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— Юначе, ти народився у
сорочці, — пильно вдивля
ючись в очі змарнілого від
втрати крові і щойно пере
несеної операції, сказав Оле
ксандру Зотову хірург по
льового госпіталю. — Лише
д в а міліметри
віддаляло
твоє життя від смерті. С ло
вом, повезло, лейтенанте, —
ще раз усміхнувся майор ме
дичної служби і показав
дев’ятнадцятирічному офі
церу тільки-що видалений з
правої скроні невеличкий ос
колок ворожої міни.
Зотов до подробиць па
м’ ятав той бій — несподі
ваний, розпочатий блискави
чно і закінчений після чо
тирьох годин безперервно
го вогню, де він був стар
шим офіцером, тобто, зас
тупником командира батареї.
А трапилось ось що. Й о 
го дивізія, на той час уже
двічі Червонопрапорна, най
менована Темрюкською, за
наказом командуючого 1-ю
гвардійською армією гене
рал-полковника А. А . Греч
ка, після прориву оборони
гітлерівців у
передгір’ ях
Східних Бескид, увійшла в
прорив, наступаючи в нап
рямку
польського
міста
Бєльсько Бяла, що на пів
денний захід від Кракова.
Піхотинці
генерал-майора
Бежка, комдива 276-ї стрі
лецької, просувалися вперед
на плечах гітлерівських вояк
і на добрий десяток кіломе
трів одірвалися від основ
них сил своєї армії.
Німці на цей час прора
хунок нашого командування
засікли і вночі, перегрупува
вши свої частини, створили
міцний, броньований кулак,
ударною силою якого стали
нові танки «королівські ти
гри». їх задум зводився до
одного — перерізати шосе,
по якому рухалась радянсь
ка
дивізія, оточити її, а
згодом
знищити,
щоб
стримати цим якось насту
пальний порив 4-го Україн
ського фронту.
Батарея Зотова в ту ко
ротку зоряну ніч була на
марші в складі дивізійного
ар’ єргарду. Компасом і то
пографічною картою, прис
вічуючи ліхтариком, Олек
сандр звіряв маршрут. І ра
птом праворуч дороги спа
лахнула шалена стрілянина.

В бік нашої колони понес
лись снопи трасуючих куль.
Заспівали кулі й над голо
вами артилеристів.
В на
півтемряві важко було ви
значити сили ворога. Але,
судячи з усього, зачинався
нелегкий бій.
— Противник праворуч!
— вигукнув Зотов. — Бата
рея, до бою!
Дорога була кожна секу
нда. Водії, тягачів
мали
час тільки на те,щоб зійти
з полотна дороги, розверну
тися в бік штурмової гру
пи ворога, а обслуга — по
ставити гармати на пряму
наводку. В діло пішли бро
небійні і шрапнельні снаря
ди. В ід гарматної стрільби
ставало видно, як удень. І
Зотов тоді побачив, що ста
нини й колеса його сімдесятишестиміліметровки гу
сто покриті кришталевими
краплинами; передсвітанко
вої роси. Н ад полем котив
ся легкий туман. З-за обрію
несміливо витикались перші
промені сонця. Крізь ну
дотний пороховий дим про
бивались запахи росянистих
трав.
Гітлерівці засікли батарею
і почали накривати міноме
тним вогнем. То тут, то там,
після несамовитого завиван
ня, здригалась земля, здій
малися вгору чорні фонтани
вибухів.
Ряди гармашів ріділи. О д 
наче фашисти зі своїми та
нками й автоматниками не
могли осідлати дороги. Б а 
тарейці били прямою навод
кою і вогнева завіса не да
вала їм ходу.
Та сили були нерівними.
Кінчався боєзапас. Вже по
слано зв’ язкового до штабу
дивізії: «Конче потрібне пі
дкріплення».
А бій не вщухав. Невдо
взі за наказом командуючо
го артилерією дивізії
по
танках противника відкрили
вогонь наші гаубиці, за тим
пішла в атаку піхота, яка
й доконала рештки фашист
ської штурмової групи. Але
всього цього лейтенант Зо
тов уже не бачив. Він за
пам’ ятав тільки ту
мить,
коли сліпучий спалах рап
том закрив білий світ, нас
тала темрява. Солдати пі
дняли свого командира, що
впав коло гарматної стани
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дарм Гречко нагородив ста 1-го ступеня. То був пер
ршого офіцера батареї 852- ший орден, отриманий дего артполку Леоніда Зотова в'ятнадцятилітнім
лейте
орденом Вітчизняної війни нантом на війні. Потім бу
ли ще нагороди, але та пе
рша, ніколи не забудеться.
Не забудеться ще й тому,
що від пам’ ятного бою зо
стався на скроні ледь по
мітний, несерйозний шрам.
Тільки один Леонід Олексаіндрович і знає справжню
його ціну.
...День перемоги застав у
всього багатостраждального польського чеському місті Оломоуц, але
народу».
не за святковим столом. Си
льне угрупування Шернера
(Велика Вітчизняна війна радянсь
(900 тисяч солдатів і офі
кого народу 1941 — 1945 рр. Коротка
історія. Москва — 1965 р.).
церів, 10 тисяч гармат, 2200
танків, майже 1000 літаків)
не визнало капітуляції.
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було для Зотова
днем тяжкого бою. 1 всетаки травень 45-го запам’ я
тався йому білим квітом,
кумачем переможних прапо
рів і сонячними сльозами
щасливих чехів.
11 травня полковий фо
тограф зробив оцього зні
мка, увічнивши навіки два
дцятилітнього лейтенанта з
тими друзями, що залиши
лись живими. Л . О. Зотов
на знімку другий у друго
му ряду праворуч. Потім ще
багато років служив він в
армії, закінчив радіотехніч
ну академію, був команди
ром частини і вийшов у за
пас в званні підполковника.
Нині Л . О. Зотов завідує в
політехнічному інституті ла
бораторією автоматики та
інформаційно вимірювальної
техніки.

За бій, що вирішував до
ни і кров його, змішана з
за
росою, лишалась на лип лю 276-ї стрілецької,
невій траві багряними кра сміливі, ініціативні дії, му
жність і відвагу
коман
плями.

Б А Г Р Я Н І РОСИ
«В липні—серпні 1944 р. Червона Ар
мія звільнила польські землі на схід від
Вісли. Вони складали четверту частину
території Польщі. Понад 5 мільйонів чо
ловік були визволені з фашистського раб
ства. Не за горами
було і звільнення

Д . БО Р И СО В .

— Перш, ніж почати наше інтерв’ ю, дозвольте, Ва
силю Михайловичу, привіта
ти вас з високою відзнакою
—
присужденням премії
уряду країни. До цього поздоролення
приєднаються,
безперечно, й читачі нашої
газетну ваші колеги і ви
хованці. Що й говорити, на
города почесна, з ряду най
більш престижних.
Отже, перше запитання:
В чому суть запропонованої
вами розробки? В чому вона приорітетна?».
— Відмінною особливістю
етоду ремонту повітряних
м
іній під напругою є збе
л
реження роботоздатності їх
під час цього ремонту. Це
має дуже важливе значен
ня для магістральних і міжсистемних Л Е П напругою
220 кВ і більше, у зв’ язку
з обмеженими можливостя
ми їх вимикання (надто до
рого обходиться кожне та
ке вимкнення). Збереження.
Л Е П в робочому стані зу
мовлює величезну економію
енергії.
На здобуття премії Ради
Міністрів Союзу Р С Р була
представлена технологія про
ведення ремонтів під напру
гою Л Е П 220— 750 кВ. Віт
чизняної технології на цей
рівень напруги у нас ще не
було. Необхідне оснащення
купували за кордоном.
Але запропонована нами
технологія, в порівнянні з
кращими зарубіжними зра

зками,
забезпечує
вищу
продуктивність праці і (ще
дуже важливо для
цього
класу напруг) безпеку ро
біт під напругою. Вартість
її теж удвічі-втричі нижча.
Принципово відрізняє на
шу технологію від зарубіж
ної також спосіб доставки
електромонтера до робочого
місця. Реалізується він під
німанням з землі монтерсь
кого стільця, в якому зна
ходиться людина, до прово
дів. Це дозволяє уникнути
ряду технологічних
опера
цій, зменшити фізичні на
вантаження на потенціалі
провода.
Технологій
забезпечена
більш високим рівнем меха
нізації, використовує ефек
тивні ізоляційні матеріали,
високоефективний захист від
біологічного впливу електрополя на людину. Захисний
комплект одягу, в якому
працює монтер, дозволяє то
ркатись до тих частин Л Е П ,
якими безпосередньо «тече»
струм, і більше, ніж у сто
разів знижує рівень напру
ги електричного поля.
— Ви, очевидно, погоди
тесь з тим, що сучасні відкриття, винаходи, загалом
науково-технічні
розробки
— справа колективна, оскі
льки складність здійснення
будь-якої інженерної
ідеї
вимагає знань і досвіду ба
гатьох спеціалістів з різних
галузей теорії І практики.
З ким вам доводилось спів

робітничати в ході реаліза
ції теми?
— Цією проблемою я по
чав займатись
наприкінці
1981 року спільно з засту
пником головного інженера
виробничого
об’ єднання
«Вінницяенерго» О. І. Кульматицьким. Д о кінця на
ступного року уже сформу
вався творчий колектив, ро
боту якого координував на
чальник управління Мінене
рго У Р С Р , кандидат техні
чних наук Є . І. Удод. Д о
складу цього колективу уві
йшли вчені, конструктори
виробничники. У 83-му році
почалось промислове випро
бування вітчизняної техно
логії.
Неоціненну допомогу на
стадії виготовлення і впро
вадження ремонтних робіт
під напругою подали міністр
енергетики У Р С Р В. Ф. Скляров
і генеральний дирек
тор виробничого об’ єднання
«Вінницяенерго» П . К. Піскляров. Для виготовлення
спеціального оснащення при
«Вінницяенерго» був ство
рений всесоюзний центр р О 1біт під напругою, перетво
рений нині на дослідно-екс
периментальне підприємство.
Серед співробітників ка
федри «Електричні станції»
активну участь в роботі бра
ли кандидат технічних наук,
доцент В. С . Король, молод
ші наукові працівники Є. А.
Бондаренко, Т. М . Матвійчук, що розробили докуме

нтацію на виготовлення ек
рануючого комплекту оде
жі, а також кандидат тех
нічних наук, старший вик
ладач
Т. А. Федоровська
(інженерна методика розра
хунку економічного ефекту
від впровадження робіт під
напругою).
— Загальноприйнято, що
кожна нагорода є не тіль
ки визнанням особистих за
слуг нагородженого перед
Вітчизною, а й своєрідним
авансом, заохоченням до но
вих відкрить. Над чим, ви,
Василю Михайловичу, пра
цюєте сьогодні, які
ваші
плани на найближче май
бутнє?
— Нині ми вдосконалюємо
існуючу технологію в нап
рямку підвищення безпеки
її експлуатації. Д уж е плі
дним виявилось моє співро
бітництво з О. І. Кульматицьким. Ми з ним подали
9 заявок на винаходи і вже
одержали чотири авторських
свідоцтва. Працюємо
над
тим, щоб якнайшвидше за
провадити їх у практичну
роботу.
Одержали замов
лення
від
Міненерго
У Р С Р провести дослідження
і розробити технічні завдан
ня на рекорнструкцію Л Е П
і головних схем електричних
з ’єднань підстанцій для роз
ширення кількості
робіт,
що виконуються під напру
гою. З нинішнього травня і
на протязі наступних п’ яти
років робота буде фінансу
ватись.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стоо.

Меморіал Лялі Ратушної

в оцінці суддів, учасників, глядачів
Завершивши будівни
цтво» стадіону «Олімп»,
ми вирішили відзначити
свою трудову перемогу
змаганнями і присвятити
їх партизанці-підпільниці, Герою
Радянського
Союзу Лялі
Ратушній.
Ц е було в 1972-му році.
Брали в ньому участь 6
команд, в тому числі з
Чернівецького Д ерж уні
верситету,
Тернопільсь
кого і Чернігівського пед
інститутів. Першими пе
реможцями
меморіалу
стали чернівчани.
Через рік у ньому бра
ли участь вже 12 вузів
ських команд республіки,
а через два — меморіал
стає Всесоюзним. Тепер
у нього вже багатий «послужний» список. За 14
останніх років першість
виборювали 234 коман
ди з 136 вузівських спо
ртклубів, що розташова
ні в 91 місті нашої кра
їни. 163 легкоатлети впе
рше стали на цих зм а
ганнях майстрами спор

Про нього
написані
сотні статей в газетах і
журналах,
оповідання,
повісті, знято документа
льний фільм «Слухайте,
слухайте, слухайте Бетюка»... Втім, Бетюк — це
прізвище його героїзму
і драматичної солдатсь
кої долі: під час однієї
з розвідок фашисти за
хопили його в
полон,
страшенно катували, а
оскільки він мовчав, то
одрізали йому краї вух,
кінчик носа, а
потім
спеціальним інструментом
відняли частину язика.
Коли його вели на роз
стріл, дивом зумів утек
ти. Наші підібрали замор
дованого солдата непри
томним. Говорити він не
міг. На папірці виписа
ли низку питань — хто,
яке звання, з якої час
тини?..
Писав тремтливою нев
певненою рукою. Не ро
зібрали до пуття. І пі
шло по газетах — Битюк, Бетюк, навіть Бетюков, а справжнє його
прізвище — Бицюк. З а
раз має 74 роки.
Дві
доньки, два зяті, внуки,
двір у споришах і квітах,
чепурна хата під горою
в селі Бернашівці Могилів-Подільського району.
На хатньому
причілку
якраз під
ластів’ячим
гніздом табличка: «Тут
живе герой Великої Віт
чизняної війни Олексій
Миронович Бицюк».
Це байдуже,
що в
нього нема Золотої Зір
ки. Не всі герої нагород
жені Зорями. За солда
тську мужність у нього
тільки орден Бойового
Червоного
Прапора, а
героєм назвали люди за
всю його п одальшу долю.
Мало того, що язик
Олексія Мироновича був
укорочений
рівно
на
2,5x2 см (є про це спе
ціальний акт військової
медкомісії), мову йому
відняло взагалі. Він тіль
ки гукав утробно і все.
Дали йому роботу, щоб
не перевантажувався фі
зично і нервово — тех
працівником у
школі:
пыдмести, помити підлогу,
зробити стільчика, заби
ти цвяха, обрізати дере
во.
Одного разу
читала

ту. Багато
імен, нині
добре відомих спортив
ній громадськості краї
ни, вперше
прозвучали
тут, на меморіалі Лялі
Ратушної: ленінградець
Віктор Ращупкін,
кия
нин Віктор Бураков, ре
кордсмен світу москвич
Борис Зайч у к , чемпіон
країни Володимир Ігнатенко з Ніжина, віннича
ни Анатолій Крохмалюк,
Олександр
Загоруйко,
майстри
міжнародного
класу, переможці бага
тьох міжнародних зма
гань; свердловчаниїн Є в 
ген Анікін, ленінградець
Євген Шубін, житомиря
нин Рустам
Ахметов.
Шість разів перемагали
на меморіалі
студенти
Київського інституту фіз
культури.
Отже, в меморіалу ве
личезна
популярність .
Але хай про це краще
розкажуть гості.
доцент,

Я, К УЛ И К ,
завідуючий

кафедрою фізкульту
ри, суддя Всесоюзної
категорії,
головний
суддя всіх меморіа
лів.
УТ
навчаємось не
Т
тільки змагатись, а
й любити Батьківщину,

может быть снова
во сне приснится
Незабываемый ваш
стадион.
Валерій М И Х А Й Л О В ,
член збірної країни,
м. Запоріжжя.

ми

цінувати дружбу, пам’ я
тати святі сторінки нашої
історії.
Студенти Хмельниць
кого інституту побу
тового обслуговуван
ня.
Ь героїв схожа
С МдоЕ Р Тзаходу
сонця.

Б

Р А Л А участь в усіх
меморіалах з 74-го
по 86-й рік. Враж ає, що
жоден з цих меморіалів
не був схожим один на
одного. Ненав’ язливо, ці
каво і в той же час ефе
ктивно вирішуються пи
тання патріотичного й ін
тернаціонального
вихо
вання молоді.
А нтоніна С Е Р Г Е Є В А ,
майстер спорту м іж
народного класу.

Цей меморіал — в ім ’ я
того, щоб
світ ніколи
більше не знав
війни,
щоб над землею завжди
світило мирне сонце.
Студенти Умансько
го сільгоспінституту.

патріотичного ви
Д ЛЯховання
легкоатле

На Южном Буге закат
багрится,
Ночь обещает
спокойный сон,

тів меморіал Лялі Ра,тушної неоціненний.
Л. ГОРОХМ АТОВ,
суддя
Всесоюзної
категорії.

Зустрічі для вас

СОЛДАТСЬКІ ШРАМИ
дітям вчителька з яко
гось плаката про Бицюків фронтовий
подвиг
( це на десятому році
повної
німоти). І тут
якесь хлопча візьми та
й запитай:
— Дядьку Олексо, а

И

вас дуже боліло?
Він ні з того, ні з сьо
го сказав: «Да», та так
і завмер з рознятим ро
том. Потім його наче
крила підняли і понесли
вулицями села. Біг, мов
навіжений, і все гукай

й гукав: «Да! Д а! Д а!»,
а село вибігало з дворів,
дивилося йому вслід і
саме собі не вірило: «З а
говорив Олекса!?»
Вчився, як немовля, по
складах: «Га-н-н-о! —
до жінки,
«О-о-о-лю»,
«М-м-ма-ру-ес-ю» — до
дочок. Але навчився. Те
пер ви і не здогадаєтось,
що у нього щось колись
було з мовою.
Тільки
дуже уважне вухо може
вловити, що в довгих,
складних словах він гу
бить цілі обойми складів
— вкорочений язик не
дістає до
піднебіння.
Можна собі тільки уяви
ти як Олексію Мироновичу мовчалось
довгих
дев’ ять років. У житті
він балакун і дотепник,
майстер гострого слова
і мудрої думки. Власне
мудрість ця була оціне
на людьми
належно:
довго-довго, чи не три
дцять років, Олексій Миронович, як сам говорить,
був «бернашівським пре
зидентом» — очолював
сільський комітет, воював
та й досі воює за доб
робут і красу свого села.
До речі, власними його
руками
посаджено в
шкільному саду 400 яб
лунь.
Яблуні в Бернашівці
розквітають на день П е
ремоги. В житті Олек
сія Мироновича це найбагатший день
року.
Усмішки, сонце, тепло,
музика, пісні, спогади,
гості. їдуть вони До ге
роя з усіх усюд, щоб
побачити, почути, пого
ворити, вклонитися, їдуть
щоб сказати, як сказав
колись академік
Сухомлинський у
листі до
сина: «Я бачив Олексія
Бетюка в госпіталі. Ми
лежали з ним майже по
ряд. Ось тобі ще один
яскравий злет людини
до вершин духовної кра
си».
Запам’ятовуються
не
шрами на його страж
денному тілі, запам’ ято
вуються солдатські сло
ва про те, що шрами, —
це промені мужності, од
яких яскравішим і дорож
чим робиться сонце П е
ремоги.
В. ІВ Ч Е Н К О .

6 травня 1988 року.

НТП: пошуки і знахідки
Закінчивши навчання в ін
ституті, інженер ні в якому
разі не припиняє
процесу
набування знань. Якщо він
припинить його, то вмре як
спеціаліст. Учитися він по
винен, поки працює. Ц е за
кономірність сучасності. Ін
женер мусить жити в тісній
дружбі з інформацією.
А
нині, у зв’ язку з переходом
підприємств і організацій на
нові умови господарювання,
інформація набуває
ролі
наукового продукту, що має
ціну і за який так чи інак
ше буде платити майбутній
спеціаліст, правда, з виго
дою для себе. Як свідчать
дослідження, в чотири-шість
разів дорожче обходиться
інформаційне забезпечення
Н Д Р і О К Р , коли цю робо
ту виконують самі автори,
ніж тоді, коли до неї залу
чаються спеціалісти науковотехнічної
інформації. На
жаль, цілий ряд фахівців
донині слабко контактують
з органами Н Т І, особливо

вати всі форми зворотного
зв’ язку корисності інформа
ції, рецензувати рукописи
проводити експертизу доці
льності впровадження
за
позиченого з матеріалів на
уково-технічної
інформаці
досвіду, давати оцінку ін
формаційної роботи на під
приємстві.
У молодого
спеціаліста
може виникнути питання
чим ж е тоді буде займатись
інформаційний
працівник,
якщо в с і. вищеперераховані
роботи виконає
споживач
інформації?
О бов’ язки інформаційного
працівника і споживача ін
формації чітко розмежова
ні і регламентовані методи
ками, положеннями, наказа
ми або угодами, що спря
мовані на встановлення ті
сної інформаційної взаємо
дії спеціаліста з інформа
ційною службою, без чого
остання не може
бути
ефективною. Ц і обов’ язки
споживача, інформації спе
ціалісту необхідно викону

ЗАПОРУКА
ТВОРЧОСТІ
за місцем роботи, внаслідок
чого» завдають шкоди не ті
льки науково-виробничому
процесові, а й собі особис
то, видовжуючи шлях
до
мети, а інколи й не досяга
ючи її.
Чимало спеціалістів
не
бажають вникати в трудно
щ і інформаційної служби,
не знають її завдань і мо
жливостей,
не розуміють
власної ролі в інформацій
ному
процесі, вважають,
що науково-інформаційна д і
яльність — обов’язок тіль
ки інформаційної сл у ж б и ,
яка шукає, передає, збері
гає інформацію, а всі інші
її використовують. іншими
словами, інформаційна слу
жба сама собою, а споживач
інформації сам собою. Це
той психологічний бар’ єр,
який майбутньому спеціалі
сту треба подолати зразу,
повністю з ’ясувавши свою
роль в науково-інформацій
ній діяльності.
В чому ж полягає ця роль?
Споживач інформації,
в
даному разі майбутній спе
ціаліст, зобов’язаний чітко
формулювати і роз’ яснюва
ти інформаційні
потреби
свої і свого колективу, ви
діляти пріоритетні напрям
ки релевантних даних і їх
ранжирування за
значен
ням, роз’яснювати пробле
ми виробництва, аналізува
ти й узагальнювати інфор
мацію (мається на увазі пі
дготовка аналітичних огля
дів), інформувати про нові
тематичні напрямки і їх осо
бливості. Треба також нав
читись науково редагувати
і реферувати інформаційні
матеріали, робити усні пе
реклади, консультувати по
комплектуванню фондів
і
складанню рубрик для до
відкового апарату. Роль ін
женера полягає і в тому,
щоб виявляти оригінальні
часткові технічні рішення,
одержані
в
результаті
Н Д О К Р і на виробництві,
складати за ними інформа
ційні листки, готувати рефе
рати для інформаційних карт
та інші матеріали про на
уково-технічні досягнення і
передовий виробничий дос
від. Інженер повинен оціню

вати наряду зі своєю осно
вною роботою, вони мають
стати її невід’ ємною час
тиною.
Такі взаємовідносини спе
ціаліста
з інформаційною
службою дозволять уника
ти трудових і фінансових
втрат з обох сторін, опера
тивно одержувати велику
кількість
і кращої якості
інформацію, що буде ціка
вішою, доступнішою, потрі
бної форми. Інженер активі
зує свою науково-технічну
творчість, підвищить профе
сійний рівень, а інформаці
йний працівник стане пов
ноправним учасником нау
ково-виробничого процесу і
таким чином сприятиме при
скоренню науково-технічного
прогресу.
Січневий (1987 р.) П ле
нум Ц К К П Р С підкреслив
важливість висунення оригі
нальних ідей для створення
принципово-нових
машин,
що дають можливість вий
ти вперед на провідних на
прямках науки й техніки.
В доповіді М . С . Горбачова
сказано, що успіх перебудо
ви вирішальною мірою виз
начається тим, на скільки
швидко й глибоко наші ка
дри переймуться розумінням
необхідності революційних
змін і наскільки
рішуче,
енергійно і комплектно во
ни будуть діяти.
Отже, завдання поляга
ють не тільки в тому, щоб
переосмислити значення
і
роль, науково-технічної ін
формації з позицій органі
зації забезпечення її спе
ціалістів, інтенсифікації ви
користання нагромаджено
го інформаційного ресурсу,
але і в створенні спеціалі
стами нових знань, підходів,
концепцій, тобто, творчого
запасу, котрий збільшує по
тенціал країни в прискорен
ні Н Т П і . забезпечує відмо
ву від концепції наслідуван
ні!.
М. А Ф А Н А С Ь Є ВА,
старший
інженер НТІ
СКТБ «Модуль».
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