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Під знаком критики
На цих зборах було кілька несподіванок. Власне, 

це не зовсім несподіванки — це курс XIX Всесо
юзної партконференції в реальних ділах.

Після доповіді одразу ж оголосили проект поста
нови зборів, щоб кожен мав час подумати і додати 
до Цієї постанови якусь свою істотну думку.

Не було також заздалегідь підготовленого і погод
женого з виступаючими тадиційного списку, згідно 
якого ніколи не виступали «зайві». До речі, ніби-то 
й дрібничка, а вона одразу виявила, наскільки ми 
закомплексовані, привчені до недемократичності — 
довелось, так би мовити, «розгойдувати» комуніс
тів, тобто, першими виходити на трибуну представ
никам найвищого ешелону інститутського керівницт
ва — проректорам М. Іванову і М. Шкодіну, ко
лишньому секретарю парторганізації, одному з 
найактивніших партійців А. М. Банникову,

Новинкою було й те, що склад майбутнього парт- 
бюро цехової парторганізації АУП формували не 
заздалегідь, у вузькому колі довірених осіб, а тут 
же, на зборах. Всі кандидатури відверто обговорю^ 
вались, демократично, об’єктивно і доброзичливо 
зважувалися мотиви їхніх самовідводів.

Цікавим було й те, що в списках для таємного 
голосування залишили не дев’ять прізвищ, як це 
зробили б раніше (таким мав бути склад бюро), а 
одинадцять.

Отже, демократичні засади починають пробивати 
собі дорогу. Правда, з нашою ж таки допомогою! 
Все, зрештою, залежить від нас, комуністів нашої 
активності, принциповості, наполегливості,

Ця думка червоною ниткою пронизувала всю звіт
ну доповідь секретаря бюро цехової парторганіза- 
ції АУП Р. А. Асадова Він зосереджував увагу не 
на успіхах і здобутках, а на тих питаннях, які ще 
треба розв'язувати, на тих справах, які треба по
ліпшувати і рухати вперед. Йшлося, зокрема, про 
навчальний процес. Тисячу дві незадовільних оцін
ки по інституту одержано за наслідками поперед
ніх курсових екзаменів. Хіба це не причина для 
тривоги й різкого посилення активності комуністів 
учбового відділу?

Відзначалось, що слабким місцем залишається 
практика студентів на промислових підприємствах, 
яка ще не поставлена на рівень тих завдань, які 
висуває перебудова щодо якості підготовки май
бутніх спеціалістів. Недостатнім є матеріально- тех
нічне забезпечення навчального процесу, серйозно 
треба поліпшувати методичну роботу, комп’ютери
зацію навчання, ефективність семінарських занять.

Говорилось про те, що партгрупорги комуністи- 
керівники надавали не досить уваги виконанню со
ціалістичних зобов’язань. Чимало ще формалізму 
в керівництві комсомолом і профспілками, в полі
тичному й економічному навчанні комуністів. Бага
то упущень у виховній індивідуальній роботі, що 
особливо позначилось на стосунках в колективах 
бухгалтерії, архіву, при передплаті на газети й жур
нали.

Звітно-виборні збори комуністів первинної парт
організації АУП пройшли на високому рівні актив
ності, під знаком відвертої критики й самокритики. 
Намічені й одностайно схвалені заходи по виправ
ленню виявлених недоліків.

Обрано новий склад партійного бюро. Секрета
рем знову доручено бути Р. А. Асадову, Його за
ступниками стали І. С. Синякін, І. М, Захаров, 
П. П. Шкрабалюк.
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у Вінницькому політехніч
ному Інституті відбулась 
виїзна сесія проблемної 
комісії «Медична к і
бернетика АМН СРС Р 
І секції біофізики й біо- 
кібернетики Московськог 
го фізіологічного товарист
ва. Вітальним словом се
сію відкрив ректор ВПІ, 
професор І. В. Кузьмін. 
Великий інтерес виклика
ли проблемні доповіді го
лови комісії доктора 
біологічних наук, профе
сора Л іщука В. А. (М оск
ва), лауреата Ленінської 
премії, доктора техніч
них наук професора Аху- 
тіна В. І. (Ленінград), док
тора медичних наук М іс
цева О. П. (Київ), присвя
чені питанням математич
ного моделювання в ме
дицині, створення інтегро
ваних пакетів прикладних 
програм, розробці систем 
профілактичних оглядів на
селення, біотехнічних сис
тем різноманітного приз
начення.

Відбулось обговорення 
проблемних доповідей І 
дискусій з питань ство
рення І застосування ма
тематичних моделей І біо
технічних систем в прак
тичній охороні здоров’я. 
В ряді виступів, скажімо, 
лауреата Ленінської пре
мії, професора В. А. Єго-

рова, докторів наук, про
фесорів Д . Н. Меницько- 
го та Ю. А. Воронова бу
ли всисловлені конкрет
ні пропозиції по поліп
шенню взаємодії інжене
рів, математиків і лікарів.

Значний інтерес викли
кали повідомлення канди
дата технічних наук, до
цента ВПІ С. Г. Аютво 
ра і кандидата технічнних 
ннаук, співробітника од
ного з Московських НДІ  
А. А. Каруліна про нетра
диційні методи розв’язан
ня питань обробки й ві- 
зуалізації фізіологічних 
сигналів.

В заключний день се
сії ї ї  учасникам були про
демонстровані розробки 
науково-дослідної лабо
раторії медицинської к і
бернетики ВПІ, призначе
ні для використання в 
кардіології, неврології, 
ендокринології. Пояснен
ня давали кандидати тех
нічних наук С. М . Злеп- 
ко, С. П. Московко, стар
ший науковий співробітник 
І. П. Костенко, молодші 
наукові співробітники 
П. М. Поступайло, А, А, 
Сила.

С. Злепко, 
кандидат технічних 
наук, заступник про

ректора з науково-дос
лідної роботи,

В БРАТНІЙ ПОЛЬЩІ
(РАПОРТ КОМАНДИРА 

СТУДЕНТСЬКОГО БУ
ДІВЕЛЬНОГО ЗАГОНУ 
«ДРУЖБА» ГРИГОРІЯ 
РАТУШНЯКА ТА КО М І
САРА ОЛЕКСАНДРА МУ 
ДРОГО).

В ідповідно до угоди про 
співробітництво між ко
мітетом комсомолу ВПІ 
і студентською радою 
СПС Келецького політех
нічного інституту студен- 
ський загін «Дружба» пра
цював у Польщі з 30 лип
ня по 27 серпня. Місце 
роботи — м. Кельце, 
комбінат міського будів
ництва, благоустрій нових 
мікрорайонів Трудилися 
поряд з робітниками, по
льськими і югославськи
ми студентами. Загін був 
розбитий на три ланки на 
чолі з В. Мазуром, П. 
Котляровим, І. Саранчу- 
ком.

Встигли зробити чима
ло — відмостку довкола 
16 великопанельних жит
лових будинків, влашту
вали 6 дитячих майдан
чиків, проклали 300 мет
рів тротуару, опорядили 
три стоянки для автома
шин, План, встановлений 
для нас, викопали, на 125 
процентів при відмінній 
і добрій якості робіт. 
Водночас бійці загону 
вивчали управління й ор
ганізацію будівництва в 
ПНР, механізацію вироб
ничих процесів. Загін на
городжено почесними ди
пломами й пам’ятними 
подарунками будівельної 

організації, студент-сер- 
вісу і студради СПС Ке
лецького політеху. Керів
ництво будівельної орга
нізації, яка нас прийма
ла, і студент-сервсу вис
ловили зацікавленість в

налагодженні безпосе
редніх контактів з ВПІ.

Відповідно договору 
про співробітництво між 
ВПІ і Келецьким політе- 
хом керівництво загону 
досягло угоди про науко
ве співробітництво між 
інститутом автоматики 
КПІ і кафедрами АСУ, 
АП нашого інституту, ка
федрою польської мови 
для іноземних студентів 
КПІ й кафедрою російсь
кої мови ВПІ.

За час перебування в 
Польщі здійснена значна 
громадсько-політична ро
бота. Відбулись зустрічі 
з ректоратом КПІ, предс
тавниками воєводського й 
інститутського партій
них комітетів з питань 
дальшого співробітництва, 
Мали шість зустрічей з 
активом Спілки Польсь
ких студентів, польською, 
югославською і німецькою 
молоддю. Фактично це бу
ли політичні дискусії.

Спільно з Польськими 
і югославськими студен

тами влаштували два су- 
ботники по впорядкуван
ню могил радянських вої
нів, загиблих на землі 
ПНР. Щодня проводили 
диспути з керівниками й 
робітниками будівельної 
організації, котрі відбува
лись в дружній, доброзич
ливій обстановці.

Була в нас і обширна 
культурна програма, Екс
курсії по Кельцях і їхніх 
околицях, до Варшави, 
Кракова, Закопане, на 
озеро Цедзина, в гори 
Татри і Пеніни, на іпод- 
ром у Боркові, 12 разів 
зустрічалися в поєдинках 
з футболу, баскетболу, 
тенісу, бадмінтону з поль
ськими і югославськими 
студентами. А, крім того 
— вечори відпочинку й 
дискотеки.

Одне слово, чудовий 
місяць праці і дружби. 
Ні з нашого боку, ні з 
боку польських побрати
мів не було ні зауважень, 
ні претензій. Отже, так 
тримати й надалі!

Не секрет — найкраще 
вчити спеціаліста тоді, 
коли він має прямий, до
ступ до найновішої, най- 
перспективнішої техніки 
за своєю спеціальністю. 
На жаль, наш інститут 
виховує поки-що на 
старих зразках. Нові 
молодий Інженер ба
чить тільки на робочому 
місці. Отже, промисло
вість одержує недовчених 
спеціалістів і мусить до
учувати їх  сама.

Звичайно, є різні спо
соби вирішення цієї про
блеми, але найпростішим, 
найдоступнішим і, зреш
тою, найлогічнішим є 
створення на підприєм
ствах спеціальних нав
чальних «полігонів», тоб
то, філіалів базових ка
федр. Цим шляхом і піш

ла кафедра автоматизації 
проектування,

Вже два роки функці
онує ї ї  філіал у вироб
ничому об’єднанні «Тер
мінал» під керівництвом

його головного інженера
B. Г. Ноженка. Ми вже 
переконались, скільки 
користі такого співро- 
Вітництва,

З нового навчального 
року став діяти філіал 
кафедри й на Вінницько
му заводі газових аналі
заторів. Керує ним зас
тупник головного інженера
C. Б. Кислий, чудовий 
спеціаліст і просто захо

плена людина. Його сп ів- 
 робітництво з кафедрою 

почалось не сьогодні. 
Сергій Борисович має 
ряд спільних з нами 
публікацій, спільні нау

кові розробки. Має значе
ння і те, що викладачі 
філіалу 3 . Різник, Е. Но- 
виков, В. Шекунов — не 
новачки в організації ви
робництва, люди з дос
відом практичної роботи 
на підприємствах.

Завод газових аналіза
торів — сучасне підпри
ємство з передовою тех
нологією. Його продукція 
— кольорові індикатори,

автоматизовані (робочі 
місця «Автограф» — ві
домі не тільки в країні, 
а й за рубежем. Тут об
ладнано спеціальний лек
ційний зад, методичний 
кабінет з багатьма тех
нічними засобами навча
ння. Лабораторні й прак- 
тйчні заняття проводити
муться в машинних залах, 
устаткованих сучасними 
ЕОМ,

За пропозиціями керів
ників наших філіалів на 
«Терміналі» й заводі га
зоаналізаторів в інституті 
на площах кафедри АП 
буде влаштовано постій- 
нодіючу виставку-лабора- 
торію з виробами, що ви
пускаються на обох під
приємствах.

В. МАРЦЕНКЖ, 
комсорг кафедри

Ще один філіал

Оріє нтир-світовий рівень Нещодавно робітники та інженерно-технічні п ра- 
цівики СКТБ «Модуль» отримали приємну звістку; 
за успішну розробку і виготовлення самокорегова
ного мікропроцесорного аналого-цифрового перетво- 
вача САЦП-МКЗ підприємство нагороджене ди 
пломом першого ступеня ВДНГ СРСР, а його 
директора, керівника творчої групи, професора 
О. П. Стахова відзначено Золотою медаллю ВДНГ. 
Срібну медаль отримав співавтор розробки доцент 
О. Д. Азаров, бронзових — удостоїлися кандидати 
технічних наук В. Я. Стейскал, В. І. Мойсеєв. 
Прилад, сконструйований на «Модулі», вийшов на 
рівень світових стандартів. Таку ж характеристику 
отримали ще три розробки нашого інституту.

Успіху винахідників значною мірою сприяє нове 
обладнання, сучасні вимірювальні прилади, інстру
менти високої точності.

Того дня, коли було зроблено цей знімок, на 
«Модулі» налагоджували роботу верстата нової 
марки з числовим програмним управлінням.

— Його назва — обробний центр. Верстат має 
чимало достоїнств: виконує свердлувальні, фрезер
ні і розточні роботи, оперативно переналагоджується 
на обробку серійних і дрібносерійних деталей ви
сокої точності. І в цьому велика заслуга конструк
торів і верстатобудівників міста Вітебська, які своє
часно виготовили і надіслали обробний центр до 
Вінниці, — розповіли інженери першої категорії 
«Модуля» В. В. Галицький (на знімку праворуч) і 
С. І. Гавлюк,

Технолог і конструктор в цей час займалися ко
регуванням програми по обробці деталей для ви
готовлення електронно-обчислювальної апаратури, 
що є головним призначенням «Модуля».
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Дітище гласності
Хоч і смішно, і трохи 

дивно, але мене вже не 
раз перепитували на пов
ному серйозі:

— Скажи, а для чого 
ця лабораторія соціоло
гічних досліджень? Хіба 
без неї не можна обій
тись?

— Без очей теж можна 
обійтись,— кажу я у від
повідь, — але ж ніхто не 
запитує, нащо вони пот
рібні.

— Ну, ти й порівняв... 
Тим часом, у цьому порів
нянні — ніякого перебіль
шення. Суспільство швид
ше рухається тоді, коли 
йде не наосліп, не попе
рек громадської думки, а 
в унісон з нею. Наша ла
бораторія — об’єктивне 

дітище гласності, що прин
ципово і чесно висвітлює 
стан громадської думки 
з того чи іншого приво
ду.

Уже влаштовано кілька 
досліджень і кожне з 
них набувало помірного 
резонансу, кожне працює 
на головну кінцеву мету 
— поліпшити навчальний 
процес, піднести якість 
і інженерної підготовки.
Перший опит громадської 
думки був здійснений не 
в інституті, а на тих під
приємствах Вінницького 
регіону, де працюють на
ші випускники. Опитали 
500 інженерів: «Як вони 
почуваються з тим бага
жем знань,- що одержали 
в інститути?»

Половина — невдово
лень Особливо дається 
взнаки відсутність прак
тичних навичок. І якщо 
сьогодні на заводах пов
сюдно створюються філі
али кафедр, якщо з пер
шого курсу студенти бу
дуть здобувати не тільки 
інженерну, а й робітничу 
кваліфікацію, то не оста
нню роль у цих зрушен
нях відіграли й соціоло
гічні дослідження.

Аби не склалась думка, 
що це дуже проста робо
та, скажу про труднощі 
анкетування. Нелегко роз
робити саму анкету, а ще 
важче розповсюдити її,

домогтися серйозного до 
неї ставлення. Опит ви
пускників здійснюється 
через парткоми підпри
ємств. І щоб ці парткоми 
були зацікавлені в роз
повсюдженні наших ан
кет, ми намагалися уклас
ти їх з таких питань, щоб 
відповіді на них послу
жили в майбутньому й 
для поліпшення роботи 
підприємства.

Цікавим і корисним був 
аналіз студентського доз
вілля, що послужив осно
вою розгорнутої системи 
заходів, спрямованих на 
поліпшення естетичного 
виховання, активізації- 
спортивної роботи серед 
студентів.

Щойно роздали по ка
федрах наслідки опитуван
нях Педагог очима сту
дента». Робота проведе
на величезна. Не скажу, 
що все у ній бездоган
не. Є недоліки, є упуще

ння, не всі висновки можна 
приймати беззастережли- 
во. Та загалом думка ре
кторату і парткому щодо 
рівня підготовки виклада
чів збігається з оцінкою 
анкети. Для керівників 
факультетів і кафедр — 
це основа в подальшій 
виховній роботі. Як ска
зав декан факультету об
числювальної техніки Ю. 
С. Данилюк «Не треба 
слів. Бери анкету, аналі
зуй і роби висновки, хто, 
де і в чому недоробляє, 
кому бракує вимогливос
ті, хто перевтомлює сту
дентів, хто читає погане
нько, а у кого треба вчи
тись».

...Зараз у мене на сто
лі — широкі полотнища 
цифр за анкетою про мо
рально-психологічний клі
мат на кафедрах. Чому 
на кафедрах, а не на фа
культетах?

Тому, що саме тут — 
центр навчальної І ви
ховної роботи, саме тут 
концентрується основний 
склад викладачів і спів
робітників, саме тут фор
мується першооснова май
бутньої особистості ін
женера. Думаю, що цей

аналіз допоможе партко- 
мові і ректорату зосере
дити зусилля на головно
му.

Отже, лабораторія соці
ологічних досліджень по
чинає займати все ваго
мішу роль в інститутсько
му житті. Зараз «виброд
жують» у нас думки щодо 
майбутніх анкет. Вважає
мо, що треба детально 
опитати майстрів і началь
ників цехів на підприємст
вах про їхні враження 
від наших випускників: 
якої підготовки, яких 
знань, яких якостей їм 
бракує з точки зору ке
рівника, котрий найбіль
ше їх бачить, на очах 
якого вони перебуваають 
щодня, ростуть, або й 
«сходять з дистанції?» 
Думаємо також всебічно 
проаналізувати студент
ську практику, ї ї  плюси 
й мінуси.

Інститутським соціоло
гам, одне слово, виста
чає роботи по саму за
в’язку, Але треба зважити 
на те, що цих соціоло 
гів тільки і тільки двоє. 
Хочу, щоб звернули увагу 
на наше незавидне ста
новище, на нашу винятко
ву бідність. В лаборато- 
рії нема навіть елемен
тарного бухгалтерського 
калькулятора, без якого, 
як без рук; на ладан ди
хає наша друкарська ма
шинка. Ведемо постійну 
війну з кафедрою науко
вого комунізму, яка вва
жається нашою мамою, 
але частенько поводить
ся, як мачуха — мусимо 
видирати в неї навіть ту 
скибку хліба, яку виписує 
бухгалтерія через кафедру 
для нас. Прошу деканів, 
завкафедрами, керівників 
підрозділі в і служб з ро
зумінням ставитись до на
ших прохань і допомага
ти в міру можливостей— 
соц іологічні дослідження 
потрібні сьогодні всім і 
користь від них безумов
на:

М. СИНЕЛЬНИК,
працівник лабораторії
соціологічних дослід
жень.

ВИКОНРОБ ЕНЕРГОФАКУ
Певна річ, такої поса

ди в штатному розкладі 
нема і навіть не передба
чається в близькому май
бутньому. Це, так би мо
вити, де-юре. Проте де- 
факто посада існує.

Коли спускатися вули
цею Артоболевського, цим 
своєрідним правобічним 
кордоном інститутського 
містечка, увагу неодмінно 
приверне споруджуваний 
чотириповерховий корпус 
— наступного року тут 
має розміститись енерге
тичний факультет. Не всі 
навіть у нашому інститу
ті знають, що майже весь 
обсяг робіт на цій будо
ві виконано силами сту
дентів і викладачів самого 
факультету. А організа
тором і розпорядником 
усіх робіт є звичайнісінь
кий учбовий майстер ка
федри енергетики М. О. 
Козак.

Втім, щодо «звичайні
сінький», то це, мабуть, 
не зовсім точно. Звичай
нісінький тут не потягнув 
би. Тут потрібен характер, 
та ще й неабиякий. До 

Миколи Омеляновича спра

ви на будові були кепсь
кими, бракувало хорошо
го організатора, котрий 
зумів би сповна викорис
тати ентузіазм і молоде 
горіння майбутніх енерге
тиків, їх бажання навча
тись в сучасних, добре об
ладнаних класах і лабора
торіях. В деканаті не раз 
і не два думали, радились, 
кого б послати уповно
важеним на цю будову, 
хто може навести там 
зразковий порядок. З ій 
шлись на тому, що треба 
просити комуніста Коза
ка. Підполковник запасу, 
за фахом інженер радіо
зв’язку і радіомовлення, 
працював він у нас лише 
кілька місяців, але уже 
встиг відзначитись твер
дістю характеру, принци
повістю і вмінням послі
довно й невідступно до
сягати поставленої мети. 
Ці якості могли знадоби
тись на будівництві.

Так Микола Омеляно
вич став куратором студе
нтських будзагонів «Мир», 
«Енергетик» і тих студен
тів, котрі почергово залу
чаються на допоміжні ро

боти. Власне, й сам Ми
кола Омелянович, мовби 
допоміжний виконнроб, 
адже цю посаду від бу
дівельно-монтажного уп
равління № 1 тресту 
«Вінницяпромбуд» займає 
А. М. Клименко. Але їм 
на на цій посаді і вдвох 
не тісно. Перший викон
роб узяв на себе техніч
ний контроль, а Микола 
Омелянович займається 
організацією, вихованням, 
комплектуванням загонів 
з числа тих студентів, що 
пройшли місячнні курси 
в УКК тресту й набули 
там кваліфікації штукату
рів і каменярів. На його 
плечах також розподіл лю
дей по дільницях, харчу
вання, побут. Нелегка но
ша, вимагає вона багато 
часу, енергії, терпіння, пе
дагогічного хисту. І все 
це комуніст Козак оддає 
їй сповна. Звідси й нас
лідки — будівництво йде 
успішно. Ми всі сподіва
ємось і хочемо, щоб було 
воно завершене вчасно... 
А найбільше цього хоче 
М. О. Козак. І найбіль
ше старається, за що йо
му щире спасибі від іме
ні всього енергофаку.

Д. НАЛБАНДЯН, 
декан енергофаку.

Студентська практика -  яка вона?
Коли я приймав новий, не дуже для 

мене знайомий «портфель» керівника ви
робничої практики, то студентське літо 
на підприємстві уявлялось мені таким же 
напруженим, насиченим і відповідальним, 
як і заняття за інститутською партою. 
Сьогодні, на жаль, мушу зізнатись, що 
ці мої уявлення виявились, м’яко кажучи, 
не зовсім точними. Для практиканта ро
бочу напругу покликані забезпечити дві 
сторони — інститут і підприємство. Але 
на ділі виходить, що виробнича практика 
для інституту — не те, що аудиторні за
няття, це щось і не другорядне, але явно 
й не першочергове. Ну, а для заводу — 
головне — виробнича програма. Навчання 
студентів у ній важить в тисячу разів мен
ше, ніж виконання плану. Таким чином, 
виробнича практика має долю нещасної 
Попелюшки, про неї всі забувають, від 
неї, в переважній більшості, намагаються 
відхреститись.

І ось вам гіркі факти на підтвердження 
цих прикрих висновків.

У червні нинішнього року Мінвуз УРСР 
звернув увагу на те, що наскрізні і робо
чі програми виробничої практики профі
люючими кафедрами не корегуються з 
1983 року. Суцільний хаос панує при роз
поділі студентів на місця практики — 
після затвердження списків спеціальним 
наказом звідусіль починають надходити 
службові записки з проханням про мож
ливі й неможливі переміщення. Особливо 
багато таких прохань з кафедр ААГ, ТСП, 
БКА.

Прийдіть після цього на завод переві
ряти практику — суцільна плутанина. В 
списках, часом, на третину інші люди, 
числяться там і ті, хто пішов служити до 
армії, хто хворий і навіть ті, кого з вузу 
відчислили.

Дуже слабкими є контакти керівників 
виробничих практик інституту й підпри
ємства, особливо на четвертих курсах. 
Графік перевірки, затверджений прорек
тором, не виконується.

Запитуєш: «Чому?», а у відповідь: «Був

зайнятий», «їздив у відрядження» т. д., 
і т. п. 

То ж і не дивно, що в учбову частину 
представлено тільки один-єдиний звіт 
декана МБФ Б. Ф. Ліщинського про на
слідки перевірки виробничої практики 
студентів на підприємствах Києва.

Така безконтрольність, природно, стає 
причиною повної безвідповідальності - — 
подекуди студенти тільки числяться, але 
не ходять на практику. Приміром, 15 лип
ня нинішнього року я не виявив жодного 
практиканта четвертого курсу _ на вироб
ничому об’єднанні «Термінал». 18 липня 
їх було 70 відсотків. Заводський відділ 
кадрів скаржився на те, що практикою 
студентів четвертого курсу майже не зай
маються такі керівники, як С. Г. Аютворт 
(АІВТ), А. В. Силагін (ОТ), С. А. Курков 
(РТУ), 21 липня тут зірвали планову лек
цію головного технолога — з четвертих 
курсів з ’явилося тільки п’ять студентів.

Отже, рівень практики, значнішою мі
рою залежить усе-таки від. інституту 
(слушність стародавньої істини ніхто 
про тебе не подбає, якщо не подбаєш 
про себе сам). Коли наші керівники  на 
місці, коли вони заклопотані організаці
єю, то й діла йдуть добре. На тому; ж 
«Терміналі» — ніяких проблем, з практич
ними заняттями першокурсників.: І  все. це 
— від сумління В. А. Красиленка і (ТОР), 
Б. А. Рудницького СРТУ), А. М .  Дідика 
(АІВТ). 

Добре було налагоджено, практику чет
вертих курсів на ВЗТА, де, абсолютну 
більшість студентів зарахували в, цехи з 
відрядно-преміальною оплатою.

...Певна річ, все це тільки побіжні вра
ження. Організація виробничої практики 
стала серйозною проблемою, нею треба 
займатись грунтовно на всіх рівнях. Від 
цього, зрештою, багато в чому залежить 
те, яким вийде спеціаліст зі стін нашого 
вузу.

О ЛОБАНОК, 
керівник виробничої практики інсти
туту.

Новинка прийшлася до двору
Запровадження науко- 

технічного прогресу в бу
дівництві сприяє різкому 
підвищенню продуктив
ності праці, економії ма
теріальних ресурсів, 
зменшенню собівартості.

Трест «Вінницяпром- 
буд» ось уже понад три 
роки успішно веде роз
робки спільно з лабора
торією ефективних фун
даментів Вінницького по
літехнічного інституту. І

ось відчутний результат. 
Нещодавно вперше у міс
ті на будівництві 114- 
квартирного житлового 
будинку запроваджено 
зведення фундаменту у ви- 
трамбованому котловані.

На дільниці малої ме
ханізації тресту створе
на комплексна бригада 
з п’яти чоловік — бетон
ники і механізатори. Ке
рує нею досвідчений май- 
стер-бригадир Ю. В. Са~

вицький.
Витрамбувані фунда

менти, які застосовують 
замість стрічкових, да
ють економічний ефект 
70 тисяч карбованців. 
Новинка економить це
мент, метал, ліс.

До кінця рожу плану
ється виконати фундамент 
витрамбуваного котлова
ну на спорудженні іце 
одного житлоаого будин
ку- .
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Помер Віктор Тихонович Маліков. Ве
ликий трудівник, талановитий організатор, 
доктор технічних наук, професор. Помер 
дуже рано. 63 прожитих ним роки — це 
саме пора розквіту для вченого, час ряс
них наукових ужинків, грунтовних розро
бок, сотні майбутніх інженерів, десятки 
кандидатів і докторів наук. За плечима 
Віктора Тихоновича був солідний нау
ково-педагогічний і виробничий досвід, 
щедро надбаний у вузах Макіївки, Хар
кова, Севастополя. З 1971 року В. Т. 
Маліков трудився у нашому інституті — 
спершу завідуючим кафедрою, по тому 
деканом факультету автоматики й мікро- 
електроніки. Авторитет і шану він здобув 
натхненною працею над розширенням ма
теріально-технічної бази інституту, вдос
коналенням науково-методичної роботи.

Професор Маліков — автор близько 
трьохсот наукових праць, що здобули 9 
медалей ВДНГ СРСР і УРСР. Тривалий 
час він очолював обласну Раду науково- 
технічних товариств, неодноразово оби
рався членом парткому інституту. Заслуги 
комуніста-вченого, учасника Великої Віт
чизняної війни відзначені одинадцятьма 
урядовими нагородами.

Світла пам’ять про Віктора Тихоновича 
Малікова назавжди збережеться в наших 
серцях.

Група товаришів.


