близько одне від одно
го. Та в житті буває повсякому...
— Кажуть, що у вас
багато різних винаходів.
— Маю понад 60 авто

рських свідоцтв. Серійно
випускались 5 моїх при
ладів. Деякі випускають
ся й досі.
Моя докторська дисе
ртація називається скла
дно «Принципи побудови
і метрологічного забезпе
чення
вимірювальних
каналів з перетворенням
фазових зрушень сигна
лів». Готувалась
вона
довгих 13 років.
Вся
винахідницька і раціона
лізаторська робота вип
ливала з неї і виплива
тиме, певне, ще не один
рік. А чи подобається
мені моя справа, то мо
жна й не питати... Діти,
до речі, теж пішли цією
ж дорогою. І син Ілля і
донька Оля — обоє сту
денти радіотехнічного фа
культету в нашому інс
титуті.

го центру. Серед викона
вців
науково-дослідних
розробок повинна
бути
щонайменше половина сту
дентів. Тільки тоді ми мо
гли б вважати становище
нормальним.
Про центр НТТМ, його
завдання
і цілі знають
всі працівники факульте
тів, комітет комсомолу,
більшість кафедр і лабо
раторій. Чому ж тоді сту
дент так несміливо наб
лижається до нас?
Йому, очевидно, невідо
мо, що робота в складі
творчих груп НТТМ дає
великі практичні навики,
які
потім дуже знадоб
ляться
на виробництві.

Крім того, що, звичайно,
теж значить немало, ця
робота оплачується згід
но з угодою. Студентів
і аспірантів до
складу
творчих груп на факуль
тетах, кафедрах і лабора
торіях включають керів
ники виконуваних робіт
при укладанні договору з
центром.
Для того, щоб полег
шити створення творчих
колективів, центр НТТМ
формує картотеку «світ
лих умів», куди заносять
ся дані про можливості
кожного, хто бажає пра
цювати через центр. Ла
скаво просимо до нас!

Іменинник високосного
ІНТЕРВ’Ю З
ДОЦЕНТОМ КАФЕДРИ
РТП
С. І. П’ЯТІНИМ:
7 грудня мені ВИПОВ
НИЛОСЬ 50 років, а за
два дні до цього дзво
нить ректор нашого інс
титуту Іван Васильович
Кузьмін:
«Станіславе
Івановичу! Завтра вран
ці сідай на поїзда і —
прямо до Міністра вищої
і середньої освіти УРСР
товариша
Пархоменка.
Твій докторський диплом
надійшов».
Звістка була приємною,
але, вірверто кажучи, де
що несподіваною. Докто
рську дисертацію я захи

стив 17 травня і очіку
вав, що ВАК розгляне
її за традицією десь че
рез рік або й пізніше.
Виходить, що розгляну
ли через півроку. Але,
чим це пояснити — не
знаю. Може, просто везучість, а, може, справді,
комусь захотілося зроби
ти людині приємне до
її 50-річчя?..
Правда,
день цей сильно затьма
рився страшною звісткою
з Вірменії. Навіть пові
рити важко, що радість
і горе можуть стояти так

Один з кращих
на Україні
В

новорічну

Завтра за п’ятнадцять
хвилин до Нового року
на інститутському стаді
оні стартує традиційний
новорічний пробіг
—
симпатичний захід
із
веселою смішинкою.
Кожному
добровіль
ному учаснику, а їх на
бирається, як правило,
150—200 чоловік (і не
тільки інститутських пра
цівників, а всіх, хто має
охоту) — треба пробіг
ти 1988 метрів у нині
шньому і 1989 — після
дванадцятої години но
чі, себто,, в новому ро
ці.
Сьомий рік
підряд
влаштовуються ці напів
серйозні пробіги. Тричі
у них брав участь рек
тор інституту І. В. Ку
зьмін, двічі — колишній
секретар парткому О. Д.
Азаров, щоразу
виво
дить на старт усю свою
сім’ю проректор О. І.

ніч

Тарануха.
Приходять
також керівники сусід
ніх з інститутом промислових
підприємств.
Усе це, звичайно, від
бувається на фоні яли
нки, а іноді й на чолі з
дідом Морозом. Після!
пробігу
влаштовується
тверезе новорічне чаюва
ння, недороге і веселе,
котре обходиться проф
спілці в якихось двад
цять
п’ять—тридцяту
карбованців.
Нині до учасників на
шого заходу хоче при
єднатись група любите
лів бігу зі стадіону «Ло
комотив». Якщо це ста
неться,, то завтра може
започаткуватись тради
ція, котра переросте зго
дом у традицію всього
міста.

в.

РОЗПОВІДАЄ ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ
НТТМ
В. М. КОСТИЛЬОВ:
13
грудня відбулась
рада
НТТМ
ВПІ
за
підсумками»
роботи
у
1988 р. Відзначено, що
наш центр визнано одним
з провідних серед вузів
України.
Йому надані
розширені права.

Рік закінчуємо з істо
тним об’ємом виконаних
робіт. На жаль, серед ви
конавців цих робіт лише
13 процентів студентсь
кої молоді і аспірантів.
Це
явно недостатньо
для галузевого вузівсько

кулик ,

завідуючий
кафед
рою фізвиховання.

ЧЕРЕЗ ВІЙНУ...

«Дорогий бойовий Дру,же, Броніславе!
Тебе і твою сім’ю ві
таю сердечно з Новим
роком! Бажаю здоров’я,
щастя, радості.
Ровін
написав, що на 1989-й у
Москві намічається зус
тріч однополчан. Поїде
мо, Броніслав?!
Треба їхати.
Жаль,
пішли уже з життя Го
ловко, Рокотов,
Ісаєв,
Гейко, Озаркевич...».
Отаку листівочку оде
ржав на минулому тиж
ні завідуючий галузевою
науково - дослідною ла
бораторією при кафед
рах автоматизованих си
стем управління і обчис
лювальної техніки Броні-

рти тільки тоді, коли ми
самі помремо. і а
це
уже й не дружба, а якесь
таке братерство, якому
и пояснення нема і я не
тільки зрозумів це, а й
відчув по особливому вже
після війни, коли
був
лейтенантом
і поїхав
за новобранцями у Єре
ван. Підбирав я їх там
кілька днів, а скінчивши
роботу, звернувся
до
воєнкома республіки по
лковника Маркіросяна;
— Товаришу воєнком!
Дозвольте відлучились.
У мене тут під Єреваном
в Аштораку однополча
нин живе.
слав Семенович Бугорсь— Чого ж мовчав так
кий. Людина життєраді
довго?
сна, з веселим молоде
чим вогнем у погляді,
— Не смів, товаришу
воєнком.
він, мовби, погас, читаю
чи ці слова.
— Добре. Продовжую
— Посипались, бачи
тобі відрядження на ти
те?.. Це двадцятий —
ждень. ..
двадцять другий—двад
В Аштораку жив мій
цять третій роки... Ті,
брат по крові Авак Азіщо тримали на собі ві
зяш.
йну з першого дня до
27 серпня 1944 року
останнього...
в бою за Віслою попа
— А листівка від коїданням
фашистського
го?
снаряда в нашу САУ бу
— Від командира мо
ло» вбито командира Іва
єї САУ Івана Омеляно
на Іванищева, механікавича Суховія. Ми з ним
водія Трохима Єромкіз сорок четвертого
як
почали разом, так разом,
на, поранено заряджаю
чого Авака Азізяна. Я
видно, й закінчимо. Фро
нтова дружба може вме стріляв з гармати по ні

мецьких танках і одного
підбив. Не було мені
тоді ще й вісімнадцяти.
Шия в мене була тон
ка, як стебелина, бороди
ще не голив, і, наляка
вшись чого-небудь, во
лав, бувало, не своїм го
лосом. І Авак
теж
волав тільки по-вірменськи, очі його наливались
кров'ю, рухи робились
хапливими,
швидкими,
не хотів зупинятися й
на секунду, бо усяка зу
пинка — це пауза для
страху, а робота — це
страх, загнаний в гарма
тне жерло. За той бій
мене нагородили орде
ном Бойового Червоного
Прапора.
І от, коли я через 6
років по війні приїхав
до його села і люди ді
знались, що ми з ним
воювали в одному танку,
нас підкидали на руках.
Приходили нові гості, ді
знавалися, в чому річ,
знову «виймали» нас з-за
столу і знову підкидали:
«Браття по крові — рід
ніші за
одноутробних
братів».
Шкода — рани звели
Авака в могилу ще соро
калітнім, а я живу... І
вже за плечима шістде
сят два. Небагато, з то
чки зору нинішнього, ми

рного, дня, а у війну ші
стдесят років здавались
мені волохатою, сивою
старістю. Знаєте, які ду
мки перед боєм?
«Ось зараз ранок, ми
йдемо в атаку. Усі жи
ві, але надвечір обов' яз
ково буде похорон, обо
в'язково когось уб’ють.
Може, — мене? Ні, ме
не вбити не можуть. Я
ще не жив. Мені тільки
18. Уб’ють когось іншо
го, але не мене»...
Егоїстичні думки, прав
да ж?
Але так було. І коли
ти зостався жити, а по
переду ніч перед насту
пним боєм, то це ціла
вічність, за яку переду
маєш все, що
тільки
можна — про батька, про
матір, про дівчат, про»
хлопців... А вранці —
знову: «Ні, мене не мо
жуть вбити. Не мають
права».
Всі так думали — не
один я. Це було ніби за
клинання, чи молитва,
бо підсвідомо
кожен
знав, що загинути може.
Правилом дурного тону
вважалось, наприклад, не
з’їсти НЗ, якщо» його ви
давали. «Вб’ють, а НЗ
залишиться?».
Не вбили. Віслу шту

рмував, Одер, Берлін,
Прагу. Орденичервоно
го прапора, Вітчизняної
війни, медаль «За відвагу»... В день перемогиі'и Броніславу Бугорсь
кому н е було і дев'ят
надцяти. Так він і зали
шишся в армії, щоб від
служити в ній 37 кален
дарних років, стати пол
ковником, заступникам
командира дивізії, добросердною людиною.
— Найпам'ятніший, пи
таєте, за війну новий
рік? З сорок третього —
на сорок четвертий був
сніжок, мороз, форму
валися під Москвою. За
пам'ятав, що дуже хо
тілося їсти, але норми
нам ніхто не збільшив.
А в ніч на 45-й дозво
лили нам випити нарко
мівську, співали «земля
нку», всі знали, що це
буде рік Перемоги і всі
без винятку хотіли зос
татися живими, хоч зна
ли, що не всі зостану
ться. У мене не було ні
яких високих думок, я
теж хотів жити і знав,
що коли доля подарує
мені це щастя, то пос
тараюсь, щоб у
тому
житті не було порожніх
днів.
В. ІВЧЕНКО.

ЗО грудня

1988 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

СУПУТНИК ЗДОРОВ'Я

тиву, в якому нині наразаймає профілакторій, до
За кілька годин до
ховується чотири десят
стойне, справді,
вищої
Нового, року затишні жи
ки медиків і оослугову
оцінки та ще з вагомим
лі кімнати, холли і без
ючого персоналу, встиг
плюсом.
доганної чистоти ліку
за останні роки зробити
вальні кабінети вузівсь
Судіть самі: в станда
багато нововведень, що,
кого санаторію - профі
ртних тіснуватих кімна
ясна річ, і вивело про
лакторію спорожніють, бо
тах вдалося розмістити
філекторій на всесоюзну
останній у старому роді
аж тринадцять лікуваль
першість.
заїзд вичерпає свій оз
них кабінетів. Приміром,
Окремо скажу про їда
доровчий двадцятичоти
фізіотерапевтичний має
льню. Як не говоріть,
риденний ресурс. Важко
сучасне обладнання для
а за півтора карбован
сказати, хто останнім з
лікування електросном;
ця
тричі смачно і кало
1455 студентів, виклада
інгаляторний, насичений
чів і співробітників, які
приладами так, що од рійно нагодувати студен
та чи викладача, справа
тут перебували, залишить
разу
може обслужити
цей популярний в інсти
близько двадцяти чоло не проста.
Цікавлюсь меню. «Будь
туті заклад здоров’я.
вік. І це на сто відпо
ласка»,—ввічливо подає
чиваючих. Мимоволі при
Ще б пак! За підсум
гадуються ялтинські са його завідуючий їдаль
ками суперництва серед
аналогічних багатосотен наторії з їх нудними че нею В. В. Репуха. Диву
даєшся, коли на оті об;ргами до інгаляторів...
них здравниць вузів кра
щипані півтора ре, шефїни саме наш виборов
А взяти, приміром, ка повар
Я. І. Сивакова
друге призове місце. Не
бінети лікувальної фіз умудряється
виготовити
знаю, хто «золото» діс культури, голкорефлексо
дванадцять
найменувань
терапевтичного лікуван страв, з них, до речі, три
тав, але в конкурсі,
в
ня, психологічного розва м’ясних. А калорійність?
якому брали участь мо
нтаження, стоматологіч
сковські, ленінградські,
Подумати тільки — 3,5
ний, ванне відділення з —4
київські та інші імениті
тисячі одиниць.
І
п’ятьма видами оздоров тут немала заслуга екс
вищі учбові заклади, та
лення...
Де
там
тягати
ку оцінку здобути ой як
педитора, зав. продово
ся фешенебельній «Лісо льчим складом К. А. Ка
нелегко. Тим-то і славна
перемога колективу сана вій поляні», що прихова рапетяна. Старається лю
торію - профілакторію
на від людського ока в дина, щоб стіл був щед
Дарницьких лісах!
ВПІ.
рим.
— Де шукати витоки,
Коротше, інститут має,
Я теж побував задля
дійсно, великого успіху
справді, зразковий оздо інтересу. Подали салат
колективу? — з таким
ровчий комплекс. В його
олів’є, український борщ,
запитанням звернувся я
створення і становлення
чебуреки,
компот. Ко
до головного лікаря са вкладено чимало
сил,
шторисна вартість на
наторію П. П. Коби..
підприємницької ініціати бору страв — 47 профс
— Давайте, домови
ви керівництва вузу, зо
пілкових копійок. В уя
мося так: краще раз по
крема, ректора І. В. Ку ві промайнула забрудне
дивитися, ніж сто разів
зьміна, Заслуженого лі на «столовка» десь там
почути. Отже, зробимо
каря УРСР П. Л. Коби,
по центральній вінниць
своєрідну екскурсію по
який трудиться тут
З кій вулиці з її кухонни
нашому профілакторію.
дня заснування профіла
ми пахощами, клубами
кторію в жовтні 1982
В цих коротких нота
пари і безапеляційними
року.
тках я висловлю
свої
словами касирки: «Кла
особисті враження від
Полковник
медичної
діть руб двадцять!»...
відвідування однієї
з
служби у відставці, уча
Думка всіх, хто у той
кращих, як свідчать ма
сник минулої війни, ви день столувався,
була
теріали обстежень, вузі хованець військово-меди
однозначною: «Добре го
вських здравниць. Повір чної академії імені С. М. тують, смачно і вдосталь».
те, доводилося мені ві
Кірова, Павло ПолікарОсь такий наш сана
дпочивати в досить прес
пович з допомогою ко торій - профілакторій під
тижних, так би мовити,
лег, лікарів О. М. Чор романтичною назвою «Су
«номенклатурних» київ
ній, Н. Й. Великої, мед
путник». Дійсно, він став
ських, чорноморських і сестер М. К. Гладкої,
надійним і справжнім
кавказьких санаторіях,
Г. П. Зелінської, Я. Й.
супутником нашого з ва
але те, що я побачив у
Присяжнюк, О. С. Дем’ями здоров’я.
лівому крилі гуртожит
нчук, зрештою,
всього
Д. БОРИСОВ.
ку № 3, де три поверхи
згуртованого ним колек

2 стор.

Сходження
Фінішує
1988 рік і,
зібравшись у колі друзів,
можна згадати найяскра
віші
події.
Багато за
хоплюючих
справ було
в студентів і співробітни
ків ВПІ, котрі зайняті1 в
секції альпінізму.
За старою, доброю тра
дицією минулі зимові ка
нікули проходили в Кар
патах. Невисокі гори д у
же зручні для тренувань
і перевірки перед
сезо
ном альптаборів. Здійсни
ли два лижні походи ка
рпатськими стежками, схо
дження н а вершини Д о
вбушанську, Тивулю, Чо
рну Кльову, Братську та
інші.
У травні наша секція
брала участь у зборах в
районі Єридагу в Дагео
тані. Здійснили два скла
дних сходження, побува
ли в Дербенті, познайо
мились з фортецею Нарин-

Гала (там — друга
за
довжиною після китайсь
кої кріпосна стіна — ар
хеологи впевнені, що во
на на 30 кілометрів йде
в Каспійське море).
Багато радощів і вра
жень привозять хлопці і
дівчата з подорожей
у
казковий світ гір. Кожен
там залишає частку свого
серця, знаходить
щось
для себе — чарівну при
роду, низькі зорі, непов
торим зустрічі В горах
Тянь-Шаню,
наприклад,
знайшов свою долю член
нашої
секції Вася Ма
лицький. Приглянулась йо
му дівчина з Новосибір
ська. Минулої осені з іг
рали весілля.
Коли закотиться літо і
настає новий навчальний
рік, наша секція знову ра
зом. Поступово вичахає
запал літніх вражень, за
ступають їх інші справи,

Ірина ЧЕЛ ПАНОВА,
випускниця факульте
ту
обчислювальної
техніки.

Найвеселіший серед першокурсників

Треба
зразу сказати ,
що це редакція бере на
себе сміливість присвоїти
таке звання Андрію Павлюку, а жюрі, яке неза
довго до Нового
року
судило фінальну зустріч

декількох команд кмітли
вих її винахідливих, наз
вало його трохи на замо
рський лад —
мі стер
Гумор.
Містер, то й містер,
аби тільки наш, і аби

справді веселий.
Ну, а тепер — ближ
че знайомство.
Андрій — студент фа
культету, обчислювальної
техніки (група З
ЕОМ88). Йому лишень 17 ро

а, в основному, скалола
зания.
Альпіністи про
довжують тренування за
будь-якої погоди, змага
ються між собою. В ж о 
втні поточного року на
пружена боротьба між по
чатківцями скалолазания
точилась на скелях біля
водної станції «Динамо».
Змагання проводились на
трасах індивідуального ла
зания і парних гонок се
ред чоловіків і жінок. На
ша команда дещо посту
пилась команді педінсти
туту, а призові місця за
йняли Олег Рябий, Василь
Малицький, Вікторія Кра
вченко...
На обласних змаганнях
домоглись успіху і ви
конали нормативи друго
го спортивного
розряду
зв’язка В. Гаркун
—
В. Малицький, в Индиви
дуальному лазанні знову
відзначився Вася Гаркун
і Галя Дудкіна.
Серйозним випробуван
ням були змагання «Пам’я
ті Володимира Ареф’єва»
27 листопада. Скелі вже
засипало снігом, не всім
удалось пройти тру тра
си, але перемогу нашому
інституту принесли В а
силь Гаркун, Галя
Дудкіна, Серпій
Крученюк.
їм вручено перехідний ку
бок спортклубу «Олімп»
і самовар з пам’ятним
написом.
Життя в секції не за
тихає й на день — трену
вання, заняття з новачка
ми,
виїзди на улюблені
скалодроми. Тренування
проводяться шість разів
на тиждень (обов’язкове
відвідування трьох із них
на вибір). Двічі на тиж 
день займаємося в спорт
залі. Є час сауни. У неді
лю для бажаючих — за
няття на скелях.
Від імені колективу на
шої секції хочу привіта
ти всіх туристів, альпініс
тів, скалолазів і тих, хто
до нас ще не записався,
з наступаючим Новим ро
ком. Щирої вам радості,
успіхів у навчанні і спор
ті.

На знімку: В.
обід У горах.

ків. Родом з Жмеринки.
Батько — вчитель ф ізку
льтури, мати — працівник
торгівлі. Школу закінчив
добре — п’ять четвірок.
Чи мав до інституту якінебудь успіхи в гуморі?
— Ніяких, — каже Ан
дрій. — А в нашу коман
ду кмітливих і винахідли
вих пішов,
правда,
за
власним бажанням: якщо
є нагода посміятись, то я
її не обминаю. Як так
вийшло, що саме я заво
ював приз найвеселішого?
Мені справді було ве
село весь вечір. А коли
вручали отого вухатого
песика, з яким я на фо
то, то стало ще веселі
ше. Правда, хлопці
те
пер жартують: «Дивисьно. Може стати не до
сміху на екзаменах, як
що
трапиться викладач,
котрий не розуміє гумо
ру»...
Ну, якщо трапиться.,.
Але хіба такі є? Не ві
рю. Я за характером —
оптиміст.

Вітюка.

на зимові
КАНІКУЛИ
Такого у нас ще не
практикувалось і
не
пробувалось. Вперше під
час зимових канікул для
учнів 1—6 класів при ін
ституті влаштовується
своєрідний піонерський
табір. Впродовж двана
дцяти днів з 30 грудня
по 10 січня тут відпочиватимуть сто дітей, чиї
батьки працюють у ВПІ.
Робиться це, звичайно,
для того, щоб діти не
вешталися цілими днями
без мети і догляду, щоб
канікули їхні були змі
стовними, цікавими й ве
селими.
Табір працюватиме з
дев’ятої ранку до 17.00.
Путівки безкоштовні. Ді

ти забезпечуються сні
данком і обідом. Вече
ря і ночівля — дома.
У програмі культма
сових заходів — святко
ва ялинка на стадіоні з
карнавалом, іграми, ко
нкурсами. Це другого сі
чня. Передбачено також
знайомство з найцікаві
шими кафедрами інсти
туту, спортивні змагання
«Веселі старти», прогу
лянки до лісу, конкурси
малюнка, снігової скуль
птури, інсценованої пі
сні, екскурсії на концер
ти й спектаклі.
Г. АШУРОВА,
завідуюча дитячим
сектором клубу ВПІ.
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