
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


