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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 Комунарського 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 мікроелектроніки — 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 ПРОФКОМІ
ІНСТИТУТУ
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.

І все це —машинобудівний факультет. На фото:
А В лабораторії кафедри «Автомобілі і автомо
більне господарства».

Т/ Р А ї Н А 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,
ст руктурн а 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 йому 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 раза більше, аніж у п ’я ти річ
ці минулій.
Втілювати у ж и ття намі
чену програму покликані, в
першу чергу, інженери - ма
шинобудівники. Готує таких
спеціалістів наш факультет
— один із найстаріших
в
ж ст и ту т і. 1969 року відбув
ся перший випуск його ви
хованців 3 тих пір збіль
шилося значно число с т у 
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
т и » , «технологія роботизова
ного виробництва», «автомо
білі і автомобільне господа
рство». А цього року відкри
то прийом на нову спеціа
лізацію — «технологічне об
ладнання гну чки х виробни
чих систем».
Підготовку висококваліфі

о А ФАКУЛЬТЕТІ ве11 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

науково - дослідною роботою
зайняті 637 майбутніх інже
нерів. Вони виступають
з
доповідями на інсти ту тських
конференціях, беруть участь
у всесоюзних та ре спублі
канських конкурсах. А ви
пус кник нашого ф а к у ль т е 
т у Б. Пентюк за цикл праць
«Розробка і
впровадження
прогресивних способів
та
обладнання
вібропресування заготовок із вогнетривких
І керамічних порошків» на
городжений медаллк» А к а 
демії наук УРС Р.
Сучасний інженер мас б у 
ти людиною всебічно роз
виненою, з широким колом
інтересів. Вихованню цього
сприяють заняття в числен
них художніх,
спортивних
колективах. Скажімо, вист у
пи фак ультет ського ст уде н
тського театру збирають за
вжди таку аудиторію, якій
і професіонали
позаздрили
б. Студенти не тільки став
л ять спектаклі, а й самі п и 
ш уть п ’єси Найсильнішими
не лише в Інституті, а й се
ред
студентської
молоді
лі і автомобільне господар плейний клас інститутського міста є факультетські збір
ство», «опір •
, матеріалів», обчислювального центру На ні команди з футбола, нас«теорія машин і механізмів мікроЕОМ студенти вивчають тольного тенісу, шахів, л и ж 
та деталей машин», а також програмування на рівні ма них гонок, багатобор’я ГПО.
кафедра хімії. Більш доклад  шинних команд. Мікропро Слід сказати і про наш г у р 
но про них розповідає сьо цесор ДЗ-28, ДВК-2 дозволяє тожиток, який по праву ви
програмувати як у машинних знано кращим в інсти туті.
годні га*зета.
Минулого року
відбувся командах, так і на алго рит При ньому працюють полі
черговий випуск, у
різні мічній мові «Бейсік» (вона є тичний клуб « Гл о б у с », дисвивчення коклуб «Зодіак».
куточки країни роз’їхалися перехідною для
Зараз ф ак у ль тет наполег
на якій
210 молодих інженерів- ма мови « Ф о р т р а н » ,
шинобудівників. Двадцять із працює потужна ЕОМ ЄС1055, ливо працює над перебудо
них одержали дипломи
з встановлена в обчислюваль вою учбово - виховного про
цесу у світлі останніх пос
відзнакою,
177 захистили ному центрі інсти туту) .
В учбовому процесі
та танов партії і у р я ду про
реальні проекти. Сто
два
дипломних
проекти було кож широко застосовуються вищу школу. Роботу нале
рекомендовано до впровад інтенсивні методи викладан жить виконати складну, різ
ня дисциплін, технічні за нопланову і цікаву.
ження у виробництво.
Б. Л ІЩ И Н С Ь К И Й ,
Значна підмога студентам соби.
декан машинобудівного
у навчанні —
електронноС туден ти досить успішно
факультету.
обчислювальні машини. На пробують свої сили в науці:
кованих інженерів здійсню
ють кафедри «технол огія
і
автоматизація машинобуду
вання», «металорізальні вер
стати і Інструменти», « т е х 
нологія металів», «автомобі

фак ультет і впроваджується
трирівнева ст руктура їх ви
користання в учбовому про
цесі: мікроЕОМ особистого
користування,
кафедральні
обчислювальні центри і дис

ПР ОФЕ С І Ї ,
ПОТРІБНІ ВСЮДИ

Проектуємо машини
торського завдання мож
ливе тільки лише на рів
ні винаходу.
Щоб стати інженером,
здатним
розв’язувати
поставлені завдання по
проектуванню, Івиготовленню 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,

А Тут вивчають таємниці металів (лабораторія
металознавства).
А Багатоопераційний верстат і промисловий ро

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. Іванишин — 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.

бот. А разом — сучасний роботизований комплекс.
Фото Р. Кутькова

10 квітня 1987 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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

Щоб робот
працював
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

ДО СЕКРЕТІВ МЕТАЛУ
К
оадТіРУКЦІИІНІ
мате- ними методами. При цьому
**
ріали і технологія
їх поряд із традиційними м е
одержання та переробки —
такий науковий і навчаль тодами розглядаються при
процеси ла
ний о б ’єкт діяльності каф ед нципово нові
ри технології металів. Тут зерної та плазмової оброб
студенти
маш инобудівних ки, перспективні технології
спеціальностей
вивчають високих і надвисоких швид
матеріалознавство і терміч костей, температур і тисків.
Знання, вміння і навики,
ну обробку, основи металу
набуті студентами на нашій
ргії і металокераміки, ли кафедрі, формують інф ор
варне і зварювальне тзироб- маційну основу проф есії ін
ництво, обробку тиском, рі ж енера - механіка як сп е
занням. а також електрич- ціаліста широкого профілю

по дослідж еннях, 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-

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.

лем. зокрема, проблем зм іц
нення поверхні деталей ма
шин і підвищення стійкості
технологічних процесів.
У
дослідж еннях беруть участь
і студенти, виконуючи на їх
основі курсові та дипломні
проекти і роботи. Для про
ведення таких
дослідж ень
кафедра має необхідне с у 
часне обладнання і прилади.
Підтримуємо
також тісні
наукові зв ’язки з численни
ми спорідненими
організа
ціями країни
А ЖУК ОВ,
професор, доктор
тех
нічних наук,
зав. ка
федрою технології ме
талів.

А втомобілісти
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 фахівців-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 автодорожних 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-механіка 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».

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-автоматів. Це під силу
тільки сучасному високоавтоматизованому ви
робництву, яке володіє
достатньою
гнучкістю,
тобто здатністю швид
ко, без втрат часу і з
мінімальними затратами
людської праці перенастроюватися 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!
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