О Ц ІА Л ІЗ М У  В Е Л И Ч Н О Ю  Є К А Р Т И Н А  Д О 

С Я Г Н У Т О Г О  П ІС Л Я  Ж О В Т Н Я , ЗА  Д Е С Я Т И Р ІЧ 
ЧЯ С О Ц ІА Л ІС Т И Ч Н О Г О  Б У Д ІВ Н И Ц Т В А . А Л Е  
Ч А С К И Д А Є  Н АМ  Н О В И Й  В И К Л И К . В У М О 
ВАХ, Щ О З М ІН И Л И С Ь , Я К  Б У Л О  П ІД К Р Е С Л Е 

Н О  НА С ІЧ Н Е В О М У  П Л Е Н У М І Ц К , Н А Ш Е  
С У С П ІЛ Ь С Т В О  З Н О В У  П Е Р Е В ІР Я Є Т Ь С Я  НА  
Д И Н А М ІЗ М , НА З Д А Т Н ІС Т Ь  Ш В И Д К О  П ІД Н І

М А Т И С Я  ПО С Т У П Е Н Я Х  П Р О Г Р Е С У .
(Із  Звернення ЦК КПРС до  радянського народу).

Г )  ІДБУЛИСЯ збори пар- 
тійно - господарського 

активу наш ого інституту, які 
обговорили основні завдан
ня перебудови навчально- 
виховного процесу в світлі 
р іш ень X X V II з ’ їзду КПРС. 
З д оп о в ід д ю  на цю тему 
виступив проректор  Ю . А. 
Карпов, який проаналізував 
насамперед наслідки зим о
вої екзам енац ійно ї сесії. 
Відзначалося, що абсолютна 
успіш ність склала 65,1 пр о 
цента. 388 студентів не бу
ли допущ ені до екзаменів, 
кож ен третій одерж ав д в ій 
ку, тільки третина навчаєть
ся без тр ійок, 164-х студен
тів м ож на назвати абсолю т
но «сірими» —  вчаться т і
льки на тр ійки. М енш е, ніж  
тор ік, стало в ідм інників  (8,4 
проц.) Тільки 9 груп із 184 
склали екзамени без двійок. 
Є просто таки унікальна 
група 4ТМ-85, у якій 13 з 
дев ’ ятнадцяти студентів о д е 
ржали 22 двійки і ж о д но ї 
п ’ ятірки.

Причини такого неблаго* 
получчя, підкреслив д оп о в і
дач, зв ’ язані з багатьма не
доліками навчального про
цесу. Не все гаразд ще з 
усп іш н істю  перш окурсни
ків.

І якщ о вже набрали та
ких студентів, то треба ак
тивно підтягати їх до вузів
ського рівня, кращ е о р га н і
зовувати навчальний процес. 
О собливо гостро стоїть це 
завдання в зв’ язку з пере
будовою  і виконанням на
казу М інвузу СРСР по скла
данню перехідних учбових 
планів для всіх курсів і спе
ціальностей та календарних 
планів сам остійно ї роботи 
студентів. П роведено ско р о 
чення тиж невого наванта
ження на студента до 28 го 
дин, але поки-щ о нема 
впевненості, що зроблено 
це з урахуванням всіх обс
тавин, а не чисто м еханіч
но. Д оповідач наголошував 
і застерігав від зрівнялівки 
всіх дисциплін при такому 
скороченні. Визначальними 
мають бути інтереси справи, 
підвищ ення творчо ї актив
ності студента, бажання на
вчити його працювати над 
книгою , а не намагання

зберегти для своєї каф ед
ри якомога більш у к іл ь
кість годин.

Самостійна робота сту
дента —  це робота о б о в ’ я 
зкова і організована. Вона 
велася і раніше, але, на 
жаль, саме орган ізованістю  
і не відзначалась. Бракувало 
їй і повноти самостійності,. 
Зусилля студентів по д об у
ванню знань викладачі ста
ралися звести до м ін ім ум у. 
М етодичні посібники в б і
льшості випадків дозволяли 
і дозволяю ть виконувати 
домаш ні завдання р ізн о го  
роду, не зазираючи в п ід 
ручники. Яскраве свідчення 
цьому такий факт —  навіть 
в дні найінтенсивніш ого се
с ійного  напруж ення наша 
бібл іотека завантажувалась 
тільки на ЗО —  40 процен
тів, а навчально - м етодич
ні кабінети каф едр сусп іль
них наук практично не д іяли.

В НОВИХ умовах вимагає 
нових п ідход ів і читання 

лекцій. Не завадило б о р га 
нізовувати передлекційну 
п ідготовку студентів, п р о 
думати методи ц іє ї п ід го 
товки. Пора запитати в 
самих студентів, якими 
б вони хотіли бачити ла
бораторн і роботи, сп ів
ставити їхн і м іркування з 
м іркуванням и - викладачів 
і р іш уче приступити до 
м о д е р н іза ц ії лаборатор
ного  практикуму.

О собливої турботи потре
бую ть вечірня і заочна ф о
рми навчання. Перебудова 
тут потрібна більш е, н іж  
на стаціонарі, але не в пла
ні скорочення лекцій. Чет

верта частина студентів, ко 
трі навчаються без відриву 

від виробництва, не має н і
якого в іднош ення до спе

ціальності, яку здобуває. 
Вони збираються потім  пе
рекваліф ікуватись або прос
то хочуть підвищ ити зага

льну культуру. В р б о х  ви 
падках затрати не с к у п о 

вуються. Треба або не 
приймати абітурієнтів, котр і 

не працю ю ть за спеціальніс
тю, або розлучатися з ними і 
тоді буде м ож на д око р ін н о  
змінити зм іст учбового  про-

цєсу для заочників і вечір- 
ників.

П отребує перебудови й 
система контролю  за знан
нями. Часто на екзамені ми 
перев іряєм о не розум іння

в нашому інституті ж итиме 
ще довго, студент і далі 
думатиме, що за його знан
ня відповідає викладач.

В інституті все треба п ід 
порядкувати культові знань.

ректорату провідали 54 за
няття і тільки в трьох випад
ках були поставлені оц інки 
нижче 10 балів. Вважаємо, 
що настала пора ш ирш е 
прислухатися тут і до о ц ін 

ОБГОВОРЕННЯ
ЗАВДАНЬ

ПЕРЕБУДОВИ
предмета, не здатність д у
мати й робити висновки, а 
студентську пам’ ять і р івень 
ї ї  тренованості. М ож ливо, 
не зайвим було б включати 
в екзаменаційний білет 5—  
6 питань, а вимагати в ід по 
від і на два-три за бажанням 
студента. М ож ливо, треба 
дозволити користуватись 
на екзамені д ов ідко вою  л і
тературою  або так складати 
запитання, щ об студент зм у
шений був шукати потр ібн і 
дані. О дне слово, треба 
змусити студента інтенсив
но думати, здобувати знан
ня, трудитися над цим і 
в ідповідати за це повною  
м ір о ю . Переводити студента 
з курсу на курс варто тіль
ки тоді, коли є переконан
ня, що він справді п іднявся 
на нову сходинку знань, а 
якщ о він не м ож е чи не 
хоче працювати на р івні 
таких вимог, то відчисляти. 
На жаль, така практика у нас 
ще не прижилась. Досить 
сказати, щ о після зим ової 
сесії на стаціонарі було 262 
борж ники і зараз ще є 154, 
а відчислено за неуспіш ність 
тільки 12. Якщо ми й далі 
будем о в такому дусі б о 
ротися з академ заборгова- 
ністю, то в ірус нахлібництва

Тоді навчальні заняття ста
нуть святою  справою  для 
кож ного , зросте престиж 
педагога, а його  м айстер
ність зробиться головним 
критерієм  проф есійно ї о ц ін 
ки. Тим часом, у нас ін ко 
ли не читають лекцій лю ди 
з справж нім и педагогічни
ми задатками тільки тому, 
що не мають вчених ступе
нів. Вчений ступінь це ніби 
перепустка в педагоги, хоч 
буває нер ідко  так, щ о вче
ний читає л е кц ії слабко. 
М ож ливо, вченому кращ е 
займатись наукою , а тала
новитому педагогові —  на
вчанням студентів. В цьому 
є резфн. Хоч, звичайно, поє
днання наукової д іяльності 
і педагогічно ї майстерності 
в одній особі —  ідеальний 
варіант. І в нас такі прик
лади є.
ГТ ЕРЕБУДОВА —  процес 
1 * складний і тривалий. М е

та ї ї  зрозум іла, конкретні 
шляхи поки щ о до кінця не 
визначені. Тут —  ш ироке 
поле для творчості й ін іц іа 
тиви. Критерій оц інки тво р 
чості викладача —  якість 
його занять. Якщо судити 
за формальними ознаками, 
то тут у нас є певні зруш ен
ня. У м инулом у роц і члени

ки занять студентами, хоча 
вони й не м ож уть бути не
заперечними. Вже проводя
ться такі опитування. Згодом  
треба буде подумати й про 
їх  гласність, про моральне 
й матеріальне стимулю ван
ня якості викладацької р о 
боти.

Перебудова повинна то р к
нутися й практичного спря
мування навчального проце
су. Найефективніший шлях 
скорочення адаптації випу
скників —  через філіали 
кафедр. М айбутній випуск
ник швидш е впишеться в 
колектив підприємства, як
що проходитим е тут лабо
раторні заняття, виробничу 
й переддиплом ну практику, 
готуватиме курсові й дип
ломні роботи, безпосеред
ньо зв’ язані з інтересами 
підприємства. Якщо буде на
віть ЗО— 40 процентів таких 
випускників, і то це вже 
добре.

Вразливе наше м ісце —  
слабкий зв ’ язок з тими ви
пускниками, які вже пр а цю 
ють на виробництві. Тут 
повинні сказати своє слово 
випускаю чі кафедри, ф аку
льтети і учбовий відділ.

Багато маємо упущ ень в 
справі виховання високого

рівня культури м айбутніх 
інж енерів . Не м ож на р о зр а 
ховувати на те, що в інсти
туті студенти й самі п ідне 
суть свій рівень культури. 
Потрібна цілісна система 
естетичного й етичного ви
ховання з детально р о з р о б 
леною  п рограм ою  типу у н і
верситетів культури з залу
ченням м ісцевих письм ен
ників, худож ників , м узикан
тів. Прикладом  для студен
та має бути його викладач, 
але рівень культури й інте
л ігентності деяких наших 
викладачів теж бажає бути 
набагато вищим.

В обговоренн і д опов ід і 
Ю . А. Карпова взяли участь 
М. Друкований, Ю. Дани- 
люк, Г. Шарейко, Б. Ліхтцін- 
дер, В. Кожем’яко, О. Ста- 
хов, М. Іванов, О. Заболот
ний, О. Домбровський, 
В. Бондар, О. Азаров, І. Ку- 
зьмін.

О соблива увага звертала
ся на партійне кер івництво 
перебудовою . Керівництво 
це має бути політичним, а 
не п ідм іною  адм ін істрац ії 
та інших орган ізац ій, не на
криванням їх, за образним  
висловом М. С. Горбачова, 
партійною  парасолькою . В ід 
значалося, що партійні б ю 
ро окрем их цехових о р га н і
зацій (рад іотехн ічного, ма
ш инобуд івного  факультетів, 
факультету обчислю вальної 
техніки, адм ін істративно-гос
подарсько ї частини, кафедр 
суспільних наук), ряд парт- 
групоргів  ще не добилися 
кор ін но го  повороту у св і
дом ості і практичній д іяль
ності посадових осіб  усіх р ів 
нів у дусі с ічневого (1987 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, не за
безпечили п ідпорядкування 
всієї масово - пол ітичної і 
орган ізаторсько ї роботи м е 
ті та завданням п ереб удо
ви і прискорення, виявля
ють у цих питаннях недос
татню вимогливість і неви
правдану повільність.

Збори партійно - госп о 
дарського активу інституту 
прийняли р езолю ц ію , спря
мовану на посилення даль
ш ого розвитку перебудови у 
світлі р іш ень XX VII з ’ їзду 
КПРС.

На В інниччині перебу- 
ва. а делегація партійних  
працівників і ж ур нал іс 
тів з польських побрати
мів наш ої області Не
нецького і Тарнобжегсь. 
кого воєводств. В складі 
делегації: заступники , за
відуючих ідеологічними  
відділами воєводських 
ком ітетів ПОРП Здзіслав 
Моленда (Кельце) і Мал- 
гожата Зуба (Тарнобжег), 
секретар парторган ізаці і 
редакц ії ненецької _ воє. 
водської газети «Слово 
люду» М арек Мацьонгов- 
ські, секретар редакції 
ненецького радіо Ришард  
Ф атига, ж урналісти Я нуш  
Збігнєв (газета «Соціа
лістичне темпо») і Анд- 
жей Сапіга (газета «Ти- 
годнік Надвіслянські»).

Делегація, зокрема, по
бувала в нашому інсти
туті, де знайомилася з 
організацією  ідейно-ви. 
ховної роботи, навчання

НАШІ ГОСТІ -  ПОБРАТИМИ З ПОЛЬЩІ
і побуту студентської мо
лоді, напрямками їх  пере
будови. В партком і інс
титуту відбулася взаємо- 
зацікавлена, друж ня роз
мова, участь у якій  взяли 
проректор по зовніш ніх  
зв’язках М. Є. Іванов, за 
ступник секретаря парт- 
кому О. Й. Лесько, зав. 
кафедрою політекономії 
Б. І. Пономаренно, ж у р 
налісти редакції інститу
тської газети «За інж е. 
нерні кадри».

Польські гості відвіда
ли центр техн ічних засо
бів САПР, ряд лаборато
рій, дисплейний клас к а 
федри АСУ, інститутську  
бібліотеку.

На знім ках: під час бе
сіди в партком і; у центрі 
технічних засобів САПР. 
Фото праворуч зроблене 
в одному з цехів п ідш ип
никового заводу «Іскра»  
в місті Кельце.
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Наближається велике свято радянсь
кого народу — сімдесятиріччя нашої 
Жовтневої революції. Партія більшови
ків на чолі з своїм засновником В. І. 
Леніним вивела відсталу Росію на одне 
з провідних місць у світі. Революційний 
процес т-риває в наших ділах і сьогод
ні — у творчій праці народу, його праг- 
неніні прискорити прогрес соціалістич
ного суспільства, що є метою перебу
дови.

Напередодні 70-річчя Великого Ж овт
ня Центральний Комітет К П Р С  закли
кає всіх радянських людей проникнутися 
свідомістю і почуттям відповідальності 
за майбутнє країни, за долю соціалізму, 
Ми, студенти, майбутні спеціалісти в 
галузі обчислювальної техніки, палко

слово молодих
підтримуємо курс парти на революцій
не перетворення суспільства. Це від нас 
чекають нових думок, винаходів, при
скореного руху Н Т П . Ми повинні прий
ти у третє тисячоліття з впевненістю, 
що майбутні покоління житимуть у 
щасті.

Сімдесят років. Це багато чи мало 
для історії? Це дуже мало. Так будемо 
ж завжди молодими, як наша країна, 
красивими, як наша країна, сильними, 
як наша країна. Гідно пронесемо прапор 
Жовтня через роки і віки!

І. К О Н О Н Е Н К О ,
Н. Д Е Н И С Е Н К О ,

Л . Ч Е Р Н Е Н К О ,  ̂
студентки факультету обчислювальної

К О М С О М О Л Ь С Ь К Е  Ж И Т Т Я

НЕ ЧЕКАТИ, А ДІЯТИ
О  А Р А З , коли наша 

країна вирішує зав
дання, накреслені X X V II  
з’їздом К П Р С  по пере
будові суспільної свідо
мості, прискоренню со
ціально - економічно г о 
розвитку країни, кожен 
колектив визначає свою 
роль у цих важливих 
перетвореннях.

Розповім про комсо
мольську організацію 
факультету автоматики й 
мікроелектроніки. «Ви, як 
спеціалісти, будете пра
цювати у такий час, —  
сказав М . С . Горбачов 
на зустрічі із студентами 
Таллінського політехніч
ного інституту, — коли 
економіка буде змінюва
тись на ваших очах. 
Механізм буде новим і 
керівництво буде новим, 
більш досконалим... П е
ребудова —  це і ваша 
кровна справа, справа 
майбутніх економістів».

Ми глибоко усвідом
люємо значення цих слів, 
розуміємо, що перебудо
вуватись треба негайно, 
ніхто з вулиці не прий
де і не перебудує нас. 
Але, якщо відверто, то 
перебудова на факуль
теті ще маловідчутна. 
Правда, деякі спроби 
були. З листопада мину
лого року існує такий 
орган студентського са
моврядування, які сту
дентський деканат. Очо
лила його студентка че
твертого курсу Наталя 
Тхорівська.

Та, виявляється, що 
мало проголосити ство
рення якогось органу, 
треба конкретно визначи
ти його цілі, права, обо
в’язки і завдання. Це по
винні були зробити ко
мітет комсомолу, проф
ком і деканат Ф А М у. 
Повинні. Але не зроби

ли. Маємо тільки дзвін
ку назву, а нічого не ро
бимо, на рахунку сту
дентського деканату не
ма жодної конкретної 
справи. *

В чому причина?
Хвороба стара — фо

рмалізм комсомольської 
діяльності, заорганізо
ваність. Не доходимо 
до кожного, працюють 
по-справжньому тільки 
окремі активісти, багато 
справ вирішуються без 
нашої участі.

Так було, наприклад, 
і тоді, коли розглядали 
успіхи і недоліки за ос
танню сесію. Хоча у нас 
друге місце за кількістю 
атестованих (88%), пе
ршість за якість знань 
(44,3% ), найменше дві
йок — (37,1%), найбіль
ше в інституті відмін
них оцінок — 587
(29,4%) і студентів, що 
навчаються без трійок,
— 198 чоловік (44,3%),
— все-таки не слід забу
вати, що минулого року 
всі ці показники були 
кращими, що на початок 
весняного семестру з дві
йками було 36 студентів 
Ф А М у (за цим показ
ником нас «випередив» 
тільки РТФ , де таких 
студентів 49).

Однак лише на засі
данні комсомольського 
комітету з’ясувалось, що 
під час сесії справи йшли 
самі собою, без будь- 
якого втручання факуль
тетського учбово-вихов
ного комітету, яким ке
рують С. Заноско та С. 
Дойніцина. Д уж е прик
ро, що тільки в нашому 
комсомольському комі
теті є двійочники П . Кот- 
ляров, В. Гунчак, С. Твер- 
дохліб. За такої ситуа
ції виникає цілком ре
зонне питання — як пи-

тати з когось, коли 
ти сам ідеш позаду?

Втім, у нашого комі
тету комсомолу надзви
чайно слабкий зв’язок 
з первинними організа
ціями. Саме через це і 
тільки через це сталася 
прикра подія на другому 
курсі. Влаштовуючи збо
ри, присвячені Дню Р а 
дянської Армії та Війсь
ково-Морського Флоту, 
другокурсники запроси
ли ветерана Великої В і
тчизняної війни та вої- 
на-інтернаціоналіста. На 
цю зустріч у призначений 
час з трьох груп при
йшло чотири студенти.

І ось уже вживаємо 
заходів — оголошено 
суворі догани комсоргам 
Васаженко, Яковлєвій, 
Андрухович. Але куди 
краще було б, якби не 
сталося надзвичайної по
дії, якби ми тримали 
руку на пульсі життя і 
передбачали, що на дру
гому курсі таке може 
трапитись, бо там не все 
в порядку з патріотич
ним вихованням. Вина 
комітету комсомолу і в 
тому, що при плануванні 
масових Іаходів він рід
ко згадує про демокра
тичні основи спілчансь
кої роботи, що записані 
в проекті Статуту
влксм.

Ніхто не сумнівається 
в тому, що перебудова 
— справа спільна, але 
вирішувати її повинен 
кожен і кожен повинен 
визначити в ній своє міс
це, свої можливості, по
дбати про свій особис
тий вклад. Отже, не че
кати, а діяти.

Алла Ц Ц Е Н К О , 
член комітету комсо
молу факультету ав
томатики й мікро
електроніки.

З ЕМБЛЕМОЮ 
ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА

ТТ ЕЗАБАРОМ сповкю- 
х 1 еться 120 років з дня 
заснування ордена Леніна 
Союзу товариств Червоно
го Хреста і Червоного Пів
місяця СРСР {СТЧХ і ЧП) 
—  однієї з громадських 
організацій, які беруть 
активну участь в охороні 
здоров’я радянських лю
дей. Товариства ці, створе
ні після перемоги Велико
го Жовтня і перетворення 
на демократичних началах 
Російського товариства 
Червоного Хреста, у 1923 р. 
добровільно об’єдналися у 
згаданий Союз.

СТЧХ і ЧП здійснює свою 
діяльність на основі прин
ципів соціалістичного гу
манізму, радянського пат- 
ріотизму, соціалістичної 
демократії, всебічного зміц* 
нення дружби і співробіт
ництва з національними то
вариствами ЧХ ї ЧП в 
інтересах збереження ми
ру, захисту прав людини, 
збереження життя і здоро
в ’я людей, активної участі 
в заходах міжнародної со
лідарності.

На основі згаданих прин
ципів визначаються і зав
дання, що стоять перед 
членами товариства. Це 
сприяння органам охорони 
здоров’я, залучення широ
ких мас населення до про- 
філактичних, санітарно-про
тиепідемічних і санітарно- 
о б о р о н н у  заходів, медич
но-санітарна підготовка 
підростаючого покоління, 
надання допомоги тим, 
хто постраждав у резуль
таті стихійного лиха, ка-

тастроф, допомога грома
дянам у розшуку рідних 
тощо. Серед форм діяль
ності товариства —  ство
рення і організація роботи 
санітарних дружин та пос
тів, залучення населення 
в ряди безоплатного до
норства.

Нині в країні нарахову
ються 115 млн. членів то
вариства. В це число вхо
дять і викладачі та співро
бітники нашого інституту 
(більше 95 проц. їх  скла
ду —  члени товариства). На 
жаль, гірша картина із за
лученням в товариство сту
дентської молоді (менше 
80 проц.). Очевидно, тут 
слід активнішим бути 
студентському профкому.

Слід нагадати, що го
ловним джерелом фінан
сових засобів СТЧХ і ЧП 
є вступні та членські внес
ки (державні асигнування 
виділяються тільки на про
ведення окремих акцій). 
Витрачаються ж  ці фінан
сові засоби з гуманною, 
благородною метою: для 
надання допомоги тим, хто 
зазнав стихійного лиха, ка
тастрофи, для виконання 
інтернаціонального обов’яз
ку (допомога жертвам імпе
ріалізму) і т. д. Скажімо, 
тільки за минулу п’ятиріч
ку товариством організова-

но 257 акцій допомоги у 
67 країнах.

Приклади такі можна 
примножувати і примножу
вати. Але окремо хочу зу
пинитися на такій особли
во гуманній сфері діяль
ності чєрвонохрестівців, ЯІ 
донорство. В нашому інсти
туті періодично, двічі на 
рік проводяться дні безо
платного донора. Яку ж  
участь в них бере сту
дентська молодь! Зверне
мося до статистичних да
них. Перша цифра у дуж 
ках означає процент від 
загальної кількості студен
тів певного факультету, які 
безоплатно здали кров у 
минулому році, друга циф
ра —  процент добровіль
них донорів у першій по
ловині року нинішнього. 
Отже —  енергетичний фа
культет (53, 22), радіотех
нічний (42, 18), інженерно- 
будівельний (37, 18), маши
нобудівний (35, 18), об
числювальної Техніки (33, 
17), автоматики і м ікро
електроніки (20, 8). Комен
тарі до цих показників хай 
зроблять самі товариші з 
факультетів.

В. АРАПОВА, 
голова інститутського 
товариства Червоного 
Хреста.

ПОМИЛКА ЖЮЛЯ ВЕРНА
Великий фантаст Жюль 

Берн передбачав, що 2001 
року людство передаватиме 
музику на відстані з допо
могою електрики Однак він 
помилився аж на сто двад
цять років!

Львівські краєзнавці дове
ли. що 1881 року в їхньому 
місті винахідники провели 
експериментальну передачу 
— транслювали по проводах 
на відстань у тридцять кі-

лометрів цілу концертну 
програму.

Організаторами того нез
вичайного концерту були 
знаменитий співак Олек
сандр Мишуга, інженер Ми. 
хайло Михальський та ком
позитор Кароль Мікулі. За
просивши жителів міста до 
концертного залу готелю 
«Русія», вони відбули в 
Жолкву (нині місто Несте- 
рів), де й виконували піс
ні та музичні п’єРи. О два.

надцятій годині запрошені 
до концертного залу раптом 
почули музику та спів. Ба
гато хто не повірив, що спів 
транслюється з Жолкви. Та 
в кімнатах готелю, де. як 
гадали слухачі. ховаються 
митці, ні Олександра Ми- 
шуги, ні музикантів не було.

У Львові ж. довели крає
знавці, почав працювати й 
перший у світі автоматич
ний комутатор. Це сталося 
1887 року.

Йдуть заняття у науково-методичному кабінеті кафедри фізичного виховання.

Автор цієї розповіді —  студент нашого інституту Сер
гій Курдюк. А починалось усе так. Прочитав одного 
разу Сергій фантастичну повість Кіра Буличова, і ви 
рішив написати ї ї  продовження, яке й послав письмен
никові. Кіру Буличову твір вінничанина сподобався, ві
домий фантаст відповів юнакові, підтримав, а заодно 
запропонував знятись у науково-фантастичному фільмі 
за своїм сценарієм. Втім, дамо слово самому студенту.

Худож ній фільм «Гостя з майбутнього», знятий на к і
ностудії ім. Горького в 1984 р. реж исером  Павлом 
Арсеновим . сподобався багатьом. Про це розповіли 
тисячі листів, надіслані на студ ію  з р ізних кінців кра ї
ни. І в більш ості з них звучало прохання зняти п р о 
довження. О тож  1985 року «Пионерская правда» над
рукувала повість К. Буличова про нові пригоди Аліси 
в заповіднику казок. Повість виріш ено було екран ізу
вати. і

М инуло ї весни була набрана зйомочна група, до яко ї 
увійшли, кр ім  Наташі Гусєвої (вона була виконавицею 
ролі в «Гості з майбутнього»), в ідом і к іноактори О ле
на М етьолкіна, яка грала Поліну, і Вячеслав Невинний, 
котрий втілив на екрані образ добряги-археолога  Гро- 
мозеки, в ід ом ого  по мультф ільму «Таємниця третьої 
планети». й

«Лілова куля» —  це фантастична казка. В ній є і звич
ні атрибути фантастики: машина часу, косм ічні кораблі,

є й в ідом і усім  з дитинства чаклуни і чарівники, які 
користую ться «ненауковими» видами транспорту на зра
зок сам охідно ї печі. І все це прекрасно вживається од 
не з одним.

У Києві, в павільйоні к іностуд ії ім. Д овженка, зн ім а
лись еп ізоди загибелі планети-агресора. М ені теж по
щастило взяти участь саме в цих зйомках. Виявилося, 
це не менш цікаво, ніж  спостерігати розвиток подій б і
ля телеекрана. Після десятків репетицій і дублів почи

нає здаватися, що ти насправді перевтілився у раба, яко
го потр ібно було зіграти. Після зйом ок «бігових сцен», 
де нам доводилось битися, перекидатися, карабкатись 
по бутаф орських скелях, до того ж, повторю ю чи все ба
гато разів, ми, вже переодягаю чись, виявляли, що кос-

тюми стали м окрим и, як після зливи... Але і в сценах, 
де треба було працювати не стільки ф ізично, скільки пси
хологічно, було не легш е. Камера в цей час показує 
крупним  планом обличчя, щ об глядач бачив, які по
чуття на них відбиваються. Зйомки кож ного  еп ізоду 
тривали по кілька годин. І коли здається, що всі л ю 
ди, зайняті в кадрі, роблять усе задумане реж исером , 
коли вони починають по-справж ньом у відчувати і жах, 
і ненависть, викликані невідом им  вірусом , що вибрав
ся з розбито ї л ілово ї кулі, —  з ’ являються найнеспод і
ваніші затримки: то в когось з акторів на руц і вияв
ляють годинник* то під костю м ом  —  джинси (і це 20 ти
сяч років тому).

Звичайно, не м ожна передати всіх цікавих подробиць 
роботи над ф ільмом. Зйомка фантастики —  це також 
гра, захоплю ю ча гра, але —  і робота, важка робота. 
Щ о  з того  вийшло —  побачимо на екрані. С подіває
мось, що новий фільм припаде до душ і нашим юним  
друзям , а, мож е, з не м енш ою  цікавістю  подивляться 
його і доросл і.

С. КУРДЮК, 
студент.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИй.



ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

ЦЕ І СЛАВНА СУЧАСНІСТЬ
Дуже велике враження справили на мене та 

прямота, відвертість, щирість і турбота ЦК КПРС 
про майбутнє нашої країни, про долі соціалізму, 
які висловлені у Зверненні Центрального Коміте
ту до радянського народу з нагоди наступаючо
го 70-річчя Великого Жовтня,

Я пишаюсь тим, що народився і живу з кра
їні Великого Жовтня, котрий проголосив початок 
нової ери в житті людства.

Великий Жовтень — це не тільки наше славне 
минуле, але й славне сучасне, виражене в тих 
грандіозних завданнях, які поставила наша пар
тія перед радянським народом на XXVII з ’їзді.

Я, як член КПРС ось уже сорок два роки, 
повністю розділяю і підтримую політику нашої 
партії у вирішенні тих величних завдань, котрі 
вона поставила перед нами.

і. МИХАЙЛИЧЕНКО,
співробітник учбового відділу, ветеран пар
тії і праці.

НТП: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ

У залі підготовки а передачі даних інститут
ського обчислювального ценгру.На першому пла
ні— переможець соціалістичного змагання за під
сумками першого року п’ятирічки оператор ЕОМ 
Антоніна Іванівна Побережець.

Розповідь про наш обчислювальний центр чи
тайте на 2-ій стор.

------------- ИНТЕРКЛУБ--------------------

МЫ ИЗ СОМАЛИВ Виннице состоялся конгресс всесоюзного союза сомалийских студентов, обучающихся в С С С Р . В день открытия с приветственными речами выступил« руководители студенческих ор- ганзаций Н Д Р Й , Эфиопии, Анголы, Уганды и другие. С интересом был заслушан доклад ответственного секретаря Винницкого городского совета по делам иностранных учащихся В. В. Шу- марина о принципах подготовки иностранных учащихся в С Р С Р , ю формах организации студенческого самоуправления, о работе совета по делам иностранных учащихся. Весьма обстоятельно был обсужден также проект устава союза, который после некоторых изменений и уточнений приняли единогласно.Уставом, в частности, закреплено положение о том, что союз открыт для всех сомалийских студентов, обучающихся в С С С Р , независимо от их. идеологических, политических и других различий и ориентаций. О д новременно наш устав — это устав за упрочение мира во всем мире. Конгресс обобщил результаты деятельности землячеств сомалийских студентов за последние годы и избрал руководящие органы.Состоялся вечер интернациональной дружбы в П ТУ № 15, на котором выступили участники художественной самодея

тельности.После принятия устава и избрания исполкома союза состоялся «круглый стол» по актуальным вопросам международной жизни. В работе «круглого стола» приняли участие обществоведы мединститута, руководители и члены землячеств разных страну, обучающиеся в г. Виннице. Особый интерес вызвала тема об истории советско - сомалийских отношений, их развитии и нынешнем состоянии. Выражено мнение, что эти отношения имеют хорошее будущее.После официального закрытия конгресса в городском кафе «Д руж ба» состоялся заключительный вечер.Следует отметить атмосферу дружбы и исключительного гостеприимства, оказанного участникам конгресса коллективами политехнического, медицинского институтов, городским советом по делам иностранных учащихся. Были созданы прекрасные бытовые условия, организованы содержательные экскурсии по городу, в музей и мавзолей Пирогова. О дним словом, Винница завоевала наши сердца и оставила о себе добрую память, за что мы все бесконечно благодарны.
АБДИ РА ХМ АН  

М О ХАМ ЕД  М АГАН,
член исполкома все
союзного союза сома
лийских студентов в 
С СС Р .

ЗБОРИ ПАРТІЙНОГО а к т и в у19 березня відбулися збори партійного активу інституту, які обговорили актуальні проблеми перебудови діяльності вузу у світлі вимог сьогодення.З інформацією на зборах, виступив секретар парткому 
О. Д . Азаров. В обговоренні її взяли участь тт. О. Й. 
Лесько, М. Ф. Друкований, П. А. Молчанов, Ю. С. Да- 
нилюк, І. В. Кузьмін, В. Г. Нахайчук, О. П Стахов, 
В. Б. Демешко, Ю. А. Буренніков, О. М. Мудрий, В.' П 
Кожем’яко, О. Г. Домбровський, інші товариші.Було відзначено, що в інституті помітно відчувається благотворний поштовх перебудови. В обстановці гласності, демократичності йде процес оновлення, і колектив

підтримує все позитивне, що відбувається. Однак новому ще доводиться стикатися з опором тих, кого перебудова не влаштовує чи лякає. Гострій критиці було піддано окремих членів колективу, котрі стали на шлях критиканства, зведення особистих рахунків, розпускання всіляких пліток.В своїй резолюції збори схвалили заходи, що їх вживають партком і ректорат по перебудові діяльності вузу, оздоровленню атмосфери в ньому і постановили оцінювати дії кожного керівника, кожного комуніста насамперед з точки зору його особистого внеску у перебудову.
Опубліковано постанову Ц К  К П Р С  і Ради М іністрів С Р С Р  «Про заходи по докорінному поліпшенню якості підготовки і використання спеціалістів з вищою освітою в народному господарстві». Віднині це буде програма наших дій, платформа, на якій здійснюватиметься велика робота по вдосконаленню підготовки спеціалістів для народного господарства.У  відповідальний період вступає наш інститут. «Перспективи соціально - економічного, науково-технічного і духовного прогресу багато в чому закладаються системою і якістю освіти», — підкреслив Генеральний секретар Ц К  К П Р С  М. С. Горбачов. І от те- пфр нам належить вивести цю систему, -цю якість до рівня тих перспектив, що їх визначила партія.Останніми місяцями, як відомо, в інституті відбулося ряд подій, котрі зовсім не прикрашають обличчя вузу, не примножують йому доброї слави. Партійні органи допомогли розібратися в ситуації, з їх ньою підтримкою колектив, як то мовиться, розставив крапки над «І». Не будемо ж більше звертатися до минулого. Урок нам дано, висновки зроблено. І треба з усією партійною, громадянською відповідальністю по-справжньому братися за роботу.А роботи у нас чимало. У  нас велика мета, великі проблеми, великі діла попереду. Про це сказано в цільовій комплексній програмі розвитку інституту на дванадцяту п’ятирічку.

Насамперед ми повинні підвищити якість навчання і виховання, бо порівняно з минулими роками результати успішності знизилися. На дванадцять процентів, знизилися показники на факультеті обчислюваль-

цесу на виробництво.Тимчасом залишаються складності із зміцненням зв’язку інституту з виробництвам, повільно створюються учбово - науково-виробничі об’єднання, філіали кафедр і галузеві науково - дос

ДЕВІЗ Д Н Я -  
РОБОТАноі техніки, щорічно падає успішність на машинобудівному факультеті. Причина у крайньо слабкій роботі з першокурсниками. Найважчий курс становлення опинився без управління.Перебудова передбачає крутий поворот до розвитку самостійності студента, його творчих здібностей, формування у нього, відповідально' го ставлення до обраної професії. Однак практика підтверджує, що і студенти, і викладачі, і кафедри перебудовуються ще повільно.Особливу увагу у підготовці інженерних кадрів необхідно звернути на формування спеціалістів широкого технологічного профілю, які поєднують глибокі фундаментальні знання і гру- нтовну практичну підготовку, котра орієнтує їх  на конкретну галузь спеціальності. З цією метою треба передбачити розширення і перенесення частини учбового про

лідні лабораторії. Скажімо, аж вісім випускаючих кафедр і досі не мають своїх філіалів. А ефективність роботи семи філіалів діючих залишається невисокою.Окремо слід зупинитися на розвитку наукової діяльності інституту. Хоча основні показники її за минулий рік виконані, недоліків іще чимало. На 17 процентів не виконано показник економічного ефекту, порівняно з 1985 роком об’єм найважливіших робіт по інституту зменшився на 12 процентів. Незважаючи на велике число авторських свідоцтв, у промисловості їх використано зовсім небагато —всього тринадцять процентів.Д о такого стану призвела нечітка робота колективів окремих кафедр і факультетів, послаб* лення контролю за станом виконавської дисципліни і недостатня вимогливість апарату науково - дослідного сектора до тих,

хто виконував госпдо- говірні роботи. Мало виконувалося робіт, спрямованих на створення нових технологій. За таку «перебудову» керівництво Н Д С  і ректор суворо покарані.Для поліпшення становища, організації вели- ікої науки треба створити експертні ради по базових технологіях Вінниччини, інженерний центр, здійснити ряд ін- . ших заходів. Тільки перехід на більш високий організаційний рівень науки дозволить не лише істотно підвищити об’єми, але й — що найважливіше — якість.І ще один значущий об’єкт нашої з вами спільної роботи: інститут треба продовжувати будувати, його лабораторії реконструювати на базі нової техніки. Поки що в будівництві багато недоліків. Наприклад, торік на спорудженні корпусу енергофаку не- доосвоєно сто тисяч крб. капіталовкладень.В наших планах — спорудити корпус фізичного виховання, конфе- ренцзал, нове житло для викладачів, нові студентські гуртожитки. Треба розширювати територію інституту, облагороджувати її, переобладнати кафедри. Словом, ще треба, треба і треба...І це «треба» стане реальністю тоді, коли кожен пройметься важливістю і необхідністю перебудови нашого колективу, зрозуміє, що іншого шляху нема. Девіз сьогоднішнього дня — робота. Робота якісна, а не така, якою була вона вчора.
І. КУЗЬМ ІН,

ректор інституту.
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Така пора невипадково ви
брана для проведення цієї 
першої в історії комсомо
льської організації вузу ма
сової акції. Травень — 
особливий місяць у нашо
му житті. Починається він 
Днем міжнародної солідар
ності трудящих, інтернаці
ональним днем боротьби 
за мир і безпеку народів, 
проти агресивної політики 
імперіалізму. А потім настає 
9 Травня — свято нашої

великої Перемоги, священ
ної пам’яті про тих, хто по
ліг, захищаючи життя Ба
тьківщини.

І от у ці світлі травневі 
дні комітет комсомолу про
понує провести перший сту
дентський Форум Миру.

До програми Форуму уві
йдуть: конкурси політич
ного плакату і політичної 
пісні, збір підписів на за
хист миру, ярмарки соліда
рності, театралізоване дій-

ство з участю інститутських 
агітаційних бригад та ко
лективів гостей з інших ву
зів.

У Форумі буде місце 
зсьому — веселому і сер
йозному. Відбудуться виста
вки мод і конкурси брейк- 
данса, парад дискотек, спо
ртивне свято. Планується 
також провести прес-кон
ференцію з участю політич
них оглядачів та студентів- 
іноземців із «гарячих то
чок» планети.

Це далеко не повний пе
релік програмних заходів. 
А розробкою їх, підготов
кою Форуму займається 
оргкомітет, у складі якого 
— студенти-ентузіасти, кот
рі підхопили ідею прове
дення такого свята миру, 
Усіх бажаючих поповнити 
програму Форуму новими 
ідеями запрошуємо до ко
мітету комсомолу.

В. ЧЕРНІКОВА, 
заст, секретаря комітету 
ЛКСМУ.
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НАШ ОБЧИ СЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР
г л  БЧИСЛЮВАЛЬНИРГ 

центр нашого ін
ституту і його філіали 
виконують три основних 
завдань — забезпечен
ня навчального процесу, 
наукових досліджень і 
запровадження автома
тизованої системи управ
ління вузом. Основний 
інтегрований показник 
роботи — виконання де 
ржавного плану заван
таження ЕОМ, який для 
машин серії ЄС доводи
ться Держпланом УРСР, 
а для малих ЕОМ уста
новлюється Мінвузом 
республіки. Для забез
печення щорічного нава
нтаження всього машин
ного парку ОЦ розроб
ляє номенклатурний план 
за напрямками діяльно-

мплекси програми, 7 
методичних матеріалів, 
значно поповнена біблі
отека програм і алгори
тмів, підготовлено три 
навчаючих контролюючих 
курси в АО С ВУЗ.

В перерахунку на од
ну людину студентами 
торік використано 10,7 
години працесорного й 
11,2 години контактного 
часу. Найефективніше 
застосовують ЕОМ в уч
бовому процесі каф е
дри енергетики, КІПРа, 
МРВіІ, опору матеріалів, 
ОТ, ВМ, А СУ , БК. На до
брому рівні проводять 
заняття з використаням 
ЄС ЕОМ в дисплейному 
класі доцент Авакумов 
В. Г. і старший викла
дач Сляднєв В. А.

Впродовж сорока днів 
працювали цілодобово 
з неймовірним наван
таженням, винахідливі
стю й ентузіазмом. Осо
бливо хочеться відзна
чити А. Корінного, В. 
Гамеєва, В. Калайду, А. 
Пенішкевича, Є. Слічно- 
го, О. Валуйського, А. 
Крамарчука, Я. Цвігуна, 
Н. Воловика, А. Кучеру- 
ка, П. Радостєва, С . Ба- 
бенка, Д. Соболя.

Колектив ОЦ в мину
лому році провів ряд 
організаційно - технічних 
заходів і вдосконалень, 
спрямованих на ефекти
вніше використання за
собів І обчислювально? 
техніки, виховання спе
ціалістів сучасного рів
ня.

сті. Це, насамперед, ви
конання обчислювальних 
робіт на ЕОМ для пот
реб навчального проце
су, НДР і А С У ; забезпе
чення виробничого про
цесу, зв ’язаного з п ідго
товкою даних на техніч
них носіях, експлуатаці
єю ЕОМ, дисплейних ко
мплексів та інших засо
бів обчислювальної те х
ніки.

ОЦ займається також 
обслужуванням, ремон
том і впровадженням 
обчислювальної техніки. 
Не менш важливі зав
дання і в спеціалістів 
системного й проблем
ного математичного за
безпечення, завдяки 
яким в основному й ма
ємо кінцевий продукт 
діяльності всього колек
тиву.

Послугами ОЦ в ми
нулому році користува
лись 32 інститутських 
кафедри і п’ять органі
зацій. Умовний об’єм 
виконаних робіт скл а̂в 
665 тисяч карбованців. 
Для забезпечення нав
чального процесу, НДР, 
А СУ , розроблено 63 к о 

їв рамках А СУ ВПІ ек
сплуатувались комплек
си завдань і підсистеми 
«Зарплата», «Контроль 
виконання доручень», 
«Успішність», «Підруч
ник», «Використання об
числювальної техніки». 
Велись розробки і впро
вадження завдань «Об
лік використання ЕОМ 
користувачами», «Облік 
використання технічних 
засобів навчання, «Облік, 
основних засобів», «Зао
чник», «Розклад» тощо.

По системному мате
матичному забезпеченню 
учбового процесу «При
мус 2,5М», програмне 
забезпечення «РАМА» 
для ІБФ , освоєний і під
готовлений до роботи- 
ППП «Ліра СМ», впро
ваджено ряд операцій
них систем на ЄС-1055М, 
ЄС-1022 і СМ-4.

Великим досягненням 
всього колективу ОЦ 
стало дострокове впро
вадження потужної ЕОМ 
ЄС-1055М. Цим було ви
конано одне з завдань 
державного економічно
го й соціального розвит
ку по Мінвузу УРСР.

Однак досягли ще не 
всього. Належить багато 
зробити по наведенню 
порядку з виконавською 
дисципліною кожного 
співробітника, розв’ яза
ти питання кадрового й 
матеріально - технічно
го забезпечення ОЦ, ма
теріального стимулюва
ння спеціалістів. Бажа
но І>уло б приділити пи- 
льнішу увагу ставленню 
професорсько - викла
дацького складу до ви
користання ЕОМ.

Обчислювальний центр 
нашого інституту за по
тужністю, технічним ос
нащенням, рівнем квалі
фікації спеціалістів, ви
конуваних завдань і об’
ємів може конкурувати 
з найпотужнішими само
стійними ОЦ. З вводом 
в промислову експлуа
тацію ЕОМ ЄС-1055М 
з ’явилася можливість 
колективного користу
вання послугами ОЦ, то
бто, тепер можна надава
ти відчутну допомогу в 
обчислювальних робо
тах не тільки нашому ін
ституту, а й іншим вузам 
і технікумам міста, об
ласті. Це була б най
ефективніша форма ви
користання обчислюва
льної техніки.

В. шолохов, 
директор обчислю
вального центру, кан 
дидат технічних наук.

♦
На знімках:
— Зал підготовки і пе

редачі даних обчислюва
льного центру.

— За пультом управ
ління ЕОМ і ЄС-1055 М 
інженер - програміст Те
тяна Василівна Колесник 
і оператор Ніна Васи
лівна Савченко.

-КРИТИКУВАЛОСЯ НА ПАРТЗБОРАХ. ЯК ІДЕ ПЕРЕБУДОВА!-------

А проблеми  
з а л и ш и л и с ь

На звітних партзборах  
ін сти туту  відзначалося, 
що ось уж е  протягом  
ряду років ситуація з 
усп іш ністю  студентів  
машинобудівного ф а
культету залишається  
тривожною . І ось прой
шла зимова сесія. Резу
льтат: наш ф акультет  
зайняв одне з останніх  
місць в інституті.

Аналіз результатів се
сії показує, що перш о
причиною такого стано
вища є низька актив 
ність, безвідповідальне і 
недобросовісне ставле
ння до навчання окремих  
студентів. Так, тільки з 
причини зриву граф іка  
самостійної роботи сво
єчасно не приступила  
до складання екзаменів  
131 чол., тобто 17 проц. 
від загального числа 
студентів.

Безперечно, в такій  
ситуац ії винен не тіль
ки студент. Велика від
повідальність 'докладає
ться на викладача. Са
ме він власною педаго
гічною майстерністю , 
особистим прикладом  
повіїнен пробуджувати  
у студентів інтерес до 
навчання, до творчої а к 
тивності, любов до об
раної спеціальності, ви
ховувати потребу тр у 
дитись, А чи все у нас 
в цьому плані добре? 
Далеко не все.

Кращ ою  б а ж ає  бути  
організація  навчального  
процесу. Недавно д ека
нат перевірив, яке від
відування на всіх фор
мах занять, що прово
дяться. Встановлено, що 
тільки близько полови
ни викладачів ведуть 
регулярний облік від
відування та відпрацьо
вування пропущ ених
студентами за^зть . Р еш 
та ж  або роблять це 
епізодично, або не ве
дуть такого обліку вза
г а л і/

Консультації з кур со
вого проектування не 
носять обов’язкового  
масового характер у. Я к  
правило, протягоом біль
шої частиіни семестру 
їх  відвідує у кращ ому  
випадку 40 — 50 проц. 
студентів. Лиш  під к і 
нець навчання почи
нається «гонка». Зрозу
міло, що це негативно  
впливає на роботу і 
студента, і викладача,

на яність курсового  
проекту. Хто винен у 
цьому? Гадаю, тільки  
викладачі і кафедри, 
які вчасно не вимагали  
від студента ритм ічної, 
планомірної, розподіле
ної по семестру само
стійної роботи. Винен і 
деканат, як контролю ю 
чий та організую чий  
орган.

А самостійна робота 
студента, я к  підкреслив  
м іністр ВССО СРСР 
Г. А. Ягодін у своєму 
інтерв’ю ж ур налу «Сту- 
денческий меридиан», 
це обов’язкова робота, 
яка повинна проводи 
тись і контролюватись  
на кож ном у своєму 
етапі. Сам ж е процес 
перевірки зн^нь пови
нен перетворитися у 
творчий акт .

Негативно впливає на 
якість1, навчання пере
вантаження студентів. 
Маса інф ормації не до
зволяє студенту з на
лежним розумінням за 
своїти дисципліни, які 
вивчаються. Багато хто  
з викладачів і досі 
прагне дати якомога  
більше інф ормації са
ме з свого предмету, 
виділити його у ранг 
головних і найваж ливі
ш их. Недаремно ж  все 
більше говориться про 
те, що в умовах пере
вантаження студент ви
бирає для засвоєння  
тільки якусь частину з 
потоку інф ормації. П ри
чому, вибір цей ро
биться зовсім випадко
во або пов’язаний в ос
новному з вимогливістю  
певного викладача.

Завдання наш е — пе
дагогів, ф ахівців — ви
значити, я к і знання по
трібн і студенту, що він 
повинен знати твердо, 
а про що — мати лиш  
уявлення. Виріш ення  
цієї проблеми лежить  
через шлях вдоскона
лення педагогічної м ай
стерності викладачів, за 
стосування інтенсивних  
методів навчання.

Слід тако ж  підкресли
ти, що недостатню а к 
тивність. безкомпроміс
ність виявляють комсо
мольська та студентська  
проф спілкова о р ган іза 
ц ії ф акультету. Нерідко  
вони замість того, щоб 
вжити вимогливих за 
ходів до поруш ників ,

недбайливців, виявля 
ють до них ліберале 
ний, а то й чисто ф ор
мальний підхід. Кому ж , 
як не вам, товариш і 
комсомольці, активісти, 
пропонувати, ви р іш у
вати, удосконалювати  
всі сторони студентсь
кого самоврядування, 
ш укати  його нових 
форм і методів, бути  
активним и учасникам и  
перебудови вищ ої ш ко 
ли?

Істотним резервом п ід 
вищ ення якості п ідго
товки спеціалістів є 
створення ф іліалів к а 
федр на провідних п ід 
приємствах. Однак на 
наш ому ф акультеті ця 
робота ведеться недос
татньо активно. Й досі 
її не довела до кінця  
жодна із випускаю чих  
каф едр (за винятком  
«автомобілі і автомо
більне господарство»). 
Наш ф акультет займає  
одне з провідних місць 
в інституті по еф ектив
ності наукових дослід
жень. Однак доля сту 
дентів у цій справі ста 
новить лиш якихось  
32 — 35 проц. від загал ь
ного числа студентської 
молоді. А саме ж  через 
науково-дослідну робо
ту йде ф ормування  
творчих навичок май
бутнього спеціаліста .

Треба Ще відзначити  
й таке: не на достат
ньому рівні у нас ви 
ріш ую ться питання зас
тосування обчислюваль
ної техн іки  в учбовому 
процесі. Причина — 
слабна м атеріально-тех
нічна база. Досі не ви
ріш ено питання на ф а
культеті про централ і
зоване придбання об
числювальної техн іки  за 
кафедральні кош ти.

Розв’язання названих  
завдань вимагає значних  
зусиль від кож ного спів
робітника і викладача 
ф акультету, а та ко ж  від- 
лагодженої, синхронної, 
планомірної і цілеспря
мованої роботи деканату, 
партійного та профспіл
кового бюро, всіх гро
мадських орган ізац ій . 
Але перебудову здійсни
ти можна лише так  — 
подвоївши, потроївши зу . 
силля. І. ЯЦИ Н А ,

заст. декана маш ино
будівного факультет 
ту.

ІІШШГІІІПШІІШІШІІІІШШШ. НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ В ДІЇ *іІІІПіІ1ІІІІ1ІІ1ІПВ1ІІ11ІІ1ІІІК1іаіІіХТО КОГО ПЕРЕСИНИТЬ?
Нинішньої зими в деяких 

корпусах і аудиторіях до
велось померзнути, темпе
ратура бувала нижча нор
мативної. І тільки тому, що 
нераціонально використо
вувалась паливна апаратура, 
забували або неякісно утеп
лювали двері й вікна. Ска
жімо, в прибудові до дру
гого учбового корпусу в 
коридорі третього поверху 
не засклена рама, не зачи
няється вікно, в ряді ауди
торій вікна не обклеєні па
пером, не утеплені двері в 
переходах. Зменшення те
мператури в приміщеннях 
призводило до використан
ня різних електрообігріва
льних приладів, а, отже,, й 
до збільшення витрат ене
ргії, підвищення рівня по
жежної небезпеки.

Коли несамовито крутять
ся електролічильники, о д
разу шукають винного і ки
вають на головного енерге
тика. А що він винен, коли, 
скажімо, цілісінькими дня
ми при ясному сонці не 
вимикаються лампочки в 
адміністративному корпусі, 
коридорах і аудитодіях? Ча
сом дивуєшся — в інститу
ті мовби йде спеціальне 
змагання: хто кого пересві- 
тить?

Чого це так?

Очевидно, від того, що 
живуче серед нас неписа
не правило: якщо спільне, 
то — нічиє. Але ж за кож
не вікно, за кожну лампоч
ку несуть відповідальність 
певні посадові особи і про
ректору по господарській 
частині О. І. Таранусі тре
ба з них жорсткіше питати.

Значна вина в нерозум
ному витрачанні електро
енергії лежить на виклада
чах, які частенько проводять 
заняття вдень при ввімкну
тих електролампах. А саме 
вони повинні навчати сту
дентів елементарних пра
вил економії.

Спеціальним наказом у 
нашому інституті були ство
рені постійно діючі комісії 
по раціональному викори
станню паливно-енергетич
них та інших матеріальних 
ресурсів. Це на рівні інсти
туту й факультетів, а на р і
вні кафедр мали бути ор
ганізовані групи для систе
матичного контролю, вияв
лення і л іквідації випадків, 
нераціонального користува
ння електроенергією . Голо
вний енергетик ВПІ тов.

Нікітін мав доводити підро
зділам місячні норми витра
чання енергії, контролюва
ти і щомісяця доповідати 
постійно діючій ком ісії про 
наслідки. Два роки минуло 
з того часу, і жоден з пун
ктів наказу донині не вико
наний.

Втім, нащо виконувати, 
коли виявилось, що за ми
нулий рік, наприклад, ін
ститут зекономив близько 
десяти тисяч кіловат енер
гії? Це ж наче перемога!

Перемога за рахунок на
шого здоров’ я. За даними 
служби охорони праці, б і
льше, ніж у половині лабо
раторій і аудиторій освіт
лення вдвічі— втричі нижче 
норм. Це головний резерв 
«економії». А крім того м і
ністерські нормативи вит
рачання енергії такі щедрі, 
що дають змогу «економи
ти», не докладаючи до цьо
го майже ніяких зусиль.

Чи не пора нам спільни
ми силами наводити поря
док і в цьому ділі?

І. ФЕДІН, 
заступник голови ГГНК 
інституту.

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .



ТУРБОТА ПРО НАС
Винятково багатий на 

події останній час. Цен
тральний Комітет КПРС 
і Рада Міністрів СРСР 
прийняли постанову «Про 
заходи по докорінному 
поліпшенню якості - під
готовки і використання 
спеціалістів з вищою ос
вітою в народному гос
подарстві», у якій намі
чена програма перебудо
ви вищої освіти як одне 
із найважливіших зав
дань прискорення соці
альна - економічного ро
звитку країни, сучасної 
кадрової політики.

У постанові підкрес
люється, що вища шко
ла покликана впливати 
на прискорений рух впе
ред соціалістичного сус
пільства, динамічне пе
ретворення економіки, 
удосконалення суспіль
них відносин, корінну пе
ребудову усіх сторін йо
го життя. Завдання ста
виться так: необхідно 
вийти на нову якість під
готовки спеціалістів з 
корінним поліпшенням 
їх використання, збага
тити ідейно - теоретич
ний, гуманітарний зміст 
освіти, посилити її зв’я
зок з суспільною прак
тикою.

Нові широкі перспек
тиви відкриває перед 
вищою школою постано
ва ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про під
вищення ролі вузівської 
науки у прискоренні на
уково-технічного прогре
су, поліпшенні якості під
готовки спеціалістів». 
Поставлено завдання іс
тотно підняти теорети
чний рівень і актуаль
ність виконуваних у ви
щих учбових закладах 
науково - дослідних ро
біт, розширити їх мас
штаби, збільшити наро
дногосподарську віддав 
чу, передбачити виперед
жаючий розвиток фунда
ментальних досліджень, 
зріст об’ємів дослідно- 
конструкторських і тех
нологічних розробок.

І ось найостанніший 
документ — постанова 
ЦК КПРС, Ради Міні
стрів СРСР, ВЦРПС і 
ЦК ВЛКСМ «Про захо
ди по поліпшенню мате
ріальних і житлово-по
бутових умов аспірантів, 
студентів вищих і учнів

!Ьііітіііііішшшш«шашвіиііі

середніх спеціальних уч
бових закладів». Підви
щення стипендій, забез
печення житлом, покра
щення побутового, ме
дичного обслуговуван
ня, створення належних 
умов для змістовного від
починку, занять фізкуль
турою і спортом — все 
це країна надає студент
ській молоді. А нашою 
відповіддю на- турботу 
повинно бути одне — 
сумлінне навчання, все
бічна підготовка до ма
йбутньої роботи . в ім’я 
Вітчизни.

СЛУЖУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ!

До служби в армії Михайло Срмилов оув сту
дентом факультету автоматики й мікроелектроні- 
ки. Хорошим студентом! І ось на адресу ректора 
надійшов лист з тієї частини, де він зараз служить:

«Командування і комсомольська організація. ра
ді повідомити, що в нашій частині проходить служ
бу ваш студент Михайло Юрійович Єрмилов, який 
сумлінно виконує свій військовий обов’язок і ваш 
наказ — служити Батьківщині гак, як зобов’язує 
присяга і статут, як вимагають державні інтереси 
Вітчизни. За час. служби виявив себе грамотним, 
дисциплінованим воїном. Чесною працею він за
служив високе звання відмінника бойової й полі
тичної підготовки, став майстром своєї військової 
спеціальності, бере активну участь в громадській 
і політичній роботі, надає постійну допомогу 
командуванню і товаришам по службі.. За досяг
нуті успіхи, зразкову дисципліну, бездоганне ви
конання свого військового обов’язку має 26 зао
хочень командування. Висловлюємо сердечну вдяч
ність вам, професорсько-викладацькому складу, 
комсомольській організації, а також батькам за 
правильне виховання й підготовку молоді до служ
би в рядах Радянської Армії. Можете гордитися 
Михайлом Єрмиловим. Він надійний захисник 
священних рубежів Вітчизни.

Командир частини, замполіт.

ВИБОРИ—21 ЧЕРВНЯ
Відповідно до статті 79 Конституції 

(Основног о закону) У PCP і статті 13 
Закону У PCP «Про вибори до місце
вих Рад народних депутатів Україн
ської PCP» Президія Верховної Ради 
УРСР постановила призначити вибори 
до місцевих Рад народних депутаті? 
республіки двадцятого скликання на 
неділю, 21 червня 1987 року. В поряд-

ку експерименту вибори в окремі міс
цеві Ради будуть проводитися по ба
гатомандатних виборчих округах.

На цей же день — 21 червня призна
чено і вибори народних суддів рай- 
йонних (міських) народних судів Ук
раїнської PCP.

В інституті вже почали діяти агіт
пункти.

ініціатива першокурсників
Першокурсники інженерно - будівель

ного факультету виступили з ініціати
вою в день комуністичного суботника 
висадити на території інституту алею

імені 70-річчя Великого Жовтня. Парт
ком схвалив хороше починання ком
сомольців і рекомендував підтримати 
його на всіх курсах і факультетах.

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

О ВИ,ЧАЙНА інститутсь- 
^  ка лабораторія. Один 

за одним виступають сту
денту хвилюються. Мож
ливо, для декого з них це 
перший пробний крок в 
науці, перше самостійне 
наукове дослідження, зреш
тою, перший виступ на 
такому солідному зібранні, 
як обласна студентська 
науково - теоретична кон
ференція, що відбулась 
недавно на базі нашого 
інституту.

Багато доповідей будуть 
відзначені наказом ректо
ра, кращим доповідачам 
вручать почеснГ Грамоти. 
Конференція довела ефек
тивність такої посгзи гуки / 
учбовюго процесу, коли 
традиційні форми навчання 
з використанням лекційно
го матеріалу і лаборатор
ного практикуму тісно ув’я
зуються з участю студентів 
в наукових дослідженнях, 
у вирішенні конкретних 
наукових і технічних зав
дань на замовлення під
приємств. З 583 доповідей 
понад 140 були визнані 
особливо цікавими й зміс
товними. Це, зокрема, до

слово за тобою
«Створювати умови для успішного розвитку на

уково-технічної творчості студентської молоді, ши
рокої участі студентів у виконуваних кафедрами
наукових дослідженнях».

З постанови ЦК К^РС і Ради Міністрів СРСР 
«Про підвищення ролі вузівської науки у приско
ренні науково-технічного прогресу, поліпшенні 
якості підготовки спеціалістів».

повіді студентів Д .. Павло
ва, В. Яцути, Т. Бабій, 
О. Лебедева", Кабіра Хума- 
юна, О. Сидорченко, Е. Кру- 
ковського, В. Бойко, Я. Гу- 
менюка, С. Дубовенко, Фон
сека Сіксана, Є. Богач, Аль 
-Хададіна Яейса, ГІітера 
Хаттера, А. Соколовського, 
Г. Черненького, В. Орлець- 
кого.

Оцінюючи роботу конфе
ренції з точки зору органі
зації і порівнюючи з ре
зультатами минулих років, 
можна сказати, що вона 
пройшла в атмосфері ді

ловитості и зацікавленості 
багатьох її учасників. Од 
мак деякі студент диплом
ники не могли виступити 
зі своїми доповідями, ос
кільки перебувають на пе
ре д д и пло м н і й практиці.

Заступник декана енер
гетичного факультету по 
НДРС В. О. Іванков про 
понує на майбутнє для 
ширшого залучення диплом
ників, а також студентів 
вечірньої І заочної форм

(Закінчення, на 2-ій сторо

на запитання «Чому бі
льшість студентів погано 
вчиться?» викладачі зде
більшого дають таку від
повідь: «Зараз студенти
пішли у вуз ліниві, без
дари». Така відповідь, на 
мою думку, вказує наслі
док, а не причину. Вияви
ти дійсні, об’єктивні при
чини викладачі здебільшого 
не можуть, оскільки не ко
жен знає психологічні за
кономірності процесу піз
нання. Так які ж основні 
причини низької якості під
готовки спеціаліста?

Перша, Студенту для за

своєння викладачі пропону. 

ють таку кількість інфор

мації, яку він за ВІДВЄДЄНМЙ 

для навчання час при його 

здібностях і рівні ПІДГОТОВ

КИ засвоїти не може. Є 

психологічний закон: чим 

меншим числом слів, літер, 

знаків виражена інформа

ція, тим краще вона засвоює

ться. Природа, у тому чис

лі й людський мозок, пра

цює за принципом мінімак-

су: мінімум затрат речовини, 

енергії, часу і інформації 

для досягнення максималь. 

ної стабільності системи.

Отже, викладачу який 
намагається якомога біль
ше прочитати студентам 
лекцій, думаючи, що цим 
сприяє кращому засвоєн
ню матеріалу, глибоко по
миляється. Парадокс? З 
нього випливає перше зав
дання викладача: виділити 
з навчального матеріалу 
фундаментальні поняття і 
закономірності (алфавіт 
навчальної дисципліни) та 
правила одержання нової 
інформації з цього алфа
віту шляхом мислення по 
алгоритму чи еврістичній 
програмі. Відомо, що ли
ше 20—30 проц. матеріалу, 
який викладач пропонує 
студентам, несуть цінну ін
формацію. Решта ж тільки 
перешкоджають засвоєнню 
інформації цінної, оскільки, 
як то мовиться, «за дере
вами лісу не видно».

Друга причина. Процес

навчання і його організація

не відповідають психологіч- друге завдання викладачів 

ним закономірностям назчан- — навчити студентів вчити 

ня. Давно відомо; знання не ся, тобто логіці пізнання і 

можуть бути ні засвоєні, ні методам мислення.

УЧИТИСЯ вчити
збережені без самостійної

пізнавальної діяльності тих. 

хто навчається. Отже, в ін

ституті необхідно організу

вати кожному викладачу

вивчення студентами мате

ріалу в аудиторії під його 

керівництво™. Однак студен

ти не вміють самостійно пра

цювати з підручником і нау 

кобою  яітературсю Звідси

На запитання «Чи мож
на всіх студентів навчити 
розв’язувати задачі?», ба
гато викладачів відпові
дають: «Якщо сїудент
«знає» матеріал і від при
роди обдарований, то він 
сам навчиться». І тут зно
ву проявляється педагогіч
на некомпетентність таких 
викладачів. Адже мислен
ня не дар природи, а резу
льтат навчання методам 
мислення, який здебіль
шого йде методом «спроб і 
помилок», а не шляхом 
свідомого формування ро

зумових дій студента ви
кладачем. Мисленню мож
на вчити, розвивати його, 
як м’язи. Тому викладач 
повинен володіти мето
дикою навчання мисленню.

Третє завдання — навчити

сикяадачів логіці наукового 

пізнання, методам організа

ції і управління самостій

ною роботою студентів. Ще 

400 років тому визначний 

педагог Які Коменський ска

зав: «Хай буде альфою і 

омегою нашої дидактики по

шук засобів, при яких учи

тель менше б вчив, а учні 

більше е ч м л и с я ». Отже, по

шук засобів і методів самос. 

тійної пізнавальної діяльнос

ті студентів — головний на

прямок творчих педагогіч

них пошуків усіх виклада

чів інституту.

А для цього, на мою дум
ку, необхідно вже зараз 
організувати педагогічну 
перепідготовку викладачів,

причому від професора до 
асистента. Написати для 
студентів посібники, мето
дичні вказівки з методики 
організації самонавчання, а 
для викладачів — методи
ку організації самостійної 
роботи студентів з науко
вою літературою в ауди
торії. Викладачам до кін
ця навчалнього року напи
сати мінімаксні посібники 
для самостійної роботи 
студентів. Навчальній час
тині до першого вересня 
ці посібники розмножити 
для всіх студентів. А з  1 
вересня викладачі під час 
знайомства першокурсників 
з предметом «Вступ у спе
ціальність» повинні перш 
за все подати їм методику 
самостійної роботи з під
ручником та науковою лі
тературою. Старшокласни
ків познайомити з метода
ми наукової організації са
мостійної роботи при про
веденні аудиторних самос
тійних занять.

Лише за цих умов до
корінно може змінитись 
якість знань студентів, рі
вень їхньої теоретичної і 
спеціальної підготовки.

В. чижик,
доцент, кандидат педа
гогічних наук.



З квітня 1987 року

СЛОВО ЗА ТОБОЮ!
(Початок на 1-ій стор ).

навчання до виступів на 
конференціях, запрошувати 
сюди також спеціалістів і 
керівників піцпр і ; нств, де 
студенти П р О Х З Д І ' ь  лр к- 
тику або працюють.

Багато кафедр вислови
ли побажання, щоб дека
нати і учбова частина ін
ституту все-таки контролю
вали виконання наказу про 
відміну занять на четвер
тих парах в дні роботи сту
дентської конференції, що 
дозволить охопити більше 
студентської молоді і ви
кладачів, котрі бажають 
взяти участь в проведенні 
днів науки. З іншого боку 
(що не менш важливо!) — 
не буде в цей час накладок 
і з використанням аудито
рій.

Хочеться відзначити до
помогу багатьох виклада
чів і завідуючих кафедра
ми, які активно брали участь 
в організації роботи сту
дентської науково-техніч
ної конференції. Це про
фесори В. А. Огородников, 
М. А. Філінюк, доценти Г. 
М. Полгорак, М. М. Ара- 
пова, І. Г. Мельник, В. Г. 
Аввакумов, В. П. Юрчук, 
Н. С. Сапон, кандидати 
технічних наук, старші ви
кладачі В. М. Дубовий, 
Л. В. Марунчак, асистент 
В. О. Іванков.

...Наближаєть;і період 
роботи державних екзаме
наційних комісій, коли для 
випускників нашого вузу 
прозвучать заповітні слова 
«...присвоїти кваліфікацію 
інженера...» Багатьох ви
пускників уже зараз хви

лює питання, чи буде він 
спеціалістом, керівником, 
чи, може, його покликання 

на], ка?
Пізнавати, намагатись ви

являти нове й корисне, 
вносити свій вклад у роз
виток техніки, в поглиблен
ню знань можна скрізь — 
і в науково-дослідному ін
ституті, і на виробництві. 
Поза всяким сумнівом — 
талант організатора, талані 
керівника не менш поцін
ний, ніж талант дослідники, 
оскільки добре налагодже
не виробництво — це і 
швидка реалізація досяг
нень науки, і допомога 
вченим у конкретному ви
рішенні завдань, і економіка, 
що зумовлює високий жит
тєвий рівень.

Отже, чи можна за час 
навчання в інституті сфор
мувати вченого?

Навряд. А от думаючу, 
озброєну необхідними за
собами пізнання людину — 
можна. Шлях до цього про
лягає через лабораторії ка
федр і інститутів, цехи за
водів, успішно складені ек
замени і студентську дослід
ницьку роботу, вивчення 
базових дисциплін і постій
не розширення кругозору. 
Тут усе залежить від тебе, 
студенте, від твоїх бажання 
й наполегливості, любові 
до праці. Вуз, кафедри, 
підприємства, науково-до
слідні організації допомо
жуть тобі в цьому, але 
перше слово завжди за 
тобою.

Ольга БИТЮКОВА.
інженер організаційного
відділу по НДРС.

СИЛУ ! ЗДОРОВ'Я — КОЖНОМУ

Інститутський санаторій-профілакторій «Супут
ник» має у своєму розпорядженні все необхідне 
для оздоровлення викладачів і студентів.

На фою: лікар Наталія Йосипівна Велика прий
має відпочиваючого.

На « М о д ул і» — 
с п а р т а к і а д а

У студентському конструкторському бюро
факультету автоматики і мікроелектроніки. Тре
тьокурсники Юрій Грищук, Росаріо Луіс і Юрій 
Волкодав макетують нову радіоелектронну схему.Стимулюючит в о р ч і с т ь

Нинішнього року на СКТБ 
«Модуль» проводиться пе
рша спартакіада, присвяче
на десятиріччю створення 
нашого бюро. Пройдуть зма
гання з баскетболу, волей
болу, міні-футболу, шахів, 
настільного тенісу, кульо
вої стрільби, лижних гонок, 
легкої атлетики. До участі 
в них допускаються відді
ли, дільниці, сектори, об’єд
нані в команди «Різець», 
«Імпульс», «КФ», «Моло
ток», «Сокіл», «Соискатель».

Високі результати пока
зали співробітники СКТБ: 
у змаганнях з кульової 
стрільби. Перше місце за
воювала команда «Моло
ток», друге — «КФ», третє 
— «Різець». Традиційно у

нас підсумки змагання з 
кульової стрільби підбива
ються між підрозділами і в 
особистій першості. Серед 
підрозділів переможцями 
стали представники конст 
рукторського відділу, на 
другому місці — команда 
дільниці № 3, третьому — 
відділу механічних систем. 
В особистій першості: В.
Погорєлов, Є. Арбузов, А. 
Гуменний (серед чоловіків), 
Л. Лимар, Г. Огородник, 
Н. Полякова (серед жінок).

Про дальший хід спарта
кіади ми будемо розповіда
ти в нашій газеті.

Д. ВАНЖУЛА, 
голова спорткомісії «Мо
дуля».

гч ТЇУДЕНТИ інженерно- 
^  будівельної спеціально

сті 1202 вивчають спецдис- 
ципліну «Гідравліка, водо
постачання і каналізація» 
на третьому, а спецдисцип- 
ліну «Основи технічної тво
рчості» — на четвертому 
курсі. В умовах дефіциту 
лекційного часу по першій 
із 'названих спеціальностей 
нам вдалося добитися (за 
рахунок перебудови учбо
вих занять і використання 
активних методів навчання), 
що всі студенти виконують 
лабораторний практикум з 
елементами науково-прикла
дного характеру, готують і 
обговорюють реферати з 
проблемних питань водопо
стачання і каналізації при
міщень, населених пунктів, 
а в курсовій проектній ро
боті вирішують, крім того, 
різного ступеня трудності 
інженерні задачі по гідрав
ліці і будівельній гідротех
ніці.

Паралельно з цим ряд 
студентів щорічно беруть 
участь у предметному гур • 
тку студентського науково 
технічного товариства «Ін 
женерна гідравліка», готу
ють тут доповіді з актуаль 
них питань на обласні сту
дентські науково-технічні 
конференції, а дехто із них 
після цього представляє ре
зультати своїх досліджень 
на республіканський та все
союзний конкурси.. Таким 
чином, уже на третьому 
курсі студенти одержують 
певні навики виконання до
сліджень з гідравліки та 
гідротехніки. Треба відзна
чити, що такі розробки ста
ють для студентів згодом 
серйозною підмогою при 
виборі теми самостійного 
наукового дослідження.

У ході вивчення дисцип
ліни «Основи технічної тво
рчості» кожен повинен от
римані теоретичні знання 
закріпити виконанням са
мостійного дослідження з 
одного із проблемних пи
тань тих спецдисциплін, які 
він уже вивчив чи вивчає. 
Таким чином виникає аль
тернатива вибору теми на
укового дослідження.

Практика показує, що 
студенти більш охоче беру

ться за вирішення тих про
блемних питань, котрі їм 
більш знайомі і з котрих 
вони вже мають певний тво
рчий заділ (у раніше ви
конаних рефератах і дос
лідженнях). Тому часто че
твертокурсники із групи, 
прикріпленої до кафедри 
«Промислове і цивільне бу
дівництво», продовжують 
дослідження, розпочаті ни
ми ще на третьому курсі. 
Але теми тут уже більше 
конкретизуються і поглиб
люються. Студенти розгля
дають не тільки теорію пи
тання, але й проводять ши
рокі літературні та патент
ні дослідження, моделюють 
рекомендоване нововведен
ня, беруть участь у його 
виготовленні і випробуван
ні. У необхідних випадках 
вони також підтримують 
творчий зв’язок з працівни
ками, зайнятими, наприклад, 
експлуатацією міських сис
тем водопостачання та ка
налізації, ремонтом сан= 
технічного обладнання то
що.

Виконана кожним студен
том творча робота оформ
ляється у вигляді звіту, який 
містить у собі, аналіз і но
ві дані з певного питання, 
технічну розробку пристрою,- 
а в ряді випадків і заявку 
на рацпропозицію. За рі
шенням кафедри ці звіти 
можуть направлятися на 
рецензування практичним 
працівникам. Потім на ка
федрі організовується пуб
лічний захист студентами 
своїх звітів і складання за
ліку із спецдисципліни.

Серед авторів робіт, які 
стали призерами обласних 
науково - технічних конфе
ренцій, республіканського 
та всесоюзного конкурсів 
— студенти О. Тополюк, 
А. Довгань, С. Кусайло, Г. 
Бондар, М. Сірий, Л. Чєе- 
новецький та інші.

Конкретна науково-прак
тична робота стимулює у 
студентів інтерес до нау
кових досліджень, формує 
у них творче мислення та 
інженерні навики.

В. ЮРЧУК,
доцент кафедри «Про
мислове і цивільне бу
дівництво».

В Е С Н Я Н ІА К В А Р Е Л І
Вже не один рік у кінці березня або в перших 

числах квітня на Південному Бузі ламається кри
га. Незворушно й похмуро пливуть каравани зе
леного льоду, над ними кигичуть чайки і жалібне 
їхнє квиління сприймається, як плач за зимою.

Але це сприйняття, очевидно, не має нічого спіль
ного з дійсним станом речей, бо в чайок один го
лос і для суму і для радості. Може, вони не пла
чуть, а радіють з того, іцо зима відпливає за моря- 
океани?

Льодохід —; найпомітніша в природі ілюстрація 
.рішучого переходу однієї пори року в іншу. Після 
цього мовби відчиняються ворота перед ескадронами 
теплих вітрів — прочісуйте луги, поля, ліси й до
лини, мчіть, куди заманеться, виганяйте холоднечу 
з потайних криївок, запалюйте барвисті вогники 
квіток, бо ви — кавалерія квітня і він — ваш полко
водець.

Теплі вітри попервах швидко вибиваються з си
ли — довкола ще сніги, які треба розтопити, цуп
кі, як пан'дирі, льоди на ставках... А в лісах — 
берези, яким розчісувати коси, а в полях ■— землі, 
які нагріти, а в небі — хмари, які гуртувати для 
перших дощів... Портрет квітневого вітру — це 
портрет великого трудівника. І справжня його пе
ремога настане тоді, коли вийдеш одного дня в 
поле і занімієш, почувши, що десь високо-високо, 
аж під дзвінкою парасоллю голубизни, співає цар 
неба — жайворонок, якого ще назвивають солов’єм 
квітня.

Знаменитий український кобзар Володимир Мак
симович Перепелюк, який живе нині у Вороновиці 
під Вінницею, не раз зупиняв мене серед поля

— Ні, ви послухайте — що за чарівник! Якої 
це сили треба, що так співати?! Не сидить ша 
місці, як соловей — тріпоче крильми, трудиться, 
потіє, летить вгору строго по вертикалі і заодно 
веде пісню! Та ще яку? Мов солодке вино століт
ньої витримки!

Якби той жайворонок знав, скільки чарівних 
слів народила земля, слухаючи його талант! Спа
сибі тобі, квітню, що виводиш на естраду такого 
великого співуна!

А мої мама питають: «Знаєш, хто це такий: — 
маленький, сіренький, мед-вина має, в чарки не на
ливає, а всіх напуває?»

Я кажу, що — соловей, а мама, що — жайворо
нок. Вони більше люблять жайворонка, бо все їхнє 
життя минало в полі, а жайвір — пташка польова.

— Дівка сива воду носила, всіх напувала, а са
ма всихала.

Цієї загадки я відгадати не можу, мамі приємно 
і вони кажуть нарешті, що то береза.

— Хіба вона сива?
— Авжеж. Така, як я. Коли була молодою, то 

казала, що біла, а тепер бачу, що сивини в ній 
більше.

— А чого їй обов’язково всихати?
— Там, де лісники точать соки, через рік-другий 

буде вирубка. Завше так.
- Ну, це коли люди точать. А я десь читав, що 

й дятли дзьобами обкільцьовують берези в два- 
трн ряди, щоб мати солодкі напувалки. Хіба після 
цього дерево теж сохне?

— Дятли, — кажуть мама, — бувають розумні
шими за людей. Вони прокльовують кору не біля 
відземків, а на верхівці, де. сік солодший, і діроч
ки роблять міленькі, щоб до кінця літа на їхньому 
місці й сліду не залишилось. Пташка — це при
рода, а природа природі не стає на перешкоді.

Ще одна мамина прикмета: «Квітень з водою — 
літо з травою».

Повені тоді розламують греблі, в надвечір’ях 
шмагають батоги блискавиць і погуркують громи, 
рано прокидаються комашинки і мурашва неспо
кійна — замість того, щоб грітись на курганах 
своїх помешкань, вона побуде на сонці якусь хви
линку і знову під землю — «носить тепло до хати».

У квітні, мабуть, найбагатше небо — з глибоки
ми проваллями блакиті, білими, мов крила горлиць, 
хмарами, непорочною рожевістю обріїв увечері 
і на світанні. К оли 3 такого неба упаде на землю 
квил' журавлиного ключа, стрепенеться душа і ожи
ве в ній парость -світлого почуття — додому вер
тається літо. Одразу переінакшаться, побагатша
ють сині квіти медуниць, жовті зірочки мати-й-ма 
чухи, задумливі кущики сон-трави, а торкнешс, 
поглядом першоцвіту з гронами дзвіночків, ще 
схожі на в’язки іграшкових ключиків, і згадаєш 
мимохіть, що називають їх ключиками від близь
кого літа.

— В кожної пори — свої прапори.
В цій простенькій приказці моєї матері вміща

ється стільки народної мудрості, що виправдовує 
вона і неприємні зазимки, які можуть вертатис 
на квітневі займища, і непролазні болотиська де 
ріг, і неодмінні калюжі, в яких потім густо сплс 
диться куряча сліпота, і гіркі дими, що сотаютьс 
в садах, охоплених приморозком...

Але рано чи пізно все це вичахне, відпливе, і ча
рівна мелодія квітня покотиться нарешті до тієї 
пристані, над якою видніються зелені знамена пре
красного місяця Травня.

В. ІВЧЕНКО

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»



Н А У К О В О - Т Е Х Н І Ч Н И Й  П Р О Г Р Е С  T B O P И T И М О Л О Д И М !
НАША РОЗПОВІДЬ — ПРО 

МАШИНОБУДІВНИЙ ФАКУЛЬ

ТЕТ ІНСТИТУТУ, ЯКИЙ ГОТУЄ 
ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ КЛЮЧОВОЇ 
ГАЛУЗІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО 
ПРОГРЕСУ.

ВІДБУДУТЬСЯ 
ВИБОРИ ПРОРЕКТОРА

15 квітня о 16 год. в аудиторії 222 головного уч
бового корпусу на зборах представників трудових 
кодективів відбудуться вибори проректора інститу
ту по учбовій роботі.

Висунуті такі кандидатури:
Мінвузом УРСР — Шкодін Михайло Михайлович, 

1937 р. нар., член КПРС, доктор педагогічних наук, 
професор, директор Стахановського філіалу Кому- 
нарського гірничо-металургійного інституту.

Деканатом і парторганізацією енергетичного фа
культету — Мельник Іван Григорович, 1943 р. нар., 
член КПРС, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, зав. кафедрою фізики.

Колективом співробітників, партійним і профспіл
ковим бюро факультету автоматики і мікроелектро- 
ніки — Васюра Анатолій Степанович, 1946 р. нар., 
член КПРС, кандидат технічних наук, доцент, заст. 
декана факультету.

Партбюро і радою факультету обчислювальної 
техніки — Данилюк Юрій Степанович, 1935 р. нар., 
член КПРС, кандидат технічних наук, доцент, декан 
ФОТ.

Конкурсна комісія інституту обговорить 13 квіт
ня запропоновані кандидатури і висловить свої ре
комендації на зборах представників. Після обго
ворення кожної кандидатури представники колек
тивів виберуть таємним голосуванням проректора. 
Вибраним вважається кандидат, який отримав біль
ше 50 проц. голосів присутніх представників.

У П Р О Ф К О М І  
І Н С Т И Т У Т У

Відбулося розширене засідання профспілкового 
комітету інституту. На ньому було заслухано допо
відь голови профкому Ю. А. Буреннікова «Про пе
ребудову роботи профкому і профбюро у світлі ви
мог січневого (1987 р.) Пленуму ЦК КПРС, XVIII 
з’їзду профспілок по забезпеченню авангардної ро
лі профспілкових активістів у виконанні службових 
та громадських обов’язків, мобілізації усіх трудя
щих на виконання завдань XII п’ятирічки».

Розглядалися також питання про хід реалізації 
Закону про трудові колективи, виконання заходів 
по реалізації критичних зауважень і пропозицій, 
висловлених на профспілкових зборах та конферен
ціях, про хід виконання угоди по охороні праці.

Відзначено, що в роботі профорганізації ще за
лишається немало серйозних недоліків, у багатьох 
напрямках перебудова її діяльності ведеться іще по
вільно, залишається недостатнім рівень активності 
і відповідальності у виконанні доручень багатьма 
профспілковими активістами.

Із затвердженим на засіданні планом заходів 
профкому ми ознайомимо читачів у найближчих 
номерах газети.

Т/ РАїНА стала на шлях 
перебудови, інтенсифі

кації народного господарст
ва. Головні напрямки нині
—  прискорення науково-тех
нічного прогресу, створення 
і широке впровадження ре
сурсозберігаючих технологій 
та нових видів техніки, 
структурна перебудова на
родного господарства з ме
тою випереджувального роз
витку галузей, які забезпе
чують науково - технічний 
прогрес. І в усьому цьому 
величезна роль належить 
машинобудуванню. Саме йо- 
му партія відводить ключо
ву роль у здійсненні науко
во - технічного прогресу, в 
матеріалізації найновіших 
досягнень науки і техніки. 
Ось чому в цю галузь у 
нинішній п ’ятирічці вкладає
ться засобів майже в 1,7 ра- 
за більше, аніж у п ’ятиріч
ці минулій.

Втілювати у життя намі
чену програму покликані, в 
першу чергу, інженери - ма
шинобудівники. Готує таких 
спеціалістів наш факультет
—  один із найстаріших в 
жституті.  1969 року відбув
ся перший випуск його ви
хованців 3 тих пір збіль
шилося значно число сту 
дентів, з’явилися і нові спе
ціальності. Нині понад 980 
юнаків та дівчат навчають
ся у нас за такими спеціа
льностями: «технологія ма
шинобудування, металоріза
льні верстати і інструмен
ти», «технологія роботизова
ного виробництва», «автомо
білі і автомобільне господа
рство». А цього року відкри
то прийом на нову спеціа
лізацію —  «технологічне об
ладнання гнучких виробни
чих систем».

Підготовку висококваліфі

кованих інженерів здійсню
ють кафедри «технологія і 
автоматизація машинобуду
вання», «металорізальні вер
стати і Інструменти», «тех
нологія металів», «автомобі

лі і автомобільне господар
ство», «опір •, матеріалів», 
«теорія машин і механізмів 
та деталей машин», а також 
кафедра хімії. Більш доклад
но про них розповідає сьо
годні га*зета.

Минулого року відбувся 
черговий випуск, у різні 
куточки країни роз’їхалися 
210 молодих інженерів- ма
шинобудівників. Двадцять із 
них одержали дипломи з 
відзнакою, 177 захистили 
реальні проекти. Сто два 
дипломних проекти було 
рекомендовано до впровад
ження у виробництво.

Значна підмога студентам 
у навчанні —  електронно- 
обчислювальні машини. На

факультеті впроваджується 
трирівнева структура їх ви
користання в учбовому про
цесі: мікроЕОМ особистого 
користування, кафедральні 
обчислювальні центри і дис

плейний клас інститутського 
обчислювального центру На 
мікроЕОМ студенти вивчають 
програмування на рівні ма
шинних команд. Мікропро
цесор ДЗ-28, ДВК-2 дозволяє 
програмувати як у машинних 
командах, так і на алгорит
мічній мові «Бейсік» (вона є 
перехідною для вивчення 
мови «Фортран», на якій 
працює потужна ЕОМ ЄС1055, 
встановлена в обчислюваль
ному центрі інституту) .

В учбовому процесі та
кож широко застосовуються 
інтенсивні методи викладан
ня дисциплін, технічні за
соби.

Студенти досить успішно 
пробують свої сили в науці:

науково - дослідною роботою 
зайняті 637 майбутніх інже
нерів. Вони виступають з 
доповідями на інститутських 
конференціях, беруть участь 
у всесоюзних та республі
канських конкурсах. А ви
пускник нашого факульте
ту  Б. Пентюк за цикл праць 
«Розробка і впровадження 
прогресивних способів та 
обладнання вібропресуван- 
ня заготовок із вогнетривких 
І керамічних порошків» на
городжений медаллк» А к а 

демії наук УРСР.
Сучасний інженер мас бу

ти людиною всебічно роз
виненою, з широким колом 
інтересів. Вихованню цього 
сприяють заняття в числен
них художніх, спортивних 
колективах. Скажімо, висту
пи факультетського студен
тського театру збирають за
вжди таку аудиторію, якій 
і професіонали позаздрили 
б. Студенти не тільки став
лять спектаклі, а й самі пи
шуть п ’єси Найсильнішими 
не лише в Інституті, а й се
ред студентської молоді 
міста є факультетські збір
ні команди з футбола, нас- 
тольного тенісу, шахів, ли ж 
них гонок, багатобор’я ГПО. 
Слід сказати і про наш гур 
тожиток, який по праву ви
знано кращим в інституті. 
При ньому працюють полі
тичний клуб «Глобус», дис- 
коклуб «Зодіак».

Зараз факультет наполег
ливо працює над перебудо
вою учбово - виховного про
цесу у світлі останніх пос
танов партії і уряду про 
вищу школу. Роботу нале
жить виконати складну, різ
нопланову і цікаву.

Б. ЛІЩ И Н СЬКИ Й , 
декан машинобудівного 
факультету.

П Р О Ф Е С І Ї ,
ПОТРІБНІ ВСЮДИ

Проектуємо машини
о  А ФАКУЛЬТЕТІ ве- 
11 лика увага вділяє
ться вивченню теорії ме
ханізмів та машин, їхніх 
деталей. Це потрібно 
для того, щоб оволодіти 
загальними методами 
проектування машин най
більш сучасних, еконо
мічних і надійних.

Щоб спроектувати і 
виготовити сучасну ма
шину, конструктор пови
нен ефективно викорис
тати найновіші досяг
нення вітчизняної і сві
тової науки в галузі зас
тосування нових конст
рукційних матеріалів, 
прогресивної технології, 
обчислювальної техніки, 
а також професійний до
свід і знання в галузі 
машинобудування. У ба
гатьох випадках вирі
шення нового конструк

торського завдання мож
ливе тільки лише на рів
ні винаходу.

Щоб стати інженером, 
здатним розв’язувати 
поставлені завдання по 
проектуванню, Івиготов- 
ленню і впровадженню 
машин та механізмів, 
наші студенти на лекціях, 
практичних і лаборатор
них заняттях вивчають 
теорію та методи проек
тування і дослідження 
машин та механізмів1,

знайомляться з передо
вим досвідом та досяг
неннями в галузі. Одер
жані знання вони успіш
но застосовують у нау
ково - дослідницькій ро
боті, при виконанні кур
сових та дипломних про
ектів.

І нерідко розроблені 
студентами рішення по
значені не тільки профе
сійною майстерністю, але 
й новизною. Так, у ни
нішньому навчальному 
році на виконані конс

трукторські розробки 
студент В. Мацик одер
жав авторське свідоцтво 
винахідника, а студенти 
А. Шевчук і А. Івани- 
шин — позитивні рішен
ня на видачу авторсько
го свідоцтва.

Зараз у галузі маши
нобудування нагромади
лося чимало завдань, які 
потребують творчого ви
рішення. Ось чому з 
такою надією очікуємо 
нової студентської змі
ни. їй — продовжувати 
творити науково - тех
нічний прогрес в маши
нобудуванні.

А. МОХНАТЮК,
зав. кафедрою тео
рії машин і механіз
мів та деталей ма
шин.

І все це —машинобудівний факультет. На фото: 
А В лабораторії кафедри «Автомобілі і автомо

більне господарства».

А Тут вивчають таємниці металів (лабораторія 
металознавства).

А Багатоопераційний верстат і промисловий ро

бот. А разом — сучасний роботизований комплекс.

Фото Р. Кутькова



«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 10 квітня 1987 року.

ТТ АС оточує прекрасний 
світ — жива і не

жива природа. Рукотворні 
предмети матеріального сві
ту існують за законами 
природи і своїми власни
ми, притаманними тільки 
даним предметам законо
мірностями. Але в цьому 
багатстві життя є одна 
властивість, спільна для 
всіх істот та об’єктів. Це 
— міцність, здатність збе
рігатися тривалий час, не 
піддаючись руйнуванню.

У житейському смислі 
міцність — поняття до
сить широке. Ми говори
мо про міцну сім’ю, міц
не взуття, міцний мате
ріал, часто розуміючи під 
цим надійність, стійкість 
речей і відносин. Але ко
ли мати на увазі технічну 
термінологію, то тут на
дійність і міцність розу
міються зовсім не однако
во. Надійність означає 
здатність речі більш чи 
менш довго служити, не 
змінюючи своїх заданих 
функцій. Міцність ж е—це 
здатність протидіяти різ
ним механічним силам 
(діянням температ у р и, 
електричних полів, вологи, 
хімічних речовин і т. д.). 
Будь-яке діяння призво
дить врешті-решт до ме
ханічних процесів у мате
ріалі. Опір цим процесам 
і є предметом курсу «Опір 
матеріалів» (традиційно 
поширене в студентському 
середовищі скорочення
«сопромат»).

Пізнання людиною міц-. 
пості почалося з оточую
чих її предметів у двох 
напрямках -— в мікросвіт 
і макросвіт. І якщо в мік
росвіт людина заглибила
ся до найдрібніших часто
чок атому — електронів та 
нуклонів, то на шляху в 
макросвіт вона вже заду
мується про міцність пла
нет, галактик, Всесвіту в 
цілому.

Спочатку люди вчилися 
у природи, створюючи свої

Робота з електронним мікроскопом (кафедра тех
нології металів).

Випробування на міцність
конструкції по аналоги з 
її творіннями. І тільки два 
останні століття станов
лять експериментальний 
період у пізнанні міцності. 
Лиш з появою техніки по
чала розвиватися теорія 
матеріалів та споруд. Од
нак на початку XX ст. ста
ло ясно, що одна наука— 
механіка, не в стані дослі
дити до кінця таке склад
не явище, як міцність. 
Тільки з допомогою об'єд
наних зусиль фізиків, хі
міків, технологів і мате
матиків вдалося пояснити 
і описати найскладніші 
процеси, що відбуваються 
в матеріалі.

Завдяки пізнанню таєм
ниць міцності, людина не

тільки почала будувати 
надійніше, з непомірно 
меншою кількістю аварій 
в машинах, механізмах, 
спорудах, але й зуміла 
проникнути в структуру 
матеріалу і знайти в ньо
му нові резерви. Досить 
сказати, що за минулі 50 
років міцність сталі, на
приклад^ зросла більш як 
у 10 разів!

Вміння розраховувати 
міцність |  з мінімальними 
запасами, створювати кон
струкції мінімальної ваги 
знаходиться у вічному 
протиріччі між надійністю 
і матеріалоємністю. Якби 
сучасні літаки, ракети бу
дували з такими ж запа
сами міцності, як древні

єгипетські піраміди, то ці 
літаки, ракети так би і 
залишились на землі по
ряд з тими пірамідами.

Світ ось у таку захоп
люючу науку розкриває 
перед студентською мо
лоддю наша кафедра. Во
на бере активну участь у 
створенні найновіших тео
рій міцності, з допомогою 
яких вдається установити 
режими деформування ма
теріалів зі складними 
властивостями, при яких 
вони не руйнуються.

В. ОГОРОДНИКОВ, 
професор, доктор тех
нічних наук, зав. ка
федрою опору мате
ріалів.

ДО СЕКРЕТІВ МЕТАЛУ
К  оадТіРУКЦІИІНІ мате- 
** ріали і технологія їх  
одержання та переробки — 
такий науковий і навчаль
ний о б ’єкт діяльності кафед
ри технології металів. Тут 
студенти машинобудівних 
спеціальностей вивчають 
матеріалознавство і терміч
ну обробку, основи металу
ргії і металокераміки, ли
варне і зварювальне тзироб- 
ництво, обробку тиском, рі
занням. а також електрич-

ними методами. При цьому 
поряд із традиційними ме
тодами розглядаються при
нципово нові процеси ла
зерної та плазмової оброб
ки, перспективні технології 
високих і надвисоких швид
костей, температур і тисків.

Знання, вміння і навики, 
набуті студентами на нашій 
кафедрі, формують інфор
маційну основу професії ін
женера - механіка як спе
ціаліста широкого профілю

по дослідженнях, розроблен
ні, виготовленні і експлуа
тації сучасних машин. Для 
цієї мети прагнемо постійно 
вдосконалювати усі форми 
занять — лекції, лаборатор
ні роботи, практичні занят
тя в майстернях кафедри і 
на заводах. застосовувати  
найновіші методи і засоби  
навчання.

А наукова діяльність ка
федри спрямована на вирі
шення технологічних проб-

лем. зокрема, проблем зміц
нення поверхні деталей ма
шин і підвищення стійкості 
технологічних процесів. У 
дослідженнях беруть участь 
і студенти, виконуючи на їх 
основі курсові та дипломні 
проекти і роботи. Для про
ведення таких досліджень 
кафедра має необхідне су
часне обладнання і прилади. 
Підтримуємо також тісні 
наукові зв ’язки з численни
ми спорідненими організа
ціями країни

А ЖУКОВ, 
професор, доктор тех
нічних наук, зав. ка
федрою технології ме
талів.

А в т о мо б і л і с т и
Вийдіть на широку ма

гістраль, побувайте на за
сніжених просторах Якутії 
чи в пісках Середньої Азії, 
в горах Кавказу чи на си
бірських рівнинах, — і всю
ди почуєте напружене гу
діння автомобільних дви
гунів. Так, тепер і не уя
вити нашого життя без ав
тотранспорту. Тисячами ни
ток пронизав він радянсь
ку економіку. Автомобільне 
господарство росте з дня у 
день. Із заводських кон
вейєрів на дороги країни і 
більш як 80 зарубіжних 
держав виходять ЗІЛи, 
КамАЗи, МАЗи, ГАЗи, «Кол
хіди», «Волги», «Москвичі», 
«Запорожців, І «Жигулі», 
БелАЗ и, КрАЗ и... Такий 
сьогоднішній день.

А починалося з ленінсь
кої мрії про автомобіліза
цію Росії. Буквально з пер
ших післяжовтцевих днів 
Радянський уряд, особисто 
Ілліч вділяли автомобіль
ному транспорту неослабну 
увагу. Розвиток вітчизня
ного автомобілебудування 
викликав, звичайно, необ
хідність підготовки інжене
рів для цієї галузі народ
ною господарства. І ось у 
1925 р. Московський ін
ститут залізничного транс
порту випускає перших фа- 
хівців-автомобілістів з ви
щою освітою. А через п’ять

років були створені вузи 
автодорожного профілю в 
Ленінграді і Москві, згодом 
— у Харкові, Саратові, 
Омську, Хабаровську, Киє
ві. Однак напередодні вій
ни Ленінградський авто
дорожній інститут припи
нив своє існування, а потім 
Саратовський та Хабаров
ський були перейменовані 
в інститути політехнічні.

1940 року прийнято по
станову про організацію 
факультетів по підготовці 
інженерів для автотранспор
ту при технічних та полі
технічних вузах. Після вій
ни мережа таких факуль
тетів значно розширилась. 
Однак на автотранспортних 
підприємствах все ще від
чувається гостра нестача 
дипломованих спеціалістів, 
особливо з вищою освітою. 
У зв’язку з цим не тільки 
на рядових інженерних по
садах, але й на керівних 
ще працює багато практи
ків.

Нині інженерів - меха
ніків автомобільного транс
порту готують у 36 вузах 
країни. Крім власне авто- 
дорожних інститутів (їх 
чотири), найбільш крупни
ми серед них є Саратовсь
кий, Хабаровський, Алтай
ський, Білоруський, Красно
ярський, Одеський, Челя
бінський та наш Вінницький

політехнічні, інститути. На 
кафедрах цих вузів голов
ним чином готуються спе
ціалісти в галузі технічної 
експлуатації автомобілів, 
їх ремонту, проектування 
автотранспортних підпри
ємств, конструювання га
ражного обладнання, ство
рення спеціалізованого ру
хомого складу і механіза
ції навантажувальних та 
розвантажувальних робіт.

Наш інститут здійснює 
підготовку інженерів - ав
томобілістів з 1975 року. 
У січні 1980 р. було ство
рено* кафедру^ «Автомобілі 
і автомобільне господарст
во». Багато її випускників 
зараз успішно трудяться на 
автотранспортних підпри
ємствах Вінницької, Хмель
ницької, Черкаської, Черні
вецької, Житомирської, Тер
нопільської, Івано-Франків
ської областей.

На кафедрі працюють до
свідчені; викладачі, науков
ці. її лабораторії оснащу
ються сучасним обладнан
ням для випробування па
ливно-змащувальних мате
ріалів, діагностики і тех
нічного стану автомобілів, 
випробування автомобільних 
двигунів та інших агрега
тів. Зараз створюється фі
ліал кафедри на базі під
приємств Вінницького об
ласного управління авто
мобільного транспорту. На

філіалі силами студентів 
закладається сучасна база 
для підготовки висококвалі
фікованих спеціалістів.

Ведеться значна науко
во-дослідна робота, участь 
у якій беруть і студенти. 
Головний напрямок цієї 
роботи — підвищення ефек
тивності використання ав
тотранспорту. Участь у та
кій роботі дає юнакам та 
дівчатам можливість вия
вити свої творчі здібності 
і реалізувати їх у практич
них справах ще в студен
тські роки. Так, ними ус
пішно вирішуються питання 
підготовки і, експлуатації 
автомобілів КамАЗ, впро
вадження бригадного під
ряду і госпрозрахунку в 
АТГІ області, застосування 
пластмас в автомобілебу
дуванні, удосконалення кон
тролю за технічним станом 
автомобілів на лінії.

Сказаного, мабуть, цілком 
досить, щоб переконатися: 
спеціальність інженера-ме- 
ханіка по автомобільному 
транспорту — одна з по
пулярних і почесних. Адже 
автомобільний транспорт 
залишається в числі провід
них у єдиному транспорт
ному комплексі країни.

М САПОН,
зав. кафедрою «Автомо
білі і автомобільне гос
подарство».

Щоб робот 
працював

Другий рік в нашому 
інституті на базі спе
ціальності «технологія 
машинобудування, мета
лорізальні верстати і ін
струменти» відкрита під
готовка інженерів зі спе
ціалізацією «технологія 
роботизованого виробни
цтва». Що це таке?

Роботи, роботизація 
виробництва — слова ці 
сьогодні звучать по ра
діо і телебаченню, врива
ються в наше життя із 
сторінок газет та журна
лів, з екранів фантасти
чного, художнього і до
кументального кіно. Ро
ботизація виробництва ч— 
один із ефективних нап
рямків удосконалення 
машинобудування, без 
прискореного розвитку і 
переозброєння якого не 
можуть бути реалізовані 
плани партії по дальшо
му підйому матеріально
го і культурного рівня 
життя народу, надійно
му забезпеченню оборо
ноздатності нашої Бать
ківщини.

Сьогодні робот фарбує, 
варить сталь, штампує, 
шиє, збирає транзистори 
і автомашини, обслуго
вує верстати, контролює 
точність розмірів і чис
тоту поверхні і . д. і т. п. 
Але ТІЛЬКИ Ві уявленні 
дилетанта робот як та
кий виконує названі опе
рації. Насправді всі ці 
технологічні процеси зді
йснюються сукупністю 
автоматично діючих ме
ханізмів, автоматичною 
системою, у якій робот є 
лише одним із елемен
тів. Роботизація вироб
ництва —це його комп
лексна автоматизація на 
базі застосування чис
ленних і різноманітних 
автоматичних механізмів, 
включаючи і роботи. І 
об’єднані вони єдиною 
системою управління.

Перед машинобудуван
ням стоїть завдання за
безпечити всі галузі на
родного господарства ви
сокоякісною, продуктив
ною і, що дуже важливо, 
постійно оновлюваною 
технікою. Одночасно тре
ба звільнити людину від 
важких і втомлюючих 
робіт, шкідливих умов 
праці. Необхідно підви 
щити і змінність роботи 
виробничого обладнання.

Ці завдання не вирі
шити виробництву на ба
зі традиційного універса
льного обладнання і 
«жорстких» верстатів-ав- 
томатів. Це під силу 
тільки сучасному висо- 
коавтоматизованому ви
робництву, яке володіє 
достатньою гнучкістю, 
тобто здатністю швид
ко, без втрат часу і з 
мінімальними затратами 
людської праці перенас- 
троюватися на нову ро
боту, на випуск нових 
виробів, забезпечуючи

при цьому необхідну 
якість продукції.

Таку гнучкість механі
змам роботизованого ви
робництва надає числове 
програмне управління 
(ЧПУ). Сучасне роботи
зоване виробництво — 
це транспортні і наван
тажувальні пристрої з 
ЧПУ, металорізальні вер
стати і агрегати з ЧПУ.. 
Все з ЧПУ!

Але стан працюючих 
автоматичних механізмів 
з ЧПУ треба постійно 
контролювати, вчасно їх 
підправляти, попереджу
вати можливі поламки. 
Ці функції виконують 
вмонтовані у механізми 
автоматичні системи діа
гностування і управління 
на базі мікроЕОМ — 
мікропроцесорні системи 
діагностування і управ
ління.

Сучасне роботизоване 
виробництво — це не 
окремі механізми з ЧПУ 
і мікропроцесорами, а 
єдиний виробничий ор
ганізм, в якому усі окре
мі дільниці (механізми) 
взаємозв’язані, діють за 
однією програмою, спря
мованою на одержання 
певного кінцевого про
дукту. У сучасному ро
ботизованому виробницт
ві загальне управління, 
координація роботи ок
ремих механізмів дору
чаються автоматизова
ним системам управлін
ня на базі великих ЕОМ. 
Але це вже в тій стадії, 
коли все розроблено, 
продумана діяльність 
кожного механізму і їх 
взаємодія, спроектовані 
всі прилади, пристрої, 
інструменти, режими їх 
роботи, тобто все те, що 
об’єднується поняттям 
«машинобудівне вироб
ництво», у якому із шма
тків металу виходять го
тові деталі і збираються 
готові машини.

От для створення та
кого виробництва і уп
равління їм і потрібні 
інженери, котрі добре 
знають фізичні процеси 
механічної обробки ме
талів та методи моделю
вання роботи машин, у 
тому числі з використан
ням ЕОМ, технологію ав
томатизованого машино
будування і верстати з 
ЧПУ, роботи і мікропро
цесорні системи управ
ління, засоби контролю 
і діагностування, котрі 
мають навички у викори
станні систем автомати
зованого проектування 
технологічних процесів і 
конструювання машин 
та багато іншого, що в 
сумі й складає сутність 
спеціалізації «технологія 
роботизованого вироб
ництва».

Ю. ДІВЄЄВ,
зав. кафедрою техно
логії і автоматизації
машинобудування.

Вам, абітурієнти!
ПРИЙОМ НА ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ МАШИ- 

- НОБУДІВНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПРОВОДИТЬСЯ 
З 1 ЛИПНЯ ПО 5 СЕРПНЯ. ВСТУПНІ ЕКЗА
МЕНИ З ТАКИХ ДИСЦИПЛІН: МАТЕМАТИКА 
(ПИСЬМОВО), ФІЗИКА (УСНО), РОСІЙСЬКА 
(УКРАЇНСЬКА) МОВА І ЛІТЕРАТУРА (ТВІР).

ДОВІДКИ ЗА АДРЕСОЮ: ВІННИЦЯ, ХМЕЛЬ
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ЗАВТРА -  КОМУНІСТИЧНИЙ

СУБОТНИК, ПРИСВЯЧЕНИЙ ДНЮ

НАРОДЖЕННЯ ВОЛОДИМИРА

ІЛЛІЧА ЛЕНІНА

Здрастуй,
с в я т о

т р у д а !
За їніціативодо передових підприємств Москви, 

Ленінграда, Києва на честь 117-ї річниці з дня 
народження В. І. Леніна 18 квітня відбудеться ко
муністичний суботник. Візьмуть у ньому участь, 
звичайно, і всі без винятку служби нашого інсти
туту.

На кафедрах, факультетах, у відділах розробле
ні детальні плани комуністичного суботника, виго
товлена наочна агітація, наперед розподілений фронт 
роботи, продумано, які для цього знадобляться інс
трументи, обладнання, хто де працюватиме, хто чим 
буде зайнятий,

«Червона субота» повинна перетворитися на ве
лике свято труда. Успіхів вам, друзі!

В. ПОПОВ,
заступник голови профкому з ідейно-виховної
роботи.У профкомі інституту

Єднання молодих сердець

На засіданні президії профкому було заслухане питання про практику проведення профспілкових зборів і виробничих нарад у профорганізаціях енерго- факу та обчислювального центру. Відзначено, що збори і наради тут відбуваються регулярно, ведеться робота по виконанню їх рішень, а також висловлених на них критичних зауважень і пропозицій.Однак має місце і ряд серйозних недоліків. Порядок денний зборів одноманітний, при його визначенні не завжди враховується громадська думка. Доповідачами виступає вузьке коло осіб, до підготовки зборів, особливо на обчислювальному центрі, залучається обмежене коло проф- активістів. Не практикується попереднє ознайомлення членів профспілки з тезами доповіді. Нема системи у вивченні обліку і реалізації критичних зауважень, висловлених на зборах. Профбюро рідко розглядають питання виконання прийнятих раніше рішень.Заслухано звіт деканату і профбюро машинобудівного факультету про • роботу по організації соцзмагання в колективі. Відзначено, що в цілому ця робота не знаходить належної підтримки з боку більшості профгрупор- гів і особливо керівників. Не ведеться вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду, в результаті чого ряд колективів (кафедри TM, ТМ М  і Д М , M P C  і І) постійно знаходяться серед відстаючих у змаганні по інституту.З розглянутих питань прийнято конкретні рішення.Було розглянуто також питання підготовки до звітів і виборів. Особлива увага звернута на підбір профактиву: профактивістамитреба вибрати найдостойні-

ших, авторитетних людей, здатних на ділі забезпечити перебудову профорганізацій у світлі вимог X V III  з’їзду профспілок.

В Ц І Д Н І у Москві Працює X X  з’їзд В Л К С М . Йде велика рада молодих про те, як підвищити роль всіх комсомольських ланок у ділах підприємств, вузів, шкіл, колгоспів і радгоспів у прискоренні розвитку народного господарства і науково - технічного прогресу, «Ми хочемо, щоб ви були активними, свідомими учасниками перебудови», — сказав учора тов. М . С. Горбачов, виступаючи на з’їзді.Напередодні всесоюзного комсомольського форуму Ц К  К П Р С  у своєму Зверненні до радянського народу підкреслив: «Великі надії партія і народ покладають на молодь з її  енергією, ж а добою змін, гостротою реакції на недоліки. Молодим людям треба дати можливість повніше проявити себе в самостійній роботі. Час відкриває широке поле діяльності для комсомолу — бойового, який шукає серйозних справ, вільного від канцелярщини і заорганізованості, справжнього вожака молоді».Саме з цих позицій, визначаючи шляхи конкретного внеску комсомольських організацій в інтенсифікацію народногосподарського виробництва, В Л К С М  нині реальніше і правдивіше оцінює свій вплив на цей

процес. Делегати з’ їзду заявляють: час розкачування давно пройшов. Прийшла пора діяти.Яке враження справляє робота X X  з'їзду В Л К С М  на членів зарубіжних молодіжних організацій — студентів нашого політехнічного інституту?Говорить костаріканець Майнор Майкл Лорія:— Я представляю комуністичну організацію «Авангард молоді Коста-Ріки». Вона була створена 1931 року і об’єднала передову студентську, робітничу та селянську молодь. Ми виступаємо проти фашизму, диктаторських режимів, імперіалізму, за мир у Центральній Америці. Тому нам близькі ідеали радянського комсомолу, який усіма силами підтримує мирну політику Радянської держави.X X  з’їзд В Л К С М  ще раз підкреслює, що комсомол об’єднує передову частину радянської молоді і відіграє важливу роль у вихованні підростаючої зміни, в практичному розв’язанні проблем перебудови, яка здійснюється у вашій країні. В Л К С М . усвідомлює чітко

свою історичну відповідальність за долі соціалізму і миру.Слово — Дешпанде Дая- нанд М. (Індія):— Ленінським динамізмом, могутніми поштовхами часу насичений нинішній етап революційної перебудови радянського суспільства. Він з новою силою підтверджує, що соціалізм — це безперервне оновлення усіх сфер життя. Ми, студенти - іноземці, бачимо, що

в цей історичний момент радянська молодь, як завжди, знаходяться в авангарді, вона разом з усім радянським народом веде наполегливу боротьбу за поліпшення якості продукції, за досягнення все більш передових рубежів у науці й техніці. З багатьма такими хорошими досягненнями прийшла вона і до X X  з ’їзду комсомолу. Від усієї душі бажаємо комсомольцям нових звершень у праці та навчанні.
і

Д  В Т О М А Т И З А Ц ІЯ  в^  1 машинобудуванні— річ, звісно, не нова. У нас вона застосовується давно і широко. Однак більшість автоматичних ліній створюються для виготовлення якогось одного конкретного виробу. Отож — закінчився його серійний випуск, і, як правило, лінія припиняє своє життя, не-

потрібним стає дороге обладнання, якого під інший} процес уже не допасуєш.Ось чому останніми роками все більше зусиль спрямовується на створення гнучких виробничих систем, у яких процес здійснюється автоматично, за програмою, закладеною в ЕО М . До складу такої системи входять верстати з числовим програмним управлінням, а також оброблювальні центри, які працюють у режимі діалога: верстати не лише одержують команду, що мають робити, але й, у свою чергу, «доповідають» Е О М  про те, що зроблено, про свій стан.Нині 75 процентів виробів у машинобуду

ванні виготовляють в умовах серійного, дріб- носерійного і індивідуального виробництва. Тому стає очевидною настійна необхідність готувати спеціалістів по проектуванню і експлу

атації гнучких виробничих систем, які водночас добре розбиралися б і в обслуговуванні систем управління, органічною частиною котрих є ЕО М  різних рівнів — від мікропроцесорів до управляючий обчислювальних комплексів. Тільки підприємства самої Вінниці щороку потребують до 50 таких фахівців.І от зроблено перший важливий крок до вирішення цієї проблеми. Прийнято рішення: починаючи з нинішнього року, на машинобудівному факультеті нашого інституту готувати таких інженерів-ме- ханіків. Інститут прийматиме обдаровану молодь, яка бажає власних пошуків і відкрит-

тів у новому перспективному напрямку розвитку вітчизняного машинобудування.Ю. К О М ІС А Р Е Н К О , зав. кафедрою металорізальних верстатів і інструментів.

ТЭ ПАРТИЙНЫХ доку- 
^  ментах о перестро
йке высшей школы пос
тавлена задача ускоре
ния адаптации выпускни
ков вуза к производст
ву. Один из путей ре
шения этой задачи со
стоит в приближении 
учебного проектирова
ния к реальному. Срав
нение учебного проек
тирования теплоэнерге
тических установок
(ТЭУ) с проектировани
ем реальным показало 
следующее.

Учебное проектиро
вание, фрагментарно 
имитируя решения час
тных задач одного — 
двух этапов реального 
проектирования, не со
здает целостного пред

ставления о процессе 
разработки ТЭУ. Сту
дент действует в усло
виях недостатка инфор
мации и наибольшую 
сложность для него 
представляет поиск спра
вочных данных и оценка 
правильности промежу. 
точных результатов. Для 
инженера основное за
труднение заключается в 
принятии решения в ко
роткий промежуток вре
мени на основе перера*

ботки получаемого с по
мощью ЭВМ большого 
количества разноплано
вой информации, значи
тельная часть которой 
противоречива или но
сит вероятностный ха
рактер.

Организация учебного 
проектирования не отве
чает организации проек
тирования реального. 
Обычно оно носит одно
уровневый характер и 
выполняется студентами 
независимо друг от дру
га. Процесс же реаль
ного проектирования 
имеет иерархическую 
структуру и в значитель
ной мере подобен тех
нологическому конвейе
ру-

Сложившаяся практика

учебного проектирования 
обладает также рядом 
методических недостать 
ков. Во-первых, она не 
способствует развитию у 
студентов творческого 
мышления и фантазии. 
Во-вторых, затрудняет 
решение нетривиальных 
задач преподавателям 
совместно со студента
ми. В то же время прак
тические разработки 
включают исследовате
льские этапы из-за уни
кального или мелкосе
рийного характера про
изводства ТЭУ.

Приблизив учебное 
проектирование к реаль
ному позволяет интер
претация процесса про
ектирования ТЭУ как 
функционирования неко
торой системы целена
правленной переработки 
информации. Такая ин
терпретация дала воз
можность привлечь аппа
рат системного анализа 
и на его основе разра
ботать совместно с со
трудниками ВЦ нашего 
института В. Шолоховым, 
В. Яремчук, Ю. Повозни- 
ковым, В. Каминским, 
В. Каплун, Т. Павловой, 
Л. Седлецкой, В. Те- 
рещуком, Е. Трейгер ме
тод игрового проектиро
вания ТЭУ, свободный 
от перечисленных недос
татков. Основные эле
менты его: методика 
имитационного модели
рования ТЭУ на ЭВМ; 
методика управления си
нтезом и анализом ТЭУ 
на ЭВМ; методика дело
вых игр для проектиро
вщиков и эксплуатацио
нников ТЭУ.

(Оконч. на 2-й сярр.)

НТП: НАШ ВУЗ -  ВИ РО БНИ Ц ТВУ

На вимогу часу Игровой проект 
«Источник»

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ



2 стор. •«ЗА ШЖЕНЕРШ КАДРИ» 17 квітня 1987 року.

Р О ЗП О В ІД А ЄМ О  ПРО НАШІ КАФ ЕД РИ

йдуть лабораторні заняття на кафедрі хімії.

В І  З Х І М І Ї  
НЕ  О В І Я Т И С ЬТ У Д Е Н Т И  інституту в залежності від майбут- ньої спеціальності вивчають на нашій кафедрі загальну, неорганічну, аналітичну, органічну хімію. Хімія — наука фундаментальна. Вивчаючи закони перетворення речовин, вона сприяє глибокому розумінню законів діалектичного матеріалізму, формує марксистсько-ленінський світогляд.Треба відзначити, що знання хімії мають велике значення при вивченні таких дисциплін, як філософія, фізика, охорона навколишнього середовища.X X V II  з’їздом К П Р С  намічено «забезпечити весь приріст національного доходу за рахунок підвищення продуктивності суспільної праці. Зменшити її матеріалоємність на 4—5 прощ, енергоємність на 7—9 проц, і металоємність па ІЗ — 15 прощ» Щоб виконати намічене, кожен спеціаліст народного господарства повинен знати властивості матеріалів, шляхи їх одержання і використання. І тут без хімії не обійтись. Майбутні технологи машинобудування отримують основи таких знань саме на нашій кафедрі. А розширюють і поглиблюють їх при вивченні металознавства, технології конструкційних матеріалів та інших спеціальних дисциплін.

Г. КОТЛЯРОВА,
зав. кафедрою хімії.

---------- Учитися вчити------------
До логіки 
пізнання

За словами К. Маркса, наука є найціннішим скарбом, якщо нею володіють люди праці. Зараз ці слова особливо актуальні, оскільки продуктивність праці, процес перебудови, в основному, залежать від розвитку науки, кількості наукової інформації, що нею володіють люди, які створюють засоби виробництва й організовують управління машинами.Зрозуміло, що наукова інформація, яка зберігається в книжках, а не в головах людей, — то «скарб», який нічого не вартий. Останнім часом виявилось, що рівень загальної і професійної підготовки спеціалістів усіх рангів у нашій країні ще досить низький. Зовнішнім проявом цього є низька якість продукції і продуктивності праці, бо, — згадаймо слова Ф. Бекона, — «людина може стільки, скільки вона має знань». Тому партія і уряд прийняли рішення щодо реформи як середньої, так і вищої школи.Одна з головних причин низького рівня знань — інформаційний «голод» внаслідок надмірної кількості інформації. Зараз тільки по окремій вузькій спеціальності щорічно публікується 584 тис. стор. друкованого тексту. Цей лавинний потік ніяка людина засвоїти не в силах. Виникло діалектич не протиріччя: для розв’я-

зання виробничих і технічних проблем необхідно мати у своєму розпорядженні велику кількість інформації, а з другого боку — людина фізично неспроможна цю інформацію засвоїти.
НАБУТТЯ ЗНАНЬ — 

Н А П Р У Ж Е Н А  ПРАЦЯ. 

КОМ ІТЕТАМ  КОМСОМОЛУ  

НЕОБХІДНО Ф ОРМУВАТИ  

СВІДОМЕ І ТВОРЧЕ СТАВ

ЛЕННЯ УЦНІВ І СТУДЕНТІВ  

ДО ОВОЛОДІННЯ ЗН А Н Н Я 

МИ, ЇХ  ЗАСТОСУВАННЯ В 

РЕАЛЬНОМУ Ж И ТТІ.(З доповіді перш ого сек ретар я ЦК ВЛКСМ  В, М ироненка, ' на X X  з ’їзді комсомолу).
Який же вихід? По-перше, наукову інформацію, яку має засвоїти людина, подавати згідно принципу мінімаксу: у мінімумі слів вкласти максимум наукової інформації (доведено, що швидкість засвоєння інформації залежить не від кількості її  змістовності і цінності, а від кількості слів, якими вона) викладена). По-друге, створювати авто-НУМО, ФАКУЛЬТЕТут РО Ф К О М  інституту і * клуб провели свято вихідного дня машинобудівного і енергетичного факультетів. Свято відбулося в актовому залі. Пісні, танці, вірші, виставка ручних виробів, змагання ерудитів, показ брейк- дансу, демонстрація нових моделей одя« гу, спортивні змагання, пантоніма — одне слово, широкий простір для фан-

тазії і вигадки, розкриття талантів і веселощів.Перемога — за машинобудівним факультетом.Талановиті вироби ручної роботи показали енергетики, серед яких призом відзначене в’язання В. П . Степурі- ної. Цікаво була виконана

пантоніма казкових персонажів Вовка і Червоної шапочки. Це спільний номер В. Дядьковича (МБФ) і В. Камінського (ЕФ ), Весело було там, де перетягували каната, бігали в мішках, грали в футбол. Обидва факультети продемонст-

рували велику любов до поезії Пушкіна. А загалом можна з повним правом заявити, що на цьому святі перемогла дружба.Але це тільки початок. В кінці квітня свято вихідного дня влаштовують кафедри суспільних наук, підготовчого відділення, обчислювальний центр і адміністративно - управлінський персонал. В. Ж УК О В А ,

(Нач. на 1-й стр.)
Сущность первой ме

тодики состоит в моду
льной организации ин
формационной библиоте
ки в памяти ЭВМ  и фо
рмировании из модулей 
программ расчета дейст
вующих и перспектив
ных ТЭУ. Практическая 
ценность результатов рас
четов ТЭУ обеспечива
ется общностью норма
тивно - справочных дан
ных и информационных 
библиотек учебного и 
реального проектирова
ния.

Методика синтеза и 
анализа ТЭУ позволяет 
в условиях неопределен
ности исходной инфор« 
мации выполнить опти
мизацию структур, дис
кретных и непрерывных 
параметров установки, а 
также осуществить ее 
режимные исследования.

Задача разработанных 
деловых игр заключает
ся в отыскании такого 
управления по независи
мым переменным имита
ционной математической 
модели рассматриваемо
го агрегата ТЭУ, кото
рое приведет к наилуч-

шему значению целевой 
функции этого агрегата 
— стоимости, экономич
ности, веса, времени за
пуска, затрат на ремонт 
и др.

Реализацией данного, 
метода является игро-

Игровой
вой проект «Источник», 
задача которого состоит 
в выборе централизова
нного источника теплос
набжения гор. Винницы 
на основе проработок ва
риантов с ТЭЦ, АТЭЦ, 
ACT. Игра проводится с 
потоком студентов из 
трех групп, имитирую
щих соответствующие 
отделы проектного пред
приятия. Преподаватель 
и студенты участвуют в 
ролях главного констру
ктора, руководителей от
делов, групп, инженеров 
групп. Количество групп 
в отделе определяется

имеющимися методичес
кими указаниями и про
граммами к расчетам аг
регатов ТЭУ. В методи
ческом указании приве
дено описание агрегата, 
рассмотрены вопросы 
его проектирования, из-

готовления и эксплуата
ции, даны формуляр «ру
чного» расчета агрегата 
с численным примером 
и инструкция к програм
ме расчета в режиме 
диалога с ЭВМ. В пер
вой очереди ввода «Ис
точника» предусмотре
ны следующие группы: 
тепловых схем, реакто
ров парогенераторов, те
плофикационных устано
вок, подогревателей, ме
ханических расчетов, 
электрогенераторов на
дежности и эксплуата
ции.

Проектирование осу-

ществляется в 4 этапа. 
Задачи первого: ресчет 
руководителем отдела 
требуемой тепловой на
грузки, составление гла
вным конструктором и 
руководителем отдела 
схемы источника тепло

снабжения и назначение 
ее основных характерис
тик, выдача заданий ру
ководителям групп. За
дачи второго этапа: сос
тавление руководителем 
группы схемы агрегата 
источника теплоснабже
ния, расчет руководите
лем группы схемы агре
гата источника тепло
снабжения, расчет руко
водителем группы исход
ного варианта агрегата, 
выдача задания инжене
рам. группы на оптими
зацию параметров агре
гата. Задачи третьего 
этапа: оптимизация пара-

проект «Источник»

матизовані системи науково-технічної інформації.Наукова інформація виражається за допомогою понять, закономірностей та теорій. Однак закономірності бувають часткові і загальні, фундаментальні, які охоплюють усі закономірності часткові. Саме в них сконцентрована максимальна кількість інформації, яку можна словесно виразити досить лаконічно. Отже, фундаментальні закономірності, наукові принципи студенти можуть засвоїти за короткий час, Проте чим фундаменталЬніша закономірність, тим вона більш абстрактна, неконкретна. Для того, щоб із неї можна було одержати Інформацію конкретну, студент повинен володіти алгоритмами та еврістичними програмами логічного висновку. Тому студентів треба вчити ло-. гіці пізнання, формування у них навички та вміння мислити... Не казати студенту: «Думай, тоді розв’яжеш задачу», а навчити, що йому слід робити, аби додуматись розв’язати проблему.Висновки: студентів треба вчити перш за все логіці пізнання — індуктивним і дедуктивним алгоритмам і еврістичним принципам пізнавальної діяльності; фундаментальним поняттям та закономірностям; на основі цього сформувати у них вміння та навички застосування фундаментальних принципів при розв’язанні конкретних професійних завдань. Як цього досягти в наших умовах, — про те мова піде в наступних бесідах цього циклу.
в. чижик,доцент, кандидат педагогічних наук.

метров агрегата инжене
ром, выбор руководите
лем отдела технико-эко
номического обоснования 
источника теплоснабже
ния. Этап проводится в 
форме деловой игры ти
па «Конденсатор», «Вы
бор», «Пуск», (описания 
их опубликованы в 171, 
200 и 229 номерах нашей 
газеты). Задачи четвер
того этапа состоят в 
оформлении проектной 
документации и защите 
проекта.

Пояснительные запис
ки сотрудников отдела 
совпадают в части опи
сания общих характери
стик спроектированной 
ТЭУ и отличаются резу
льтатами расчетов ее аг
регатов. При оценке ра
боты проектировщика 
учитывается экономи
ческий эффект выполне
нной им оптимизации аг
регата.

Д . Н А Л БА Н ДЯ Н ,
зав. кафедрой энер
гетики,

А. ГО Л О ВН ЕН К О ,
доцент кафедры.

Звільнивши людину від 
важ ко ї ф ізичної праці, ци
вілізація принесла їй дуже  
багато р ізних благ А разом  
з тим і малорухливий спо
сіб ж иття  — гіподинамію . А 
вже за цим — і так  звані 
хвороби в іку. Серцево-су
динні, іш им ічн і захворю ван
ня в середньому на 8,7 року  
вкорочують ж и ття . Не всти
гають з ними справлятися  
традиційними методами ме
дичні працівники, хоча при
чини цих хвороб і заходи 
боротьби з ними Відомі 
давно. М. Амосов. Г. Пропас- 
тін , Д. Аронов, інш і провідні 
вчені стверджую ть, що єди
ним дійовим засобом у боро
тьбі з «хворобами віку» є 
систематичні активні занят
тя ф ізкультурою  та спор
том і особливо оздоровлюва- 
льним бігом.

В наш ому інституті ще де
сять років тому було ство
рено перш ий в кр а їн і вузів
ський клуб любителів бігу  
«Ю вентус». Багато виклада
чів і співробітників займ а
ються там під керівництвом  
досвідчених методистів.
В Олійника та О. Таранухи. 
Нагадуємо: «Ю вентус» чекає  
усіх баж аю чих зміцнити  
здоров’я. Я краз незабаром  
випадає чудова нагода роз 
почати заняття. 25 квітня у 
лісопарку, на поляні навпро
ти пам ’ятника льотчикам, 
визволителям В інниці, буде 
дано старт весняному лег
коатлетичному кросу.

Це буде не зовсім звичай
ний крос, На старт одночас
но вийдуть студенти, викла
дачі, співробітники, началь
ники служб і кер івники ву- 
зу усіх рангів. Спільно 
буде проведено перш ість се 
ред викладачів і співробіт
ників, серед ф акультетів, 
кафедр і відділів. Студенти 
захищ атим уть честь своїх 
академ груп, курсів, ф аку
льтетів. До речі, в ці дні 
на старти кросу вийде все 
місто: прийнято ріш ення за
мість масових пробігів по 
місту провести масовий крос 
у лісі.

Звичайно, ми будемо ра
діти переможцям, високим  
результатам. Але не менше 
радітимемо тим, хто вперше 
вийде на старт. С покійний  
біг без зайвої напруги , чис
те весняне повітря, прогр і
тий перш им теплом ліс — 
исе це стане перш им вкла
дом у боротьбу за зм іцнен
ня здоров'я* п ідвищ ення  
працездатності, за продов
ження творчого довголіття. 
Древньоримський поет Квінт  
Горацій справедливо ствер
джував: «Я кщ о не б ігаєш , 
поки здоровий, доведеться 
побігати, коли захворієш ». 
Давайте ж  не чекати тог? 
смутного часу.

Ось який розпис кросу. 
О 15 год. — забіг професор
сько - викладацького скла
ду, о 15.10 — академ груп  
(по дві від ф акультету), о 
15.15 — ф акультет обчислю
вальної техн іки  і радіотех
нічний, о 15.45 — енергетич
ний, о 16.10 — маш инобу
дівний, о 16,40 — інженерно- 
будівельний, о 17 год. — 
ф акультет автоматики і м ік- 
роелектроніки Чекаємо вас 
на стартах!

Я. КУ Л И К,
зав. кафедрою фізви- 
ховання.

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И Й .



Розповідаємо про спе
ц іальн іст ь ,, 
вання і виробницт во  
елект ронно - обчислюва
льної а п а р а т ур и “. Т а 
ких інж енерів гот ую т ь  
на ф акульт ет і обчис
лю вальної т ехн іки  н а 
шого ін ст и т ут у

РАДЯНСЬКІ ВЧЕНІ, КОНСТРУКТОРИ, ВИНАХІД
НИКИ! ПІДВИЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ, ТВОРЧОГО ПОШУКУ! ЗБІЛЬШУЙ
ТЕ ВКЛАД У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС, У

ПРИСКОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗ. 
ВИТКУ КРАЇНИ!

(Із Закликів ЦК КПРС ДО 1 ТРАВНЯ 1987 р ),

1. Як прискорити
народження

проекту'
О  ОСНОВНИХ напря- 
^  мах економічного і 
соціального розвитку 
СРСР на 1986—1990 ро
ки і на період до 2000 
року передбачається під
вищити продуктивність 
праці в цілому по на
родному господарству у 
2,3 2,5 раза. Як же
досягти таких рубежів? 
Аналіз сучасного розвит
ку техніки дозволяє ви
явити такі стійкі тенден
ції: час створення нових 
зразків виробів від за
родження ідеї до серій
ного виробництва скоро
чується удвічі через ко
жні 25 років, а об’єм на
уково - технічної інфор
мації, перероблюваної 
при створенні нових зра
зків техніки, подвоюєть
ся через кожні 8 років.

Ці тенденції до остан
нього часу задовольня
лися в основному за ра
хунок постійного збіль
шення численності інже
нерно - технічного пер
соналу і — лише част
ково — за рахунок зро
стання продуктивності 
праці проектувальників. 
Досить сказати, що у 
світі з 1960 р. продук
тивність праці на вироб
ництві зросла в середньо
му на 1000 проц., тоді 
як у проектуванні — 
всього лиш на 20 проц.

Усунення цього проти
річчя виявилося можли

вим тільки шляхом впро
вадження обчислюваль
ної техніки в практику 
проектування у вигляді 
систем автоматизованого 
проектування (САПР). 
Автоматизація проекту
вання у сучасному розу
мінні поняття повинна 
охопити всі стадії ство
рення виробів нової тех
ніки —■ від зародження 
задуму до виготовлення 
дослідного зразка, тобто 
вона повинна бути комп
лексною. Головна її ме
та — скорочення стро
ків підготовки виробни
цтва нової техніки, під
вищення якості проек
тованих виробів, зни
ження матеріальних за
трат, скорочення тер
мінів проектування і 
ліквідація зросту кіль
кості інженерно - техні
чних працівників, зай
нятих проектуванням.

От саме з метою під
готовки спеціалістів, 
які б забезпечували ви
рішення згаданих зав
дань, і була в серпні 
1985 р. створена кафед
ра автоматизації проек
тування. Так наш інсти
тут почав готувати інже
нерів - конструкторів-те- 
хнологів за спеціальніс
тю 0648 —«конструюва
ння і виробництво елек
тронно - обчислювальної 
апаратури».

3. Що під силу

За роботою — ведучий програміст кафедри автома
тизації проектування Альбіна Амеліна і інженер Ми
кола Чорний.

молодій
Наша кафедра наймо

лодша в інституті. 1 не 
тільки за часом створе
ння, а й за віком її спів
робітників. Незважаючи 
на молодість, зуміли 
(при підтримці ректора
ту і парткому, звичайно) 
за короткий час створи
ти матеріально - техніч
ну базу, яка відповідає 
сучасним вимогам. Було 
поставлене і успішно ви
рішене завдання облад
нати всі учбові лабора
торії сучасною електрон
но-обчислювальною тех
нікою. На кафедрі ство
рений центр технічних 
засобів САПР і дисплей
ний зал. Зараз впровад
жуємо розроблені вче
ними кафедри автомати
зовані робочі місця на 
базі кольорових графіч
них станцій. До речі, ак
тивну участь в усьому 
цьому беруть студенти. 
Серед них назву Г. Ней- 
мановського, І. Колупи- 
цького, М. Радчука.

Продовжуємо напру
жено працювати над ши
роким впровадженням 
встановленої на кафедрі 
електронно - обчислюва
льної апаратури з тим, 
щоб реалізувати завдан
ня стопроцентного впро-

кафедрі?
вадження обчислювала 

ної техніки в учбовий 
процес, при проведенні 
лабораторних і практич
них робіт, курсовому і 
дипломному проектуван
ні, самостійній роботі і 
проведенні студентами 
наукових досліджень.

Однак, розглядаємо ма
теріально - технічну ба
зу кафедри лиш як міс
це початкової підготов
ки. Основні навички ма
йбутній спеціаліст пови
нен отримувати в реаль
ному середовищі, там, де 
йому доведеться працю
вати. З цією метою на 
виробничому об’єднанні 
«Термінал» створено фі
ліал кафедри, очолюва
ний головним інженером 
підприємства В. Г. Но- 
женком. Лекції і практи
чні заняття з ряду спе
ціальних курсів прово
дяться безпосередньо на 
підприємстві такими про
відними спеціалістами, 
як С. І. Кисельов, С. В. 
Башта (до речі, вихо
ванці нашого інституту). 
Заняття на підприємстві 
проводяться з викорис
танням сучасної вітчиз
няної і зарубіжної тех
ніки.

В обчислювальному центрі інституту.

2. У чому новизна професії?
у НАШ час центр ваги наукової дум- 
”  ки, яка визначає прогрес людства, 
змістився в галузь електронно-обчислю
вальної техніки, котра разом із маши
нобудуванням на XXVII з ’їзді КПРС 
названа каталізатором науково-техніч
ного прогресу. Передовий рубіж тут — 
створення і широке впровадження сис
тем автоматизації проектування. Таким 
чином, студент, одержавши спеціальність 
0648, стає інженером-конструктором- 
технологом найсучаснішої і перспектив
ної електронно-обчислювальної апарату
ри — систем автоматизації проекту
вання.

Головне місце його роботи — підпри-

ємства, що займаються розробленням і 
випуском електронно - обчислювальної 
апаратури. Крім того, вони можуть пра
цювати у відділах САПР інших галузей 
(такі відділи зараз створені або ство
рюються на всіх великих підприємствах). 
Впровадження САПР і її окремих піде 
систем дає значний ефект у скорочен
ні термінів та вартості проектування. 
Наприклад, за рахунок САПР при ескі
зному проектуванні літака строк про
ектування скоротився у 10 разів, вар
тість його зменшилась у 5 разів, а про
дуктивність праці проектувальника під
вищилась у 25 разів.

4. А ВНЕСОК У НАУКУ?
гт ІДГОТОВКА сучас- 
11 ного інженера без 

прищеплення йому нави
чок наукової творчості 
неможлива. А щоб нав
чати інших, треба вчи
тися самому. Тому у про
веденні наукових дос- 
ліджень участь бере ко
жен викладач і співро
бітник кафедри. Хоч ка
федра /створена недав-, 
но, на ній уже сформо
вано єдиний науковий 
напрямок — моделюва
ння і розробка матема
тичних моделей, техніч
них засобів і програмно
го забезпечення САПР 
на новій елементній ба
зі. Створені три науко
во-дослідні лабораторії: 
мікропроцесорної техні
ки, оптичних систем об
робки інформації і ди
намічної негатроніки.

Серед останніх розро
бок кафедри — автома
тизоване робоче місце 
проектувальника друко
ваних ділат, створене 
під керівництвом молод
шого наукового співро

бітника В. В. Бачеріко- 
ва. Воно забезпечує під
вищення продуктивності 
праці більш як у 10 ра
зів. Це також дослід
ження, що проводяться 
під керівництвом Ю. П. 
Бурмістрова, В. В. Гли- 
неького і С. М. Павло- 
ва, С. П. Грабчака і 
Ю. А. Сторожука.

За об’ємом госпдого- 
вірних науково-дослідних 
робіт кафедра займає 
сьогодні в інституті тре
тє місце, друге — з ви
нахідницької діяльності. 
Тільки минулого року 
співробітниками кафе
дри подано 48 заявок на 
винаходи (одинадцять 
із них — спільно з сту
дентами). На кафедрі 
працює В. Г. Красилен- 
ко, якому присвоєно 
звання «Кращий молодий 
винахідник України» 
1986 року.

Починаючи з третього 
курсу, всі студенти за
кріплюються за виклада
чами і науковими спів
робітниками й одержу

ють індивідуальні теми 
наукових досліджень. 
Варто відзначити, що ак
тивно працюють у цьому 
напрямку і студенти- 
іноземці... Наприклад., 
зараз Шарма Ашок про
ектує світлоклавіаТ'уру 
ЕОМ, Пітер Санга роз
робляє для своєї краї
ни автомат сортування 
пошти, а Гїітер Каттер 
— калькулятор персона
льного користування.

Саме в процесі науко
вого дослідництва вдає
ться здійснити принцип 
індивідуальної роботи 
студентів і виявити їх
ні потенційні можливо
сті та нахили. І саме се
ред таких активістів ка
федра готує собі майбут
ніх аспірантів, співробі
тників науково-дослід
ного сектору, викладачів, 
а в майбутньому — і 
професорів.

М. ФИЛИНЮК, 
зав. кафедрою авто
матизації проекту
вання, професор, до
ктор технічних наук.
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Стрункого, елегантно
го, з привітною тарою 
посмішкою, його ічасто 
бачать гіа прохідній од
ного із заводів вінниць
кої Вишеньки. Сучасно
му підприємству не обі
йтися без нових науко
вих досягнень. Отож кан
дидат технічних наук, 

доцент кафедри автомати
зації проектування Г. М. 
Полторак саме тому й 
навідується до заводсь
ких цехів, аби поповни
ти знання молодих фа
хівців підприємства усім 
тим, що народилося в 
стінах нашого інститу
ту, в інших наукових 
закладах країни.

А взагалі Геннадій 
Михайлович — людина 
неспокійного характеру, 
Крім факультету підви
щення кваліфікації ін
женерно - технічних пра-

А спокій тільки  сниться
цівників заводу, його не
рідко стрінеш у школах, 
на інших підприємствах 
міста й області. І не див
но: він — лектор облас
ної організації товари
ства «Знання».,.

Майже два десятиріч
чя тому з відзнакою за
кінчив Одеський полі
технічний інститут, де
сять років пропрацював 
в Омському політехніч
ному. А потім — Вінни
ччина.

На рахунку у доцента 
Полторака — понад три
дцять надрукованих 
праць, у тому числі зая
вки, винаходи. У народі

ЛЮДИ НАУКИ

нерідко можна почути 
вираз «винайти велоси
пед», тобто створити ДА
ВНО створене. Та не ди
вуйтесь, ЩО у вільний від 
роботи час Геннадій Ми
хайлович віддається са
ме цій справі. А точні
ше — захоплюється удо
сконаленням велосипе
дів. Є вже й помітні зна
хідки. Ось хоча б одна 
з них: у власному вело
сипеді, на якому часом 
полюбляє «розім’ятися», 
він удосконалив ланцю
гову передачу. На від
міну від традиційних,

тут застосовані еліптич
ні шестерні.

Тепер Геннадій Ми
хайлович працює над 
удосконаленням оптоеле- 
ктронної клавіатури і 
мовним вводом до нових 
ЕОМ. Робота нелегка, 
але... Та хіба ж ви не 
знаєте Геннадія Михай
ловича? Якщо узявся 
щось зробити, то неод

мінно доведе кожну спра
ву до завершення.

Визнаний раціоналіза
тор і винахідник, доцент 
Полторак уже тривалий 
час керує школою раці

оналізаторів і винахідни
ків при Вінницькому бу
динку техніки. Багатьом 
її слухачам прищепив 
любов до творчого по
шуку, до тонкого розу
міння «душі» верстата, 
металу, машини.

Цікаво бути учнем ці
єї людини. А ще цікаві
ше — брати участь у 
заняттях вченого з еле
ментами проблемного 
навчання, діловими іг
рами...

Любов до своєї профе
сії, постійний творчий 
вогник, що не згасає ні 
на мить, вимогливість до

себе і до інших у роз
в'язанні актуальних пи
тань зробили Геннадія 
Михайловича умілим на
ставником молоді. Сту
дентська академічна гру
па, де він куратором, 
стала однією з кращих 
на факультеті обчислю
вальної техніки. В ній 
цанує дух творчого нес
покою, пошуку, пориван
ня до нового, прогресив
ного.

І ще деталь: на занят
тя курсу «Основи тех
нічної творчості», які 
проводить доцент Пол
торак, з цікавістю при
ходять навіть студенти 
інших факультетів. І не 
дивно...

Микола ЧОРНИЙ, 
інженер обчислюва
льного центру.

уЛ ПОПУЛЯРНІЙ телепе- 
°  редачі «Що? Де? Ко
ли?» ми з хвилюванням спо
стерігаємо, як команда 
«знатоків» протягом однієї 
хвилини успішно знаходить 
відповіді на складні і нео- 
чікувані питання. Але ж  
молодий інженер чи дос
лідник змушений працю
вати у значно складніших 
умовах, коли, крім невизна
ченості виникаючих про
блем і можливих рішень, 
він відповідає за план ви
робництва, за безпеку лю
дей, за дорогу техніку.

Як же розкрити, вихова
ти, посилити інтелект, силу 
характеру, інженерний та
лант і активність новато
ра?

Для інтенсивного розвит
ку науки і техніки в ході 
перебудови та модернізації 
матеріально - технічної ба
зи провідних галузей про
мисловості, особливо при
ладобудування, інформа
ційно - вимірювальної і 
обчислювальної техніки, 
технічних засобів систем 
автоматизації проектування 
і гнучких виробничих сис
тем, необхідні активні ор
ганізатори й ініціативні ви
конавці, творчий потенціал 
кваліфікація, свідомість і 
дисципліна яких відпові
дають вимогам, що ставлять
ся перед сучасним інже
нером.

Робота справжнього ін
женера складна, але захоп
лююче цікава. Конструктор 
ЕОМ із купи деталей ство
рює підсилювач інтелектуа
льних можливостей люди
ни, складну життєсхожу 
систему, яка не має ана
логів ніде у ^Всесвіті. Масш
таби, складність проблем, 
які вирішуються сучасним 
інженером, вимагають без
перервної поглибленої са
мостійної роботи над підви
щенням професійного, нау
кового і культурного рівня.

Для підвищення інже
нерної ерудиції і форму
вання психологічних якос
тей інженера, винахідника 
і раціоналізатора студенти 
спеціальності 0648 на 3 і 4 
курсах вивчають такі особ
ливі дисципліни як «Осно
ви наукових досліджень» і 
«Основи технічної твор
чості». При вивченні їх во
ни з подивом дізнаються, 
що техніка, у т. ч. й обчис
лювальна, розвивається не 
випадково, а у відповіднос
ті з об’єктивними закона
ми, котрі можуть бути усві
домлені і використані як 
вдалі підказки при винахід
ництві.

Існує, наприклад, закон 
переходу на мікрорівень 
інструментів і оброблюва
них матеріалів. Саме цей 
закон змушує переходити 
від твердого палива до

рідкого, газоподібного і ба із шкідниками сільсько- 
ядерного; від важеля — до го господарства, біомолеку- 
цепної передачі, гідравліки, лярні солітонні схеми в 
пневматики, електрики; від ЕОМ і ін,). 
механічної обробки — до Згадайте роман С. Ле- 
ливарництва і порошкової ма «Непереможний», де

так, свідчить факт: 1986 
року студентами, які бе
руть участь у наукових дос
лідженнях на кафедрі «ав
томатизація проектування», 
подано 11 заявок на винахо-

металурпі; від різця — до 
фрези, абразиву, іскрової 
і лазерної обробки; від 
малювання — до фотогра
фування; від грамзапису 
— до магнітної стрічки і 
т. д. Слідуючи цьому зако
ну, ми розмелюємо зерно і 
цемент, замість таблеток і 
порошків вживаємо рідкі і 
аерозольні ліки, готуємо 
продукти у вигляді фаршу, 
паштету, бульйону; перехо
димо від ламп до транзис
тора, мікросхеми і дискрет
них обчислювальних се
редовищ, від ієрогліфа — 
до літер, від стержня—до 
троса, від колеса — до 
крила, від мила — до шам
пуня, від олівця — до ав
торучки, фламастера і т. д.

Цей же закон змушує 
використовувати у техноло
гічних процесах мікроорга
нізми (видобуття металів з 
руди, виробництво ліків і 
ферментів, хліба і кефіру, 
переробка відходів, бороть-

космонавтам довелося бо
ротися з «мислячою» мета
левою хмарою, яка скла
далась із мільярдів крис
талічних «мушок». Це пре
красний прогноз обчислю
вальної системи майбутньо
го, складно організованої, 
самовдосконалюваної, мак
симально надійної і кон
структивно простої.

Вивчення теорії рішення 
інженерних задач в курсі 
«Основи технічної творчос
ті» має на меті створення 
міцних навиків по практич
ному застосуванню асоціа- 
тивних^ і алгоритмічних ме
тодів пошуку нових патент- 
ноздатних технічних рішень 
у навчальних і реальних 
проектних завданнях, а та
кож формування у сту
дентів переконаності в 
ефективності і перевагах 
вітчизняної школи винахід
ницької майстерності, впев
неності у власному твор
чому потенціалі. Що це

ди...
Що ж необхідне для то

го, щоб стати винахідником? 
А. Ейнштейн писав: «Уява 
часто важливіша, ніж знан
ня. Знання обмежені, у 
той час як уява охоплює 
весь світ, стимулюючи про
грес і даючи начало ево
люції. Строго кажучи, уя
ва — це вирішальний фак
тор у наукових досліджен
нях».

Для розвитку творчої уя
ви, необхідної майбутньо
му інженеру, в практичних 
заняттях застосовується па
тентний фонд наукової 
фантастики. Добре відомо, 
що багато наукових і тех
нічних рішень, які змі
нюють наш світ, перед тим 
як стати реальністю наро
дилися у творах письменни
ків - фантастів. Це роботи, 
ЕОМ, космічні польоти, 
глобальні інформаційні ме
режі і т. д.

Ключ до сильних винахід

Йде підготовка автоматизованої навчаючої системи. 
На фото зліва направо: старший науковий співробітник 
Ю. О. Сторожук, молодший науковий співробітник 
О. Б. Кірше.

ницьких рішень — глибоке 
знання фізики і геометрії, 
спостережливість і ініціа
тива.

На практичних заняттях 
ми, студенти - конструк
тори, вивчаємо вдалі зас
тосування теплових полів, 
ферромагнітних ефектів, 
магнітних рідин, пінястих 
матеріалів, архімедових 
сил, електростатики, п’єзо- 
ефектів, електретів, центро- 
біжних сил, резонансів, ка
пілярних явищ, озону, гео- 
ферромагнітних ефек
тів. На цих явищах і власти
востях базуються нові про
гресивні технологічні про
цеси виробництва технічних 
засобів ЕОМ і САПР (по
рошкова металургія, компо
зиційні матеріали, проме
нева, іонно - плазмова, іс
крова і ерозійна обробка),

а також нові принципи по
будови ЕОМ і їх елементів 
(рідкі кристали, оптоелект
роніка, хемотроніка, плаз- 
моніка тощо).

Завершує винахідницьку 
підготовку студентів - кон
структорів спеціальності 
0648 вивчення прикладної 
інформатики і патентознав- 
ства, методики складання 
заявки на винахід і особ
ливостей оформлення рац- 
пропозицій. Ми впевнені, 
що винахідницька підготов
ка конструкторів обчислю
вальної техніки забезпечить 
прогрес вітчизняної техні
ки і наше професійне зрос
тання. (

Актив студентського 
конструкторського бю
ро кафедри АП «Інтер
фейс».

У дисплейному класі кафедри автоматизації проекту ванни.

У ПРИСКОРЕННІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРО
ГРЕСУ НА ВИРОБНИЦТВІ ОСОБЛИВУ РОЛЬІ ПО
ВИННІ ВІДІГРАТИ МОЛОДІ ВЧЕНІ ТА СПЕЦІАЛІ
СТИ. У КРАЇНІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ РЕФОРМА ОСВІ
ТИ. ВОНА ЗАЧІПАЄ КОРІННІ ІНТЕРЕСИ НАВЧАН
НЯ ТА ВИХОВАННЯ МІЛЬЙОНІВ ЮНАКІВ І ДІВ
ЧАТ. ТОМУ ДЛЯ КОМСОМОЛУ — ЦЕ ОДНА З 
НАЙПЕРЕДОВІШИХ, НАЙВАЖЛИВІШИХ ДІЛЯ
НОК БОРОТЬБИ ЗА ОНОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА».

Із доповіді першого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Ми- 
роненка на XX з’їзді комсомолу.

±  Інститут організований у 1974 р. і за цей час ви
пустив понад 13 тис. спеціалістів. На дев’яти факульте
тах — машинобудівному, інженерно-будівельному, ене
ргетичному, автоматики і мікроелектроніки, обчислю
вальної техніки, вечірньому і заочному — навчається 
близько 8 тис. студентів.

-4- Професорсько - викладацький склад інституту — 
висококваліфіковані спеціалісти, серед яких 20 докто
рів і понад 260 кандидатів наук. Співробітники інсти
туту — автори багатьох монографій, підручників і нау
кових праць. Багато викладачів і співробітників мають 
авторські свідоцтва Держкомітету СРСР у справах 
відкрить і винаходів. Крім того, в інституті ведеться

Коротко про нас
робота по патентуванню винаходів за рубежем.

Науково-технічна бібліотека інституту нараховує 
530 тисяч друкованих одиниць. Вона розташована на 
6 поверхах головного учбового корпусу, має 8 читаль
них залів, 4 абонементи.

Спорт став невід’ємною часткою життя студентст
ва. Тільки за 1986 р. підготовлено 2 майстри спорту 
СРСР, 21 кандидата у майстри, 80 першорозрядників. 
Передбачається зведення критого спортивного комплек

су з спортзалами, ігровими майданчиками, плавальним 
басейном. На мальовничому березі Південного Бугу 
в районі Ладижинського водосховища побудований сту
дентський спортивно - оздоровлювальний табір.

•4- Інститут має п’ять благоустроєних студентських 
гуртожитків. їдальня та буфети розраховані на тисячу 
посадочних місць. У студентському клубі діють 21 ко
лектив художньої самодіяльності, працює 5 дискотек.

Інформацію підготував В. ГУТОВ.
партгрупорг кафедри АП.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.



з святом 1 травня, товариші!
ХАЙ ЖИВЕ 1 ТРАВ

НЯ — ДЕНЬ МІЖНА

РОДНОЇ СОЛІДАРНО

СТІ ТРУДЯЩИХ!

ПРОЛЕТАРІ ВСІХ 

КРАЇН, ЄДНАЙТЕСЯ!

ХАЙ ЖИВЕ ПРОЛЕ

ТАРСЬКИЙ, СОЦІАЛІ

СТИЧНИЙ ІНТЕРНАЦІ

ОНАЛІЗМ!

На вопросы нашей газеты отвечает студент ФЕТ 
БАСАМ НАГАБУШАНАМ.

Жит ь  в м и р е  
и д р у ж б е

■— Нагабушанам, раеска= 
жите, пожалуйста, немного 
о своей стране. Чем живет 
сейчас ее народ, какие де« 
ла и события его особен^ 
но волнуют?

— Индия — одна из дре
внейших стран мира. Счита
ется, что древнейшее клас
совое общество существова
ло в долине Инда уже во 
второй половине 2-го тыся
челетия до н. э. Во II—IV 
веках рабовладельческий 
строй вступил в фазу свое
го разложения, а к V—VI 
веку завершился переход к 
феодализму. В конце XV ве
ка в Индии появились пер
вые колониальные поработи
тели — португальцы. В на

чале XVII века у нас обос
новывается английский ка
питал. В 1858 г, Индия пе
решла под непосредствен
ный контроль английской 
короны. В результате неп
рерывной борьбы нашего 
народа мы получили незави
симость 15 августа -1947 
года.

Уместно отметить, что не
смотря на 200-летний пери
од колониализма индийский 
народ сохранил свою наци
ональную самобытность и 
культуру. Культура моего 
народа является величай
шей сокровищницей не то
лько индийской, но и всей 
человеческой цивилизации.

(Оконч. на 2-й стр.).

ВО ВСЕ УГОЛКИ ЗЕМНОГО ШАРА

ТРУДЯЩІ КРАЇНИ 

РАД! ВСЕМІРНО РОЗ

ВИВАЙТЕ ПРОЦЕС 

ОНОВЛЕННЯ СУСПІ

ЛЬНОГО життя, ЦІ- 

НУЙЕ КОЖНУ КРУПИ- 

ЦЮ ПЕРЕДОВОГО ДО

СВІДУ, ВИВЧАЙТЕ, 

ВПРОВАДЖУЙТЕ І 

ПОШИРЮЙТЕ ЙОГО!

11 АШ институт ус- 
пешно выполняет 

интернациональною за
дачу по подготовке ин
женерных кддрюв для 
зарубежных с т р а н .  
Только в прошлом го
ду в разные уголки 
земного шара разъеха
лись более пятидесяти 
молодьщ специалис- 
тов с дипломами Вин 
цицкого !политехнич)ес= 
кого,

С большим интере
сом студентььиностран- 
цы посещают занятия на 
кафедре автоматиза
ции проектирования. 
Знания, полученные у 
нас, станут им огром* 
ным подспорьем в бу
дущей работе на роди
не.

На фото: занятия со 
студентами - иностран
цами проводит стар
ший научный сотруд
ник кафедры АП Ю. А. 
Сторожук.

Здрастуй, Першотравень!
І знову — Першотра

вень: зелені поля, блаки
тне небо, сонячна дали
на, білий квіт і червоне 
маєво знамен. Червоний 
колір нагадує, що все 
на землі (навіть незем
на краса) утверджуєть
ся боротьбою.

Сьогодні відзначаємо 
лише 101-й Першотра
вень. Мільйони поперед
ніх канули в глибину 
віків, як звичайнісінькі 
будні. Потрібен був осо
бливий сплеск соціальної 
боротьби, щоб людство 
захотіло мати цей день 
не лише днем теплого 
сонця, а й міжнародної 
солідарності трудящих. 
У травні 1886 року в 
американському місті 
Чікаго поліцейський офі
цер оддав наказа стрі-

Мне нужно
немного,

Лишь малость
одну:

У мира земного 
Отнять бы

войну.
Чтоб наша планета 
Спокойной была,
Чтоб были

рассветы,
Любовь чтоб жила.
А больше?

Не надо.
Зачем еще мне?
И этой награды  
Мне хватит

вполне.
Александр ЕНИСЕЕВ.

ляти по колоні страйка
рів у робітничих спеців
ках, які просили восьми
годинного робочого дня. 
Шістьох убили, над трьо
ма влаштували суд. Зна
віснілий прокурор з пі
ною на губах вимагав:

— Повішайте їх і ви 
врятуєте націю.

Героїв повісили, щоб 
врятувати «націю» Ро- 
тшільдів, Морганів, а на 
місці кривавого вбивства 
було поставлено пам’я
тник тому, хто обстою
вав цю «націю», стріля
ючи в трудовий народ — 
поліцейському офіцеро-. 
ві.

І нині, через сто років, 
там височіє лише поста
мент — робітники де
кілька разів скидали/ 
звідти бронзового бов
дура і його й досі збе
рігають в поліцейській 
дільниці: в гнобителів і 
їхніх холуїв —свої ге-

5 травня — День преси. 
З кожним днем роль її — 
від центральної до багато
тиражної — зростає, з ко
жним днем підвищується її 
значення у вирішенні проб
лем перебудови. «Преса 
покликана бути ще дійові
шою, не давати спокою не
робам, користолюбцям, при
стосуванцям, затискувачам 
критики, — відзначив М. С. 
Горбачов на зустрічі з кері
вниками засобів масової 
інформації і пропаганди, — 
активніше допомагати тим, 
хто бореться за перебудо
ву». Виконати це завдання 
самим лиш журналістам, 
без активної допомоги гро-

рої, в народу — свої.
Кл|с, який споруджує 

пам’ятники вбивцям, ма
ючи ні за що трудову 
людину, приречений іс
торією. Недарма з 1886 
року Першотравень свя- 
ткується як Міжнарод
ний день солідарності 
трудящих, недарма фео
дал, заводчик, фабри
кант лютою ненавистю 
ненавидить і переслідує 
цю солідарність або ж 
пристосовується до неї, 
щоб звести нанівець, або 
й зовсім знівелювати її 
силу й політичну суть.

Наприклад Рейган з 
минулого року оголосив 
Першотравень днем за
конності. Цікава мета
морфоза! Через століття 
те, що виникло з шаба
шу беззаконня й наруги 
над правом людини бо
ротись за своє місце під 
небом, тепер оголошу
ється днем законності. 
Мовляв, капіталізм нині 
має «добре» обличчя,

мадськості, звичайно, було 
б неможливо.

Вони різні за віком, служ
бовим становищем, родом 
занять, характерами і нахи
лами. Але ріднить їх благо
родний неспокій за долю на
шої спільної справи, почут
тя причетності до всього, 
що відбувається в колекти
ві, бажання зробити і свій 
внесок у процес оновлен
ня.

Громадські кореспонденти 
разом із нами, професій
ними журналістами, роблять

мільйонерові дорогими 
стали інтереси робітника.

Все, звичайно, міня
ється _ така діалектика.
Не міняється тільки те, 
що невідступно трима
ється першооснови] Як
би капіталіст збіднів до 
пролетаря, іншою стала 
б його філософія, а по
ки він володіє тобою, 
як придатком до кон
вейєра чи машини, то 
завше захищатиме не те
бе, а свій конвейєр і 
свою машину. І не ро
бітник до капіталіста бу
де кликати каральні за 
гони з гумовими пали
цями, пластиковими пін
тами, сльозоточивими га
зами й водометами, а 
капіталіст до робітника_ 
І тому Першотравень — 
це не тільки місце в 
святковій колоні, а й на 
барикаді, де багатство і 
бідність, ситість і голод 
безтурботність і безро
біття — неодмінно по два 
боки, а не разом.

«Пролетарі всіх країн, 
єднайтеся!» — вкарбо
вано в державний герб 
Радянського! Союзу, А

свою інститутську газету, 
разом із нами піклуються 
про її інтереси, несуть в неї 
глибоке знання життя, про
блем, які хвилюють читачів.

Напередодні свята радян
ської преси редакція вислов
лює щиру* подяку активним 
авторам і організаторам га
зетних публікацій, справж
нім друзям друкованого 
слова —

викладачам І співробітни
кам інституту: Р. Асадову, 
О. Битюковій, В. Білому, 
В. Бондарю, В. Говорову,

тому Першотравень і на
ша держава — символ 
доброї надії для тих, 
хто бореться проти ек
сплуатації, за свободу й 
незалежність, за право 
на звичайні людські ра
дощі — роботу, їжу, 
дах над головою, сім’ю, 
за доступ до скарбів ку
льтури й освіти.

З багатьма країнами 
світу єднають нас узи 
міцної дружби. Видно 
це й на прикладі Вінни
цького політехнічного ін
ституту, в якому навчаю
ться представники 69 за
рубіжних країн. Біль
шість з них, як правило, 
приїхали звідти, де ще 
донедавна панували або 
й досі панують темнота, 
злидні, де з допомогою 
Радянського Союзу до
лаються, успадковані від 
імперіалізму, нужда й 
безправ’я. Сердечне, бра
терське ставлення до ко-

ГАЗЕТИ
A. Головченку, Г. Горшеч- 
никову, 3. Грозному, 
Ю. Данилюку, В. Демешку,
B. Жуковій, Л. Ігнатову, 
В. Ковальчуку, В. Коваль
ському, О. Кузьміну, Я. Ку
лику, Р. Кутькову, Д. Нал- 
бандяну, В. Олійнику, В. По
ливаному, В. Попову, М. 
Синельнику, О. Стахову, 
М. Филинюку, В. Черніко- 
вій, В. Чижику, М. Чорно
му, В. Шолохову, І. Яцині;

студентам Костянтину Ба 
лаканову, Валентині Бо- 
цул, Світлані Дойніциній,

жного, хто приїхав здо
бувати освіту у нашому 
віузі, — це теж вияв між
народної солідарності і 
тих інтернаціоналістських 
якостей, які прийшли до 
нашого народу разом з 
перемогою Жовтневої 
революції.

Наші Першотравневі 
колони — це демонстра
ція тих найліпших над
бань людяності, котрі є 
нині на всій планеті.
Вони — кістка в чорній 
горлянці ворожої про
паганди. Йдучи в черво- 
ноправорних, врочистих 
колонах, народи єдиним 
фронтом виступають за 
те, за що клали життя 
перші страйкарі Чікаго, 
гинули комунари Пари
жа, згоряли у вогні ре
волюції робітники й се
ляни тієї країни, яка ни
ні називається Радянсь
ким Союзом.

Олександру Заболотному, 
Аллі Іщенко, Васаму Нага» 
бушанаму, Інні Поліщук;

майстрам, лінотипістам, 
стереотиперам, верстальни
кам, друкарям, пакувальни
кам, працівникам виробничо
го відділу і експедиції, ро
бітникам Вінницької облас
ної друкарні, які сприяють 
вчасному і якісному виходу 
нашої газети у світ;

працівникам адміністра
тивно - господарської части
ни інституту В. Матвійчуку, 
П. Мукоїду, Л. Мазуровій, 
які піклуються про своєчас
не доставлення газети з 
друкарні.

Шлемо вам найкращі свя
ткові побажання, шановні 
товариші!

СПАСИБІ ДРУЗЯМ



2 стор. «ЗА інженерні кадри» квітня 1987 року.

Ж и ть в мире 
и дружбе

(Нач. на 1-й стр).

Индия — многонациона
льная страна. У нас много 
языков (по статистике — 
947). Государственными 
признаны лишь 14. Поэто
му страна разделена по 
штатам в основном соглас
но лингвистическому приз
наку. Национальный вопрос 
у нас еще не решен в пол
ной мере. Примером этого 
являются события в Пенд
жабе и других штатах. Оче
видно, им способствует и 
религиозная пропаганда. 
Сейчас перед правительст
вом и народом нашей стра
ны стоит необходимость ре
шить эти жгучие задачи и 
развивать свою независи
мую национальную полити
ку.

Отмечу, что важным со
бытием во внешнеполити
ческой деятельности Индии 
было заключение 9 августа 
1971 г. договора с СССР о 
мире, дружбе и сотрудни
честве. Недавний официаль
ный дружественный визит 
тов. М. С. Горбачева в 
Индию увеличил потенциал 
дружбы и сотрудничества 
между нашими странами.

— Назовите конкретные 
примеры помощи СССР ва
шей стране.

— При помощи Советс
кого Союза и других соци
алистических стран Индия 
прочно встала на путь ин
дустриального развития. 
При содействии и помощи 
СССР у нас построено око
ло 60 крупных обьекто© в 
важнейших отраслях про
мышленности. В настоящее 
время при помощи СССР 
сооружаются две крупных

ГЭС, металлургический за
вод, крупные угледобываю
щие обьекты.

Непосредственной помо
щью является и подготов
ка специалистов в СССР 
для нашей страны. Еще хо
чу сказать о фестивалях, 
которые будут проводить
ся в наших странах в этом 
году. Они станут еще од
ним символом укрепления 
дружбы и сотрудниц£ства 
между нашими народами, 
особенно в области культу
ры.

— Что вы надеетесь полу
чить полезного во время 
обучения в нашем институ
те?

— Мы, студенты из Ин
дии, верим, что получим 
очень много нужного для 
нашей страны. Думаю, что 
мы должны стать не толь
ко хорошими специалиста
ми, но и изучить опыт со
ветского народа, его куль
туру и советский образ жи
зни.

— В чем вы видите ос
новную задачу современной 
молодежи мира?

— Считаю, что это — вое 
питание в духе марксизма- 
ленинизма, по новому по
литическому мышлению. Без 
этого ныне обойтись нель
зя, особенно учитывая рево
люционную перестройку в 
СССР.

— Что бы вы пожелали 
накануне Первомая советс
ким сверстникам?

— Желаю им здоровья, 
счастья, успешной сдачи 
экзаменов, хорошей интер
национальной работы и, ко
нечно, успешного воплоще
ния в жизнь решений пар
тии и XX сьезда ВЛКСМ.

В ІМ’Я ТРУДОВОГОСТ К УЖЕ ми повідо- 
мляли, на розшире

ному засіданні профко
му викладачів і співро
бітників затверджено 
єдиний план заходів по 
здійсненню рішень XXVII 
з’їзду КПРС, XVIII з ’ї 
зду профспілок СРСР і 
XIV з’їзду профспілок 
республіки.

За головне завдання 
визначено забезпечення 
дальшого вдосконалення 
стилю і методів роботи 
профспілкової організа
ції, утвердження комп
лексного підходу до ви
рішення питань життя 
трудового колективу, об
становки демократії і 
принциповості, єдності 
слова і діла. Вирішено 
домагатися максималь
ного* скорочення засідань 
і нарад, перенесення ос
новної діяльності безпо
середньо в профгрупи. 
На засіданнях профкому 
і профспілкових зборах 
заслуховувати питання 
поліпшення стилю і ме
тодів роботи, особливу 
увагу вділивши розпов-

а  РОДИЛСЯ на Ку= 
^  бе, но мюе детство 
прошло в СССР. ЗДесь 
учился мой отец, здесь 
учусь я. Половина мо
ей жизни прошла в ва
шей прекрасной стра
не. Поэтому с полным 
основанием могу счи
тать Советский Союз 
своей второй родиной.

Мне кажется, любой 
иностранец может ска
зать множество теп
лых слов о советских 
традициях, о советских 
людях. Но от «свеже
го» взгляда иностран
цев не ускользают и 
так называемые нега
тивные явления, о ко
торых в последнее вре
мя так много говорят и 
пишут. Мы замечаем 
их не потому, что вы
искиваем какие-то не
достатки. Просто мно
гие вещи нам непонят-

сюдженню передового 
досвіду діяльності проф
організацій.

Єдиним планом перед
бачається виключити за 
пит письмової інформації 
і звітів з цехових орга
нізацій (крім передбаче
них ЦСУ), зменшити чи
сло документів, що нап
равляються в цехові ор
ганізації; істотно поліп
шити гласність роботи 
профкому, ширше вико
ристовуючи для цього 
газету «За інженерні 
кадри», стінгазети, вну- 
тріінститутську систему 
телебачення, регулярні 
інформаційні виступи 
членів профкому в тру
дових колективах.

Поліпшення вимагає 
підбір, розстановка і иа-

НЫ.
Вот, скажем, во вре

мя экзаменов редко 
какой преподаватель не 
замечает у студента 
шпаргалки, и в луч
шем случае он лишь 
слегка пожурит «про
штрафившегося». А в 
кубинских вузах суще
ствуют студенческие 
федерации, которые за 
использование шпар
галки исключают сту
дента из института, а 
«невнимательного» пре
подавателя строго на
казывают.

Непонятно почему, но 
студентов почти не под
пускают к вычисли
тельной технике. Я с 
удовольствием) сходил 
хотя бы на экскурсию

вчання профактиву. З ці
єю метою буде вдоско
налена структура проф
спілкових органів, підбір 
і навчання резерву на 
голів профгруп та проф- 
групоргів, резервісти пе
ревірятимуться на пра
ктичній роботі в комісі
ях профкому і профбю
ро. Діяльність г школи 
профактиву перебудову
ється на основі впрова
дження ділових ігор, се
мінарів по обміну досві
дом.

Значної уваги в єди
ному плані відведено пе
ребудові соціалістичного 
змагання. На перший 
план висувається розпо
всюдження передового 
досвіду, надання допомо
ги відстаючим колекти-

по институтскому вы= 
числительному центру, 
чтобы посмотреть вбли
зи, а может даже «по
щупать» машину серии 
ЕС.

И еще. Каждое лето 
кубинские студенты ра
ботают в составе сту
денческого строитель
ного отряда. К нам ве
зде хорошо относи
лись, у нас всегда бы
ла интересная работа. 
Но сказать, что все 
было хорошо, я не мо
гу. Нам было больно 
смотреть, как у вас от
носятся, например, к 
строительным) матери
алам.

С огромным удовле
творением слежу за 
грандиозными переме-

вам, попереднє рецензу
вання і захист зобов’я
зань з метою їх кращої 
економічної обгрунтова
ності, щоквартальний 
аналіз виконання зобо
в’язань на всіх рівнях і 
підбиття їх результатів, 
розширення можливостей 
матеріального заохочен
ня переможців, розвиток 
руху за розроблення і 
виконання зустрічних 
планів.

Передбачені також ко
нкретні заходи по зміц
ненню трудової дисцип
ліни, режиму економії 
та бережливості, приско
ренню впровадження до
сягнень науково - техніч
ного прогресу, поліпше
нню умов праці, житла, 
побуту, охорони здоро
в’я, техніки безпеки.

В. КОВАЛЬЧУК,
заст. голови профко
му.

ДЕЛАХ
нами, происходящими 
сейчас в СССР. Верю, 
что (скоро перестану 
сталкиваться с непоия= 
ткыми мне явлениями, о 
которых я рассказал. К 
счастью, их немного. 
Когда я вернусь до
мой, то увезу с собой 
чувство причастности к 
историческим револю
ционным ^преобразова
ниям в СССР. Я глу
боко одобряю полити
ку КПСС, которая от
крывает новые перс
пективы и для моей 
Кубы.

В. ЛАФАРГЭ, 
студент факультета 
вычислительной тех
ники.

УСПЕХОВ В ВАШИХ

„С У П У Т Н И К “  —  МОЛОДІСТЬ I СИЛА
«Перший раз у таборі. Все життя прожили у Він

ниці, і навіть не підозрювали, що тут так здорово. 
Ліс, річка, гриби, рибалка, спорт—чого ще треба для 
відпочинку. А головне — люди, які нас оточували і
0 бс лугову в а ли!»

«Щиро дякуємо за вміння організувати цікавий, 
здоровий, спортивний відпочинок. Спасибі вам, доро
гі товариші. Хай і в майбутньому не меншає ваша 
чуйність, доброта і турбота." Гумор і оптимізм, яких 
навчилися в таборі, здоров’я, яке значно поліпши
лось,—це заряд на. цілий рік, Сподіваємось зустрітись
1 наступного літа».

«Ми в цьому таборі вперше, але переконані, що 
відпочивати будемо тепер їздити тільки сюди».

...Всі ці відгуки, як ви, певне, здогадались, — про 
спортивно-оздоровчий табір «Супутник ВПІ». Для тих, 
хто ще не бував тут, спробуємо вдаштувати коро
теньку заочну екскурсію.

Розташувався «Супутник» поблизу села Степашок у 
Гайсинському районі на березі спокійного, широкого 
плеса Південного Бугу. Чарівна місцина!

За спиною в табору—ліс. Стрункі берези і величні 
дуби, осики і тополі, сосна і ялина, густий ліщннник, 
красуні липи, неповторні запахи, цілюще повітря. 
Якщо тобі до вподоб*!, берм кошика і—по гриби. Тут 
повно маслят, сироїжок, підосичників, бабок, не рід
кість і вельможний білий боровик. Якщо хочеш по

рибу—будь ласка, виходь з вудочкою, сідай собі в 
тихому місці, лови карасів, окунів, пдітку.

В «Супутнику» — чудовий пляж. Якщо не вмієш 
плавати,— не лякайсь: трігчотири заняття, і інструк
тори зроблять з тебе водяника чи русалку, через кіль
ка днів поплирєш наввимашки, будеш навіть змага
тися з кращими пливунами. Не дуже виходитиме — 
теж не біда. До твоїх послуг—водяні велосипеди, що 
весело виляскують лопастями, мов маленькі млинки; 
човни, на яких приємно борознити плесо тихої запла
ви, що за свою красу названа «Казкою». На цій за
плаві маячать вдалині контури вінсерфінгів, мчать за

моторними човнами забронзовілІ на сонці водолиж- 
ники.

Д коли згасає день і меншає спека, весь табір зби
рається в спортивному містечку. Невтомно штурму
ють ворота футболісти, бескомпромісна боротьба йде 
на волейбольних майданчиках, азартно змагаються го
родошники, блискавками літають білі кульки над те
нісними столами, глухо лунають удари з більярдної, 
під кронами ошатних беріз розташувались шахісти.

А як стемніє зовсім, і над табором спалахнуть елек
тричні вогні, вас чекає то вечір відпочинку, то диско
тека, то цікавий фільм, то задушевна пісня коло 
багаття.

Для кожної зміни відпочиваючих влаштовуються 
екскурсії на теплоході «Сергій Єсенін», романтичні 
турпоходи на човнах. Керівництво табору гарантує 
вам зустріч з Нептуном, хто захоче дізнатись про свою 
майбутню долю, може звернутись до звіздаря-астро- 
лога, одержить автограф від самого Лісовика.

В таборі — казково гарні будиночки-котеджі на 
2—3—4 мешканці. А ще —срібне світло місяця, золо
тисті стежки на плесі Бугу, солов’їні пісні і тиша, 
тиша, тиша...

А, втім, що слова? Краще один раз побачити, ніж 
десять — почути.

«Супутник ВПІ» готується приймати гостей!

Я. КУЛИК, 
зав. кафедрою фізвиховання.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.



БЕЗСМЕРТНИЙ ПОДВИГ РАДЯНСЬ- 

КОї ЛЮДИНИ, СОЛДАТА І ТРУДІВНИ

КА У ВЕЛИКІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ВІЙНІ, 

МИ СХИЛЯЄМО ГОЛОВИ ПЕРЕД ПА* 

М’ЯТТЮ ТИХ, ХТО ЗАГИНУВ ЗА 
ЧЕСТЬ І СВОБОДУ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ 

ВІТЧИЗНИ, ХТО ВІДДАВ ж и т т я  ЗА 

ВРЯТУВАННЯ СВІТУ ВІД ФАШИСТСЬ

КОЇ ЧУМИ.

(Із Звернення ЦК КПРС до радянського 

народу).

СЛУЖУ РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗУ! ®

К О М А Н Д И Р
До армії Петро Слободян був студентом маши- ~ 

нобудівного факультету нашого інституту. Призвали ■ 
його у вісімдесят п’ятому. Отже, нинішнього року ■’* 
уже й звільнення в запас. Пишучи листи, друзі не 
раз допитувались: «Як тобі служиться?».

«Так, як усім», — була його відповідь.
Не все солдат може сказати. Те — військова та

ємниця, а про те — самому якось незручно.
І ось з військової частини, де служить колишній 

наш студент, надійшов лист на ім’я ректора. При 
ємно читати його.

«...Хочу звернутись до армійського комсомолу, до тих, хто вже за
кінчив службу в Збройних Силах, хто боровся за праве діло в Афга* 
ністані: йдіть до підлітків, розкажіть їм про себе, про своїх товари 
шів, про відвагу, героїзм, про бойове братерство».

(З виступу М. С. Горбачова на XX з’їзді ВЛКСМ).

Т ИСНУЧИ на прощання 
руку Степана Матвійо

вича Андрощука, багато 
вже знаючи про його жит
тя, я силкувався збагнути, 
чим він мені сподобався з 
першої хвилини знайомства. 
Що в ньому є такого осо
бливого?

Зовнішність, принаймні, 
особливо не вражає. Худор
ляве, дещо аскетичне, ли
це, спокійні, добрі очі з 
ледь помітними іскринками 
твердості, помірна (як на 
сімдесят сім років!) сивина, 
негучний голос.

Постать має струнку, до
ладно скроєну, плечі розве
рнуті, голова постійно пі
днята. рухається рівно, по
слуговуючись незначною кі
лькістю стриманих жестів, 
за .якими вгадується трива
ла армійська виучка...

Не було в ньому нічого 
показного А нещирого, під
куповувала природність, 
якій не шкодило навіть зіз
нання, що з кореспонден
тами діла мати не любить, 
бо звик до точності, а вони, 
часом, так заплутають іс
тину, що починаєш вагати
ся — говорив чи не говорив 
те, що написане....

Пам’ятаючи ці слова, я 
впродовж усієї розмови не 
випускав пера з рук і доб
ряче - таки притомився * 
з багатого Андрощукового 
життя можна писати не ко
респонденцію, а книгу. До 
того ж цікаву*

Народився він 1910 року. 
Отже, бачив і революцію, і 
громадянську війну, і колек
тивізацію, і ентузіазм пер
ших п’ятирічок, і високу ро
мантику служби в молодій 
Червоній Армії, і Велику 
Вітчизняну від першого до 
останнього пострілу, і по
воєнну відбудову... Мало 
того, що бачив. Жив цим, 
а, якщо точніше, то це бу
ло не просто життя, а спра
вжнє натхнення, яке не ви
чахло, не пригасло з рока
ми — стало рисою характе
ру. Саме це і видно з пер
шого погляду.

Певна річ, таке горіння 
не може подобатись всім 
без винятку, але саме воно 
стає взірцем і прикладом. 
Бо чисте, як вогонь!

Степан Андрощук скінчив 
сім класів у тому віці, в 
якому нині закінчують де
сять. «Долею нашого дити
нства і ранньої юності бу
ли голод, воші і хвороби».

Цю фразу він зронив ніби 
між іншим, та позаяк зміст 
вона мала чіткий, карбова
ний, то було видно, що 
виковувалась роками.

Сільський хлопець мав цу
пкі руки з твердими, як пі
дошви, долонями, тугими 
тросами жил і міцними, як 
залізні скоби, пальцями. До

двадцяти років він уже на
орався, намолотився, на
сіявся» натесався і ніякою 
роботою його не можна бу
ло злякати. Мобілізація на 
шахти Донбасу стала для 
нього якщо не радістю, то 
вікном у широкий світ.

«Ми там не творили чу
дес, одначе на нас озира
лися — мобілізовані ком
сомольці!».

Брали зобов’язання пра
цювати «по 32 дні на місяць» 
— мало того, що без вихід
них, та ще два рази в дві 
зміни підряд. Бувало викли
кали в комітет комсомолу, 
щойно вони виходили з 
шахти.

— Набралось багато ву
гілля, коні потомились, еле
ктровози не йдуть, треба 
спуститися й на собі пере
везти.

Ніхто не заїкався, що це 
трудно, що в кожній ваго
нетці по 60 пудів ваги — 
зразу починали формувати 
бригади.

З заліза вони були, чи 
якоїсь особливої породи?

— Ні! Почувалися більшо
виками, які все можуть. 
Ми, по суті, все й могли. 
Ніщо нас не зупиняло. Три
дцять дві робочих зміни — 
і не знали, що таке втома. 
Більше того, знаходили час, 
щоб готуватися в гірничий 
інститут. До армії я навіть 
навчався в ньому заочно...

Т  РИДЦЯТЬ календарних 
* років забрала в Степана 

Матвійовича армія. Втім, 
за слово «забрала» я напе
ред прошу вибачення. Слу- 
жив-бо, наче пісню співав. 
Закінчивши офіцерське учи- 
лише 1937 року на початок 
війни вже був капітаном. 
На жаль, характер служби 
у прикордонних військах 
не дозволяє розповісти 
про ряд майже легендарних

епізодів, що траплялися з 
ним. То ж не дивно, що з 
перших днів війни він опи
нився в самому пеклі, під 
Ржевом. Наші військові до
ктрини були надто оптиміс- 
іичними — ми не збирались 
довго воювати на своїй те
риторії, а тим паче відсид
жуватись в обороні. Вчили

ся тільки наступати. Та ще 
й які Наші командири пол
ків, батальйонів, рот зобо
в’язані були першими під
німатися в атаку (не під
розділи піднімати, а самі 
підніматись!) Помилки ви
правлялись великою кров’ю 
— багато частин у перші ж, 
найважчі дні, зосталися без 
командирів. Одержавши в 
розпорядження роту, капі
тан Андрощук уже через 
місяць був начальником 
штабу полку»

— Зайняли якось оборо
ну, укріпились, скували ні
мця, а тут наказ — відхо
дити! Один батальйон зали
шають до ночі для прикрит
тя. Я попросився команду
вати цим батальйоном. Ко
мполку подивився на мене 
так дивно, що аж потім, 
вже після його смерті, я роз
шифрував той погляд — 
він прощався зі мною»

На щастя, обійшлось без 
бою. Німці не полізли на 
лінію оборони, прорвалися 
в інших місцях. Пізно уве
чері Андрощук зняв бата
льйон з позиції, посадив на 
машини і кинувся наздо
ганяти полк. Б одному селі, 
коли уже геть запали су
тінки, побачив у хвіртці 
якогось дядька:

— Скажіть, німців тут ще 
не було?

— Онде-о вони... Стоять 
по той бік вулиці.

Можна уявити Андрощу- 
кові почуття в ту хвилину. 
Одначе не розгубився, не 
захапався зопалу, тихо по
дав команду заводити мото
ри і негайно розвертатися 
вслід за ним. Найдивовиж-
ніше в цій операції було те, 
що при виїзді з села пода
льшу дорогу їм указували 
німецькі регулювальники, 
які не дотямкували в коло
тнечі, що це за машини.

Андрощук таки наздог
нав полк, знищили вони всю 
техніку, німецькими тилами 
пробилися до лінії фронту, 
вже на нічийній втратили 
командира і командуючий 
19 армії генерал Рокоеов- 
ський наказав Степану Мат
війовичу приймати полк, а 
через тиждень з Москви 
надійшла радіограма: «Ко
мандирів, які відзначилися 
в боях і відмінно зареко
мендували себе в повсякден
ній бойовій і політичній 
підготовці, відрядити до 
академії імені Фрунзе для 
навчання За програмою вій
ськового часу...»

Поки академія базувалася 
в Москві, нормального нав
чання не було: по тривозі
— то під Можайськ, то під 
Солиечногорськ, то в інше 
місце... Вчилися до травня 
1942 року, а по тому Сте
пана Матвійовича призна
чили начальником розвідува
льного відділу 1-го Гвардій 
ської о укріпрайону і — в 
Сі зл іт  рад! Усю Сталінг- 
радську епопею, як мовить
ся, від дзвінка до дзвінка, 
себто, від першого до остан
нього- пострілу. Скільки ра
зів міг там лягти — одне ті
льки небо знає.

Коли уже наприкінці вій
ни в Югославії зібралися на 
товариську вечерю з союз
никами, хтось, побачивши 
довгі ряди його орденів, по» 
чав питати, за що вони 
Степан Матвійович заходив
ся перераховувати:

— Орден Червоного 
Прапора за Маріуполь, 
Суворова III ступеня — за 
Мелітополь, Олександра Не- 
вського за Миколаїв, Віт
чизняної війни і ступеня за 
Сталінград, Червоної Зірки...

— їй був у сталінграді?
— перебив Андрощука аме
риканський офіцер»

— Був.
— Чуєте? — загукав аме

риканець. — Між нами є 
полковник, який воював у 
сталінграді. Подивіться на 
нього. Це герой. Звідти ма
йже ніхто не дійшов до 
ьерліна чи Белграда..*

Можна було додати — 
особливо з розвідників! 
Втім, Степан Матвійович 
вважає, що розвідником ле
гше, ніж піхотинцем, Хо
дити у ворожий тил — ри
зик, але якщо не вдалося 
зробити свою справу в од
ному місці, можеш пробува
ти в іншому, де не так пи
льно чатують. А піхотинець 
мусить пробитися там, де 
наказано, і тільки там.

(Закінч, на 2-ій стор.)

------------------ УРОК МУЖНОСТІ — ----------------

М О Б І Л І З О В А Н И Й
К О М С О М О Л О М

І «Петро Слободян зарекомендував себе як відмін-] 
[ ний молодший командир. Він чудово засвоїв програ-; 

му бойової і політичної підготовки. Ви
могливий до себе і підлеглих, служить зразком для 
кожного . Останні три місяці виконує обов’язки' 
командира взводу. Це офіцерська посада, але і зі 
нею він справляється добре. На недавніх тактич-І 
них вченнях підтримував безперебійний зв’язок в] 
декількох радіосітях. Взвод, яким зараз командує! 

І старший сержант Слободян, став кращим у підроз-] 
І ділі за всіма показниками.
і Сам командир завше підтягнутий, добре фізично] 

підготовлений. Його обрали секретарем комсомоль-І 
ської організації взводу. Комсомольська робота в! 

І нього теж на належному рівні. Спокійний, витрима-І 
І ний, чемний у ставленні до старших, не раз відзна-| 
І чався командуванням за зразкову службу і дисцип-| 
І Ліну. І

Інститут може гордитись таким вихованцем. Вер-1 
і нувшись на навчання, він і тут високо нестиме честь] 

радянського студента. Ми цього певні».
Листа підписав начальник штабу того підрозділу,* 

І в якому закінчує службу Петро Слободян.

Чесно і сумлінно
Ось який відгук на службу колишнього студента! 

нашого енергофаку надійшов від командування: 
«Ваш студент Микола Гончарук виконує свій свя

щенний обов’язок перед Батьківщиною з почуттям, 
високої відповідальності. Він — відмінник бойової! 
і політичної підготовки, майстер військової справи.!

Військова служба нелегка і сувора. Крім знань, 
солдату потрібна велика сила волі, фізичний гарт.І 
Як допомогло Миколі Гончаруку те, що зростав віні 
не білоручкою, звик до праці, займався спортом. і| 
саме тому тут, у частині, юнак швидко набув потріб
них навичок, вольового гарту, зарекомендував себе 
працьовитим, старанним, дисциплінованим.

Наш ратний труд такий же почесний і важливий, 
як і труд робітника, колгоспника, інженера, вчено
го. Берегти мир і безпеку рідної землі — яке це по
чесне й відповідальне завдання! І ваш студент, нині 
рядовий Микола Гончарук виконує це завдання че-' 
сно і сумлінно».



~2 СТОр . «ЗА ІНЖЕНЕРНЬ КАДРИ» і .8 травня 1987 року.

(Поч. на 1-ій стор.)
З ІНШОГО боку — піхотин

цеві важко що-небудь ви
гадати на пристріляному 
полі. Біжи вперед, падай, 
лови паузу в кулеметних 
чергах, знову біжи. А в роз.- 
відника поле фантазії куди 
ширше, він може бути на
віть зухвалим.

Якось Андрощук послав 
хлопців за «язиком». Взя
ли. Наступного дня посилає 
ще раз і знову в те саме 
місце — взяли. На третій 
раз — 'знову туди ж.

— На що розраховував? 
На те, що будь-який шта
біст, коли *у нього беруть 
«язика», посилить охорону, 
але не там, де сталась по
дія. Він звик до думки, що 
вдруге сюди ворожа роз
відка не прийде. Ну, а втре
тє,'то це взагалі безумство. 
Отакий психологічний ма
люнок думки. За третім 
разом ми привели не сол
дата і фельдфебеля, як 
було» до того, а вже офіце- 
ра
Д  НДРОЩУК завше ро- 

бив своє діло винахід
ливо й натхненно. Тому й 
не дивно, що доля винаго
роджувала його за це бага
тьма цікавими подіями і 
зустрічами. Недавно мико
лаївський письменник Ми
хайло Божаткін написав до-

кументальну книгу про 
десант Костянтина Ольшан- 
ського з 68 моряків, удос
тоєних звання Героя Ра
дянського Союзу, котрі про
рвалися в місто, засіли в 
старому елеваторі, були 
виявлені ворогом і, не ма
ючи жодного шансу на жи- 
тя, не здалися в полон, а 
бились до останнього пат
рона. Автор пише, що остан
ню розмову по рації мав з 
ними начальник оперативно
го відділу 1-го Гвардійсь
кого Миколаївського Черво- 
нопрапорного укріпрайону 
польового типу полковник 
Андрощук.

Степан Матвійович поси
лав цей десант на подвиг, 
хоч долю його, звичайне, 
планували по-іншому. Пол
ковник Андрощук і сам во
див десанти. Він пройшов 
через Румунію, Болгарію, 
Югославію Він знав руму

нського короля Михая, юго 
славського президента Броз 
Тіто, його так поранило й 
обморозило в Угорщині, що 
тільки дивом залишився 
жити. Але залишився. І ко
мандував по тому полкой, 
якого передав Герою Р а
дянського Союзу Володими
ру Карпову (нині він очо
лює Спілку письменників 
СРСР).

21 рік Степан Матвійович 
у Вінницькому політехнічно
му інституті. Тут він орга
нізовував цивільну оборону, 
був начальником її штабу, 
викладачем. Минулого року 
вирішив піти на спочинок, 
але виявилось, що для від
починку він не створений. 
Все життя кожен його день, 
кожна година належали ко
мусь, ніколи він не турбу
вався тільки про себе. Ось і 
зараз, крім інститутських 
клопотів, цікавився моги

лою В своєму рідному селі І 
Лозні Хмільницького райо- ] 
ну. Без Імен І прізвищ ПОХО- І 
вано там і 6 бійців. Хто во- | 
ни? Де їх чекають?

Невідомо.
Юні слідопити пробували 

навести довідки — не ви
йшло.

Степан Матвійович пі
шов іншим шляхом. З’ясу
вав, коли хоронили загиб
лих, коли, приблизно, вони 
упали в бою, які це були 
частини. Уже пішли запити 
в Подольський архів під 
Москвою, вже попрохав вія 
допомоги в самого Воло
димира Карпова.

Одне слово, спокій тіль
ки сниться. Як мобілізував 
його комсомол у тридцято
му, то так і не дав відстав
ки по сьогоднішній день. 
Втім, це була не лише ком

сомольська мобілізація, а, на
самперед, мобілізація со
вісті. А велика совість ні
коли не помирає, і, тим па
че, не ходить у відставку. 
Вона передається у спадок. 
Приємно знати, що в Степа
на Матвійовича багато учнів 
і два сини, якими він гор
диться. А такі, як він, да
ремно гордитися не бу
дуть,

В ІВЧЕНКО.

УЧИТИСЯ

вчити ОСНОВНИЙ ЗАКОН НАВЧАННЯ
Д ЛЯ того, щоб навчити 

студентів методам ми
слення, перш за все необ
хідно з ’ясувати, як потріб
но вчити, тобто встановити, 
яку структуру має процес 
пізнання.

У процесі свого розвит
ку природа утворила люди
ну з мозком, здатним мис
лити. Що ж таке мислення! 
Це активні, цілеспрямовані 
д іі узагальненого пізнання 
людиною істотних власти
востей та закономірностей 
об’єктивної дійсності за до 
помогою мови. Першою о з
накою мислення є цілеспрл 
мована, активна розумова 
або фізична діяльність. Без 
постановки людиною, яка 
навчається, мети мислення 
немає. Мета — ідеальна мо
дель кінцевого результату 
д ії. Будь яка мета завжди 
спрямована на задоволення 
тих чи інших потреб, необ 
хідних для нормального жи
ття та розвитку людини.

Мислення завжди вимагає 
не будь-якої, а активної дія 
льності, тобто затрати розу
мових, вольових зусиль і фі 
зичної енергії. Для того, щоб 
стимулювати людину до ак
тивної діяльності, необхідно, 
щоб мета, якої треба дося
гти, була мотивованою: той, 
хто виконуватиме мислите- 
льні операції, повинен сам 
або з допомогою викладача 
переконатися, що затрата 
енергії і розумових зусиль 
потрібна, корисна для ньо
го. Лише після цього у лю
дини з ’явиться інтерес — 
короткочасне або довогот- 
ривале емоційно забарвлене 
спрямування уваги до об’є
кту д ії, прагнення його пі
знати, оволодіти ним або 
одержати емоційне задово
лення. Ланцюжок «потреби 
—■ цілі — інтерес» — необ
хідний елемент, який пови
нен створити у свідомості 
студентів викладач.

Друга ознака мислення — 
мова, яка є, за визначен
ням Маркса, «безпосередня 
дійсність думки». Якщо сту
дент на екзамені каже ви
кладачеві, що він «/мате
ріал знає і розуміє, але роз
казати не може», то це яв
на ознака того, що навча
льний матеріал не засвоє
ний, що мислити нема чим.

Третя ознака: людина в 
процесі мислення користує
ться узагальненими, »абст
рактними логічними форма
ми. Хоч мисленню ми вчи
мося з перших днів оволо
діння мовою методом 
«спроб і помилок» і здеб і
льшого мислимо логічно 
без знання логіки, але, як 
вдало сказав Лейбніц, «лю
дина, яка не знає логіки, 
подібна до співака, котрий 
співає, не знаючи нотної 
грамоти». Отже, логічні 
закони повинна знати кож
на культурна людина, оскі
льки знання їх запобігає по
милкам у мисленні, сприяє 
засвоєнню значної кількос
ті інформації людям, у яких 
механічна пам’ять слабка.

Четвертою ознакою мис
лення є те, що пізнання за 
його допомогою — опосе
редковане- Це означає, що 
при мисленні ми виводимо 
нову інформацію з уже на
явних у людини суджень за 
законами логіки. Якщо ці 
судження будуть хибні, то- 
хибними будуть й одержані 
шляхом логічного мислення 
висновки. Отож хоча знан
ня і вміння мислити — не
обхідна умова для пізнання 
об’єктивної інформації про 
матеріальний світ, однак 
цього недосить. Треба перш 
за все навчитися одержува
ти об’єктивну інформацію з 
матеріального сві(ту і ви
ражати її у вигляді понять 
та суджень, які служать 
емпіричною базою абстрак 
тного логічного мислення.

Загальну логіку процесу 
пізнання чітко сформулю 
вав В. І. Ленін: «Від живо 
го споглядання до абстрак 
тного мислення і від нього 
до практики — такий є д іа
лектичний шлях пізнання іс
тини, пізнання об’єктивної 
реальності».

Висновки: при організації 
навчального процесу слід 
неухильно дотримуватись 
названого нами закону. Він 
вказує логічну структуру і 
послідовність пізнання «жи
ве споглядання — абстрак

тне мислення — практика». 
Якщо викладач починає вив
чення, наприклад, асинхрон
ного двигуна з теоретично
го розгляду закономірнос
тей, на основі яких двигун 
побудований, тобто з «абст
рактного мислення», то він 
не сформує у студентів Ні 
абстрактного мислення, ні 
практичних вмінь та навичок, 
потрібних для «практики». 
В даному випадку викладач 
повинен почати з «живого 
споглядання», тобто з роз
гляду студентами реальних 
асинхронних двигунів у ла
бораторії і на виробництві; 
дати студентам можливість 
збирати; і розбирати двигун 
і цим самим створити у їх 
ній свідомості емпіричну ба
зу для абстрактного мислен
ня, сформувати «потреби— 
цілі — інтерес». Тільки п іс
ля цього «мудре слово ви
кладача» падатиме на «удо 
брений грунт» — світлий 
розум студента.

Другий висновок: студен
тів необхідно перш за все 
вчити емпіричним методам 
пізнання. Як це зробити? То 
вже тема наступної бесіди 
з нашого циклу.

В. ЧИЖИК, 
доцент, кандидат педа
гогічних наук.

НАШ ВІЛЬНИЙ ЧАС

Інститутська газета вже 
повідомляла про цікаве зма
гання вихідного дня між ма
шинобудівним і енергетич
ним факультетами «Нумо, 
факультет!» Немалий вне
сок у перемогу машинобу
дівників зробила дружна 
спортивна сім’я Заболотних. 
Марія Петрівна Заболотна— 
співробітниця кафедри ме
талорізальних верстатів, гла
ва сім’ї Михайло Іванович 
— випускник машинобудів
ного факультету, інженер, 
наладчик ДПЗ-18, Він. до 
речі, продемонстрував не ті
льки теоретичні знання ку
лінарних секретів, але й по
казав чудове вміння чисти
ти картоплю і розпізнавати 
варення.

Запам’яталися глядачам, 
та вболівальникам малюнки, 
номери художньої самодія
льності. спортивні виступи 
шестирічної Наталі Заболо

тної. За перемогу в цих кон
курсах вона одержала один 
із головних призів — вели
ку гарну ляльку, що дівчин
ку дуже обрадувало. Пере
мога сім’ї Заболотних У 
спортивному конкурсі. де 
вимагалася єдність дій, спри
тність. фізична сила, ще 
раз продемонструвала. що 
«тато, мама і я» — справді 
дружна сім’я!

Свій посильний внесок у 
перемогу команди зробили 
представниці кафедри мета
лорізальних верстатів В. В. 
Науменко, Г. В. Голубєва, 
В І. Андрющенко. кафедри 
технології металів — Л. Г. 
Семанова, Юрій Жигуц. А 
в числі найактивніших убо
лівальників були Наталя 
Кривогученко і сім’я Дуса- 
нюків (кафедра ТАМ).

В. дядькович, 
член профбюро машино
будівного ф акультету .

ХАЛАТНІСТЬ
І ЇЇ НАСЛІДКИ

З року в р ік у наш ій кра
їні зб ільш ується  число ін
дивідуального транспорту. 
Разом із цим зб ільш ується  
й потреба у його зб ер іган 
ні. Та, на жаль, не всі вла
сники мають особисті гар а
жі, ке- вистачає і охороню- 
ваних стоянок для автотран
спорту. Трапляється , що т і, 
хто має гараж , через не
дисциплінованість, х а л а т
н ість  залиш аю ть особистий  
транспорт коло житлових  
будинків, створюючи ЦИМ  
незручності для меш канців, 
поруш ую чи сан ітар н і нор
ми. Не треба забувати, що 
це стає принадою для на
живи нечесних людей.

Не передбачаючи біди, 
власники транспортних з а 
собів спокійно відпочивають  
дома, а потім вранці — те
лефонні дзвінки; «М іліція, 
у мене вкрали автомобіль!»  
або «Зняли колеса».

Нерідко водій, п ід ’їхавш и  
до установи чи магазину, 
залиш ає автомобіль з неза
критими дверцятами, навіть  
з ключами в зам ку запален
ня. Так сталося, зокрема, із 
завідуючим гаражем «Агро- 
прому» В. Калиновичем. Си
туац ією  встиг скористатися  
один молодик. Злодія за тр и 
мали по гарячих слідах, але 
машина вже була розбита.

Тільки у Л енінському ра
йоні Вінниці протягом мину
лого року заф іксовано 31 
випадок кражі автомобілів  
і 46 — мотоциклів, а також  
ряд випадків розукомплек
тування автотранспортних  
засобів. І все це сталося  
з вини їх  власників. Праців
ники міліції, не рахую чись  
з часом і зай н ятістю , вжи
вають термінових заходів по 
затрим анню  злочинців. То
рік з допомогою розш уку  
весь украдений автомото- 
тр анспо рт був повернутий  
власникам, а злочинці от
римали заслуж ене покаран
ня Та чи не простіш е так і 
випадки просто попередити?

Працівники державтоін=

спекц ії настійно пропону
ють власникам не залиш ати  
свої машини і мотоцикли  
без нагляду. Прикро, але  
чимало таких власників не 
лише ігнорую ть наші попе
редження, але й не викону  
ють правил дорожнього р у
ху, один із п ун ктів  яких  
гласить: «Водій може поки 
дати своє місце чи з а л и т а  
ти транспортний засіб , я к 
що ним вжито необхідних  
заходів, котрі виклю чаю ть  
самовільний рух транспорт  
ного засобу чи використан
ня його у в ідсутності водія». 
А за недотримання цього 
п ун кту  передбачена, між ін 
шим, адм ін істративна від 
повідальність по закону.

Хочеться нагадати і тим. 
хто ш укає легкої наживи. В 
одній із статей  карного ко
дексу республіки сказано: 
«Угнання автотранспортних  
засобів, трактор ів або інш их  
самохідних машин без мети 
їх  викрадення карається  
позбавленням волі на строк  
до одного року або виправ
ними роботами на цей же 
строк, або ш трафом у роз
мірі до ста  крб. Ті ж дії, 
вчинені повторно чи за по 
передньою змовою групи  
осіб, а також  поєднані з  
насильством, не небезпеч
ним для ж иття і здоров’я 
потерпілого, або із погро
зою застосування такого  
насильства, караю ться поз
бавленням волі на строк до 
трьох років чи виправними  
роботами на строк до двох 
років. Дії, передбачені час
тинами 1 і 2 ц ієї ста тт і, по
єднані з насильством , не
безпечним для ж иття і здо
ров’я потерпілого, чи із з а 
грозою вж иття такого наси 
льства, караю ться ілозбаа- 
яенням волі на строк від 
трьох до семи років».

В, ПЕТРИ Ш И Н, 
держ автоінспектор від
ділення ДАІ Л енінського  
Р ВВС м. Вінниці, лейте^ 
нант м іліції

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.



ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ПРОФКОМУ
Президія профкому роз

глянула питання про пере
будову роботи комісії по 
боротьбі з пияцтвом і алко
голізмом та товариських су
дів СКТБ «Модуль» і АГЧ. 
Відзначено, що кількість 
правопорушень у першому 
кварталі 1987 р. не зменши
лася у порівнянні з мину
лим роком. Більшість їх 
скоєна у стані алкогольно
го сп’яніння. Так, в АГЧ із 
8 правопорушень — 5 ста
лися саме з цієї причини.

Багато недоліків виявле
но у роботі товариського 
суду на СКТБ «Модуль». 
Торік він розглянув лише 
три матеріали. Два з них— 
справи п’яниць Р. Осінсько- 
го і В. Мальготи, котрим, 
до речі, оголошено всього-

навсього громадську дога
ну без надання їй гласнос
ті... Неодноразово порушу
валися строки розгляду ма
теріалів і в минулі роки. 
Товариський суд за влас- 
ною ініціативою не розгля
нув жодного випадку анти
громадських вчинків у ко
лективі. Не проводиться 
профілактичної індивідуаль
ної роботи з потенційними 
правопорушниками, рішен
ня суду не вміщують на сте
нді «Бій п’яницям», взагалі 
гласність практично відсут
ня.

Президія профкому у по
станові звернула серйозну 
увагу комісії по боротьбі 
з пияцтвом і алкоголізмом 
(О. Кузьмін) на необхід
ність вдосконалення рівня 
роботи, посилення гласно-

сті, ефективності форм і 
методів діяльності. За вия
влений лібералізм у відно
шенні до п’яниць та безпри
нципність у роботі голові 
товариського суду СКТБ 
«Модуль» В. Сорочинсько- 
му поставлено на вид. Го
лові товариського суду АГЧ 
М. Меркулову запропонова
но покращити індивідуальну 
профілактичну роботу з ти
ми, хто схильний до право
порушень.

Президія профкому роз
глянула також роботу ше
сти бюро науково-технічно
го товариства інституту. 
Відзначено, що в умовах 
прискорення НТП, перебу
дови вищої школи ця ро
бота не може бути визнана 
достатньою, особливо по 
впровадженню у виробни-

цтво винаходів, їх тиражу
ванню. Бюро НТТ запропо
новано посилити контакти 
з промисловими підприєм
ствами для отримання у них 
колективами спеціальних 
випускаючих кафедр тем, 
які можуть стати основою 
курсових і дипломних про- 
їектів, посилять практичну 
спрямованість винахідниць
кої роботи. Необхідно по
силити гласність у діяльно
сті НТТ, створити умови 
для консультацій авторів у 
висококваліфікованих спе
ціалістів з проблем вина
хідництва. Передбачається 
створити координаційну ра
ду бюро НТТ і ВТВР інсти
туту.

В. ПОПОВ,
заст. голови профкому.

НАШІ СУЧАСНИКИ

Програміст Альбіна 
Амеліна

Комсомолка Альбіна Аме
ліна — випускниця Мос
ковського авіаційного інсти
туту свій трудовий шлях 
починала програмісткою на 
Байконурі — передовому ру
бежі радянської науки. Те
пер Альбіна — молодший 
науковий співробітник ка
федри автоматизації проек
тування нашого інституту. 
Програміст високої квалі
фікації, вона відмінно знає 
усі види обчислювальної 
техніки.

Спокійну, привітну Альбі- 
ну добре знають на бага
тьох кафедрах. Вона чима
ло уваги вділяє громадсь
кій роботі, постійному під
вищенню свого кваліфікацій
ного рівнії. Як відзнака за 
сумлінну працю — Почес
на грамота ЦК комсомолу 
республіки.

Па фото: А. Амеліна ве
де семінар з програмування 
р центрі технічних засобів 
САПР.

Щасливої служби!
Сьогодні інститут проводжає в армійські лави юна

ків, яким випала пора йти на дійсну військову службу. 
І якраз напередодні цієї хвилюючої події редакція 
одержала листа від групи наших студентів, котрі цьо
го року звільняються у запас. Ось Що пишуть Володи 
мир Мацюк, Володимир Гринюк, Сергій Гаврилюк і Вік
тор Цимбал:

«Дорогі студенти — майбутні воїни! Настане день, 
коли ви покинете аудиторії рідного інституту, одягнете 
солдатську форму, таку ще незвичайну для вас, візьме
те уі руки автомати й станете на захист нашої соціа
лістичної Вітчизни. Країна довірить вам сучасну техні
ку і зброю. Вони перетворяться у надійний засіб захис
ту тільки тоді, коли ви ними оволодієте досконало, а 
для цього потрібні знання.

З перших днів ви зіткнетесь з багатьма труднощами 
армійського життя. Це і незвичний для вас розпорядок 
дня, жорстка дисципліна, тривалі заняття з фізичної 
і стройової підготовки. Але не треба падати духом,
адже ви — солдати. А солдати з честю і гідністю пе 
реносять весь тягар військової служби.

Нам хочеться вірити, що ви гідно представлятимете 
честь нашого інституту, будете гордо нести звання ра
дянського солдата».

Р О З Д У М И  
З ПРИВОД У...

Г олосуємо 
за  м и р

15 — 17 травня в нашому інституті вперше прово
диться інтернаціональний студентський форум миру під 
девізом «Ми голосуємо за мир!», присвячений 70-річчю 
Великого Жовтня.

У його програмі різноманітні політичні і культурні 
заходи: виставки, конкурси, політичні дискусії, мітинги 
солідарності, марш миру, театралізовані дійства, збір 
підписів на захист миру, парад дискотек тощо.

Для участі у форумі запрошені: політичний оглядач 
Центрального телебачення І. Фесуненко, головний ре
дактор журналу «Огонек» В. Коротич, автор книги 
«Війна у четвертому вимірі» С. Кичигін, зав. відділом 
редакції «Комсомольской правды» С. Кушнеров, веду
чий молодіжної студії «Гарт» Українського телебачення 
В. Бойко. Крім того, планується зустріч з працівника
ми редакції журналу «Студенческий меридиан», відпо
відальними співробітниками Міністерства закордонних 
справ УРСР, учасниками XII Всесвітнього фестивалю 
молоді і студентів, делегатами комсомольських з їздів, 
ансамблем «Єдність» (Харків), київською рок-групою 
«Дисплей».

Запрошуємо на наше свято!

Програма форуму
Інтернаціональний сту

дентський форум миру 
розпочнеться 15 травня 
о 9.45 молодіжною пере
дачею інститутського те
лебачення. Під час. пер
шої перерви відкриються 
виставки: політичного
плаката, «По країнах і 
континентах» та «Кра
їна Рад». Об 11.40 в хо
лі нульового корпусу 
відбудеться мітинг солі
дарності з боротьбою ні- 
карагуанського й чілій- 
ського народів, а під час 
другої перерви в холі ін
женерно - будівельного 
факультету — мітинг со
лідарності з народом Па
лестини.

О 13.30 в актовому за
лі — урочисті проводи 
студентів інституту в 
ряди Збройних Сил. Від
криття форуму — о 15 
год. на площі перед го
ловним учбовим корпу
сом. Там же пройде яр
марок солідарності «Мо

лодь у боротьбі за мир», 
а також фінал конкурсу 
політичної пісні і студен
тський аукціон.

О 18 год. вас знову 
запрошує актовий зал: 
на молодіжний інтерна
ціональний трибунал 
«Юність звинувачує ім
періалізм» та виступ ду
ету Анісімових і групи 
«Єдність»

16 травня зранку від
криються виставки твор
чості народів, науково- 
технічної творчості сту
дентів і «Сатира у бо
ротьбі за мир».

О. 15 год. розпочнуть
ся політичні дискусії, 
дискусії за «круглим 
столом», творчі зустрічі 
з гостями форуму.

Різноманітною буде 
естрадно - театралізова
на програма «Планета, 
слухай голос молодих», 
яка почнеться о 19 год. А 
о 21 год. на площі перед 
ГУК — парад дискотек 
«Ширше коло».

Вища школа одержала 
ряд основоположних доку
ментів своєї подальшої д і
яльності. Передбачається 
широка інтеграція освіти з 
виробництвом і наукою, по
єднання фундаментальної 
освіти з підготовкою май
бутніх спеціалістів до ро
боти в умовах конкретної 
практичної діяльності. З 
найважливіших питань реа
лізації цього документу 
прийняті відповідні поста
нови ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів Союзу PCP. Ясно 
виражені й інші завдання, 
що вимагають негайного ви
рішення. Відкладати роботу 
по їх реалізації не можна ні 
в якому разі.

Належить в першу чергу 
організувати навчальний 
процес при істотному ско
роченні обов’язкових ауди- 
торних занять, щоб створи
ти резерв часу для самості
йної роботи студентів. Два- 
дцятивосьмигодинний тиж
день на молодших і двадця- 

тичотиригодинний на старших 
курсах можливий про ско-

роченні лекційного курсу в 
планах усіх дисциплін на 
15 процентів. Вважаю необ
грунтованими суперечки і
спроби окремих кафедр І
викладачів зберегти для їх 
ніх дисциплін попередній 
регламент. Не можна допу
скати компенсації скорочен
ня за рахунок всіляких кур
сових завдань, задач і не до 
кінця продуманих наванта
жень. Резерв часу потрібен 
студентові для самостійної 
роооти в бібліотеці, читаль
ному залі, залі курсового 
проектування, дисплейному 
залі. Завдання на самостій
ну роботу мають набути не 
кількісно, а якісно іншого 
характеру.

Час, що залишається піс
ля скорочення, треба розпо
ділити між лекціями, прак
тичними й семінарськими за
няттями, віддаючи перевагу 
практичній роботі. Досвід 
ряду вузів Москви, Ленін
града та інших міст, які 
вже працюють в такому ре
жимі, свідчить про те, що 
до цього треба готуватись

кожному викладачеві, адже 
дефіцит часу становитиме 
не менше 25 процентів. До
ведеться, по суті, створюва
ти нову технологію підгото
вки спеціалістів, яка вима
гає обгрунтування абсолют
но нової методики виклада
ння. Щоб розробити що 
технологію, не треба чекати 
додаткових вказівок, поста
нов і роз’яснень, потрібна 
чітка і негайна організація 
колективів кафедр для ви
конання цієї роооти. Го
ловну роль тут має відігра
ти методична рада інститу
ту, методичні факультетські 
комісії, і, природньо, ректо
рат, деканати, завідуючі ка
федрами.

Нова технологія підготов
ки спеціалістів повинна ба
зуватись на абсолютно ін
ших принципах. За роки за
стою, гіроцентоманії і парад
них звітів певна частина 
викладачів забула, для ко
го ми працюємо. Студент 
відучився від книги, само
стійного мислення і здобу
вання знань. На екзаменах 
та інших контрольних захо
дах основою стала репро
дукція того, що почув на

лекції, поза увагою опини
лась власна думка, оригі
нальний аналіз явища, за
кону. Створити умови ак
тивного пізнавального про
цесу — найважливіше зав
дання кафедр. В цьому пи
танні важко дати наперед 
готові вказівки, рецепти, 
положення. Потрібен нау
ковий і практичний пошук, 
вивчення колективної дум
ки не тільки викладачів, а 
й студентів.

Серед великої кількості 
проблем цілком зрозумілою 
є роль обчислювальної тех
ніки. З врахуванням наяв
ного контингенту і потреби 
активного використання сту
дентами не менше 70 годин 
машинного часу на рік, нам 
потрібно організувати на 
кожному факультеті дисп
лейні класи по ЗО робочих 
місць кожен. Це — мінімум. 
Тільки він дозволить широ
ко використовувати обчис
лювальні машини для нав
чання, тренажу, контролю і 
самоконтролю, задовільно 
вирішуватиме впроваджен
ня елементів САПР.

(Закінч, на 2-ій стор.).
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Р О З Д У М И  
З ПРИВОД У...

(Поч. на 1-ій стор.)

З іншого боку, це д о п о 
мож е студентам брати іні
ціативнішу участь в науко
вих дослідженнях, ш ироко 
впроваджувати реальне кур 
сове й дипломне проекту
вання за завданнями галу
зей промисловості і проект
них організацій. Д о  цього 
повинні бути готовими всі 
кафедри і всі викладачі.

Посилення ф ундаменталь
ної підготовки має поєдну
ватись з істотним п ідвищ ен
ням ролі практичних умінь 
і навичок, щ о дозволяти 
муть м олодом у спеціалісто
ві швидше адаптуватися в 
умовах конкретної практич
ної діяльності. М агістраль
ний шлях вирішення цього 
завдання визначений. Це 
створення філіалів кафедр, 
учбово - науково - вироб 
ничих комплексів, залучен
ня провідних працівників 
виробництва до практично
го навчання студентів, на- 
бування кож ним студентом 
робітничої професії.

Не слід забувати й ролі 
лабооаторій  каф едр інсти
туту Треба відкрити ш и ро 
кий доступ студентів до всіх

приладів, пристосувань, ус 
тановок, котрі є на каф ед
рах. Режим «збереж ення в 
цілості», щ о сповідується 
нині на більшості кафедр, 
призвів до того, щ о студент 
знайомиться з технікою  на 
відстані, йому дозволяю ть 
на неї тільки дивитись, по 
боюючись, щ о мож е злам а
ти Приходячи на виробниц
тво після такого «навчання», 
він ламає цілі системи і зав
дає народному господарству 
втрат не на сотні карбован 
ців, а на тисячі й тисячі.

...Перебудова висуває ба 
гато нелегких проблем. їх 
вирішення нерідко натикає
ться на серйозний відвертий 
і прихований опір. Щ о ж 
—  це діалектично. Усталені 
стереотипи не сприяють ак
тивній зміні методів і засо 
бів виховання й навчання. 
Застаріла на сьогодні сис
тема відносин між  тим, хто 
вчить, і тим, хто вчиться, не 
регламентує їх з тією вель
ми потр ібною  очевидністю, 
коли права одних стають 
об о в ’язками Інших. Ми, як 
правило, бо їм ося думки 
студента про нас. Він, 
власне, не мас права її вис
ловити І змушений мирити-

ся з будь-яким  викладачем, 
оскільки роботу викладача 
оц іню є тільки цех виклада
чів.

Нема сумніву, щ о настала 
пора демократизувати від
ношення м іж  студентом і ви 
кладачем. Користь від цьо 
го буде взаємною. Д обре  
знаємо, щ о серед виклада
чів є люди, позбавлені пе
дагогічного хисту. М аю чи  
глибокі знання, вони не м о 
жуть їх донести і передати. 
На жаль, будь-яка неком пе
тентність, в тому числі й 
педагогічна, дуже агресив
на, коли йдеться про захист 
своїх прав. І це завдає уч 
бовом у процесові досить та
ки великої шкоди. Сам е то 
му й потрібна дем ократиза
ція, виховна робота не ті
льки серед тих, кого ми ви
ховуємо, а й серед тих, хто 
виховує.

Втім, проблеми перебуд о
ви багатогранні, багаточис- 
ленні і різноманітні. Деякі 
з висловлених дум ок можуть 
бути помилковими. Саме 
тому треба ширш е о б м ін ю 
ватись ними через газету, 
на спеціальних школах-семі- 
нарах, які слід влаштовувати 
якомога частіше. Це, бе зпе 
речно, дозволить істотно 
полегшити болісний процес 
перебудови і здійснити йо 

го з найм енш ою  кількістю 
помилок.

ю. ДАНИЛЮК 
кандидат технічних
наук, доцент, декан 
факультету обчислюва
льної техніки.

Хороше обслуговування гарантує інститутський профілакторій.

: УЧИТИСЯ ВЧИТИ

ТЕХНОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ

ЗА ТВЕРЕЗИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

НА ХВИЛІ 
САМОПЛИВУ

Як відзначав Генеральний секретар 
ЦК  КП РС  М. С. Горбачов на зборах 
активу Ленінградської партійної органі
зації, «викорінення пияцтва —  це за 
гальнопартійне, загальнонародне, за
гальнодержавне завдання».

Як же вирішується воно в нашому 
інституті? Як пропагується в колективі 
тверезий спосіб життя?

В ідверто кажучи, хвалитись нема 
чим. Хоча в інститутському товаристві 
боротьби за тверезість нараховується 
1676 членів, хоч маємо 12 первинних 
організацій, на чолі яких стоять в основ
ному комуністи, робота по пропаганді 
тверезого способу життя ведеться слаб
ко.

В ізьм ем о для прикладу наочну агі
тацію., Д обре  слово мож на сказати хі
ба щ о про маш инобудівний факультет, 
де завдяки увазі і п ідтримці проф спіл 
кової організації, ініціативі голови ф а
культетської організац ії первинної лан
ки товариства Д усаню ка В. А. виготов
лений стенд, на якому систематично 
з’являється нова інф ормація.

А  щ о ж  на інших факультетах —  
РТФ, Ф А М , ЕФ, ФОТ, ІБФ, в п ідрозд і
лах «Модуля», АГЧ, КОН, ОЦ, П О ? На 
РТФ, Ф А М , ЕФ  є стенди, але вони лиш 
деталь інтер’єру. їх вивісили і... забули 
навіщо. Ф ор м ал ізм  виявився сильні
шим установок на активну боротьбу 
за тверезий спосіб життя. Зауважте, щ о 
всі декани факультетів —  комуністи і 
водночас члени товариства тверезості, 
тобто, навіть в силу партійної прина
лежності і приналежності до товарист
ва вони зобов’язані сприяти пропаган
ді і агітації тверезості. Але ф орм ал ізм  
усп іш но справився і з деканами, і з 
секретарями партбю ро, і з головами 
проф бю ро  факультетів. П ро  це пере
конливо свідчать «обличчя» інтер’єрів.

А  візьміть каф едри суспільних наук. 
Становище, яке вони займають в пи
таннях ідейно-виховної роботи, мусило 
б висунути їх в авангард пропаганди 
тверезого способу життя. Це за логі
кою. А  на практиці —  навпаки. В ідсут
ній навіть натяк на спробу такої про 
паганди. Товариство боротьби за твере-

зість на каф едрах суспільних наук —  
це всього-навсього ю ридична фікція. 
І донині вона не має робочого  плану 

на 1987 рік, не організована передпла
та на „журнал «Трезвость и культура». 
Власне, відтоді, як |орган ізац ія  това
риства була створена, члени її ж од н о 
го разу не збирались для обговорення 
своєї д іяльності (точніше буде сказати 
—  бездіяльності). О дне  слово, якщ о ви 
хочете побачити, як не треба працю 
вати над виконанням Постанови ЦК 
КПРС по боротьбі з алкоголізмом, за 
утвердження тверезого способу життя, 
завітайте на каф едру суспільних наук: 
досвід у цьом у плані тут такий, щ о м о 
же «справити враження».

Істотним недоліком  в роботі різних 
ланок товариства є те, щ о члени його 
внаслідок безініціативності голів не 
мають ніяких, бодай рядових доручень. 
На засіданнях інститутського б ю р о  ми 
неодноразово вказували на неприйнят
ність такого становища. Одначе лиш на 
РТФ (голова Лебенок В. М.) це питан
ня вирішене. Тим часом, хіба не мож на 
силами факультетських організацій  за
безпечити наочну агітацію  тверезого 
способу життя, проводити щ ом ісяця 
рейди в гуртожитках, виступати з пові
домленнями перед студентами?

На жаль, і партійні і проф спілкові 
орган ізац ії слабко, якщ о не сказати 
гірше, використовують можливості, на
дані уже самим ф актом існування то 
вариства боротьби за утвердж ення тве
резого  способу життя.

М и зосередили увагу тільки на не
доліках. Це, звичайно, не означає, щ о 
у нас нема й певних успіхів. Хочеться 
відзначити добру  роботу клубу «О пти
міст». За звітний період було прове
дено 8 тематичних вечорів, в інституті 
влаштовано 4 безалкогольних весілля, 
здійснена передплата на ж урнал «Трез
вость и культура», йде підготовка до 
конкурсу на кращ у наочну агітацію, ве
деться значна робота з лекційної про 
паганди.

В. БІЛИЙ,
голова інститутської організації то
вариства боротьби за тверезість.

Часто можна почути, що 
даний студент «має теоре
тичні знання, але застосува
ти їх не може». Це свід
чить про те, що навчання 
студента було відірваним 
від практики, реальної дійс
ності, бо студент не має в сві
домості емпіричного інфор
маційного базису: уявлень 
та елементарних понять, 
що є основою будь-якої на
уки про природу та суспіль
ство. Уявлення та елемен
тарні поняття формуються 
у свідомості людини шля 
ХОМ безпосереднього сприй
мання органами чуття пред
метів, явищ та процесів 
реального світу при спосте
реженні і дослідах.

Спостереження — це ме
тод цілеспрямованого сприй
мання людиною об’єктивної 
дійсності без змінЦ структу
ри досліджуваних предме
тів і умов їх існування. 
Дослід (експеримент) — це 
метод цілеспрямованого, 
спеціально організованого 
спостереження предметів і 
явищ, де людина свідомо 
змінює структуру предметів, 
умови їх існування, щоб 
одержати у природи відпо
відь на запитання, які її на
йбільше цікавлять. Експе-

що ж це таке — уявлення 
і елементарні поняття. 
Уявлення — це образ, що 
його людина у своїй свідо
мості відтворює по пам’яті 
раніше сприйнятого явища, 
предмета. Кожна людина 
про один і той же предмет 
має своє, відмінне од інших 
уявлення.  ̂ Це суб’єктивний 
образ об’єктивного світу.

Елементарні поняття —

Студент повинен чітко 
усвідомити, що спостерігати, 
для чого це спостереження 
потрібне, як спостерігати. 
Відповідь на перші два за
питання дають можливість 
створити у його свідомості 
умовно - рефлекторний лан
цюжок «потреба — мета -у~ 
пізнавальний інтерес». Від
повідь на третє запитання

Студенти виконують лабораторну роботу на кафедрі 
теорії механізмів і машин та деталей машин.

це уявлення про предмет дає план спостереження, 
римент — активний спосіб реальної дійсності, вираже- алгоритм дій. Це економить 
пізнанні, але будь-який ні словом. І щоб предмет час і розумову енергію то- 
експеримент обов’язково розпізнати, його потрібно го, хто веде спостереження, 
включає спостереження. Ви- сприйняти органами чуття Студент повинен самостій- 
ди і методика проведення (побачити, почути, понюха- но виконати ряд реальних і 
експериментів найрізнома- ти) Поняття «солодкий», розумових дій: «аналізува- 
нітніші, але без уміння і «простір», «час» і т. д. — ти — абстрагувати — порів-

це елементарні поняття, нювати — класифікувати —• 
Процес їх засвоєння досить синтезувати узагальни- 
складний, закономірності ^редмети^чи^ процеси, 
його ще невідомі, Ъле відо
мо, що він підкоряється за

навиків проведення науково
го спостереження пізнати 
об’єктивну істину не можна.

Більшість елементарних 
понять та методів мислен
ня людина засвоює у віці К0Ну мін імаксу Так, паприк- т

ЛҐЛЬМП РТНУШНП. •' .. •' г  твід 2 до 7 років стихійно- 
емпіричним способом — ме
тодом «спроб і помилок» при 
засвоєнні слів рідної мови,

лад, сприймаючи очима 
якийсь предмет, ми одержу
ємо сигнали від нього до 
125 млн. рецепторів ока.

які спостерігає, та усно або 
письмово оформити резуль
тати спостережень, провес- 
и самоконтроль і оцінити 

ступінь досягнень мети спо
стереження. Тут діє закон 
психіки, який твердить, що

_  Л м. ^  І»* V Л.Л.Л. , А V  и  і и  С / іх и . ^  .

і на це затрачає /0 проц. Сигнали перекодовуються в знаІ,ІІЯ .не можуть бути ні 
нервових клітин субстанції комплексний «обцаз» шо засвоєні, Н| збережені безтт- „ - комплексний «образ», що
Нісля. Отже, на решту жит- його сприймають 800 тис. того, хто
тя їй залишається тільки ЗО нервових волокон. У міру 
проц. нейронів для запам’я- просування імпульсів у мо- 
товування нових елементар
них понять. Ці дані свід
чать: людська механічна па- 
м:’ять юбмежеіш. Переван
таження її небезпечне. Па
м’ять слід берегти і запа
м’ятовувати лише те, що 
потрібне на все життя.

самостійної дії 
на в ч сіється.

Визначити зв’язки спосте- 
товування нових елементар- 3^к їшсло нейронів, що несе режуваного явища з тим, що 
„„V Ні „„„і цей сигнаЛ| зменш'у ЄТЬСЯ у вже відомо спостерігачу, і

сотні разів, але істотна ін- зобразити графічно у вигля- 
формація про предмет збе- Ді семантичної сітки або 
рігається. Внаслідок сприй- графдерева об’єкт, що вив- 
мання предмету спостере- чається, 
ження в свідомості людини Неодноразово повторити 
утворюється умовно - реф- спостереження об’єкту піз- 

Однак людина у процесі лекторний ланцюжок «пред- нання, включаючи при цьо- 
навчання і життя засвоює мет — образ — слово». За му якомога більше органів 
інформації більше, ніж семи- допомогою цього ланцюж- чуття, та неодноразово сло- 
річна дитина. У чому ж річ? ка людина, побачивши пред- весно відтворити предмет, 
Людині, і тільки людині мет, може пригадати його його властивості, 
властиве абстрактне мислен- назву, назвати його певним Лише за цих умов у сві-
ня за допомогою мови. І на словом. і навпаки, при наз- помості студента буде ство- 
базі мислення у неї розви- ві слова СВІДОмості вини- Д студента суде
нулась логічна пам’ять. Ця  ̂ рена надійна емпірична ін-
«ерзац - па^ять. дае мож- ^ ^ ' л а д и н а ї  може' Ф°Рмаційна база для те0Ре'

тичного пізнання наукових 
понять та закономірностей

ливість засвоювати безмеж
ну кількість нової інформа- розпізнати

людина і може 
реальний пред-

ції шляхом конструювання мет-
складних наукових понять з 
елементарних за 
мінімаксу.

Оскільки уявлення і еле
ментарні поняття є «цегли
нками», з яких складаються 
наукові поняття, то необ

хідно чітко з’ясувати собі,

Отож при проведенні нау- 
законом кового спостереження тре

ба дотримуватися таких пси- 
холого - педагогічних заш> 
номірностей:

об’єктивного світу.

В. ч и ж и к ,
доцент, кандидат педа
гогічних наук.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.

15 травня 1987 року.



T CTOTHO змінилася ро- 
* бота інститутських на

родних контролерів після 
заслухання у листопаді ми
нулого року на сесії Верхо 
вної Ради СРСР звіту Комі
тету НК Союзу PCP і прий-

мання законів, виконання 
рішень паРтії і уряду, нака
зів міністерств тощо. Саме 
такий напрямок дозволить 
швидше перебудувати нашу 
роботу у відповідності з 
сучасними вимогами.

ЗОНИ НАШ ОЇ 
ТУРБ О ТИ

няття відповідної постанови. 
На третій конференції НК 
інституту, що відбулася у 
лютому ц. р., так і відзна
чено: наРодний контроль у 
нашому вузі став більш ефе
ктивно виконувати покладе
ні на нього завдання. Зви
чайно, це ще тільки почат
кові ростки тієї демократії 
і дійового засобу залучен
ня студентів, викладачів, 
співробітників до управлін
ня справами нашого колек
тиву, що вимагається зараз 
часом.

Завдяки підтримці з боку 
парткому, райкому партії, 
районного та обласного ко
мітетів НК ми стали прово
дити перевірки більш ціле
спрямовано. Стали суворі
ше питати і без вагань 
вимагати від керівників усіх 
рангів неухильного дотри-

Із 33 перевірок на бюро 
ГГНК було розглянуто 19, 
на зборах головної групи 
— 4, 6 актів розглядаються 
зараз.

Учбовим сектором пере
вірялось збереження і по
рядок передачі в архів ку
рсових проектів на інжене
рно - будівельному факу
льтеті, а також збереження 
дипломних проектів в архі
ві інституту. Виявлені сер
йозні недоліки, з приводу 
чого видано спеціальний 
наказ ректора. Значну ро
боту в цьому секторі про
водив один з найактивніших 
наших контролерів А. АА. 
Тхорівський, Слід відзначи
ти і добросовісне ставлен
ня до громадського дору
чення Б. Г. Кудріна, М. АА. 
Вірника.

(Закін. на 2-ій стор.)

нагороди газеті
Підбито підсумки республіканського творчого кон

курсу «Прискорення», який Спілка журналістів Ук
раїни проводила серед республіканських, обласних, 
міськрайонних, районних та багатотиражних газет 
на краще висвітлення питань науково - технічного 
прогресу.

Серед багатотиражних газет призове місце зай
няла наша газета «За інженерні кадри». Редакцію 
нагороджено спеціальним дипломом і грошовою 
премією Спілки журналістів УРСР.

Вінницький Центр науково-технічної інформації, 
обласна організація Спілки журналістів і обласні 
ради науково-технічних товариств та Всесоюзного 
товариства винахідників і раціоналізаторів проводи
ли конкурс на кращу пропаганду засобами масової 
інформації діяльності організацій НТТ і ВТВР, а 
також служб науково-технічної інформації по впро
вадженню досягнень науки, техніки і передового ви
робничого досвіду.

Переможцями цього конкурсу серед багатотира
жних газет визнані «Будівельник» (трест «Вінниця- 
промбуд») І «За інженерні кадри» (політехнічний інс
титут). їх відзначено дипломами і грошовими премія
ми.

Ц ІК А В О Ю  і різноманітною була програма першого студентського форуму миру, який проходив у нашому інституті наприкінці минулого тижня. Особливий інтерес викликали виставки, що знайомили з історією, життям, творчістю, боротьбою за мир і неза

лежність народів різних країн світу, представники яких навчаються у нас. Програму форуму складали також мітинги, ярмарок солідарності «Молодь у боротьбі за мир», студентські аукціони.
Фото Р. КУТЬКОВА.

Служіть відмінно!

Минулої п’ятниці наш інститут врочисто і тепло 
проводжав на службу до лав Радянської Армії ве
лику групу студентів. На мітингу з цієї нагоди вис
тупили ректор ВПІ І. В. Кузьмін, викладач, учас
ник Великої Вітчизняної війни О. ГІ. Скнар, полков
ник у відставці, котрий відслужив 40 років у Зброй
них Силах, Р. А. Асадов, мати студента-призовни- 

ка Л. О. Севастьянова, молодший сержант запасу 
студент В. Хохуля, студентка Т. Ткачук, відмінник 
бойової й політичної підготовки з Вінницького гар
нізону сержант С. Сорока, студент-призовник Ю. Ос
тапенко.

Наказ від імені колективу тим, що йдуть в армію, 
зачитав заступник секретаря комітету комсомолу 
С. Адаменко, а декани факультетів вручили текст 
цього наказу кожному призовникові.

Учасники свята побажали молодому поповненню 
нашої Армії доброго здоров’я, відмінної служби і 
благополучного повернення в інститут.

ПОРТРЕТ ВИПУСКНИКА І ІНСТИТУТУ
ЙОГО КО Л ЕКТИ ВНО  ВІДТВО РЮ Ю ТЬ С Ь О ГО Д Н ІШ Н І М О Л О Д І С П Е Ц ІА Л ІС Т И  — ВИ

ХО В А Н Ц І НАШ ОГО ІНСТИТУТУ, В ІД П О В ІД А Ю Ч И  НА А Н К ЕТ У Л А Б О РА Т О РІЇ С О Ц ІО 
Л О ГІЧ Н И Х  Д О С Л ІД Ж Е Н Ь .

Перебудова вищої осві
ти ставить перед вузами 
завдання корінного поліп
шення якісної сторони у 
підготовці молодих спеціа
лістів. У зв’язку з цим рек
торат прийняв рішення вста
новити зворотній зв’язок з 
випускниками наших факу
льтетів, щоб узнати їхню 
особисту думку пРо учбово- 
виховний процес, про вик
ладачів, кафедри, інститут 
в цілому. З цією метою ла
бораторією соціологічних 
досліджень проведене опи
тування молодих спеціаліс
тів випуску 1983 — 85 рр. 
на базових підприємствах 
Вінниці, (ЦКБІТ, виробничі 
об’єднання «Жовтень»,
«Термінал», ДПЗ-18, завод 
радіотехнічної апаратури і 
ін.)

Метою дослідження було 
на основі анкетних даних 
розробити практичні реко
мендації на адресу ректо
рату, факультетів і кафедр 
та громадських організацій, 
спрямовані на корінне під
вищення якості підготовки 
молодих спеціалістів. Серед

завдань дослідження — ви
явити особисту оцінку рів
ня знань, одержаних моло
дими спеціалістами у сти 
нах вузу. Визначити дисцип
ліни, з яких випускники оде
ржали цілком задовільну 
підготовку, і дисципліни, 
підготовку з яких слід зна
чно поліпшити. Дізнатися, 
чи всі випускники працю
ють за спеціальністю, отри
маною в інституті. Визна
чити участь молодих спеціа
лістів у розвитку науково- 
технічного прогресу підпри
ємств і в громадському жит
ті колективу. Виявити про
блеми, які утруднюють ро
боту випускників інституту. 
Одержати від молодих спе
ціалістів пропозиції щодо 
покращення підготовки сту
дентів на інститутських ка
федрах.

Відповіді на анкету дава
ли 242 випускники стаціо
нару і 49 — вечірнього та 
заочного відділень. Таким 
чином одержаний матеріал 
сповна дозволяє провести 
згадане дослідження. З 
результатами його і знайо
мимо читачів.

З усього числа опитаних 
майже кожен третій відпо
вів, що працює не за спеціа
льністю. Такі заяви особли
во характерні для спеціа
льностей 0501, 0577, 0606, 
0608. Серед молодих спе
ціалістів — жінок 28 проц. 
працюють не за спеціаль

ністю, що може пояснюва
тись сімейними обставинами. 
Однак важко пояснити: 
чому серед випускни
ків — чоловіків майже 
35 проц. також працюють 
не за спеціальністю.

Основною причиною неві
дповідності пРофілеві робо
ти молодих спеціалістів є 
порушення на виробництві 
штатного розпису. До речі, 
про цей парадокс чітко го
вориться у партійних доку
ментах про перебудову ви 
щої школи.

Творчість у роботі і ефе
ктивність праці зростають

на тій дільниці, де спеціа
ліст сповна одержує задо
волення від своєї роботи. 
Тільки 43 проц. опитаних 
випускників інституту на 
сьогоднішній день цілком 
своєю роботою задоволені. 
40 проц., висловились за 
часткове задоволення. А 17 
проц., своєю Роботою неза- 
доволені взагалі.

Сьогодні, в ході перебу
дови, нам особливо важли
во одержати відгуки випус
кників про рівень отрима
них в інституті знань, необ
хідних для виконання виро
бничих завдань. Варто за
уважити, що кожен другий 
з числа опитаних відзначив: 
його на сучасному етапі 
рівень знань, одержаних за 
період навчання, не задо
вольняє. І сигнал цей три
вожний проходить букваль

но по всіх спеціальностях.
Так, із 97 анкет випускни

ків спеціальностей 0606 і 
0608 у 65 відзначено, що 
молоді інженери незадово- 
лені знаннями, одержаними 
на факультеті. Із 92 анкет 
випускників спеціальностей 
0707 і 0705 — 41 така ж не
гативна відповідь. 40 опита
них випускників енергетич
них спеціальностей також 
незадоволені вузівськими 
знаннями.

З урахуванням вимог сьо
годнішнього дня ми повин
ні запитати себе; чому ви
ходить значна диспропорція 
між поточними кафедраль
ними оцінками знань сту
дентів і самооцінкою своїх 
знань самими випускника
ми? На це питання треба шу
кати принципової відповіді 
у ході перебудови всього 
учбово-виховного процесу в 
інституті.

В. БОНДАР 
зав. кафедрою науково
го комунізму,

М. СИНЕЛЬНИК, 
Ж. ХЛИСТОВА, 

старший лаборант. 
(Далі будеі.
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Слухалося 
на бюроГГНК

Звіт про виконання пе
ревірок секторами НК у 
січні—березні.Відзначено, що сектор, очолюваний В. П . Коже- м’яко, виконав усі перевірки, передбачені планом, матеріали їх  розглянуті на бюро і зборах ГГ Н К , на загальноінститутській конференції Н К.У  звіті учбового сектора (В. І. Савуляк) вказано, що вимоги наказу Мінвузу С Р С Р  про допуск студентів до екзаменів дотримані тільки на факультеті обчислювальної техніки (декан Ю . С. Данилюк). На решті факультетів наказ не виконується. Матеріали перевірки передані ректору для вжиття заходів.

-4» Інформація проректора 
В. С. Осадчука про заходи 
по усуненню недоліків, ви
явлених обласним комітетом 
НК в науково-дослідній ро
боті інституту і діяльності 
СКТБ «Модуль».Бюро відзначило певну роботу, проведену у цьому напрямку. Однак загалом вона здійснюється ще повільно. Проректора В. С . Осадчука зобов’язано впровадити систему контролю за роботою штатних співробітників науково - дослідного сектора, а також діяльністю і кінцевими результатами роботи сумісників; забезпечити відомчий контроль за своєчасним і якісним виконанням, впровадженням та отриманням економічного ефекту по госп- договірній тематиці. Заст. начальника Н Д С  С . М . Зле- пко — налагодити контроль за роботою по госпдоговір- ній тематиці студентів. Н ачальника И Д С  А. М , Зарічного зобов язано завершити розроблення положення про преміювання, здійснювати суворий контроль за виплатою премій.Прийнято рішення і по раціональному використанню обладнання та приладів.

-4- Про виконання функ
ціональних обов’язків керів
ників структурних підрозді
лів АГЧ.Безвідповідально поставився до своїх обов’язків головний механік М , С , Таксер, у результаті чого в багатьох приміщеннях інституту взимку температура не перевищувала плюс 6 — 8 градусів. Не велося ніякої боротьби за економію газу, води і тепла. Не забезпечує економії електроенергії головний енергетик О. Г. Ні- кітін. При виконанні ремонтів, обліку і витрачанні матеріалів допущені серйозні недоліки старшим виконробом І. Л . Осадчуком.Бюро оголосило громадський осуд М . С . Таксеру та І. Л . Осадчуку і взяло до уваги те, що звіт О. Г. Нікітіна буде заслуханий на засіданні профкому.

В. Н АУМ ЕН КО.

П РИ Р О Д А  І МИ

(Поч. на 1-ій стор.)Е Р И О З Н І, об’ємні пере- ^  вірки веде сектор науково - дослідної роботи, очолюваний В. П . Коже- м’яко. Серед них — дотримання трудової і виконавської дисципліни сумісників

тупає багато. Г Г Н К  вважає, що тільки чіткий і суворий відомчий контроль зможе тут забезпечити справедливу оплату по праці. Цим же сектором вивчалося і питання про виконання постанови обласного комітету Н К  про недоліки в прове-

I все ж загальна ефективність проведених сектором перевірок ще не відповідає вимогам дня. Кінцева мета по викоріненню недоліків більш - менш досягнута лише у відношенні складу, де за справу енергійно взявся В. М . Матвійчук. А

ЗОНИ Н АШ О Ї ТУРБ О ТИ
і штатних працівників Н Д С . А  треба зауважити, що в цій ділянці іще немало недоліків. Сигналів про те, що сумісники не відпрацьовують належного часу, пос-

АКТИВІСТИ НК

Іван Онуфрійович Сивак 
— доцент кафедри опору 
матеріалів. Але в інститу
ті його добре знають ще й 
як активного народного ко
нтролера. Це відповідальне 
доручення він виконує ось 
уже впродовж багатьох ро
ків. І виконує принципово, 
вимогливо, об’єктивно й на
полегливо добиваючись усу
нення виявлених недоліків. 
Тому й користується пова
гою та заслуженим автори
тетом.

денні госпдоговірних робіт у нашому інституті.З згаданому секторі активно працюють І. О. Сивак, М . А . Соляниченко,0 . В. Король. Чого, на жаль, не скажеш про. Ю . К. Пін- чука, Ю . Р. Холковського, Л . В. Рев’якіну, А . В. Сло- бодянюк.Сектор побуту, що його очолює В. М . Кичак, тричі перевіряв виконання правил торгівлі, якість та асортимент страв в інститутській їдальні № 41. М  .А. Ма- черет комітетом оголошено сувору догану. Але питання з контролю не знімається, оскільки становище, особливо в буфетах, поліпшується повільно.Більш активно цей сектор став займатися питаннями побуту студентів викладачів та співробітників. П роведені рейди по гуртожитках, учбових приміщеннях, вивчалося питання роботи адміністрації з листами, заявами та скаргами. В сек- торіідобре працюють В. В. Стронський, А. М . Маргасін, В. Д . Щербацький.У більшості випадків плодотворною була діяльність сектора адміністративної і господарсько фінансової роботи, очолюваного В. І. Салімовським. В центрі його уваги — питання правильного і цілеспрямованого використання грошових та матеріальних засобів, які виділяються на ремонт та на об’єкти, споруджувані госпспособом; перевірка якості робіт, підготовка вузу до нового навчального року, роботи автотранспорту тощо. Принципово і глибоко вникали у ці питання контролери Л . С. Шуміліна,1. М . Котов, В. Д . Ляхва- цький, В. М . Буров, 3. X . Безмощук.

між тим у підрозділах А ГЧ  є ще чимало недоліків. Без проектно-кошторисної документації витрачалися кошти на розвиток інституту, були випадки привласнення державних грошей через підставних осіб, списання майна, якого насправді не існувало. Були й випадки затискування критики, болісного реагування на виявлені контролерами факти.Сектор економії, бережливості і збереження соціалістичної власності тривалий час очолює В. А. Климчук, І, треба відверто сказати, працює він погано. Не займають провідної ролі в секторі комуністи Б. С. Грига та М . І. Мельник.Серйозної критики заслуговує і сектор оргмасової роботи та гласності....Відповідальні завдання стоять перед народними контролерами зараз, у період перебудови всієї діяльності нашого колективу. Ми повинні не тільки викорінювати формалізм у перевірках, але й позбутися поверхового їх характеру; не лише констатувати факти порушень, а й давати глибокий аналіз, виявляти причини, що порушення породили, вимагати від конкретних осіб реальних строків і заходів? щодо усунення недоліків. Зона турботи народних контролерів — боротьба за виявлення резервів, економію та бережливість, збереження соціалістичної власності, прискорення впровадження у народне господарство досягнень вузівської науки, покращення охорони природи і природних ресурсів.
В. Д ЕМ ЕШ К О , 

голова ГГН К  інституту.

НЕ ТІЛЬКИ 
ЛЮБИТИ

П РО БЛ ЕМ АВсе настійливіше і настійливіше постає на порядку Денному питання гуманізації освіти, розвитку духовно- моральної сфери особи. Екологізація людської етики — це не тільки збереження природи, а й збереження людини, її психіки від натиску науково-технічної революції, урбанізації.Наш інститут теж прагне дати екологічну освіту студентам — майбутнім командирам виробництва. Впродовж кількох років студенти всіх спеціальностей вивчають курс «Охорона навколишнього середовища», в кожному дипломному проекті є розділ з такою назвою. На кафедрі охорони праці функціонує науково- технічна секція «Охорона праці і навколишнього середовища» (голова — завкафедрою доцент В. Ф. Кобев- ник). Студенти виступають з доповідями, беруть участь в республіканських і всесоюзних конкурсах за результатами науково-дослідних робіт. Кафедрою розроблено ряд методичних посібників з елементами проблемного методу читання лекцій, ділових ігор. В стадії виготовлення перебуває стенд-екран по охороні природи Л е нінського району за ескізами кафедри охорони праці.А який прекрасний куточок оформили співробітники цієї кафедри. Тут і «Червона книга Вінницької області» і карта «Охорона природи в С Р С Р » , котрі використовуються при читанні лекцій. Але цього куточка мало. Нині адміністрація інституту виділила в головному корпусі приміщення для природоохоронної роботи. Це внутрішній дворик зі скляною покрівлею. Треба тільки добре й винахідливо потрудитись, щоб перетворити його в оазис чарівної краси, не схожий ні на які інші, щоб сюди можна було запросити гостей, які бувають в інституті, і щоб тут можна було набиратись знань, уміння, влаштовувати щось подібне і на тих промислових підприємствах, де доведеться працювати майбутнім інженерам

За переслідування контролера
На засіданні бюро ГГН К  

розглядалася заява голови 
цехової групи НК адміні
стративно - господарської 
частини М. Ф. Новокрещено- 
ва. Відзначено, що прорек
тор О. І. Тарануха, голов
ний механік М. С. Таксер і 
старший виконроб І. Л. 
Осадчук неправильно відре- 
агували на справедливі за
уваження народних контро
лерів, котрі виявили ряд не
доліків у роботі підрозді

лів АГЧ. Були допущені на
віть образливі випади на 
адресу М. Ф. Новокреще- 
нова.

Бюро ГГН К  засудило хи
бну практику керівництва 
АГЧ, його спроби принизи
ти роль народного контро
лю і переслідувати голову 
цехової групи НК. У зв’яз
ку з цим вирішено проси
ти партком притягнути О. І. 
Тарануху до більш суворої 
партійної відповідальності,

а також заслухати звіт 
секретаря партбюро АГЧ  

А. В. Вальчука. ГГН К  також ] 
звернулася до районного 
комітету НК з проханням 
провести ревізію фінансово- | 
господарської діяльності 
АГЧ.

На загальних зборах 
ГГН К  М. Ф. Новокрещено- 
ва обрано до складу секто
ра економії та бережливості 
головної групи.

В. шолохов.

Два роки тому в інституті створена студентська дружина (командир Мараєв Г., 2ТМ-83). Нею проведено декілька рейдів-операцій «Ялина», «Пролісок», тощо. Але робота дружини завмерла (відповідає П обережний М . І. з кафедри М Р В ).Тим часом, для пожвавлення її діяльності є чудовий приклад студентської дружини педагогічного інституту, яка з задоволенням може поділитись своїм багатим досвідом.Чимало лекцій з природоохоронної тематики читають для населення члени інститутської викладацької лекторської групи доценти В. Ф. Кобевник, В. Г. Попов, Г. ГЕ Котлярова, старший викладач С. Г. Авдеев. На жаль, в самому інституті для студентів і працівників таких лекцій буває вкрай мало, тоді як це можна робити навіть на кураторських годинах. Велике прохання до кураторів і комітетів комсомолу — запрошуйте, будь ласка, лекторів! Вони ніколи не відмовлять.На території нашого інституту можна побачити гарні куточки природи, зони відпочинку, є навіть джерело питної води. Але ж можна зробити прекрасною всю територію, підключивши для створення спеціального проекту студентів інженерно-будівельного факультету — інженерів-дизайнерів.Малуватий у нас ще процент охоплення членством товариства охорони природи. Якщо в цьому товаристві перебуває 38 відсотків населення області, то наших студентів тільки ЗО проц. (до речі, в медінституті — 80). Жодного члена Товариства нема на факультетах РТ, Ф АМ , ОТ, в адміністративно-господарській частині.Нема у нас студентської лекторської групи, не проводимо вечорів, присвячених природі (як у тому ж медінституті), не організовуємо фотовиставок, виставок плакатів, замальовок, не пишемо віршів і нарисів про природу для нашої газети. Одне слово, роботи непочатий край. Можна відзначити пропагандистську роботу хіба що на інженерно-будівельному та машинобудівному факультетах, в обчислювальному центрі. Але цього дуже мало, якщо зважити на те, що природу у нас люблять всі без винятку. Любов ця здебільшого споглядальна. Мало користі від того, що ми нею захоплюємось. Ділом примножувати й охороняти її багатства. — конституційний обов’язок кожного.
І. Ц ІС А Р ,

голова інститутського бюро товариства охорони
природи.

т в д б л п ш »  ш ш  ш шш2 £3 ш$'ан ю ’аі ш ш ш  ш  т ш  -.і ши

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И Й .



КАДРИ ВИРІШУЮТЬ ВСЕ

1 червня 1977 р. на базі 
учбової лабораторії кафедри 
обчислю вальної техніки ство
рено лабораторію  загально
інститутську, якій  судилося  
започаткувати  обчислю валь
ний центр наш ого вузу.

Починали досить скромно: 
16 прац івників, техн ічна ба
за —  чотири ЕОМ другого  
покоління, роботи велися в 
одну зміну, і Всі виклю чно  
були пов ’язані з розрахун
ками дрібних учбових зав. 
дань. Орган ізац ійно стр у кту 
ра ОЦ зм інилася із введен
ням в експлуатац ію  маш ини  
третього покоління —  ЄС~ 
1020. З цього періоду пом іт
но зб ільш ується  об ’єм обчи
слю вальних робіт не тільки  
в учбовому процесі, але й

Біля джерел створення ОЦ  
стояли ниніш ні начальники  
секторів А. А. Коренной, В. В. 
Герасименко, начальники  
ЕОМ В. С. Калайда, І. Д. 
Прокопов, Н. Р. Зубкова, 
старш і інженери Л В. Гри- 
цун, С. Д. Бабенко, Є. М. 
Слічний, інженер Л. Т. К ал і
цька. Звісно, за ці роки наш  
центр поповнився багатьма  
новими спеціалістами (зараз  
їх 115) .1 переваж на б іль
ш ість із них працю є само
віддано, творчо.

За минулі 10 років поряд  
з потуж ним  головним ОЦ, 
який має у своєму складі 8 
підрозділів, з активною  у ч а 
стю  ряду кафедр і обчислю 
вального центру створені 
його філіали. Всі вони спі-

льно _з ф акул ьте там и  і н а у 
ково-досл ідним  сектором  ви 
р іш у ю т ь  три єди не  завд ання  
з р о зр ах ун ко м  на к інцеви й  
ре зул ь та т  —  ви п уск  в и со 
к о к в ал іф іко ван о го  інж енера, 
котри й  володіє о б ч и сл ю в ал ь 
ною  те х н ік о ю  як  ін с тр ум е н 
том  у сво їй  п р а к ти ч н ій  д ія 
льності

В умовах перебудови в и 
щ ої ш коли колектив ОЦ  
стоїть у перш их рядах роз
витку цього процесу. Нині 8 
інституті достатньо обчис
лю вальних потуж ностей
(ЕОМ ЄС-1055 м, ЄС-1022, 
СМ-3, СМ-4, А Р М -1 , АРМ_2, 
дисплейні комплекси тощо. 
А кти в ізувати  наявні резер-

ви, вести дальш і пош уки  
еф ективного використання  
засобів обчислю вальної тех
ніки в інституті —  значить, 
усп іш но  виріш увати  наш і 
плани, значить, відповідати  
духові і велінню часу. У 
цьому бачить своє завдан
ня працьовитий і справді 
творчий колектив ОЦ.

В. Ш ОЛОХОВ, 
директор обчислю вально
го центру інституту,

І кандидат техн ічних
наук.

ПРОФСПІЛКОВА 
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ

21 травня відбулася профспілкова 
конференція студентів. На ній заслу- 

Слабким поки-що залиша- хано інформацію заступника голови
ється зв язок частини наших профкому студентів А. Далахаджієва 
проф есорів і доцентів з . .
студентами під час занять і П?°  х|д виконання профспілковим ко- 
особливо в післянавчальний мітетом рішень звітно-виборної конфе 
час. Професори тт. Понома- ренції. В обговоренні її взяло участь-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРУ - 1 0  РОКІВ

На фото:

□  інженер Т. В. Колесник і старший технік Т. П. 
Уровська готують потужну ЕОМ ЄС-1055 М до роботи;

□  оператор Н. В. Савченко за центральним пультом 
машини;

□  зал зовнішньої пам’яті ЕОМ ЄС-1055 М.

Фото Р. Кутькова.

Десять членів профспілки. Прийнято! 
відповідну постанову.

Проведено також вибори чотирьох 
членів профкому замість тих, хто вибув. 
На організаційному засіданні профкому
студентів його головою обрано В. Бод-
наря, заступниками — А. Далахаджієва 
і В. Алексеева.

М инулого  тижня в ідбули
ся загальноінститутські пар
тійні збори, які обговорили 
«Завдання партійної органі
зації по переоудові і роботі 
з кадрами в світлі вимог 
січневого (1987 р.) Плену
му ЦК  КПРС». З  допов іддю  
виступив секретар партко
му О. Д. А заров. Відзнача 
лося, щ о підготовка високо
кваліфікованих інженерних 
кадрів знаходиться в прямій 
залежності від якості вик 
ладацького колективу. В на
ш ом у інституті працю ю ть 
527 викладачів, в тому чис
лі 19 докторів наук, 273 
кандидати. Привертає увагу 
той факт, щ о маємо 232 
асистенти у віці понад 35 
років, котрі' не мають науко
вих ступенів. Старіння асис
тентського корпусу слід 
розглядати, як негативне 
явище. Ріст наукової квалі
ф ікації має бути одним  з 
найважливіших завдань парт- 
організац ії на поточну і на
ступну п ’ятирічки. Треба 
підняти рівень викладачів з 
науковими званнями з 50—  
55 %  до 70 —  75 при кіль
кості докторів не менш е д е 
сяти відсотків від загально
го числа викладацького скла
ду.Г-І/ .

Викликає тривогу і той 
факт, щ о лише 34 проценти 
викладачів мають стаж р о 
боти на виробництві. Це 
одна з причин слабких зв ’я
зків каф едр з промисловими 
підприємствами. П ер е б уд о 
ва вимагає кор інним  чи
ном поправити це станови
ще. Відповідна Постанова 
ЦК КГІРС і Ради М ін істр ів 
СРСР передбачає тривале (до 
одного року) стажування 
викладачів у галузях народ
ного господарства на поса
дах спеціалістів. П роре кто 
ру комуністу Ю . А. К арпо
ву необхідно в найкорот- 
ший строк спланувати й 
організувати стажування ви

кладачів випускаючих каф едр 
на найпередовіших під
приємствах. ,і— -— ------- - і

Якість підготовки спеціа
лістів не м ож на вирішувати 
старими методами. Те, щ о 
було добре  5— 10 років на
зад, не мож е задовольняти 
нас сьогодні, а тим паче за 
втра. О собливо ї гостроти в 
умовах перебудови набуває 
глибина, спрямованість ф у
ндаментальних знань, заб ез 
печення безперервності фі- 
зико-математичної п ід готов
ки інженерів, ком п ’ю териза
ція і технізація всього нав
чального процесу. Настала 
пора чітко за спеціальнос
тями проф ілювати м атем а
тичні курси, котрі з а б е з 
печують групи ф акульте
тів, як це зроблено  в Київ
ському політехнічному інс
титуті. Завкаф едрою  вищ ої 
математики комуністу Ю . І. 
Волкову необхідно разом  з 
деканами факультетів, м е 
тодичними радами р о зп о 
чати цю  роботу  найближчим 
часом.

- рчук, Огородников, Кова
- ленко мають лекційне нава 
і нтаження не більше ста го-
- дин на рік, не ведуть лабо- 
і раторних і практичних за 
г нять, мало проводять зуст-
- річей і бесід зі своїми ви- 
> хованцями. Природно, ще

це призводить до поверхо
вого знання студентських 
запитів і проблем, падіння 
авторитету самих викладачів, 

і Ректорату треба якнайшвид
ше перебудувати організа» 
ційні ф орми навчально ви 
ховної роботи, визначити 
конкретну особу, яка б від
повідала за цю  ділянку.

Значне м ісце в доповіді 
було приділено розвитку 
вузівської науки. В склад 
парткому і партійних бю ро  
вводяться відповідальні за 
наукову діяльність товари
ші, при партком і створена 
ком ісія по контролю  за нау
ковою  діяльністю  адмініст
рації, в центрі уваги парт
кому, цехових організацій 
знаходяться питання п ід го
товки науково-педагогічних 
кадрів вищ ої кваліфікації. 
Але  перебудуватись треба 
ще багато в чому. О собл и 
ву увагу слід звернути на 
роботу  з резервом  майбут
ніх вчених .П ідбір кандида
тур на здобуття вчених сту
пенів і звань, як і затверд
ження тем дисертацій, не
обх ідно здійснювати при 
ш ироком у обговоренн і їх 
наукових і морально-політи
чних якостей в трудових ко 
лективах. Надзвичайно важ 
ливо підвищити роль диску
сії при обговоренн і рівня 
науково - дослідних робіт, 
статей, викорінити ф орм а
лізм, принципово оц іню ва 
ти актуальність, новизну і 
практичну цінність дисер
таційних робіт.

Особлива роль в п ідготов
ці наукових кадрів в ідво
диться аспірантурі і д ок 
торантурі. В аспірантурі на
вчається 96 чоловік з 14 
спеціальностей, однак еф ек
тивність її роботи ще не ві
дповідає сучасним вимогам. 
Д уж е багато «аспірантів- 
боржників» у проф есорів 
Д рукованого, Пономарчука, 
Огородникова, доцента Ш а- 
рейко.

Партком  і ректорат сер 
йозно стурбовані п ідготов
кою  докторів наук. Згідно 
плану 12-ї п ’ятирічки нам 
щ ороку  треба мати попов
нення не менше, як з п ’яти 
докторів. Керівникам науко
вих шкіл товариш ам Кузь

міну, М аликову, Стахову д о 
цільно уже в нинішньому 
році домогтись відкриття 
докторантури. Треба вико
рінювати умови, за яких 
наукова діяльність п ід розд і
лів характеризується вало
вими показниками, щ о при
зводить до приписок і о к о 
замилювання, за щ о цілий 
ряд наших комуністів були 
притягнуті до  суворо ї пар
тійної відповідальності.

істотний вклад в розвиток 
науки повинно внести С К їБ  
«Модуль». Треба більш ене
ргійно працювати над ство- 
ренням тут сучасного дос 
л ідного виробництва, яке б 
дозволяло прискорювати 
створення зразків науково- 
дослідних розробок. К ер ів 
ництву «М одуля» належить 
звернути перш очергову 
увагу на зм іцнення кадро
вого потенціалу науки. З а 
раз тут працю є один д о к 
тор і шість кандидатів наук. 
Треба мати не менш е 20 
кандидатів. Тільки тоді м о ж 
на вести м ову про створен
ня науково-досл ідного інс-

Для перебудови наукової 
д іяльносі інституту, вважає 
партком, найближчими р ока 
ми треба на базі ВПІ та 
великих підприємств міста 
створити інженерний і м іж 
галузевий науково-технічні 
комплекси, концентрувати 
сили на перспективних нап
рямках і розробках, ор ієн 
тованих на перевищ ення сві
тового рівня, визначити і 
утвердити пріоритетні нау
кові напрямки, р о зр о б л ю в а 
ні в колективах вузу і нада
вати їм  всем ірну ор ган іза 
ційну і матеріальну п ідтри
мку, наукову політику в р о з 
різі госптем вести на укла
дення довгострокових угод  
на великі об  єми при у м о 
ві надання замовниками д о 
помоги на пайове буд івни
цтво, культуру і побут, по
ставку сучасної обчислю ва
льної техніки, обладнання і 
приладів, розш иряти  об  є- 
ми угод  на передачу нау
ково-технічних досягнень і 
впровадж ення винаходів.

Важливим напрямком  пе
ребудови  є ідеологічна й іде
йно-виховна робота. В д о п о 
віді була зосередж ена ува 
га на недоліках у цій сфері. 
Не м ож е похвалитись усп і
хами ідеологічна ком ісія 
парткому, яку очолю є Б. А. 
Вальчук. Вона, до речі, на
віть повністю  неукомплекто- 
вана, не пре д ’являє її ке-

рівник справж ньої партійної 
вимогливості і до  керівників 
секторів. П артбю ро  кафедри 
суспільних наук досі не виз
начило і організац ійно не 
закріпило основних заходів 
по перебудові своєї д іяль
ності, не справляє достат
нього партійного впливу на 
перебудову роботи кафедр. 
Забули тут, щ о м олодь тяг
неться до ж ивого марксиз- 
му-ленінізму, не визнає 
догматизм у і схоластики, 
які, на жаль, ще стрічають-і 
ся на лекціях, бесідах, дис І 
путах, щ о проводяться в | 
студентських гуртожитках, |
Головна причина в тому, щ о 
живе спілкування викладачів 
суспільствознавців з студен
тами обмеж ується рамками 
навчального процесу. Н ез 
начний вклад суспільство
знавців і у вивчення нових 
явищ і діалектичних супе
речностей перебудови, її 
економ ічних важелів. За 
п ять останніх років на ка
ф едрах суспільних наук за
хищено докторську і одина
дцять кандидатських д исер 
тацій, деякі з них носили 
прикладний характер, але 
ж оден висновок чи реко-і 
мендація не впроваджені в і 
колективі інституту,

Значну допом огу  повинні 
подати суспільствознавці в 
перебудові системи політич-' 
ного й економ ічного нав-1 
чання. |

Успіх перебудови багато 
в чому залежить від р о б о 
ти партійних організацій, їх 
виборних органів. Заслуго
вує схвалення досвід  р о б о 
ти партбю ро енергетичного 
факультету (секретар В. В. 
Степурін), де намагаються 
працювати демократичними 
методами, чітко визначили 
завдання низових ланок.

Д оповідач зупинився та
кож  на проблем ах поліп
шення роботи з ком сом о 
лом, профспілками, загост
рив увагу на посилення 
авангардної ролі кож ного 
комуніста. В. обговоренн і 

доповід і взяли участь ко 
муністи В. Степурін, П. Со- 
лейко, В. Груминський, 
В. Демешко, Ю. Буренні- 
ков, І. Матвєєв, І. Кузьмін, 
Ю. Данилюк, В. Шановсь- 
кий, О. Домбровський. В 
роботі зборів взяла участь 
І виступила секретар Ле
нінського »райкому партії 
В. П. Лютворт. З  об го во р ю 
ваного питання збори  прий
няли розгорнуту постанов/.

80-ті роки для нього стали  
етапом прискореного роз
витку потуж ної матеріально- 
технічної бази, виконання  
великих об ’ємів робіт, роз
витком системного матема
тичного забезпечення засо 
бів обчислю вальної техніки, 
впровадж енням  прогресив
них методів її  експлуатації. 
Головне —  нарощ увалися  
інтелектуальні можливості 
колективу,здатного нині ви
р іш увати  будь-які складні 
завдання

у забезпеченн і науково го  
досл ід ництва, закл ад ається  
начало  розр обок  і впровад 
ж ення  автом ати зо ван и х
систем уп р авл інн я , лопов^ 
ненню  ф онду ал гори тм ів  і 
програм .

Вже у 1978 р. о б ’єми об 
числю вальних роб іт зросли 
більш  як у 5 разів. Щ е че
рез рік ці потуж ності под
вою ю ться за рахунок вве
дення ЕОМ ЄС-1022 і перш ої 
дисплейної станц ії ЄС-7906. 
Тоді ж  з ’явився і перший  
дисплейний клас.

До 1980 р. на ОЦ сф орму
вався стабільний колектив  
висококвал іф ікованих спе
ціалістів численністю  75 чол.



2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» >29 травня 1987 року.

1 ЧЕРВНЯ -  МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ ЗАХИСТУ 
ДІТЕЙ

Снова день,
фанфарами трубя, 

Брызнет светом 
ярко-золотистым.

Пусть же будет
счастье у тебя 

Вот таким же 
солнечным и чистым!

Імені Лялі Ратушної
З кож ним роком  набирає визнання Всесоюзний 

легкоатлетичний меморіал, присвячений пам ’яті Ге
роя Радянського С о ю зу  ком сомолки-підпільниці Лялі 
Ратушної, який проводиться на базі нашого інститут/. 
Це невипадково. Сам е  кафедра ф ізвиховання Він
ницького політехнічного і наш спортклуб у 1972 р. ви
ступили ініціаторами проведення таких змагань. Нині 
це вже не тільки спортивні поєдинки, а цілий комплекс 
політичних, культурних і спортивних заходів.

Учасники та гості надовго запам ’ятають цьогорічну 
церем он ію  відкриття меморіалу. Участь тут брали 
піонери, юнармійці, воїни В інницького гарнізону, 
спортсмени-парашутисти, . які приземлились на поле 
стадіону (серед них майстер спорту Володимир Пиш 
кін, Андр ій  М оскаленко, Ігор Дзю ба, Анатолій Семе- 

нець та перш орозрядник  Ярослав Берендович).
І ось лунають слова ректора І. В. Кузьміна: «Голов

ному судді змагань —  судді всесою зної категорії Ку
лику приступити до проведення змагань!».

І вже перш і результати досить високі: в стрибках у 

висоту з розб ігу  алмаатинка Наталя Льозова показує 
180 см., а киянин Олександр Гречко у метанні диска 

—  59 м. 44 см. Приємно, що друге і третє місця по

сіли представники нашого інституту —  студент м а ш и 

нобудівного факультету Валерій Крижанівський і спів

робітник каф едри ф ізвиховання Геннадій Власюк.

П ротягом  двох днів студенти, викладачі наш ого ву
зу, любителі легкої атлетики мали змогу побачити на 
доріжках та секторах стадіону «Олімп» багатьох відо

мих атлетів, серед них —  Євгена Анікіна, учасника 
М осковсько ї Олімпіади, учасника чемпіонату світу 

Анатолія Крохмалюка, чемпіона Радянського С о ю зу  
Олександра Загоруйка, учасницю  Ігор д обро ї волі у 

М оскві Л ю бов  Телеман. А  взагалі про високий рівень 
змагань свідчить те, щ о серед їх учасників було З 

майстри спорту м іж народного  класу, 32 майстри і 
майже 150 кандидатів у майстри спорту СРСР.

Серед  чемпіонів мем оріалу —  представник нашого 

інституту Геннадій Власюк, який виграв змагання у 
штовханні ядра (19 м. 55 см.). Третє м ісце тут зайняв 

студент маш ф аку Валерій Крижанівський, а друге м іс 
це серед ж інок у цьом у виді —  п’ятикурсниця Ф А М  

Оксана Жестовська. Всі вони тренуються у викладача 
О. М. Потапової. Залікові очки нашій команді при 

несли також  студенти-енергетики Людмила Чорна і 
Леонід Лисюк.

Колектив нашого інституту багато доклав зусиль до 
того, щ об і цьогорічний мем оріал  був організований 

добре. Ось як оцінив це член презид ії ф едерації 
легкої атлетики України С. А. Донськой: «Висловлює

мо подяку орган ізатору змагань, які пройшли на ви
соком у рівні в атмосф ері дружби. Бажаємо колективу 

Вінницького політехнічного нових звершень у розвит
ку ф ізкультури і спорту».

В. ОЛІЙНИК,
наш громадський кореспондент.

ПОРТРЕТ ВИПУСКНИКА 
і І Н С Т И Т У Т У

ЙОГО КОЛЕКТИВНО ВІДТВОРЮЮТЬ СЬОГОДНІШНІ МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ 
— ВИХОВАНЦІ НАШОГО ІНСТИТУТУ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА АНКЕТУ ЛАБОРА
ТОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (див. № 20 газети).

Q  КРЕМ І наші випускники 
відверто пишуть в ан

кеті, щ о їм  дуже важко пра
цювати через низький р і
вень знань, одержаних в 
інституті. Ось з яких дисцип
лін, на дум ку випускників, 
треба поліпшити підготовку 
студентів: програмування
(для всіх спеціальностей), 
технологія м аш инобудуван
ня, металорізальні верстати, 
іноземна мова, обчислю ва
льна техніка і програм уван
ня, телебачення, ор ган іза 
ція і планування виробни
цтва, перехідні процеси 
електричних систем і ін.

Разом  із тим випускники 
відзначають дисципліни, 
одерж ані з яких знання вва
ж ають цілком  задовільними. 
Серед  суспільних наук пр і
оритетне м ісце  займає нау
ковий комунізм, далі т—  ви 
ща математика, фізика, ТОЕ, 
теор ія  механізм ів г машин, 
телемеханіка, Імпульсні і 
циф рові пристрої, електрич 
ні машини.

Студенти під час навчай 
ня проходять громадсько

у  ВИРІШЕННІ зав- 
_ дань перебудови, 

яікі стоять перед нашим 
інститутом, не останнє 
місце займають учбово- 
методичні кабінети су
спільних ніаук. Для ак
тивізації їх діяльності 
ще 1976 року на базі 
кабінетів історії КПРС, 
філософії, політекономії 
і наукового комунізму 
було створено об’єдна
ний читальний зал з 
повноцінним книжковим 
і*газетно - журнальним 
фондами. Тут створили 
картотеку з тематики 
усіх соціально - еконо
мічних дисциплін, а та
кож по темах політичної 
і1 економічної освіти, 
постійно оформлялися 
виставки. Зал працював 
у дві зміни — від 9 до 
21 год. Отож, завжди 
можна було отримати 
квал;іфКковану консуль
тацію при підготовці до 
семінарів, конкурсів, на
писанні рефератів, до
повідей тощо.

Не випадково в тому 
залі охоче працювали 
не лише студенти і ви
кладачі кафедр суспіль
них наук, слухачі систе
ми партійної освіти, і 
методологічних семіна
рів, а також ті, хто го
тувався до складання

політичну практику, вироб
ляючи цим самим у себе 
вміння активно діяти в гро 
мадськом у житті трудового 
колективу, де доведеться 
працювати. На запитання 
«Чи сприяю ть вашій участі 
в громадському житті ко- 
лекиву знання, одержані в 
інституті?» одерж ані в ід по 
віді: надають істотну д о п о 
могу —  32 проц,, незначну 
—  42 проц., не допомага- 
ють-26 проц.. Циф ри свід
чать, щ о каф едри суспіль
них наук далеко іще не по 
єною  м ір ою  відповідають 
вимогам Ц К  партії про важ 
ливість вироблення у сту
дентської молод і високої 
свідомості, громадянсько ї 
активності. Очевидно, з цієї 
причини понад 27 проц., ви
пускників відповіли, Щ О  Н І

Я К О Ї участі в громадському 
житті своїх трудових колек
тивів не беруть.

П оряд  із цим 48 проц 
опитаних молодих спеціа 
лістів вибрані у своїх к©

кандидатських екзаме
нів.

І от з початком ни
нішнього навчального 
року об’єднаний чи
тальний зал припинив

своє існування. Без ві
дома ради кафедр су
спільних наук, партор- 
ганізації цих кафедр і 
парткому зал розфор
мували під благовидним 
приводом створення чи
тальних залів при кож
ній кафедрі. Правда, їх 
таки створили, на об
ладнання витратили не
мало коштів, та «новин
ка» виявилася мертво- 
іцарод женою. Зали не 
працюють не стільки 
через відсутність книж
кового фонду, скільки 
через те, що у визначе
них для них аудиторіях 
учбова частина планує 
(і вони проводяться)

лективах до складу партій
них, комсомольських і про 
фспілкових органів, мають 
постійні доручення.

Стрімкий вік бурхливого 
розвитку науки вимагає по
стійного підвищення політи
чного і технічного рівня 
особистості. Наші випуск
ники усі однозначно в ідпо 
віли, щ о вони постійно нав
чаються в системі партій
ного, комсомольського, п о 
літичного і технічного нав
чання. Багато з них підви
щ ую ть свій рівень шляхом 
самоосвіти (вивчення тех
нічної літератури, пер іоди
ки і т. д.) Ряд молодих спе
ціалістів навчаються в у ні 
верситеті марксизму-ленін І- 
зму, в університеті техніч
ного прогресу і школі ко 
муністичної праці.

Для нас особливий інтерес 
являє те, наскільки активні 
випускники Інституту у роз 
витку науково - технічного 
прогресу: їхня участь у

впровадженні досягнень нау-

заняття академічних 
груп. Тобто доступ у 
новостворені читальні 
зали для студентів, ви
кладачів і співробітни
ків практично немож-

ЛИВИИ.

А чим же тепер зай
маються працівники чи
тальних залів, люди, 
які в основному добре 
засвоїли суспільні нау
ки, володіють знаннями 
бібліотечної справи? Во
ни стали охоронниками 
розділеного книжкового 
фонду колишнього об’єд
наного залу та збира
чами газет і журналів, 
яких ніхто не читає із 
названих вище причин. 
До речі, раніше для 
об’єднаного залу перед
плачувалося по одному 
примірнику періодичних 
видань і вони активно 
використовувалися. Те

Реформа для 
п р о ф о р м и

ки й техніки, пропаганда 
науково - технічних знань, 
участь у раціоналізаторській  
та винахідницькій роботі 
тощо. Опитування в ідпов і
дає, щ о переважна б іль
шість випускників (близько 
75 проц.) беруть участь у 
різних ф ормах росту НТП 
своїх підприємств, ор ган іза 
цій та установ.

Щ е один важливий аспект 
становлення м олодого  спе
ціаліста — - труднощ і перших 
його самостійних кроків. 
Серед  них випускники нази
вають такі:

слабке знання структури і 
управління підприємством;

відсутність необхідних 
знань з інж енерної педаго
гіки, психології, досвіду ро 
боти з підлеглими;

погані умови праці, недос
татній рівень орган ізац ії р о 
бочого місця;

відсутність на підприємст
ві необхідної нової техніч
ної літератури;

слабкі знання із спеціаль
них дисциплін, а також  іно
зем ної мови;

погані знання електронно- 
обчислювальної техніки, 
відсутність досвіду роботи 
на ЕО М ;

велика плинність кадрів.

В* Б О Н Д А Р ,
зав. кафедрою науко
вого комунізму,

М. СИ НЕЯЬН И К,

Ж. ХЛ И СТО ВА,
старший лаборант.

(Закінченні буд©).

пер же передплачують 
аж по чотири примірни
ки й... акуратно скла
дають у книгосховищах.

А що сталося з чи
тальним залом інститут
ської бібліотеки? Він: як 
працював, так і працює 
у режимі читальних за
лів звичайних бібліотек. 
Ні рада кафедр суспіль
них наук, ні партбюро, 
ні зав. кафедрами су
спільних наук належно
го контакту з цією чи
тальнею не мають. До
сить сказати, що тут 
відсутня картотека з 
тематики соціально -еко
номічних дисциплін, не
ма програми з суспільних 
наук, за якою прово
дяться учбові заняття 
нинішнього навчального 
року.

Отож проведена реор
ганізація роботи учбо' 
во-методичних кабінетів 
кафедр суспільних наук 
скоріш усього, є резуль
татом звички минулих 
літ «одностайно схва
лювати і підтримувати» 
будь-який захід, «спу
щений згори». Так зро
били реформу для про
форми, на шкоду справі.

І. Ф ЕД ІН ,
старший лаборант ка
федри політекономії.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.



Партком задовольнив прохання Вальчука Б. А. про 
звільнення його від обов’язків заст. секретаря парт
кому по ідеологічній робнті у зв’язку з погіршенням 
стану здоров’я. Заступником секретаря парткому ін
ституту по ідеологічній роботі обрана Вітюк Ольга 
Петрівна, кандидат, технічних наук, ст. викладач кафед
ри нарисної геометрії і машинної графіки.

На засіданні парткому розглянуто питання «Про пе
ребудову роботи партійної групи кафедри РТУ у світ
лі вимог XXVII з’їзду КПРС, наступних Пленумів і 
постанов ЦК КПРС». Роботу цю визнано недостат
ньою. Партгрупоргу Савлюку В. П. суворо на це вка
зано і зобов’язано вжити заходів по підвищенню рів
ня організаційно-партійної роботи, розвитку критики 
та самокритики, посиленню контролю за ходом пере
будови стилю, форм і методів діяльності колективу ка
федри. З цією метою: визначити основні напрямки 
участі кафедри і комуністів у перебудові вищої шко
ли, спрямувати зусилля на вдосконалення ідейно-по
літичного і морального виховання, формування у сту
дентів стійких комуністичних переконань. Комуністів 
Савлюка В. П. і зав. кафедрою Ліхтціндера Б. Я. зо
бов’язано домагатися підвищення особистої відпові
дальності кожного комуніста, кожного члена колективу 
за кінцеві результати роботи.

Партком розглянув також опублікований газетою 
«За інженерні кадри» матеріал бюро головної групи 
народного контролю «За переслідування контролера». 
Відзначено, що факти "переслідування колишнього го
лови групи НК АГЧ Новокрещенова М. Ф. з боку ад
міністрації в особі проректора Таранухи О. І. не від
повідають дійсності. Це підтверджується письмовою 
заявою Новокрещенова М. Ф. і пояснювальними за
писками співробітників інституту.

Партком постановив: всебічно розвиваючи і поглиб
люючи гласність, критику та самокритику, виборному 
активу, посадовим особам не допускати публікації 
неперевірених фактів і тенденційних суджень, які ус
кладнюють морально-психологічний клімат в трудових 
колективах і підривають авторитет керівників. Голові 
ГГНК Демешку В. Б. і заст. голови ГГИК Шолохо
ву В. І. виступити б  черговому номері газети «За ін
женерні кадри» з відповідним роз’ясненням з приво
ду вказаної публікації.

І ЗНОВУ -  СЕСІЯ!

Д Перша п’ятірка — перші вітання. На знімку: 
Алла Іщенко (група 4 АТ-84) і Олег Балинський 
(2 РТ-84).

Д До екзамену з систем автоматизації проектування 
можна готуватись і отак по-родинному. На знімку: 
Гусман Габї, Нельсон і Нінель-Андріа.

Фото Р. Кутькова.

«Зважування, випробу
вання» —- саме такий 
зміст латинського слова 
«екзамен» — одного із 
методів випробування, 
перевірки на відповід
ність певному ідеалу 
знань студента, його 
вміння користуватися 
цими знаннями у практи
чній діяльності. Зреш
тою, перевірки суті осо
бистості студента.

Останнього часу екза
мени стали, на жаль, 
практично єдиним мето
дом оцінки усієї учбової 
діяльності студента. А 
заліки, захист звітів по 
лабораторних роботах, 
розрахунково - графічних 
завдань, курсових про
ектів і робіт утратили 
свою роль серйозного іс
питу. Однак, саме вони, 
коли ставитись до них 
належним чином, дозво
ляють випробувати, дос
конало зважити не діль
ки вміння використати 
теорію у практичному ас
пекті, але й систематич
ність у роботі студента, 
широту і глибину його 
пізнання, його особисті 
якості.

Не менше (якщо не бі
льше) важливо, що ци
ми способами викладач 
може (та й повинен) 
зважувати якість і сво
єї роботи, свої прийоми, 
стиль та методи навчан
ня і виховання. І робити 
це можна оперативно, 
так само оперативно вно
сячи поправки у методи
ку, позбавляючись допу
щених помилок і органі
зовуючи таким чином 
«зворотній зв’язок», А

його ще так у нас мало.
Екзамен не може слу

жити цій меті, оскільки 
він є індикатором уже 
зробленого. Це метод 
підбиття остаточного пі

менти тієї складної сис
теми учбового процесу, 
яку нам належить син
тезувати. І якщо в цій 
системі втратити таку 
ланку, як контроль, оці

магають корінного пере
гляду, оскільки перегля
дається самий зміст нав
чання, маючи на увазі 
вимогу фундаменталіза- 
ції і професіоналізації

дидактика орієнтуються 
на якогось «середнього» 
студента, котрий у кож
ного викладача свій. Чи 
не це є причиною жор
стокої боротьби за го

Зваж ування, випробування
дсумку у вивченні дис
ципліни. Коли його роз
глядати з цих позицій і 
організувати у відпові
дності з цим призначен
ням, то екзамен втра
тить для студента харак
тер «лотереї», а для ви
кладача — страдальниць- 
кий етап «витягування» 

яких небудь- слідів знань.
В умовах перебудови 

навчального процесу ми 
практично забули найва
жливіше — розроблення 
принципів, підходів, ме
тодів об’єктивної оцін
ки своєї діяльності і на
вчання студентів. Голов
на увага кафедр, дека
натів, ректорату сконце
нтрувалася навколо пи
тань перерозподілу го
дин на лекції і практи
ку, на боротьбі за до
даткові години для лек
цій, «вибивання» кадрів, 
введення нових дисцип
лін, обгрунтування їх 
«важливості» і т. п. Це 
необхідні, але далеко не 
достатні заходи. Будучи 
здійсненими, вони стано
влять лише окремі еле

Д ЕКЗАМЕН -  ЄДИНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ? 
Д ЗМІНИТИ ПОГЛЯДИ НА УЧБОВИЙ 

ПРОЦЕС ЯК «ПЕРЕДАЧУ ЗНАНЬ»
Д  СЕСІЯ — НЕ ТІЛЬКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ. 

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ -  ТЕЖ!

нка, то система належ
ним чином працювати не
буде.

Треба змінити погля
ди на учбовий процес як 
«передачу знань». Це 
насамперед процес спів
робітництва викладача і 
студента, котрий не зам
кнутий сам на себе. Го
ловна мета — виховати 
ідейно зрілих, громадсь
ко активних спеціалістів 
з чітко вираженими пре
дметно - професійними і 
соціальними якостями, 
особистості. Отже, нам 
необхідно мати ідеал ці
єї особистості, чітко обу
мовлену модель спеціа
ліста. Можна, заперечити, 
що такі моделі є. Але, 
по-перше, ці моделі ви

підготовки. По-друге, ці 
моделі практично не 
знайшли адекватного пе
реломлення в моделях 
учбового процесу.

У бесідах з рядом ви
кладачів вияснилось, що 
декотрі з них поняття 
не мають про які-не- 
будь моделі, а коли й 
мають, то аніяким чином 
не пов’язують свою дис
ципліну з цією моделлю. 
Є міністерська програ
ма, скомбінована робо
ча програма з урахуван
ням знань, нахилів, нау
кових інтересів лектора 
(тобто адаптація програ
ми до знань викладача) 
— і цього досить. Учбо
вий процес, методика і

дини, за дисципліни, за 
велику кількість екзаме
нів у кожному семестрі. 
Чи це не є і причиною 
багатократного дублю
вання матеріалу в різних 
дисциплінах?

У кінцевому результа
ті учбовий процес буду
ється взагалі без будь- 
якої моделі, а його кон
троль здійснюється кож
ним викладачем на базі 
власного, досить розпли
вчастого ідеалу. Тільки 
чітка модель спеціаліста 
і адекватна їй модель уч
бового процесу дозволять 
синтезувати той ідеал, 
котрий повинен стати 
еталоном, з яким і здій
снюватиметься порівнян
ня при «зважуванні» 
знань, умінь і навичок 
цілком реального студен
та. Необхідно різко під
вищити роль і значущість 
заліків, звітів по лабо
раторних роботах, захи
сту різних завдань. Це 
особливо потрібно в умо
вах значного повороту у 
бік самостійної роботи 
студента над учбовим 
матеріалом*

Йде екзаменаційна се
сія на старших курсах. 
Днями у неї вступають 
студенти першого та 
другого курсів. Сесія мо
же стати поворотним 
моментом у долі бага
тьох студентів, коли ма
ти на увазі відомий мін- 
вузівський наказ № 660. 
Але вона повинна стати 
поворотним пунктом і у 
відношенні викладачів 
до екзаменів, до прин
ципів контролю знань, 
до вироблення нової ме
тодики цього контролю. 
У першу чергу необхід
но об’єктивно, без огля
ду на «відомство» виз
начити потребу в екза
мені, якщо він проміж
ний, і відмовитися від 
нього у майбутньому, 
замінивши хорошим, ді
йовим заліком чи іншим 
видом контролю.

Треба уважно приди
витися до форми екзаме
ну, його змісту. Цілком 
можливо, що замість 
теоретичних питань кра
ще дати кілька задач, 
котрі охоплять практич
но весь теоретичний ма
теріал; в іншому випад
ку виявиться доцільним 
робити письмовий екза
мен. Важко говорити
про форми контролю
для будь-якої дисциплі
ни. Тут потрібна твор
чість, бажання і праця, 
а головне — не можна 
відкладати, час не чекає,

Ю. ДАНИЛЮК, 
декан факультету об
числювальної техніки.

У ПАРТКОМІ 
І Н С Т И Т У Т У
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25—31 мая проводилась 
неделя солидарности с на
родами Юга Африки, а на
кануне мы отмечали го
довщину создания Органи
зации африканского един
ства—День освобождения 
Африки. По этому случаю 
в актовом зале института 
состоялся вечер. С докладом 
выступил студент Опока 
Боско. Он отметил, что 
вторая половина XX века 
ознаменовалась крушением 
колониальной системы в 
странах Азии и Африки, 
вывела их народы на путь 
суверенного развития, глу
боких социально-экономи
ческих сдвигов и культур
ных преобразований.

Африканцы сокрушили на 
своем континенте колони
альную систему империа
лизма, на руинах которой 
возникли десятки самосто
ятельных независимых го
сударств. Однако сегодня 
перед Африкой стоит мно
жество проблем. Это, преж
де всего, отсталость эконо
мики, связанная с насле
дием колониального прош
лого, экономическая задол
женность капиталистичес

ким странам. Используя 
разнообразные рычаги и 
средства, империалисты 
пытаются втянуть страны 
Африки в различные созда
ваемые ими военные союзы 
и блоки, не дают этим стра
нам свободно маневрировать 
своими ресурсами, делают 
их участниками гонки во
оружений.

Докладчик подчеркнул, 
что Советский Союз пло
дотворно развивает сотруд
ничество со странами Аф
рики, оказывает молодым 
государствам значительную 
материальную помощь, не
обходимую для их разви
тия. К настоящему време
ни при содействии СССР 
в Африке уже сооружено 
и введено в эксплуатацию 
более 330 объектов, подго
товлено 30 тыс. специалис
тов, сейчас в СССР обуча
ется 22 тыс. молодых афри
канцев.

После торжественной час
ти состоялся концерт. Зри
телям было предоставлено 
богатое самобытное искус
ство Африки. Танец ь- 
одно из ярчайших проявле
ний фольклора. И открылся

концерт -танцем .-страны, 
история которой насчиты
вает тысячелетия, — на
циональным танцем Египта, 
который исполнили студен
ты нашего и медицинского 
институтов.Танцы - Мали— 
Конго подтвердили;,' г; ; ЧТО 
древняя самобытность тра
диций африканских народов 
продолжает свою жизнь, 
приобретая новые формы 
(например, колоритный та
нец «Международный скан
дал»). В концерте также 
прозвучали песни Мадагас
кара, Непала, Ливана.

Представителей африкан
ского континента задушев
ной украинской песней при
ветствовали студентки пе
дагогического института. 
Поздравили их и предста
вители землячеств студен
тов из Кубы, Афганистана, 
Сирии и др. стран.

К сожалению, студенты- 
африканцы не услышали 
приветствий от курирующих 
кафедр нашего институ
та — энергетики, теорети
ческой механики, ТОР, ох
раны труда, ЭППиСХ, 
КИПРа, электрических стан
ций. Не прозвучали поздрав
ления и от студенческого 
коллектива ВПИ (ответ
ственные — О. Шевчук, 
от кафедры общественных 
наук — В. Д. Левченко).

В. ФУРИК,
зам, декана по работе со 
студентами-иностранцами, 

Н. ДЖУЛАЙ, 
руководитель по органи
зации художественной 
самодеятельности среди 
студентов-иностранцев.

УЧИТИСЯ ВЧИТИ

ТЕОРЕТИЧНЕ ИИСЛЕННЯ
о  ПРОЦЕСІ мислення, за 

словами Леибніца, лю
дина виражає «максимум 
.знань в мінімумі простору», 
тоото в мінімум слів вкла
дає максимум істотної ін
формації про певний клас 
предметів і виражає це у 
вигляді понять, суджень. 
Поняття —  це логічна фор
ма відображення істотних 
ознак, властивостей о© єктів 
мислення, що виражається 
словом. У свою чергу, іс
тотні ознаки —  це такі оз
наки, без яких предмет не 
може існувати і які є дос
татніми для розпізнавання 
предметів людиною. Понят
тя —  коротким запис, «яр 
лик» істотних ознак, що 
цьому «яр ли к у »  приписую
ться Л Ю Д И Н О Ю .

Виділити істотні ознаки 
предметів досить важко. Ска
жімо, люди давно намагали
ся знайти істотні ознаки 
поняття «людина». Старо
грецький філософ Платон 
дав таке означення: «Л ю 
дина є двонога тварина, але 
оез пір я». За переказом, 
один із його учнів приніс на 
заняття ощипану курку і, 
поклавши її на вчителів 
стіл, мовив: «Ось людина
Нлатона». Лише К. Маркс 
вказав істотні ознаки цього 
поняття. Людина —  суспіль
на істота, яка здатна виро
бляти знаряддя праці і воло
діє високорозвиненим мис
ленням та мовою.

Наукові поняття —  фунда
мент науки, підсумок бага
товікового її розвитку. Без 
них мислення буде багато
слівним, плутаним і логіч
но неправильним. Від того, 
як студент засвоїть наукові 
поняття, залежить засвоєн
ня законів та теорій і вмін
ня застосовувати набуті 
знання у своїй практичній 
діяльності. Тому необхідне, 
розуміння логічної стр укту 
ри понять та способів їх зас
воєння.

Кожне наукове поняття 
має зміст, певну логічну 
структуру та наукову наз
ву —  термін. Зміст по
няття —  це сукупність зага
льних істотних ознак, що 
властиві певній групі пред
метів мислення. Структура 
поняття —  логічні зв’язки 
(сполучники], які зв’язують 
між собою істотні ознаки. 
Так, згадане поняття «лю 
дина» має таку структуру. 
«Людина буде тоді і тільки 
тоді, коли є: 1) суспільна іс
тота « і »  2) здатна виробля
ти знаряддя праці « і »  3)
володіє високорозвиненим 
мисленням « і »  4) володіє 
мовою. Слово «лю дина» тут  
—  термін, 1, 2, З, 4, —  істот
ні ознаки, сполучник « і »  —

логічна зв’язка, яка вка
зує, що «людиною» можна 
назвати лише такий об’єкт 
реальної дійсності, якому 
властиві всі вищевказані 
ознаки. При відсутності на
віть однієї з них в об’єкту 
мислення не можна тверди
ти, що він є людина. Поду
майте, чи можна назвати 
двомісячну дитину люди

ною?
Знання студентом логіч

ної структури поняття є не
обхідною умовою Л О Г І Ч Н О Г О  
мислення. Слід також пам’я
тати, що кожне наукове по
няття —  абстрактне і при
думане людьми, а тому од
не и те ж поняття —  термін 
може мати різний зміст. Для 
логічного мислення завжди 
потрібно чітко встановлюва
ти зміст поняття, яке вжи
вається в процесі мислен
ня, розмови, в добре розви
нених науках наукові понят
тя мають однозначний, точ
ний зміст.

Наукові поняття утворюю
ться шляхом узагальнення 
істотних ознак об’єктів і 
шляхом придумування тео
ретичних конструкт об’єк
там, які безпосередньо не 
сприймаються органами чу
ття, але за їх допомогою 
можна пояснити певні реа
льні фізичні чи соціальні 
процеси. Прикладами таких 
конструкт є поняття «ф о
тон», «електрон», «електри
чний струм» і т. п. Справді, 
за означенням «фотон» —  
частинка, яка не має маси 
і рухається у вакуумі з шви
дкістю світла. Чи можете 
ви собі уявити або побачити

таку частину? Уявити — зна
чить побачити в уяві. А  як 
можна «побачити в уяві»  як
що ви ніколи фотона не 
бачили реально?

Однак такі поняття да
ють нам можливість шляхом 
логічно-математичних опе
рацій виявити закономірнос
ті і властивості, які дослід
ним шляхом ніколи не мож-

на знайти. Про те, що такі 
поняття відображають реа
льну дійсність, свідчить те, 
що ми можемо завбачати і 
керувати «таємничими сила
ми» —  добувати атомну 
енергію, керувати потоком 
електронів і т. д. В цьому й 
могутність мислення! Проте 
всяке теоретичне мислення, 
Щоб бути плідним, повинне 
обов’язково опиратись на 
емпіричну інформаційну ба
зу —  факти, одержані ш ля
хом спостережень та екс
перименту.

Оскільки, за словами В. І. 
Леніна, «всяка наука є при
кладна лопка»,  студент у 
вузі повинен у першу чергу 
оволодіти емпіричними мето
дами пізнання (методами 
планування факторного екс
перименту, кореляційного 
аналізу, методами знаходь 
ження причин явищ, визна
чати структуру наукових 
понять та вміти користува
тись ними для розпізнаван
ня предметів мислення), 
навчитися методам теорети
чного мислення (логіко-ма- 
тематичним методам одер
жання нової інформації).

В. ЧИЖИК, 
доцент, кандидат педа
гогічних наук.

Заняття в лабораторії промислових роботів (кафед
ра металорізальних верстатів і інструментів).

МИР ПОЭЗИИ

Лирика
Александра

Енисеева
День открывается

светом зари, 
Речка речушкой течет 

поначалу, 
Жизнь озаряется

светом любви — 
Нынче все так же, 

как прежде бывало. 
Атома свет 

и полет корабля 
(Явью что стало 

для нашего века)
Не отменяют 

заветного дня —
Он и источник, 

и песнь человека. 
Утро дарит нам 

грядущее дня,
Весны нам стелят 

ковры разноцветья, 
Счастье приходит, 

любовью маня, — 
Тропка одна 
чрез года и столетья. 
Солнце встает 

и играет роса, 
Почки набухли — 

природа ликует, 
Пара влюбленных — 

земная краса, 
Жизнь на корню, 
и любовь торжествует. 

В вечном движении 
жизни стезя. 

Что-то рождается 
в ней,

как и прежде. 
Лишь без любви 
нам и нынче нельзя, 

Нету ее —
и не будет надежды. 

Будут полеты 
к нездешним мирам,
К дальним галактикам, 
звездным скоплениям. 

Только любовь 
не остынет и там... 

Бьется извечный
родник

вдохновения.

Кукушка все утро 
в лесу куковала.
Как будто бы годы 
кому-то считала.
А может надежды 
кому-то дарила?
Иль тайны чужие 
случайно открыла?
А может... Да что там, 
напрасны гаданья. 
Запела о встрече, 

глядишь—расставанье. 
И все ж мне по нраву 
ее пересчеты.
В них мало надежды, 
но нет и заботы.
В них что-то из

детства, 
из сказки есть тоже.
В них радость живая, 
на песню похожа.
Мне с песней кукушки 
спокойней живется.
И сердце как-будто 

надежнее бьется.

Капля за каплей, 
Волна за волной — 
Плещется жизни 
Извечный прибой. 
Капля за каплей, 
Весна за весной — 
Зорькою алой 
Всегда ты со мной. 
Капля за каплей, 
Ручей за ручьем — 
Есть и сегодня, 
Придет и потом.

5 червня 1987 року

Чудове місце відпочинку на природі — інститут
ський спортивно-оздоровчий табір «Супутник» біля 
Степашок Гайсинського району.

ПРИРОДА І МИ

Клинчик садової ділянки — за Малими Хуторами 
під лісом. Якщо електричкою, то — шість хвилин до
роги, і ти вже на зелених пагорбах у жовтому цвіті 
кульбаби.

Вони заклечані так густо, ніби на землю упало рап
том нежарке сонце. Кульбаба!

Чуєте, яке слово? Кругле й звуковите, як маленький 
бубон.

Ну, а сама квітка серед природи — золота краплина. 
На моріжок, устелений кульбабою. навіть ступати 
боязко — така врода і гарність.

Бджолам, певне, теж до вподоби ця краса. Вони ін
тимно освідчуються на своїй тихо-ніжній мові і в них 
— не голоси, а якась половинна чи й третинна паго- 
лось, що солодко пливе над горбами і пахне медом. 
Душа п’є цю музику літа, наповнюється нею вщерть 
і, поминувши горби, ти ловишся на думці, що йдеш з 
такою неквапливою обережністю, наче боїшся роз
хлюпати в собі щось велике й потрібне.

Будеш по тому сапати города, клопотатись біля яб
луньок і груш, а цілющо-органна тихість не вибува
тиме з тебе довго-довго. І не схочеться задумуватись, 
чого це так. Либонь, і квітка, і бджола, і струмок, і 
гілка, і промінь, і косиця трави, і тінь — все у при
роді має силу, але ти не завше знаєш, коли і за якої 
нагоди ця сила зробить тебе своїм продовженням. Та 
й чи треба знати?

Ледь чутно шурхотить сапа, на гливкому суглинку 
ширшає й ширшає слід робот

А ясний день не шкодує сонця. На далекому, вицві- 
лому, мов сатин, обрії пливуть самотні білі айсберги, 
красиві й нестрашні слуги дощу.

Дощ упаде через годину, бистрий, веселий, мов тон
конога світла кавалерія. Навіть не буду ховатись у 
лісі, до якого півста метрів, а тільки зійду на межу і 
дивитимусь, як на моє сапання злетяться шпаки, за- 
юркочуть діловито, почнуть шукати здобичі, і в мені 
ворухнеться щось гостро приємне — моя праця зна
добилась природі, вона увіходить в неї органічно, як 
вода, сонце, повітря.

Дощ буде нетривалим, не промочить навіть землі, 
однак ліс на очах зміниться, земля відмолодне, сонце 
наскрізь прониже густе шатро і воно засвітиться зсе
редини, мовби запалювало його не небо, а земля.

Заполонений органною музикою бджіл, я даремно 
думав, що нічого іншого не чую, бо коли після дощу 
обізвався соловейко, то голос у нього був не такий, як 
раніше, а мовби промитий дощовою росою, розлогий, 
свіжий, схожий... на великого срібного обруча. Це, 
звичайно, смішно порівнювати голос з обручем, але ж 
котилося лісом такої неймовірної краси диво, блищало 
і сяяло, розсипаючи подзвін, що по іншому його наз
вати було не можна. Якби ніколи не бачив соловейка, 
то хіба подумав би,що це крихітка, а не гігант? Сло
во честі, колись, в глибокій давнині, за тисячі років 
до язичництва, люди мали солов’я за Бога. Ми, ни
нішні, не можемо розгадати геніальної тайни його 
пісні, а що казати про древніх? Чим, як не благосло
венням неба, могли вони пояснити цей неземний талант?

Вторила солов’єві вивільга, підфарбовуючи ясність 
дня у жовтий колір (мені здається, що голос її схо
жий на неї саму, вродливу і жовту). Мимо города 
йшла якась жінка і сказала, що вивільга це Мав
ка, перетворена в пташку за те, що зводила з ума па
рубків, одбиваючи їх у дівчат. Жовта розлучниця! 
Якщо загніздиться у чийомусь саду, — не чекай там 
миру і сімейної злагоди.

Я посміявся з такого тлумачення і запитав тітку, 
що вона знає про зозулю, яка тієї саме хвилини за
ходилася змагатись з вивільгою. Сподівався почути 
щось про материнську легковажність, а тітка сказала, 
що зозуля — скупий бухгалтер, який кумкає ощадли
во, боячись покласти зайвого карбованця в чужу ка
литку.

...Невдовзі після дощу почало холодати, засмутилось 
небо, вицвілий сатин набряк і почорнів, білі айсберги 
сховалися за обрій і випірнули звідти похмурими тем
ними кораблями. Інколи ще вигулькувало сонце, але 
вже мовби з-за штор, покрадьки і боязко. Срібний обруч 
погас і перестав дзвеніти, вслід за ним згасли усі 
звуки, тільки лісом ходила туди-сюди буйна хвиля — 
то чорна, то зелена, а потім запав тривожний, погроз
ливий морок. Я зрозумів, що це вже не жарти і, схо
пивши інструмент, мерщій кинувся до лісу. І вчасно... 
Навздогін мчав сліпий волохатий циклоп, і спина вже 
виразно чула його мокре‘дихання.

В. ЇВЧЕНКО.
Ч Ш'ШПШПфШПШГШ 'еШШ. 'Ш ІЯПИДВ'ИВ Ш ШҐШ Шл м а й  ЇАШМ

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.
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ОБОВ’ЯЗОК -  вчитися
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Активно готуються до 
наступних виборів на ви
борчій дільниці № 46, 
яка розташована у гур 
тожитку № 5. До складу 
її входять округи №№ 
191, 192, 193, 194 і 195 
по виборах до Ленінсь
кої районної Ради наро
дних депутатів та №№ 
120, 121 і 122 — по вибо
рах до міської Ради. Ма
сово-політичну, агітацій
ну роботу проводять тут 
партійні організації фа
культетів радіотехнічно
го та автоматики і мік- 
роелектроніки.

На агітпункті — вели
кий вибір матеріалів 
про радянську виборчу 
систему, документів по 
соціально - економічному 
прискоренню, перебудо
ві, які здійснюються в 
країні. Агітатори вчасно 
провели перепис вибор
ців, перевірку списків.

А днями в агітпункті 
відбулася зустріч з кан
дидатами у депутати.

Виборці зустрілися з 
приймальницею замов 
лень об’єднання «По- 
бутрадіотехніка» О. К. 
Носанчук, головним ін
женером обласних тепло
мереж В. Ф. Жердець- 
ким (кандидати у депу» 
тати районної Ради) і 
зав. організаційно-інст
рукторським відділом 
міськвиконкому В. С. 
Савельєвим, водієм спец- 
автобази № ІЗ О. О. 
Кравчуком (кандидати у 
депутати міської Ради).

Довірені особи розпо
віли про життєвий і тру
довий шлях кандидатів. 
Потім кандидати у депу
тати відповіли на чис
ленні запитання вибор
ців і запевнили, що йе 
пошкодують сил для то
го, аби виправдати висо
ке довір’я, гідно викону
вати відповідальний обо
в’язок представників 
трудящих у Радах.

І  В. ОЛІЙНИК, 
агітатор,

за а д р ес а м и
РОМАНТИКИ

Ця мандрівка для командира студентського буді
вельного загону «Кварц» Анатолія Бендаса буде уже 
четвертою. Навчається він на радіотехнічному факуль
теті інституту. Після першого курсу їздив комісаром 
будівельного загону у Липівку Томашпільського райо
ну. Ціле літо мостили тротуари, брали участь у споруд
женні культурного центру села, дитячих майданчиків, 
одне слово, набирались досвіду і, як то мовиться, на
бивали руку.

У 85-му році Анатолій Бендас очолив загін комуніс
тичної праці, який відбув до Хантимансійська Тюменсь
кої області. Там залишили свою студентську вулицю, 
укладену з бетону, і перерахували на рахунок Вінниць
кого Будинку дитини сім тисяч карбованців.

Та особливо пам’ятне минуле літо, проведене побли
зу селища Сетово за сорок кілометрів від Тобольська. 
Тайга, болото, насосна станція газопроводу Уренгой— 
Помари—Ужгород. Півтора місяця майже кожен день 
дощ. Жили в приміщенні без вікон — громадська лаз
ня, над якою самі ж зводили дах. Нари, дві лампочки 
під стелею... Але навтіь таке помешкання здавалось 
раєм після знемогливих трудових буднів.

— По телевізору, — розповідає Анатолій, — часто 
показують, як метрового діаметру труби покривають 
Ізоляційною стрічкою спеціальні машини, а ми це ро
били вручну, стоячи здебільшого по коліна в воді. Там 
швидко забуваєш про елегантні костюми, модні туфлі, 
кеди, кросовки. Постійна форма одежі — брезентова 
куртка з капюшоном і чоботи. Без чобіт —нікуди; в бо
лоті — гадюк, як у нас жаб. А в теплі сонячні дні до
пікає комар і мошкара. Для них не перепона ні оде
колон, ні спеціальний препарат «дета», ні накомарники. 
Махаєш руками, як вітряк. Правда, з тиждень, а потім 
навчишся терпіти.

Не звикаєш тільки до тайги. Краса її увіходить в 
серце величною й неповторною і так уже з нього й 
не вибуває. Особливо цікаво дивитись на неї згори, ко
ли летиш до свого штабу, (а він за чотири години по
льоту на вертольоті).

Тайга — найкраща царина романтики. Дзвенить ве
чорами студентська гітара, горить вогник багаття. З се
лища приходять ханти, а коли бригада виступає з кон
цертом — яблуку ніде впасти. Збираються місцеві жи
телі, вахтовики, чеські спеціалісти, котрі відповідали за 
технічну надійність проекту. Тоді — пісні до глибокої 
ночі. Всім дуже сподобалось свято Нептуна, організо
ване будівельним загоном у День молоді, а особливо 
купання новачків у холодних водах тайгової ріки.

Надовго запам’ятаються відвідини пам’ятних місць 
Тобольська — музею і могили Єрмака, музею і кладо
вища декабристів. Це на все життя...

Труднощів, звичайно, багато, та коли вони стають по- 
всякденням, до якого ти себе внутрішньо готував, то 
це сприймається, як норма. Якби по-іншому, то, може, 
не було б так цікаво. Працювали на совість від рання 
до смеркання. Виробничі норми, природно, виконували 
й перевиконували.

(Закінчення на 2-ій стер.)

О  ИПУСКНИКИ, які вже 
L■LJ мають певний стаж 
роботи, внесли ряд своїх 
пропозицій щодо поліпшен
ня підготовки спеціалістів. 
Гадаємо, ці зауваження 
повинні послужити ректо
ратові, керівництву фа
культетами і кафедрами у 
справі їх перебудови. Ось 
загальні пропозиції (кон
кретні щодо окремих спе
ціальностей передані на 
факультети).

Призначення майбутніх 
випускників необхідно ро
бити на третьому курсі.

Студентів треба готувати 
з врахуванням вимог су
часного виробництва, оскі
льки, прийшовши на під
приємство, випускник має 
дуже розпливчату уяву про 
нього.

Щорічно коректувати уч
бові програми у відповід
ності з досягненнями нау
ки й техніки.

Підняти рівень викладан
ня всіх дисциплін.

Необхідно, щоб курс дис
циплін, які читаються, був 
строго орієнтований по 
спеціальності, носив при
кладний характер.

Підвищити лекторську 
майстерність (і то багатьом 
викладачам). Виклад мате
ріалу підручника і тільки
— недопустимий. Відмін
ний лектор — це 75 про
центів міцно засвоєного на 
лекції матеріалу. Поганий
— навіть підручника нема 
бажання у руки брати. Ма-

Портрет випускника
І ІІН С Т И т у т у

ЙОЕО КОЛЕКТИВНО ВІДТВОРЮЮТЬ СЬОЕОДНІШНІ МОЛОДІ СПЕЦІАЛІСТИ 
-  ВИХОВАНЦІ НАШОЕО ІНСТИТУТУ, ВІДПОВІДАЮЧИ НА АНКЕТУ ЛАБОРА
ТОРІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (див. №№ 20, 21 газети).

теріал подавати лаконічно, досліджень. Це повинне 
але зрозуміло, доступно знайти сво£ відображення 

Надати більше самостіи- - . . .
ності студентам, позбави- в Учбовому процес, на IV 
тися школярських методів V курсах, 
навчання і виховання. До- Студентів, які не бажа-

битися виконання наказів, 
які регламентують поведін
ку студентів.

Посилити вивчення зако
нодавства про соціалістич
ну працю. Ввести курс з 
інженерної педагогіки і 
психології, навчання загаль
ної культури поведінки в 
суспільстві.

Під час підготовки сту
дентів у вузі доцільно про
водити таку їх диферен
ціацію: орієнтувати спе
ціалістів для технічної ро
боти ;для адміністративної 
роботи; для наукових

ють вчитися, виключати не
гайно. Це оздоровить сис
тему вищої освіти і, го
ловне, атмосферу колекти
ву. Ліквідувати трійочників 
шляхом підвищення вимог 
до підготовки спеціалістів.

Ширше залучати студен
тів до науково-дослідної 
роботи, винахідництва, 
участі у студентських нау
кових товариствах.

Вчити студентів умінню 
керувати колективом.
У Покращити схемотехніч
ну підготовку студентів з 
використанням сучасної

елементної бази і підго
товку з ЕОМ,

Ректорат рекомендував 
деканам факультетів і за
відуючим кафедрами ма
теріал дослідження вивчити 
з викладацьким складом і 
у світлі перебудови вищої 
освіти розробити заходи, 
спрямовані на перехід до 
нової якості підготовки спе
ціалістів.

«Готовність людей до 
роботи по-новому, їх про
фесіоналізм, компетент
ність, партійність», — так 
визначив кадрову політику 
у вузах міністр вищої і 
середньої спеціальної осві
ти СРСР Г. А. Ягодін. Це 
повинно лягти в основу 
всього учбово-виховного 
процесу в нашому інститу
ті.

і В. БОНДАР, 
зав. кафедрою науково
го комунізму,

М. СИНЕЛЬНИК, 
Ж. ХЛИСТОВА, 

ст. лаборант.



стор , |СЗА* ІНЖЕНЕРНІ 'КАДРИ* 12 червня І987 року.

Причому норми виконували не двадцять шість — за 
кількістю бійців, а двадцять сім: почесним бійцем студ- 
загону зарахували лейтенанта і поета Олександра Стов- 
бу, котрий героїчно загинув на афганській землі при 
виконанні свого інтернаціонального обов’язку, Комісар 
«Кварцу» Іван Прокіпчук писав листи матері героя, 
одержав від неї книгу синових віршів з дарчим напи
сом. Заробітну плату Олександра Стовби перерахували 
на адресу Дніпропетровського обкому комсомолу.

Двадцять грамот за ударну роботу одержав «Кварц» 
минулого року. Анатолій Бендас був нагороджений 
Грамотою ЦК ВЛКСМ, його відзначили також туристич
ною путівкою до Югославії.

...І ось новий трудовий семестр. Цього разу у загоні 
тридцять чоловік — взяли сімох новачків з другого 
курсу. Командир і його найближчі соратники Іван Про
кіпчук, Юрій Пркорнюк, Леонід Корінь, Юрій Гуменюк 
їдуть за адресою студентської романтики востаннє. На
ступного літа вони уже захищатимуть дипломи, отже, 
треба готувати на своє місце молодшу зміну. Вдруге бу
де виконробом загону Олексій Портнянін, котрий про
йшов спеціальну підготовку і, коли треба, може стати 
бетонником, штукатуром, маляром, теслею, каменярем, 
стропальником, іншими словами —- майстер на всі руки. 
Він І буде для новачків найпершим учителем.

гУже замовлені квитки, заготовляються продукти, ко
мандир побував на місці майбутньої роботи — цього 
разу вони «кинуть якір» аж за Полярним колом в сели
щі Харп Ямало-Ненецького національного округу, будуть 
споруджувати другу чергу заводу по переробці й осу
шуванню піску, який так потрібен новобудовам Запо
ляр’я.

Настрій студзагонівців чудовий, наміри — бойовиті, 
дух — оптимістичний. Залишається тільки побажати не
втомним нашим романтикам щасливого літа і ні пуху, 
ні пера, як завше бажають перед кожним екзаменом.

В. ІВЧЕНКО.

ЗВ’ЯЗОК: ІНСТИТУТ -  ШКОЛА

ЮНІ ЙДУТЬ У НАУКУ
го середовища, педагогіч- але в душі уже пробуджу- 
ному, м&дикр-біо'логічному ються ті сили, що можуть 
трудиться більше п’яти- стати покликанням не на 
ста старшокласників. До день, місяць чи рік, а, мо- 
їхніх послуг — тридцять же, на все життя. І це вже 
вісім наукових лаоорато- серйозно, це вже вихован- 
рій, дослідні поля і сади, ня майбутньої зміни і про- 
обчислювальний центр об- будження гострого інтере- 
ласної станції  ̂ юннатів. Су до цієї можливої май- 
ОдНе слово, серйозна, ши- бутності. Керівники Малої 
рокомасштабна робота. Академії роблять благо-

родну справу.
Сесія детально проаналі

зувала стан роботи й. твор
чості за попередній рік і 
визначила конкретні зав
дання для кожного на на
ступний.

Хочеться побажати успі
хів і юним науковцям, і 
їхнім наставникам з висо
кими науковими титулами.

Нерідко від студентів 
можна почути: «Навіщо 
нам та теорія, якщо вона 
на практиці ніде не зас
тосовується!» Це глибоко 
помилкова думка. Дійс
но, стихійно - емпіричних 
знань людині досить для 
того, щоб розумно розв'я
зати просте завдання у 
повсякденному житті. В 
цьому випадку людина 
діє за готовим зразком: 
спостерігає ситуацію, ви
бирає з пам’яті один із 
алгоритмів, що багатора
зово застосовувалися в 
подібних ситуаціях, і са
ма застосовує його. Ос
новний недолік емпірич
ного мислення у тому, що 
воно оптимально діє ли
ше в стандартних, прос
тих ситуаціях. А життя 
наше — динамічне і 
складне. І чим складніша 
виробнича чи життєва си
туація, тим менше інадії 
на те, що можна прий
няти розумне рішення, 
опираючись тільки на 
власний досвід і «здоро
вий глузд».

Ф. Енгельс писав: «...здо
ровий глузд досить по
чесний супутник в чоти
рьох стінах своїх дома
шніх справ і переживає 
дивні пригоди, щойно ті. 
льки він відважиться ви. 
йти; на< широкий Иростф 

дослідження». А в сучасно
му складному виробництві 
доводиться щоденно дос
ліджувати, вести пошук 
нової інформації для 
прийняття сптимального 
рішення. І тому, щоб за
безпечити передові рубе
жі науково - технічного 
прогресу, без теоретич
них знань і наукових ме
тодів теоретичного піз
нання не можна обійтись.

Що ж таке наукова 
теорія? Це система об'єк
тивної, узагальненої ін
формації про предмети, 
їх властивості та відно
шення між ними, вираже. 
на за допомогою наукових 
понять (емпіричних, іде
альних та гіпотетичних^, 
законів і теорій, які опи
сують, пояснюють і зав
бачають певну сукупність 
об’єктів реального світу. 
Наукові поняття-термі- 
ни, що їх придумують вче
ні для пояснення якоїсь 

множини емпіричних фа
ктів.

Кожна наука має свою 
специфічну термінологію. 
Наприклад, у курсі фізи
ки наукових понять біль
ше 1500. Звісно, засвоїти 
таку кількість людині до
сить важко. Отож потріб

но висловити ЦІ П О Н Я Т Т Я  
так, щоб у мінімальній 
кількості слів містилась 
уся інформація, відобра
жена в наукових понят
тях. Можна цього досяг
нути? Можна. Відомо, що 
наукові поняття — це мо
делі об’єктивних предме
тів і їх властивостей, а

зують взаємозв’язки між 
науковими поняттями. 
Слід чітко відрізняти 
наукові закони від зако
нів природи, котрі неза
лежні від свідомості лю
дей. А от закони наукові 
— це моделі, що їх ство
рюють люди. Вони зав
жди абстрактні, ідеальні

УЧИТИСЯ в ч и т и

предмети існують у зако
номірному взаємозв’язку. 
Наукові поняття, відобра
жаючи ці закономірності, 
повинні бути представле
ні у вигляді наукових

і наближено відобража
ють реальність. Закони 
бувають емпіричні і тео
ретичні. Емпіричні вка
зують взаємозв’язок між 
реальними предметами та

законів.
Наукові закони — суб’

єктивне відображення 
об’єктивних законів при
роди та суспільства у ви
гляді суджень, які пока-

явищами, і дають відлові, 
ді на запитання «що, де, 
коли, скільки?», але не 
дають відповіді на за
питання «чому?» І от для 
того, щоб розкрити суть

емпіричних фактів, не
обхідно володіти метода
ми науково-теоретичного 
мислення — діалектичною 
логікою, в основі якої ле
жить гіпотико . дедуктив
ний метод розв’язання 
діалектичних протиріч.

Практика завжди вияв
ляє протиріччя між реа
льними фактами і тео
рією. і от це діалектичне 
протиріччя повинен роз
в’язати дослідник. Для 
цього він висуває гіпоте
зи про існування певного 
об’єкта чи закономірнос. 
ті. Потім Шляхом логіко- 
математичного висновку 
виводить на основі гіпо
тези певні наслідки, а 
далі — логічну їх переві
рку. Якщо наслідки не су
перечать законам логі
ки, то дана гіпотеза пе
реходить у розряд науко
вої теорії.

Отже, гіпотеза — «інс
трумент», без якого ні
чого нового в науці, тех
ніці зробити не можна. 
Вчений - дослідник, ін
женер - винахідник, ра
ціоналізатор —■ такі ж 
творці нового, як поет, 
композитор, скульптор. 
Без здатності висувати 
нові ідеї, без уяви, вмін. 
ня бачити аналогії нічого 
нового кожен із них не 
створить.

Висновки: серцевиною 
науки є емпіричний ба
зис — дослідні факти, 
теоретичні принципи, що 
утворюють систему взає- 
мозв’заних понять та 
закономірностей, які ра
зом із індуктивними та 
дедуктивними методами 
пізнання дають людині 
можливість розкрити вла
стивості окремих фактів 
та явищ, Далі: будь-яка 
теорія тим цінніша, чим 
меншою кількістю слів, 
знаків вона виражена. 
Студент, навчаючись у 
вузі, повинен засвоїти 
азбуну математичної ло̂  
гіки, індуктивні та де
дуктивні методи пізнан
ня дійсності, навчитись 
у будь-якій дисципліні 
виділяти азбуку науки та 
алгоритми і еврістичні 
програми одержання з 
неї інформації. І далі: 
шляхом застосування ме
тодів емпіричного і тео
ретичного пізнання до 
розв’язання конкретних 
виробничих завдань зас
воїти азбуку науки, гіпо
тико . дедуктивний метод 
пізнання та розвинути 
свої творчі здібності.

В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат пе
дагогічних наук.

—  ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА —...-.......

ЗРОБИТИ
ВИСНОВКИ

Нещодавно наш інститут брав участь у навчаннях з 
цивільної оборони, завданням яких було удосконален
ня дій служб ЦО в складних умовах. Мета навчань до
сягнута. І тут треба відзначити злагоджені, чіткі дії ко
лективів енергетичного та радіотехнічного факультетів, 
обчислювального центру, рятувальної команди, очолю
ваної І. П. Прокопчуком, санітарної дружини № 1 (Л%А. 
Лопаткіна), ланки сандружини № 2 (Н. А. Шановська) 
спостережного поста (В. В. Степанюк).

У роЬоті збірного евакопункту відзначилися співро
бітники науково-дослідного сектора Г. М. Комісаренко, 
М. І. Пащенко, М. В. Поліщук, А. А. Стахова, Л. М. Конд
ратьева, Л. П. Рудоміна, 3. Ф. Савуляк, комендант 2-го 
учбового корпусу В. Ф. Могилевський. А при діях за 
сигналом повітряної тривоги — начальник ЦО машино
будівного факультету декан Б. Ф. Ліщинський, комен
дант 2-го гуртожитку А. М. Задніпрянець, зав. кафед
рою фізвиховання Я. І. Кулик.

Навчання виявили і ряд недоліків. Серед них: досі 
не обладнано захищений пункт управління інституту, не 
всі керівники чітко знають основні положення веден
ня ЦО, низькою залишається виконавська дисципліна 
особового складу. Не справилися з поставленим зав
данням по організації світломаскування електрики 
(О. Г. Нікітін), не наведено належного порядку в за
хисних спорудах головного учбового корпусу і 4-го 
гуртожитку. В перші години виникли були непорозумін
ня при проведенні евакуаційних заходів. Не на належно
му рівні велася масово-політична робота (скажімо, бо
йові листки були випущені тільки у сандружині № 1 та 
на факультетах радіотехнічному і автоматики та мікро- 
електроніки.

Висновок напрошується один: з метою перебудови 
ведення цивільної оборони в інституті необхідно підви
щити відповідальність посадових осіб за виконання пла
нів і наказів по ЦО, а виявлені під час навчань недолі
ки ліквідувати до початку нового навчального року.

В. КРИЖАНОВСЬКИЙ,
начальник штабу цивільної оборони інституту.Діалоги

— Історія якого народу 
вас найбільше зацікавила?

— Історія фінікійців.
— Чому?
— У підручнику про них

найменше написано.
*  *  •*

— Я хотів би купити у

вашому магазині комірця.
— А який би ви бажали? 

Такий, як у мене?
— Ні, трохи чистіший.* * * * *
— А розкажіть-но, як 

працює трансформатор.
— Ось так: у-у-у...г

Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И Й .

Ц І знімки зроблені на 
восьмій сесії Малої 

Академії наук.
Втім, це тільки за наз

вою вона мала, а обсяг 
її інтересів і напрямків ро
боти такий багатогранний, 
що навіть не хочеться бра
ти до уваги епітет, котрий 
у назві. Досить сказати, що 
на останній сесії, яка за 
традицією відбувалась в 
нашому інституті, було по
дано до захисту більше 
ста наукових праць. І це 
учнями сьомих - десятих 
класів нашої області. От
же, є дерзновенне наукове 
поповнення, яке неодмінно 
прийде у1 вузівські аудито
рії!

То ж і -не дивно, що по
шуком і розробками юних 
взялися керувати понад 50 
докторів, професорів, кан
дидатів наук, доцентів ви
щих навчальних закладів 
обласного центру. На п’я
ти відділеннях Малої Ака
демії — сільськогосподар
ському, науково-технічно
му, охорони довколишньо-

Приємно усвідомлювати, 
що Мала Академія зарод
жувалась у стінах нашого 
інституту. Спершу тут зби
рався гурток з кількох уч
нів — любителів точних 
наук, який перетворився 
-згодом на перше відділен
ня НИНІ вже ДОСИТЬ ПО- , 
пу^ярної «фірми», де те- : 
пер двісті з лишком «ака- . 
ДЄМІКІВ» І СІМ секцій, що ; 
об’єднані під загальним 
Ікерівництвом проректора 
ВПІ В. С. Осадчука. |

Президент Малої Акаде- ■ 
мії, ректор нашого інстигу- : 
ту І. В. Кузьмін урочисто : 
проголошує: |

— Диплом про присвоєн
ня звання «Дійсний член 
Вінницької Малої Академії 
наук» вручається...

Кращі з кращих, які вже 
проіявили ібезпфечний на
хил і здібності до творчос- р й пошуку, одержують 
перші посвідчення про при
належність до племені не
вгамовних і неспокійних.

Хай тут поки-що є якийсь 
елемент умовності і гри,



ВИСЛОВІТЬ 
СВОЮ  ДУМКУ

21 ЧЕРВНЯ—ВИБОРИ ДО МІСЦЕВИХ РАД 
НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ І НАРОДНИХ 
СУДЦІВ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) НАРОДНИХ 
СУДІВ. ВСІ НА ВИБОРИ!

НАПРУЖЕННЯ— ВСЮДИ:

ДО 70-РІЧЧЯ ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ

Звістка про повалення му, Гайсині, інших міс- 
царизму в лютому 1917 тах і селах. І тут Вінни- 
р. викликала хвилю де- цький комітет РСДРП (б) 
монстрацій на Поділлі, став справжнім загально- 
На початку березня від- подільським партійним 
булися збори представ- центром. Його представ
ників підприємств та вій- ники вели в губернії по- 
ськових частин, на яких літичну та організатор- 
створено Вінницьку Ра- ську роботу, широко про- 
ду робітничих і солдат- пагували ленінські Квіт- 
ських депутатів. У квітні неві тези.
1917 р. розгортає свою Вінниця стала на той 
діяльність Вінницька час центром революцій- 
організація РСДРП (б), ного руху в тилу Пів- 
Хоч у місті тоді не бу- денно - Західного фрон- 
ло великих промислових ту. Численний гарнізон 
^підприємств, а значить міста майже цілком був 
і численного пролетарів- на боці більшовиків. То
ту, тут, однак, знахо- му командування фронту 
дилось чимало військо- вирішило вивести з Він- 
вих частин, що входили ниці 16-й запасний полк, 
до складу Південно-За- де вплив більшовиків був 
хідного фронту. Вони і особливо відчутним. Со- 
стали опорою більшови- лдати, зрозумівши маневр 
ків. контрреволюційних гене-

Організатором ВДнни- ралів, відмовились гали
цького партійного осере- шити місто. Вони обрали 
дку був Микола Павло- командиром полку пору- 
вич Тарногродоький — чика І. 1. Зубриліна, який 
людина, віддана справі співчував більшовикам, 
революції. Уже в роки 3 червоними прапорами, 
імперіалістичної війни лозунгами «Вся влада — 
він вів революційну бо- Радам!» полк пройшов 
ротьбу в Києві, де вчив- вулицями міста, 
ся на медичному факу- Демонстранти підійш- 
льтеті університету. З ли до Народного будин- 
1915-го до Лютневої ре- ку, де розміщалась Він- 
волюції 1917-го був ницька Рада робітничих 
ув’язнений у Лук’янів- і солдатських депутатів 
ській тюрмі в Києві. Як та комітет РСДРП (б), 
людину, що народилась і Відбувся багатолюдний 
виросла у Вінниці, пар- мітинг, учасники якого 
тія посилає М. П, Тар- одностайно заявили пре 
ногродського до рідного свою підтримку партії 
міста, де навколо нього і більшовиків, 
збирається ініціативна Великий Жовтень наб- 
груга більшовиків. лижався,

На той час припадає
створення більшовицьких Й. ТЕЛЬМАН,
організацій в Ольгополі, кандидат історичних 
Могилеві - Подільсько- наук.

ОСУЖДАЕМ
АГРЕССОРОВ

Как уже сообщала инс
титутская газета, в Вин
нице состоялись мероприя
тия, посвященные Дню ос
вобождения Африки. От 
имени оргкомитета по их 
проведению еще раз выра
жаем благодарность за 
участие в праздновании кол
лективам политехническог0, 
педагогического и медицинс
кого институтов, городскому 
совету по делам иностран
ных учащихся, а также 
землячествам обучающихся 
в Виннице студентов раз
личных стран.

Просим также опубли
ковать часть текста на
шей резолюции:

«Мы, африканские сту

денты, обучающиеся в Вин
нице, решительно осуждаем 
агрессивную политику им
периализма, направленную 
на обострение обстановки 
во всем мире и, в частнос
ти, в Африке.

Мы решительно осужда
ем режим апартеида в 
ЮАР, который в течении

многих лет угнетает ко
ренное большинство насе
ления страны. Этот гнет 
выражается в массовых

водителей освободительно
го движения, в частности, 
лидеров Африканского на
ционального конгресса Нель
сона Манделы, Оливера

Танио, Уолтера Сисилу и 
др.

Мы одобряем и поддер
живаем миролюбивую поли
тику СССР в борьбе с 
милитаризмом, против уг
нетения, диктата, агрессии и 
милитаризации космоса. Мы 
поддерживаем справедливые 
предложения СССР по ре
шению острых проблем раз
вивающихся стран.

АБДИРАХМАН МАХА- 
МЕД, пятикурсник инже
нерно-строительного фа
культета.

За здравствует советско- 
африканская дружба!

Да здравствует мир и со- 
убийствах и арестах руко- циальный прогресс!

ЗАСІДАННЯ ПРОФКОМУ ІНСТИТУТУ
На черговому засіданні 

профкому заслухано звіт 
проректора О. І. Таранухи 
і головного енергетика інс
титуту О. Г. Нікітіна про 
роботу по виконанню уго
ди по охороні праці, під
вищенню відповідальності 
керівників усіх ланок за 
поліпшення умов праці і 
виробничого побуту спів
робітників.

Було відзначено, що за 
звітний період (лютий 85 —■ 
червень 87 р.р.),' в ;цьому 
напрямку проведена значна 
робота. На більшості ка
федр обладнані куточки по 
техніці безпеки і пожежній 
безпеці, обновлені інструк
ції, регулярними стали ін
структажі, укомплектовані 
засоби вогнегасіння, ме
дичні аптечки, поліпшено 
освітлення робочих місць, 
багато зроблено для під
вищення електробезпеки, 
вдосконалення засобів вен
тиляції, укладено паспорти 
санітарно-технічного стану 
лабораторій, здійснено ре
візію опалювальних систем 
і т. ін.

Однак, відзначалося на 
засіданні профкому, в пи
таннях охорони праці є ще

багато істотних недоліків. 
Скажімо, на кафедрах іно
земних мов, фізвиховання, 
КІПРа, АСУ, АІВТ, ОТ, 
АП, економіки, машинної 
графіки, ТАМ, ЕП,' фізики 
і досі не завершено офор
млення кутків, обновлення 
інструкцій по техніці без
пеки і пожежній безпеці  ̂
На кафедрах АСУ, АП,

машинної графіки, ПЦБ, 
технології металів, ТАМ, 
опору матеріалів, хімії, 
КІПРа ЕС, електростанцій, 
в студентських гуртожитках 
не виконуються правила 
безпечного збереження го
рючих матеріалів, влашто
вування негорючих перего
родок, комплектування пер
винними засобами вогнега

сіння, користування електро
нагрівальними приладами. 
Нема поки-що регулярного 
адміністративно - господар
ського контролю за охоро
ною праці, не'скрізь до
тримуються вимоги електро
безпеки, провітрювання при
міщень і освітлення робо
чих місць.

Все це — наслідок недо
статньої вимогливості рек
торату (Ю. А. Карпов, 
О. Т. Тарануха) до керів
ників підрозділів, упущень 
профгрупоргів і профбюро 
в питаннях охорони праці.

Профком інституту прий
няв розгорнуту постанову, 
яка звертає увагу керівницт
ва інституту, всіх відповід
них служб і профспілковий 
організацій на /Існуючий 
стан безпеки праці у нашо
му вузі, а також прийняв 
поширені заходи по усунен
ню виявлених недоліків.

На засіданні профкому 
заслухано цілий ряд інших 
питань і, зокрема, про пе
ребудову профорганізацій 
РТФ і СКТБ «Модуль» по 
поліпшенню морально-пси
хологічного клімату в цих 
колективах.

УВАГА,
ОГОЛОШУЄТЬСЯ

КОНКУРС
Йдучи назустріч 70-річчю Великого Жовтня і з 

метою активізації діяльності адміністрації й проф
спілкових організацій підрозділів інституту по поліп
шенню умов праці, навчання та побуту викладачів, 
співробітників і студентів, ректорат спільно з проф
комом оголошують огляд-конкурс на крашу поста
новку цієї роботи.

Умови конкурсу надсилаються в підрозділи.
Підсумки огляду-конкурсу будуть підбиті до 1 

листопада ц. р. Переможці його нагороджуються 
грамотами, пільговими туристичними путівками.

п  А ПОЧАТКУ липня 
* * відбудеться пленум 

Вінницького міського 
комітету Комуністичної 
партії України, на яко
му розглядатимуться пи
тання соціально-економі
чного розвитку міста.

Запрошуємо наших 
читачів, усіх викладачів, 
співробітників, студентів 
інституту взяти заочну 
участь у підготовці пле
нуму. Для цього проси
мо вас висловити свою %
думку щодо оцінки те
перішнього стану і шля-

хів дальшого поліпшен
ня будівництва житла, 
об’єктів соціально-куль
турного призначення, ді
яльності закладів куль
тури, охорони здоров’я, 
народної освіти, торгів
лі, побутового обслуго
вування, транспорту мі
ста Вінниці.

Свої пропозиції, заува
ження, побажання пода
вайте в редакцію нашої 
газети (кімната 0220), 
З усіма ними будуть оз
найомлені учасники пле
нуму міськкому партії.

ДО ПЛЕНУМУ МІСЬККОМУ ПАРТІЇ

навчальний рік наближається до кінця
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В обчислювальному 
центрі АН СРСР нам 
показали цікавий графік. 
Він прогнозував ріст чи
сла програмістів до 2000 
року. Так от, крута, мов- 
Гімалаї, лінія свідчила: 
ще до кінця нинішнього 
століття програмуванням 
буде займатися все на
селення Землі, включаю-і 
чи грудних дітей. Навіть 
неспеціаліст відразу ска
же, що цього не може 
бути, що десь у графіку 
закладена помилка. Але 
в чому вона?

Графік побудований 
на основі тільки кількіс
них даних. Так, недале
ко гой час, коли ЕОМ 
прийдуть до нас у дім, 
як, скажімо, прийшли 
кольорові телевізори. Але 
це, звичайно ж, не озна
чає, що всі ми станемо 
«програмістами - надом
никами». Ні, за цей час 
обчислювальній техніці 
належить вирости і які
сно. Адже, торкаючись 
до регуляторів телевізо
рів, ми не задумуємося 
про закладені в основі 
всієї цієї «кухні» рівня
ння Максвела чи про 
схеми всіляких там чека
ючих . мультивібраторів. 
От і ЕОМ повинна стати 
«людянішою», «інтелек- 
туальнішою».

Проблема створення 
штучного інтелекту хви
лює нині не тільки ін
женерів. У ній, як у фо
кусі, сконцентрувалися 
інтереси представників, 
без перебільшення, всіх 
галузей людського зна
ння. І недивно: саме в 
цій «гарячій точці» нау
ково - технічного прогре
су очікується вихід на 
якісно нові рубежі. Ак
тивно розробляється про
блема штучного інтелек
ту і в нашій країні.

Тут слід відразу об
мовитися. Над роботами 
по штучному інтелекту

навис свого роду «антро
поморфний туман». У 
пресі, наприклад, кож
ному з нас; напевне, не 
раз стрічався заголовок: 
«Машина ставить діаг-

ноз». Не машина, а лі
кар ставить діагноз: ЕОМ 
служить тільки підкріп
леним пам’яті спеціаліс
та.

Недавно Всесвітня ор
ганізація охорони здоро
в’я розповсюдила копії 
історій хвороби (з чис
ленними аналізами, кар
діограмами та іншими 
об’єктивними даними) 
кількох пацієнтів із Ска- 
ндінавії. До кожної ко
пії додавалося прохання 
до провідних спеціалістів 
дати заочний аналіз за
хворювання. Дивним ви
явилося те, що експер
ти, використовуючи по 
суті одні й ті ж висхід
ні дані, приходили не 
просто до різних, але не
рідко і протилежних ви
сновків. Стало очевид

ним, що навіть велико 
го числа формалізова
них об’єктивних, хай і 
дуже точних даних для 
визначення діагнозу да
леко недостатньо.

Таку ситуацію взагалі- 
то уже передбачував Ан
туан де Сент-Екзюпері: 
«Я вірю, настане день, 
коли хвора невідомо на 
що людина віддасться у 
руки фізиків. Не розпи 
туючи її ні про що», ЦІ 
фізики візьмуть у неї 
кров, виведуть якісь по
стійні, перемножать їх 
одна на одну. Потім, зві
рившись із таблицею ло
гарифмів, вони виліку
ють людину однією-єди- 
ною таблеткою...» «І все 
ж, — продовжує Екзюпе- 
рі, — якщо я захворію 
то звернуся до якого- 
небудь старого сільсько
го лікаря. Він гляне на 
мене, помацає пульс і 
живіт, вислухає. Потім 
кашляне, розкурюючи 
люльку, потре підборід

дя і посміхнеться мені, 
щоб краще втамувати 
біль. Звісно, я у захва
ті від науки, але я схи
ляюся і перед мудрістю».

«Мудрість» тепер у 
спеціалістів, скажімо, з 
медичної діагностики, 
зветься «банком» або 
«базою знань». «Знання» 
і «дані» — не одне й 
те ж. Дані — це первин
на, пасивна інформація, 
яка вводиться в ЕОМ. 
Знання ж — активні, 
протиріччя в них змушу
ють людину прагнути до 
їх подолання. Тому в 
пам’ять ЕОМ повинна 
бути введена модель ін
телекту дослідника.

Цікаво, що іще на зо
рі обчислювальної техні
ки у нас в країні вже 
на першому вітчизняно
му комп’ютері БЕСМ 6 
була передбачена така 
можливість. Колектив ра 
дянських вчених під ке
рівництвом акад. С. Ле
бедева заклав в архітек
туру комп’ютера немало 
плодотворних ідей, кот
рі актуальні і сьогод
ні. Учні і соратники Ле
бедева спооектували си
стему ДЖІН, яка допо
магає користувачеві більш 
ефективно «входити у 
контакт» з ЕОМ. Але 
не тільки: сама ставля
чи запитання користува
чеві, ДЖІН на основі 
одержуваної інформації 
створює внутрі себе 
«психогічний портрет» 
тих, хто з нею спілку
вався. У результаті 
ДЖІН стала «любити» 
чи «не любити» конкрет
ного користувача, «обра
жатися» на нього, мати 
до нього «симпатію». 
Опитування операторів і 
програмістів показало, 
що далеко не усім подо
бається така активність 
ЕОМ.

В. ФРОЛОВ, 
кандидат технічних 
наук.

і м и и г а Н Т П :  ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ ш н ш і

Е О М
Н А Б У В А Є

І Н Т Е Л Е К Т У

Н А  В Е С Е Л І Й  Х В И Л І
-^Студент довго не може 

відповісти екзаменатору. 
Врешті той запитує:

— Що, таке важке запи
тання?

— Не запитання*; а від
повідь, — поправляє студент.
-4"—Якщо декан не візьме 

назад ті слова, які він 
сказав мені вранці, я зали
шу інститут.

— А що він тобі сказав?
— Він сказав, щоб я за

лишив інститут.
-4»-—І ви стверджуєте, що

сусід не допомагав вам 
розв’язати цю задачу?

— Ні, професоре,* не до
помагав.

— Ви впевнені?
— Так. Він розв’язав її 

сам з початку до кінця.
^Закінчивши курс наук, 

студент прощався з своїм

викладачем, гаряче дякуючи 
за все добре, а потім додав:

— Вам я зобов’язаний 
усім, що знаю.

— Даруйте, — відповів 
викладач ввічливо, — чи 
варто дякувати за таку 
дрібницю.
-4— Знайомся, мамо. Це

мій однокурсник Вітя. Він 
вчиться ще гірше, ніж я.

Професор: — Перш ніж 
розпочати наш' екзамен, 
можливо, у когось будуть 
якісь запитання?

Студент: — 3 якого пред
мета сьогодні ми складаємо 
жзамен?

З ПОШТИ ЦИХ ДНІВ

ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ ЗАХИЩЕНО!

,НУМ0, ФАКУЛЬТЕТ!“
На цей раз свято під 

такою назвою влаштували 
на стадіоні «Олімп» радіо
технічний та факультет об
числювальної техніки. Со
нячна погода, музика, ве
селі обличчя, присутність 
багатьох дітей створювали 
відповідну атмосферу.

Свято розпочалось зі 
спортивного конкурсу. На 
біговій доріжці — чотир
надцять учасників. Це 
батьки, матері і їхні діти. 
Високий дух суперництва, 
волю до перемоги виявили 
обидві команди, але пальму 
першості здобули радіотех
ніки. Багато веселих комен
тарів і суперечок викликав 
конкурс бігунів з підштов
хуванням м’яча, зате в пе
ретягуванні каната безсум
нівну перемогу одержали 
представники ФОТ,

З’ясувалось, що на обох 
факультетах прекрасно зна
ють поезію, свою народну 
творчість, приповідки, і при
мовки народів усього сві
ту. Надзвичайну цікавість 
викликав конкурс дитячого 
малюнка на асфальті, за- 
хоплюючиии були, теат
ралізовані сценки з казки 
«Червона Шапочка»* (паль
ма першості у Бабусі (ФОТ) 
і Червоної Шапочки (РіФ ) 

Слід відзначити найак
тивнішу участь у святі то
варишів В. Клочко, В. Бо- 
черикова, І. Лоянича, В. 
Сапун, В. Шебукова, М. 
Филинкжа, В. Мацюк, В. 
Руцького, Н. Савкевич. 
В. Сержанова, Л. Садикіної.

В. ЖУКОВА, 
член культмасової комі
сії профкому.

ЯЗЫК НАШ ...
К сожалению, и работники высшей школы грешат 

иногда неправильным произношением некоторых слов. 
Если заглянуть в орфографический словарь, то ока
жется, что в слове «квартал» ударение всегда падает 
на последний слог во всех значениях этого слова. И в 
слове «договор» делать ударение правильнее будет на 
последнем слоге. А в слове «средства» (множественное 
число) ударение падает на первый слог.

Все знают, что такое программное обеспечение, но 
лишь немногие произносят правильно слово'«обеспече
ние», делая ударение на третьем слоге, как и положено.

И * еще одна распространенная ошибка. Часто в до
кументах пишут: «согласно приказа», «согласно списка». 
Это неправильно. Нужно-согласно чему или согласно 
с чем: «согласно уставу», «согласно с требованиями 
инструкции».

Хочется подчеркнуть, что вопрос чистоты русского 
языка не такой безобидный, как кажется на первый 
взгляд. Ведь он напрямую связан с нашей образован
ностью. А из-за такой «мелочи», иКак неправильно 
поставленное ударение, можно в ней Ус°м ™ ться

А. АМЕЛИНА,
младший научный сотрудник кафедры автоматизации
проектирования.

САМ ОНАВЧАННЯ СТУД ЕНТІВ
ї  СН УЮ Ч А система ©р-
1 ганізації підготовки 

спеціалістів вищої кваліфі
кації не сприяє підняттю 
якості їх знань, вмінь та 
навичок, розвитку творчих 
здібностей. Тому в Основ
них напрямках перебудови 
вищої школи відзначено, 
що для успішної реалізації 
вищезгаданої мети необхід
но «зменшити завантажен
ня студентів обов’язковими 
аудиторними заняттями, 
удосконалювати організа
цію самостійної роботи».

Чому ж існуючі форми 
організації навчальної »ро
боти студентів не дають 
змогу досягти бажаного? А 
насамперед тому, що «роз
жовування» викладачем 
навчального матеріалу не 
викликає у свідомості сту
дентів потреби в самодіяль
ності по оволодінню знан
нями. Поки що при слухан
ні лекції студент тратить 
«мінімум енергії і.,. має 
максимум задоволення», а в 
результаті —  мінімум 
знань, негативне ставлення 
до праці. Вихід з цього 
становища в організації са
монавчання студентів в 
аудиторії під керівництвом 
викладачів. Причому прин
ципи самодіяльноті повин
ні пронизувати весь нав
чально - виховний процес 
у вузі. Які ж це принци
пи?

Перший. Цілеспрямована 
самостійна навчальна діяль
ність студентів під керів
ництвом викладача при вив
ченні будь-якого предмету. 
А  для цього необхідно вив
чення матеріалу починати

із з’ясування викладачем, 
для чого, чому студент по
винен вивчати дану тему. 
Щоб він усвідомив: у його 
майбутній професійній ді
яльності цю інформацію 
необхідно знати. Слід твер
до пам’ятати: людина ніко
ли не затрачатиме енергію 
і розумові сили на засво
єння того, що їй не пот
рібно. Це закон природи. 
Отже, для того, щоб У  С В І 
Д О М О С Т І  студентів створити 
потребу у навчанні, слід 
починати не з теорії, а з 
виробництва, з виробничої 
діяльності. Тільки вона кра
ще від усіляких закликів 
зможе сформувати у сту
дентів потреби до пізна
вальної теоретичної діяль
ності.

Викладач повинен завж
ди ставити перед студен
тами навчальну мету: що 
треба засвоїти напам’ять, 
якими діями необхідно ово
лодіти до навику, який ма
теріал слід уміти лише 
знайти у довіднику, з яким 
необхідно Тільки познайо
митись. Далі: викладач має 
підготувати навчальні зав
дання для студентів: систе
му задач, вправ, графічних 
і розрахункових завдань 
тощо. А в процесі самостій
ної роботи студентів орга
нізувати самоконтроль, вза

ємоконтроль та контроль 
результатів їхньої навчаль
ної діяльності.

Другий принцип —  ши
роке використання колек
тивних форм навчальної ро
боти студентів в органічній 
єдності з індивідуальними 
і фронтальними формами, 
студентів у  навчальному

Третій —  особиста участь 
студентів у навчальному 
процесі. Це значить, що

викладач повинен передати 
їм усі види робіт, які сту 
денти можуть виконати са
мостійно: самоконтроль,
взаємоконтроль, самооцін
ку, взаємодопомогу, заучу
вання, пошук необхідної ін
формації в довіднику і т. п. 
Викладач при навчальній 
роботі виконує до ста 
різних навчально - вихов
них дій. Його педагогічна 
майстерність проявляти

меться тоді, коли 75 —  80 
проц. цих дій будуть ви
конувати самі студенти. 
Але цьому їх треба вчити. 
Вчити вчитися.

Як же організувати нав
чальний процес вгідно 
принципів самодіяльності 
в аудиторії?

Викладач на лекції зна
йомить студентів з азбу
кою науки та логічно-мате
матичними методами піз
нання. На практичних за
няттях в аудиторії студен
ти засвоюють цю азбуку та 
методи пізнання шляхом 
самонавчання. Процес його 
організації такий: викла
дач на початку самостійно
го вивчення студентами те
ми вказує мету вивчення, її 
практичне і теоретичне зна
чення, підкреслює, які 
знання, вміння та навички 
необхідно мати для того, 
щоб дану тему засвоїти. 
Тим, хто не засвоїв мате
ріалу попереднього, під
казує, що належить зроби
ти, дає додаткові вправи. 
Тут же називає норми оці
нок, повідомляє студентам, 
скільки часу відведено на 
вивчення даної теми; дає

перелік дій, якими повинні 
оволодіти студенти за цей 
час, орієнтує, як проводити 
самовзаємоконтроль, які 
вправи треба виконати обо
в’язково, а які необов'язко
во, що виконати в аудито
рії, а що вдома. Всі ці да
ні оформляються студента
ми у вигляді «Екрану вив
чення теми».

Кожен студент самостій
но складає план вивчення 
теми для себе, а бригадир 
бригади, у  яку він вхо
дить, затверджує цей план 
і потім контролює його ви
конання. В «Екрані» сту
дент сам відзначає, що 
ним засвоєно, члени брига
ди проводять взаємоконт
роль виконання роботи і 
оцінюють один одного. Під 
кінець вивчення теми в 
бригаді проводиться взає
моконтроль, самоконтроль 
і оцінка рівня засвоєння  
матеріалу бригадиром. Зов
нішній контроль здійснює 
викладач.

Само- і взаємоконтроль, 
само- і взаємооцінка, глас
ність результатів, участь у 
контролі і оцінюванні робо
ти самих студентів ф ор
мують у них почуття ко
лективізму, взаємовідпові- 
дальності за успіхи групи, 
створюють обстановку не
терпимості до тих, хто ухи
ляється від навчальної ро
боти. В. ЧИЖИК,

доцент, кандидат педа
гогічних наук.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИИ.



щасливої ДОРОГИ, ВИПНИНИКИ!
ЗАВТРА ІНСТИТУТ УРОЧИСТО ПРО- 

ВОДЖАЄ В САМОСТІЙНЕ ТРУДОВЕ 

ЖИТТЯ 950 СВОЇХ ВИХОВАНЦІВ. У 

НАРОДНЕ ГОСПОДАРСТВО ПРИХО
ДИТЬ МОЛОДА ЗМІНА — ІНЖЕНЕРИ 
З І 2  СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ОСОБЛИВО 

НЕОБХІДНИХ НИНІ ДЛЯ РОЗВЯЗАН- 

НЯ ЗАВДАНЬ ПРИСКОРЕННЯ НАУКО 
ВО- ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ КРАЇНИ/

У ПАРТКОМ! ІНСТИТУТУ
На черговому засідан

ні парткому заслухано звіт 
ректора інституту І. В. Ку- 
зьміна про хід виконання 
постанов парткому від 21 
жовтня 1986 р. та бюро Ле
нінського райкому партії 
від 13 листопада 1986 р. 
Відзначено, що під керів
ництвом партійної організа
ції інституту ректоратом зро
блені висновки із згаданих 
рішень, а також зауважень 
народних контролерів ву
зу. Проведено певну роботу 
по перебудові науково-дос
лідницької і дослідно - кон
структорської діяльності 
інституту й СКТБ «Модуль». 
В СКТБ зміцнено кадровий 
склад, укрупнено науково- 
дослідницьку роботу, нала
годжуються більш тісні ко
нтакти з провідними кафед
рами інституту.

Разом із тим відзначено, 
що в колективі іще не пов
ністю нормалізовано мора
льно - психологічний клімат, 
у питаннях підбору кадрів

ще не до кінця вижиті ме
тоди адміністрування, оцін
ки і планування наукової 
діяльності кафедр та факу
льтетів ведуться старими 
мірками, не відповідає су
часним вимогам і рівень сту
дентської науки.

З розглянутого питання 
прийнято відповідне рішен
ня, у якому комуніста І. В. 
Кузьміна зобов’язано більш 
цілеспрямовано й активно 
вести роботу по виконанню 
рішень бюро райкому Ком
партії України і парткому, 
постанов обласного коміте
ту народною контролю. Осо
бливу увагу слід звернути 
на дальше поліпшення мо<- 
рально - психологічного клі
мату у вузі" та підрозділах, 
викорінення адмініструван
ня, на використання прин
ципів гласності і демократії 
при управлінні та вирішен
ні кадрових питань.

Звіти ректора І. В. Кузь
міна та секретаря" парткому 
О. Д. Азарова про виконан

ня згаданих постанов вирі
шено заслухати на інститут
ських партійних зборах.

Було заслухано також 
інформацію директора
СКТБ «Модуль» О. П. Ста
хова про хід виконання по
станови ЦК КПРС про по
силення боротьби з нетру
довими доходами. Відзна
чено, що певна робота у 
цьому напрямку ведеться. 
Разом із тим на «Модулі» 
все ще мають місце недолі
ки, на усунення яких повин
ні бути спрямовані зусилля 
адміністрації, партійного 
бюро. Зокрема, тут ще від
чутні елементи зрівнялівки 
при оцінці трудового внеску 
членів колективу, що мо
рально і матеріально відби
вається на сумлінних пра
цівниках й водночас на ру
ку людям несумлінним.

Партійну організацію 
СКТБ зобов’язано взяти під 
неослабний контроль вико
нання постанови ЦК КПРС 
про посилення боротьби з 
нетрудовими доходами.

НА ВСЕ Ж ИТТЯ
Хіба забудеш той соняч

ний день, коли, одержавши 
студентський квиток, упер
ше став до колони, очоле
ної інститутським прапо
ром? Прапором, під яким 
ось уже від 1974 року тру
диться колектив Вінницько
го політехнічного, долаючи 
одну за одною сходинки на 
шляху до найвищої якості 
підготовки спеціалістів...

Хіба забудеш п’ять років

життя, проведених в інсти
тутських лабораторіях, ау
диторіях, читальних залах?..

Хіба забудеш неповторні 
веселі студентські свята?..

Все це уже позаду. Завт
ра нам вручать дипломи ін
женерів і настане мить про
щання з інститутським пра
пором, з студентським жит
тям.

А в пам’яті усе це — на
завжди.

Після школи двічі пробу
вав поступати у політехніч
ний. Малувато, видно, сил 
було тоді. Закінчив техніч
не училище, працював на 
енергопідприємстві. А від
служив в армії — поступив 
на підготовче відділення. 
Так став студентом енерго- 
факу. Давно - давно вим
ріяного.

І ось уже позаду роки, 
коли очолював комсомо
льську організацію курсу,і 
факультету. Коли товариші 
довірили пост заступника 
секретаря комітету ЛКСМУ 
інституту. Коли тричі про
водив літо у студзагонах, а 
потім одержав відзнаку Ба
тьківщини — медаль «За 
трудову доблесть».

Тут, в інституті, прийшли 
до мене винятково важливі 
події. Став членом партії, 
одержую диплом з відзна
кою і призначення на Хме
льницьку АЕС. А ще — од
ружився. Люда вчиться на 
третьому курсі. Звичайно, 
теж енергофаку. То ж хіба 
може наша маленька моло 
да родина хоч будь-коли за
бути Вінницький політехніч
ний?

К. ЗАПАЙЩИКОВ.
випускник енергетично
го факультету.

Цей захист дипломів 
був незвичайний тим, 
що проходив не в інсти
тутській аудиторії, а на 
підприємстві. Студенти 
енергетичного факульте
ту Анатолій Варема, 
Ірина Юрова, Марина 
Жабіна, Ірина Кинзер- 
ська, Лариса Єсипенко 
і Валентина Заїка від
стоювали свої диплом
ні проекти в колективі 
Вінницького ДПЗ-18. В 
цьому, власне, нема ні
чого дивного. Ще під 
час практики вони роз
робили СИСТему ПОЦЄХО' 
вого обліку електро
енергії, яка рекомендо
вана тут до широкого 
застосування. Крім то
го, випускники реко
мендували також систе
му обліку електроенер
гії для всього заводу з 
допомогою інформацій
но-вимірювальної систе
ми ІВСЕ-3 і системи 
автоматичного управлін
ня реактивною потуж
ністю типу АСУРП, що 
розроблена на кафедрі 
електрифікації промис
лових підприємств міст 
і сільського господарст
ва політехнічного інсти
туту.

В дипломних проек
тах майбутні інженери 
пішли ще далі. Під за
гальним керівництвом 
кандидата технічних на
ук В. А. Климчука во
ни розробили комплек
сний проект систе
ми енергозабезпечення 
всього заводу. Тому й
ПрИрОДНО, ЩО ЦЄЙ ППО"

ект зацікавив керівни
цтво ДПЗ-18. На захист 
прийшли головний енер
гетик підприємства В. І. 
Воробйов, його заступ
ник по електротехнічній 
частині О. П. Шуляк, 
зав. електротехнічною 
лабораторією Г. О. Гу

Виговський, майстер 
електроцеху по електро
освітленню Василь Ко- 
стенюк, інженер-конст- 
руктор цеху промисло
вої електроніки Євгенія 
Кушнір.

Керівник комплексно

Д и п л о м  
захищався 

на з а в о д і
батий. До речі, товари
ші Шуляк і Губатий бу
ли й рецензентами про
ектів.

Захист проходив в 
обстановці ділового за
цікавлення, доброзич
ливості і водночас жор
стокої вимогливості до 
інженерних рішень і 
точного формулювання 
відповідей. Члени дер
жавної комісії особливо 
відзначили грунтов
ність знань Анатолія 
Вареми й Ірини Юро- 
вої.

Добре захищалися та
кож заочники політех
нічного інституту, які 
працюють на ДПЗ-18, 
енергетик теплоенерге
тичного цеху Віктор

го проекту В. А. Клим- 
чук вважає, що захист 
дипломів на підприєм
стві повинен стати нор
мою. В цьому багато 
вигод, як для підпри
ємства, так і для май
бутнього фахівця. Мо
лодий випускник ба
чить серйозну потріб- 
ність своєї роботи і це 
спонукує його до енер
гійного пошуку нестан
дартних рішень. Водно
час, працюючи над 
комплексним проектом, 
він змушений дбати 
про те, щоб ці рішення 
тісно поєднувались і бу
ли продовженням рі
шень його колег, що 
розвиває колективну 
творчість, стимулює тех

нічну думку, посилює 
індивідуальну відпові
дальність.

З другого боку, за
хист диплома на під
приємстві є елементом 
утвердження співдруж
ності вузу і виробницт
ва, а впровадження ін
ститутських розробок— 
ластівкою взаємного до
вір’я між ними. Ця ла
стівка, образно кажу
чи, й дозволить звити 
перше спільне гніздо, 
яким буде відкриття на 
підшипниковому заводі 
філіалу кафедри елек
трифікації промислових 
підприємств міст і сіль
ського господарства.

Досвід захисту дип
ломних проектів на під
приємстві дав також 
привід для роздумів 
про вдосконалення цьо
го заходу в майбутньо
му. Практика, зокрема, 
підказує, що при ком
плексному проектуванні 
бажано мати єдиного 
керівника на всіх про
ектантів, а не по керів
нику на кожного. Ну, а 
при захисті дипломів 
бажано збирати ширшу 
аудиторію з працівни
ків підприємства, щоб 
були на ньому всі заці
кавлені служби. Це до
зволить ще грунтовніше 
обговорювати й оціню
вати проекти, посилить 
перехресний вогонь кри
тичних зауважень і, та
ким чином, підніматиме 
авторитет захисту.

В. ІВЧЕНКО.

\
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ-

ГАРАНТОВАНО ОФІЦІЙНО
Мінвуз СРСР, Секретаріат ВЦРПС 

і Секретаріат ЦК ВЛКСМ прийняли 
постанову «Про першочергові заходи] 
по розширенню участі студентів в уп
равлінні вищими учбовими закладами». 
Новий документ надає студентам ши
рокі і реальні можливості впливу на 
всі сторони життя вузу. Представни
ки студентських комсомольських і проф
спілкових організацій будуть брати 
участь у роботі рад вузу і факульте
тів, приймальних, стипендіальних; атес- 
таційних комісій і комісій по розподі
лу, у виборах ректора і деканів. Дум

ка студентів буде враховуватися на 
атестації і виборах за конкурсом вик
ладачів шляхом щорічної оцінки сту
дентами їх праці. Вибори' старост, 
заохочення і покарання студентів, від
бір до аспірантури, призначення сти
пендій, розподіл місць у гуртожитку — 
всі ці питання тепер вирішуватимуть
ся студентами.

Отже, студентські права, про які 
часто доводилося писати лише у май
бутньому часі, гарантовані офіційно. 
Залишилося навчитися ними користу
ватися.

ИНТЕРКЛУБ Не говорим «прощай»
52 представителя зарубежных стран получают в этом 

году дипломы нашего института. Среди них и посланец 
Сирии Асмар Фади.

Вот и настало время прос
титься с нашим другом, 
ставшим нам дорогим и 
родным, —- Винницким по 
лиtexничecким институтом. 
Уже позади тревоги и вол
нения, связанные со сдачей 
экзаменов, защитой диплом
ных проектов.

Уезжая на родину, хоте
лось бы поблагодарить пре
подавателей, прежде всего 
кафедры русского языка,

сотрудников деканата по 
работе с иностранными сту
дентами за их внимание и 
заботу о нас. Мы благода
рны работникам деканата и 
профессорско - преподава
тельскому составу инженер
но - строительного факуль
тета за то, что они отдали 
нам частицу своих сердец и 
старались научить всему 
тому, что знают сами.

Ваша помощь нам — это

интернационализм в дейст
вии. Спасибо вам! Мы же 
будем делать все, чтобы по
лученные в СССР знания и 
умения использовать на 
благо своих стран и народов.

Мы не забудем тебя, Вин
ница! Надеемся, что и ты 
нас не забудешь, Мы не го
ворим «прощай» — мы гово
рим: «Доевидания, Советский 
Союз!»,

Асмар ФАДИ, 
выпускник инженерно
строительного факультет
та.

і УЧИТИСЯ в ч и т и

ПРАЦЯ З  П І Д Р У Ч Н И М
1-І А ЗАПИТАННЯ «Чи вміє- 
11 те ви працювати з під

ручниками?» всі студенти 
дають позитивну відповідь. 
На жаль, це далеко не так. 
Як і в часи Вольтера, біль
шість освічених людей (це 
за його висловом) з книгою 
працювати не вміють. А 
надто це стосується першо
курсників.

За час перебування в інс
титуті студент повинен вив
чити біля 25 тисяч сторінок 
різних посібників. Без сум
ніву, засвоїти таку кількість 
інформації напам’ять немо
жливо. Студента потрібно 
навчити з цього потоку ви
бирати «раціональне зерно». 
І вміти це робити теж раціо
нально, на наукових засадах. 
А воно не так просто, як 
може здатись на перший по
гляд. Стихійні методи робо
ти з підручником, що скла
лись у молоді протягом шкі
льних років, здебільшого не 
раціональні.

Отож, приступаючи до 
навчання науковим методам 
організації роботи з книгою, 
ми повинні перш за все з’я
сувати, які ж основні зав
дання цієї роботи. Ось як 
сформулювала їх Н. К. Кру- 
пська; «Перше завдання при 
читанні — це з’ясувати со
бі і засвоїти «прочитаний 
матеріал. Друге завдання — 
продумати прочитане. Тре
тє — зробити з прочитано
го необхідні для пам’яті ви
писки. І, накінець, четверте 
завдання — це дати собі 
звіт, чому новому навчила 
прочитана книга».

Як видно, читання — не 
бездумне «ковтання» сторі
нок, а активне, цілеспрямо
ване самоуправління пізна
вальним процесом, яке ви
магає від читача знання ме

тодів мислення. Тому вик
ладач. який хоче навчити 
студентів самостійно пра
цювати з підручником, пови
нен вирішити із ними ряд 
учбово _ логічних завдань. 
Серед них — відбір інфор
мації на поставлене викла
дачем запитання; виділення 
основного і другорядного в 
навчальному тексті; скла
дання плану тексту; робота 
над поняттями, закономірно
стями, теоретичними прин
ципами, доказом; групуван
ня і класифікація виучува
ного матеріалу, узагальнен
ня і мінімалізація вивчено
го; застосування набутих 
знань і їх закріплення в 
пам’яті.

Перш за все треба нав
чити читати текст. Будь-яке 
навчання має якусь певну 
дидактичну мету. Усвідом
лення цієї мети тим, хто 
приступає до самостійної 
роботи з підручником, є не
обхідною умовою цієї робо
ти. Отож стимулювати піз
навальну діяльність студен
тів — перший педагогічний 
обов’язок викладача. Після 
цього він знайомить з алго
ритмом читання навчально
го тексту. Алгоритм цей 
такий:

1. Прочитати текст повніс
тю.

2. Поставити собі запитан
ня «Що хотів сказати ав
тор?»

3. Вияснити, чи збігаєть
ся ваша відповідь з назвою 
теми тексту. Якщо так, то 
можна приступити до дета
льного вивчення матеріалу.

4. Прочитати абзац навча
льного тексту.

5. Відповісти на запитання 
«Про що говориться в дано
му абзаці?»

6. Записати перший пункт

плану: коротко, своїми сло
вами у вигляді називного 
речення чи запитання.

7. Прочитати новий абзац 
і виконати ди 5, 6.

Ь. Після закінчення чи
тання таким способом всьо
го тексту відповісти на за. 
питання «Що є головним у 
даному тексті?» Чи збігаєть
ся ваша теперішня відповідь 
з відповіддю, яку ви давали 
при розгляді пунктів 2 — З? 
лкщо -ПІК, то у вас розвину
ті вміння та навички виді
ляти головне у навчально
му тексті при першому зна
йомстві з ним. Якщо Ж Між 
першою і другою ВІДПОВІ
ДЯМИ існує розбіжність, то 
встановити, чому вона ви
никла. Внаслідок такого ана
лізу ви зможете виділити 
тезу (головне) в тексті.

9. Переглянути ще раз пу
нкти свого плану і ті з них, 
які, на вашу думку, не 
мають зв’язку з тезою, від
кинути. л

IV. Ще раз прочитати 
текст і на певний пункт пла
ну дати коротку відповідь, 
відповідь запишіть,

11. Після всього прочитай
те с в ій  план-тези проробле
ного матеріалу.

1 2 . ьиділіть з тексту ар
гументи: факти, закономір
ності, за допомогою яких 
автор доводить або виво
дить тезу.

13. Зооразіть у вигляді 
граф-дерева шлях доказу те
зи. Цим самим усвідомите 
логічну структуру навчаль
ного матеріалу.

14. Подумайте, чи не мо
жна викласти той же мате
ріал інакше, коротше! 
складіть свій план його ви-‘ 
к^ад>.

15. Розкажіть зміст про- 
ро -̂івної м матеріалу самому 
собі, спочатку користуючись 
план-тезами, а потім по 
пам'яті. Після того, як, по- 
вашому, матеріал засвоєно, 
перекажіть його своєму то
варишеві, вислухайте його 
зауваження. Після такого 
самоконтролю і взаємоконт
ролю можна твердити, що 
студент засвоїв матеріал 
свідомо.

Слід пам’ятати, що план- 
тези повинні бути виражені 
кількістю слів у 10 — 20 ра
зів меншою, ніж сам текст. 
Якщо студент складає бага
тослівний план-тези, то він 
не розуміє матеріалу, не 
вміє або не хоче думати. І це 
є зовнішньою ознакою не
сумлінного ставлення до ро
боти.

В. ЧИЖИК,
доцент, кандидат педа
гогічних наук.

Вчені до цих пір 
б’ються над складанням 
точної математичної мо
делі процесу прийняття 
людиною рішення. В кі
бернетиці з’явилася на
віть абревіатура: ЛПР 
(«лицо, принимающее 
решение»). Мислитель- 
иа діяльність ЛПР від
носиться до явищ, які 
важко піддаються фор
малізації. тут багато що 
залежить від досвіду. 
Нерідко на допомогу 
приходить перевірений 
віками спосіб експерти
зи — об’єднання зусиль 
кількох спеціалістів для 
вирішення одного зав
дання. Такі об’єднання 
кількох ЛПР давно ви
користовуються в меди
цині (консиліум ліка
рів), у спорті (судій- 
ська бригада з фігурно
го катання).

— У наші дні почав
ся справжній бум ком
п’ютерних експертних 
систем, говорить
проф. Д, Поспєлов, зав. 
сектором обчислюваль
ного центру АН СРСР.

У світі створено вже 
біля сотні різноманітних 
експертних систем, які 
використовуються у різ
них галузях медицини, в 
експериментальній хімії, 
фармакології, геології, 
археології. Експертні 
системи починають впро
ваджуватися при авто
матизації проектування 
і наукових досліджень, 
в економіці, в історії—- 
всюди, де спеціалістам 
доводиться мати справу 
з великими об’ємами 
знань, що носять. як 
правило, неформальний 
характер.

Знання на відміну од 
даних не можна просто 
«перекачати» на маг
нітні диски ЕОМ із до
відників, наукових трак
татів та інших розумних 
книг. їх може повідоми
ти машині тільки спе
ціаліст високої кваліфі
кації, експерт. У резуль
таті в комп’ютері ство
рюється семантична 
структура на зразок 
кристалічної решітки, 
тільки на стикуваннях 
решітки залишаються

НТП: ЗДОБУТКИ, ПРОБЛЕМИ

ЕОМ НАБУВАЄ
ІНТЕЛЕКТУ

незайняті місця. Ці міс
ця і заповнюються так 
званими фреймами, що 
відповідають цілком 
певним поняттям. Вини
кає система, яка воло
діє якісно новими влас
тивостями. Вона реагує 
на зміну ситуації ціл
ком визначеним чином. 
Коли ж замінити деко
трі ланки фреймів ін
шими поняттями, то 
оцінка ситуації і відпо
відно поведінка системи 
істотно зміняться. Ме
тод фреймів використо
вується, зокрема, у си
стемах автоматичного 
перекладу.

—  Виявилося,— гово
рить спеціаліст в галузі 
комп’ютерної лінгвісти
ки В. Риков.— що не 
можна перекласти, на
віть з допомогою су- 
лерЕОМ, скажімо, ан
глійський текст абсо
лютно точно («одне в 
одне») російською мо
вою. Не можна, навіть 
якщо в машинну па
м’ять будуть закладені 
всі словотворення, які є 
в словниках Ожегова і 
Уебстера. У кожній мо
ві існують свої фрейми 
—ті невловимі описи ти
пових ситуацій, які не
рідко недоступні іно
земцеві.

В. Риков проаналі
зував з допомогою 
ЕОМ 500 різних текстів: 
наукових, газетних, ху
дожніх і навіть з галузі 
юриспруденції. Вияви
лося, що кожній кате

горії тексту властива ін
дивідуальна фреймова 
структура, хоча всі во
ни набрані з одних і 
тих же «цеглинок» — 
літер, цифр і розділо
вих знаків. Більше того, 
кожна категорія володіє 
своєю ритмікою, хвиле
подібним семантичним 
процесом, де можна ви
ділити домінуючі часто
ти. Таким чином, від
кривається новий під
хід до автоматизації пе
рекладу з однієї мови 
на іншу. Адже коли ра
ніше доводилося витра
чати немалі машинні 
ресурси на пошук у 
кожному реченні гра
матичних об’єктів, ска
жімо. дієслова чи прик
метника, то аналіз рит
міки тексту істотно зба
гачує змістовність пере
кладу.

Враховуючи актуаль
ність створення таких 
систем найрізноманітні
шого призначення, пре
зидія АН СРСР створи
ла спеціальну наукову 
раду з проблеми «Штуч
ний інтелект».*

У наші дні старими 
методами і підходами 
нові завдання не роз
в’язати. Могутнім при
скорювачем поступаль
ного руху вперед пови
нен служити і постійно 
нарощуваний інтелекту
альний потенціал наших 
суперЕОМ та робото- 
технічних комплексів 
п’ятого покоління.

В. ФРОЛОВ,

СЕМЕСТР ТРЕТІЙ, ТРУДОВИЙ

Вирушають загон и
Навчальний рік наблизився до фі

нішу. Тепер — хто відпочивати до 
батьків, хто — в здравниці і спортив
ні табори, а найнеспокійніші — в 
будівельні загони.

Двадцять шість таких бойових під
розділів сформував нинішнього року 
комітет комсомолу нашого інституту.

Першими на об’єкти соціально-куль
турного будівництва в Козятинський 
район відбули двадцять п’ять бійців 
інтернаціонального радянсько-кубинсь
кого загону. Переважна більшість мо
лодих будівельників працюватиме в 
Тростянецькому, Оратівському, Іллі- 
нецькому, Липовецькому, Вінницькому 
та інших районах нашої області. Три 
підрозділи відправляються у далеку 
дорогу — на новобудови Тюменської 
області і Ямало-Ненецького національ-

ного округу. Загін «Імпульс» під ке
рівництвом студента радіотехнічного 
факультету Сергія Хабази уже відбув 
до місця призначення.

650 бійців студентських загонів під 
час третього трудового семестру мають 
виконати робіт майже на два міль
йони карбованців.

Залишається сказати, що інститутсь
кий штаб будівельних загонів очолює 
нині Олександр Янченко, котрого не
давно обрано заступником секретаря 
комітету комсомолу. Саша тільки-що 
захистив диплом інженера. Він сам 
не раз бував бійцем і комісаром на 
різних об’єктах комсомольської роман
тики, був інспектором обласного шта
бу студзагонів, нагороджений медаллю 
«За трудову відзнаку».

ЛІТО,
ЛІТО...
Ще кілька днів —  і нав- 

дивовиж тихо стане в інс
титутських коридорах, ауди
торіях, кабінетах. Позаду  —  

напружений навчальний рік. 
Попереду —  літо. Пора ка
нікул, відпусток. І, звичай
но, захоплюючих спортивних 
поєдинків. Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИй.



Все у тв о їх руках, 
першокурснику!

У ж е в десятому класі 
учень бурчить невдоволено: 
«Усі мене вчать! С кільки ж  
ще вчитися?!»

—  Вік! — відповідають 
м удрі люди. —  Вік живи — 
в ік учись!

Наш інститут, звичайно, 
теж  призначений для того 
щоб в ньому учились. Але 
це, любий перш окурснику, 
не означає, що ти не мати
меш часу розігнути  спину, 
з-над п ідручників .

Певна річ, головне твоє 
призначення —  вчитися, для 
цього створені всі умови —  
в нас чи не найбільша на 
У кра їн і вузівська б ібл іоте
ка, у нас кож ен студент за
безпечений гуртож итком , у 
нас поки-щ о не ідеальне, 
але порівняно непогане 
забезпечення навчальною 
площ ею, наочними пос іб 
никами й приладдями, ла
боратор іями й спеціальними 
класами. У нас ведеться 
конкретна наукова робот?, 
створено тільки студєнтсь 
ких ко н с т р у кто р с ь ка  бю ро 
аж  сім, щ ороку влаштову
ються науково-теоретичні 
конф еренції, де ти мож еш  
захистити власний реферат, 
у нас ш ироко заохочуєтеся 
потяг до раціоналізаторства 
й винахідництва. Все це є!

Все це в твоєму р о зп о ря д 
ж енн і, все це матиме на 
тебе вплив, все це тебе 
виховуватиме й розвивати
ме. Але сучасний інж енер 
мусить бути не технократом , 
а гарм он ійно  розвиненою , 
етично грамотною , естети
чно багато особою , щоб 
глибоко розум ію чись у тон
кощ ах своєї справи, ти за
вше ум ів  бути добрим , де* 
л ікатним, чемним по в ід 
нош енню  до ж ін ки  товари* 
ша, ко ж н о ї людини, щоб 
ти знав не тільки е л ектр о н і
ку чи обчислювальну техн і
ку, а любив л ітературу, м у 
зику, танці, спорт, м іг  п ід 
тримувати розм ову, вести 
дискус ію , бути веселим, р о 
зумним, привабливим, любив 
чистоту в побуті, ум ів  з м і
цнювати своє зд о р ов ’ я.

А  тому й р озкаж ем о  ко 
ротенько, що, кр ім  навча
льної, наукової і технічної 
бази, ти матимеш в своєму 
розпорядж енн і.

У наш ому інституті — 
декілька політичних клубів 
(«А ргумент» у гуртож итку  
номер 5, «Глобус» на ма- 
ш и но -б уд ів но м у  ф акульте
ті, «Диспут — на енергетич
ному), де ж ивою , ц ікавою  
м овою  розповідається про 
найголовніш і под ії сучас
ності, де ти м ож еш  послу

хати ж ивого  свідка подій з 
найгарячіш их точок плане
ти, адже поряд з тобою  на
вчаються представники 72 
у їзних кра їн світу. Д о  речг, 
якщ о маєш бажання, то м о 
жеш  брати участь з ц іка 
вих інтернаціональних ве
чорах —- кож не  із земляцтв 
інозем них студентів ш ироко  
відзначає свої національні 
свята, пам’ ятні под ії і за 
прош ує всіх, хто хоче бли
жче познайомитись з його 
традиціями, звичаями і к у 
льтурою .

Якщо ти маєш зд ібності, 
талант (втім, насамперед, 
звичайно, бажання), то м о 
жеш  ► *вити їх в студент
ській  с н е д ія л ь н о с т і, на фа
культетських вечорах, що 
проводяться з великою  ви
нахідливістю, лю бов ’ ю і да
вно вже перетворились на 
добру, майже г 'Мейгіу тра
диц ію .

Д о твоїх послуг, любий* 
перш окурснику, декілька 
дискотек. С каж ім о, «Айвен- 
го» з перш ого гуртож итку. 
М инулого  року  вона стала 
навіть дипломантом облас
ного і республ іканського  
конкурс ів  за оригінальність 
одн іє ї з своїх прогрзм . Тут 
працює клуб самодіяльної 
п існі під  керуванням одно
го з кращ их в інницьких бар

дів В іктора Байрака. Тут є 
клуб любителів фантасти
ки, в яком у переглядають 
спеціальні ф ільми, о б м ін ю 
ються книгами, сперечаю ть
ся, пробую ть самі писати.

При дискотец і «П ром е
тей», що в гуртож итку  но 
мер 3, д ію ть клуб брейк- 
дансу і клуб туристів, ч пени 
якого  обходили і о б ’ їздили 
мало не всі найц ікавіш і к у 
точки Радянського Сою зу.

А ще в нашому інституті 
необм еж ені м ож ливості 
для занять спортом. Своя 
кафедра ф ізкультури з дос
відченими фахівцями, свій 
стадіон, десятки секц ій  на 
будь-який смак і вподобан
ня. А ще — оздоровчо- 
спортивний табір «Супут- 
ни» в одній з найчарівні- 
ших заплав П івденного Бу
гу під селом Степашки по
близу Ладижина.

Таким чином, з тебе, пер
ш окурснику, вийде не прос
то інженер, а цікава багато
гранна людина, але, безпе
речно, тільки за тієї умови, 
коли ти сам до себе «рук 
докладеш», коли працю ва
тимеш невтомно, наполег
ливо і не втрачатимеш ча
су. Отже, вперед! Все те
пер залежить від тебе, все 
тепер у твоїх руках!

їхали польовою дорогою на сонці непокірним чубом, 
між яблунями й грушами, з усмішливими добрим,и 
пшеницями й лісосмугами, очима розповідав, що спо- 
Проти сонця, що було вже рудили, \крім лазні, житло- 
стриманим і негарячим, спа- вий будинок, котельню, до- 
лахнули раптом запалілі будували й перекрили склад 
грона горобини. мінеральних добрив і отру-

— Уже й осінь, — сумо- тохімікатів, відремонтували 
вито сказав Саша Янченко. корівника...
— Якщо паліє горобина, то Чи нароблялись? 
кінчається літо... Л я  не 
мав і двох днів, вільних, 
щоб погрітись на пляжі...

— Тобі й так було жар
ко, — засміялися в маши
ні. >

Сашко теж засміявся.
Справді — літо для нього 
минуло не в холодку — день 
при дні то автобусом, то 
легковою, а то й вантаж
ною добирався до обуєктів 
третього, трудового семест
ру. Що не кажи, а під йо
го командою впродовж літа 
знаходилось 23 будівельних, 
два сільськогосподарських і 
один спеціалізований загони.
Якщо навіть по разу в кож
ному, і то вже 26 днів, а до
водилось бувати в деяких 
по три і навіть чотири ра
зи.

Я напросився з ним в 
Ілляшівку Т ростянецького 
району, де працював «Ква- — А для чог ж ми сюди 
зар» з факультету обчислю- їхали? Правда, після вече- 
вальної техніки. Д центрі рі спати ніхто не лягав. В 
села біля ставу вивершува- Ілляшівці якраз Будинок 
лись останні ряди широкої культури на ремонті, то 
будови, обставленої з усіх своє дозвілля сільські хлоп- 
боків дощаними настилами Ці й дівчата проводили біля
— студенти закінчували зво- школи, де ми живемо, бо 
дити лазню для місцевого тут щовечора влаштовува- 
колгоспу. Командир заго- лись дискотеки — у нас і 
ну Вася Нечипорук, засма- дискожокеї, і апаратура му- 
глий, жилавий, з випаленим зична. Спільно з колгоспом

влаштували свято Івана Ку- — Те, що я скажу, буде 
пала, брали участь у спор- приємно слухати, — найкра- 
тивній програмі, перемогли щих слів похвали заслуго- 
на футбольному полі і на- вує робота й поведінка сту- 
віть завоювали першого дентів Вінницького політех- 
приза — велику макітру нічного. Претензій абсолют- 
українських вареників... но ніяких. Якби вони й нас- 

3\апамуятається і«Кфзар/ тупного року приїхали, то 
і сільським школярам — ми прийняли б їх з доро- 
для них студенти в рахунок гою душею.

Ну, що ж, залишається 
додати, що високим було 
не 'тільки Трудове сумлін
ня молодих будівельників, 
не менш висока і якість їх
ньої роботи Втім, це й не 
дивно — [тут працювали 
класні майстри. Досить ска
зати, що комісар загону 
Анатолій Шевчук разом з 
бійцем Леонідом Мазурен- 
ком брали участь в ,<облас
них змаганнях каменярів 
студентських загонів, що 
проходили в Тульчині, за
воювали перше місце, поїха
ли в Дигирин на республі
канські змагання і того 
дня, коли ми були в Ілля 
шівці, надіслали телеграму: 
«Вітайте з перемогою. Знов 
перше щісце. Анатолій, 
Леонід».

...За півтора десятка кі
лометрів од «Квазара» в 

ленінського завдання спору- селі Одаях Тульчинського 
дили зручний тир. району працював загін

Одне слово, Вася Нечи- «Ритм» 'р радіотехнічного 
порук вдоволений успіхами факультету під командою 
свого загону. Але ж якої Василя Оленюка. Місце ро
ду мки про нього колгоспни- боти — величезний корів
ки? ник, що займає, певне, з

Засвітилось-засяяло облич- гектар поля. Коли . хлопці 
чя секретаря Ілляшівського тільки починали,, то їм бу- 
парткому Петра Назарови- ло сказано: 
ча Мазура — у відповідь
на це запитання: (Закінч. на 2 стор.)

ТРАД И Ц ІЇ МОЛОДОСТІ
ЖЖ І КОЛИ не старіють 
* *  студентські поколін
ня. Студентство — віч
на молодість! Здається, 
зовсім недавно прийшли 
в інститут випускники 
шкіл 1983 року, а вже 
вони — п’ятикурсники, 
«за п’ять хвилин» інже
нери!

Однак і в такому «не
посидючому» молодіжно
му колективі народжую
ться й утверджуються,

прапором, перед усім ко
лективом вузу на вірність 
ще одній чудовій тради
ції вінницьких політехні
ків — служити відмінно, 
ї щасливих армійських 
доріг побажає їм, серед 
інших, співробітник ін
ституту, полковник у від
ставці Р. А. Асадов (фо
то в центрі).

Ще одна хороша тра
диція народилася в на
шому студентському ко

прописуються настале 
свої традиції, ритуали, 
обряди, які роблять на
ше життя змістовнішим, 
емоційнішим, багатшим.

Учасниками одного з 
таких незабутніх інсти
тутських ритуалів стануть 
завтра цьогорічні першо
курсники, яким в уро
чистій обстановці театра
лізованого свята вручать 
студентські квитки, сим
волічний ключ до знань...

Завтра першокурсники 
вперше стануть під інсти
тутський прапор, дадуть 
слово берегти й примно
жувати його честь — 
честь попередніх студен
тських поколінь.

А прийде пора, і ті 
юнаки, кого Батьківщина 
покличе на дійсну війсь
кову службу, поклянуть
ся перед інститутським

лективі зовсім недавно— 
цьогорічного травня. Са
ме у цей місяць, коли ви 
відзначаємо День міжна
родної солідарності тру
дящих, День нашої ве
ликої Перемоги, з ініціа
тиви комітету ЛКСМУ 
вперше було проведено 
студентський форум ми
ру. До програми його 
входили конкурси полі
тичної пісні і плаката, 
диспути, ярмарки солі
дарності (фрагмент од
ного з них ви бачите на 
фото внизу), збір підпи
сів на захист миру тощо.

Так, не старіють сту
дентські покоління. І не 
старіють студентські тра
диції. Вони примножу
ються, збагачуються по
вним змістом. І відтепер 
до цього процесу усім 
серцем стаєш причетним 
і ти, першокурснику.Л І Т О

в
СПЕЦІВЦІ



М а й с т р и
Проводити конкурси про= 

ф есійної майстерності се
ред студентських буд івель
них загонів області стало 
вже доброю  традицією .

А цьогор ічний конкурс 
видався особливим. А дж е 
приурочувався ю вілею  — 
двадцятиріччю  обласного 
студентського загону. Кращ і 
мулярі посланці із двадця
ти одного трудового  ко л е к
тиву, зібралися в той день 
у м істі Тульчині на базі 
МПМ К-19.

Саме тут конкурс  прохо 
див не вперше, отже, вра
ховуючи недоліки минулих 
років , кер івники  буд івель
ної о р ган ізац ії подбали, 
щоб будзагонівський огляд 
пройшов орган ізовано і 
злагоджено, із застосуван
ням прогресивних методів 
у роботі. Склад учасників, 
як н іколи, був інтернац іо 
нальним. П ліч-о-пл іч з ра
дянськими студентами пра
цювали посланці Куби, Ефі
опії, Колум б ії, Чаду. Два 
дні учасники вели трудову

суперечку за право носити 
звання кращ ого  за проф е
сією.

Навіть надмірна спека не 
завадила високим  резуль
татам. Виробіток на одного  
учасника ко нкурсу  переви
щив планову норм у на де
сять процентів. Якість ж е  
виконаних роб іт оцінена 
на «відмінно».

При підбитті п ідсум ків  
змагання ж ю р і врахувало не 
тільки виробничі показни
ки: якість робіт, дотриман
ня правил техніки безпеки, 
орган ізац ія  робочого  м ісця, 
Бралася до уваги і сусп і
льно - політична діяльність 
загонів.

Насиченою була культур
на програма. Весело пр о й 
шла дискотека в залі кафе 
М ПМ К-19. Надовго залиша
ться в пам ’ яті учасників 
ко нкурсу  і в ідвідини крає
знавчого м узею  в селі Ги- 
манівка та м узею  Суворова.

І ось нарешті стають в і
дом им и п ідсум ки, визнача
ються перем ож ц і. Знамен

но, що ними стають пред
ставники пол ітехн ічного інс
титуту.

Перш е м ісце —  у загоні 
«Квазар», зокрем а ланки 
у складі Анатолія Ш евчука 
і Леон іда  М азуренка. Д р у 
ге м ісце за загоном  «Ритм» 
(найкращ і результати тут 
у Михайла Рабешка і О лек
сандра Токарського). Третє 
— в Олександра Ш ербатю - 
ка і Олександра Конаса — 
бійц ів загону «Енергетик».

...Роз’ їхалися студзагонів- 
ці, захопивши з собою  спо
гади про ц ікав і і разом  з 
тим напруж ен і дні бороть
би за перш ість у майстер
ності, бо для ко ж н о го  ко н 
курс став хорош ою  ш колою  
виховання. Він ще раз п ід 
твердив, що студентські за
гони у зм оз і виконувати за
вдання, поставлені перед 
ними.

О. РЄЗНІК, 
головний інженер об
ласного штабу студзаго- 
нів.

Обчислювальний центр нашого інсти
туту оснащений потужною ЕОМ серії 
ЄС 1055 М. Цей знімок переносить вас

у зал зовнішньої пам’яті електронно-об
числювальної машини.

Фото Р. КУТЬКОВА.

(Поч. на 1 стор.)
— Якщо ви за два міся

ці викладете цегляні долів
ки, зацементуєте проходи, 
виженете фронтони, змонту
єте жолоби, то ми вам бу
демо сердечно дякувати...

Не вірили, що хлопці, впо
раються з таким великим 
обсягом роботи, а вже че
рез місяць Василеві дове
лось бити тривогу — за ти
ждень не буде до чого рук 
прикласти. Мусили ділити 
бригаду на ланки й возити 
на будівельні обєкти інших 
сіл. 1

Смутніло обличчя Саші 
Янченка, коли він слухав ці 
радісні рапорти. Відкликав 
убік і Нечипорука, і Оле- 
нюка, говорив їм щось жо
рстке, не дуже приємне — 
очевидно, знаходив у їхній 
роботі недоліки, неприміт
ні для кореспондентського 
ока, адже й сам не раз но
сив студбудівську штормів
ку, знає найтонші нюанси 
їхньої діяльності.

— Боюсь благодушшя, 
ділився Сашко своїми гри
зотами. — Працюють вони 
добре, але ж їдемо не тіль
ки для цього. Ми мусимо 
тут ра літо пожвавити ком
сомольську роботу, а саме 
ця сторона не на висоті. 
Мусили б хлопці виступити 
з концертами художньої са
модіяльності, а не виступи

ли. Кажуть — нема серед 
нас артистів. А я вважаю, 
що нема бажання. Отже, 
недопрацьовують, ждуть, 
щоб їх підкручували, а во
ни — майбутні командири 
виробництва, мусять самі се

безпеченню міста Вінниці 
овочами. Сільськогосподар
ські загони працювали в по
лі, спеціалізований перево
зив до міста зібрану ними 
продукцію, а учні коопера
тивного технікуму її прода

Л І Т О
СПЕЦІВЦІ

бе підкручувати, самі дбати 
про свою активність. 1 це 
Оуже важливо, цього ми не 
маємо права випускати з 
уваги.

— Одначе літо закінчує
ться, а з ним закінчується 
і третій, трудовий семестр. 
Можна вже робити оеякі 
піосумки?

— Звичайно. Цього літа 
ми вперше створили спеціа
лізований загін автомобіліс
тів, в розпорядженні якого 
було вісім вантажних ма
шин, що працювали в сис
темі агроконвейєра по за

вали. Чудовий приклад сту
дентської взаємодії! Почали 
ми відроджувати традицію 
інтернаціональних загонів. 
Скажімо, в Козятинському 
районі трудився радянсь
ко - кубинський колектив на 
чолі з командиром Олегом 
Павловським і комісаром 
Сервантесом Маден г'убе- 
ном. Працювали в атмос
фері виняткової злагодже
ності й дружби, що переко
нує нас у тому, що треба 
цим шляхом іти й далі. Ни
нішнього літа в наших заго
нах працювали пятдесят

ЛЮДИ НАУКИ

КЛАДНІСТЬ і точ* 
ність машин, кіль

кість деталей у них пос
тійно зростають, а час 
на їх проектування пови
нен зменшуватися. Ось і 
залучають конструктори 
собі в помічники графо
побудовники, ЕОМ, дис
плеї, друкарські прист
рої. Ця складна техніка, 
об’єднана в систему, са

ння розвиваються тепер 
настільки швидко, що 
інженери, конструктори, 
керівники підприємств 
відчувають «інформацій
ний голод» у цій галузі.

І от з метою ширшо
го впровадження нових 
ідей, розробок, нових 
досягнень у системі ав
томатизованого проекту
вання, у Вінниці недавно

С А П Р  -  
ЦЕ ПЕРСПЕКТИВНО
ма може спроектувати 
вироби, намалювати без
доганне креслення, під
казати конструктору на
йбільш вдалий варіант, 
розпечатати документа
цію— хіба, що олівці в о  
на підстругати не вміє, 
тому що олівець тепер 
не потрібен: «електрон
не» креслення можна по
бачити на екрані дисп
лея, а графопобудовник 
перенесе його на папір.

Засоби і методи авто
матизованого проектува-

проведено республікансь
ку конференцію, присвя
чену проблемам САПР. 
За три дні роботи кон
ференції її учасники про
слухали близько ста до
повідей, ознайомилися з 
новими розробками ка
федри автоматизації про
ектування нашого інсти
туту. Відтепер такі кон
ференції вирішено про
водити щорічно.

М. ЧОРНИЙ, 
молодший науковий 
співробітник.

ВІДЗН А К А  
ЗА  Т В О РЧ ІС Т Ь

| |  А РАХУНКУ асис- 
■■ тент а кафедри елек
тричних станцій нашого 
інституту О. Кобилянсь- 
кого чимало раціоналі
заторських пропозицій. 
Хоча стаж його робоги 
— всього п’ять років, із 
27 заявок на винаходи, 
поданих науковцем, два
надцять вже одержали 
позитивні вирішення. А 
шість ідей удостоїлись 
авторських свідоцтв. Не
щодавно О. Кобилянсь- 
кого нагороджено зна
ком «Кращий молодий 
раціоналізатор УРСР».

— Це — не перше виз
нання молодого науков
ця. Минулого року він 
зайняв другі мїаця на

обласних конкурсах ра
ціоналізаторів та науко
во-технічного товарист
ва енергетики і електро
технічної промисловості.

Роботи молодого нау
ковця стосуються різно
манітних проблем. Вони 
спрямовані на вдоскона
лення способів і приладів 
діагностики стану ізоля
ції електроустаткування. 
Слід підкреслити, що 
результати досліджень 
знайшли своє застосуван
ня на Дністровській гід
роелектростанції, у ви
робничих об’єднаннях 
«Вінницяенерго», «Тер
мінал».

С. МАР’ЯНЧУК.

С у )ЄНТІв -  іноземців
t рачщми загонами се

зону Олександр Янченко 
вважає ті, на чолі яких 
стояли Василь Захаров, 
Федір Окайомов, Віктор Ма
зур, Анатолій Бендас, Олек
сандр Заболотний, Василь 
Нечипорук, Василь Оленюк.

— Це справжні лідери, які 
уже багато вміють, випра- 
цювали в собі непогані якос
ті керівників, не бояться і 
не уникають труднощів і 
складних завдань. На жаль, 
не можна похвалитись, що з 
підбором командирських ка
дрів у нас повний порядок. 
Якщо в трудові загони ря
дових бійців хоч відбавляй, 
то командирами йти не хо
чуть. Це трудно, клопітно, 
дуже відповідально. А зав
дання комсомолу в тому й 
полягає, щоб виховувати 
почуття високої відповідаль
ності, більше того — на
віть любов до цього почут
тя, адже інженер мусить го
тувати себе до командире г- 
ва, бо якщо в нього нема 
лідерської жилки, то мати
ме клопіт на виробництві, 
а, вірніше, виробництво 
матиме гіркий клопіт з та
ким інженером. Тому вва
жаю, що відбором коман
дирів будівельних загонів 
повинен займатись не тіль
ки комсомол, а й студентсь
ка профспілка, бо праг
нення до лідерства повинно

ставати професіональною 
якістю  ̂ інженера. Доведеть
ся найближчим часом поду
мати нам над організацією 
школи командирської спад
ковості (так я називаю її 
умовно), щоб кожен новий 
лідер не винаходив велоси
педів, а вбирав і нагромад
жував досвід попереднього 
командирства, щоб цей до
свід не пропадав марно.

Практика нинішнього л і
та наводить на думку й про 
те, що треба поглиблювати 
спеціалізацію с ту дентськи х 
будзагонів. Наші хлопці й 
дівчата, зрештою можуть 
не тільки цеглу класти чи 
розчин носити, деякі з них 
уміють спроектувати будь- 
який об'єкт, прив'язати йо
го на місцевості, повністю 
збудувати, можуть розроби
ти енергетичну систему для 
господарства, сказати ваго
ме інженерне слово в бага
тьох випадках. Ми зараз 
все це зважуємо і вже на 
наступне літо сподіваємось 
вийти з конкретними пла
нами й пропозиціями. А 
позаяк мова у нас, в основ
ному, про літо нинішнє, яке 
завершується і завершуєть
ся успішно, то хочеться поз
доровити ю цим усіх, хто 
провів його не в пляжному 
костюмі, а в робочій спе
цівці.

В. ІВЧЕНКО,

М АГІЯ
Ч И С Е Л
Кожен із нас, хоч не всі 

в цьому зізнаю ться, має 
свою улюблену циф ру, своє 
число, яком у надає особли
вого значення. Кожен із нас 
тако ж  руб іж  чергового Деся
тиліття у власній біографії 
стрічає з особливим наст
роєм і переконанням, що це, 
мовляв, починається зов
сім новий, особливо важли
вий етап ж и ття , хоча, зви
чайно, н іяко ї логіки в тому 
нема.

Та є числа, котрі користу
ються винятковою популяр
ністю серед ус іх. «Щ о тобі, 
три рази повторяти?» — мо
вимо до неслухняної дити
ни. А хіба гірш е було б — 
«чотири рази»? Однак гово
римо «три». «Рахую  до 
трьох, тоді...», —- говоримо
в інш ому випадку. Чому?

Кожен народ уж е від своєї 
праісторії мав власні «щ ас
ливі» і «нещ асливі» числа, 
які вважалися наче м агічни
ми. Особливо пош ирені в 
людській культурі цифри З, 
7 , 13.

Скільки найбільш их небе
сних тіл спостерігали лю
ди вже у сиву давнину? 
сам: Місяць, Сонце, далі — 
М еркур ій , Венера, Марс, 
Ю пітер, Сатурн, Так само є 
сім зірок Ьеликого Воза і 
сім — Малого, сім Плеяд, 
сім головних зірок Оріона. 
Найближчий наш сусід М і
сяць приблизно ко ж н и х сім 
днів увіходить в нову фазу. 
Саме ці ф акти, ці спостере
ження призвели Д О  Т О Г О ,  Щ О  

сім ка заслужила особливої 
уваги, існувало вірування, 
ніби це число відіграє якусь  
дуже істотну роль в будові 
і ф ункціонуванні космосу. 
Так поступово цифра 7 п е 
реходить і на інш і понят
тя, стає магічною . Наш і 
Предки прагн уть  «упоріяд- 
кувати» до сімки цілий ряд 
явищ. Погляди такого х а р а к 
теру з'явилися найперш е, 
очевидно, в Месопотамії’ та 
Є гипті, звідти розповсюди
лися по всьому Близькому 
Сходу, дісталися до греків  
та римлян, а з їхн ім  посе
редництвом — до народів 
усіє ї Європи. Протягом тієї 
мандрівки крізь  століття і 
кра їн и  погляди ці множили
ся і розросталися» Не забу
ваємо їх  і ми, люди XX ст. 
А ми ж  знаємо добре, що 
планет не 7, а 9 (і то не 
враховуючи Місяця та Сон
ця). Знаємо, що з фазами 
Місяця справа куди склад
н іш а, ан іж  приблизний роз
поділ на сім днів.

1, незважаю чи на це, в на
шій уяві триває якась сла
бість до сім ки. Це тому, що 
певні асоціації глибоко вко
рінилися, обросли різном а
нітною  с И М В О Л І Н О Ю .  Зм іни
лися політичні і Суспільні 
структури , небувало розви
нулися наука й техн іка , та 
в багатьох галузях нашого  
з вами ж иття  прадавня спа
дщина успіш но процвітає,

Від дуже давніх часів се
мітські народи, особливо в 
Палестині та М есопотамії, 
користувалися поділом т и ж 
ня на сім діб. Птолемей ді
лив людське ж и ття  на сім 
періодів, над кож ним  з яких  
«шефствувала» одна з семи 
відомих тоді планет, Протя
гом перш их чотирьох років  
дитина ніби перебуває під 
впливом Місяця. Вона ш ви
дко міняє своє обличчя, ор
гани ї ї  тіла ще недосконалі, 
розум нерозвинений. Це все 
один з найбільших астроно
мів старовини пояснював не
постійністю  м ісячних сил.
Над другим періодом __ від
5 д о 1 4  років — панує Мер
кур ій . Це він формує ф ізич
ний і духовний скелет ди
тини, засіває зародки знань, 
розвиває молодий розум. Пе
ріод від 15 до 22 років н а
лежить до планети Венера 
і характерний схильністю  
до кохання без виберу, сл і
пим прямуванням уперед. 
Четвертий період — і разом 
з тим перший період чоло
вічого ж иття  — тягнеться  
від 23 до 41 (Років. Це як  
би сонячна верхівка людсь
кого існування, і Сонце ї ї  
освітило своїм патронуван
ням.

А. ПЕТРЕНКО.

РедакторА. ЗАБЛОЦЬКИИ-

2 стор. «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 28 серпня 1987 року
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Д е н Ь 
з н а н ЬПершого вересня В День Знань у нашому інституті відбувся Ленінський урок на тему «Молодь — творча сила, революційного оновленням. В проведенні цього уроку на різних факультетах взяли участь: другий секретар обкому партії А. П. Нехаєвський,

секретар обкому партії О. М. Царенко, другі секретарі міськкому та райкому партії Т. Г. Третяк та І. Ф. Шевчук, заступники голови міськради. Л. М. Бурко, О, П. Зверхано'вська,секретар Ц К  Л К СМ У В. В. Барабані.

В П А Р Т К О М І
27 серпня на черговому засідан

ні парткому заслухано інформацію сек
ретаря парткому О, Д. Азарова про хід 
виконання завдань по перебудові нав
чально-виховної роботи в світлі вимог, 
що випливають з Постанови ЦК КПРС і 
Ради Міністрів Союзу PCP про перебу 
дову вищої школи і рішень січневого 

та червневого 1987 р. Пленумів ЦК КПРС, 
критичних зауважень, висловлених на 
Пленумах обкому, міському та райко
му партії.

Партком вівдзначив, що в інституті 
проведена певна робота по вивченню 
документів партії і уряду по передові 
роботи вищої школи, здійснені певні 
кроки по практичному їх втіленню. Але 
цього ще недостатньо. В роботу по пе
ребудові навчання й виховання студен
тів по-справжньому не включилися вс/ 
сили, як керівних кадрів, так і партій
них,, профспілкових і комсомольських 
організацій.

Особливо повільно й слабко підви
щується якісний’ бік підготовки молодих 
спеціалістів. Помітне серйозне відста
вання від сучасних вимог, за що інсти
тут піддавався гострій критиці на нара
ді керівних кадрів вищих учбових закла
дів міста і керівників промислових під
приємств в обкомі партії, на останньому 
Пленумі обкому, міськкому та райкому 
партії.

Партком зобов’ язав ректорат, деканів 
факультетів товаришів Налбандяна, Лі- 
щинського, Маликова, Данилюка, Суп ’я- 
на, Друкованого, секретарів факультет
ських парторганізацій Степуріна, Нахай- 
чука, Молчанова, Сержанова, Мацюка, 
Горшечникова, секретаря парторганіза- 
ції кафедр суспільних наук Слободяню- 
ка, завідуючих кафедрами інституту 
спрямувати зусилля професорів, викла
дачів і співробітників кафедр на під
вищення професійної і марксистсько- 
ленінської підготовки майбутніх спеціа
лістів, вважаючи, що випуск висококва
ліфікованого інженера є головним кін
цевим результатом всього трудового 
колективу інституту.

Відзначаючи важливе значення висо
кокваліфікованого читання лекцій в 
підвищенні якості навчальної роботи, 
партком зобов’ язав завкафедрами ор
ганізувати глибоку переробку лекцій, 
що читаються, в світлі сучасних вимог, 
звернувши особливу увагу на наукове 
їх обгрунтування і зв’язок з практикою 
соціалістичного будівництва; підвищити 
роль професорів і провідних викладачів 
у підготовці, читанні лекцій та проведе-

нні практичних занять. Перероблені 
тексти лекцій обговорити впродовж ве
ресня—жовтня на засіданнях кафедр.

Важливим елементом перебудови на
вчально-виховного процесу є організа
ція самостійної роботи студентів під 
керівництвом викладача. Зобов’ язано 
завідуючих кафедрами допрацювати на 
протязі вересня організаційні принципи 
і методику проведення цього виду ро
боти. Проректори Шкодін Карпов 
повинні подати кафедам необхідну до
помогу і до 15 грудня проаналізувати 
перший досвід організації самостійної 
роьоти студентів, розробити рекомен
дації щодо дальшого її поліпшення.

Ректорат зобов язано вирішити питан
ня рацюнального використання аудито- 
рно-лабораторних приміщень, щоб у 
них можна було здійснювати самостійну 
роботу студентів.

Відзначаючи слабку поки-що поста
новку роботи по проведенню суспільно- 
політичної практики студентів, деканат 
і учбовий відділ зобов’ язано скоорди
нувати плани виробничої і суспільно-по
літичної практики, а розробку цих пла
нів і програм, а також методичне ке
рівництво по їх здійсненню покласти на 
відповідні кафедри суспільних наук.

Комітет комсомолу з допомогою Ра
ди кафедр суспільних наук має до 1 
жовтня відновити роботу факультету 
громадських професій і до цього часу* 
представити парткому на затвердження 
програму його занять і список викла
дачів.

З метою підвищення якості занять зі 
спеціальних предметів, тіснішого ув’я
зування теоретичного матеріалу з прак
тикою промислового виробництва ф а
культетам рекомендовано для викла
дачів, котрі не мають досвіду практич
ної роботи на виробництві, створити се- 
мінари-практикуми і пройти стажування 
на передових підприємствах. Розробити 
для цього відповідні програми, органі
заційні заходи і на протязі 1987-88 рр. 
домогтися їх повної реалізації.

Кафедру ф ізкультури зобов’ язано 
підвищити якість викладання предмету, 
охопити всіх студентів масовими вида
ми спорту, обладнати необхідною кіль
кістю снарядів спортивні майданчики.

Повинна зрости роль СКТБ «Модуль» 
в науковій і навчальній роботі інститу
ту, активізуватись на його основі робо
та по створенню науково-дослідного ін
ституту... Кафедрам рекомендовано ши
рше використовувати СКТБ, як базу для 
практики і дипломного проектування.

Обов'язок —  вчитися
йому хотілося б спізнавати 
тільки приємні емоції. Між 
тим, у життя свої закони: 
приємні емоції поважають 
працю — невтомну, напо
легливу, до сьомого поту.

З прадавніх глибин на
родної мудрості дійшла до 
нас приказка — «Терпіння 
і труд — все перетруть». 
Талановитими трудівниками, 
може, навіть геніями праці 
були такі інженери, як Ііан- 
дау, Корольов, Курчатоа, 
їхній приклад має освітлю
вати дорогу кожному. Нев
томною роботою домоглись 
професорських звань, по
мітних успіхів у науці й пе
дагогіці і провідні вчені 
нашого інституту І. В. Кузь- 
мін, О. П. Стахов, М. Ф . 
Друкований та багато інших,

Ці знімки переносять нас 
в недалеке минуле, хоч 
минулим його, по правді, 
можна назвати з деякою 
натяжкою, Ііому що це 
звичайне студентське пов- 
сякдення — лабораторії, 
дисплеї, підручники, екза
мени, переживання, триво

ги; радощі, невдачі, пере
моги... З тими, хто здобу
ває знання (а особливо 
складні, інженерні), ці су
путники — з першого дня 
занять аж до тієї пори, ко
ли настане довгожданий 
день одержання диплома.

Нелла сумніву, що кож-

у яких вам переймати і 
знання і талановите вміння 
трудитись.

Кожному, хто робить сьо
годні тільки перші кроки 
на шляху до заповітного ін
женерного диплома, ми ба

жаємо праці, праці і ще раз 
праці!

-------------------------------------------------------------------------  СвШдім—своїми руками ------------------— -

Будується енергетичнийЦ ЕЙ корпус має бути од
ним з найкращих, най

світліших і найбільших у  
нашому інституті. Досить 
сказати, що він займе 
11830 квадратних метрів. 
Поселиться в ньому енерге
тичний факультет. І хоч 
споруджують приміщення 
будівельники монтажного 
управління номер і пром- 
буду, енергетики прийдуть 
сюди не просто гостями, 
Уже зараз тут трудиться 
спеціальний факультетський 
загін з двадцяти семи сту
дентів, який прийняв на се
бе значну частку роботи по 
кладці перекрить і ф унда
ментів. Керівником тут ене
ргійний, вимогливий, напо
легливий майстер Микола 
Омелянович Козак, завдя
ки якому загін став справ
жнім бойовим підрозділом. 
Начальник дільниці Дмит

ро Оскарович Ашензон з 
задоволенням відзначив 
чудовий робочий почерк 
студентів Віталія Громадсь
кого, Ю рія Мар’янчика, Се
ргія Уманця, Ю рія Барвін
ка, які однаково успішно і 
трудяться і навчаються. Вла
сне, до цього загону підіб
рані люди високої свідо
мості і честі.

Весь об’єкт коштує три 
з четвертю вільйона карбо
ванців. Це немало. Тим ча
сом, чотириповерховий ко
рпус виріс буквально на 
очах. Лише за сім місяців 
року освоєно 513 тисяч кар
бованців з річних планових 
670 тисяч. А  це ж інди
відуальний проект, в якому 
кожна конструкція підви-

щеної складності. Радує 
відзнака Мінвузу УРСР, який 
звернув увагу на те, що 
нема на цій будові відста
вання по жодному з пара
метрів, всі роботи йдуть 
ритмічно.

— Пояснюється це, зви
чайно, і тим, — говорить 
проректор інституту Воло
димир Денисович Свердлоз, 
— що ми створил штаб 
будови, який тримає все 
під пильним контролем. Ба
гато вміння, знань і сили 
докладають заступник на
чальника штабу Микола 
Іванович Шинкарук, началь
ник факультетського штабу 
Юрій Климович Пінчук, ак
тивно їм допомагають Бо
рис Павлович Зубаков, Ми

кола Миколайович Безру- 
ченко та цілий р яд  інших 
працівників. Будова, в при
нципі, на контролі і під
тримці всього інституту.

Такий приклад.
Ще коли забивали палі 

під перший блок, сталась 
непередбачена затримка. В 
одному місці виявилась 
скельна порода, не йшли в 
грунт більше, ніж на пів
тора метра, бетонні палі, 
які за проектом мусили за- 
глиблюватись, як мінімум, 
на два метри.

Чим тут зарадити?
Поки вийдеш на проек

тантів, поки вони приїдуть 
з Харкова, розберуться, 
що й до чого, перероблять 
проект, доведеться простоя-

ти щонайменше два місяці. 
І тоді зібрались провідні 
спеціалісти кафедри буді
вельних конструкцій, поча
ли думати і радитись. І ви
рішено було всі палі об’єд
нати в єдиний бетонний ву
зол, щоб вони ніби «прива
рились» до скельної поро
ди. Проектанти погодились 
з таким рішенням. За ра
хунок цього зекономили 
час, не вибились з графіка, 
не зупинили будову.

Є труднощі й іншого по
рядку. На місці будівницт
ва багато джерел, вода за
лягає близько під поверх
нею грунту, в кожному кон
кретному випадку доводи
ться шукати нові рішення, 
відкачувати воду, споруд-

жувати спеціальні відводки 
й канави.

Словом, робиться і зро
блено багато, активно осво
юються засоби, відпущені 
на будівництво, але зараз 
настав дуже відповідальний 
момент придбання найсу
часнішого обладнання і 
приладдя. Для цього виді 
ляється 150 тисяч карбован
ців.

На жаль, не можна ска
зати зі спокійною душею, 
що раду цим грошам уже 
дано. Придбання обладнан
ня йде не так енергійно і 
наполегливо, як того хоті
лося б. Тут своє вагоме сло
во мусить сказати деканат 
енергетичного факультету і 
керівники кафедр. Від них 
значною мірою залежить, 
чи не виб’ється будова з 
ритму, чи йтимуть тут ро
боти у тому ж гемпі, в яко
му вони йшли з початку 
року.



2 стор. , «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРЯ» 4 вересня 1987й року. '

ПЕРШИЙ
ДЕНЬ

СТУДЕНТА
На жаль, і дощ буває 

дійовою особою тих тор
жеств, що влаштовуються 
під відкритим небом. Ц ьо
го разу він вніс свої корек
тиви в проведення нашого 
інститусь:кого святгц / на 
якому вшановували першо
курсників. Тільки вишику
вались колони в центрі ста
діону, тільки внесли інсти
тутський прапор, як дощ 
полив наче з відра.

Це, звичайно, дещо пору
шило програму, але не від
мінило самого свята. Воно 
перемістилося в актові за
ли.

Керівнвики інституту, пар- 
ткому, профспілкових орга
нізацій, комсомолу 1 були 
присутні на зустрічі з пер
шокурсниками радіотехніч
ного факультету і факуль
тету обчислювальної техні
ки. З теплими напутніми 
словами до тих, хто в не
легкому суперництві здобув 
право називатись студен
том політеху, звернувся рек
тор І. В. Кузьмін.

— Ви прийшли, — ска
зав він, — продовжувати 
славні традиції /тих три-; 
надцяти тисяч інженерів, 
які вчилися тут перед вами. 
Ваше завдання високо нес
ти прапор знань, вчитися, 
так, як цього вимагає на
ша партія, перебудова вза
галі і перебудова вищої 
школи зокрема. Д о ваших 
послуг три навчальних ко
рпуси з обладнаними ауди
торіями й лабораторіями, 
п’ятьма студентськими гур
тожитками. Практично всі 
іногородні студенти забез
печуються у нас зручним 
житлом. В гуртожитках 
працюють клуби за інтере
сами, для харчування сту
дентів є відмінна їдальня. 
Великі в нас можливості 
для занять спортом: стаді
он «Олімп» — один з кра
щих вузівських стадіонів 
України, багато спортза
лів, зміцненню здоров'я слу
гує також спортивно - оз
доровчий табір і санаторій- 
профілакторій. Щороку сту
дентам виділяється понад! 
півтори тисячі путівок в 
санаторії, будинки відпо
чинку, профілакторії, ту
ристичні табори.

Товариш Кузьмін щиро 
привітав також новий за
гін студентів з зарубіжних 
країн, які будуть навчати
ся у Вінницькому політех
нічному інституті, побажав 
здоров’я, плодотворного на
вчання, згуртованості і ве
ликої дружби в колективах.

На святі першокурсників 
виступили також декани 
радіотехнічного й обчислю
вальної техніки факультетів 
В. Я. Суп ’ян і Ю . С. Д а -  
нилюк, секретар парткому 
О. Д . Азаров, доктор філо
софських наук професор 
В. К. Шановський, заступ
ник секретаря комітету ко
мсомолу О. Янченко.

Нема сумніву, що цей пе
рший день студентства запа
м’ятається надовго. І не 
тільки тим, що було бага
то добрих слів і побажань, 
що спеціальний концерт, що 
— студентські квитки, а на
самперед атмосферою осо
бливої, сказати б, сімейної 
приязні, яка витала в сті
нах інституту і вже роби
ла їх рідними, дорогими, 
такими, як бувають хіба- 
що стіни тієї хати, в якій 
ти народився і ріс аж до 
цієї суботи 29 серпня, котра 
стала в твоєму житті пово
ротною.

П ро тих, хто поряд
В ОНА з’являється в ка

бінеті редакції, як пра
вило, наприкінці дня, коли 
в інститутських коридорах 
уже пригасає гамір. Ставить 
в куточку своє відро, біля 
нього — віника й швабру і 
зразу дивиться на вікно та 
стелю, чи нема, часом, па
вутини?

— Притомились, Ольго 
Софронівно?

— А хіба нема коло чого? 
Поки обійдеш з ганчіркою 
і шваброю два вестибюлі, 
архів, десять кабінетів, 
тридцять два вікна, з п’ ят
десят метрів коридора, про
треш кожну шибку, зігнеш
ся біля кожного столу, то й 
спини не чуєш. Навіть для 
молодих років це немало, 
а якщо тобі вже сьомий 
десяток?

Проте в голосі Ольги 
Софронівни нема й натя
ку на скаргу. Вона не нарі
кає на долю, не просить, 
щоб ,пожаліли... Голос її 
жебонить лагідно і зичли
во, як ото струмок, біля 
якого хочеться посидіти, бо 
з нього в тебе переливаєть
ся доброта, спокій і напро
чуд ясне світло. В струмка 
теж не дуже легка доля — 
пробиває свою доріжку в 
твердій глині, гранітах, пі
щаниках, біжить полями, де 
його спалює сонце, ледь 
повзе болотами між осо
кою й корінням, але життям 
своїм задоволений І навіть 
не вважає, що воно мусить 
бути якимось іншим...

Певна річ, Ольга Софро- 
нівна і гадки не має про ці 
думки й порівняння, про 
те, що мені подобається ма
нера її тихих сповідей, про 
те, що, залишаючись нао
динці, я записую їх до сво
го блокнота. Не знаю, чи 
вийде, що-небудь з цих за
писів, який у них буде ф і
нал і чи буде він взагалі... 
Це, зрештою, несуттєве... 
Суттєве — манера ні на 
що не скаржитись, а спри
ймати життя з ф ілософ сь
ких позицій його простоти 
і складності, нічого в той 
же час не спрощуючи і не 
ускладнюючи.

Зі слів Ольги Софронів
ни в моєму блокноті запи
сано, що людина народже
на для роботи і дуже до
бере, якщо вона має здо
ров’ я, щоб не лежати, а 
трудитись до самої смерті 
— замолоду була інвалідом 
третьої групи (хронічний л і
восторонній радикуліт і по
ліартрит хребта), по два— 
три місяці щороку лежала 
в лікарнях і знає, як бо
лять за роботою здорові 
руки, котрі ти не можеш НІ 
до чого прикласти; як зво
диться своє серце, як м у
чить тебе безсоння...

О  АПИСУЮ ЧИ ЦІ рядки, 
^  подумав, на разі, що 
такі слова мусять обов’яз
ково належати дуже сові
сній людині, але не підга
няв подій, щоб утвердити
ся в цій думці щонайшви
дше. Я перечитував її роз
повіді, щоб не позабувати 
фактів, ніби випадково зга
дував що-небудь при новій 
зустрічі і таким чином спря
мовував наші розмови в 
певне русло, щоб ніщо не 
повторювалось, а тільки по
повнювало якісно нотатки в 
записнику. І ось одного ра
зу Ольга Софронівна з із 
налась, що все життя має 
одну гризоту— дуже зобо
в’язана одній людині, так 
зобов’ язана, що й не знає, 
чим і як віддячити і чи мо
жна за таке віддячити вза
галі...

— Молодість моя почи
налася у війну — я двад
цять п’ятого року. Хіба ду
мала коли-небудь, що так 
воно повернеться, що бу
дуть нас хапати, кидати в 
товарняки і гнати на чужи

ну? Батько, правда, справив 
у моєму свідоцтві п’ ятірку 
на шістку і я мала відстроч
ку на рік —■ боялися тієї 
Німеччини, як вогню, ще й 
не знаючи, що це таке. А 
потім і дізнались — пішли 
звідти листочки. Наші дів
чата обіцяли, що коли їм 
там буде нівроку,, то малю
ватимуть в кутку квіточку, 
а коли погано, то — ягід
ку... Всі слали листи, наче

— То роби, що кажуть.
Почала я подушечку но

сити, Люди пальцями тика= 
ють: «Коли це вона встиг
ла? Наче ж не ходила ні 
з Григором, ні з ким Ін
шим».

Ось у такому стані йду я 
до Фені Гринчук, дружини 
мого двоюрідного брата 
(вона була на шостому м і
сяці вагітності), падаю їй 
у ноги і прошу:

Р і в е н ь

д у ш і
змовились, аж з трьома 
ягідками. Полинова гірко
та була там, така полинова, 
що мене аж трясло, коли в 
сорок третьому загадали 
до Німенччини... Пішла то
ді чутка, що заміжніх бра
ти не будуть. То я, не дов
го думаючи, змовилась зі 
своїм однокласником Гри
гором Пенежком одружу
ватись. Батько не хоче, ма
ма не хоче і я не хочу, а 
виходу нема. Що гірше — 
Німеччина чи заміжжя?

Пішов Григір в управу, а 
там кажуть, що розписува
ти не будуть, бо двадцять 
шостий рік мусить їхати на 
поміч германському наро
ду. Він тоді їм говорить:

— Як же моя дівчина по
їде, коли вона вагітна?

— Принесіть довідку від 
німецького Лікаря.

А хто мені дасть таку до
відку? Мені про вагітність і 
казати соромно, я ще й 
поняття не маю про чолові
чу ласку. Але родина 
вчить: «Бери, Олько, поду
шечку під плаття, щоб жи
вота було видно».

— Не хочу.
— А Німеччини хочеш?
— І Німеччини не хочу.

— Феню! Дорогесенька! 
Спаси мене! Біжи до ні
мецького ліка-ря, назвись 
моїм прізвищем — хай 
дасть на нього довідку, що 
я вагітна — тоді мене не 
поженуть до Німеччини.

Феня, бідна, аж побіліла 
з переляку.

— Олю! Якщо вони взна
ють, то я навіть додому не
вернусь, Розстріляють на 
місці.

І, справді — чого я про
шу? Щоб людина за мене 
в петлю добровільно?

Прикусила язика — мов
чу. А Феня заспокоїлась, 
набралася духу, подумала 
-подумала І говорить:

■— Може й справді спро
бувати?

! пішла до німецького лі
каря — уявляєте? Принесла 
довідку, що Ольга Софро
нівна Пенежко, тобто, я, 
якої ще ніякий чоловік і не 
обнімав, уже шостий м і
сяць при надії. І це мене 
врятувало. Нас з Григором 
розписали за тим папірцем 
у червні сорок третього, а 
сина я народила в червні 
сорок четвертого,.. Все це 
уже не страшне, навіть по
сміюються діти, коли я роз

казую, але ж людина за 
мене на смерть ходила і всі
ці роки я не знаю, чим їй 
таким віддячити. Убийте 
мене, а не знаю, і ношу на 
собі цю вину, як шлею, що 
все тре і тре мою шию, 
все тре і тре...

Ц Ю РОЗМ ОВУ я теж за
писав до свого блокно

та^ наступного разу сам 
нагадав про неї і зрозу
мів, що Ольга Софронівна 
чекала цього нагадування. 
Вона якось так бочком, не
сміливо сіла на краєчку 
стільця і запитала напівше
потом,

— Слухайте! Може, я 
щось не так роблю, але 
хочу вас дуже просити — 
чи не можна пропустити 
про Феню в газету? Вона 
— як герой, правда ж?

— Правда, Ольго Софро
нівно.

— От, якби це якось про
пустити... Я до останнього 
дня свого казала б «спаси
бі»... Такої сміливості наб
ралась людина....

...Щ о мене вражало в 
усіх її розмовах, то це 
якась просто молитовна свя
тість щирості. Вона ніколи 
не думала про те, яке вра
ження справляють її слова, 
як не думає, либонь, стру
на, чим відгукнеться її 
звук у чужому серці. Во
на гучить так, як призна
чено гучати струні. Ця ви
сока, органічна природність 
була оеновнбю якістю мо
єї співрозмовниці, блокнот 
мій напухав помаленьку і од
ного розу я почав розпиту
вати Ольгу р о ф рон івн ,| 
про її роботу уже з певною 
метою^ уже мені іа хо т і-ч 
лось написати про неї, але 
я ніколи не писав про при- 
Оиральниць, надто прозаїч
ною й нецікавою здавалась 
мені їхня професія, себто, 
звиняйте, не професія, а 
служба, і я приступав до 
тієї розмови з великою ос
торогою, відверто побою
ючись розчарування. А  те
пер сміюся над собою. От 
уже дійсно — не місце кра
сить людину, а людина м іс
це.

Я собі думав, що в табе
лях службових посад ниж
че прибиральниці не стоїть 
ніщо. Власне, так воно і є, 
коли говорити тільки про 
табель і службу. Але зов
сім воно не так, коли не з 
точки зору служби, а з то
чки зору душ і, совісті і, не 
побоюсь цього слова — 
люоові.

О ЛЬГА Софронівна Пе
нежко обережно ста

виться до високих слів. Вір
ніше, вони не властиві ні її 
лексиконові, ні її серцю. 
Високі почуття властиві, а 
високі слова — ні. А  тому 
її прості слова про любов 
до своєї роботи здавались 
мені високими.

— Маю за свій труд два
дцять чотири грамоти, два- 
значки переможця соціа
лістичного змагання, посві
дчення ветерана інституту, 
дві грошових премії і шість 
років інститутської Дошки 
Пошани. В лютому буде уже 
вісімнадцять літ, як я тут. 
Щодня добираюсь на робо
ту з Зарванець — у мене 
там ветха стара хатина, 
мати вісімдесяти шести ро
ків, троє дітей, семеро вну- 
ків, один правнук... На ро
боту — автобусом, з робо
ти — пішки, Оо остання ве
чірня ходка автобуса дуже 
рано — на початку вось
мої. Саме о цій порі мені 
багато мити і терти після

занять... От І далек© наче, 
й незручно, І квартири у 
Вінниці немає, а я себе в 
Інституті так почуваю, ніби 
тут народилась *=— такий він 
мені дорогий, Людям, вид
но, дороге те місце, де їх 
шанують, не лають, де ни
ми всі задоволені. За вісім
надцять років я про свою 
роботу ні від кого поганого 
слова не чула» Люблю, щоб 
вікна були чисті, щоб ніде 

ні павутинки, а підлоги 
— щоб виблискували. О д
ного року намащувала три 
кабінети мастикою і так на
тирала, що до мене з іншо
го корпусу приходили.

— Чи вони у вас босі хо
дять, що така чистота?

— Ні! Це я їм усім на но
ги спеціальні натирачки по
шила.

А ще був у нашій госпо
дарській частині хороший 
чоловік, нині уже покійний, 
Роман Пилипович Кравець. 
То він говорив завгоспові;

— Чого ти з цею Пенеж- 
чихою носишся? Ось пере
вірю її кабінети і найду 
павутину.

Жартував, а я серйозно;
— Ану перевірте.
То він підставляв стільці, 

заглядав на шафи і розво
див руками,

— Нема, хоч ти вбийся, 
навіть на розсаду.

Скільки я сама поциклю- 
вала, перелакувала підлоги, 
виштукатурила стін, покра
сила плінтусів!? І це ж ніх
то не заставляє, це з влас
ної охоти — мені добре 
робиться, коли воно бли
щить. Одного разу був у 
0202-му кабінеті поганий 
паркет. На вихідний я собі 
загадала здерти з нього 
старий лак і покласти но
вин, Але завагалась — як
що не висохне до понеділ
ка, а люди прийдуть і не 
матимуть де подітись? Піш
ла до проректора:

— Може, Михайле Євге
новичу, я полакую?

— І о лакуйте.
— А як не висохне за 

вихідний.
— Тоді весь вогонь я 

прийму на себе.
А воно таки не висохло. 

Але ніхто не сердився. По 
столах я ходила, діставала 
папери для людей, а но
гою на підлогу не став ніх
то. Всі люблять, щоб гар
но було, і ніхто на тебе 
сваритись не буде, якщо ти 
щось хочеш гарно робити. 
Я від хорошого настрою, 
часом, навіть вірші пишу. 
Ото тру підлогу, тру, при
ходять до мене думки, бе
ру олівець, записую на па
пір, потім читаю дівчатам, 
а вони сміються: «Баба Оль
ка — поет». Який з мене 
поет? Три класи за плечи
ма. Ком, крапок нема, в 
словах букв то не хватає, 
а то лишні, але тягне душу 
співати, коли мені добре, 
то я її й не спиняю. Нехай! 
Це ж не для книжки, це 
для себе, для дівчат, для 
моїх дітей і внуків...

І__І У , ЩО ти тут скажеш! 
* * Ти незбагненна, Красо 
Людська! І чим в несподі
ваніших місцях тебе стр і
чаєш, тим вища твоя вар
тість! Власне, не самої кра
си, а того, в чиїм серці во
на живе незгасно. Не має 
значення при цьому рівень 
посади. Має значення р і
вень душі.

Редактор
А . З А Б Л О Ц Ь К И И .



/

У РЕКТОРАТІ ІНСТИТУТУ
31 СЕРПНЯ заслухано інформацію про завершення 

роботи студентських будівельних загонів. Відзначено, 
що третій трудовий семестр минув успішно, без над
звичайних подій, порушень техніки безпеки, фінан
сової й трудової дисципліни. Залишився на робо
тах в Тюмені поки-що тільки один загін радіотех
нічного факультету, який працюватиме там на протя
зі вересня.

Проректор В. Д. Свердлов інформував про фор
мування трудових загонів, що відправляються на 
сільськогосподарські роботи в господарства Вінни
цької області. 1200 чоловік працюватимуть в Моги- 
лів-Подільському, Жмеринському і Барському райо
нах, Частина студентів 1—3 курсів залучаються на 
внутрігосподарські роботи в інституті й на СКТБ 
«Модуль».

На ректораті були заслухані інформації завідую
чого кафедрою фізвиховання Я, І. Кулика про дея
кі аспекти планування й проведення занять з фізич
ної культури, проректора М. М. Шкодіна про мето
дичне забезпечення в новому навчальному році, про
ректора Ю А, Карпова про нові накази Мінвузу 
СРСР та Мінвузу республіки з окремих питань 
вдосконалення навчальної роботи.

7 ВЕРЕСНЯ заслухано наслідки огляду готовно 
сті інституту до нового навчального року. Комісія 
по перевірці особливу увагу звертала на питанння 
перебудови, естетичного й політичного оформлення, 
розвитку лабораторної бази, зростанню об’ємів нау
ки, дотримання техніки безпеки, чистоту приміщень, 
організаційну готовність факультетів і кафедр, а 
також готовність студентських гуртожитків до по
чатку навчального року.

Призерами огляду серед факультетів стали — 
ФАМ, РТФ, ІБФ і МБФ, серед кафедр — АСУ, АП, 
А1ВТ і РІП, серед кафедр суспільних наук — полі
текономії і наукового комунізму, серед учбових кор
пусів — № 3, № 2, № 1, середі студентських гурто
житків — № 2, № 3, № 4,

Визначено також переможців між кафедрами фа
культетів. Відзначено, зокрема, що кафедра автомо
білів і автомобільного господарства створила свій 
філіал на базі Вінницького автоуправління з навча

льно - виробничими площами в 500 квадратних мет
рів, а кафедра енергетики завершує обладнання 
дисплейного класу на 15 посадочних місць. На ка
федрі автоматизації й інформаційно-вимірювальної 
техніки з’явилась нова лабораторія «Мікропроце
сорних пристосувань автоматики й телемеханіки», а 
на кафедрі РТУ—клас «Дисплейних обчислюваль
них комплексів ДВК-ЗМ»...

Динамічно, мобільно, з урахуванням вимог часу 
вдосконалюють свою навчально-лабораторну базу 
кафедри АП і фізики. Так, на кафедрі АП всі учбо
ві лабораторії обладнані дисплеями, розроблена сис
тема обліку роботи студентів на ЕОМ.

Активна робота по обновленню учбових лаборато
рій проводиться на кафедрі нарисної геометрії. З 
року в рік зростає об’єм науки і економічний ефект 
на кафедрах АП, АІВТ, АСУ, ЕП, РТУ, ТАМ, МРВ, 
ї І, ТОЕ, Електричні станції, ТОР, Добре оформ
лені коридори і учбові лабораторії, закріплені за 
кафедрами АП, АСУ. БК, охорони праці, ЕП і ОБ, 
хімії й політекономії.

В ході перевірки було виявлено також цілий ряд 
недоліків. Лише на задовільно оцінюється підгото
вка учбових приміщень і коридорів на кафедрах ЕС, 
МИРІ І, ТМ, КШРА, Іноземних мов, Недостатня ува
га приділяється розвиткові учбово-лабораторної ба
зи на кафедрах ЕС, ЕППМі с/г, ТМ, ТММ і ДМ, ви
щої математики, теоретичної механіки. Не відпові
дає сучасним вимогам оформлення ГУК і особливо 
науково-технічної бібліотеки й обчислювального це
нтру. В ряді учбових лабораторій відсутні куточки 
по техніці безпеки, не укомплектовані медичні апте
чки* є випадки відхилень від умов техніки безпеки, 
неефективно використовуються навчальні площі, 
продовжується тенденція на скорочення посадочних 

місць під приводом комп’ютеризації, відсутня пла
нова система ремонту навчальних корпусів, що ве
де до зриву занять, і далі утримується в незадові
льному стані зал № 2, закріплений за кафедрою 
хімії.

На засіданні ректорату інформовано про заходи, 
спрямовані на усунення цих недоліків.

В П А Р Т К О М І
На ч а г о в о м у  .засіданні 

парткому об говорено звіт 
голови б ю р о  інститутської 
орга н іза ц ії Товариства бо 
ротьби за тверезий спосіб  
життя ВдВ. Білого. На жаль, 
похвалитись нашій органі 
зац ії не було чим. Регуляр
них засідань бю ро, читан
ня спеціальних лекцій і 
офомлення стендів, і чим 
фактично займалась о р га н і
зація, явно недостатньо 
для такої серйозно ї справи, 
як повсю дне утвердж ення 
тверезості, Недарма колек
тив політехнічного інституту 
згадувався в р іш енні бю ро  
обласного ком ітету партії, 
як такий, що недостатньо 
працю є над виконанням 
Постанов ЇДКІ КПРС, ЦК 
Ком партії України, а також 
обком у партії по подолан
ню пияцтва і алкоголізм у.

На засіданні парткому 
відзначено, що за весь пе
р іо д  створення і д іяльнос
ті орган ізац ія  не провела 
ж одних загальних зборів, 
щ об визначити і о б го во р и 
ти головні завдання своєї 
д іяльності. Не наведено по
рядку з оф орм ленням  і ви
дачею  членських квитків 
(причина —  не було ф о
тограф ій членів Товарист
ва!?). Слабко росла о р га н і

зація, особливо за рахунок 
проф есорсько - виклада
цького складу. С каж ім о, 
на рад іотехн ічном у факуль
теті з двохсот семидесяти 
шести викладачів і сп івро 
бітників (одних викладачів 
понад сто чоловік) члена
ми Товариства стали тільки 
двадцять шість, Не м ож е 
не подивувати і той факт, 
що досі не охоплені член
ством навіть завкаф едрою  
іноземних мов, кандадат 
ф ілологічних наук Осадчук, 
партгрупорг кафедри
КМПРА М алий, партгрупорг 
ф ізвиховання Павлов.

Ні бю ро, ні особисто то
вариш Білий не керували 
орган ізац ією  утвердж ення 
тверезого способу життя 
в студентському колективі. 
Не було зв’язку також  з 
ком ітетом  ком сом олу і сту^ 
дентським проф ком ом . В 
роботі Товариства практич
но не використовую ться та
кі ф орм и роботи, як про 

ведення інститутських вечо
рів відпочинку, зустр іч і з 
лю дьми, щ о перестали спо
живати алкоголь, кро си  і 
П  Д-

Практично не популяри
зувалась і та незначна р о 
бота, що здійснювалась. 
Ф орм ально, без використа
ння конкретних прикладів 
оф ормлялись куточки «Тве
резості». На ряді ф акульте
тів (МБФ , ІБФ) і п ід р о з д і
лів (КОН, СКТБ «М одуль») 
нема голів цехових о р га н і
зацій, що стало м ож ливим  
внаслідок явного попустите
льства з боку В. В. Б ілого 
і секретарів партійних б ю 
ро Нахайчука, Горш ечнико- 
ва, С лободяню ка, Саркіся- 
на.

Партком суворо вказав 
голові б ю ро  інститутської 
орган ізац ії Товариства В. В. 
Б ілому на недостатній р і

вень тіє ї роботи, яка п р о 
водиться ним особисто і 

членами б ю ро  по утверд
ж енню  тверезого способу 

життя.
Звернуто також  увагу сек

ретарів партійних б ю р о  ко 
м уністів Нахайчука, ґорш еч- 

никова, С лободяню ка, Сар- 

кісяна на недостатню р о б о 

ту в цьом у напрям і. До 
15 вересня їх зобов ’язано 

п ід ібрати , кандидатури го 

лів цехових організацій,
Для поліпш ення якості й 

ефективності роботи інсти

тутської орган ізац ії треба 

до 1 листопада завершити 
оф орм лення членських кви

тків, в ж овтні-листопаді про 

вести навчання голів цехо
вих орган ізац ій  з питань

ф орм  і методів антиалкого

льної пропаганди, в грудн і 

провести загальні збори

членів орган ізац ії.
Партійні б ю ро  повинні іс

тотно підняти вимогливість 

до голів цехових о р ган іза 

цій і заслуховувати їхн і зв і

ти на засіданнях партбю ро 

і партійних зборах не рід- 
ще одного  разу на семестр.

Фото
репортаж ВІДЛУННЯ ТРЕТЬОГО СЕМЕСТРУ

ПРИЇЖ ДЖ АЮ ЧИ туди, 
* * де хлопці трудились не 

докладаючи рук, фотограф 
мимоволі переймався магі
єю цього трудового ритму і 
клацав та й клацав фото
апаратом. Кілька десятків 
плівок набралося в Рема 
Івановича Кутькова лише 
за одне'нинішнє літо, а при
ніс він до редакції поки-що 
перші знімки.

Виїжджаючи на об’єкти 
студентської романтншш, 
Рем Іванович, на жаль, не 
записував ні прізвищ,, ні 
адрес — йому просто под- 
добалось фотографувати,

Але й без підписів видно, 
що третій семестр — це( ва
жка і водночас натхненна 
робота. Подивіться на ці 
обличчя—і кельма, і лопати, 
і теодоліт, виявляється, мо
жуть бути інструментами 
натхнення, якщо праця до 
смаку, а колектив — дру
жний.

Двадцять шість трудових 
студентських десантів пра
цювало в різних куточках 
області. І про кожен з них 
люди говорили тільки одне 
— молодці!

Фото Р. Кутькова.

Готуємось до зими
Про те, що зима не за 

горами, нагадує нам уже й 
вереснева погода — холод
ні ночі, ранки з примороз
ками, перше жовте листя 
на деревах. Якщо для пое
тичного настрою, то' це 
приємність, а для господар
ника — предмет тривоги: 
чи все зроблено, щоб добре 
підготуватись до зими?

Треба сказати, що літо 
для адміністративно-госпо

дарської частини інституту 
було напруженим. Минула 
зима влаштувала нам сер
йозний екзамен, з гострою 
наочністю показавши най- 
уразливіші місця нашої ро
боти. Особливо багато на
рікань на холод було в де
яких аудиторіях і лекційних 
залах. Ми старались, по 
можливості, усунути ці не
доліки. Все літо на ремонті 
навчальних корпусів і сту

дентських гуртожитків пра
цювали та й нині ще пра
цюють спеціальні ремонтні 
бригади. Найбільше тепла 
витрачалося взимку на пе
реході між першим і дру
гим навчальними корпуса
ми, де одинарні віконні ра
ми. Там зараз влаштову
ються спеціальні скляні бло
ки, з допомогою яких теп
ло зберігатиметься повні
стю.

Було багато нарікань на 
холоднечу в першому й 
другому лекційних залах 
першого навчального кор
пусу. Можу сміливо заяви
ти, іцо наступної зими там 
уже ніхто не мерзнутиме. В 
обох залах поставлені і 
випробувані калорифери 
для нагнітання теплого по
вітря.

(Закінчення на 2-й стор.)
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Александр

Енисеев

ТВОРЧІСТЬ Н А Ш И Х  ЧИТАЧІВ.

Я люблю вас, люди!

Плескался разум, словно волны 
М орских просторов и глубин,
Но ты был вечно недовольный 
От колыбели до седин.

Ты человек —  и в  этом слове 
Вся родословная Земли.

Ты человек и снова, снова 
Ты видишь истину вдали.

Дано, что есть, и все, что будет,
О свою  все так есть, сполна,

За поиск правды не осудят,
А правда истиной верна.
И рады этого он всю ду 
Был непреклонен до конца,

Ш ел на костер, чтоб жили люди,
Чтоб правдой полнились сердца.

* * *

Свет разума —  какое чудо !!! 
Бесценного богатства клад.
За это я лю блю  Вас, лю ди,
Ведь разум, что в цветеньи сад. 
Глядишь он там цветет сиренью ,
А здесь он —  яблоневый цвет, 

Цветами разума всю Землю 
Украсили вы жизни след.

Я славлю все, где добры й гений 
Свил гнездыш ко себе под стать,
Где нет насилий, и гонений,
Где сброш ен с трона супостат.
Я славлю все, где он искрится 
И добротой, и теплотой,
Своею щ едростью  простой.
Где разум светится на лицах 
Порой он пенится, играет,
На подвиг массы вдохновляет 
П орою  он девятый вал 
И этим славу он снискал.

* * *

Ж изнь за лю бовь —  не ново это, 
Судьба Ромео и Джульетты,
П римеров м ного в толщ е лет.
Лю бовь —  как нежный, горды й цвет. 
П орой ударит словно током, 
Перевернет все кверху дном,
Порой уходит тихо, боком .

(ОТРЫВКИ ИЗ ПОЭМЫ)

Чтоб не узнал никто о том.
Все в ней таинственно и свято 
Зигзаги, ритмы, всплеск волны,
Нет крыльев, но она крылата,
И брать высоты ей сродни.
Я испытал ее удары,
И радость тож е я познал.
Пусть плещутся ее пожары,
Пусть бьется ж изни вечный шквал. 
Я знаю, в м ире все в движеньи, 
Не исключенье и любовь,
Но путь ее, не отреченье,
А утверж даю щ ая новь.
Ей жить дано пока есть люди,
А значит цвесть сиренью  лет,
Она надеждой вечно будет,
А радость встреч —  ее рассвет.

*  *  *

Дети —  вечное чудо 
Всех народов, веков 
Есть они —  народ будет,
Будет вечного зов.
Будут завтра рассветы,
Даль светиться канвой,
Будет свет над планетой,
Голос правды ж ивой!

За надеж дой— надежды,
За м е чтою — мечта,

М атеринская нежность ,
И отцов теплота.
Все в потоке теченья,
Все для них, для детей-,

Ж ар сердец, их горенье,
И лю бовь всех людей.

В этом нет откровенья,
Всем известно давно,

В детях —  будущ ий гений 
И надежд полотно.
Эстафету народов 
Им дано принимать.
И планеты свободу 
Будут дети держать.
И поэтолху люди 
Отдают для детей,

Непокой своих будней,
Радость праздничных дней.

П Р И Р О Д А  I  М И

ЙОГО СВІТІІСТЬ- 
В Е Р Е С Е Н Ь

Ще не чути журавлів з 
виссжості, ще не кричать 
під небом дикі гуси, але 
вже мерехтять на видноко
лах тривкі хвилі останньо
го марева і на його фоні 
сріблиться—грає молода па
вутина бабиного літа. От
же, ще літо?

Ні, уже тільки назва. 
Вже воно, як та мама, що 
зветься мачухою. Гріє, на
віть припікає сонце, але 
увійдіть в затінок і вас 
обдасть такою настояною 
прохолодою, що розвіються 
будь-які сумніви — справж
нє тепло минулось безпо
воротно. Настала рання 
осінь, Та ви це, власне, 
відчуваєте й зі свого наст
рою. От лишень прислухай
тесь, зверніть на нього 
увагу. Всі ми є продовжен
ням природи і вона робить 
нас похожими на себе.

Он дівчина рве яблука 
на яблуні, а вони такі ора
нжеві, такі повнощокі, та
кі налиті, наче сміються. 
Дівчина теж сміється без
причинно, не задумуючись 
над тим, що вся причина в 
довколишньому світі, що 
ще уже ступає по землі Йо
го Світлість Вересень. Лег
ка в нього, безшелесна хо
да. Та не тільки в нього. 
Гляньте, як ходять зараз 
жінки і дівчата. Ніби но
сять свою вроду з грацій
ною чарівністю німф. Це й 
не хода, а мовби плин 
краси — всі жінки у верес
ні красиві. Як природа!

Яскраво горять червоні 
—пречервоні шальвії. Де
рева стоять в урочому су
покої. Ні, не стоять — ве
лично позують на ясному 
тлі неба. Ранішні тумани 
ніжно кутають їх по пах
ви, зігріваючи від холоду, 
а вечірні лягають на вер
хівки синім димом — теж, 
очевидно, гріють, щоб не 
закоцюбли вночі...

Втім, фантазувати тут і 
фантазувати... Лунко гупа
ють яблука опівночі, шару
дять в кущах працьовиті 
їжаки — пора заготівель, 
меншають і меншають зорі, 
робляться дрібними золоти
ми гвіздочками на парубо
чих підошвах наймолодшо
го місяця осені... А чому б 
і ні?

Його Світлість Вересень 
сьогодні — цар природи. 
А цареві личать і золоті 
гвіздки на взуття, і мальов
ничі кольори, на одіж, і срі
бний картуз місяця замість 
корони.

— Здрастуй вересню! — 
гріється сонце на перших 
медальках жовтого листя.

— Здрастуй, вересню! — 
мовчки чманіють од ситості 
купи цибулі.

— Здрастуй, вересню! 
кажемо всі ми з зачаєним 
сумом, бо кожному відомо, 
що краса його шПидкомину- 
ща. Ще тиждень, ще дру
гий, ну, може, третій... А 
там... Ні, краще й не гово
рити...

В. ІВЧЕНКО.

К О Р И С Н О  З Н А  ТИ

СКІЛЬКИ НАС, 
ЗЕМЛИН?

ГошуємосЬ до зими
(Початок на 1 стор.)

Великий' за об’ємом ка
пітальний ремонт прове
дено на кафедрі хімії — 
звідти постійно надходили 
скарги на недостатній обі
грів, вентиляцію, освітлен
ня, погані підлоги. За літо 
кафедра змінилась до не- 
впізнання і гадаю, що її 
працівники віддадуть нале
жне сумлінню майстрів ре
монтної служби.

Дуже багато попрацюва
ли ми в студентських гур
тожитках — полагодили 
вестибюлі, сходові майдан
чики, санітарні вузли, ле
нінські й побутові кімнати. 
В багатьох! місцях поліпшу
вали підлогу з допомогою 
плитки «брехчія», вчасно 
поремонтували всі вісім ко
тлів нашої котельні, про
мили обпалювальні системи 
в корпусах і гуртожитках, 
замінили на теплотрасах 
пошкоджені ділянки трубо
проводів. Зосталось тільки 
обклеїти вікна, двері, заге- 
рметизувати підвали, щоб 
бути повністю готовими до

зими.
Взялись ми активніше за 

наведення належного поря
дку в господарському дво
рі, Найголовніше, що тут 
зроблено* то це приміщен
ня для робітників ремонт
но - будівельної, дільниці, 
які не тільки створювати
муть сприятливі умови для 
інших, а й самі вже мати
муть роздягальні, душові, 
ленінську й побутові кімна
ти.

З невирішених поки-що 
проблем найгострішою за
лишається проблема поліп
шення накриття. Конструк
ція плоских дахів наді при
міщеннями, треба сказати 
відверто, дуже невдала — 
вони часто протікають, з 
року в рік на їхній ремонт 
тратиться багато коштів, 
цим ремонтам, практично, 
нема кінця, і діла вони не 
вирішують. Вирішили ми 
будувати нові дахи, шат- 
рові — нинішнього року на 
них вже замовлено проект
но - кошторисну докумен
тацію.

Приємно мені повідомити

й про те, що виконано та
кож значну частину заува
жень народного контролю 
по поліпшенню системи ене
ргозабезпечення інституту. 
Пішло на це 28 тисяч кар
бованців. Якщо порівню
вати, то це вдвічі більше, 
ніж у будь-якому з попе
редніх років. Замінили 470 
ламп денного світла, що 
значно поліпшило освітлен
ня п’ятдесяти аудиторій і 
лабораторій, полагоджено 
всі без винятку ліфти в ін
ституті і гуртожитках, вста
новлено двісті нових елек
троплит в гуртожитках но
мер 4 і 5.

І все-таки мушу визнати, 
що адміністративно - гос
подарська служба неспромо
жна вирішити всіх проб
лем економії енергії само
тужки — це повинно стати 
предметом турботи кожної 
інститутської служби. Тіль
ки за такої умови ніде дар
ма не горітиме жодна лам
почка, не забиратиме зай
вої енергії жоден прилад 
чи апарат.

Напередодні навчального

року спеціальна комісія 
знайомилась зі станом го
товності інститутського гос
подарства і прийняла нашу 
роботу з оцінкою «добре». 
Наказом відмічено ряд спі
вробітників АГЧ, серед яких 
в першу чергу хотілося б 
назвати головного інженера 
І. А. Мальованого, комен
данта третього навчального 
корпусу (перше місце се- 
ркед навчальних корпусів) 
В. М. Баланчук, комендан
та гуртожитку № 2 (перше 
місце серед гуртожитків) 
А. М. Задніпрянця; маляра 
О. П. Сущук, прибиральни
цю Г. І. Бондар, електро
зварника В. О. Карасюка, 
шофера Л. В. Москалюка. 
Кожен з них трудився і 
трудиться, не покладаючи 
рук, щоб в інституті було 
тепло, затишно, чисто, щоб 
навчальний процес протікав 
спокійно і ритмічно.

О. ТАРАНУХА, 
проректор по адмініст
ративно - господарський 
роботі.

В середині ниніш нього 
року кількість землян пере
вищить 5 м ільярдів чоло
вік. Цей прогноз містить 
доповідь генерального сек
ретаря ООН. Експерти ООИ 
очікую ть, що населення 
планети зростатиме ш вид
кими темпами і в найбли
ж чом у майбутньому. На по
чаток XXI століття воно д о 
сягне 6 м ільярдів чоловік, 
а через 10 років переви
щить 7 м ільярдів .

У ц ілом у світ «старіє». 
Якщо в 1970 році медіана 
в ікового  складу населення 
(вік, щ о поділяє його на 
дві р івні частини —  одна 
молодш а, друга  старіша) 
становила 21,6 року, то в 
1985 —  23,5 року. У розви
нутих країнах вона вища—  
32,;5 року, н іж  у країнах, 
що розвиваю ться — - 21 рік.

Збільш ується тривалість 
життя. У тих, хто народив
ся або народиться в 1985 
— 1990 роках, вона стано
витиме в середньом у 61,1 
року (в розвинутих краї- 
нах-74 роки, в країнах, що 
розвиваю ться—  59,1 року). 
Ж інки і в м айбутньом у ж и 
тимуть довш е від чолові

ків. Так у розвинутих кра
їнах середня тривалість  
життя для чоловіків, які на
родилися в цей пер іод , ста
новитиме 70,4 року, ж ін о к  
— 77,7 року. На жаль, тяж 
кі умови, як і раніш е, се р 
йозно позначатимуться на 
становищ і населення б іль
шості м олодих державу А ф 
рики, А з ії, Л атинської А м е 
рики. Так, в А ф риц і серед 
ня тривалість життя знач
но відставатиме від загаль
носвітової, становлячи ли
ше^ 51,3 року.

Ш видким и темпами в ід 
бувається урбанізац ія  світу 
В 1985 роц і частка насе
лення, що ж иве в м іських  
районах розвинутих країн, 
становила 71 процент; у 
країнах, щ о розвиваю ться  
Зі процент. П ередбачаєть
ся, щ о до 2010 р о ку  вже 
більш е половини світового  
населення житим е в містах. 
Найбільш ими м іським и аг
лом ераціям и експерти ООН  
назвали (за даними на 1985 
р ік) Т окіо-Й окогам у —  18,8 
млн. жителів, М ех іко  —  
17,3, Сан-Паулу —  15,9, 
Н ью -Й орк —  15,6, Ш анхай  
— 12.

Редактор А. ЗАБЛОЦЬКИЙ.



ВІДЛУННЯ СТУДЕНТСЬКОГО ЛІТА

винагорода за труд... Немало, добрих справ на ^рахунку студентських будівельник .загонів інституту, які працюють Щоліта‘ .на різних об’єктах області' і країни/;Про їхні ударні діла не раз писали- газети, їх  відзначали і відзначають медалями, грамотами, преміями, путівками.Ось і нині обком комсомолу нагородив одинади- цять представників нашого інституту туристичними путівками до Угорщини. Серед них уже знайомі вам з попередніх публікацій газети Анатолій Шевчук і Леонід Мазуренко. Обидва трудились на будівельних об’єктах села Ілляшівки Тростянецького р айону в загоні «Квазар» з факультету обчислювальної техніки.Анатолій. Шевчук був справжнім комісаром цього загону, який умів вести за собою і словом і ділом. Робота горіла в його : руках. «Темпи і якість» —ось двоєдиний девіз його діяльності, підтверджений, до речі, блискучими успіхами. Анатолій Шевчук разом з бійцем загону Леонідом Мазуренком взяли участь в обласних змаганнях каменярів студентських будівельних загонів і вибороли там перше місце. Після цього був республіканський конкурс — і знову перше місце.Путівка до Угорщини — достойна винагорода за таке високе вміння.Тричі їздив на різні будови — бійцем, комісаром, командиром секретар комітету комсомолу енерго- факу Олександр Заболотний, двічі був майстром загону Сергій Головня з цього ж  факультету. Власне, у кожного, хто нагороджений путівкою, є чималі заслуги.Скажімо, тричі їздив командиром Леонід Дорош- кевич з інженерно-будівельного факультету^ двічі — комісаром загону комуністичної праці Світлана Капленкова з машинобудівного. Асистент кафедри технологій будівельного виробництва Ігор Петрович Антоник теж невтомно працював на об’єктах студентської романтики, а торік, після Чорнобильських подій, очолив загін на спорудженні житла для тих, хто постраждав під час аварії.Серед нагороджених путівками Володимир Войт- ков і Віктор Мазур з машинобудівного факультету, Василь Криворучко з радіотехн-ічного, керівник всіх інститутських будівельних загонів Олександр ЯН' ченко.* Залишається тільки побажати всім їм щасливої дороги і приємного ‘відпочинку.
В Ч ЕР Н ІК О В А ,

заступник секретаря комітету комсомолу В ПІ.

С Л У Ж У  Р А Д Я Н СЬ К О М У  С О Ю ЗУ

Соціальний аспект

т и й м  профспілкиНОВЕ ПРО 
СТИПЕИДІЮ
Міністерство вищої і се

редньої освіти СРСР у від
повідності з постановою 
ЦК КПРС, Ради Міністрів 
Союзу PCP, ВЦРПС і ЦК 
ВЛКСМ від 13 березня 1987 
року «Про заходи по поліп
шенню матеріальних і жит
лово - побутових умов ас
пірантів, студентів вищих і 
учнів середніх спеціальних 
учбових закладів» утверди
ло інструкцію про поря
док призначення і виплати 
стипендій студентам вузів.

Віднині кожному, хто 
здобув на сесії відмінні оці
нки, стипендія підвищуєть
ся на 50 процентів, при до* 
брих і відмінних оцінках 
підвищення буде 25-тип’я- 
типроцентним.

Стипендії при задовіль
них оцінках будуть приз
начатись за представленням

студентських груп і грома
дських організацій (це не 
стосується тих студентів, 
які у відповідності з рішен
ням уряду мають право 
одержувати стипендії при 
оцінках «задовільно»).

Студенти, направлені на 
навчання за рахунок під
приємств, одержуватимуть 
стипендії на ЗО процентів 
вищі, а при виробничому 
стажі понад три роки —  на 
50 процентів вищі, однак 
не більше ста карбованців 
на місяць,

Виплата стипендій за но
вими розмірами почнеться 
з 1 вересня ц. р. за під
сумками весняної екзаме
наційної сесії 1986-87 нав
чального року.

Основний розмір стипен
дії для І— IV курсів 40 
карбованців, на V— IV кур
сах і на І М-му при чотири
річному строці навчання —  
45 карбованців на місяць, 
Цілому ряду спеціальностей 
ця стипендія підвищується 
на 10 і 15 карбованців.

Скільки в середньому 
платить студент за свій що
денний обід в їдальні гро
мадського харчування? Як 
перетворити гуртожиток із 
тимчасового пристановища в 
затишний студентський дім?

На ці і сотні інших пи
тань постарається відпові
сти з вашою допомогою 
створений у ВЦРПС сектор 
по роботі серед молоді.

Перший крок назустріч 
студентству уже зроблений
—  президія ВЦРПС утвер
дила план практичних за
ходів по участі профспіл
ки в перебудові.

Конкретних справ багато. 
В кожному вузі засновуєть
ся стипендія профспілок у 
розмірі сто карбованців. В 
кожному Інституті буде 
створений студентський 
клуб. Обов’язок профкому
—  підтримувати ділові аль
тернативні пропозиції сту-

дентських профкомів. Мак
симум через три роки чет
верта частина студентіз 
зможе проводити канікули 
за рахунок профспілки в 
санаторіях, будинках відпо 
чинку і на туристичних ба
зах. В кожному гуртожитку, 
де живе понад двісті чоло
вік, з’являться кафе, бутер
бродні або їдальні. Будуть 
всіляко заохочуватись сту
дентські побутові коопера
тиви і госпрозрахункові на
укові лабораторії.

Віднині ВЦРПС щорічно- 
виділяє міністерствам і ві
домствам 5 млн. карбован
ців на придбання культур
ного і спортивного інвен
таря для вузів.

В наступному році пла
нується проведення всесо
юзного конкурсу студентів 
архітектурних і інженерно- 
будівельних інститутів на 
кращий проект гуртожитку 
для молодої сім’ї.

СПРАВЖНІЙ
СОЛДАТ

Кожного року ми прово
джаємо їх з квітами і до
брими напутніми побажан
нями —  вірно служити рід
ній Батьківщині, пильно бе
регти її спокій і мирну пра
цю. А потім з далеких і 
близьких гарнізонів, при
кордонних застав, а то і

підступними душманськими 
засідками.

Але й на території Демо
кратичної Республіки Афга
ністан, де Ігореві випало 
виконувати почесний інтер
національний обов’язок, він 
зумів стати прикладом для 
інших.

з-за кордону прилітають до 
інституту командирські від
гуки про те, якими солда
тами стали вчорашні сту
денти.

Ігор Новицький до армії 
навчався на радіотехнічно
му факультеті. Сумлінний, 
скромний, працьовитий сту
дент. Таким він залишився 
і в армії. Швидко освоїв 
техніку і ту зброю, яку йо
му доручили, навчився до
бре за нею доглядати і зра
зково берегти. Звичайно, це 
легше робити в умовах ми
рних армійських буднів і 
значно важче, коли ці буд
ні з боями, нальотами

Командир підрозділу пи
ше, що комсомольці, пова
жаючи його врівноваже
ність, витримку за будь- 
яких обставин, вміння допо
могти кожному словом і 
ділом, обрали Ігоря Нови- 
цького своїм ватажком.

Мова військової характе
ристики лаконічна, фрази то
чні і важкуваті, як патрони: 
«Політику партії і уряду 
розуміє вірно, ідейно вит
риманий. Військову і дер
жавну таємниці берегти 
вміє».

Отже, справжній солдат. 
І наш інститут може горди
тись своїм вихованцем.

Наука -  
виробництву
Широкі зв’язки з проми

словими підприємствами 
підтримує кафедра автома
тики й інформаційно-вимі
рювальної техніки, викону
ючи найрізноманітніші їхні 
замовлення. На знімку: 
(зліва направо) асистент ка
федри В. В. Кухарчук і до
цент, кандидат технічних 
наук В. О. Піджаренко біля 
нового пристрою для кон
тролю мінімального момен
ту електродвигунів.

Фото Р. Кутькова.

Пияцтву —бійВІДЧИСЛЕНИЙ З ІНСТИТУТУДоповідна на ім’я декана факультету обчислювальної техніки надійшла сьомого вересня;«Доводжу до вашого відома, що шостого вересня цього року студент групи І К ІП  ЕВА-86 Чубен- ко Ігор Петрович був затриманий у стані сп’яніння. Співучасників не назвав, оскільки вони не з наших, а з місцевих. З ’ясувавши обставини, п'яного поклали в постіль. Після відбою він порушував санітарні правила. Штаб студентського сільськогосподарського загону «Алгоритм» відчислив Чубенка зі своїх рядів».Отже, надзвичайна подія. Загін «Алгоритм» перебуває на збиранні яблук у селі Козлові Могилів- Подільського району. Село це оголошене зоною тверезості — ні вина, ні горілки в магазинах не продають, з самогоноварінням провадиться нещадна боротьба. Треба було добряче «потрудитись», аби на цьому безалкоголлі роздобути спиртне, треба було геть позбутися студентської совісті, щоб займатися цим всупереч наказу по факультету, яким суворо попереджалось, що на період сільгоспробіт в загонах оголошується сухий закон.Прибули до Козлова третього вересня, а вже через три. дні (!) Ігор Чубенко знайшов теплу компанію і напився. Не будемо говорити, до якої міри. Делікатна фраза «порушував санітарні правила»' дає про це дуже туманну уяву. Тим часом, як свідчать очевидці, Ігор Чубенко перебував у стані огидному... А  повинен би служити прикладом для інших. Щ о не кажи — має відчутний гарт, прийшов на другий курс після армії (демобілізувався нинішньої весни).Гортаємо особову справу Ігоря. Скільки там тієї справи у 20 років?! Школа, вступ до інституту, один

рік навчання, армія... Перший курс закінчив слабенько — трієчка на трієчці, лише з історії четвірка. Отже, не старався....Було в Ігоря хороше захоплення — парашутний спорт. Це поєднується важко — небо і горілка, власне, зовсім не поєднується. Як не поєднується почесне звання студента з пияцтвом.Наказом ректора Ігор Чубенко за негідну поведінку відчислений з нашого інституту.Таким чином, зло покаране. Можна було б поставити крапку в цій замітці. Можна було б, аби не одне «але».....Щ е не встиг наш «герой» протверезитись, як староста групи І КІП-86 Людмила Ткач і комсорг Ірина Гребіняк написали прохання не відчисляти його з загону, дати виправний строк — вони зобов’язують взяти Ігоря на поруки.Людська доброта — прекрасна в своїй суті. Але тут маємо справу не з виявом доброти, а швидше — безвідповідальності. Чи знають дівчата, за кого просять?Звичайно, не знають. Хіба можна вивчити людину за три неповних дні перебування в одному загоні? Вона ж не проявила себе нічим,, крім пияцтва. І все-таки просять. Хіба це не насторожує, хіба це не свідчить про те, що пиятика в студентському середовищі вважається не таким великим злом, яким вона є насправді?Виключення з інституту — закономірний фінал негідної поверінки. Ц я історія має послужити засторогою, щоб не повторилась більше ніде.
Ю. Д А Н И Л Ю К , 

декан факультету обчислювальної техніки.



2 ctop «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 18 вересня 1987 року.

7 0  річчю Великого Ж овтня Присвячує т ъся

3 29 В Е Р Е С Н Я  по 2 жовтня на базі Вінницького політехнічного інституту відбудеться II Всесоюзна науково-технічна конференція з функціональної оптоелектроніки «Оптоелектронні методи і засоби опрацювання зображень», присвячена 70-річ- чю Великої Жовтневої соціалістичної революції. В роботі конференції візьмуть участь відомі радянські вчені в області технології виробництва, експлуатації і схемотехніки оптоелектронних приладів, які знайшли застосування в багатьох галузях народного господарства. Прибудуть на конференцію наукові співробітники вузів, науково-дослідних інститутів, професорсько-викладацький склад і інженерно-технічні працівники Москви, Херсона, Вінниці, Ташкен-

усцішно захищені кандидатські дисертації ї .  В Головань, А. В. Грабчака, В у Хиу Фнонга, А  Н. Ми- роненка, Л . І. Тнмченка, Т В. Мартинюк. Нині го- туютьсй- До захисГу- аспіранти Г,- Д . Дброшенкой, Г Л . Лисенко, В  Г  КраМленко, В А. Подорож- пюк, А В Поплавський, А  Т. Теренчук. На цьому напрямку одержано близько півтораста авторських свідоцтв на винаходи, видано 4 монографії. Серед наукових робіт, що проводяться в рамках госпдо- говірних тематик слід відзначити розробку' автоматичних систем управління навантажувально-розвантажувальними транспортно-складськими роботами, створення схемотехніки оптоелектронних індикаторів і пристосувань з цифровим управлінням радіоелектронною апаратурою, паралельного обчислювального пристосування для астрофізичного комплексу, над розробкою якбго активно працює група В. Б. Гайди, розробка оптоелектронних пристосувань відображення інформації. На цьому науковому напрямку успішно функціонує аспірантура, науковими керівниками якої є заслужений діяч науки і техніки У Р С Р , доктор технічних наук, професор І. В. Кузьмін, завкафедрою машинної графіки В. П . Кожем’яко Зараз тут навчаються шість аспірантів. Нау кова школа функціональної оптоелектроніки В П І підтримує широкі зв’язки з інститутом напівпровідників АН У Р С Р , інститутом кібернетики А Н  У Р С Р , Н В О  «Сапфір» м. Москви, інститутом електроніки А Н  Б Р С Р , заводом «Старт» м. Москви, Тбіліським політехнічним інститутом. Досягнення наукової школи не раз демонструвались на В Д Н Г  С Р С Р  і У Р С Р , міжнародних виставках, завойовували медалі В Д Н Г

В* П .  _Кожем’яко (м. Вінниця) , Вчений секретар В. Б, Гайдд (м. Вінниця).«Влаштування - функціональної елекТронікИ," .'.технічна'реалізація і питання k6H ef0 ‘M Sajifi&  ІДіб секцію вестиме д. т. н., Професор X , t  .ГайрйндаїіївіЛЇ (м. Т Б ІЛ ІС І). СпІЬГблОВИ: д т. н., професор .3= Ач Ге- рохов ,(м. Москва), к. т. н., Доцент О, Г^'НатрошвІ- 
л! (м. Тбілісі). Вчений секретар Г, Д . Лисеико (їй. Вінниця).Д . т. н., професор А. С. Сидоров (м. Москва.) буде вести секцію «Оптоелектронні елементи і вузли, їх надійність і якість». Співголови» д. т. н., професор М. А. Філінюк (м. Вінниця), к. т. н., І. Т. Рас- 
сохін (м. Москва). Вчений секретар к. т. н., Л. Г 
Тимченко (м. Вінниця).П ’ята секція «Фізичні основи, технологія і вироб
ництво оптоелектронних приладів» працюватиме під керівництвом члена-кореспондента А Н  Литовської P G P , д. т. н., професора Д . Ю. Ейдукаса (м. Каунас). Співголови. д. т. н., професор В. І. Осін- 
ський (м. Київ), д. т. н., професор В. С. Осадчук (м. Вінниця). Вчений секретар Б, М. Ковальчук (м. Вінниця).
З М ІЦ Н Е Н Н Ю  наукової школи з функціональної діагностики у Вінницькому політехнічному інституті сприяло створення на базі кафедри нариснбї геометрії і креслення нової кафедри нарисної геометрії і машинної графіки. Тут працює згуртований викладацький і науковий колектив. Особливо слід відзначити велику роботу по навчальній частині, яку проводить А. Н. Кузьмін, по ідейному вихованню — О. П . Вітюк, по науці — Л . І. Тимченко. ОсобливеНТП: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ

У НАС -  ВСЕСОЮЗНА КОНФЕРЕНЦІЯ
та, Києва, Фрунзе, Тбілісі, Чернівець, Ленінграда, Одеси, Каунаса, Баку, Вільнюса, Алма-Ати, Орла, Барнаула, Кишинева, Томська, Харкова, Львова, Іва- но-Ф'ранківська, Зеленограда, Саратова, Тернополя, Серед них лауреати Державних премій С Р С Р  і У Р С Р  доктори технічних наук Ю . Р. Носов, С. В. Свечников, X . І. Гаприндашвілі, котрі поклали початок вітчизняній -оптоелектроніці, створили перспективну оптоелектронну елементну базу, опублікували ряд наукових робіт, які стали підручниками для багатьох спеціалістів в області оптоелектронної схемотехніки.Кінець 60-х — початок 70-х років ознаменувався бурхливим розвитком і становленням декількох наукових шкіл в сфері оптоелектроніки. Серед них варто відзначити школи по функціональній оптоелектроніці доцента В. П. Кожем’яко і професора А. С. Сидорова, школи по створенню монолітних оптоелектронних інтегральних схем доктора технічних наук В. І. Осінського і оптоелектронних перетворювачів Д . Ю . Ейдукаса. Початок створенню наукової школи функціональної оптоелектроніки поклали роботи докторів технічних наук Мойорова С. А. і Балашова Є . П . В даний момент відбувається становлення функціональної оптоелектроніки в Грузинському політехнічному інституті, якою керує кандидат технічних наук, доцент О. Г. Натрош- вілі. Т А Н О В Л Е Н Н Ю  наукової школи функціональної ^  оптоелектроніки передувала багаторічна робота по розробці і створенню схемотехніки оптоелектронних елементів і пристосувань, в результаті якої

С Р С Р , нагороджувались дипломами.ХТ М О С К В І, Вінниці та інших містах практичні 
*  результати наукових робіт знайшли втілення у системах для відтворення зображень, універсальних індикаторних шкалах і пристосуваннях відображення інформації, що захищені рядом авторських свідоцтв. Економічний ефект від їхнього запровадження склав декілька мільйонів карбованців.Науковою основою напрямку є концепція інтегрального елементу індикації, з допомогою якого можна здійснювати не тільки традиційні логічні й арифметичні операції, а й спеціальні — порівняння і зсув з безпосередньою візуалізацією наслідків операцій. Апаратні і програмні засоби розглядаються не окремо, вони взаємозв’язані і створюють однорідне іш .формаційно-обчислювальне середовище з перебудовою структур зв’язку. *Конференція планує заслухати й обговороти шість узагальнених пленарних доповідей і понад 160 повідомлень на секціях. Візьмуть у ній участь 220 чоловік. Працюватиме п’ять секцій.Секцію «Фізичні методи, моделі, алгоритми сприй
няття, опрацювання й аналізу зображень» очолить голова, д. т„ н., професор В. Д. Зотов (м. Москва). Співголови: д. т. н., професор Н. Н. Ломінадзе (м. Тбілісі), д. т. н., професор О. П. Стахов (м. Вінниця). Вчений секретар Ю. Ф. Кутаев (м. Москва).

«Структурна організація оптоелектронних присто
сувань і систем опрацювання зображень, їх ефек
тивність». Головою цієї секції буде д. т. н., професор 
П. Ф. Олексенко (м. Київ). Співголови: д.т. н., професор В. Г. Воронов (м. Харків), к. т. н., доцент

Радяться оптоелектроніки. Зліва направо: аспі
ранти М. В. Кармаліта, С. М. Білан, завкафедрою, 
кандидат технічних наук, доцент В. П. Кожем’яко,

молодші наукові працівники Г. Л. Лисенко, В. Б. 
Гайда, старший науковий працівник В. А. Подорож
нюю Фото Р. Кутькова.

слово хочеться сказати про активну життєву позицію старшого викладача А. В. Шевченко. ї ї  організаційний ентузіазм, методи викладання дали істотний поштовх процесу становлення кафедри.Науковий потенціал і фундамент кафедри складають роботи наукової школи В. П . Кожем’яко з функціональної оптоелектроніки. Результати цих робіт впроваджуються в рамках угод науково-технічного співробітництва з ВКБ заводу «Старт», інститутом напівпровідників А Н  У Р С Р , інститутом електроніки А Н  У Р С Р , Херсонським індустріальним інститутом, Грузинським політехнічним інститутом,застосовуються у навчальному процесі нашого інституту.Останнім часом на кафедрі створена добра матеріально-технічна база з включенням найновішихзасобів обчислювальної техніки, використання якої дасть безумовні результати в становленні нових спеціалізацій будівельної робототехніки і автоматизації проектно-будівельних робіт, що в свою чергу має посприяти організації при В П І інженерного Ц е нтру,, створенню філіалу кафедри, галузевих і проблемних лабораторій. В цьому напрямку вже багато зроблено, але ще більше належить зробити. Плани у кафедри значні: становлення навчального процесу з повсюдним залученням засобів обчислювальної техніки, подальше зміцнення матеріально-технічної бази, інтеграція роботи викладацького й наукового складу, організація галузевої й проблемної лабораторій, створення філіалу, зміцнення кафедри кадрами найвищої кваліфікації, прискорення темпів запровадження наукових досягнень на підприємствах області, реорганізація навчально - допоміжного складу, підвищення кваліфікації науково педагогічного колективу і його переорієнтація на машинну графіку, зміцнення ідейно-виховної роботи і дисципліни.Г7 Р А К Т И Ч Н И Й  стан справ і сіупінь впроваджен- ня досягнень цієї наукової школи відображені в інформаційних листках № 84—Об «Система відтворення зображення логіко-часового типу», № 84—07 «Оптоелектронна аналого-цифрова шкала», № 84— 06 «Оптоелектронні псевдострілкові годинники», в проспектах В Д Н Г  С Р С Р  «Оптоелектронний перетворювач «Квант-2», «Оптоелектронний комплекс інформаційно-обчислювальних і вимірювальних засобів «Квант-3», «Багатофункціональний оптоелектронний інформаційно-обчислювальний модуль «Квант-4», «Оптоелектронний пристрій входу-виходу з оперативним опрацюванням інформації «Квант-5», «Оптоелектронний метричний пристрій паралельного опрацювання зображень «Кадр-2».В 1980 році за результати наукових досліджень, їх впровадження в промисловість і практику рішенням Ц К  В Л К С М  і Державного Комітету С Р С Р  по науці і техніці звання лауреата Всесоюзного огляду НТТМ  удостоєні викладачі і співробітники кафедри В. П . Кожем’яко, Л . І. Тимченко, Г. Л . Лисенко, В. П . Гель, Т. Б. Мартинюк. Кращими винахідниками інституту й молодими винахідниками України визнавались В. П . Кожем’яко, Л . І. Тимченко, Т. Б. Мартинюк, В. Г. Красиленко.Роботи, що проводяться науковою школою В. Т І  Кожем’яко, віднесені до найважливішої тематики і координуються комплексними програмами «Оптоелектроніка» А Н  С Р С Р , «Мікропроцесори і мікро- ЕО М » Мінвузу С Р С Р .
М. Д Р У К О В А Н И Й ,

доктор технічних наук, професор, декан інженер
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НАМ—СЕМЬДЕСЯТ!Нам семьдесят. И это не беда,Что мы еще такие молодые.Пройдут года и скажем мы тогда.Что выросли и стали уж большие.А ныне семьдесят. За прошлые года Мы многое построили, создали Заводы, фабрики и города,О коих при царях и не мечтали.Не раз пытались нас враги сломить,Заставить жить по их законам гнилым,А мы сумели выстоять и победить И сделать наш союз несокрушимым.Да! Славных семьдесят прожили мы не зря! Мы за свободу дорого платили.Теперь стоит Держава Октября,Словно маяк в сувором этом мире.Шагает славный наш народ вперед Все ближе, ближе к той заветной цели Нас к коммунизму партия ведет И наш, любимый всем народом, Ленин.Нам никакие беды не страшны,Нам не страшны ни бури, ни ненастья И жить в такой стране с ее людьми Действительно огромнейшее счастье.Б. З Е М Л Я К О В , доцент кафедры теоретической механики.

Ф оторепортаж

Все було, як завше — і мітинг, і оплески, і слова керівників інституту й парткому про той далекий день коли народився великий почин, коли людина вперше вийшла на працю комуністичну, платою за яку стало моральне вдоволення і свідомість того, що твій труд є часткою загальнонародного труда, що ти теж плоть від плоті — народ, який уперше за всю історію людства працює тільки на себе, без експлуататорів. і експлуатованих, з охотою і юбов’ю.

Мабуть, ,зайве говорити, що відтоді це стало традицією. В будь-якому колективі ви зможеце зробити .уакі знімки, як їх зробив цього дня наш кореспондент Рем Кутьков. На території інституту, в залах і аудиторіях, гуртожитках і їдальнях, на прилеглих вулицях і в лісопарку — скрізь цього дня трудились з лопатою, мітлою, кельмою, носилками і студент, і викладач, і вчений і навіть проректор, як ось на нижньому знімку О. К Тарануха, котрий згадав у червону суботу професію своєї молодості — електрозварювання.Тисячі карбованців надійшли цього дня у загальнонародну копилку, з якої підуть потім для нашого з вами загального блага.

Со ц іальн а й ас неп т

ГРАНІ ЖИТЛОВОЇ ПРОБЛЕМИ ВИІ
Мрія кожної людини на зручне, затишне житло гарантована у нашій країні конституційним правом на його одержання. На жаль, поки-що ми не можемо забезпечити ним усіх зразу. Житлова проблема гостра. І тому Центральний Комітет К П Р С  поставив завдання мобілізувати всі можливості і резерви, щоб розв’язати її впродовж тих двох з половиною п'ятирічок, що залишились до початку наступного тисячоліття.Програма вирішення житлової програми до 2000- го року розроблена і в нащомуМнстицуті _ Ось окремі її детаалі:12 п’ятирічка (1986— 1990 рр.)Стояло на обліку на 1.01.87 р. — 280 чол.Всього на обліку за п’ятирічку — 450 чол.Очікувана кількість квартир у п’ятирічці — 190,Буде стоять на обліку на кінець п’ятирічки — 260 чол.13 п'ятирічка (1991 — 1995 рр.)Буде стояти на обліку на 1.01. 91 р. — 260 чол.Всього на обліку за п’ятирічку — 400 чол.Очікувана кількість квартир за п’ятирічку — 253.Буде на обліку на кінець п'ятирічки — 157 чол.14 п'ятирічка (1996—2000 р. р.)Буде стояти на обліку на 1.01.96 р. — 157 чол.Всього на обліку за п’ятирічку — 307 чол.Очікувана кількість квартир за п'ятирічку — 293.Буде стояти на обліку на кінець п’ятирічки — 14 чол. >Під цю перспективу складено план розподілу житла на кожен рік п'ятирічки. Скажімо, у 86 році одержали ордери в малогабаритні квартири 54 сім'ї. Це, безперечно, поліпшення житлових умов, але — не розв’язання проблеми і тому вді 54 чоловіка за лишаються в черзі* У 87-му році буде одержано 18 квартир, у 88-і$у — 3, у 89-му році передбачається здати 108-квартирний кооперативний житловий будинок, збудувати приватним способом 10 котеджів для професорсько-викладацького складу, в 90-му, році — ще 10 таких котеджів, понад 40 квартир буде одержано по лінії міськради за участь у підрядному будівництві 72 -квартирного будинку. Таким чином, за п’ятирічку буде отримана запланована кількість житла. Певна річ, в таких розрахунках існує певний елемент приблизності, тСму що не можна з аптекарською точністю розрахувати ні потреби, ні кількості житла, яке буде здаїщ в експлуа

тацію»253 квартири передбачається одержати у ІЗ п’ятирічці і 293—у 14-й. Цілком зрозуміло, що така соціальна перспектива може викликати у скептика криву усмішку. Мовляв, звідки цей несподіваний водоспад житлового блага?Втім, ніякої особливої несподіванки нема. Ми попросили прокоментувати ці цифри проректора Володимира Денисовича Свердлова, під керівництвом якого розроолялась програма поліпшення житлової проолеми інституту.— В минулій - говорить ВолодимирДенисович, — ми одержали 280 квартир по лінії міськради і 35 за рахунок кооперативного будівництва. 300 з лишком квартир! Хіба це не реальна підстава для подальших планів і розрахунків?1 адаю„ що цілком реальна. У  нас уже нагромадився досить таки істотний досвід житлового будівництва. Маємо, насамперед, ділові стосунки у цій справі з трестом промислового будівництва. Це дозволяє планувати у спілці з ним спорудження двох 112-ти і одного 224-квартирного будинків, з яких нам буде виділено 160 квартир. Маємо, як уже сказано, й досвід кооперативного житлового будівництва, а тому й плануємо забудову трьох 108-квар- тирних будинків. Д о речі, на' перший уже є дозвіл, підбирається тільки місце, щоб недалеко від інституту.130 квартир сподіваємось одержати з допомогою способу господарського будівництва. Тут великі н?- ди на СК Т Б  «Модуль», на нашу власну ініціатив й розпорядливість, і алузевим міністерствам, з якими у нас тісні госпдоговірні контакти, дозволяється виділяти значну кількість засобів на дальший розвиток науки. Треоа ці контакти підтримувати, посилювати і домагатись одержання своєї частки коштів. До речі, дуже наполегливо й результативно займаються цим ректор І. В. Кузьмін, декан енергетичного факультету Д . Б. Налбандян, виконуючий обов’язки завкафедрою К ІП Р А  В. Г. Руцькищ ^т. науковий співробітник кафедри П Ц Б  М. І. Шинкарук. Ну і ще одне. Позитивно вирішується питання про будівництво 50 котеджів для професорсько-викладацького складу.Отже, перспектива поліпшення житлової проблеми для працівників нашого інституту базується на реальних розрахунках. Але це, звичайно, не манна небесна. Треба добряче думати і трудитись. Тільки тоді гарні плани перетворяться в затишні квартири.Свій дім—своїми руками'
ЯК ЖИВЕШ, СТУДЕНТСЬКЕ

МІСТЕЧКО?Незвична тиша панує нині в студентських гуртожитках. Деінде відчиняться двері, пробіжить хто-небудь коридором, процокають самотні каблучки по паркетові холу — мешкають тут нині тільки заочники та ще ті, хто залишений для вну- трівузівських робіт, а решта в колгоспах і_ радгоспах на збиранні овочів і фруктів.і все-таки безлюдя гуртожитків, певною мірою, відносне. З директором студентського містечка Клав- дієм Івановичем Кипорен- ком відчиняємо двері того приміщення, в якому розташувався клуб «зодіак» (гуртожиток №2). іут  повно студентів. Звичайно ж , вони зюралися не на дискотеку. Серед будівельного хаосу, там де завше розташовується дискогрупа, чітко проступають контури затишного куточка, облад-

наного по-новому — хлопці стараються, щоб висока репутація їхнього клубу, нинішнього року стала ще вищою, щоб тут було ще приємніше і зручніше проводити дозвілля.Капітально переобладнується дискоклуб «Айвенго» в гуртожитку № 1. Уже видніються оригінальні ворота, влаштовані за проектом самих студентів.Клавдій Іванович говорить, що нинішнього літа, ломимо традиційних завдань ремонту, повсюдно намагалися подбати про те, щоб всі гуртожитки поліпшили свій естетичний вигляд. Цього досягнуто за рахунок нанесення накатіз — стіни стали більш привабливими, від них віє не голизною і смутком, а затишком сімейного житла. В поліпшенні естетичного вигляду допомагають спеціалісти художнього фонду. Чудові

настінні панно оформляються на кожному з п’яти поверхів четвертого гуртожитку. Зараз художники працюють над завершенням величної картини Переяславської Ради, є вже настінні панно «Комсомол і молодь», випалюється серія керамічних зображень, що стануть деталями оригінального розпису «Студенти па будівництві».Готовий до роботи і студентський санаторій-профі- лакторій «Супутник». В ходячи туди, ніби потрапляєш в своєрідну урочистість тиші і чистоти, досконалого, цито'дченого художнього смаку. Кожна деталь інтер’єру так розумно продумана, що не сумніваєшся в її доцільності. Без перебільшень — наш профілакторій можна показувати найприскіпливішим комісіям і гостям. Хочеться особливо підкреслити неоцінен-

ну заслугу в цьому завгоспа Семена Івановича Гад- зери і столяра Миколи Олександровича Нічука. Золоті в них руки, з любов’ю і захопленням дбають вони про те, щоб у профілакторії хотілось побувати кожному. Якщо брати за великим рахунком — то їх ня робота — совісний приклад для всіх нас.Добре полагоджена інститутська їдальня, буфети, гуртожитків, наводиться належний лад в подвір’ях.Як можна оцінити всю роботу загалом?Клавдій Іванович усміхається:—Це в лее не наша парафія. Наше діло — зробити, а оцінювати будуть і і, хто всім цим користуватиметься. Але думаю, що поганого слова про нашу роботу не скаже ніхто.
В. ІВЧЕНКО.
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Н ай біл ьш а в Я п о н ії ж и т лово - будівельн а ком панія «М ісав а х о у м с»  п о чал а п р о ектувати «м ісяч н і кв ар т и ри». Ф ірм а виділила 500 м ільйонів ієн для створенн я спеціал ьн ого дослідн ицького ц ен тру, в я ком у розр обл ятим уться різні аспекти  «м ісячн ого буд ів н и цтва». З о к рем а .м атеріал и, стій кі до р ізн и х переп ад ів  тем п е р атури на М іся ц і. Усе це р о биться на цілком  серйозній  осн о ві, х о ч а  ф а х ів ц і в в а ж а ю ть. що їх н я  робота знайде п р актич н е заст о сув ан н я  не ран іш е, н іж  через сто р о ків.
Соната для
6 тисяч рук

Будь - яка релігія має розгалужену систему свят та обрядів. З їх  допомогою духовенство прагне закріпити у своєї пастви відданість релігійній традиції. Ця тенденція особливо посилюється в зв’язку з підготовкою церкви до 1000- ліття введення християнства на Русі. Спостерігається, зокрема, надання релігійним обрядам більшої урочистості, театральності. Певна річ, багато нововведень в релігійній обрядовості викликано умовами існування релігії в соціалістичному суспільстві.

І все ж релігійна обрядовість долається повільно. Взяти, зокрема, ті ж хрещення, шлюб. Думається, основна причина цього тут криється в тому, що ці, так звані, таїнства пов’язані з суто особистим в людині, зачіпають потаємні, часом інтимні сторони її життя. Друга причина живучості хрещень, вінчань, релігійних похорон у тому, що вони тісно переплелися з багатьма старовинними народними звичаями, які свого часу релігія привласнила собі і будь-що намагається пристосувати до нових умов

життя людей. З цього погляду аналіз нових тенденцій і явищ церковної обрядовості, як і різних життєвих обставин, допомагає розібратися в причинах Існування релігійних пережитків у наші дні. Враховувати їх у практиці атеїстичної роботи важливо.Розглядаючи таїнства шлюбу і хрещення, які близько стоять один до одного в послідовності життєвих подій, можна помітити парадоксальну, на перший погляд, особливість. І справді, вінчання зустрічається нині досить рідко,

хрощення ж проявляє більшу живучість.Окремо слід сказати про так званих хрещених батьків (кумів). Саме вони виступають іноді резервом для відтворення релігійного обряду. Д о речі, в православній церкві дітей і дорослих хрестять часом і при одному хрещеному батькові чи хрещеній матері, а то і без них. Варто нагадати таке: церква тривалий час 'вела боротьбу з стародавнім народним звичаєм кумівства. Зрештою, вона змирилась з ним, більше того, присвоїла вироблений побу-

товою практикою порядок опікунства над новонародженим.З допомогою кумівства дехто розв’язує одну з найскладніших проблем людських відносин — посилення духовних зв’язків, спілкування на особистому рівні. Отож можна говорити про користь збереження на безрелігійній основі цього звичаю.
П. КОСУХА, кандидат філософських наук.

Будинок н а ... клеюМ атеріал, створений а в стрій ськи м и  вченим и, н а б а гато п р и скор ю є сп о р у д ж е н ня н евел иких ін д и від уал ь- , н и х будинків. Плити, ви готовлені з п о лісти ролових к ул ьо к, цем енту і води, д а ють зм огу поставити дім буквал ьн о одній лю дині і всього за к іл ька днів. П л ити вагою  75 кілограм ів се й смо- і хол о д остій кі, не п р о п уска ю т ь  зв ук . До того ж  їх  м о ж н а з ’єднати м іж  с о бою ... звичайн им  клеєм .
Редактор А. З А Б Л О Ц Ь К И И .

------------------------ --------------------------------------— —   -----------------------------------------------У  ро каш е  — ---------- —  --------

ДАВНО НЕ Т А Е М Н И ЧІ „ТАЇНСТВА*

У  Ф лорен ції х о р ео гр аф - Д ж ене Келлі о р ган ізув а в  в и конанн я сонати д л я ... З ти с я ч  м узи к ан тів . На в ід стан і в п івкіло м етра було встановлен о роялі — один за одним. У п равляти  н езви чним ан сам блем  довелося по радіо і за  допомогою  скл адн ої ел ектрон ної с и с теми. А в то р  м узики для т а кого незвичайного к он ц ер ту — Д аніель Л ом барді. Він р еп ети рув ав протягом  двох р оків . В аж к о  суди ти  про си н хр о н н ість ви ко н авців , але н авіть у  д ощ ову п о го ду цей концерт п р и вер н ув ув агу  багатьох глядачів.

Н Т Л :  наш  вуз—виробництвуДобрі ділові стосунки склалися між нашою кафедрою і колективом Вінницького заводу ЗБК.^ Згідно з умовами господарського договору робота ведеться в трьох аспектах — атестація продукції підприємства на предмет відповідності нормативам, допомога при впровадженні нових конструкцій, розробка нових конструкцій.Хочу сказати декілька слів про перший аспект, то бто, про те, як ведеться атестація продукції, оцінка її якості.До останнього часу користувалися для цього примітивними пристосуваннями, які є на самому заводі. Щ об випробувати, наприклад, бетонну панель кладуть на неї кубики різної ваги — від ста до во- сьмиста кілограмів кожен.Певна річ, це не дуже зручно — і клопітно, і забарно, і без того результату, що в умовах реальної експлуатації. Як не прикро, це поки-що майже повсюдна практика.А чи* не можна повернути справу по-іншому? Чи нема простішого виходу?

На кафедрі будівельних конструкцій про це думали давно, Принаймні, коли зайшла мова про спорудження нового корпусу інженерно-будівельного факультету, в проект його забудови було, закладено і спещаль-

випробовуватися плитні залізобетонні конструкції з допомогою стиснутого повітря. Не треба для цього бетонних кубиків, не треба часу для тривалого їх монтажу на панелях, не треба довго чекати, поки ванта

го часу зовсім не випробовувались на міцність стінові панелі домобудівних комбінатів. Нині цим буде займатись наш другий стенд. Він влаштований так, що панель ставиться вертикально і на неї тиснуть гі-
ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ

ний зал, який ми нині називаємо випробувальним. І найцікавіші роботи в ньо- му= розгорнулися нинішнього літа.Не будемо говорити про труднощі, які довелось подолати. Скажемо тільки про /ге* що наближається до завершення робота по влаштуванню двох таких стендів, яких поки-що нема ніде в області, а, може, навіть і в республіці. Власне, вони не нової конструкції, ця конструкція відома давно, але впроваджується вперше.Щ о ж це за стенди?На одному з 4 них будуть

жі, як то кажуть, «встояться» і почнуть тиснути з належною силою. Конструкція підлоги у випробувальному залі дозволяє влаштовувати стяжки величезної міцності і піддавати панель найскладнішим навантаженням одразу по всій площі, так, як це буває при їхній експлуатації.З нашого погляду, це дуже потрібний стенд, який стане незамінною підмогою у визначенні якості тих будівельних матеріалів, що їх випускає завод залізобетонних конструкцій.Як відомо, до останньо-

дравлічні домкрати. Таким чином її можна довести до повного руйнування і визначити всі параметри стійкості.Обидва стенди будуть випробувані уже найближчим часом і стануть на службу виробництву. Вважаю, що це помітний здобуток галузевої лабораторії індустріально-економічних фундаментів, яку очолює досвідчений будівельник, людина з великим практичним стажем роботи В олодимир Михайлович Кри- лач. Ну, а проекти цих пристосувань ми розробили

разом з кандидатом технічних наук доцентом Ю . О. Волковим і молодшим науковим співробітником В В Краснокутським.Щоб не обмежуватись частковими випробуваннями на цих двох стендах, лабораторія планує комплексне випробування конструкцій. Майже готовий до роботи (є потрібні гідравлічні преси, ось-ось завезуть відповідні кабелі) стенд по визначенню куби кової і призмової міцності, який константуватиме вже не тільки фактор стійкості чи нестійкості панелі, а й з’ясовуватиме причини того чи іншого стану.У нашому випробувальному залі з’явиться невдовзі і розривна машина для визначення фізико-механіч- них характеристик арматури. Чекати цього уже недовго, щонайбільше до нового року. На цей час випробувальний зал має бути в повній бойовій готовності.
В. АНДРУХОВ,молодший науковий співробітник кафедри будівельних конструкцій.

ГОСТІ З ПОЛЬЩІ
М инулого тижня в нашому інституті 

побувала м олодіж на делегац ія  з Тар.но- 
бж егського  воєводства П ольської Наро
дної Республіки , В її склад і — секретар 
райкому ПОРП Зигм унд  Каш іца, секр е
тар воєводського ком ітету С оц іал істич
ної Спілки М олоді Богдан Ци
буля, секретар  Ком ітету ССМ П ф аб 
рики ф ірангок Ганна Па.ртика, секре-

гар ком ітету ССМ П  одн іє ї з с ільських 
орган ізац ій М арія Кр аков ’як

На ф ото : пояснення дає доцент каф е
дри обчислю вальної техн іки Н. М. Панич 
(зліва вгор і); в обчислю вальному цен
трі інституту з польськими друзям и ве
де розмову начальник сектору за б е з
печення навчального процесу В. В. Ге
расименко (зліва внизу); на територ ії 
іституту (зн ім ок в центр і). >

12 КОЛОНКА

Репетиція...
землетрусуЛю ди, що біж ать по т у н ел ях. повн и х дим у, з а г о ни добровольців, що беруть у ч аст ь  в е в а к у а ц ії дитячих сад к ів , діти, що хо в а ю т ь ся , як тут учать, під столам и в б уд и н к ах, стіни я к и х  зд р и гаю ться ВІД п ідзем н и х п о ш т о в х ів ... Це не ури вки  'з ф ільм ів - к атастр о ф  — 8 м ільйон ів Я П О Н Ц ІВ  взяли у ч аст ь  у  сп ец іал ь н и х н а в ч а н н я х , метою  я к и х бул а ф ізи ч н а і п си хо л огічн а п ід готовка населен ня до зе м летр усів . Подібні заход и  проводяться щ о р о к у  в р іч ницю  руйнівного зем л ет р у с у , щ о сп іткав район Кан- тої 1 вересн я 1923 р оку. Н и н іш н і н авчан н я моделю вали повторенн я сти хій н ого ли ха т ак о ї ж  сили, котре, за п р о гнозам и сей см ол огів , м ож е статись у  районі Токай, на за х ід  від Токіо.

Наступ
велосипедистівНині в Голландії за р е єст ровано 11,5 м ільйон а велоси п ед ів . як і по ступово в и тісняю ть традиційні засоби п ер есув а н н я . За даними ст а тистики, кількість. лю дей, щ о к о р истую ться м отоциклами і різним и видами гро м адського т р а н сп о рту . за період з 1980 по 1986 рік  істотно ско р оти л ась. Тим часо м  кількість ве л о си п едів у п р и ватн о м у к о р и ст у ванні зоїл ьш и л ася на д е в'ять процен тів. Одна з причин велосип едн ої «на вали», як ствердж ую ть с п е ціалісти , — п ер еваж н о р ів нинний р ельєф  Голл ан д ії, де велосип едистам  роздолля.

Місячні квартири

і«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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