В ректораті
21 листопада відбулося чергове засідання рек
торату. Його учасники заслухали інформацію про
ректора по науковій роботі С. Й. ТКАЧЕНКА про
стан виконання науково-дослідницьких
розробок
в поточному році. Відзначено, що 58 робіт повніс
тю завершені, з яких 22 представляються до екс
понування на ВДНГ УРСР.
Завідуючий лабораторією методичного _ забез
печення навчального процесу З . Я. ГРОЗНИЙ озна
йомив присутніх з наказом міністра вищої і спе
ціальної освіти УРСР про створення нової ме
режі опорних кафедр в вузівських регіонах респуб
ліки.

О б г о в о р ю єм о к о н ц е п ц ію

перебудови

інституту

Що п о т р і б н о
для о н о в л е н н я ?
Сьогодні цілком правомі
рно поряд
з обговоренням
концепції оновлення інсти
туту, поставити питання: а
що, власне, робиться у ву
зі по перебудові? Вона, зда
ється мені, у нашому інсти
туті не більше, як катего
рія філософська. Щ о ж га
льмує її? Насамперед, це
не
досить гнучка, ініціа
тивна
робота ректорату,
парткому, комсомольського
комітету, профкомів, дека
натів. І, відверто кажучи,
кожного з нас. Н а мою ду
мку, така оцінка здійснюва
ної перебудови буде об’єк
тивною, вона відповідає ре
альному стану справ.
Вчитуючись у рядки кон
цепції перебудови інституту,
бачу цей кардинальний для
життя вузу процес в доко
рінній зміні принципів на
вчання.
Щ о потрібно ДЛЯ цього
зробити? Перш за все ви
кладачам слід постійно дба

ти про якість лекцій, ефек
тивне проведення лаборато
рних робіт і практичних за
нять. А щоб досягти такого
рівня, ректорату треба грун
товно розібратися в компе
тентності професорсько-вик
ладацького складу.
Змін вимагає і матеріаль
не стимулювання студентів.
У вузі не повинно бути ж о 
рстких рамок нарахування
стипендій. Сумління кожно
го повинно диференційова
но винагороджуватися. Зда
но сесію на «відмінно» —
стипендія повинна бути ма
ксимальною. Отримав одну
четвірку — сума зменшує
ться, дві — відповідно ще
менша і т. д.
Беззастережною вимогою
перебудови повинно стати
правило: студента, який не
бажає вчитися, успішно ово
лодівати навчальною прог
рамою, — відраховувати з
інституту. Надати таке пра
во
деканатам,
рішенння

Н а ш

яких з цих питань ніхто не
може відмінити, навіть рек
тор, мінвуз.
З метою підвищення іні
ціативи студентів в навчанні,
слід деканатам
визначати
лише граничні строки сесій.
Коли і який екзамен склада
ти. хай особисто вирішує
сам студент.
Йому
ж варто надати
право вільного відвідуван
ня лекцій з обов’язковим
рубіжним контролем самос
тійно опановуваного мате
ріалу. Особливо це стосує
ться тих лекцій, відвідуван
ня яких перетворилося
у
пусту грату часу.
Вважаю доцільним ввести
в інституті модульну систе
му навчання. Суть її поля
гає в тому, що кожний пре
дмет розчленовується
на
модулі, які студент
здає
протягом Семестру. По ко
ж н о м у модулю виставляє
ться певна кількість б а л ів .
Набравши їх необхідне чис

ло, студент звільняється від
складання екзамену.
Гадаю, що при такій систе
мі
наші
знання будуть
більш глибокими і система
тизованими. Модульна сис
тема функціонує у вузах ба
гатьох країн світу. Є при
клади впровадження і
в
С Р С Р . (Каунаський політе
хнічний інститут).
Зрозуміло,
вуз
несе
відповідльність за
якісну
підготовку інженерних кад
рів. Тому після закінчення
третього курсу всі студенти
повинні пройти
атестацію,
яка дозволить
визначити
для кожного конкретну «ву
зьку» спеціальність. В цей
же час видавати теми дип
ломних проектів з урахуван
ням специфіки інженерного
фаху.
Необхідно серйозно
по
в’язувати теоретичний мате
ріал з практичними занят
тями. Важливим є оволодін
ня студентом
робітничою

спеціальністю найбільш бли
зькою до його професії. В
тому ж напрямі
повинна
здійснюватися і виробнича
практика.
Слід запровадити регуля
рне інформування студентів,
викладачів
про конкретні
кроки перебудови. Рішення
вчених рад, партійних і ко
мсомольських зборів необ
хідно доводити до всього
колективу.
Окремо зупинюсь на сту
дентському самоуправлінні.
Вважаю за потрібним ство
рення студентських декана
тів, функції яких детально
викладені в журналі «Науч
ный коммунизм» № 1
за
1988 рік.
Я і багато моїх товаришів
за те, щоб студентські ра
ди повністю керували гур
тожитками, без втручання у
цю справу адміністрації. Сту
денти повинні брати участь
у
виборних органах і
в
обговоренні всіх рішень, які
ними приймаються.
З метою поліпшення ком
сомольської роботи пропо
ную на факультетах зали
шити комітети, створити в
групах комсомольські орга
нізації
на (правах
цехо
вих, ліквідувавши
бюро
Л К С М У курсів. Ц е — зай
ва ланка у вузівському ко
мсомолі.
Такі мої пропозиції щодо
перебудови роботи нашого
інституту.
І, К Л О Ч К О ,
студент четвертого кур
су радіотехнічного фа
культету, член вченої ра
ди інституту.

На радиотехническом фа выпускном курсе он успева вича Дрючина. Увлекся Иб
культете
старшекурсники ет по всем дисциплинам, при рагим темой, она поглотила
хорошо знают этого симпати ступил к работе над дипло его, занимает, считайте, все
— основное учебное время.
чного молодого
человека, мным проектом. Тема
преобра
гражданина Сирийской Ара «Функциональные
Истоки приверженности си
бской Республики». Он спор зователи информации». Осу рийского студента к конст
ществляет
студент
эту
перс
тивен, строен, подтянут. Эта
руированию радиоаппаратуры
внешняя
собранность
во пективную работу под руко нужно искать не в годы его
многом определяет его хара водством ассистента кафед учебы в ВПИ. Еще будучи
уст учеником средней школы
ктер, отношение
к учебе. ры радиотехнических
в
Учится Ибрагим хорошо. На ройств Александра Алексее своем родном городе Лата-

ки, он стал членом кружка
радиолюбителей,
овладевал
там первоначальными знания
ми в области радио. И поэ
тому, когда ему предложили
поехать на учебу в Советс
кий Союз, решение юноши
было однозначным: во что
бы то ни стало овладеть спе
циальностью инженера-радиотехника.
Ныне Ибрагим Михуб впло
тную подошел к осуществле
нию своей мечты. Пройдет
еще
полгода
и
ю но
ша
из
САР
предстанет
перед госэкзаменационной ко 
миссией. Он уверен в успе

шной
защите дипломного
проекта. Советский вуз дал
ему прочные
теоретические
знания, в его стенах он при
обрел необходимые практиче
ские навыки в избранной ин
женерной специальности. На
родине его ждет интересная
работа: Ибрагим будет тру
диться в одном из учрежде
ний средств массовой инфо
рмации республики. И ве
рится, что он оправдает там
надежды своих преподавате
лей.
Т. ЛЯХОВА,
старший инспектор ДРИС.

От в с е г о с е р д ц а
Покидая стены ВПИ,
ставшено нам за
годы
учебы родным, настоящей
альма-матер, мы обраща
емся со словами сердеч
ной благодарности, чувс
твами глубокой признате
льности ко всем, кто за
эти пять лет обучал
и
воспитывал нас, создавал
условия для непрерывной
учебы
и нормального
быта.
Особо хотелось подче
ркнуть большой вклад в
нашу инженерную подго
товку руководителей ди
пломнх проектов В. П.
Семеренко и А. А. Дрю
чина, заведующих кафе
драми
вычислительной

П0ЛІТЕХ—

ВПІ
Дедалі зміцнюються дру
жні зв’язки
між ВПІ і
Келецьким політехнічним
інститутом. Цього
разу
гостями були представни
ки профспілкової органі
зації Келецького політеху
в особі заступника голо
ви профспілки
X.
Я
Дрозд і завідуючої кафед
ри російської мови Томіри Восняк.
Польські друзі ознайо
милися з досвідом проф
спілкової роботи в на
шому інституті, зі станом
викладання російської мо
ви іноземним студентам.
У відповідності з дого
вором про співробітницт
во між радянським і по
льським вузами лід час
цього
візиту досягнута
домовленість про
обмін
оздоровчими
путівками,
вирішено ряд інших пи
тань профспілкового жит
тя.

Н. НІКІТІНА,
заступник голови про
фкому»

и н те р к л у б

ЗН А К О М Ь ТЕСЬ:
ИбрагимМ
ихуб

Келецький

техники А. П. Стахова и
радиотехнических
уст
ройств В. Л. Кафанова,
всех сотрудников дека
ната по работе с иност
ранными студентами.
Возвращаясь на роди
ну, мы уносим с собой
теплоту, дружбу, поисти
не братское отношение к
нам советских студентоводнокурсников Алексан
дра Журняка, Вячесла
ва Гуменюка,
Виктора
Я путы и многих других
товарищей по совместной
учебе!.
После службы в рядах
афганской народной ар
мии нам предстоит вновь
вернуться в Советский

Союз, где мы будем обу
чаться
в аспирантуре
Московского энергети
ческого института, гото
вить себя к научной дея
тельности на благо на
шего народа, во имя про
цветания Республики Аф
ганистан.
До свидания, дорогие
советские друзья! Спаси
бо тебе, родной ВПИ.
Ф А РХА Д М . К. выпускник
факуль
тета вычислительной
техники,
МОХАМ 
М Е Д АМ ОН — вы
пускник радиотехни
ческого факультета.

Повідомлення
Виконком міської Р а 
ди народних депутатів
повідомляє, що 7 сесія
міської Ради народних
депутатів 20-го скликан
ня відбудеться 10 груд
ня 1988 року о 10 годи
ні в приміщенні міськви
конкому, вул. Леніна, 59.
На розгляд сесії міської
Ради вкосяться питання:
Про план економічно
го і соціального розвит
ку міста на 1989 рік.
Про бюджет міста на
1989 рік та звіт про ви
конання бюджету міс
та за 1987 рік.
Свої міркування, пропозиції та зауваження
щодо питань, які вно
сяться
на обговорення
сесії, просимо надсилати
на адресу: 287100, м. Він
ниця,
вул. Леніна, 59,
міськвиконком, або пере
давати
по телефонах:
2-37-95; 2-00-15; 2-07-97.

2 стор.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

ЗВІТУЄ ПРОФКОМ
Відбулася звітна конфере
нція профспілкової організа
ц ії викладачів і співробітни
ків інституту.
З доповіддю «Про роботу
профкому ВПІ за період
з
11 листопада 1987 р. по 16
листопада 1988 р.» виступив
голова профкому Ю. А. Буренніков.
В обговоренні доповіді взя
ли участь С. Й. Ткаченко,
С. Ф . Роботько, В. А. ГарнІк,
Д В. Ванжула, І. В. Кузьмін,
Г. М. Севастьянова, Г. І. Скорюков.
На конференції виступила
заступник голови профспіл
кової організації Келецького
політехнічного інституту X. Я
Дрозд,
В доповіді і у виступах де
легатів конференції відзна
чалося, що за звітний пері
од профком, керуючись рі
шеннями XXVII з ’їзду, XIX
Всесоюзної партконференції,
а також
X V III з ’їзду про
фспілок, здійснював заходи,
спрямовані
на перебудову
роботи профспілкової органі
зації і трудового колективу
інституту.
Головні зусилля були зо
середжені на залучення
в

практичну роботу по перебу
дові і удосконаленню діяль
ності інституту, цехових про
форганізацій і профгруп, всіх
членів профспілки.
Здійснювалися заходи по
підвищенню трудової і гро
мадської активності
членів
профспілки, поліпшенню умов
праці, побуту і відпочинку ви
кладачів і співробітників, ро
зширенню гласності і демо
кратичних засад в діяльності
профорганізацій і колективу
в цілому.
Виступаючі
підкреслили,
що в роботі членів,проф ко
му стало більше вимогливос
ті до себе, відповідальності
за доручену справу. В они
стали частіше бувати в н и 
зових профосередках, нада
ючи їм необхідну допомогу,
уважно вивчаючи думки
і
пропозиції членів трудового
колективу. Як наслідок, роз
почато проектування вузівсь
кої поліклініки, запровадже
но економічне стимулювання
соціалістичного змагання, по
ліпшено постачання працівни
ків інституту сільгосппроду
кцією, встановлено п ’ятиден
ний робочий тиждень і т. д.

Певні позитивні зрушення
сталися в навчально - мето
дичній і науково - дослідни
цькій роботі.
За підсумками 1987 р. ко
лектив інституту став призе
ром Всесоюзного соціалісти
ного змагання.
Однак, не зважаючи на ці
плюсові факти в діяльності
профкому і трудового колек
тиву, перебудова не торкну
лася певної частини цехових
проф організіцій,
багатьох
профгруп і підрозділів.
Делегати критикували про
фком за слабку роботу час
тини його комісій, які не за
безпечили належної. допомо
ги активу, низовим
ланкам
профорганизаций. Вказувало
ся, що членам
профкому
А. С. Афоніну, В. Г. Глобі,
Г. Й. Ластовській, В. О. Приймаченко не вистачає ініціа
тиви і наполегливості. ,Мало
ефективною є організаційна
робота адміністрації та проф
кому по впровадженню індиві
дуального трудового суперни
цтва, ще низька вимогливість
профкому до окремих керів
ників., які виявляють пасив
ність в організації соціалісти

Комсомольський
Питання перебудови ком
сомолу
стали нещодавно
предметом дискусії студен
тів, викладачів і співробіт
ників інституту.
Учасники цієї неординар
ної розмови познайомили
ся з пропозиціями ініціати
вної групи, заслухали прог
раму оновлення комсомоль
ського
життя
комітету
Л К С М У вузу.
Дискусія такого плану, в
якій виступили близько два
дцяти чоловік, проведена в
інституті вперше. І в цім її
неперехідне значення в ак
тивізації громадського жит
тя вузу.

Редакція звернулася до
одного з учасників дискусії
асистента кафедри
історії
КПРС,
члена
комітету
Л К С М У В П І Ігоря Бронюка
прокоментувати хід і органі
зацію цього диспуту.
— Насамперед, чого браку
багатьом дискутантам,
це — твердих знань предме
ту дискусії, точніше, — знань
конкретної справи.
Звідси
розпливчастість формулювань,
думок,
визначень. Вражен
ня було таке, що опоненти
один одного не розуміли і
тільки через суперечливе тлу
мачення термінів.
Звичайно, це не могло не

вало

„ ПРАВДА"
ПРО ПРОФЕСОРА СТАХОВА
газета

чного змагання, утвердженні
19 листопада орган Ц К хова у створенні комп’юте
нових форм і методів робо
ти викладачів іі співробітни К П Р С газета «Правда» опу рів принципово нового ти
ків. Профком не використо блікувала статтю В . Реута пу, які дають реальну мо
вує усіх можливостей в по «Вот вам и Фибоначчи!». В жливість в короткий строк
ліпшенні соціальної
сфери ній розповідається про дія вивести вітчизняну елект
льність професора, доктора ронну техніку на світовий
вузу.
Є недоліки
в організації технічних н аук, директора рівень.
виконання критичних заува С К Т Б «Модуль» О. П . С та
А. КАБИШ ЕВА.
жень і пропозицій, не досяг
нуто докорінного поліпшення
внутріспілкової дисципліни.
Делегати прийняли до відо
ма звіт профкому І доповідь
адміністрації про поліпшення
умов праці, побуту і відпочи
нку трудового колективу, за
твердили звіт ревізійної ко
місії.
З обговорених питань кон
ференція прийняла постано
ву, спрямовану
на приско
рення перебудови
роботи
профорганізацій в світлі рі
шень XXVII з ’їзду
XIX
Всесоюзної партконференції,
XVIII
з ’їзду
профспілок.
Намічено конкретні заходи
по поліпшенню роботи проф
кому, цехових організацій і
профгруп, вузлових ланок ад
міністрації з основних
пи
тань їх діяльності в 1989 ро
ці.
Д, БОРИСОВ.

ДРУКАРКИ

диспут

позначитися на теоретичному
рівні дискусії. Отже,
перш
ніж йти на таку розмову, слід
готувати себе, уважно пере
читати відповідну літературу.
Тепер, щодо організації ди
спуту. Ведучий повинен су
воро слідкувати за регламен
том,
черговістю
виступів.
Щоб не трапилося так, що
один підходить до мікрофо
ну кілька разів, а іншим д о 
водиться терпляче чекати сло
ва,
Багато важить в підготов
ці дискусії уточненість про
блем, що виносяться на о бговорення. Кількість їх по
винна бути зведена до міні

25 листопада 1988 року.

муму, вибирати слід найіс
тотніші, надати їм гласності,
довести до всіх навчальних
груп. Чого, на жаль, не бу
ло зроблено цього разу.
Щоб диспут
набув ши
рокого звучання, треба спо
чатку вин ести проблему на
обговорення груп, курсу, ви
явити найбільш активних уча
сників дискусії, дати час м
для підготовки. А вже потім
проводити загальновузівську
дискусію.
Такі мої зауваження і про
позиції
щодо проведеного
недавно диспуту по перебу
дові комсомолу.

Канцелярія інституту — це своєрідний центр оброб
ки і підготовки різноманітних документів і матеріалів
з питань роботи структурних підрозділів вузу. Через
канцелярію проходить вхідна і вихід на кореспонден
ція, по якій можна судити про ділові зв’язки з кіль
кома сотнями установ, організацій і підприємств, роз
міщених в країні і за рубежем.
Чітко оформлений і грамотно видрукуваний доку
мент — візитна картка будь-якої установи чи органі
зації. І тут багато залежить від працівників канцеля
рії, зокрема друкарок.
Ось вже шістнадцять років трудиться у нашому ін
ституті друкаркою канцелярії Тетяна Каприця (на знім
ку ліворуч) і дев’ять років — Галина Бондарчук. Це —
сумлінні співробітниці. Кожне службове завдання во
ни виконують точно в строк, з високою якістю друку.
Д. СОБОЛЬ,
завідуючий канцелярією.

ХРОНІКА
КУЛЬТУРНОГО
ж иття

Майбутні інженери повин
ні вільно володіти управлін
ням всіх видів обчислюваль
ної техніки. На знімку: мо
лодший науковий співробітник центру С А П Р
Віктор
Васильович Бачериков про
водить заняття з першокур
сником факультету обчислю
вальної техніки Петром П о
бережним.

Студентський театр естра
дних мініатюр на минулому
тижні поставив на сцені Ін
ститутського
клубу п’єсупародію «Графиня Ельвіра».
(Художній керівник, колиш
ній випускник інституту Е. Па
ламарчук).
Аматори самодіяльного ми
стецтва ВПІ під керівницт

вом С. Аровозюка дали кон
церт делегатам
Іллінецької
райпартконференції.
В гуртожитку № 4 (IV по
верх) відкрито філіал науко
во-технічної бібліотеки. Кни
жковий фонд філіалу складає
понад 3 тисячі примірників
науково - технічної, суспіль
но-політичної літератури
і
навчальних посібників.

О голош ення

І ПОЕТИ
Читальний зал відділу су
спільно - політичної літера
тури науково - технічної бі
бліотеки інституту цього ра
зу заповнила не звична ау
диторія: зійшлись люди різ
ного віку, різних спеціаль
ностей, але об’єднаних міц
но спільним уподобанням —
всі вони любителі поезії, її

знавці, а головне — творці
поетичних рядків.
А зійшлись і початкуючі,
і з досить солідним стажем
поети політеху на зустріч з
відповідальним секретарем
обласної письменницької ор.
ганізації Михайлом Каменюком. Один з кращих сучас
них поетів Вінниччини, він
глибоко і яскраво розповів

ВЧАТЬСЯ
Наступний
літературний
учасникам цього вечора про
нелегкий процес й шляхи пе вечір відбудеться ,в один з
ребудови вітчизняної та, зо четвергів в грудні ниніш
крема, української радянсь нього року.
кої літератури, відповів на
чисельні запитання присут
Т. К О Н Д Р А Т Ю К ,
ніх.
завідуюча відділом сус
Д о послуг любителів крапільно-політичної літе
снописьменства була влаш
ратури
науково - техні
тована книжкова виставка
чної бібліотеки інституту.
«Новини поезії».

Вінницький політехнічний 'інститут оголошує при
йом в докторантуру
з таких наукових напрямів:
обчислювальні машини, комплекси, системи і мере
ж і; застосування обчислювальної техніки, матема
тичних методів і математичного моделювання в нау
кових дослідженнях.
В докторантуру приймаються кандидати наук ві
ком до 40 років, які мають наукові досягнення в об
раній галузі. Строк підготовки в докторантурі 3 ро
ки. Особи, які поступають в докторантуру, подають
на ім’я ректора: заяву, особистий лист по обліку
кадрів і автобіографію: розгорнутий план докторсь
кої дисертації; список опублікованих праць, вина
ходів і звітів
по науково-дослідницьким роботам;
характеристику-рекомендацію
з місця роботи.
В ІД Д ІЛ А С П ІР А Н Т У Р И .

в. о. редактора

Б. Д Ь Я К О Н О В

« За и нж енер н ы е к а д р ы » — о р ган
п ар тк о м а, р е к то р а та , проф ком ов, к о м и тета
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