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НИКИ! ПІДВИЩУЙТЕ ЕФЕКТИВНІСТЬ НАУКОВИХ ВИТКУ КРАЇНИ!
ДОСЛІДЖЕНЬ, ТВОРЧОГО ПОШУКУ! ЗБІЛЬШУЙ
(Із Закликів ЦК КПРС ДО 1 ТРАВНЯ 1987 р ),
ТЕ ВКЛАД У НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС, У

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-технологів за спеціальніс
тю 0648 —«конструюва
ння і виробництво елек
тронно - обчислювальної
апаратури».

За роботою — ведучий програміст кафедри автома
тизації проектування Альбіна Амеліна і інженер Ми
кола Чорний.

В обчислювальному центрі інституту.

2.у У чому новизна професії?
НАШ час центр ваги наукової думки, 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-конструкторомтехнологом 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.

3. Що під силу
молодій кафедрі?
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. Неймановського, І. Колупицького, 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-

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. Ноженком. 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.

4. А ВНЕСОК У НАУКУ?
гт ІДГОТОВКА сучас11 ного інженера без
прищеплення йому нави
чок наукової творчості
неможлива. А щоб нав
чати інших, треба вчи
тися самому. Тому у про
веденні наукових
досліджень 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. Бачерікова. 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. Глинеького і С. М. Павлова, С. П. Грабчака
і
Ю. А. Сторожука.
За об’ємом госпдоговірних 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. Красиленко,
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 студентиіноземці...
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.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»
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 прауЛ ПОПУЛЯРНІЙ
телепередачі «Що? Де? Ко
ли?» ми з хвилюванням спо
стерігаємо,
як
команда
«знатоків» протягом однієї
хвилини успішно знаходить
відповіді на складні і неочікувані 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

24 квітня 1987 року.

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
рідкого, газоподібного
і
ядерного; від важеля — до
цепної передачі, гідравліки,
пневматики, електрики; від
механічної обробки — до
ливарництва і порошкової

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-

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 оптоелектронної 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

ба із шкідниками сільського господарства, біомолекулярні солітонні
схеми
в
ЕОМ і ін,).
Згадайте роман
С. Лема
«Непереможний»,
де

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 асоціативних^ і алгоритмічних ме
тодів пошуку нових патентноздатних 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

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.

так, свідчить
факт:
1986
року студентами, які
бе
руть участь у наукових дос
лідженнях на кафедрі «ав
томатизація проектування»,
подано 11 заявок на винахо-

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 а також нові принципи по
знання фізики і геометрії, будови ЕОМ і їх елементів
спостережливість і
ініціа (рідкі кристали, оптоелект
роніка, хемотроніка, плазтива.
На практичних
заняттях моніка тощо).
Завершує
винахідницьку
ми,
студенти - конструк
тори, вивчаємо вдалі
зас підготовку студентів - кон
спеціальності
тосування теплових
полів, структорів
прикладної
ферромагнітних
ефектів, 0648 вивчення
магнітних рідин,
пінястих інформатики і патентознавскладання
матеріалів,
архімедових ства, методики
сил, електростатики, п’єзо- заявки на винахід і особ
ефектів, електретів, центро- ливостей оформлення рацвпевнені,
біжних сил, резонансів, ка пропозицій. Ми
пілярних явищ, озону, гео- що винахідницька підготов
ферромагнітних
ефек ка конструкторів обчислю
тів. На цих явищах і власти вальної техніки забезпечить
востях базуються нові про прогрес вітчизняної техні
гресивні технологічні про ки і наше професійне зрос
(
цеси виробництва технічних тання.
засобів ЕОМ і САПР (по
Актив
студентського
рошкова металургія, компо
конструкторського бю
зиційні матеріали, проме
ро кафедри АП «Інтер
нева, іонно - плазмова, іс
фейс».
крова і ерозійна обробка),

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».
У дисплейному класі кафедри автоматизації проекту ванни.

± 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

Із доповіді першого секретаря ЦК ВЛКСМ В. Мироненка на XX з’їзді комсомолу.
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.

