
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.


