
З ІМЕНЕМ ВОЖДЯ
З іменем Леніна, велико

го мислителя й революціо
нера, з його вченням і рево
люційною діяльністю зв’я
зані в нашій свідомості 
створення Комуністичної 
партії Радянського Союзу, 
здійснення Жовтневої ре

волюції, народження першої 
на землі держави робітни
ків і селян. Життя В. І. Ле
ніна минуло в невтомній ро
боті творчої думки, в рево
люційній боротьбі, в гострих 
ідейних і політичних бит
вах. З його працями зв’я-

заний особливий етап роз
витку революційної маркси
стської теорії, в основі якої 
глибокий аналіз нової істо
ричної епохи, епохи пере
моги Жовтня, новаторські 
висновки з великого, різно
манітного досвіду боротьби 
за торжество пролетарської 
революції в Росії, за утве
рдження основ соціалістич
ного ладу, за мир і справе
дливість у стосунках між 
народами. Виконуючи запо
віти В. І. Леніна, радянсь
кий народ під керівництвом 
КПРС побудував нове су
спільство, створив нову, со
ціалістичну цивілізацію, но
вий, соціалістичний спосіб 
життя. І нині, радячись з 
В. І. Леніним, партія зна
ходить у нього ясні відпо
віді на найскладніші питан

ня сучасності. Сформу
льована на квітневому 
(1985 р.) Пленумі і розви
нута в рішеннях XXVII з’ї
зду стратегія прискорення 
соціально-економічного жит
тя країни стала першоряд
ною необхідністю для наших 
днів. Процес революційної 
перебудови невіддільний від 
методології ленінського ана
лізу дійсності, її новаторсь
кого застосування в най
відповідальніший для світу 
час. Перебудова ставить за 
мету теоретично і практич
но повністю відновити ле
нінську концепцію соціаліз
му, в якій, незаперечний прі
оритет за людиною праці 
з її ідеалами й інтересами, 
за гуманістичними ціннос
тями в економіці, соціальних 
і політичних відносинах, ку

льтурі. Демократизація всьо
го суспільного життя і ради
кальна економічна реформа 
— ключові проблеми розви
тку суспільства, визначаль
ні долі перебудови. Кажучи 
словами В. І. Леніна, «за
раз вся справа в практичній 

роботі, в практичних резу
льтатах». Сміливі новатор
ські підходи утверджуються 
і в міжнародній політиці 
Радянської держави. У ви
робленні нового політичного 
мислення, концепцію якого 
в розгорнутому вигляді дав 
XXVII з’їзд КПРС, проя
вилась теоретична глибина 
і життєва сила творчого 
марксизму-ленінізму. Ви
хідною її точкою є ідея, 
що, не зважаючи на глибо-  
кі протиріччя сучасного сві
ту і корінні відмінності іс

нуючих держав, він взає
мозалежний і являє собою 
певну цілісність. Нове ми
слення з його загальнолюд
ськими критеріями, орієн
тацією на розум і відкри
тість почало пробивати до
рогу в світові справи, руй
нуючи стереотипи антира
дянщини і підозрілості до 
радянських ініціатив і дій. 
Весь хід історії підтверд
жує велику правоту лені
нського вчення. Воно було 
й залишається керівницт
вом до дії, джерелом нат
хнення, вірним компасом у 
визначенні стратегії і так
тики руху вперед. Лені
нізм — концентрований ви
яв найпередовішої соціаль
ної філософії сучасної епо
хи.

ЛЕНІН КРОКУЄ ПО ПЛАНЕТІ
Їх, студентів-іноземців, у 

Вінницькому політехнічному 
навчається близько п’ятиста. 
Вони приїхали сюди з усіх 
кінців світу, країн соціаліс
тичних, капіталістичних, тих, 
що тільки-но обирають свою 
дорогу, свій устрій, утвер
джують власну держав
ність. Вони різних націона
льностей, кольорів шкіри, 
поглядів на життя, мов, тра
дицій і звичаїв. Та коли ми 
задавали їм одне й те ж 
питання: «Чи знають у вашій 
країні Леніна і його вчен
ня?», відповідь неодмінно 
була ствердною.

Симпатичний юнак з Сьєр
ра-Леоне Абу Бакар Санко, 
який навчається на остан
ньому курсі радіотехнічно
го факультету, говорив нам, 
що в перекладі на українсь
ку Батьківщина зветься Зе
млею Левів. Вона далеко-

далеко за морями-океанами, 
в одному з куточків Афри
ки. Але ім’я Леніна Абу знає 
з дитинства.

— На уроках історії нам 
розповідали його біографію, 
а в університетах, хоч ми й 
капіталістична країна, праці 
Леніна вивчають всерйоз і 
грунтовно. Його ідеями, ор
ганізаційними принципами 
керується у своїй діяльно
сті наш Всенародний конг
рес і молодіжна партія кра
їни.

...Каранусекера Ніл приї
хав до ВПІ з Шрі-Ланки. 
Він на четвертому курсі фа
культету обчислювальної те
хніки. Про Леніна теж знає 
з дитинства.

— У нашій школі була 
влаштована виставка «Радя
нський Союз, Жовтень, Ле
нін». Ми всі вважаємо, що 
Жовтнева революція послу

жила поштовхом для поси
лення в нашій країні боро
тьби з колоніалізмом, яка й 
принесла нам свободу і не
залежність. Добрі у нас 
зв’язки з Батьківщиною Ле
ніна. Я звик постійно чи
тати на сенегальському ва
ші журнали «Советский Со
юз» і «Советская женщина». 
До речі, тим, хто навчаєть
ся в Радянському Союзі, 
разом з дипломом про за
кінчення вузу видається сві- 
децтво на право викладання 
російської мови. Мова Ле
ніна у нас популярна. По
пулярна і партія Сірімаво 
Бандаранаїке, котра вела 
нашу країну шляхом соціа
лістичної орієнтації. Зараз 
ця партія не при владі, але 
наприкінці року — чергові 
вибори і вона має реальні 
шанси знову перемогти і 
втілювати на нашій землі ті 
ідеали, що були змістом 
всього ленінського життя.

В. ІВЧЕНКО.

19 квітня відбулась нау
ково-теоретична конферен
ція іноземних студентів Він
ницького політехнічного ін
ституту — «Боротьба народів 
за соціальну справедливість 
і встановлення нового еко
номічного порядку в світі».

Після того, як прозвучали 
акорди Державного гімну, 
всі учасники мітингу, прис
вяченого ленінському кому
ністичному суботнику ро
зійшлись по своїх робочих 
місцях. Основне завдання 
— наведення порядку В 
навчальних і службових 
приміщеннях, лабораторіях,

Конференція присвячува
лась 118-й річниці з дня на
родження В. І. Леніна Сту
денти з Марокко, Йорданії, 
Куби, Ефіопії, Монголії, 
Пакистану, Іраку, Палести
ни виступили більше, ніж

на території вузу, міських 
об’єктах.

В день червоної суботи 
особливо сумлінно й орга
нізовано трудились праців
ники кафедри електропоста
чання промислових підп
риємств, міст і сільського 
господарства, фізичного ви
ховання, бухгалтерії, ре-

Значна їх частина була про 
Леніна, його безсмертне 
вчення, Жовтень, перебудо
ву, боротьбу проти неоколо
ніалізму, за зміцнення ми
ру, економічних зв’язків з 
країнами, що розвиваються, 
соціальний прогрес і т. д.

Г. РУДОМІН, 
декан факультету по ро
боті з іноземними студе
нтами.

монтно-будівельної групи. 
Крім внутрішніх інститут
ських приміщень, були впо
рядковані стадіон «Олімп», 
трамвайна зупинка «Студен
тська», ділянка в лісопарку, 
кафе «Теремок».

О. ТАРАНУХА, 
член штабу по прове
денню комуністичного 
суботника.

з двадцятьма допові дями.

Честь — по праці

ВИЩІЙ ОСВІТІ -  НОВИЙ ЯКІСНИЙ РІВЕНЬ
13 квітня, в актовому залі, відбулися загальні 

партійні збори інституту.
З доповіддю «Завдання парторганізації інсти

туту по здійсненню перебудови у відповідності 
з рішеннями лютневого (1988 року) Пленуму ЦК 
КПРС» виступив секретар парткому О. Д. АЗА
РОВ.

В обговоренні доповіді взяли участь В. Б. ПЕ
ТРОВ — секретар партбюро машинобудівного 
факультету, Д. Б. НАЛБАНДЯН — декан енер
гетичного факультету, В. В. РОТАР — студент 
першого курсу факультету автоматики і мікро- 
електроніки, І. Б. МАТВЕЄВ — провідний науко
вий співробітник кафедри нарисної геометрії і 
машинної графіки, Ю. С. ДАНИЛЮК — декан

факультету обчислювальної техніки, О. Б. Я Н- 
ЧЕНКО — секретар комітету ЛКСМУ інституту, 
ї. В. КУЗЬМІН — ректор інституту, І. В. ЗАГО- 
РУЛЬКО — студент другого курсу енергофакуль- 
тету, партгрупорг, В. М. П ОГО СЯН — доцент 
кафедри ЕПіЛ, М. Ф. НОВОКРЕЩЕНОВ — на
чальник господарського відділу АГЧ, М. М. 
ШКОДІН — проректор інституту, А. Ф. ПОНО- 
МАРЧУК — професор кафедри будівельних кон
струкцій і архітектури, В. С. ОСАДЧУК — за
відуючий кафедрою мікроелектроніки.

В роботі зборів взяла участь і виступила з про
мовою секретар Вінницького міськкому партії 
Т. Г. ТРЕТЯК.

Нижче подаємо звіт з партзборів.

Партійною організацією, 
всім колективом інституту 
проводиться певна робота 
по перебудові своєї діяль
ності у розв’язанні голов
ного завдання — підвищен
ня якості підготовки спеці
алістів вищої кваліфікації, 
відзначив О. Д. Азаров.

Комуні сти, викладачі і 
студенти вузу цілком і пов
ністю підтримують рішен- 
ня лютневого Пленуму, дія
льність ЦК КПРС на су
часному етапі. Ми, як ска
зав доповідач, сповнені рі
шучості в реалізації першо
чергових завдань, ключових 
питань Ідеології перебудо
ви, з визначених Пленумом 
ЦК КПРС.

В партійній організації, 
колективі інституту створю
ється обстановка творчого 
пошуку нових форм і ме
тодів роботи, в тому ЧИС
ЛІ організації навчального 
процесу з урахуванням мі
сцевих умов і наявних мо
жливостей. Активізується 
робота по заключенню ці
льових договорів на підго
товку спеціалістів з підпри
ємствами. Останнім часом, 
у вузі відкрито факультет

підвищення кваліфікації з 
двома відділеннями для 
спеціалістів з вищою осві
тою, які працюють у на
родному господарстві.

Партком, цехові партор
ганізації вживають заходів 
до вдосконалення форм і 
методів ідеологічної та іде
йно-виховної роботи.

Разом з тим. як сказав 
О. Д. Азаров, в перебудові 
роботи по-новому зроблено 
лише перші кроки. Помітних 
зрушень поки що не досяг
нуто і відчутного підвищен
ня якості підготовки спеці

алістів не спостерігається. А 
все тому, що ректорат, де
канати, випускові кафедри, 
зокрема, недостатньо опера
тивно розробляють і впро
ваджують ефективну с и с
тему управління якістю під
готовки випускників на ос
нові міцної взаємодії з ви
робництвом. Не спостеріга
ється віддачі від філіалів 
кафедр всіх факультетів. 
На багатьох з них немає 
чіткості у плануванні і ор
ганізації навчального про
цесу.

Істотної модернізації

вимагає методичне забез
печення підготовки майбут
ніх інженерів. В інституті 
гостро стоїть питання онов
лення застарілого обладнан
ня, придбання сучасних за
собів комп’ютерної техніки.

Секретар парткому деталь
но зупинився на недоліках в 
організації а проведенні нау
ково-дослідних і дослідно- 
конструкторських робіт. Зна
чна частина з них поки що 
не знаходить широкого пра
ктичного втілення на під
приємствах. Окремі з таких 
робіт припиняються достро

ково без будь-якого ефекту.
Серйозні упущення є в 

організації економічного 
навчання всіх ланок науко
во-дослідної частини інсти
туту. Не спрацьовують ви
рішальною мірою аспекти, 
які визначають активізацію 
людського фактора. Так, у 
ході атестації часто не при
нципово і не об’єктивно, без 
врахування думки трудових 
колективів оцінюються ді
лові якості викладачів і 
співробітників, їх компетен
тність і громадська актив
ність.

Далі доповідач зупинив
ся на питаннях пожвавлення 
студентської науки. В цій 
важливій справі не в пов
ній мірі використовуються 
можливості СКТБ «Модуль» 
для виконання дослідно-кон- 
(структорських робіт і 
зміцнення науково-технічних 
зв’язків з кафедрами.

Партком, партійні бюро, 
говорилось у доповіді, ще 
недостатньо приділяють ува
ги питанням гласності, де
мократизації, критики і 
самокритики, створенню здо
рового мікроклімату в під
розділах і колективах. Ба
жає бути значно кращою 
культура спілкування вик
ладачів, співробітників, 
студентів.

Секретар парткому під
дав гострій критиці кафед
ри суспільних наук, які не 
показують належного при
кладу у перебудові навча
льно-методичного та ідейно- 
виховного процесів. Він 
відзначив низьку ефектив
ність ідейно-виховної робо
ти з студентами, що приз
вело до великої кількості 
правопорушень, в тому чи
слі на грунті пияцтва. 
(Закінчення на 2-ій стор.)

Ленінському дню присвячується



2 стор.  «ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ» 22 квітня, 1988 року.

вищій освіті - новий якісний рівень

ВИДАВНИЦТВО РАДИТЬСЯ
Реформа вищої школи, її 

докорінна перебудова пос
тавили у порядок денний іс
тотне оновлення всієї на

вчально-методичної літерату
ри, вихід її на рівень сві
тового науково-технічного 
прогресу.

Чимало вчених нашого 
інституту є авторами під
ручників і посібників для 
студентів і викладачів в у 
зів. Зокрема, ряд таких 
видань побачили світ у

київському видавничому 
об’єднанні «Вища школа». 
Тим-то й була викликана 
зустріч професорсько-викла
дацького складу ВПІ з від
повідальними працівниками 
цього видавництва, яка від
булась 15 квітня.

З творчими планами 
випуску науково-педагогіч 
ної літератури поділились 
старший редактор Л. М. 
Чміль, зав. відділом Ф. І.

Михайленко, генеральний 
директор видавництва В. П. 
Таряник. Свої пропозиції, 
зауваження, побажання по 
поліпшенню видавничої ді
яльності висловили професор 
М. А. Филинюк, доценти 
М. А. Клименко, Ю. І. Во- 
лков, інші учасники зустрі- 
ч|І.

3. ГРОЗНИЙ, 
завідуючий науково-ме
тодичним кабінетом.

ВЧАСНО ЗАМОВТЕ Л ІТЕРАТУРУ
Науково-технічна біблі

отека інституту систематич
но поповнюється відповід
ною літературою з навчаль
них дисциплін, спеціальни
ми фаховими періодичними 
виданнями. Але потреба в 
суспільно-політичній і тех
нічній літературі щораз зро-

стає, а надто зараз, коли 
на перший план в методи
ці навчання виступає само
стійна робота студентів над 
учбовим матеріалом.

Для вчасного придбання 
бібліотекою потрібної лі
тератури всім викладачам

слід уже зараз її замовити. 
Це можна зробити, відві
давши відділ коплектуван- 
ня НТБ (ауд. 111 ГУК), та 
ознайомившись з тематич
ними планами видавництва,

Л. ДОЛИНСЬКА, 
головний бібліотекар. В залі науково-технічної бібліотеки інституту

ПЛАТА ЗА НЕДБАЛІСТЬ
За минулий рік у Він

ницькій області зафіксова
но 1298 автошляхових при
г о д  при яких 239 чоловік 
загинуло, 1368 травмовані. 
181 пригода відбулась за 
участю дітей — 27 з них 
загинули, 163 постражда
ли. 186 аварій на совісті 
п’яних водіїв (28 загиблих, 
219 поранених). 114 заги
нули і 823 зазнали поранень 
в індивідуальному транспо
рті. Впродовж року авто
інспекція затримала 8828 
п’яних водіїв, які були під-

дані різним заходам адмі
ністративного покарання. 
В цьому довгому списку є 
прізвища і двох студентів 
Вінницького політехнічного 
інституту Анатолія Пав лю
ка та Володимира Баштово
го, що сиділи за кермом 
машини після доброї випив
ки, були недалекі від того, 
щоб потрапити в шляхову 
пригоду або й самим стати 
її винуватцями.

В ПЕТРИШИН,
державтоінспектер Ле
нінського РВВС.

Купуючи автомобіля, не 
кожен думає про те, що він 
може принести біду. Але, 
на, жаль, це так, особливо, 
тоді, коли забуваєш, що 
це не тачка, не віз, навіть

мільйонів мотоциклів. Для 
обліку і визначення їх те
хнічного стану щороку з 1 
січня по 1 серпня проводи
ться спеціальний річний тех
огляд. Хочеться ще раз

ДЕЩО ПРО ТЕХОГЛЯД

ПОВІДОМЛЯЄ АВТОІНСПЕКЦІЯ

порту, медичну довідку 
встановленої форми, кви
танції за проходження тех
огляду: 1 крб. 50 коп. за 
автомобіль і 1 крб. за, мо
тоцикл, причіп; квитанцію 
збору податків з власників 
транспортних засобів за
лежно від марки машини 
чи мотоцикла— за автомо
біль 25 коп., за мотоцикл — 
15 копійок з однієї кінської 
сили потужності двигуна.

Довідка дійсна для гро
мадян віком до 60 впро

довж п’яти років, понад 
60 — два роки, для інвалі
дів, незалежно від групи, 
один рік.

Індивідуальні власники 
представляють автомобілі 
на техогляд за місцем об
ліку. Несвоєчасне представ
лення на огляд піддається 
адміністративному покаран
ню.

В. СЕМЕНЮК, 
старший державтоінс- 
пектор Ленінського 
РВВС.

Редактор І. ВОЛОШЕНЮК
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У значної частини студен
тства, викладачів і співро
бітників не вихована заці
кавленість в участі бага
тьох масово-політичних за
ходів. Є низькою ефектив
ність роботи громадських 
організацій інституту. У роз
витку студентського само
управління мало бере уча
сті комсомольська органі
зація. її комітету не виста
чає наполегливості в підви
щенні престижності навчан
ня, поліпшенні ПІДГОТОВКИ 
студентів до самостійного 
життя і праці. Багато є 
недоліків в перебудові ро
боти профспілкових органі
зацій, відзначив доповідач.

Після обговорення допові
ді, проекту постанови, вне
сення до неї змін і попра
вок комуністи інституту 
ПОСТАНОВИЛИ:

Парткому, партбюро, пар- 
групам, виходячи зі уста
новок лютневого (1988 р.) 
Пленуму ЦК КПРС, квіт
невого (1988 р.) Пленуму 
ЦК Компартії України по
силити перебудову ідеологі
чної, політико-виховної ро
боти, спрямувавши її на 
розв’язання головних зав
дань економічного і соціа
льного розвитку країни, 
зміцнення організованості і 
дисципліни, підвищення яко
сті підготовки спеціалістів 
для народного господарства, 
відповідальності кожного 
члена колективу за оновлен
ня всіх сфер життя. З ці
єю метою провести відкри
ті партійні збори в цехових 
партійних організаціях і 
партгрупах, пов’язавши по
рядок денний з конкретни
ми завданнями підрозділів 
і кожного члена колективу, 
затвердити на цих зборах 
конкретні шляхи розв’язан
ня поставлених завдань.

затвердженням характерис
тик. За виконання цього 
пункту відповідають О. Д. 
Азаров, О. Й. Лесько, О. П. 
Вітюк та секретарі парт
бюро.

Зобов’язано партком, па
ртійні бюро, ради інституту 
і факультетів посилити ува
гу до формування стабіль
них науково-педагогічних 
колективів, створенню в них 
атмосфери творчої роботи, 
високої моральності і від
повідальності, здорового мі
кроклімату. В цих цілях ак
тивно використати атеста
цію наукових кадрів і кон
курсне обрання професорсь
ко-викладацького складу, 
здійснювати практику ви
борності керівників підроз
ділів і їх звітність перед 
колективами. Підвищити ви
могливість, за якість педа
гогічної практики, професі
йний ріст викладачів. За
безпечити гласність при 
формуванні резерву керів-

Строк — квітень, травень 
поточного року.

Парткому, партійним бю
ро, сказано у постанові, по
слідовно вдосконалювати 
форми і методи виховної і 
організаційно-партійної ро
боти, всемірно поширювати 
гласність і демократію, 
утверджувати сучасне мис
лення і соціалістичну сві
домість людей. Всебічно 
аналізувати зміст роботи по 
оновленню навчально-вихо
вного процесу. Для чого, 
на засіданні парткому в 
червні нинішнього року роз
глянути питання про де
мократизацію в роботі парт- 
організації радіотехнічного 
факультету у світлі рішень 
XXVII з’їзду КПРС. Про
довжити практику заслухо
вування комуністів і особ
ливо комуністів — керівників 
про їх особистий внесок у 
перебудову вищої школи з

них кадрів. До закінчення 
поточного навчального ро
ку завершити атестацію 
ректорату. Раз у півріччя 
на зборах інформувати ко
лектив про проведену ро
боту. Відповідають секретар 
парткому, секретарі парт
бюро, голови рад інституту 
і факультетів.

Рекомендовано парт
кому, партійним бю
ро, профспілковим ор
ганізаціям, всьому колек
тиву зосередити зусилля 
на виховання у молоді сві
домого ставлення до на
вчання, всемірно розвива
ти науково-технічну твор
чість, виховувати високі 
особисті якості кожного 
члена колективу всіма за
собами ідейно-морального і 
естетичного впливу. Фо
рмувати здорові громадські 
інтереси і запити, високу 
духовну і фізичну культу
ру, активізувати атеїстичне 
виховання молоді. Не мен
ше одного разу в навчаль
ному році розглядати ці 
питання на зборах, засідан
нях комітетів і бюро. Осо
бливу увагу звернути на 
ідейно-моральне і естетич
не виховання членів ко
лективу і молоді. В пер
шому півріччі 1988 року 
розглянути це питання на 
засіданні парткому. В дру
гій половині цього року роз
глянути питання про атеї
стичне виховання студент
ської молоді. За здійснен
ня цього пункту відповіда
всь секретар парткому, се
кретарі партбюро, секре
тар комітету комсомолу, 
голови профкомів.

Ідеологічній комісії парт
кому (О. П. Вітюк) шир
ше пропагувати досвід ро
боти партійних бюро, ке
рівників, окремих комуніс
тів і безпартійних. Раз у 
семестр розглядати такі пи-

щенню престижу виклада
ча, його праці. Комуністам 
Азарову О. Д, Вітюк О. П., 
Волошенюку І. С., Шкоді- 
ну М. М., Карпову Ю. А. 
раз у семестр практикува
ти прес-конференції з ак
туальних питань навчання 
і виховання студентської 
молоді, підготовки кадрів, 

Парткому (Азаров О. Д.), 
ректорату (Кузьмін І. В.) на 
єдиних політднях і зустрі
чах з студентством регуля
рно інформувати молодь з 
широкого кола актуальних 
питань, залучати до цієї ро
боти виборний партійний 
актив, проректорів, вчених, 
викладачів суспільствознав
ців.

Ректорату (Карпов Ю. А., 
Шкодін М. М.) до почат
ку 1988—89 навчального ро
ку в основному перейти на 
нові плани по докорінному 
оновленню навчально-вихо-

тання на своїх засіданнях.
Парткому, партійним бю

ро, керівникам підрозділів 
повести рішучу боротьбу з 
формалізмом в роботі по 
викоріненню пияцтва, по
збавлятися від благодуш- 
шя і самозаспокоєності в 

даному питанні. На ра
дах факультетів затвер
дити заходи по забезпечен
ню колективної гарантії 
трудової і громадської ди
сципліни, тверезого способу 
життя.

Збори зобов’язали парт
ком (т.т. Азаров О. Д., Ві
тюк О. П.) підвищити 
роль внутрівузівського те
лебачення, радіомовлення і 
багатотиражної газети
«За інженерні кадри» у 
висвітленні ходу перебу
дови вищої школи. Все

бічно розкривати прак
тику навчально-виховної 
роботи, позитивний досвід, 
труднощі і проблеми. Біль
ше уваги приділяти підби

вного процесу. Особливу 
увагу приділити поглиблено
му вивченню окремих пре
дметів і курсів, оволодінню 
електронно-обчислювальною 
технікою, розвитку індиві
дуальних здібностей сту
дентів. Забезпечити перехід 
до підготовки спеціалістів 
широкого профілю, укруп
нення спеціальностей і спе
ціалізацій. В серпні 1988 
року на засіданні парткому 
заслухати звіти комуністів 
Карпова Ю. А. і Шкодіна 
М. М. з даного питання. 
Відповідальні — т.т. Кузь 
мін ї. В . Азаров О. Д 

Раді інституту, ректора
ту (комуністи Кузьмін І. В., 
Карпов Ю. А.) в поточній 
п’ятирічці здійснити під
готовку і перепідготовку 
спеціалістів для народного 
господраства переважно по 
договорах з об’єднаннями, 
підприємствами і організа
ціями. Створити систему 
укладання цільових догово
рів з забезпеченням компен
сації витрат інституту. Пе
ріодично розглядати ці пи
тання на раді і ректораті 
вузу.

Парткому і раді інститу
ту (т.т. Азаров О. Д., Кузь
мін І. В.) ширше впровад
жувати різні форми інтегра
ції вузу з науковими уста
новами і підприємтсвами 
Завершити до 1990 року 
створення філіалів випуско
вих кафедр на виробництві 
і добитися їх ефективної 
роботи. Активізувати орга
нізацію навчально-науково- 
виробничих комплексів. По
слідовно нарощувати обся
ги науково-дослідних робіт, 
підвищувати їх ефектив
ність, особливу увагу зосе
редити на їх впровадження 
у виробництво. В 1988 році 
розглянути це питання на 
партзборах інституту.

Комітету комсомолу (ко-

Збори доручили ректора
ту (комуніст Свердлов В. Д.) 
з врахуванням вимог часу, 
рішень лютневого (1988 р.) 
Пленуму ЦК КПРС і кві
тневого Пленуму ЦК Ком
партії України переглянути 
комплексну програму мате
ріально-технічного переоз
броєння вузу, вийти з кон
кретними пропозиціями у 
виконкоми місцевих Рад 
народних депутатів. Строк: 
до І червня 1988 року.

Ректорату (комуністи 
Кузьмін І. В., Карпов Ю. А., 
Тарануха О. І.) упорядку
вати роботу студентів на 
позавузівських об’єктах і 
територіях, суворо стежити 
за виконанням постанов 
партії і уряду з цього пи
тання.

муніст Янченко О. Б.) про
вести в 1988—1990 роках 
комсомольсько - молодіжну 
трьохрічку по зміцненню 
фізкультурно-спортивної ба
зи в інституті. Частіше ана
лізувати стан і якість робо
ти, яку проводять факуль
тетські комсомольські орга
нізації по військово-патріо
тичному та інтернаціональ
ному вихованню молоді, 
особливу увагу звернути на 
її фізичну підготовку. Роз
глянути ці питання в пер
шому півріччі 1988 року на 
засіданні комітету комсомо
лу і в цьому ж році — на 
комсомольській конференції 
інституту.

Парткому, ректорату в 
центрі уваги тримати пи
тання поліпшення соціаль
но-побутових умов, харчу
вання, медичного обслугову
вання. Профкому інституту 
(комуніст Буренніков Ю. А ) 
раз у рік заслуховувати з 
цих питань керівників вузу 
і підрозділів на своїх засі- 
даннях і зборах трудового 
колективу.

не бричка, а інтенсивний 
засіб пересування, користу
ватися яким треба, дотри
муючись суворих правил 
руху і догляду. За статис
тичними даними у нас в 
країні є 15 мільйонів влас
них машин і близько 20

коротко нагадати про пра
вила цього огляду?.

Представляючи свою ма
шину, власник повинен ма
ти технічний паспорт, пос
відчення на право управ
ління даним видом транс-


