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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.
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